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The knowledge that excluded. 

Abstract 

The following study examines the process behind the legalization of homosexual acts in 

Sweden between the years of 1933-1944. This is done through Michel Foucault’s thoughts 

about bio-power and episteme. The study also relies on the definition of heteronormativity 

found in Tiina Rosenbergs book Queerfeministisk agenda. I have made use of public Swedish 

government publications in the form of Statens offentliga utredningar (loosely translated to 

public investigations by the government) and motions, propositions and protocol from the 

Swedish parliament between the investigated period (1933-1944). The goal of the study was to 

identify the most influential episteme which in turn was analysed to see, if it in any way, 

influenced the discourse against homosexuals in a positive or negative way.  

Results from the study confirms that the contemporary episteme named after Emil 

Kraeplin which concludes that homosexual behaviour was seen in the light of being something 

socially constructed and could therefore be spread between individuals in the means of 

homosexual manipulations. This lead the episteme to influence the discourse against 

homosexuals to be viewed as a disease and a mental illness. By looking at homosexuality from 

the outlook of the Kraeplin episteme the Swedish law was formed in a way to protect the 

Swedish youth from being able to be manipulated into spreading the homosexual acts. 

 

Keywords: Homosexuality, LGBT Heteronormativity, Discourse, Michel Foucault, Sexuality, 

Law, Sweden, Episteme 

 

Nyckelord: Homosexualitet, HBTQ, Heteronormativitet, Diskurs, Michel Foucault, Sexualitet, 

Rättshistoria, Sverige, Epistem, Statens offentliga utredningar, SOU, Riksdagstryck 
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1. Inledning:  

Kunskap är makt! – är ofta en slogan som är förknippad med utbildning och förmedlingen av 

kunskap. Vi ser detta som en positiv egenskap med kunskap, men vart placeras makten? Inom 

oss själva eller i samhället? Michel Foucault ansåg att makt i form av kunskap alltid är en form 

av förtryck ifrån samhället. Kunskapen skapar normer vilket släpper in vissa, och stänger ute 

andra. Några som genom historien ofta varit utestängda på grund av den normativa kunskapen 

är homosexuella. I Sverige avkriminaliserades homosexuella handlingar 1944 men det dröjde 

fram till 1979 innan socialstyrelsen inte längre klassificerade homosexualitet som en psykisk 

störning. Vad var det som fick Sverige att avkriminalisera de homosexuella handlingarna 1944? 

Denna fråga kommer jag att försöka besvara genom att försöka förstå den historiska samtiden 

och vilken normativ kunskap det var som präglade beslutsprocessen bakom 

avkriminaliseringen av de homosexuella handlingarna. 

1.1 Uppsatsens syfte och frågeställningar: 

Uppsatsen mål är att belysa den samtida kunskapssynen som var drivande bakom språkbruket 

kring homosexualitet i straffrättsberedningens arbete mellan åren 1933-1944. Länge likställdes 

homosexualitet i Sverige med tidelag, pedofili och nekrofili då brotten dömdes i enlighet av 

strafflagen – specifikt 18 kap. §10 strafflagen. De metodologiska valen för att undersöka det 

samtida epistemet och dess utestängningsmekanismer är därför en kontextanalys som får sin 

teoretiska uppbackning av Foucaults tankar kring bio-makt. Uppsatsens frågeställningar blir 

därför: 

 Vilket är det rådande epistemet som influerar den beslutsprocess, som ligger bakom 

förändringen i 18 kap. 10 § strafflagen? 

 Hur formar det rådande epistemet beslutsprocessens diskurs angående förändringen i 18 kap. 

10 § strafflagen? 
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2 Forskningsläget 

Svensk HBTQ historia är ett relativt oberört ämne som länge har dominerats av ett fokus kring 

rörelsens koppling till HIV/AIDS-epidemin på 1980-1990 talet och framväxten av den 

homosexuella subkulturen och intresseorganisationerna efter 1950-talet. Därför är mycket av 

den historiska forskningen som bedrivits innan 1970 och speciellt innan 1950 som är nästan 

helt oberörd och lämnar då ett historiskt vakuum för forskningen idag att fylla. Det fält där det 

existerar en stor mängd forskning, är främst forskning kring svenska institutioner och hur de 

förhållit sig kring homosexualitet och hur personer som identifierar sig själva som HBTQ blivit 

bemötta av dessa, dock ingenting innan året 1970. Eftersom jag kommer att fokusera min 

undersökning på offentligt tryck i form av riksdagstryck och offentliga utredningen kommer 

jag härmed att diskutera forskningsläget kring det källmaterialet. Inom det offentliga tryck då 

främst riksdagsdebatterna och de offentliga utredningarna existerar det ett en grund för mig att 

utgå ifrån. Denna grund består främst av Sara Edenheims verk Begärets lagar.1 

2.1 Tidigare forskning 
Det i den tidigare forskningen som lägger en tydlig grund är för att fortsätta där vi avslutade i 

ovanstående avsnitt är Sara Edenheims verk Begärets lagar. Avhandlingen fokuserar kring hur 

heteronormativiteten tar sig uttryck och förändras genealogiskt genom ett flertal statliga 

utredningar kring lagstiftning som berör HBTQ-personer. Avhandlingen har delvis samma 

källmaterial som mitt eget arbete och arbetar ifrån Foucaults andra angreppsätt, nämligen 

genealogin. Edenheim utgår ifrån begreppen abjektion och interpellation för att undersöka vad 

det är som utesluter och vad som är anses vara annorlunda i de statliga utredningarna. 2 

Edenheim kommer till slutsatsen att alla utredningar är starkt präglade av en styrande 

heteronormativitet. Under tidigt 1900-tal definieras homosexualitet som något som kan 

förändras, först kirurgiskt och sedan genom påtvingande och exkluderande normer. Edenheim 

drar också slutsatsen att den homosexualitet som ifrågasätts nästan alltid är den manliga. 

Lesbianismen har enligt henne själv banaliserats eller uteslutits ur utredningarna. Detta visar att 

utredningarna ofta ser sexualiteten ifrån ett mansdominerat perspektiv och att den feminina 

kärleken är något som är negativt, icke önskvärt.3 

För att fortsätta kring samma spår, om arbetet kring utredningarna så har Christofer 

Morales ifrån Lunds universitet skrivit ett examensarbete vid namn Den svenska straffrättens 

                                                 
1 Edenheim, Sara, Begärets lagar: moderna statliga utredningar och heteronormativitetens genealogi, Symposion, 

Diss. Lund : Lunds universitet, 2005,Eslöv, 2005. 
2 Edenheim, 2005 s.237. 
3 Edenheim, 2005 s.237-238. 
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syn på homosexuella handlingar mellan män - En rättshistorisk tillbakablick.4 Examensarbetet 

är en rättshistorisk tillbakablick på hur homosexualitet som brott och synd blivit straffat i svensk 

rätt genom historien och vilka handlingar det var som specifikt användes som bevis för ”otukt, 

som mot naturen är”. Eftersom lagtexten inte definierar vad ”otukt, som mot natur är.” är för 

något så försöker därför uppsatsen undersöka vad hur definierar detta inom lagtexter från 1608 

och fram till 1943, samt vilka det är som dömts för brottet. Slutsatsen är att fokuseringen oftast 

sker kring homosexuella män. Den homosexuella kärleken och sexakten mellan kvinnor är 

något som nästan ignoreras inom svenskt rättsväsende och problematiken ligger i att män 

tillfredsställer varandra oralt, analt och med varandras händer. Detta var extra problematiskt om 

det leder till en orgasm, eller en s.k. sädesavlösning som det benämnts i källmaterialet. 

Uppsatsen kommer även fram till att svensk rätt hade extra intresse att döma folk som 

utövar ”otukt, som mot naturen är” när det sker mellan vuxna och ungdomar/barn. Då personen 

ofta är i beroendeställning var detta problematiskt för barnet/ungdomens sexuella utveckling.5 

Lukas Ljungcrantz, publicerade 2014 en C-uppsats i Historia vid namn Unga 

homosexuella mäns maskulinitet och avkriminalisering - En problematisering av unga 

homosexuella mäns maskulinitet åren 1933-1944 genom kvalitativ textanalys av statliga 

dokument.6 Uppsatsen som bär vissa likheter till vad jag kommer att undersöka använder sig 

delvis av samma historiska källmaterial som kommer att analyseras i denna uppsats i formen 

av de statliga utredningarna samt motioner/propositioner mellan 1933-1944 som berör 

avkriminaliseringen av homosexualitet. Uppsatsen behandlar då inte riksdagsdebatten och 

undersöker inte hela beslutsprocessen om åsikterna består igenom denna. Syftet med uppsatsen 

var att analysera den syn som utredningen har kring homosexualitet, då hur den förhåller sig till 

den rådande maskulina hegemonin.7  Författaren använder sig av en innehållsanalys för att 

analysera och leta efter uttryck för maskulinitet och brist på maskulinitet. Det teoretiska valet 

härstammar från Raewyn Conells verk Masculinities.8  Maskuliniteten är nära kopplat till 

heteronormativiteten men skiljer sig på många sätt. De är båda delar av samma 

vetenskapsdisciplin, nämligen genusvetenskapen. Men maskuliniteten är starkt fokuserad på 

könshierarki istället för hur det heteronormativa formar det offentliga och privata livet. 

                                                 
4 Morales, Christofer, Den svenska straffrättens syn på homosexuella handlingar mellan män - En rättshistorisk 

tillbakablick, Lunds universitet, 2005. 
5 Morales, 2005 s. 26. 
6 Ljungcrantz, Lukas, Unga homosexuella mäns maskulinitet och avkriminalisering En problematisering av unga 

homosexuella mäns maskulinitet åren 1933-1944 genom kvalitativ textanalys av statliga dokument, Linköpings 

universitet, 2014. 
7 Ljungcrantz, 2014 s.36. 
8 Ljungcrantz, 2014 s.13. 
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Författaren kommer fram till att det ofta argumenterades att homosexualitet var något som 

skedde mellan pojkar i ung ålder och var ett pubertalt fenomen. Det ansågs sig bara vara ett 

problem när pojkarna blev 21 år gamla och de hade utvecklats klart. Författaren tycks sig se att 

en hegemonisk maskulinitet existerar via utredarna som ser sig som beskyddare för de 

oskyldiga pojkarna som inte ”kan bättre” och då måste skyddas.9 

Vidare har Jeanette Åkerberg skrivit ett rättshistoriskt examensarbete vid namn Otukt mot 

naturen, vems natur? kring straffrättsberedningens arbete inom de statliga utredningarna 

1935:68, 1941:3 och 1941:32 men även tillhörande motioner av Vilhelm Lundstedt och 

proposition 1944:13.10  Uppsatsen har som mål att lyfta fram de argument och åsikter som 

fördes fram inom de statliga utredningarna och på så sätt belysa varför en förändring sker kring 

lagstiftningen. Uppsatsen har ingen teoretisk bakgrund att analysera vilket blir den största 

skiljelinjen mellan mitt arbete och det som förts av Jeanette Åkerberg. Det Jeanette åkerberg 

kommer fram till är att det fanns föga rättigheter och möjligheter för homosexuella under 1940-

talet.11 

  

                                                 
9 Ljungcrantz, 2014 s.35. 
10 Åkerberg, Jeanette, Otukt mot naturen, vems natur? - Om avkriminaliseringen av homosexualiteten, Lunds 

Universitet, 2005. 
11 Åkerberg, 2005 s. 32. 
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3. Teori 

3.1 Epistem - Kunskapssyner formar diskursen 
Jag kommer att förankra min metodologi genom användandet av teoretiska analysbegrepp då 

främst maktbegreppet. Jag kommer att definiera makt på det sätt Foucault definierar makt i sitt 

verk Vetandets arkeologi men också Sexualitetens historia. Jag kommer därför att använda mig 

av det teoretiska begreppet epistem. Begreppet epistem kan enklast förklaras som den rådande 

kunskapssynen, vilket styr oss med sina egna normer och värderingar. Detta gör att begreppet i 

denna uppsats kommer att genomsyras av det som kallas heteronormativitet. Foucault beskriver 

i sitt verk som nämnts ovan i Sexualitetens historia att det finns två typer av maktutövning – 

den fysiska makten - detta var dominerande i det antika och det medeltida samhället där ett hot 

om döden eller fysisk skada är något som formar hur samhället ska och inte ska se ut. 

Hegemonen, ett klassiskt begrepp Foucault lånar ifrån Thomas Hobbes, vet om att sin position 

i samhället enbart skyddas genom svärdet och då blir hotet om fysisk skada det som tvingade 

folket under makten att följa regler och agera efter normen om ett feodalt samhälle.12  Den 

fysiska makten byts ut under 1800-talet till vad Foucault kallar för vetandets makt eller bio-

makt. Med detta menar Foucault att samhällets normer styr oss och formar oss så att vi blir till 

de individer som avspeglas av de rådande normerna. Detta eftersom hotet ifrån samhällets 

institutioner inte längre hotar oss ifrån att mista livet. Hotet kommer istället ifrån oss själva och 

våra medmänniskor som exkluderas ifrån samhället om vi agerar mot normerna. Ett sådant 

agerande får oss inte att mista livet, men får oss att bli av med chansen att leva livet som vi 

själva önskat.13 

3.1.1 Heteronormativitet 

Den form av vetandets makt som analysen kommer att behandla är den rådande 

heteronormativiteten. Tiina Rosenberg skriver i sitt verk Queerfeministisk agenda att 

”Heteronormativitet är enkelt uttryckt antagandet att alla är heterosexuella och att det naturliga 

sättet att leva är heterosexuellt”.14 Denna sexuella norm ställer sig hegemoniskt över alla de 

andra och formar därför vår syn på t.ex. homosexualitet inom samhällets institutioner. Detta 

betyder att människor som avviker ifrån den heterosexuella normen alltid kommer att 

missgynnas inom institutionerna och samhällets sociala liv och blir därför s.k. ”outsiders”. 

                                                 
12 Foucault, Michel, Sexualitetens historia. Bd 1, Viljan att veta, [Ny utg.], Daidalos, Göteborg, 2002 s. 138-140. 
13 Foucault, 2002 s. 142-146. 
14 Rosenberg, Tiina, Queerfeministisk agenda, Bokförlaget Atlas, Stockholm, 2011 s.100. 
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Heteronormativiteten tar sig enklast i uttryck i att allt som bryter mot den klassificeras som ett 

onormalt eller onaturligt beteende. Rent statistiskt kan vi acceptera att majoriteten av jordens 

befolkning är heterosexuella. Det är benämningen och viljan att se de andra sexuella 

preferenserna som ett problem eller något man inte kan acceptera, som ger den dess 

förtryckande makt att stänga ute andra. 15  På så sätt förklarar Rosengren att 

heteronormativiteten fungerar genom dessa två bärande funktioner: 

1) Uteslutningen av avvikelser ur normen med uppdelning i kategorierna vi – de.16 

2) Assimileringen genom införlivandet av avvikelser i normen.17 

 

Dessa två punkter kommer därför att fungera som den teoretiska grundpelare som jag analyserar 

den rådande kunskapssynen igenom. Den första punkten: Uteslutningen av avvikelser ur 

normen med uppdelning i kategorierna vi och dem kan enklast förklaras som den sociala 

konstruktionen som skapas och förmedlas i språket som något naturligt, något som är självklart. 

Denna ”dikotomi” mellan det heteronormativa och de sexuella minoriteterna skapar en hierarki 

där allt som anses vara hetero eller ”normalt” ställer sig över allt som inte definieras som hetero, 

på deras bekostnad och får då stämpeln abnormal eller sjuklig. 18  Här kombineras det 

heteronormativa tankarna med mitt val av användandet av Foucaults tankar om vetandets makt 

och hur makten arbetar med utestängningsmekanismerna. När heteronormen tar sig aktivt 

uttryck i det historiska källmaterialet genom klassificering och kategorisering mot den ”andre” 

i formen av en abnormitet, något olagligt eller något sjukt, så kommer jag att identifiera detta 

som en realisation av utestängningsmekanismerna.  

Foucault beskriver hur en heteronormativitet stänger ute all övrig sexualitet förutom det 

heterosexuella, barnskapande paret i sitt verk Sexualitetens historia – Viljan att veta där han 

benämner detta beteende som ”viktorianska borgerlighetens evinnerliga mörker”. 19  Han 

utvecklar denna tanke vidare och säger att det heterosexuella paret äger rätten att skapa normen, 

något som leder till att homosexualitet t.ex. placeras i skymundan och blir något förbjudet, 

något fult.20 

 

  

                                                 
15 Rosenberg, 2011 s.101. 
16 Rosenberg, 2011 s.102. 
17 Rosenberg, 2011 s.102. 
18 Rosenberg, 2011 s.102. 
19 Foucault, 2002 s.33. 
20 Foucault, 2002 s.33. 
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4. Forskningsdesign 

4.1 Metod 

4.1.1 Foucauldianskt kontextsanalys 

Kontextanalysen har i denna undersökning som mål att analysera hur den svenska 

beslutsprocessen behandlar ämnet homosexualitet. Hur anspelar det rådande epistemet på vilket 

språkbruk som används mot homosexuella och hur fungerar detta språkbruk som 

utestängningsmekanismer. För att exemplifiera detta för utökad förståelse så kan parallellen 

kring om man i språket uttrycker sig att homosexualitet likställs med något som är onaturligt 

eller naturligt vara en tydlig utestängningsmekanism. Redan där kan vi identifiera att den person 

som uttrycker sig om att homosexualitet är onaturligt eller en abnormitet använder sig av ett 

språkbruk som stänger ute homosexuella individer ifrån samtalet genom att kategorisera dem 

som onormala.21 

Uppsatsen kommer att vara uppbyggd efter en kontextanalys som är hämtad efter ett 

foucauldianskt perspektiv, omnämnt efter den franska filosofen Michel Foucault. 

Kontextanalysen som ska riktas in på den samtida beslutsprocessen om avkriminaliseringen av 

homosexuella handlingar mellan åren 1933-1944 har därför som mål att använda sig av 

Foucaults arkeologiska angreppssätt. Med detta menas att jag kommer studera vilken syn de 

svenska riksdagsledamöterna har inom den slutgiltiga debatten men också under de olika 

utredningarna, motionerna och propositionerna som agerar som förarbete för debatten. Denna 

syn reflekterar det som Foucault kallar för epistem – nämligen den rådande kunskapssyn som 

var normskapande under tiden.22  Foucault beskriver själv i sin bok vetandets arkeologi att 

tanken med det arkeologiska angreppsättet är att identifiera reglerna bakom kontexten och de 

normer de avspeglar. Det är viktigt att inte anakronistiskt se på materialet utifrån nutidens 

normer och värderingar när värdeladdade ord används, utan att själv sätta sig in i kontexten och 

på så sätt skapa en förståelse. 23  Samtidigt är det viktigt gällande en kontextanalys efter 

Foucaults princip att identifiera något som han kallar för utestängningsmekanismer. Dessa 

mekanismer är precis som det låter, de stänger ute någon eller några ifrån samhället eftersom 

de i språket blivit kategoriserade eller klassificerade som något som anses vara olagligt, 

onormalt, traditionsbrytande eller normbrytande. Kunskapssynen tillsammans med 

                                                 
21 Bergström & Boréus, 2012 s.361. 
22 Bergström & Boreus, 2012 s. 358-359. 
23 Foucault, Michel, Vetandets arkeologi, 2., ombrutna, översedda uppl., Arkiv, Lund, 2011 s. 177-178. 
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utestängningsmekanismerna håller ihop i ett. Den rådande kunskapssynen är nära kopplat till 

den samtida maktutövningen eftersom Foucault ansåg att det var den som var den aktiva 

drivkraften kring utestängningsmekanismerna. 24  Eftersom de offentliga utredningarna 

använder sig av uttalanden av sakkunniga – då i detta fall uttalanden av t.ex. medicinstyrelsen 

blir den rådande kunskapssynen i materialet synliggjord. Eftersom utredningarna i svensk 

politik har en unik ställning i den form av att utredningarna har en betydande roll i hur lagförslag 

presenteras i formen av proposition. Därför tvingas riksdagsledamöterna i sin debatt alltid att 

följa den kontext utredningarna utgår efter.  

4.2 Avgränsning 

Jag har i undersökningen valt att avgränsa mig till att enbart förhålla mig till det historiska 

källmaterial som behandlar en förändring kring 18 kap. 10§ av strafflagen. Under denna 

utredning behandlas stora delar av strafflagen och vissa av dessa lagar har även kopplingar till 

den s.k. homosexuella otukten. Jag valde att inte ha med övrig lagstiftning som behandlar de 

homosexuella handlingarna då arbetet hade blivit för omfattande och inte fått plats i en c-

uppsats. Jag hade även tänkt ifrån början att göra en presshistorisk undersökning gällande hur 

den mediala uppmärksamheten kring lagstiftningen var under året 1944 för att se om frågan 

uppmärksammades eller inte. Detta hade varit intressant att se ifrån många olika synvinklar. 

Dels på grund av kriget som pågår i Europa och om det gör att frågan hamnar i skymundan eller 

om den mediala bilden på homosexualitet korrelerar med den syn som homosexualiteten 

bemöter i de offentliga utredningarna och riksdagstrycket. Denna undersökning fick dock i 

slutskedet av uppsatsen utgå av avgränsningsskäl. Jag har även på grund av avgränsningsskäl 

valt att utesluta riksdagsbehandlingen 1933 samt första lagutskottets behandling kring frågan 

1944 eftersom dessa endast var överflöd och skulle leda till onödig repetering av det historiska 

källmaterialet. 

4.3 Material 

Källmaterialet som kommer att försöka besvara den första och den andra frågeställningen 

centrerar sig kring den svenska centrala maktapparaten i form av riksdagen och de statliga 

offentliga utredningarna (SOU). Inom detta räknas därför de motioner, propositioner och 

riksdagsdebatter mellan åren 1933 och 1944 som behandlar ämnet som aktuellt för att besvara 

frågeställningen.  

                                                 
24 Bergström & Boreaus, 2012 s. 361. 
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4.3.1 Riksdagstryck 

Det första steget i den offentliga process som kommer att leda fram till att man 1944 

avkriminaliserar homosexualiteten är att 1933 så läggs en motion fram i riksdagens andra 

kammare av professor Vilhelm Lundstedt som väcker frågan kring en förändring av 18 kap. 10 

§ av strafflagen. Motionen blir därför den första delen av källmaterialet och kommer att vara 

startskottet för analysen. Detta leder fram till den statliga offentliga utredningen SOU 1935:68 

som är skriven av medicinstyrelsen. Därefter kommer en proposition från 1937 att behandlas 

vilket för oss till nästa steg – nämligen de statliga utredningarna SOU 1941:3 samt 1941:32. 

Debatten kommer att fortsätta år 1944 med att regeringen lägger fram kungl. Maj:ts proposition 

vilket är ett resultat av föregående utredningar som nu ska debatteras och voteras av riksdagen 

samma år. Därför blir då även debatten och voteringen i riksdagens första samt andra kammare 

samma år (1944) det slutgiltiga materialet som kommer att undersökas i uppsatsen. 

Valet av riksdagstryck som historiskt källmaterial kan motiveras genom det 

metodologiska valet av kontextanalys enligt Foucauldianskt perspektiv. Det arkeologiska 

angreppsättet har som mål att analysera de maktstrukturer och subjektspositioner som gömmer 

sig bakom kontexterna. Därför blir riksdagen och de framlagda propositionerna representant 

för vad som är kärnan för svensk politisk makt. Det är extra intressant att undersöka eftersom 

det är inom dessa rum ämnet kommer att institutionaliseras.25 Riksdagen är på sätt och vis 

representerade av samhällets politiska elit och genom dem så kan kontexten ge anspråk på hur 

man talar om homosexualitet, vem som får säga något om det och vad som får sägas.26  

4.3.2 Statens offentliga utredningar (SOU) 

Efter debatten 1933 kring förändring i strafflagen 18 samt 25 kap. tillsattes en utredning vars 

uppgift var att undersöka en möjlig ändring kring diverse lagtexter som ansågs vara omoderna. 

Denna utredning kommer senare att benämnas som strafflagsberedningen. Det som gör denna 

utredning, som får benämningen SOU 1935:68 intressant är att medicinstyrelsen ombeds 

framföra ett uttalande gällande homosexualiteten för att då få med ett sakkunnigt uttalande.27 

Utredningen blir därför intressant i den mån att medicinstyrelsen gör ett uttalande vilket tillåter 

oss att få en inblick i den akademiska kontexten kring ämnet. 

Därefter lämnar Alfred Petrén, psykiatriker och rasbiolog, ett yttrande till 

strafflagsberedningen år 1940 Åtgärder för bekämpande av homosexualitetens samhällsfarliga 

                                                 
25 Bergström & Boreaus, 2012 s. 359 
26 Bergström & Boreaus, 2012 s. 361-362 
27 SOU 1935:35 
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yttringar (SOU 1941:3). Vilket ger oss ytterligare ett intressant perspektiv att beskåda ur 

kontextanalysen.28 Detta yttrande leder till att strafflagsberedningen lämnar sitt eget uttalande 

efter Petréns yttrande, nämligen Strafflagberedningens utlåtande med förslag till lagstiftning 

angående åtgärder mot Homosexualitetens samhällsfarliga yttringar (SOU 1941:32).29 Detta 

är då en direkt respons av strafflagsberedningen och är det sista utkastet av lagförslag innan 

frågan debatteras i riksdagen 1944 efter att regeringen lagt fram en proposition kring 

utredningen. 

  

                                                 
28 SOU 1941:3 
29 SOU 1941:32 
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5 Bakgrund 

5.1 Kyrkan dikterar synen och lagen kring homosexualitet 
Homosexualitet har länge varit ett tabubelagt ämne i historien. Trots ämnets negativa stämpel, 

främst hos världens religiösa samfund dröjde det länge innan sexuellt umgänge mellan 

samkönade fick sig en egen definition. Länge gick handlingarna under benämningarna otukt 

eller sodomi och var i praktiken oftast endast applicerbart på homosexuella handlingar mellan 

män. Den svenska staten var länge väldigt ointresserad av otukt och sodomi och lämnade över 

dessa områden till kyrkan att hålla ett vakande öga över.30 

Det dröjde fram till 1608 Kristoffers landslag ifrån 1442 revideras av Karl IX som 

homosexualitet blev officiellt olagligt i Sverige. Detta på grund av moseböckerna som tydligt 

markerar att otukt och sodomi (då mellan män) är ett brott mot gud och ska straffas med döden. 

I lagtexten står det ”Du skall icke ligga när drängar såsom en kvinna. Ty det är en styggelse; 

och de skola båda döden dö, deras blod vare över dem” och är en omskrivning av den tredje 

moseboken 20:13. Lagen följdes ordagrant och straffet var att brännas på bål, till döden.31 Det 

var dock inte enbart homosexualitet som var brottsligt enligt den nya revideringen av landslagen. 

Det blev även officiellt straffbart för transvestism samt utomäktenskapligt samlag (hor/dubbelt 

hor).32 Detta kan ses som att kyrkan i Sverige får en starkare ställning då kyrkans normer blev 

accepterade och institutionaliserade genom lagrevideringen 1608. 

5.2 Begreppet homosexualitet 
Det dröjer länge innan samkönade relationer benämns som homosexualitet, den termen som vi 

normalt sett använder idag. Länge benämns dessa relationer endast som otukt och likställs 

därför med tidelag, nekrofili och pedofili. Sverige som var ett av få länder där homosexualitet 

bland både män och kvinnor var olagligt, gjorde en förändring i den nya strafflagen från 1864 

där det i 18 kap. §10 står: ”Övar någon annan person otukt, som emot naturen är, eller övar 

någon otukt med djur; varde dömd till straffarbete i högst två år”.33 Det dröjer i Sverige fram 

till 1874 innan termen först når det svenska folket – då i formen av en tysklärobok som översätts 

till svenska.34 Efter myntandet av begreppet homosexualitet skapades en uppfattning av vad 

det innebar att just känna sexuell och emotionell dragning till personer av samma kön. Läkare 

                                                 
30 Norrhem, Svante, Rydström, Jens & Markusson Winkvist, Hanna, Undantagsmänniskor: en svensk HBTQ-

historia med utblickar i världen, 2., [rev., uppdaterade och omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015 s. 81 
31 Norrhem, Rydström & Winkvist, 2015 s.87 
32 Norrhem, Rydström & Winkvist, 2015 s.88-89 
33 Norrhem, Rydström & Winkvist, 2015 s. 120 
34 Norrhem, Rydström & Winkvist, 2015 s. 112-113 
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och psykiatriker studerade detta område febrilt under 1900-talets första hälft och för att 

cementera homosexualitetens utanförskap skapar man ett motbegrepp, som vi idag känner till 

som heterosexualitet och som då ska symbolisera den normala sexuella och emotionella 

dragningskraften mellan män och kvinnor. Allt som motsätter sig heterosexualiteten var därför 

normbrytande och något man ansåg vara väldigt negativt. 35  Genom benämningen av ett 

motbegrepp mot homosexualiteten blev det enklare för den svenska befolkningen och de 

svenska institutionerna att normalisera det heterosexuella beteendet jämte det homosexuella.36 

Sverige har vid slutet av 1800-talet börjat industrialiseras och eftersom stora delar av landet 

fortfarande var någon typ av jordbrukarsamhälle så existerade det inte subkulturer för 

homosexuella i samma utsträckning som det gjorde i t.ex. England eller Tyskland.37 Genom 

den ökade urbaniseringen så blev homosexualitet något som oftare talades om i dagspressen.38 

5.3 Rättsliga fall skapar en samtida debatt. 
Tidsperioden 1900-1933 är en period präglad av rättsliga fall och skandaler där högt uppsatta 

män blev uthängda för homosexualitet. Perioden blir därför extra intressant att belysa eftersom 

homosexualiteten verkligen får fotfäste inom det svenska folkminnet. Eftersom 

homosexualiteten på riktigt blir uppmärksammad i Sverige under den här perioden blir den 

extra intressant som bakgrund till den politiska debatt som inte startar förrän 1933. En viktig 

röst som låter sig höras under den här perioden är läkaren Anton Nyström. Han ger ut två texter 

inom ämnet, Könslivet och dess lagar samt Om homosexualitet och hermafroditi. Den första 

texten publiceras 1904 och den andra texten publiceras 15 år senare nämligen, 1919. Det som 

gör Nyström så intressant är att han skiftar åsikt inom ämnet efter fallet Santesson. I den första 

texten står Nyström för en linje som var vanlig inom svensk medicinsk forskning, nämligen att 

homosexualiteten kan vara något medfött. Oftast är det endast en last. Han skriver själv 

att ”beror dock homosexualiteten tvifvelsutan på dåliga exempel och lockelser samt är en last. 

Ej sällan har den utvecklats genom svårigheten att finna tillfälle till sexuellt umgänge med det 

andra könet”.39 Han säger alltså att homosexualitet utvecklas genom individens misslyckade 

relationer med det motsatta könet. Detta skapar en sexuell desperation vilken för individen till 

att bli homosexuell. Efter fallet Santesson så förändras diskursen inom den svenska 

läkarprofessionen. Nyströms text från 1919 har som slutsats att: ”Den homosexuella kärleken 

                                                 
35 Norrhem, Rydström & Winkvist, 2015 s. 118-119 
36 Norrhem, Rydström & Winkvist, 2015 s. 119 
37 Norrhem, Rydström & Winkvist, 2015 s. 117 
38 Norrhem, Rydström & Winkvist, 2105 s. 116 
39 Silverstolpe, Fredrik & Söderström, Göran (red.), Sympatiens hemlighetsfulla makt: Stockholms homosexuella 

1860-1960, Stockholmia, Stockholm, 1999 s.149-150 
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är […] ingen lastbarhet, kan ej ansen som `otukt mot naturen` och således ej straffbar enligt 

lagen.”.40 Att läkare som Nyström förändrar sin synpunkt på homosexualitet från en last till 

något medfött är en av de viktigaste händelserna och bränsle under veden för förespråkarna av 

en avkriminalisering av homosexualitet. För hur kan någon bli dömd för något som är emot 

naturen, när det är naturligt från individens (den homosexuelles) perspektiv?41 

Därefter sker det en händelse under början av 1930-talet. Det hade uppmärksammats ett 

flertal fall där unga män/pojkar som på grund av fattigdom sålt sig själva som prostituerade till 

rika män i flera av Sveriges städer. Det slutar dock inte där utan dessa unga män hade sen 

utpressat sina kunder på pengar. Detta var problematiskt eftersom det i Sverige vid den här tiden 

inte fanns en lag som förbjöd utpressning men det fanns en lag som förbjöd homosexuella 

relationer. Offren av utpressningen hade därför inget skydd alls mot denna form av ”brottslighet” 

om vi får döma handlandet retroaktivt. Dagens nyheter publicerar t.ex. ett reportage den 3 juni 

1932 där de intervjuar högt uppsatta personer i Stockholm och frågar dem om deras åsikt kring 

homosexualitet. Artikeln får titeln Homosexualiteten ett oerhört utbrett fält för utpressare.42 

Artikeln lyfter fram många intressanta argument, t.ex. där en icke nämnd psykiatriker uttrycker 

sig: ”lika gärna som man straffar en homosexuell […] lika gärna kan man straffa en färgblind.”43 

  

                                                 
40 Silverstolpe & Söderström, 1999 s. 149 
41 Silverstolpe & Söderstrlm, 1999 s.151 
42 Dagens Nyheter, 3 Juni 1932 Sidan 1,5 
43 Dagens Nyheter, 3 Juni 1932 Sidan 5 
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6. Empirisk huvudstudie 

6.1 Studie kring beslutsprocessen 

6.1.1 Vilhelm Lundstedts motion i andra kammaren 

Det första steget i den beslutsprocess som slutade med ett avkriminaliserande av homosexuella 

handlingar var en motion i andra kammaren av Vilhelm Lundstedt. Motionen kom som en 

reaktion efter att Dagens Nyheter gjort ett nyhetsreportage 3 juni 1932 om en ökad utpressning 

mot homosexuella i Stockholm, vilket visat att homosexuella individer stod laglösa inför sina 

utpressare. Motionen har även en bifogad avhandling av anonym författare som summerar den 

svenska läkarvetenskapens kunskapssyn kring homosexualitet.44 

Motionären börjar presentationen av sin motion genom att kritisera den nuvarande lagen 

eftersom han anser att en homosexuell handling inte kan vara en straffbar företeelse eftersom 

ingen har ansvar inom den. Detta påstår han eftersom han har uppfattningen om att 

homosexualitet är något medfött. På så sätt kan inget ansvarsutkrävande finnas för det och ingen 

ska behöva straffas för att gå mot sin natur. Därför är lagtexten i sin samtid omodern och 

föråldrad och speglar en syn som inte längre finns i det svenska samhället. Lundstedt likställer 

därför homosexuella handlingar med heterosexuella handlingar eftersom en aktion mot sin egen 

drift inte kan vara mot naturen.45 

Eftersom motionären har den uppfattningen att homosexualitet är något medfött 

argumenterar han därför också för att bestraffning av homosexualitet inte har någon effekt. 

Straffet har den funktion att det ska vara avskräckande för individen att bryta mot lagen. 

Problemet är att det fungerar när personen begår brott på grund av s.k. yttre omständigheter, det 

vill säga om personen är fattig är den mer benägen att stjäla än om personen är rik. Men ansvaret 

gällande inre omständigheter som leder till brottslighet är svårare speciellt när det är den inre 

omständigheten som i sig är straffbar.46 

Lundstedt ställer sig negativ till att det finns röster inom svensk rättsvetenskap som anser 

att homosexualitet har en social dimension – att den kan spridas till sinnessvaga heterosexuella 

individer som leder till att deras könsdrift blir rubbad och förstörd, vilket i sin tur leder till att 

de blir homosexuella. Straffet ska därför ha en social funktion som förhindrar heterosexuella 

människor från att begå homosexuella handlingar. Målet med lagstiftningen är då inte att straffa 

                                                 
44 Motioner till andra kammaren 1933 nr 1 s. 2-3 
45 Motioner till andra kammaren 1933 nr 1 s. 3-5 
46 Motioner till andra kammaren 1933 nr 1 s. 4 
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homosexualitet mellan homosexuella utan homosexualitet kring heterosexuella och genom 

detta kriminaliserar man den homosexuella som person. Den motivering som läggs fram till 

varför homosexualitet ska vara straffbelagt är därför helt omotiverad och bär ingen social 

funktion alls i samhället tycker motionären, utan enbart sociala nackdelar.47  

6.1.1.1 Bilaga. Om homosexualiteten 

Denna avhandling har bifogats till Vilhelm Lundstedts motion och har som syfte att belysa den 

samtida vetenskapliga synen på homosexualitet. Den är som nämnts ovan skriven av en anonym 

författare men har innan blivit granskad av Bernhard Jacobowsky professor i psykiatri. 

Jacobowsky anser att bilagan är 

väldisponerad, rätt uttömmande populär översikt över våra kunskaper rörande homosexualiteten, då 

i huvudsak i enlighet med Hirschfeld, men kompletterad med en rad egna iakttagelser och rön och 

en del tillämpningar på speciellt svenska förhållanden.48 

Avhandlingen har som syfte att argumentera för att orsaken till homosexualitet är en abnormitet 

i könskörtlarnas inresektoriska funktion, i den mån att det kvinnliga könshormonet är utbytt 

mot det manliga bland kvinnliga homosexuella individer och vice versa bland de manliga 

homosexuella. Detta skapar en könsdrift som är motsatt vad som annars anses vara normalt, 

nämligen att män söker sig till andra män och kvinnor till andra kvinnor.49 

Författaren till avhandlingen ställer fram några alternativa förklaringar på varför 

homosexualitet uppkommer men ställer sig dock väldigt kritiskt och vinklat mot dem. Han 

nämner professor Wigert som genom sitt verk Psykiska sjukdomstillstånd argumenterar för att 

homosexualitet är något som förvärvas i ungdomen: 

Det är en ännu icke avgjord vetenskaplig stridsfråga, huruvida den verkliga homosexualiteten alltid 

är medfödd, huruvida den icke också kan vara förvärvad genom förförelse, särskilt i ungdomsåren, 

varvid åtminstone hos mindre sunt anlagda individer den sexuella fantasien och hela känslolivet 

skulle kunna ledas in på ett villospår.50 

Författaren till avhandlingen delar inte denna syn som Wigert lägger fram och anser att 

den huvudsakliga orsaken är en abnormitet inom könskörtlarnas inresektoriska funktion 

och är medfödd. Anledningen till att folk kan ”ändra” sexuell läggning ifrån 

heterosexualitet till homosexualitet är pga. att de felaktigt blivit bedömda som hetero- 

eller homosexuella och att de istället är bisexuella. 

                                                 
47 Motioner i andra kammaren nr 1 1933 s. 14-18 
48 Motioner i andra kammaren nr 1 1933 s. 2 
49 Motioner i andra kammaren nr 1 1933 s. 33-35 
50 Motioner i andra kammaren nr 1 1933 s. 38 
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6.1.2 Första lagutskottets utlåtande nr 15, 1933 

Motion behandlades den av det första lagutskottet. Utskottet verkar dela motionärens och den 

anonyma författarens argument kring en medfödd homosexualitet då de i sitt eget utlåtande 

säger: 

Vad först de homosexuella handlingarna beträffar är allmänt känt, att hos oss liksom i andra länder 

finnes ett icke ringa antal människor, som av naturen äro så beskaffade, att deras könsdrift är inriktad 

mot personer av samma kön. 51 

Dock väljer det första lagutskottet att inte föra motionen vidare till riksdagen för riksdagsdebatt 

eftersom att regeringen redan beslutat om en utredning i frågan den 16 december 1932 vilket 

leder till att utskottet hemställer att motionen inte skall leda till någon riksdagsåtgärd.52 

6.1.3 SOU 1935:68 Promemoria Angående ändringar i strafflagen beträffande 

straffsatserna för särskilda brott m. m. 

Den statliga utredningen som fått namnet SOU 1935:68 har som mål att undersöka strafflagen 

för potentiella ändringar vilket kan leda till att den moderniseras. Utredningen är framförd av 

Medicinstyrelsen och de agerar i dokumentet som de sakkunniga inom området. Till 

utredningen har det har även bifogats en uppsats av professor Viktor Wigert vilket bär namnet 

Homosexualiteten ur medicinsk ståndpunkt. 

Medicinstyrelsen ställer sig bakom den syn på homosexualitet som Wigert presenterar – 

att homosexualitet är till viss del medfött men kan även förvärvas socialt, speciellt bland 

ungdomar. Wigert lägger fram argumentet att alla människor på ett eller annat sätt är mer eller 

mindre bisexuella. Det är därför viktigt att skydda ungdomen som växer upp så att de inte blir 

nya vuxna homosexuella genom att lagstifta mot homosexualitet som skyddar ungdomar. 

Medicinstyrelsen utrycker sig väldigt starkt om detta: 

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

självförsvar mot vissa biologiskt betingade, just därför ständigt förekommande men ur samhällets 

synpunkt i fortplantningsavseende misslyckade och för den normalskapta, fortplantningsdugliga 

ungdomens utveckling till nästa generation fäder och mödrar ibland farliga individer.53 

Samtidigt erkänner Wigert att straff inte har någon effekt på redan utpräglade homosexuella. 

Det enda som kan hjälpa dessa individer, speciellt de som attraheras av ungdomar, är att få 

medicinsk hjälp i form av psykiatrisk vård.54  En uppfattning som Medicinstyrelsen senare 

ställer sig bakom: 

                                                 
51 Första lagutskottets utlptande nr 15 1933 s. 5-6 
52 Första lagutskottets utlåtande nr 15 s. 6 
53 SOU 1935:68 s. 79 
54 SOU 1935:68 s. 79-80 
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Styrelsen har sålunda ovan gjort sig till tolk för den uppfattningen, att samhällets reaktion emot 

homosexuella delikter riktade mot ungdom icke bör vara ett kriminaliserande utan ett 

omhändertagande med skyddsförvaring. Ett rättsligt förfarande med åtal borde nämligen enligt 

styrelsen förmenande i varje fall av homosexualitet, som tagit sig nämnda uttryck, föranleda en 

undersökning av den tilltalades sinnesbeskaffenhet enligt 41 § sinnessjuklagen och med den 

uppfattning, som numera råder angående homosexualitetens väsen, leda till att den åtalade på grund 

av psykisk abnormitet komme att förklaras från ansvar fri och med hänsyn till recidivrisken vara i 

behov av vård å sinnessjukhus.55 

 

6.1.3.1 Bilaga: Homosexualitet ur medicinsk synpunkt 

Uppsatsen är som nämnts ovan skriven av pro. Wigert och har som syfte att presentera de olika 

vetenskapliga åsikterna kring orsaken till homosexualitet. Dessa åskådningar kan räknas som 

samtidens epistem, eller vetandets makt. Varje åskådning har sina egna normativa värderingar 

och uteslutningsmekanismer. Uppsatsen är skriven av Professor Viktor Wigert som var verksam 

vid Lunds Universitet. Han presenterar här nedan tre åskådningar som var drivande i samhället, 

dessa benämns som den Hirschfeldska åskådningen, Kraeplinska åskådning och den 

Psykoanalytiska åskådningen.56 

Den Hirschfeldska åskådningen kring orsaken bakom homosexualitet är att det är 

biologiskt betingat och att det sociala eller psykiska inte spelar någon roll. Den betraktar 

homosexualitet som följd av en oregelbundenhet i den naturliga utvecklingen av de hos 

människan ursprungligen förefintliga dubbla könsanlagen. Uppfattningen har ett ökat följande 

av ärftlighetsforskare samt hormonforskare. Deras huvudsakliga bevis för att homosexualiteten 

var biologisk var de s.k. Steinbach-experimenten.57 

Den Kraepelinska åskådningen är att homosexualiteten är något som förvärvas i 

ungdomen, specifikt då den tid ungdomen upplever puberteten. Personen blir då homosexuell 

genom homosexuella manipulationer och erotiska homosexuella minnen. Ungdomen har 

en ”bisexuell” period där personen i fråga kommer att experimentera och sker detta finns det 

degenerativa anlag som gör personen homosexuell. De sakkunniga nämner denna syn 

som ”föråldrad”.58 

Den psykoanalytiska åskådningen syftar på att psykologiska aspekter under barndomen 

leder till att folk blir homosexuella. Spädbarnet är ”polymorft perverst” och har då anlag för 

alla sexuella perversiteter. För att bli normal ska en upplevelse eller livssituation förtränga de 

                                                 
55 SOU 1935:68 s. 79-80 
56 SOU 1935:68 s. 109-111 
57 SOU 1935:68 s. 109 
58 SOU 1935:68 s. 110 
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andra, icke normala (läs homosexuella) tendenserna. Hos män tar detta formen av en abnorm 

andlig bundenhet vid modern, vilket leder till incestföreställningar kring det kvinnliga könet. 

Detta gör det kvinnliga könet motfrestande.59 

6.1.4 Proposition nr 187 1937 

I en proposition år 1937 så presenterade regeringen ett flertal ändringar från 

strafflagsberedningens utredning mellan 1933-1935. I proposition görs ställningstagandet att 

inte beröra 18 kap. 10§ av strafflagen, trots att resterande §§ av 18 kap. strafflagen behandlas. 

Anledningen till att frågan om den homosexuella otukten inte behandlas i propositionen är att 

Justitieminister Karl Gustaf Westman (BF) inte anser att frågan är noggrann utforskad och anser 

inte att uttalandet från medicinstyrelsen besvarade frågan om hur homosexualitetens 

samhällsskadliga art ska straffrättsligt besvaras. Därför behövs kompletterande utredning för 

att besvara frågan kring homosexualitetens samhällsfarliga yttringar.60 Justitieministern ger ett 

yttrande i frågan: 

Erfarenheten synes emellertid giva vid handen att denna form av otukt i olika avseenden kan 

medföra allvarliga sociala vådor. Sålunda kan dylik otukt, även om den äger rum mellan vuxna 

och ansvariga personer, medföra skadliga psykologiska verkningar för båda parterna eller endera 

av dem, liksom den även kan innebära en fara för psykisk smitta.61 

I propositionen kring frågan om den homosexuella otukten är det ett flertal yttranden som tas 

upp ifrån särskilda juridiska auktoriteter i Sverige. Dessa yttranden är svar till den förra statliga 

utredningen 1935:68. Några av dessa uttalanden är intressanta att nämna då de speglar den 

allmänna samtida synen kring homosexualitet bland svenska ämbetsmän. 

Överståthållarämbetet och Polismästaren i Norrköping ifrågasätter möjligheten att straffria 

homosexuella handlingar då detta kan leda till att homosexuella böjelser ökar, vilket försvårar 

arbetet mot den manliga prostitutionen i landet.62 

Häradshövdingen i Västerbergslags domsaga och rådhusrätten i Trosa lämnar ett yttrande 

där de ifrågasätter en straffrihet för homosexuella handlingar och att homosexuella inte kan 

vara ansvariga för sitt eget handlande. De argumenterar för att det finns heterosexuella som 

tvingas ta tillbaka sin perversion och att homosexuella handlingar måste anses utgöra ett 

straffbart socialt ont i det svenska samhället.63 Häradshövdingen utrycker sig följande i frågan: 

                                                 
59 SOU 1935:68 s. 110-111 
60 Proposition nr 187 1937 s. 92-93 
61 Proposition nr 187 1937 s. 91 
62 Proposition nr 187 1937 s. 89 
63 Proposition nr 187 1937 s. 91 
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Visserligen torde enligt numera gällande uppfattning sådana handlingar vara beroende av en viss 

abnormitet hos gärningsmannen, en abnormitet, som må kallas sjukdom, men därmed icke är icke 

sagt, att denna sjukdom är till sin intensitet så utpräglad att den icke kan behärskas.64 

6.1.5 SOU 1941:3 Åtgärder för bekämpande av homosexualitetens 

samhällsfarliga yttringar av Alfred Petrén 

Efter att regeringen valt att inte ta upp en potentiell lagändring i proposition nr 187 år 1937 utan 

vidare utredning i frågan om homosexualitetens samhällsfarliga yttringar så tillkallades Alfred 

Petrén, professor inom psykiatri och rasbiologi, att leda en utredning kring frågan. Utredningen 

har målet att besvara frågan kring homosexualitetens samhällsfarliga yttringar, vilket 

huvudsakligen innefattar homosexualitet riktad mot ungdomar och barn eller homosexualitet 

bland ungdomar och barn. Men Petrén uttalar sig även kring problematiken som existerar kring 

vilken straffsats som lämpligast bör innefatta homosexuella handlingar. Petrén väljer att ställa 

sig bakom den princip medicinstyrelsen framfört att ”straff för homosexuella handlingar, som 

innebära skada för andra personer, bör ersättas med skyddsåtgärd, kan enligt min mening ingen 

invändning göras”.65 Vi ser detta vidare när Petrén inte tycker att den rättsliga handlingen bör 

vara nog om person i fråga har otukt med person under 20 år. Utan det kräver ”när deras 

omhändertagande till samhällets skydd är behövligt – låta sjukvårdsväsendet taga hand om dem, 

att deras sjukliga drift dock, såsom i det föregående upprepade gånger betonats, har ett organiskt 

grundlag.”. Med detta sagt anser Petrén att så fort ett åtal väcks i frågan gällande homosexuell 

otukt ska en läkare tillkallas för att undersöka om personen i fråga behöver rättspsykiatrisk vård 

och att ett ” omhändertagande inom sinnessjukvården, när detta prövas vara den lämpligaste 

åtgärden.” är den enda rationella lösningen på straffsatsen kring homosexualitet när den skadar 

samhället. 66 

Alfred Petrén anser dock inte att detta alltid ska gälla. En bisexuell person som både har 

dragning till män och kvinnor som begår homosexuella handlingar mot ungdomar eller barn 

bör ej läkarundersökas och därefter inte straffrias. Då personen har ett större val av partner 

upplever Petrén det beteendet mer skadligt och visar en större brist på karaktär vilket bör straffas 

genom fängelse eller straffarbete.67 
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6.1.6 SOU Strafflagberedningens utlåtande med förslag till lagstiftning angående 

åtgärder mot homosexualitetens samhällsfarliga yttringar. 

Strafflagberedningen underledning av Karl Schlyter har efter att Alfred Petréns avlämnat sitt 

betänkande fått remiss av regeringen att uttala sig i frågan angående homosexualitetens 

samhällsfarliga yttringar. Strafflagberedningen ställer sig bakom att homosexualitet är något 

som oftast är konstitutionellt hos den homosexuelle. De öppnar sin motivering med följande 

anförande: 

Det torde numera få anses klarlagt, att homosexuella handlingar ofta äro betingade av en 

konstitutionell särart hos vederbörande, yttrande sig däri att den sexuella driften är uteslutande eller 

i övervägande grad riktad mot personer av det egna könet.68 

Strafflagberedningen läggar här fram lagförslag gällande förändring i 10 § 18 kap strafflagen 

som lyder följande: 

18 kap. 10§ 

Förmår någon eller söker någon förmå annan av samma kön under tjuguett år till otukt med sig och 

utnyttjar han därvid den andres oerfarenhet eller beroende ställning, dömes till fängelse eller 

straffarbete i högst två år. Övar någon som fyllt tjuguett år otukt med annan av samma kön under 

aderton år eller söker han förmå honom därtill, straffes städse som nu sagts. Förövas brott som ovan 

sägs med barn under femton år, må tiden för straffarbetet höjas till fyra år. 

Övar styresman, föreståndare eller annan tjänsteman, läkare, upplysningsman eller vaktbetjänt vid 

inrättning som avses i 6 § 2 mom. Otukt med där intagen av samma kön, dömes till straffarbete i 

högst två år eller fängelse. 

Där någon, å ställe som i 11 kap. 15 § sägs eller eljest så att allmän förargelse kan komma därav, 

övar otukt med annan av samma kön eller med ord eller åtbörd inbjuder annan av samma kön till 

otukt med sig, straffes med fängelse eller, i ringare fall, med böter.69 

Lagförslaget är utformat som så att all homosexualitet mellan två personer som är över 21 år 

bör vara straffri. Det är enbart homosexuella handlingar med personer under 21 som beläggs 

med straff. Detta motiverar strafflagberedningen genom att ”Av de intressen, som det kan anses 

påkallat att skydda genom straffbud, är självfallet ungdomens sunda utveckling på det sexuella 

livets område av särskild betydelse.”.70 

Samtidigt förtydligar man i lagförslaget att homosexuella handlingar inte bör ske på 

allmänna platser i enlighet med 11 kap. 15§. Då det kan innebära: ”fara för psykisk smitta, som 

ett öppet manifesterande av homosexuell inställning kan inne böra”.71 Därför måste strafflagen 
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till högsta möjliga mån ”förhindra allt övande av homosexuell otukt för att söka undvika en 

fixering av könsdriften i homosexuell riktning.” bland ungdomar och barn.72 

Strafflagberedningen presenterar ett helt nytt lagförslag gällande obligatoriska 

läkarundersökningar där undersökningen av en person som då är misstänkt för brott enligt 

18 kap. 10 § strafflagen skall undersökas. Det lyder som följande: 

1§ 

Innan allmänt åtal för brott enligt 18 kap. 10 § strafflagen väckes, skall, såvida den misstänkte är 

villig underkasta sig läkarundersökning, sådan undersökning ske. Vad nu sagts utgör dock ej hinder 

för landsfogde eller förste stadsfiskalen i Stockholm att besluta om häktning av den misstänkte. 

2§ 

Läkarundersökningen som avses i denna lag skall utföras av läkare med rättspsykiatrisk erfarenhet, 

som medicinstyrelsen därtill förordnar. 

3§ 

Konungen meddelar anvisningar angående avfattningen av intyg rörande läkarundersökningar som 

ovan sagts och övriga bestämmelser som erfordras för tillämpningen av denna lag.73 

Strafflagsberedningen motiverar att det nya lagförslaget ska vara förebyggande så att den 

åtalade personen inte ska riskera återfall inom den straffbara homosexuella otukten om 

denne så tidigt som möjligt får medicinsk hjälp.74 

6.1.7 Kungl. Maj:ts proposition nr 13. 1944 

År 1944 lägger regeringen fram en proposition till riksdagen som presenterar ett förslag till 

ändring kring 18 kap samt 25 kap. strafflagen. 

Till föregående utredningar av Petrén och strafflagberedningen tas här ett flertal yttranden upp 

av institutioner inom svensk juridik. Svea hovrätt, hovrätten för Övre Norrland och 

länsstyrelsen i Stockholms län ställer sig negativt till att en principiell straffrihet ska existera 

bland homosexuella handlingar och uttalar sig att: 

Även om för närvarande allenast en ringa bråkdel av alla homosexuella handlingar leda till åtal och 

fällande dom, får betydelsen därav att sådana handlingar äro belagda med straff ej underkastas.75 

Det är alltså lagstiftningen som leder till att homosexualitet inte sprider sig vidare mer än hos 

de konstitutionella homosexuella menar Svea hovrätt, och att: 

Av dem som begå homosexuella handligar torde jämförelsevis få vara konstitutionellt homosexuella; 

långt flera äro bisexuella, och dylika handlingar begås även i stor utsträckning av personer, som äro 

fullt normala i sexuellt hänseende.76 
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De antyder därför att det blir problematiskt att moralen i samhället kan försummas av att 

homosexuella handlingar straffrias. 

Hovrätten känner sig därför av nödvändigheten att kapitulera inför svårigheterna och lämna 

homosexualiteten obestraffad i långt större utsträckning än detta kan anses vara påkallat av de skäl 

beredningen anfört mot användandet av ett generellt straffbud som medel att bekämpa 

homosexualiteten.77 

Gällande frågan om obligatorisk läkarundersökning ställer sig alla yttranden till 

propositionen positivt till denna fråga. Här yttrar sig specifikt Medicinstyrelsen att 

homosexualitet är ett sjukligt tillstånd och bör därför behandlas principiellt som vilken 

sjukligföreteelse som helst, alltså med lämplig medicinsk vård.78  De anser därför att 

personer som försöker sprida denna smitta till unga såväl som vuxna bör tvångsvårdas 

och därför instämmer styrelsen helt till fullo med Petréns yttrande. Men styrelsen tycker 

endast att tvångsvård bör vara aktuell för personer som har homosexuell otukt med de 

individer som ännu ej fyllt 20 år. Sjukvård kan fungera som ett skydd för att personer 

efter vård inte gör ett återfall i det asociala beteendet som är homosexualitet.79 

Regeringen ställer sig även emot medicinstyrelsens uttalande om att läkarundersökning kring 

dessa individer bör ske för att se om de är konstitutionellt homosexuella eller inte. Det kan bli 

allt för godtyckligt om en person är homosexuell, bisexuell eller pseudohomosexuell.80 

Justitieminister Thorwald Berquist (FP) ställer sig bakom strafflagberedningens förslag 

att skydda ungdomar mellan 15-18 år samt att barn under 15 år ska få extra skydd och att detta 

beteende skall skyddas. Justitieministern väcker dock åsikten att annars behövs inget straff, 

förutom när det skett genom erfarenhet eller beroendeställnings utnyttjande. Den framlagda 

lagstiftningen gällande åldersgränsen 15-18 år samt under 15 år är i samklang med andra 

lagbestämmelser i kap 18 och underlättar därför för tillämpning av andra straffbestämmelser, 

något som varit problematiskt under nuvarande bestämmelser av 18 kap. 10§.81 

6.1.8 Riksdagsdebatten 1944 

Den 15 mars debatterades frågan i riksdagen. Här fick riksdagens medlemmar debattera samt 

rösta om det nya lagförslaget skulle antas. Punkter som diskuteras i riksdagen var: 

A) Att riksdagen – med förklaring att riksdagen funnit vissa ändringar böra vidtagas 

i förslagen till lag om ändring i 18 och 25 kap. strafflagen och lag om ändrad lydelse 

                                                 
77 Proposition nr 13 1944 s. 26 
78 Proposition nr 13 s. 29 
79 Proposition nr 13 s. 29 
80 Proposition nr 13 s. 45 
81 Proposition nr 13 s. 48-49 
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av 2 § i mom. Och 22 § barnavårdslagen den 6 juni 1924 – måtte för sin del antaga 

under punkten införda förlag till 

1) lag om ändring i 18 och 25 kap. strafflagen:82 

6.1.8.1 Första kammaren 

Andersson, Ivar (H):  

Ivar Andersson ställer sig kritisk till lagförslaget och är kritisk till att Justitieministern enbart 

har förlitat sig på vetenskapliga och medicinska grunder gällande lagförslaget och på så sätt 

missat de moraliska synpunkterna kring homosexualitet: 

Man har böjt sig för de mycket starka och i många fall välgrundade sakliga argument, stödda på 

medicinsk och juridisk sakkunskap, som har framlagts. Därvid har man kanske förbisett en del andra 

synpunkter på denna lagstiftning.83 

Han uttrycker sig vidare att homosexualitet är ett samhällsproblem i sig och ställer sig bakom 

Svea hovrätts yttrande att homosexualitet är en social smitta. Han uttrycker sig: 

Det finns en fara, som inte får förbises, för en epidemisk smitta. Det gäller framför allt i storstäderna 

och i särskilt hög grad krigsmakten. Det är en ganska känd sak, att homosexualitet i stor utsträckning 

förekommer inom flottan, men jag tror, att risken föreligger även på andra håll, där ungdomar är 

samlad under liknande förhållanden, och jag fruktar, att denna risk kommer att väsentligt ökas, om 

det föreliggande förslaget går igenom.84 

Ivar Andersson yrkar avslag på utskottets hemställan och motiverar detta genom: 

Om nuvarande straffbestämmelser i många fall kunna sägas innebära en orätt om olyckliga 

människor – ty de människor, som av konstitutionella orsaker äro hemfallna till homosexualitet, äro 

djupt olyckliga – så kan det emellertid medföra en större social skada och olycka för oskyldiga 

människor, om man lämnar homosexuella handlingar helt straffria istället för att, vilket jag skulle 

anses vara rimligt och naturligt, vidga möjligheterna att frikänna i sådana fall, då medicinska 

indikationer föreligger härför.85  

 

Justitieministern Thorwald Bergquist (FP): 

Thorwald Berquist, dåvarande justitieminister, öppnar sitt inlägg med att sympatisera kring herr 

Anderssons oro kring spridningen av homosexualitet men framför sedan att den nuvarande 

lagen gör mer skada än nytta och därför måste bytas ut. Herr Bergquist ställer sig även i en 

pragmatisk inställning gällande bestraffningen av dem som inte är konstitutionellt 

homosexuella och yttrar ”Detta hade varit en ståndpunkt, som enligt min uppfattning hade haft 
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starka skäl för sig, om man i praktiken kunnat genomföra denna.”86 Samtidigt som han framför 

att motiveringen till att lagförslaget går igenom regeringen är pga. att skyddet mot ungdomar 

och barn ökar i det nya lagförslaget. Vilket har som mål att skydda samhället mot ökad 

homosexualitet.87 

Sigfrid Linnér (H) : 

Öppnar sitt anförande med att kritisera att man enbart gått på en vetenskaplig samt medicinsk 

linje i utformningen av lagförslaget: ”Jag har funnit, att ett konsekvent utdragande av den 

medicinska linjen – och det kanske var vad herr Ivar Andersson tänkte sig – icke leder till någon 

tillfredställande lagstiftning.”88 samtidigt som han ansluter sig till förslaget ”Det som för mig 

har varit bestämmande, när jag har anslutit mig till det förslag, som första lagutskottet här 

framlägger, har icke varit – det vill jag uttryckligen förklara – de medicinska hänsynen.”89 Han 

yrkar därför bifall till utskottets förslag.  

 

Kammaren biföll sedan utskottets hemställan. 

6.1.8.2 Andra kammaren: 

Gunnar Sundqvist (H): 

Ställer sig kritiskt till utskottets förslag och ställer sig likt Ivar Andersson i den första kammaren 

bakom Svea hovrätts yttrande till propositionen. Att homosexualitet inte bör vara straffbart utan 

bör vara anledning för medicinsk omvårdnad och hjälp.90  Samtidigt ställer han sig bakom 

synen att homosexualitet är något medfött, men kan fortfarande spridas socialt till sinnessvaga. 

Han yrkar: 

Det torde emellertid icke heller från medicinskt håll kunna bestridas, att homosexualiteten i många 

fall har sin grund icke i biologiska förhållanden utan i faktorer av social art. Det är faktum att 

homosexualiteten ofta uppträder epidemiskt och att hela folk under vissa tider så att säga infekteras 

av sexuell perversitet av denna art synes ju giva vid handen, att företeelsen i stor utsträckning är en 

följd av yttre influenser, påverkan, att förförelse eller hur man vill uttrycka det.91 

Han yrkar därför avslag å utskottets hemställan. 

Vilhelm Lundstedt (S): 

Ställer sig kritiskt Sundqvist, Andersson och den allmänna synen kring de yttranden som 

framförts till propositionen. Lundstedt som även skrev motionen som behandlades 1933 ställer 
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sig självfallet bakom sitt eget yttrande inom ämnet. Han hävdar att Sundqvist och sina 

auktoriteter står bakom en uppfattning om homosexualitet som är i dagens samhälle förkastlig, 

och att den är en lögn. Han motiverar att även homosexualitet är lika naturligt som 

heterosexualitet och bör därför straffrias. Lundstedt ifrågasätter också starkt de uttalandena om 

att homosexualitet är något som kan spridas som en social epidemi. Han uttrycker sig följande: 

Herr Sundqvist talade om en smitta på detta område av en epidemisk art, därvid erinrade om att 

stundom hela folk varit på något vis gripna av sexuell perversitet. Herr Sundqvist menade väl, att 

den varit mera allmänt utbredd inom ett folk. Dylikt har man hört talas om från antiken, men icke, 

såvitt jag vet, från senare tider. Uttalandet är värdelöst, därest man icke gjort ingående 

undersökningar om bakgrunden för de antydda förhållandena i antiken. Man kan icke utan vidare 

likställa de gamla romarna och grekerna med vår tids människor: de hade över huvud taget en helt 

annan syn på livet.92 

Något Lundstedt även kritiserar för är Sundqvist fokusering kring moralisk lagstiftning och 

behovet av lagar som enligt Sundqvist får oss att behålla samhällets sedlighet. Att lagstiftning 

ska ske på moral och känslor som Sundqvist och många fler tycker är enligt Lundstedt felaktigt. 

Lagstiftarens moral sitter i dennes kunskap om omvärlden och stiftar lagar på kunskap, inte 

känslor. Känslor kan bli influerade av propaganda. Saklig kunskap blir aldrig influerat av 

känslor. Lundstedt argumenterar följande: 

Men detta betyder icke, att känslorna låta kommendera sig hur som helst av lagstiftaren. Man får 

icke förbise, att de känslor, som kunna föranleda våra moraliska omdömen, i sin tur äro framkallade 

av våra föreställningar om verkligheten. De äro alltså beroende av vårt kunskapsläge. Äro våra 

kunskaper i detta ämne så bristfälliga – som de i allmänhet voro för icke länge sedan – att man tror, 

att hithörande handlingar bero på lastbart och liderligt levnadssätt, då gå också våra känslor i fråga 

om dessa handlingar i moralisk fördömande riktning. Men när vi får veta, att handlingarna i fråga 

bero på medfödda drifter, för dessa människor alldeles lika naturliga som den heterosexuella driften 

är för oss själva, då gå känslorna i en annan riktning. Då sluta vi upp med våra moraliska 

förkastelsedomar. Uttrycker vi nu våra känslor, så sker det genom medlidande med dessa människor, 

som både genom sin säregna natur och genom strafflagens hotfulla inställning emot dem fått en så 

hård lott att bära genom livet.93 

Herr Lundstedt avslutar med att ta avstånd från Justitieminister Thorwald Berquist hänförande 

i första kammaren , men yrkar bifall till utskottets hemställan. 

Kammaren biföll utskottets hemställan 
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7. Analys 

Målet med analysen är att analysera det historiska källmaterialet efter det gällande epistemet 

och hur det tar sig i uttryck i normativa uttalanden. Under rubriken 7.1 kommer därför målet 

vara att identifiera epistemet bakom det historiska källmaterialet och då besvara den första 

frågeställningen. Därefter kommer det under rubriken 7.2 att analysera om epistemet påtrycker 

en heteronormativitet genom de av språket återkommande utestängningsmekanismerna som 

präglar epistemet vilket besvarar den andra frågeställningen. 

7.1 Rådande epistem som har identifierats 
I den empiriska huvudstudien, presenterades en mängd olika alternativ på möjliga epistem, då 

specifikt under den statliga utredningen SOU 1935:68 där professor Wigert har sammanställt 

den rådande, samtida akademiska synen på homosexualitet. Utredningen ger mig möjligheten 

att på ett konkret och enkelt sätt sätta mig in i den samtida synen för att fastställa ett rådande 

epistem på materialet. Foucault argumenterade att det är epistemet som gör det möjligt för 

fenomen som heteronormativitet att ta sig i uttryck.94 

De åskådningarna som är i speciell vikt som är möjliga epistem är först den Hirschfeldska 

som anspelar på att homosexualitet är en medfödd abnormitet i könskörtlarna i individen och 

kan därför inte manipuleras via sociala eller psykiska fenomen. Homosexualiteten enligt denna 

åskådning är därför en biologisk betingelse. Inom åskådningen ser en på homosexualitet som 

en biologisk anomali och något som är mot den biologiska normen. Men detta leder inte alltid 

till att följare av detta epistem inte är präglade av en heteronormativitet, vilket leder till att 

homosexualitet ändå trots uppfattningen att det är biologiskt kan blir den ”andre”. Detta 

eftersom att den biologiska homosexualiteten även den kan ställas mot heteronormativiteten 

om den framförs som något av samhället oönskat. 

Den andra synen på homosexualitet som är av speciell vikt är Kraeplinska åskådningen. 

Denna kunskapssyn förmedlar tvärtemot det som den Hirschfeldska åskådningen framför, 

nämligen att homosexualitet inte är något biologiskt medfött utan något som individen 

förvärvas i ungdomen genom homosexuella manipulationer och erotiska homosexuella minnen. 

Båda dessa åskådningar tar sig i uttryck igenom hela beslutsprocessen och har sina egna normer 

och värderingar gällande homosexualitet. Detta synliggörs när språkbruket granskas efter de 

utestängningsmekanismer som genom språket kommer i uttryck. 
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Men för att besvara frågeställningen: Vilket är det rådande epistemet som influerar den 

beslutsprocess, som ligger bakom förändringen i 18 kap. 10 § strafflagen? Visar källmaterialet 

det tydligt att det är den Kraeplinska som är det mest genomgående epistemet på homosexualitet 

genom nästan hela beslutsprocessen. Jag finner detta i hur det i materialet hela tiden 

återkommer till frågan om hur den homosexuella smittan kan förhindras bland ungdomar och 

barn så att de inte växer upp och blir homosexuella. Dock startar hela processen ur den 

Hirschfeldska åskådningen på homosexualitet inom Vilhelm Lundstedt motion. Lundstedt som 

klart och tydligt ställer sig bakom den Hirschfeldska kunskapssynen, argumenterar häftigt för 

att homosexuella handlingar inte ska vara straffbelagda eftersom det är något som, enligt 

honom, är biologiskt betingat eftersom det beror på en medfödd anomali inom könskörtlarnas 

inresektoriska funktioner. 

Den syn som Lundstedt för fram till processen kommer dock att förändras redan 1935 

med den statliga utredning som gjorts av medicinstyrelsen med bidrag av Wigert. Här 

presenteras en intressant förändring i synen på homosexualitet från det Hirschfeldska till den 

Kraeplinska åskådningen. Medicinstyrelsen accepterar inte att homosexualitet enbart är 

biologiskt betingat likt den Hirschfeldska åskådningen utan ställer sig bakom den Kraeplinska 

åskådningen. Detta uttrycker sig främst i den formen att medicinalstyrelsen i sin utredning 

kommer fram till att ungdomar måste skyddas ifrån den homosexuella frestelsen som enligt 

dem själva är något sjukligt. De ställer sig tydligt bakom tanken att alla personer på något sätt 

är bisexuella vilket kan leda till att personen antingen via en normal ungdom blir heterosexuell 

eller om den utsätts för s.k. homosexuella trauman blir homosexuell. Därför anser dem att det 

är viktigt att skydda ungdomen ifrån dessa homosexuella trauman så att homosexualiteten inte 

sprider sig. 

Den syn på homosexualitet som medicinstyrelsen framförde kommer, som nämnts ovan, 

leva kvar genom hela beslutsprocessen. Propositionen från 1937 visar vad den samtida 

regeringen tycker kring frågan om den homosexuella otukten. Här ges även en intressant insyn 

på vad flera juridiska auktoriteter tycker om ämnet eftersom de lämnat yttranden om 

utredningen som gjordes 1935 av medicinstyrelsen. Propositionen visar tydligt att den 

Kraeplinska åskådningen är det rådande epistemet på homosexualiteten, även inom regeringen. 

Justitieministern har synen på den homosexuella otukten som en sjukdom vilket kan skada 

individen och förstöra dennes könsdrift genom de homosexuella handlingarna. Han benämner 

att inte enbart är den homosexuella otukten mellan ungdomar ett socialt ont, utan även den 

homosexuella otukten bland vuxna ansvariga är ett problem. Inom de yttranden som framfördes 

av auktoriteter inom svensk juridik visar att regeringen inte var ensamma med att hålla den 
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Kraeplinska åskådningen som det gällande epistemet. Detta resulterar i att efter det materialet 

visar, så bibehålles det under den här tiden en form av nationellt utbrett epistem, gällande synen 

på homosexualitet inte som något biologiskt betingat inom svensk juridik då ingen av de 

inskickade yttrandena ställer sig bakom att homosexualiteten uteslutande är en biologisk faktor. 

Utan något som förvärvas socialt och enligt dem anses därför vara en social psykisk smitta.  

Även inom de båda utredningarna ifrån 1941 är det tydligt att denna syn på 

homosexualitet återskapas. Här blir det även tydligt att det finns en tvetydighet gällande på 

vilken syn som funnes bland de homosexuella handlingarna. Alfred Petrén erkänner i sin 

utredning t.ex. att det finns de människor som är konstitutionellt homosexuella, alltså biologiskt 

homosexuella vilket skulle ställa honom bakom det Hirschfeldska epistemet. Men att det inte 

enbart är det som är orsaken bland den utpräglade homosexualiteten får honom att falla in på 

den Kraeplinska epistemet. Han anser därför att den största mängd av homosexuella, blivit med 

den könsdriften pga. sociala manipulationer under ungdomen, och allt för sällan är den 

biologiska som är huvudfaktorn.  

Strafflagberedningens utredning kring samma fråga ställer sig, likt Petrén, till en tvetydlig 

åskådning på homosexualitet. Jag finner dock att utredningen i viss majoritet ställer sig bakom 

den Kraeplinska åskådningen. Vi ser detta i den öppnande motiveringen bakom det framlagda 

lagförslaget. Här erkänner dem likt den Hirschfeldska åskådningen att för den konstitutionellt 

homosexuelle äro för den skull sexuella förbindelser med person av samma kön den naturliga 

driftutlösningen samtidigt som i motiveringen för lagförslaget vill dem ”Av de intressen, som 

det kan anses påkallat att skydda genom straffbud, är självfallet ungdomens sunda utveckling 

på det sexuella livets område av särskild betydelse” Samtidigt som man vill förhindra att ”Då 

det gäller så unga män, måste det anses angelägnare än i fråga om något äldre att förhindra allt 

övande av homosexuell otukt för att söka undvika en fixering av könsdriften [min egen 

kursivering] i homosexuell riktning.”95 Vilket stödjer synen på att homosexualitet är något som 

förvärvas i ungdomen. 

År 1944 framläggs en proposition till riksdagen. Likt propositionen ifrån 1937 får vi här 

chansen att se den syn regeringen håller men även auktoritära röster inom svensk juridik som 

lämnat yttranden till propositionen. Regeringen ställer sig likt utredningarna som föranlett 

propositionen i samma tvetydliga, om intet pragmatiska position att de accepterar att det 

existerar människor som är biologiskt betingade att vara homosexuella. Ungdomen måste 

därför fortfarande skyddas för att frekvensen bland homosexualitet inte ska öka. Dock till de 
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inskickade yttringarna från auktoriteter inom svensk juridik som presenterats till propositionen 

som ger sina synpunkter gällande Alfred Petréns undersökning SOU 1941:3 samt 

strafflagberedningens undersökning SOU 1941:32 finner jag att den Kraeplinska åskådningen 

fortfarande är nationellt utbredd bland huvudfigurer inom svensk juridik. Då likt propositionen 

från 1937 är alla yttranden negativt inställda till införandet av straffrihet för homosexuella 

handlingar och att det kan innebära att homosexualiteten smittar sig och breddar ut sig bland 

massorna. 

Inom riksdagsdebatten ser vi återigen att den Kraeplinska åskådningen är den dominanta, 

av de 10 anföranden som förs inom riksdagens första samt andra kammare så ställer sig 8st av 

dem bakom den Kraeplinska åskådningen och 2st bakom den Hirschfeldska, nämligen 

hänförandet av herr Lundstedt och herr Lindberg båda i riksdagens andra kammare. 

7.2 Hur den rådande kunskapssynen formar beslutsprocessens diskurs 
För att börja med den första motionen till riksdagens andra kammare så presenterar Vilhelm 

Lundstedt en motion för en förändring i 18 kap. 10§ strafflagen vilket har som mål att legalisera 

homosexuella handlingar bland personer över 18 år. Som det säkerställdes innan så finnes det 

belägg att Lundstedt ställer sig bakom den s.k. Hirschfeldska åskådningen på homosexualitet. 

Även fast den homosexuella könsdriften presenteras av Lundstedt ett flertal gånger som en 

abnormitet eller som en särart vilket hade kunnat sägas vara en tydlig utestängningsmekanism 

mot homosexuella av Lundstedt och ett tydligt tecken på en heteronormativ diskurs, så uttrycker 

han sig inte negativt värderande kring detta, och försöker istället aktivt likställa den 

homosexuella könsdriften med den heterosexuella. Detta gör att motionen i övrigt inte präglas 

av någon form av heteronormativitet i den formen av att den homosexuelle målas upp som 

något oönskat och något man inte vill erkänna som en del av oss. Jag ser dock att en motsats 

sker i den formen av vad som brukar vara ett försök att assimilera efter en heteronormativ 

uppfattning. Då Lundstedt försöker som nämnts ovan att likställa homosexualiteten och 

heterosexualiteten så gör han ingen värdering av den homosexuelle som någon som är sämre 

eller någon som är oönskad. 

Det Kraeplinska epistemet har sin framfart i den första utredningen som kommer att 

behandlas, nämligen SOU 1935:65. Språkbruket visar att homosexualiteten lyfts fram i ett 

negativt ljus igenom hela utredningen. Vi ser t.ex. yttranden som ”men ur samhällets synpunkt 

i fortplantningsavseende misslyckade och för den normalskapta, fortplantningsdugliga 

ungdomens utveckling till nästa generation fäder och mödrar ibland farliga individer.”. 

Heteronormativiteten gör sig i uttryck här i formen av skapandet av motsättningen mellan den 
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normalskapta, fortplantningsdugliga ungdomen och att denna kan bli förstörd genom den 

farliga individen dvs. den homosexuella. Uttalandet visar att det skapas en tydlig dikotomi, 

d.v.s. ett tydligt vi och dem som målar upp homosexualiteten som något så då inte är önskvärt 

och något som från samhällets syn är fel. Vidare ser vi hur heteronormativiteten tar sig i uttryck 

i den bilaga Medicinstyrelsen lägger fram för att stärka sina argument. Inom bilagan så 

presenterar prof. Wigert ett straffrättsligt alternativ till fängelse eller straffarbete, nämligen 

rättspsykiatrisk vård för den homosexuelle. Genom den rättspsykiatriska vården ska därför 

homosexuella klassificeras som psykisk sjuka för att de då ska få möjligheten att bli botade ifrån 

sin psykiska sjukdom och därför bli assimilerade in i den heterosexuella normen. Denna typ av 

vård ska sättas in så att återfallsrisken för homosexuella handlingar minskar för den åtalade 

individen. Detta är speciellt utmärkande mot de homosexuella som anses rikta in sin sexualitet 

mot ungdomar. Här yttrar Medicinstyrelsen följande: ”i varje fall av homosexualitet, som tagit 

sig nämnda uttryck, föranleda en undersökning av den tilltalades sinnesbeskaffenhet enligt 41 

§ sinnessjuklagen och med den uppfattning, som numera råder angående homosexualitetens 

väsen, leda till att den åtalade på grund av psykisk abnormitet komme att förklaras från ansvar 

fri och med hänsyn till recidivrisken vara i behov av vård å sinnessjukhus.”. 

 Inom proposition 187 ifrån år 1937 så visar även yttrandet kring homosexuell otukt och 

dess konsekvenser av den dåvarande justitieministern Karl Gustaf Westman (BF) tydliga inslag 

av att det Kraeplinska epistemet är närvarande även inom regeringen. Hans yttrande vilket 

presenterades under resultatdelen är laddat med negativa värdeord som att homosexualitet 

kommer leda till allvarliga sociala vådor, samtidigt som kan leda till skadliga psykologiska 

verkningar för båda parterna och har en risk att innebära psykisk smitta. Språkbruket av 

justitieministern visar på ett tydligt användande av utestängningsmekanismer där kategorisering 

av de homosexuella handlingarna målar upp dem som en samhällsfara. Det blir efter 

utredningen 1935:68 en upprepande åsikt och tanke att homosexualitet medför en psykisk 

smitta, och kommer likt en sjukdom att sprida sig. Det då även att även regeringen som då 

lägger fram propositionen ändå ställer sig bakom det antagandet medicinstyrelsen presenterat i 

föregående utredning. Denna syn delas även av de antal yttranden som skickats in till 

propositionen. Häradshövdingen i Västerbergslags domsaga kallar t.ex. homosexualitet för en 

abnormitet som är en sjukdom. 

Efter propositionen så tillsätts en utredning av Alfred Petrén ifrån regeringens håll att 

besvara frågan hur man löser homosexualitetens samhällsfarliga yttringar. Utredningen är också 

som nämnts ovan formad av den Kraeplinska åskådningen vilket blir tydligt genom att Petrén 

ofta i texten kategoriserar homosexualitet som en psykisk sjukdom. Petréns ställningstaganden 
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är tydliga. Homosexualitet i alla sina former är mål för den rättspsykiatriska vården och det 

benämns ständigt jämställd med värdeord negativt laddade ord som abnormitet och sjukdom. 

Intressant nog så accepterar dock Petrén en viss form av biologisk homosexualitet och 

bisexualitet vilket skapar en dualism i synen på homosexualitet inom utredningen. Han anser 

dock att även den biologiska homosexualiteten är en sjuklig drift som sjukvårdsväsendet bör ta 

hand om. Den heteronormativa synen gör sig dock mest synlig när Petrén talar om hur det 

juridiska straffet skall vara för de biologiskt bisexuella. Petrén anser att dessa människor har 

större val av partner och bör därför uteslutande sikta in sig på det motsatta könet för att inte 

bidra till att homosexuella handlingar bedrivs i samhället. Straffet för detta bör alltid vara 

fängelse eller straffarbete enligt Petrén. 

Denna tvetydighet i åskådningen av de homosexuella handlingarna ökar i utredningen 

som strafflagberedningen lägger fram samma år som svar på Alfred Petréns utredning. 

Strafflagsberedningen motiverar i sitt öppnande att ”Det torde numera få anses klarlagt, att 

homosexuella handlingar ofta äro betingade av en konstitutionell särart hos vederbörande”. 

Språket är inte alls lika värdeladdat i utredningen som den förra, men åsikterna och 

heteronormativiteten tar sig fortfarande i uttryck ett flertal gånger. Speciellt gör detta sig i 

uttryck efter att lagförslaget presenterats. Lagförslaget som vill straffbelägga all typ av 

homosexuella handlingar bland ungdomar som inte fyllt 18 år har som motivering att skydda 

ungdomens sunda utveckling på det sexuella livets område. Utredningen motiverar sedan 

ytterligare genom att homosexuella handlingar på allmän plats kan leda till en fara för psykisk 

smitta där en fixering av könsdriften i homosexuell riktning blir resultatet. Något som inte är 

önskat ifrån strafflagberedningens håll. 

Efter utredningarna från 1941 så läggs det fram en proposition av regeringen till riksdagen 

1944 som får numreringen 13. Regeringen ställer sig i en pragmatisk neutral position och 

placerar inte ett överdrivet negativt språkbruk mot de homosexuella handlingarna. Regeringen 

ställer sig t.ex. inte bakom kravet ifrån både Petrén och Strafflagsberedningen på obligatorisk 

läkarundersökning på den åtalade då läkarundersökningen inte kan fastställa om personen är 

homosexuell, bisexuell eller pseudohomosexuell. Detta ger en antydan på att den Kraeplinska 

epistemet tappat ett visst fotfäste inom regeringen. Heteronormativiteten och Kraeplinska 

åskådningen håller sig ödesdigert kvar i den mån att regeringen ställer sig bakom att ungdomar 

och barn måste skyddas ifrån de homosexuella handlingarna. Men att lagstiftningen primärt 

väljer att ha med sig en myndighetsålder upp till 18 år för homosexuella är mest, enligt 

justitieministern för att ha samklang med övrig lagstiftning inom det 18 kap. strafflagen. Det 

heteronormativa språkvalet tar sig inte heller i uttryck av justitieministern i propositionen. 
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Samtidigt ser vi här att den synen som präglar de yttranden till propositionen fortfarande 

är uteslutande negativt inställda till homosexualitetens potentiella avkriminalisering. Svea 

hovrätt, Länsstyrelsen i Göteborg och Justitiekanslersämbetet delar alla samma syn på att en 

avkriminalisering kring de homosexuella handlingarna är något som kan leda till stor fara för 

samhället. Det heteronormativa språkbruket är här tydligt, Svea hovrätts yttrandeande som jag 

valt att ta upp i resultatet nämner t.ex. att man inte får ifrågasätta den funktion nuvarande 

lagstiftning är belagd med straff ej underkastas. Att det generella straffbudet mot 

homosexualitet behövs för att bekämpa homosexualiteten. Vidare presenteras många yttranden 

angående de rekommenderade läkarundersökningarna utredningarna framförde i sina 

betänkanden från 1941. Här lägger sig alla yttranden positivt inställda till detta, vilket leder till 

att homosexuella ständigt refereras som sjuka och att de bär på en smitta. Medicinstyrelsen 

yrkar här att homosexualitet är ett sjukligt tillstånd och bör av principiella skäl behandlas som 

vilken sjukdom som helst, med medicinsk vård. Denna syn som medicinalstyrelsen lägger fram 

delas av alla yttranden som presenteras inom propositionen och visar återigen på att den 

Kraeplinska åskådningen fortfarande är gällande bland de som fått möjlighet att yrka sig i 

frågan. Här är heteronormativiteten starkare. 

När frågan äntligen behandlas i riksdagen är den Kraeplinska åskådningen starkast i de 

yttranden som framförts. Inom riksdagens första kammare öppnar herr Axel Ivar Andersson 

med att starkt motsätta sig den framlagda propositionen av regeringen. Språkvalet av herr 

Andersson visar på att han tydligt är inspirerad av ett Kraeplinskt epistem. Han nämner t.ex. att 

det finns en epidemisk smitta och att unga män, som inte har tillgång till det motsatta könet är i 

speciell riskzon för att smittas och förföras till att begå homosexuella handlingar. Denna 

åskådning gör sig även synlig i det att herr Andersson ställer sig även bakom det yttrande Svea 

hovrätt yrkat till propositionen att homosexualitet är något som inte bör behandlas straffrättsligt, 

utan något som bör behandlas med medicinsk vård. Samtidigt som herr Andersson senare yrkar 

avslag på den framförda propositionen för att de konstitutionellt homosexuellas olycka är inte 

lika mycket värd som de oskyldiga människorna som kan bli förförda till homosexualitet om 

handlingarna straffrias. De som ansluter sig till den Kraeplinska åskådningen är dock inte 

enhetliga i att ge avslag åt propositionen. Herr Linnér är ett exempel på detta vars hänförande i 

riksdagen talade mot att lagförslaget var något som önskades, men att den ökade 

konkretiseringen kring skyddet för ungdomar och barn var det som fick honom att yrka bifall 

för propositionen. I riksdagens andra kammare så framför Sundqvist likt herr Andersson i första 

kammaren ett yttrande som stödjer den Kraeplinska åskådningen. Språkbruket som herr 

Sundqvist använder är starkt värdeladdat och han yrkar t.ex. att homosexualiteten i många fall 
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grundar sig i faktorer av social art och att homosexualiteten ofta uppträder epidemiskt. Detta 

har enligt Sundqvist lett till att hela folk har infekterats av sexuell perversitet. Detta är Sundqvist 

starkaste argumentet för att ge avslag på propositionen. 

Därefter kommer ett yttrande av Lundstedt som bryter mot det Kraeplinska epistemet och 

tydligt motsätter sig den. Språkbruket mot Sundqvists uttalande om homosexualitet som en 

epidemisk smitta är enligt Lundstedt en lögn och att hela dennes uttalande är värdelöst. 

Lundqvist kritiserar även alla de utredningar och yttranden som förts fram kring ämnet som 

hävdar att homosexualitet på något vis skulle leda till ett moraliskt förfall och en minskad 

sedlighet med att denna syn enbart är präglad av deras känslor och deras bristfälliga 

kunskapssyn i ämnet. Lagar ska enligt Lundstedt inte stiftas av känslomässiga och moraliska 

orsaker. Då dessa tenderar att enkelt bli manipulerade och vara skiftande över tiden. 

För att besvara den andra frågeställningen: Hur formar det rådande epistemet 

beslutsprocessens diskurs angående förändringen i 18 kap. 10 § strafflagen? Ser vi tydligt i 

analysen att när epistemet får oss att tro att homosexualitet är något som kan socialt eller 

psykiskt manipuleras så är den även något som då inte är önskvärt av samhället. I denna 

uppfattning blir därför lagstiftning mot homosexuella handlingar fullt naturliga eftersom den 

kan ha faktisk betydelse för att stoppa utbredningen av homosexualitet. Jag dra slutsatsen att 

utan influenserna från den Kraeplinska åskådningen skulle inte en skillnad mellan homosexuell 

och heterosexuell otukt göras i svensk lagstiftning. Det blir därför väldigt heteronormativt då 

de centrala begreppen för att beskriva homosexualitet alltid är negativt laddade och är tydliga 

utestängningsmekanismer. Vi ser detta tydligast genom att analysera anti-tesen till det rådande 

epistemet, nämligen det Hirschfeldska epistemet. Eftersom homosexualitet är biologisk kan den 

inte kontrolleras av lagen eller av annan medicinsk vård. I enlighet med detta epistem blir 

istället lagstiftning mot homosexualitet något som är mot den homosexuella individen ett socialt 

ont. Eftersom homosexualiteten är något som är lika naturligt som heterosexualiteten blir därför 

svårare för materialet att genomsyras av heteronormativa inslag och homosexualiteten är inte 

heller något ifrån samhället är inte är önskvärt.  

7.3 Koppling/Jämförelse med tidigare forskning. 
Det arbete som rent metodologiskt liknar mitt arbete är Sara Edenheims verk Begärets 

lagar.96 Vi båda kommer fram till att utredningarna kring homosexualitet är genomsyrade av 

heteronormativa inslag men det är här våra arbeten går skilda vägar. Edenheim som har önskat 

att se hur det heteronormativa förändras. Detta sker genom att undersöka hur sexuella 
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minoriteter beskrivits som avvikande genom analysbegreppen abjekt och interpellation.97 

Edenheim kommer fram till att homosexualitet t.ex. alltid har ställt sig som ett abjekt för 

heterosexualiteten och alltid fått förhålla sig denna. På så sätt har alltid en homosexuell 

könsdrift förklarats genom att t.ex. den homosexuella mannen haft en kvinnlig könsdrift. Det 

genealogiska angreppsättet som Edenheim använder sig av vill förklara ett nutida problem 

genom att gå tillbaka till problemets rötter och undersöka vägen till nutiden. Eftersom jag 

använder mig av Foucaults arkeologiska angreppsätt så blir därför att förstå samtiden 

viktigare för mig. Våra svar skiljer sig därför väsentligt. Där Edenheim ser att homosexualitet 

exempelvis är beskrivet genom en heteronormativ skugga genom de offentliga utredningarna 

ser jag ett epistem som aktivt förklarar homosexualitet som något sjukt eller abnormt.98 

En nära jämförelse kan göras mellan den C-uppsats i historia som är skriven av Lukas 

Ljungcrantz och mitt eget arbete. Vi använder oss båda utav delvis samma källmaterial och vill 

båda se på den rådande synen gällande homosexualitet. Ljungcrantz använder sig utav en 

teoretisk bakgrund där hen vill undersöka hur homosexuella beskrevs efter Raewyn Conells 

definiering av maskulinitet och sedan jämföra denna med den rådande maskulina hegemonin.99 

Ljungcrantz kommer fram till slutsatsen att det argumenterades ofta i utredningarna att 

homosexualitet var något som skedde mellan pojkar i ung ålder och var ett pubertalt fenomen, 

något som pojkar kunde göra och var en ibland vanlig del av uppväxten för pojkar.100 Denna 

syn försvann dock på de homosexuella handlingarna när personen i fråga blev över 21 år 

gammal då denne ansågs själv vara ansvarig för sina handlingar. Ljungcrantz kommer fram till 

att utifrån statens perspektiv så såg man ner på homosexuella män som en underordnad 

maskulinitet. Ljungcrantz finner att det synliggörs i de statliga utredningarna genom att de 

homosexuella feminiseras, och en tydlig distansering mellan olika män skapas av 

utredningarnas författare.101 Mitt eget arbete distanserar sig ifrån Ljungcrantz gällande hur vi 

analyserar synen på homosexuella. Mitt eget teoretiska val att identifiera den rådande synen 

genom epistem och heteronormativitet liknar studier kring maskulinitet som Ljungcrantz 

bedrivit. Men Uppsatserna skiljer sig starkast i den form av vad slutprodukten av uppsatsen ska 

vara. Ljungcrantz kommer fram till att homosexuella sågs ned på eftersom de placerades i en 

könshierarki där homosexuell är den lägsta ”ranken” av män.102 Medan jag själv kommer fram 

                                                 
97 Edenheim, 2005 s. 14-16, 73 
98 Edenheim, 2005 s. 236-238 
99 Ljungcrantz, 2014 s. 4 
100 Ljungcrantz, 2014 s. 33-35 
101 Ljungcrantz, 2014 s. 36 
102 Ljungcrantz, 2014 s. 35-36 
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till att synen på homosexualitet var starkt präglad av det epistem, eller kunskap som existerade 

under samtiden. 

De rättshistoriska examensuppsatserna gjorda av Christopher Morales och Jeanette 

Åkerberg liknar varandra i den formen av att båda analyserar valda delar av beslutsprocessen 

ifrån ett rättshistoriskt perspektiv. Medan Morales är mer intresserad av vilken otukt det faktiskt 

var som dömdes i enlighet av 18 kap. 10§ strafflagen och om den förändras över tid.103 Så är 

Åkerberg mer intresserad av att belysa de argument och åsikter som fördes fram under 

processen.104  Eftersom uppsatserna är utav annan disciplin nämligen rättskunskap så är det 

svårt att göra en jämförelse utav resultatet då uppsatserna inte har någon teoretisk bakgrund att 

luta sig på. Dock kan en parallell dras mellan Morales uppsats och min egen, där vi båda 

kommer fram till att homosexualiteten bland ungdomar och barn var extra känslig och något 

som skulle straffas hårdare.105 Åkerberg väljer att försöka belysa hur argumentationen har varit 

för de som motsätter sig avkriminaliseringen samt de som var för avkriminaliseringen. 

Uppsatsen går dock inte så djupt som att försöka förklara dessa ståndpunkter, utan framför dem 

endast.106 Detta kan förklaras som den största skiljelinjen mellan Åkerbergs resultat och mitt 

eget då jag försöker förstå argumentationen genom användandet av teoretiska begreppet 

Epistem. 

  

                                                 
103 Morales, 2005 s. 8 
104 Åkerberg, 2014 s. 5 
105 Morales, 2005 s. 26 
106 Åkerberg, 2014 s. 32-33 
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8. Didaktisk reflektion 

Uppsatsen som behandlar en form av mentalitetshistoria har ett visst didaktiskt värde som skulle 

kunna vara intressant för gymnasieundervisning i ämnet historia. I Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 bemöter vi följande under ämnets syfte: 

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse av olika tiders levnadsvillkor och förklara 

människors roller i samhällsförändringar. Undervisningen ska bidra till insikt i att varje tids 

människor ska förstås utifrån sin tids villkor och värderingar.107 

Uppsatsen som har målet att sätta sig in i den samtida kunskapssynen visar på hur en skulle 

kunna gå till väga för att uppnå detta. Detta ger oss i undervisningen möjligheten att förstå inte 

bara hur människor tänkte förr, utan också varför och vad det fick för konsekvenser. Vilket 

också ger eleven chansen att utveckla ”Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, 

händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.”108 som ämnet historia ska ge 

eleverna chansen att utveckla. Ämnet skulle därför vara intressant i undervisningen av kursen 

Historia 1b där eleverna ska i enlighet med det centrala innehållet för kursen förstå: 

 Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som 

speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets 

utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.109 

 

Det historiska källmaterialet är annars väldigt intressant att använda sig av. Det hade exempelvis 

kunnat ske att ämnet historia i korrelation med ämnet svenska eller samhällskunskap gå igenom 

offentliga utredningar eller offentligt tryck i form av riksdagstryck för att få en förståelse för 

det juridiska språket som t.ex. används i texterna men också för att få en klar uppfattning för 

hur den svenska beslutsprocessen ser och har sett ut genom historian. 

  

                                                 

 107 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 

2011 s. 66 

 108 Skolverket, 2011 s. 66 
109 Skolverket, 2011 s. 73 
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