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Inledning 

Så länge en människas drift syftar till utlösning hos en människa av motsatt kön och alltså kan tjäna 

fortplantningen, är den att anse som normal. Om den å andra sidan inte gör detta, kallas den 

avvikande. Många människor med sådana avvikelser kommer lätt i konflikt med andra människor 

och därmed med samhällets lagar.1 

Citatet ovan är hämtat från en av de sex sexualundervisningsböcker som står till grund för 

analysen i min uppsats. Citatet visar hur bilden av människor som ”avviker” från heteronormen 

har sett ut under 1950-talet. Syftet med min undersökning är att undersöka vilken bild av 

sexualitet som har förts ut i svenska sexualundervisningsböcker under 1900-talet. Den främsta 

anledningen till varför jag valde sexualundervisningsböcker är på grund av att skolan är en 

betydande institution för att producera och reproducera normer och värderingar. Med tanke på 

min framtida roll som gymnasielärare insåg jag dessutom hur viktigt det är att slå hål på gamla 

myter och fördomar om kroppen, sexualiteter och sexuella identiteter. I flera av kurs- och 

ämnesplanerna för grund- och gymnasieskolan är numera begrepp som sexualitet, relationer, 

kön, jämställdhet och normer inskrivna och det är upp till läraren att inkludera dessa begrepp i 

sex- och samlevnadsundervisningen. Även om synen på sexualitet har förändrats avsevärt sedan 

1955 då Sverige blev det första landet i världen som införde obligatorisk sexualundervisning i 

skolan visar forskning på senare år att sex- och samlevnadsundervisningen är starkt präglad av 

en heteronormativ inställning. Således insåg jag hur viktigt det är att analysera 

läromedelsböcker för att undersöka hur synen på kroppen, sexualiteter och sexuella identiteter 

har sett ut.2 

 

Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att undersöka vilken bild av sexualitet som har förts ut i svenska 

sexualundervisningsböcker3 under 1900-talet eftersom att detta påverkar barn och ungdomars 

syn på sexualitet. Skolan är en betydande institution för att producera och reproducera normer 

                                                 
1 Torsten Wickbom, Individ, samhälle och sexualliv: sexualkunskap för skolor, Stockholm 1956, s. 35. 
2 Lena Lennerhed, Sex i folkhemmet: RFSUs tidiga historia, Hedemora 2002. Erik Centerwall, ”Obligatorisk 
sexualundervisning: perspektiv på tre handlingar” i 50 år med sex- och samlevnadsundervisning, Stockholm 2005. 
Erik Centerwall, ”Med moralen som styrmedel- historiska perspektiv på sexualundervisning” i Hela livet- 50 år 
med sex- och samlevnadsundervisning, Stockholm 2005, s. 27-34. 
Skolverket, ”Sex och samlevnad”. Hämtad 2016-05-15.  
http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/demokrati-och-likabehandling/sex-och-samlevnad 
3 I uppsatsen kommer jag använda två benämningar: sexualundervisning och sex- och samlevnadsundervisning. 
För närvarande använder Skolverket benämningen Sex- och samlevnadsundervisning, men eftersom tidigare 
forskning har använt olika benämningar kommer jag därför använda två benämningar beroende på vilken 
författare som jag refererar till. I analysen använder jag dock endast benämningen sexualundervisningsböcker. 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/demokrati-och-likabehandling/sex-och-samlevnad
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och värderingar och det är därför givande att undersöka läromedel för att se vilken syn av 

sexualitet som produceras och reproduceras. Mina frågeställningar lyder enligt följande: 

 

 Hur framställs sexuella identiteter och sexualiteter4 i svenska 

sexualundervisningsböcker från 1956-1988? 

 Hur framställs kroppen i förhållande till sexualitet i svenska sexualundervisningsböcker 

från 1956-1988? 

 

Avgränsningar och källmaterial 

Mitt primärmaterial består av sex svenska sexualundervisningsböcker som utgavs mellan 1956-

1988.5 Under 1950-talet skrev Torsten Wickbom Individ, samhälle och sexualliv: 

Sexualkunskap för skolor (1956) som utgavs  av Bonniers förlag. Boken riktar sig till allmänna 

läroverk, kommunala gymnasier, realskolor och flickskolor, enhetsskolans högstadium samt 

folk- och småskoleseminarier.6 Boken kom sedermera ut i ny upplaga 1957, men eftersom jag 

inte har tillgång till denna kommer jag endast att använda upplagan från 1956.7 Under 1960-

talet skrev Lis Asklund och Torsten Wickbom Vad är det som händer?: sexualkunskap för 

grundskolans femte och sjätte årskurs och motsvarande stadier (1965), samt Vad är det som 

händer: En bok om sexuallivet för 10-13 åringar (1969) som gavs ut av Sveriges radios förlag.8 

Under 1970-talet skrev Grethe Fagerström Samliv, samspel och samhälle: 

Samlevnadsundervisning (1976) som gavs ut av Skolförlaget Gävle. Boken bygger på den 800 

sidor långa statliga utredningen: USSU9 och är avsedd för ”ungdomsskolor” (16-19 åringar) 

och sägs även vara lämplig för folkhögskolor, studiecirklar och privat bruk.10 Under 1980-talet 

skrev Ingert Ohberg Samtala om samlevnad: ett servicematerial för samlevnadsundervisningen 

i grundskolan som gavs ut i två upplagor (1985 och 1988) av Skolöverstyrelsen och Liber 

Utbildningsförlag. Läromedelsböckerna är avsedda att användas som ett komplement till 

                                                 
4 I uppsatsen kommer jag att använda ordet  sexualiteter för att belysa att det finns flera olika typer av 
sexualiteter som uppfattas och upplevs på olika sätt. 
5 Det svenska utbildningssystemet har förändrats under 1900-talet. Under 1962 ersattes den 6-åriga Folkskolan 
(skolstart: 7-9 år), av den nioåriga obligatoriska grundskolan. 
6 Wickbom, 1956. 
7 Boken finns inte på något bibliotek i Skåne, därav har jag inte tillgång till upplagan från 1957. 
8 Lis Asklund & Torsten Wickbom, Vad är det som händer?: sexualkunskap för grundskolans femte och sjätte 
årskurs och motsvarande stadier, Stockholm 1963, Lis Asklund & Torsten Wickbom, Vad är det som händer: En 
bok om sexuallivet för 10-13 åringar, Halmstad 1969. 
9 USSU: Utredningen rörande sexual- och samlevnadsfrågor- och upplysningsarbetet. 
10 Grethe Fagerström, Samliv, samspel och samhälle: Samlevnadsundervisning, Uddevalla 1976. 
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Skolöverstyrelsens handledning i samlevnadsundervisning (1977) men kan även användas som 

ett stöd- och servicematerial till lärare.11 

Primärmaterialet består således av handledningsböcker, stöd- och servicematerial till 

lärare såväl som undervisningsböcker avsedda till lärare och elever. Jag har gjort en 

avgränsning beträffande tidsperioden eftersom jag ville fokusera på införandet av den 

obligatoriska sexualundervisningen år 1955, samt undersöka hur utvecklingen har sett ut fram 

till 1988. Jag valde att avsluta 1988 på grund av det faktum att uppsatsens omfång är begränsat. 

Inledningsvis funderade jag på att använda biologiböcker som källmaterial men valde att 

avgränsa mig på grund av att dessa endast tillägnar en beskärd del åt sexualundervisning. Det 

skall även tilläggas att jag inte vet i vilken uträckning som böckerna har använts i 

sexualundervisning i skolor, men eftersom de är klassificerade som läromedel har jag antagit 

att de har använts i viss uträckning.  

 

Teoretiskt perspektiv - queerteori 

Queerteori har sina rötter i lesbisk feministisk teori och gaystudier och kan ses som ett 

samlingsnamn eller paraplybegrepp över olika kritiska perspektiv på sexualitet.12 Queerteori 

uppmärksammar olika förhållande i samhället utifrån begreppen genus, sexualitet och makt. 

Signifikant för det queerteoretiska perspektivet är mångtydligheten och komplexiteten i 

tolkningen av sexualitet.13 Fanny Ambjörnsson beskriver det som att den queerteoretiska 

analysen grundar sig i ”[h]ur identiteter, handlingar, regler, normer och föreställningar vävs 

samman till det som kallas sexualitet”.14 

Ett grundläggande begrepp för det queerteoretiska perspektivet är heteronormativitet. 

Begreppet syftar till att heterosexualitet ses som det normala, medan andra sexuella identiteter 

anses avvikande. Heteronormativitet grundar sig dessutom i en binär könsuppfattning och en 

hegemonisk heterosexuell norm. Heteronormativitet kan även leda till att andra sexuella 

identiteter och sexualiteter bestraffas i form av kulturell dominans, homofobi, marginalisering, 

osynliggörande och stereotypisering.15 

                                                 
11 Ingert Ohberg, Samtala om samlevnad. ett servicematerial för samlevnadsundervisningen i grundskolan, 
Stockholm 1985. Ingert Ohberg, Samtala om samlevnad: ett servicematerial för samlevnadsundervisningen i 
grundskolan, Stockholm 1988. 
12 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda, Stockholm 2002, s. 13. Fanny Ambjörnsson, Vad är queer?, 
Stockholm 2006, s. 37. 
13 Ambjörnsson, 2006, s. 9. 
14 Ambjörnsson, 2006, s. 36. 
15 Rosenberg, 2002, s. 100-101. 
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Enligt Judith Butler finns det en ”fundamental diskontinuitet mellan könade kroppar och 

kulturellt konstruerade genus”.16 Butler har varit betydelsefull för det queerteoretiska 

perspektivets framväxt och har blivit starkt sammankopplad med begreppet performativitet. 

Ambjörnsson redogör för Butlers tolkning av performativitet som syftar till hur människors 

identiteter skapas genom olika sociala handlingar och konstruktioner som är starkt präglade av 

den heterosexuella matrisen och heteronormativitet.17  

Ambjörnsson knyter an till Butlers teorier och förklarar att vår syn på biologisk kön är 

starkt präglade av ”tidens legitima föreställningar om manligt och kvinnligt” och både kroppar 

och egenskaper är effekter av det sociala och kulturella sammanhanget.18 Den heterosexuella 

matrisen ”organiserar kroppar, genus och begär i en specifik ordning där maskulinitet skiljs från 

femininitet för att sedan knytas samman genom det heterosexuella begärets handlingar” vilket 

skapar fasta kroppsliga och beteendemässiga positioner.19 Den heterosexuella matrisen kan 

därmed anses tvingande och obligatorisk samt att den leder till skapandet av fasta identiteter 

och roller.20 Rosenberg lyfter fram att det finns en viss svårtydlighet i Judith Butlers teorier, 

men framhåller trots det Butlers stora betydelse för queerteorins framväxt, speciellt i det 

avseende att Butlerismen ledde till ett paradigmskifte inom feministisk teori, politik och 

forskning.21  

Ambjörnsson refererar även till Gayle Rubins teori om den sexuella värdehierarkin (se 

figur 1) som placerar in sexuella handlingar i olika fack efter den status de har i samhället.  Den 

inre cirkeln syftar till den sexualitet som är ”god, normal, naturlig och välsignad”, medan den 

yttre cirkeln syftar till ”den dåliga, onormala, onaturliga och fördömda sexualiteten”.22 Enligt 

Rubins teori anses ”den sexualitet som sker i hemmen, i frivilligt, monogam tvåsamhet, mellan 

två personer av motsatt kön, ur samma generation, utan sexuella hjälpmedel och i syfte att avla 

barn” som en god och normal sexualitet. Medan den  ”onaturliga” och ”onormala” sexualiteten 

sker mellan två eller flera personer av samma kön, vilket anses vara ”dåligt sex” och kan röra 

sig om sexleksaker, pornografi, fetischer, orgier, pengar och stora åldersskillnader.23 Syftet med 

den sexuella värdehierarkin är att belysa att sexualiteten har en egen skala som kan vara 

oberoende av andra hierarkier. Enligt den sexuella värdehierarkin finns det inte enbart en typ 

                                                 
16 Judith Butler, Genustrubbel: feminism och identitetens subversion, Göteborg 2007, s. 55. 
17 Ambjörnsson, 2006, s. 136-140. 
18 Ambjörnsson, 2006, s. 112. 
19 Ambjörnsson, 2006, s. 112-113. 
20 Ambjörnsson, 2006, s. 140-142. 
21 Rosenberg, 2002, s. 69. 
22 Ambjörnsson, 2006, s. 85. 
23 Ambjörnsson, 2006, s. 85-86. 
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av hetero- eller homosexualitet; att praktisera sex och vara sexuell på ter sig på olika sätt. Detta 

innebär i sin tur att personer som befinner sig i den yttre cirkeln och även identifierar sig som 

heterosexuella kan falla utanför den heteronormativa ramen.24 

  

Figur 1. ”Värdehierarkin” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25  

Metod 

I min undersökning gör jag en kvalitativ och komparativ textanalys där jag utgår ifrån ett 

queerteoretiskt perspektiv. Det queerteoretiska perspektivet kommer styra metoden och fungera 

som utgångspunkt för analysen som kommer vara tematiskt uppbyggd efter följande 

övergripande teman: Biologi, Sexuellt samliv, gemenskap och kärlek, Kärnfamiljen och 

                                                 
24 Ambjörnsson, 2996, s. 85-88. 
25 Ambjörnsson, 2006, s. 86. 
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Variationer och avvikelser. Dessa skall inte ses som isolerade kategorier eftersom de samverkar 

med varandra. 

 Jag har valt att använda en kvalitativ textanalys eftersom jag vill fånga uttryck för rådande 

föreställningar och normer som bidrar till upprättandet och skapandet av identiteter i samhället. 

Eftersom syftet med min undersökning är att undersöka vilken bild av sexualitet som har förts 

ut i svenska sexualundervisningsböcker anser jag därför att en kvalitativ textanalys är lämplig 

eftersom att jag vill analysera samt kontextualisera texterna i sitt sammanhang.26 

 Den komparativa metoden har jag valt att använda eftersom jag vill undersöka om det har 

skett några förändringar i sexualundervsiningsböckerna mellan 1950-1980-talen. Heinz-

Gerhard Haupt lyfter fram att den komparativa metoden, även kallad jämförande historia, är 

flexibel och bidrar till ett övergripande perspektiv där förmågan att kontextualisera är det 

viktigaste elementet.27 Haupt menar att jämförande historia är ”’problemlösarhistoria’ som leds 

av teoretiska överväganden och som innebär en permanent och kritisk utvärdering av 

studieobjekten, begreppen och resultaten”, således anser jag att den komparativa metoden 

lämpar sig mycket väl för min undersökning.28  

 Det är även viktigt att betona att min forskarroll påverkar skrivprocessen. De 

avgränsningar som jag har gjort beträffande tidsepoken och källmaterialets omfång kommer 

påverka analysen samt de resultat som jag kommer fram till. Jens Rennstam och David 

Wästerfors betonar dock att om studenten eller forskaren gör urval och avgränsningar ”utan att 

för den skull göra avkall på nyanser och komplexitet – har han eller hon lagt en god grund för 

att kunna göra något väsentligt”.29 Det är även viktigt att visa på trovärdigheten i en kvalitativ 

studie vilket skapas genom transparens och en tydlig återkoppling till forskningsfältet.30  

 

                                                 
26 Kristina Boréus, ”Texter i vardag och samhälle”, i Handbok i kvalitativa metoder, Göran Ahrne & Peter Svensson 
(red.), Stockholm 2011, s. 132, 149. 
27 Heinz-Gerard Haupt, ”Comparative history – a contested method” i Historisk tidskrift, 2007-4. 
28 Haupt, 2007, s. 716. 
29 Jens Rennstam & David Wästerfors, ”Att analysera kvalitativt material” i Handbok i kvalitativa metoder, Göran 
Ahrne & Peter Svensson (red.), Stockholm 2011, s. 194. 
29 Boréus, 2011, s. 149. 
30 Göran Ahrne & Peter Svensson (red.), ”Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt” i Handbok i kvalitativa 
metoder, Stockholm 2011, s. 27. 
30 Boréus, 2011, s. 149. 
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Forskningsöversikt 

I sin studie Kön och känsla: Samlevnadsundervisning och ungdomars tankar om sexualitet 

betonar Maria Bäckman att tidigare forskning främst har varit inriktad på att analysera 

sexualpolitik och sexualupplysning innan 1940-talet. Bäckmans studie bygger på fältarbete i 

form av observationer och intervjuer där syftet är att visa hur samlevnadsundervisningen har 

strukturerats av ett genus som har påverkat hur man i klassrummet förstod och talade om 

sexualitet, samt hur föreställningar om en könstypisk sexualitet låg till grund för tolkningar som 

har påverkat handlingsutrymmen åt killar och tjejer. Bäckmans undersöker bland annat 

riksdagsbeslutet som ålägger skolan att undervisa i homosexualitet, hur horabegreppet 

kommenteras i klassrummet, kärlekens betydelse för sexualitet och stereotypa föreställningar 

om onani och synen på lust.31 

Maria Wester har gjort en studie där hon granskar Skolverkets metodböcker i sex- och 

samlevnadsundervisning. Syftet med Westers studie är att synliggöra vilka teoretiska perspektiv 

som materialet bygger på, om övningarna är åldersanpassade, hur ämnesintegrationen och 

frågor som utvärdering, uppföljning och progression behandlas samt hur synen på lärarens 

kompetens framställs. Beträffande de teoretiska perspektiven kommer Wester fram till tre 

kategorier i det granskade materialet.  Den första kategorin utgörs av teorier om genus och kön, 

som utgår från sociala relationers betydelse för hur man blir, görs till, själv gör och uppfattas 

som flicka/kvinna eller pojke/man, medan den andra kategorin består av böcker utan ett 

teoretiskt perspektiv, och slutligen utgörs den tredje kategorin av böcker som har ett 

underförstått eller otydligt teoretiskt perspektiv.32 

I boken Ungdomar, sexualitet och relationer presenteras olika perspektiv på sexualitet 

och ungdomarnas syn på sin egen sexualitet. Elisabeth Häggström-Nordin, Chris Magnusson 

och Lena Berg lyfter inledningsvis fram att trots att sex- och samlevnadsundervisningen har 

varit obligatorisk i Sverige sedan 1955 ingår inte ämnet i den 4-åriga lärarutbildningen. De 

betonar att det behövs fortbildning för personal som jobbar med ungdomar för att skapa ett bra 

bemötande samt utmana och problematisera föreställningar om sexualitet. Författarna 

understryker dessutom vikten av att bemöta ungdomarna utifrån gruppers olika behov och 

                                                 
31 Maria Bäckman Kön och känsla: Samlevnadsundervisning och ungdomars tankar om sexualitet, Stockholm 
2003, s. 12, 24-25. 
32 Maria Wester, En granskning av metodböcker i sex- och samlevnadsundervisningen: "metoden får inte bli ett 
självändamål", Skolverket, Stockholm 2009, s. 7, 11, 14. 
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betonar vikten av olika typer av samarbete med olika myndigheter och organisationer för att 

lägga fram och utveckla nya metoder för förebyggande insatser.33 

I boken Young People and Sexuality Education ställer sig Louisa Allen frågan om det går 

att återskapa och förnya sexualundervisningen. Allen har gjort empiriska studier i anglosaxiska 

länder och konstaterar därefter att det är viktigt fånga och förmedla ungdomarnas perspektiv 

för att sexualundervisningen ska lyckas. Allen belyser bland annat avsaknaden av diskussionen 

kring sexuell njutning i sexualundervisning.34 

Eftersom det inte finns så mycket tidigare forskning om sexualundervisning har jag valt 

två C-uppsatser som är relevanta för min undersökning, skrivna vid Utbildnings- och 

forskningsnämnden för lärarutbildning vid Göteborgs universitet. Susanne Andersson, Kajsa 

Burge och Johanna Söderhagen har skrivit en C-uppsats där de analyserar fem svenska 

biologiböcker i biologi mellan 2002-2012, riktade till grundskolans senare år. I författarnas analys 

används det queerteoretiskt perspektivet som utgångspunkt där de lägger fokus på 

heteronormativitet, genus och sexualitet.35 

Robert Torstensson C-uppsats skiljer sig något från Andersson, Burge och Söderhagens 

undersökning. Förutom att källmaterialet är mer omfattande då Torstensson analyserar tjugotre 

böcker, skiljer sig de båda undersökningarna eftersom Torstensson analyserar biologiböcker, 

läroplaner samt handledningar för undervisning i sexualkunskap. Torstensson fokuserar 

dessutom enbart på hur homosexualitet beskrivs i det valda källmaterialet.36 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Chris Magnusson, Elisabet Häggström-Nordin, (red.) & Lena Berg, Ungdomar, sexualitet och relationer, 1. uppl., 
Studentlitteratur, Lund 2009, s. 29. 
34 Louisa Allen, Young People and Sexuality Education, Storbritannien, 2011. 
35 Susanne Andersson,  Kajsa Burge & Johanna Söderhagen, Samlag, sexdrift och kärleksideologi: En 
queerteoretisk textanalys av sex- och samlevnadsavsnitten i biologiböcker, Göteborg, 2013. 
36 Robert Torstensson, Homosexualiteten och skolan: En undersökning av biologiböcker och läroplaner 1950-
2007, Göteborg, 2007. 
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Historisk bakgrund och kontext 

Det har skett en stor förändring beträffande synen på sexualiteter och sexuella identiteter under 

1900-talet i Sverige. I takt med industrialiseringen förändrades Sverige från att vara ett 

bondesamhälle till ett välfärdssamhälle. 1960-och 1970-talen var betydande för den nya synen 

på sexualiteter och sexuella identiteter och kom i efterhand att betraktas som en era av 

sexliberalism och sexuell revolution.37  

I Sexualitetens historia belyser Michael Foucault att både homo- och heterosexualitet i 

begynnelsen var beskrivningar av olika former av perversa böjelser och identiteter och att det 

var först under 1900-talet som heterosexualiteten succesivt började betraktades som positiv 

medan homosexualiteten ansågs som en samhällsfara.38 Ambjörnsson betonar dessutom att i 

takt med att borgarklassen växte fram under 1900-talet begränsades även heterosexualiteten till 

ett borgerligt, reproduktivt, heterosexuellt äktenskap där tvåsamheten stod i fokus. 

Distinktionen blev således tydligare mellan hetero- och homosexualitet som slutligen kom att 

betraktas som varandras motpoler.39  

 

Sexualdebatt och sexuella reformer 

Innan sexualundervisningen blev obligatorisk i Sverige 1955 hade det pågått flera debatter om 

sexualitet, prostitution, fri kärlek, preventivmedel, samt abort och steriliseringar. Hjördis Levin 

redogör för att sexualdebatten var ”särskilt livlig” under 1880-talet, omkring 1920, 1930-talet 

och 1960-talet.40 Elgán redogör för ”att en av de första sexualpolitiska åtgärderna i svensk 

historia” var Preventivmedelslagen som 1910 förbjöd olika former av reklam och spridning för 

preventivmedel och betonar att ”[k]raven på reform ledde till slutet av 1930-talet till 

förändringar i abort- och preventivmedellagstiftningen”.41 

Rasbiologin var även betydande för sexualdebatten då den institutionaliserades vilket 

orsakade en vetenskaplig legitimering av rasism och antisemitism. 1909 bildades ett sällskap 

för rashygien i Sverige och 1921 var Sverige det första landet i världen som bildade ett statligt 

institut för rasbiologi. Alva och Gunnar Myrdalars bok Kris i befolkningsfrågan var viktig i 

                                                 
37 Jens Rydström & David Tjeder, Kvinnor, män och alla andra: en svensk genushistoria, Lund 2009. 
38 Micahel Foucault, Sexualitetens historia, Södertälje 1976. 
39 Ambjörnsson, 2006, s. 55. 
40 Hjördis Levin, ”Från nymalthusianism till folkhälsa: Sexualdebatt och socialpolitik 1880-1936” i Seklernas sex: 

Bidrag till sexualitetens historia, Åsa Bergenheim & Lena Lennerhed (red.), Stockholm 1997, s. 204. 
41 Elisabeth Elgán, ”När sex blev politik” i Seklernas sex: Bidrag till sexualitetens historia, Åsa Bergenheim & Lena 
Lennerhed (red.), Stockholm, 1997, s. 219. 
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debatten för tvångssteriliseringar eftersom de propagerade för att Sveriges höll på att få en 

sämre befolkning och förespråkade därmed ett rasbiologiskt synsätt. Även om Myrdalarna även 

förespråkade sociala reformer och åtgärder för att förbättra levnadsstandarden för barn ledde 

deras synsätt till att tvångssteriliseringar fick ett genomslag i Sverige vilket innebar att Sveriges 

första steriliseringslag instiftades 1934.42 Steriliseringsfrågan var aktuell under större delen av 

1900-talet, i Sverige såväl som internationellt, och det var inte förrän år 1976 som rätten till fri 

sterilisering infördes från och med 25 års ålder. För att få en överblick över 

förändringsprocesserna i Sverige är det även viktigt att lyfta fram några av de sexuella reformer 

och lagstiftningar som har haft en stor betydelse under 1900-talet:43 

 Preventivmedelslagen som förbjöd information om preventivmedel införs, 1911. 

 Kvinnor får rätt att ta ut skilsmässa på grund av speciella skäl (processen förenklas), 1915. 

 Lika och allmän rösträtt för kvinnor och män, 1919. 

 Första riksdagsvalet där kvinnor får rösträtt, 1921. 

 Förbudet mot preventivmedelsupplysning avskaffas, 1938. 

 Homosexualitet avkriminaliseras, 1944. 

 Frivillig sexualundervisning införs i folkskolan, 1942. 

 Sexualundervisning i skolan blir obligatorisk, 1955. 

 Preventivmedel får säljas utan speciellt tillstånd från polisen. Kondomer börjar säljas på 

bensinstationer och i kiosker, 1970. 

 Lag om fastställande av könstillhörighet i vissa fall införs, 1972. 

 Lagen om fri abort, som antogs 1974 börjar gälla, 1975. 

 Lag om fri sterilisering från 25 års ålder, 1976. 

 Homosexualitet tas bort ur Socialstyrelsens register över sjukdomar, där den tidigare har 

betecknats som en mental rubbning och anomali, 1979. 

 Lag om insemination (spermadonation tillåtet för heterosexuella par), 1985. 

 Sambolagen blir lika för hetero- och homosexuella par, 1988. 

 

Obligatorisk sexualundervisning 

Innan sexualundervisningen blev obligatorisk 1955 gav Skolöverstyrelsen ut två utarbetade 

handledningar: en avsedd för folkskolans lärare (1945, reviderad 1954) och en för lärare i högre 

skolor (1949).44 Efter att sexualundervisningen blev obligatorisk 1955 utgavs sedermera 

ytterligare en handledning 1956 som framtogs efter att tidigare handledningar har ”varit föremål 

                                                 
42 Rydström & Tjeder, 2009, s. 147-151. 
43 Riksförbundet för sexuell upplysning, ”Viktiga årtal och reformer”, 2009-12-22. Hämtad: 2016-04-20.  
http://www.rfsu.se/sv/Om-RFSU/RFSUs-historia/Viktiga-artal-och-reformer/lag 172 
Lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Hämtad: 2016-04-20. 
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1972119-om-
faststallande-av_sfs-1972-119 
44 Handledning i sexualundervisning för lärare i folkskolor, Stockholm 1945. Handledning i sexualundervisning 
för lärare i högre skolor, Stockholm, 1949. Handledning i sexualundervisning för lärare i folkskolor: på Kungl. 
Maj:ts uppdrag utgiven av Kungl.: Skolöverstyrelsen, [Ny uppl.], utg., Stockholm 1952. 

http://www.rfsu.se/sv/Om-RFSU/RFSUs-historia/Viktiga-artal-och-reformer/lag%20172
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1972119-om-faststallande-av_sfs-1972-119
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1972119-om-faststallande-av_sfs-1972-119
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för översyn bland annat beroende på införandet av enhetsskolan”.45 Förutom föregående 

handledningar gav Skolöverstyrelsen ut en handledning 1977.46 

RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) och pionjären Elise Ottesen-Jensen var 

drivande i kampen om obligatorisk sexualundervisning. Innan förbundet bildades reste Ottosen-

Jensen landet runt och föreläste om sexualupplysning och stred mot ”könslagarna” som 

omfattade förbud mot abort och upplysning om preventivmedel.  1933 bildades RFSU 

sedermera av Ottosen Jensen, tillsammans med socialistiska läkare och företrädare för fackliga 

organisationer. Lennerhed redogör för att RFSU var nyskapande eftersom ”[d]e bedrev 

sexualupplysning, öppnade kliniker och sålde preventivmedel, samt ställde krav på samhället 

att göra detsamma”.47 Lennerhed anser dock att det är viktigt att betona att sexualupplysning 

har haft olika betydelse genom tiderna, exempelvis beträffande synen på homosexualitet och 

onani. Den första handledningen fick den motta kritik från RFSU eftersom förbundet ansåg att 

den var moraliserande då den förespråkade reproduktivt sex inom äktenskapet. Trots det var 

både RFSU och Skolöverstyrelsen överens om att sexualundervisningen skulle vara fostrande 

och informativ utifrån ett etiskt och biologisk perspektiv. RFSU ansåg till exempel att det fanns 

ett högre värde med sex inom ett kärleksfullt förhållande och förbundet hade även 

begränsningar beträffande öppenheten i upplysningen om sexuell lust och orgasm.48 

Kristina Ahlmark-Michaneks bok Jungfrutro och dubbelmoral (1962) var även 

betydelsefull för debatten om sexualfrågan eftersom hon kritiserade sexualundervisningen som 

var alltför inriktad på tvåsamhet och reproduktion.  Ahlmark-Michanek kritiserade även Torsten 

Wickbom och Lis Asklunds sexualupplysning som förespråkade sex i ett kärleksfullt 

förhållande.  Ahlmark-Michanek ansåg att Asklund och Wickbom bidrog till bibehållandet av 

den en ”jungfrutro” och ”dubbelmoral” som präglades av en konservativ syn på sexualitet. 

Ahlmark-Michanek förespråkade i stället en öppnare och friare syn på sexualiteten.49  

 

                                                 
45 Handledning i sexualundervisning, Stockholm, 1956 
46 Kungliga skolöverstyrelsen, Handledning i sexualundervisning, Stockholm, 1956, s. 5. 
47 Lennerhed, 2002, s. 9. 
48 Lennerhed, 2002, s. 14, 127-134. 
49 Kristina Ahlmark-Michanek, Jungfrutro och dubbelmoral, Malmö 1962. Rydström & Tjeder, 2009, s. 173. 
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Undersökning och analys 

Analysen utgörs av fyra övergripande teman: Biologi, Sexuellt samliv, gemenskap och kärlek, 

Kärnfamiljen och Variationer och avvikelser. Som tidigare nämnt samverkar dessa med 

varandra och ska inte ses som isolerade kategorier. 

 

Biologi – från fortplantningsorgan till könsroller 

Samtliga sexualundervisningsböcker förutom Samtala om samlevnad (1985 och 1988) nämner 

de biologiska könsorganen50 även om det sker i olika stor uträckning och med variation. Utifrån 

ett queerteoretiskt perspektiv är vår syn på biologisk kön starkt präglade av ”tidens legitima 

föreställningar om manligt och kvinnligt” och ”både kroppar och egenskaper är effekter av det 

sociala och kulturella sammanhanget” vilket är påtagligt i samtliga 

sexualundervisningsböcker.51 I Individ, samhälle och sexualliv (1956) och Vad är det som 

händer (1965 och 1969) benämns de biologiska könsorganen som ”fortplantningsorgan”. 

Ambjörnsson påpekar att sexualitet länge har varit förknippat med medicinska termer och 

biologi. Förutom det har heterosexualitet länge har sammankopplats med barnaalstrande vilket 

har lett till en tanke om att heterosexualiteten är livsnödig för människans fortbestånd.52 

Ambjörnsson ger således en potentiell förklaring till varför de biologiska könen benämns som 

”fortplaningsorgan” i sexualundervisningsböckerna från 1950-1960-talen.  

Till skillnad från tidigare sexualundervisningsböcker benämns de biologiska könen i 

Samliv, samspel, samhälle (1976) som ”könsorgan” vilket även redogörs för under kapitlet 

”Könsorganens anatomi”. Samtala om samlevnad (1985 och 1988) har inget kapitel om de 

biologiska könsorganen, vilket förmodligen beror på att boken är avsedd som ett komplement 

till Skolöverstyrelsens handledning från 1977 och på så sätt skiljer sig från övriga 

sexualundervisningsböcker. Däremot redogör Ohberg för hur ”könsrollerna” har förändrats 

vilket även förekommer i Samliv, samspel och samhälle (1976). Fagerström (1976)  redogör 

dessutom ytterligare för att det finns en ny roll kallad ”människorollen” som kan öppna upp för 

nya möjligheter då den ”kräver solidaritet, hänsyn, samarbeta och ömhet”.53 Vad som 

följaktligen framgår är att det har skett en förändringsprocess under 1950-1980-talen där 

”fortplantningsorganen” till en viss del har ersatts av ”könsroller”, vilket har skapat en 

                                                 
50 Jag har valt att använda benämningen ”biologiska könsorgan” eftersom samtliga sexualundervisningsböcker 
utgår från en binär könsuppfattning. 
51 Ambjörnsson, 2006, s. 112. 
52 Ambjörnsson, 2006, s. 52.53. 
53 Fagerström, 1976, s. 27, 87. 
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förskjutning från biologi till sociala roller. Något som förmodligen har påverkats av den 

sexuella frigörelsedebatten under 1960-talet där ungdomsgenerationen revolterade mot gamla 

sanningar och ifrågasatte sexuella normer.54 

Även om Individ, samhälle och sexualliv (1956) benämner de biologiska könsorganen 

som ”fortplantningsorgan” förklarar Wickbom att det har skett en förändring beträffande synen 

på dessa där något som tidigare ansågs vara ”ofint och snuskigt” numera ses som naturligt.55 

Wickbom påpekar dock att ”ännu finns det somliga som har kvar den gamla inställningen” och 

att ”man måste tänka sig för, när man talar med sådana människor, så att man inte i onödan 

säger saker som de tycker är otrevliga att höra”.56 Sedermera förklarar Wickbom att: 

Det finns människor, som är roade av att använda fula namn på könsorganen och berätta otrevliga 

historier om saker, som har med könslivet att göra. Om Du tänker efter, förstår Du nog att sådant 

egentligen bara är dumt. Att en man och en kvinna tycker om varandra och att små barn föds är väl 

både naturligt och vackert.57 

Citatet ovan är ett tydligt exempel på heteronormativitet eftersom synen på de biologiska 

könsorganen är starkt förknippade med fortplantning som sker mellan två personer inom ett 

heterosexuellt, kärleksfullt förhållande som anses vara både ”naturligt” och ”vackert”. 

Wickbom gör sedermera en beskrivning av fortplantningsorganen där det finns tecknade bilder 

i samband med beskrivningen av dessa (se Bilaga 1). Kvinnans fortplantningsorgan kretsar 

kring dess reproduktiva förmåga och kvinnans sexualitet beskrivs endast vid ett tillfälle i 

samband med att Wickbom berättar om kvinnans slemkörtlar: ”När en kvinna blir sexuellt 

påverkad, töms dessa slemkörtlar, så att slidmynningen blir insmord med slemmet”.58 Vidare 

beskrivs klitoris enligt följande: 

 I översta delen av vulva sitter ett litet organ, som kallas kittlaren eller clítoris. Den innehåller en hel 

del nerver och är därför mycket känslig. Det är en liten outvecklad motsvarighet till manslemmen 

på samma sätt som mannen har små, outvecklade bröst i stället för kvinnan riktiga.59 

Vad som är påtagligt är att klitoris ses som en ”liten outvecklad motsvarighet till manslemmen” 

vilket kan tolkas som att klitoris anses som mindre betydelsefull. Beträffande eventuella 

sjukdomar och smärtor som kvinnan kan drabbas av nämner Wickbom endast att det finns olika 

typer av bakterier som finns för att hindra farliga ”sjukdomsalstrare att komma in i 

                                                 
54 Rydström & Tjeder, 2015, s. 183. 
55 Wickbom, 1956, s. 1. 
56 Wickbom, 1965, s. 1. 
57 Wickbom, 1956, s. 2. 
58 Wickbom, 1956, s. 6. 
59 Wickbom, 1956, s. 6. 
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livmodern”.60  Beskrivningen av de manliga fortplantningsorganen är desto mer utförlig även 

om den också kretsar kring reproduktion. Pungen beskrivs enligt följande: [h]os gossefostret 

växer det […] ut ett par likadana veck som flickans blygdläppar, men de växer ihop på mitten 

och bildar pungen”.61 Förutom det nämns kryptorchísm som innebär att ”den ena eller båda 

testiklarna stannar kvar uppe i bukhålan och alltså inte finns på sin plats i pungen” vilket innebär 

att testikeln inte kan ”fungera normalt och inte bilda sädesceller”.62 Wickbom betonar därefter 

att det är viktigt att modern underrättar en läkare så att denne kan avgöra ”vilken behandling 

som är lämplig, och när denna skall sättas in”.63 Wickbom beskriver även att ”eftersom 

testiklarna ligger så ytligt” är det någorlunda vanligt att en smärta uppstår i samband med att en 

pojke exempelvis utövar sport.64 Till skillnad från beskrivningen av de kvinnliga 

fortplantningsorganen redogör Wickbom även för att det är viktigt med hygienen.65 Precis som 

beskrivningen av kvinnans ”sexuella påverkan” beskrivs mannens i samband med 

svällkropparna: 

De innehåller utvidgade vener med klaffar. När en man blir sexuellt påverkad, stängs dessa klaffar 

automatiskt. Blodet i svällkropparna vener kan då inte strömma därifrån. Pulsådrorna pumpar 

ständigt in mera blod, varför penis fylls av blod, blir större, styvare och reser sig. Detta kallas 

erektion eller på svenska stånd.66 

Sammanfattningsvis är det märkbart att fortplantningsorganens reproduktiva förmåga lyfts fram 

som något betydelsefullt. Exempelvis är det påtagligt i beskrivningen av kryptorchísm, som 

enligt Wickbom måste behandlas eftersom testikeln inte kan fungera normalt och bilda 

sädesceller. Vad som även är intressant är att mannens biologiska könsorgan sammankopplas 

med kvinnans i beskrivningen av klitoris och pungen vilket strider mot den heterosexuella 

matrisens särskiljande av femininitet och maskulinitet. Däremot är kvinnan och mannens 

sexualitet förknippad med det heterosexuella penetrationssamlaget vilket tyder på en 

hegemonisk heterosexuell norm där heterosexualiteten anses som det ”normala” och 

”naturliga”. Något som är grundläggande för upprätthållandet av en heteronorm som kan leda 

till att andra sexuella identiteter och sexualiteter bestraffas i form av kulturell dominans, 

homofobi, marginalisering, osynliggörande och stereotypisering.67 Förutom det är det påtagligt 

                                                 
60 Wickbom, 1956, s. 3. 
61 Wickbom, 1956, s. 6. 
62 Wickbom, 1956, s. 6. 
63 Wickbom, 1956, s. 6. 
64 Wickbom, 1956, s. 6. 
65 Wickbom, 1956, s. 7. 
66 Wickbom, 1956, s. 8. 
67 Rosenberg, 2002, s. 100-101. 



17 

 

att kvinnans sexualitet ses som svagare än mannens; något som jag kommer återkomma till i 

kapitlet ”Ansvar och avhållsamhet- om synen på kvinnlig och manlig sexualitet”. 

I Vad är det som händer (1965 och 1969) benämns även de biologiska könsorganen som 

”fortplantningsorgan” och kretsar kring kvinnan och mannens reproduktiva förmåga. I 

beskrivningen av de kvinnliga ”fortplantningsorganen” beskrivs blygdläpparna som ”två par 

hudveck” och klitoris beskrivs som: 

Ett litet tappformat organ, som kallas kittlaren eller clítoris. Den är precis samma organ som 

mannens penis, fast den utvecklas mycket mindre hos kvinnan. Urinröret går inte heller igenom den. 

Kvinnans clitoris och mannens penis motsvarar alltså varandra ungefär som mannens små 

bröstvårtor och kvinnans bröst.68 

När Asklund och Wickbom (1965 0ch 1969) beskriver mannens fortplantningsorgan beskrivs 

pungen som ”en särskild liten hudpåse mellan benen” och att ”[p]ungen är samma organ som 

kvinnans blygdläppar”. Det är bara det att hos pojken har blygdläpparna vuxit ihop, så att de 

bildar en påse”.69 Precis som i Individ, samhälle och sexualliv (1956) visar således 

beskrivningen av klitoris och pungen på en sammankoppling mellan kvinnan och mannens 

biologiska könsorgan. Precis som i Individ, samhälle och sexualliv (1976) förklarar Asklund 

och Wickbom att ”det händer någon gång att en pojke föds med den ena eller båda testiklarna 

kvar i buken så att alltså pungen är helt eller delvis tom. Detta är en sak som läkare bör titta på 

så fort som möjligt, så att han kan rätta till det”.70 Författarna återger dessutom en beskrivning 

i hur det är viktigt med tvättning för att ”hålla penis väl och ren”, något som inte beskrivs i 

samband med kvinnans fortplantningsorgan förutom i kapitlet om menstruation.71 I upplagan 

från 1965 beskrivs kvinnans sexuella upphetsning på följande vis: 

I slidmynningen mynnar ett par stora slemkörtlar. De tömmer sig när kvinnan blir sexuellt 

upphetsad. Det är ganska vanligt att de t.ex. kan tömma sig om en flicka dansar kind mot kind med 

en pojke som hon tycker om.72 

I upplagan från 1969 återger författarna en liknande beskrivning: ”när en kvinna blir sexuellt 

upphetsad, bildas i slidan en slemmig vätska. Detta händer ofta t.ex. när en flicka dansar kind 

mot kind med en pojke som hon tycker om”.73 Ovanstående citat visar således på en stark 

heteronorm där heterosexualiteten ses som självklar och oproblematisk.  

                                                 
68 Asklund & Wickbom, 1965, s. 22. Asklund & Wickbom, 1969, s. 28.  
69 Asklund & Wickbom, 1965, s. 22. Asklund & Wickbom, 1969, s. 28. 
70 Asklund & Wickbom, 1965, s. 22. Asklund & Wickbom, 1969, s. 30. 
71 Asklund & Wickbom, 1969, s. 31. 
72 Asklund & Wickbom, 1965, s. 22. 
73 Asklund & Wickbom, 1969, s. 28. 
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Samliv, samspel, samhälle (1976) skiljer sig från sexualundervisningsböckerna mellan 

1950-1960-talen eftersom det ”genetiska”, ”somatiska”, ”psykosexuella könet”, samt kvinnan 

och mannens könsorgan benämns.74 Fagerström redogör dessutom för att: 

Ibland kan det på grund av kromosomavvikelser eller hormonrubbningar vara svårt att avgöra könet. 

15-20 gånger om året inträffar det i Sverige, att läkare och föräldrar till nyfödda barn ställs inför ett 

svårt val. Dessa barn har så missbildade könsorgan, att de anhöriga måste bestämma vilket kön man 

skall anse att barnet har. Detta val måste göras mycket snart, för att barnet skall kunna ges en fast 

könsidentitet. Såväl denna som den könsroll (s79) som ett barn efterhand lär sig är i hög grad 

beroende av omgivningens sätt att behandla det och endast i liten grad av det biologiskt givna 

könet.75 

Citatet ovan är ett tydligt exempel hur intersexuella påverkas av performativa handlingar där 

könsidentiteten ses som en effekt av upprepande handlingar som leder till ett skapande av ett 

genus och en identitet. Ambjörnsson förklarar att när barnet föds är barnmorskans uttalande 

början på en lång rad av performativa handlingar som får barnet att bli pojke eller flicka. 

Därefter aktiveras psykologiska och sociala processer som innefattas av olika föreställningar 

och förväntningar om vad en pojke eller flicka skall bli.76 Förutom det förklarar Ambjörnsson 

att intersexualism är när ”>>rätt>> sorts kopplingar mellan kön och genus betraktas som 

livsviktiga när ett barn föds”.77 Ambjörnsson redogör sedermera för Sara Edenheims artikel 

”Kön, genus, begär och andra besvärligheter” som illustrerar hur den heterosexuella matrisen 

fungerar utifrån hur intersexuella behandlas av läkarvetenskapen.78 Edenheims slutsats är  att 

samhället rubbas när det inte går att placera in en individ i ett fack vilket problematiserar 

upprätthållandet av genusordningen i samhället som ”säger att vi enbart kan vara antigen 

kvinnor eller män och att detta innebär en specifik kombination av könsorgan, genusbeteende 

och sexualitet”.79 Sammanfattningsvis visar citatet ovan från Samliv, samspel, samhälle (1976) 

att samhället försöker upprätthålla en binär genusordning. 

I Fagerströms (1976) beskrivning av kvinnans könsorgan benämns klitoris, men det är 

inte förrän i kapitlet ”Samlagets fysiologi” som Fagerström gör en grundligare redogörelse för 

klitoris funktion.80 De tecknade bilderna skiljer sig även något från tidigare 

sexualundervisningsböcker då de är mer utförliga (se Bilaga 1). Det som framförallt skiljer 

beskrivningen av kvinnans könsorgan från tidigare sexualundervisningsböcker är benämningen 

                                                 
74 Fagerström, 1976, s.  
75 Fagerström, 1976, s. 120. 
76 Ambjörnsson, 2006, s. 136-138. 
77 Ambjörnsson, 2006, s. 116. 
78 Ambjörnsson, 2006, s. 115-118. 
79 Ambjörnsson, 2006, s. 118. 
80 Fagerström, 1976, s. 122. 
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av kvinnans blodkärl ”som sväller upp vid sexuell upphetsning”.81 Däremot beskrivs även dessa 

mer utförligt i kapitlet om ”Samlagets fysiologi”.82 Till skillnad från beskrivningen av kvinnans 

könsorgan kretsar beskrivningen av mannens kring mannens erektion och penis utseende där 

”[p]enis består huvudsakligen av s k svällkroppar. Vid sexuell upphetsning fylls dessa med 

blod, varvid de sväller så att penis ökar i tjocklek och längd och blir styv”.83  

Fagerströms (1976) beskrivning av kvinnan och mannens könsorgan skiljer sig 

följaktligen från Individ, samhälle och sexualliv (1956) och Vad är det som händer (1965 och 

1969) eftersom kvinnan och mannens könsorgan inte sammankopplas, det vill säga att 

beskrivningar som ”[p]ungen är samma organ som kvinnans blygdläppar. Det är bara det att 

hos pojken har blygdläpparna vuxit ihop, så att de bildar en påse” förekommer inte.84 Således 

kan det tolkas som att beskrivningen av de biologiska könen i Samliv, samspel, samhälle (1976) 

är mer förknippad med den heterosexuella matrisen som ”organiserar kroppar, genus och begär 

i en specifik ordning där maskulinitet skiljs från femininitet för att sedan knytas samman genom 

det heterosexuella begärets handlingar” än tidigare sexualundervisningsböcker.85  

 

Könsroller 

Som jag tidigare har nämnt benämns ”Könsrollerna” först under 1970-talet i Samliv, samspel, 

samhälle (1976). Fagerström påpekar att: ”Det är viktigt att skilja mellan könsidentitet och 

könsroll” och att betonar att ”[d]et är inte könsidentiteten utan det traditionella 

könsrollsmönstret vi måste försöka ändra på” och att: ”Vi måste tänka om när det gäller våra 

gamla vedertagna uppfattningar om ’manligt’ och ’kvinnligt’”.86 Fagerström betonar även att 

den traditionella könsrollen påverkas och förstärks av barnets omgivning och redogör för att 

könsrollerna ändras långsamt där ”[g]amla normer upplöses och ersätts av andra. Många 

människor upplever därför idag en vilsenhet”.87 

I Samtala om samlevnad (1985 och 1988) förklarar Ohberg att ”[l]ångt innan barnen 

kommer till skolan har de klart uttalade uppfattningar om könsroller” och att forskning har visat 

att sagor och även lärarens omedvetna fördomar påverkar barnen.88 Ohberg betonar att man inte 

                                                 
81 Fagerström, 1976, s. 122. 
82 Fagerström, 1976, s. 171-174. 
83 Fagerström, 1976, s. 124. 
84 Asklund & Wickbom, 1969, s. 28. 
85 Ambjörnsson, 2006, s. 112-113. 
86 Fagerström, 1976, s. 79. 
87 Fagerström, 1976, s. 87. 
88 Ohberg, 1985, s. 31. Ohberg, 1988, s. 31. 
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når ”långt genom att säga att pojkar och flickor är lika och ska tas ansvar som vuxna utan man 

måste visa i handling att man tror på jämställdhet mellan könen”.89  

Synen på sexualiteter och sexuella identiteter präglades under 1970-talet av olika typer 

av gräsrots- och feministiska rörelser. En av dessa rörelser var Grupp 8 som bildades den 8 maj 

1968. Grupp 8, eller ”åttorna” som de kallas kritiserade tidigare kvinnorörelser och kom under 

1970-talet att skapa en socialistisk feminism som propagerade för mer djupgående 

samhällsförändringar.90 Sedermera skedde flera förändringar under 1980-talet, däribland en 

radikalisering av jämställdhetspolitiken och en akademisering av kvinno- och genusforskningen 

med Maud Eduards och Yvonne Hirdman i spetsen.91 Det var under 1980-talet som ordet genus 

och genusperspektivet infördes för första gången i Sverige.92 Det märks således att det har skett 

en tydlig förändring beträffande jämställdhet i sexualundervsiningsböckerna från 1970-1980-

talen. Trots det finns det en tydlig tvåsamhetsnorm i samtliga sexualundervisningsböcker som 

jag kommer redogöra mer för i det övergripande temat ”Kärnfamiljen- om tvåsamhetsnormen”. 

 

Myten om mödomshinnan och synen på onani 

Ytterligare en förändring beträffande de biologiska könsorganen är synen på mödomshinnan 

och onani. Myten om mödomshinnan har länge varit omdebatterad och numera finns det 

vedertagen fakta som bevisar att mödomshinnan eller ”hymnen” inte existerar utan av de facto 

är en myt; konstruerad för att kontrollera kvinnans oskuld.93 I samtliga böcker förutom Samtala 

om samlevnad (1985 och 1988) redogör författarna däremot för att mödomshinnan existerar 

och förutom det är den utplacerad på bilderna av de biologiska könsorganen (se Bilaga 1). I 

samband med beskrivningen av de kvinnliga fortplantningsorganen förklarar Wickbom (1956) 

att: ”Hos unga flickor är slidöppningen delvis stängd av en hinna, den s.k. mödomshinnan eller 

hymnen” som ”kan gå sönder i samband med ovarsam tvättning e.dyl.” och att den annars oftast 

brukar ”brista vid det första samlaget” vilket ”gör litet ont och blöder litet”.94  I Vad är det som 

händer (1965 och 1969) förklarar Asklund och Wickbom att mödomshinnan i regel går sönder 

vid det första samlaget eller tidigare ”i samband med sport, lite ovarsam tvättning osv.” vilket 

                                                 
89 Ohberg, 1985, s. 31. Ohberg, 1988, s. 31. 
90 Rydström & Tjder, 2009, s. 202. 
91 Rydström & Tjder, 2009, s. 208-209. 
92 Rydström & Tjder, 2009, s. 209. 
93 Utbildningsradion, ”Myten om mödomshinnan” 2011, tillgänglig till 2016-12-31. Hämtad:  
http://urskola.se/Produkter/161351-Myten-om-modomshinnan 
94 Wickbom, 1956, s. 3. 
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”blöder litet och gör ibland litet ont”.95 Mödomshinnan benämns även i samband med 

beskrivningen av menstruationen: ”[t]ampongbindorna är inte på något sätt skadliga, men det 

är i allmänhet svårt för unga flickor att använda dem därför att mödomshinnan sitter för och 

hindrar”.96 I beskrivningen av kvinnans könsorgan nämner även Fagerström (1976) att 

mödomshinnan ofta brister i samband med första samlaget, vilket ”kan göra lite ont eller ge en 

helt obetydlig blödning. Den kan även brista vid kraftiga kroppsrörelser och givetvis även med 

hjälp av fingrarna”, samt att den ibland kan ”vara så tjock att en läkare måste göra ett enkelt 

ingrepp” (se Bilaga 1).97 Beskrivningen av mödomshinnan visar följaktligen på en 

heteronormativ inställning till sex eftersom det heterosexuella penetrationssamlaget (vaginalt) 

lyfts fram som något ”normalt” och självklart. 

I samtliga böcker benämns även onani som något naturligt och ofarligt.98 Beträffande 

självtillfredsställelse eller onani redogör Wickbom (1956) dessutom att: 

Hos vuxna förekommer självtillfredsställelse ganska ofta och kan betraktas som en nödfallsutväg, 

då ingen annan väg till sexuell utlösning finns. När två makar, som är vana vid regelbundet 

sexualumgänge, är skilda åt på grund av sjukdom, resa eller dylikt, kan onani bli ett surrogat för 

samlag. Detsamma gäller vid dödsfall osv.99 

I Samliv, samspel, samhälle (1976) beskriver Fagerström att ”[d]et finns absolut inget samband 

mellan onani och homosexualitet. Onani betyder självtillfredsställelse, dvs man är ensam om 

den sexuella upplevelsen”, vilket tyder på en heteronorm där människor inte ska avvika från sin 

heterosexualitet även om de har sexuella fantasier om människor av samma kön.100 Följande 

citat från Samtala om samlevnad (1985 och 1988) visar däremot på hur det har skett en 

förändring från 1950-1980-talet beträffande synen på mödomshinnan och onani: 

Elevernas kroppsuppfattning ger upphov till frågor de sällan vågar sälla öppet. Dit hur onani och 

sädesutlösning, två saker som det vanligen talas litet öppet om. Dit hör också pojkarnas svullna 

bröstkörtlar och flickornas missuppfattningar om mödomshinnor som brister vid ridning och när 

man går ner i spagat. 101 

Citatet ovan stämmer mycket väl överens med Bäckmans fältobservationer där hon kom fram 

till att det finns en tystnad kring att tala öppet om onani, även om det främst gällde kvinnlig 

onani. Bäckman redogör för att både läraren och ungdomarna var ”överens om att skillnaden 

                                                 
95 Asklund & Wickbom 1965, s. 21. Asklund & Wickbom, 1969, s. 26-27. 
96 Asklund& Wickbom, 1965, s. 31.  Asklund & Wickbom, 1969, s. 37.  
97 Fagerström, 1976, s. 122. 
98 Wickbom, 1956, s. 17-18. Asklund & Wickbom, 1965, s. 33. Asklund & Wickbom, 1969, s. 42. Fagerström, 1976, 
s. 13, 26. 
99 Wickbom, 1956, s. 17. 
100 Fagerström, 1976, s. 26. 
101 Ohberg, 1985, s. 48. Ohberg, 1988, s. 48. 
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på kvinnlig och manlig onani är påtaglig” och att kvinnlig onani präglades av en blandning ”av 

rent och orent, frimodighet och äckel”.102 Den manliga onanin förknippades i stället exempelvis 

med ”runkbullen” (en form av grupponani) som ansågs vara en ”äcklig ovana”, förknippad med 

tabuerade föreställningar som samkönade sexuella handlingar, gruppsex, och att äta varandras 

kroppsvätskor.103 Synen på manlig onani kan även tolkas genom användandet av Rubins teori 

om den sexuella värdehierarkin (se Figur 1). En del av värdehierarkin är att ”onaturlig” och 

”onormal” sexualitet sker mellan två eller flera personer av samma kön, vilket anses vara ”dåligt 

sex” och kan röra sig om sexleksaker, pornografi, fetischer, orgier, pengar och stora 

åldersskillnader.104 

 

Kärnfamiljen- om tvåsamhetsnormen 

Samtliga sexualundervisningsböcker är präglade av en tvåsamhetsnorm där det kärleksfulla, 

monogama, heterosexuella förhållandet lyfts fram som något önskvärt och betydelsefullt. I 

Samliv, samspel, samhälle (1976) är tvåsamhetsnormen även påtaglig beträffande 

homosexuella där den djupa förälskelsen lyfts fram som en lättnad och vändpunkt för att finna 

en identitet.105 Däremot skiljer sig Samtala om samlevnad (1985 och 1988) och Samliv, 

samspel, samhälle (1976) från övriga sexualundervisningsböcker eftersom böckerna ryms av 

andra ”familjebilder” och ”familjestrukturer”. Således går det att se en tydlig förändring från 

1960-1980-talet. Trots det utgår Samliv, samspel, samhälle (1976) fortfarande från en 

kärnfamiljsstruktur vilket tyder på att det inte har skett en förändring beträffande synen på 

tvåsamhet. Samtala om samlevnad (1985 och 1988) betonar dessutom vikten av att ”[s]åväl 

lagstiftning som allmän värdegemenskap sätter den sammanhållna familjen i första rummet. 

Det är den vi strävar mot och vill bibehålla”, vilket pekar på att tvåsamhetsnormen fortfarande 

är stark under 1980-talet.106  

Rosenberg lyfter fram att heterosexuell egentligen betyder flersexuell eller mångsexuell, 

men att ”i dess heteronormativa tillämplig har ordet kommit att symbolisera en intolerant syn 

på sexuella variationer”.107 Rosenberg refererar även till Stevi Jackson som framhäver att det 

finns variationer av heterosexualitet, samt till Rubins teori om sexuella värdehierarkier (se Figur 

                                                 
102 Bäckman, 2003, s. 168, 169. 
103 Bäckman, 2003, s. 152. 
104 Ambjörnsson, 2006, s. 85-86. 
105 Fagerström, 1976, s. 45. 
106 Ohberg, 1985, s. 12. Ohberg, 1988, s. 12. 
107 Rosenberg, 2002, s. 91. 
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1) där ”en monogam, reproduktiv heterosexualitet privilegieras medan andra sexuella uttryck 

förtrycks”.108 Det är tydligt att samtliga sexualundervisningsböcker strävar efter bibehållandet 

av en monogam reproduktiv heterosexualitet där tvåsamheten lyfts fram som betydelsefull, 

även om tvåsamhetsnormen är stark både när det kommer till hetero- och homosexuella 

personer.  

I Individ, samhälle och sexualliv (1956) är tvåsamhets- och heteronormen ständigt 

återkommande och påtaglig vilket jag kommer återkomma till i det övergripande temat 

”Sexuellt samliv, gemenskap, kärlek” och ”Ansvar och avhållsamhet”. 

I Vad är det som händer? (1965 och 1969) skriver Asklund och Wickbom om ”mamman 

och pappans roll” i samband med havandeskap, förlossning och barnuppfostran.109 Författarna 

förklarar att barnuppfostran förr ansågs vara ”fruntimmersgöra” och att ”[e]n pappa som gick 

ut och drog sitt barn i barnvagn kunde t.o.m. bli retad för det”.110 Asklund och Wickbom betonar 

att: 

Nu vet vi nog att det är annorlunda. Nu är en pappa i stället stolt när han är ute och går med sitt barn. 

Och nu gör man inte en sån skillnad på flickor och pojkar. Man har förstått att det blir ganska synd 

om pojkarna, om de inte får lära sig hushållsarbete redan från början. Troligen kan också nu pojkarna 

nästan lika mycket som flickorna när det gäller att diska, laga mat, bädda sin säng osv.111 

 

I båda upplagor redogör författarna dessutom för hur pappans roll har förändrats under de 

senaste 100 åren i Sverige. Asklund och Wickbom förklarar att kvinnorna började arbeta utanför 

hemmet och att det ”därför har […] blivit nödvändigt att hela familjen hjälps åt med 

hushållsarbetet på ett annat sätt än förr”.112  

Tvåsamhetsnormen är även tydlig beträffande attraktionen för det motsatta könet. 

Asklund och Wickbom förklarar att ”[n]ågon gång när man är 11-12-13-14 år börjar man också 

se annorlunda på det motsatta könet” och att ”[d]et här intresset kan visa sig på många olika 

sätt”, bland annat kan pojkarna reta och bråka med flickorna och ”flickorna står i en grupp och 

tisslar och tasslar” eller så ”leker kanske både flickor och pojkar tillsammans”.113 Förutom det 

redogör Asklund och Wickbom för att ”[d]et finns ett annat tecken på att man har börjat 

intressera sig för det motsatta könet”, nämligen att ”[m]an blir mer intresserad av hur man ser 
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ut”.114 Sammanfattningsvis står det endast att kärlek och attraktion uppstår mellan två personer 

av motsatta kön vilket tyder på en framträdande hegemonisk heterosexuell norm. 

 I Samliv, samspel och samhälle (1976) påpekar Fagerström att familjens sammansättning 

och villkor har förändrats i takt med industrialiseringen och urbaniseringen. Fagerström 

förklarar att synen på ”föräktenskapliga förbindelser” har mildrats och lyfter fram att numera 

är en tredjedel av de som bildar familj eller flyttar ihop ogifta.115 Fagerström diskuterar även 

hur familjebilden ser ut idag och betonar att ”[f]amiljen som institution har inte spelat ut sin 

roll, men vi ställer andra krav på dagens lilla kärnfamilj – ofta överkrav”.116 Fagerström betonar 

dock att ”[d]en nya familjestrukturen och den nya sexualmoralen ledde inte till samhällets 

upplösning eller allmän sexuell lösaktighet. Familjen har gått segrande ur denna 

genomgripande förändring.”, och påpekar att [d]et är i vårt kultursamhälle, den samlevnadsform 

vi helst tyckts vilja ha”.117 Sedermera lyfter Fagerström fram att ”vi borde pröva flera typer av 

små, öppna livsmiljöer”, exempelvis: storfamiljer och kvartersdaghem (omfattande- och för alla 

åldrar), kvartersdaghem, föräldrakooperativ, smådaghem, öppna lägenheter (under ledning av 

grannskapsarbetare) samt samhem (för alla grannar).118 Även om Fagerström presenterar nya 

lösningar är detta lösningar för kärnfamiljer, vilket kan tolkas som att heteronormen fortfarande 

lever kvar även om tvåsamhetsnormen har luckrats upp.  

Tvåsamhetsnormen som tidigare är starkt förknippad med heterosexualitet är även tydlig 

beträffande homosexualitet i följande citat: 

När vet man att man är homosexuell? Många homosexuella säger att de så länge som de minns har 

känt sig annorlunda och tidigt märkt en sexuell dragning av samma kön. Det är dock vanligt att man 

i början döljer denna dragning både för sig själv och andra och ”tröstar” sig själv med att man ännu 

inte har träffat den ”rätta”. Vändpunkten inträffar ofta, när man blir djupt förälskad i en person av 

samma kön. Denna vändpunkt beskrivs av många homosexuella som en lättnad: man har funnit sin 

identitet, man accepterar sig själv.119 

Således kan det tolkas som att homosexuella inte kan finna en sexuell identitet utanför 

tvåsamheten, vilket även stämmer överens med tvåsamhetsnormen i följande böcker. I Samtala 

om samlevnad (1985 och 1988) påpekar Ohberg att ”[d]agens familjesituation är 

svåröverskådlig” och att det inte finns någon vidare kunskap om ”under vilka former barn lever 

eller hur de påverkas av olika uppväxtförhållanden, av skilsmässor, av att vara styvbarn, att 
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vara adopterad, att leva med ensamförälder, att ha flera ’pappor/mammor’”.120 Däremot 

poängterar Ohberg att det på senare tid har gjorts flera utredningar om den förändrade 

familjebilden allt eftersom skilsmässorna har ökat och barnafödandet minskat.121 Under kapitlet 

”Familjen” lyfter Ohberg fram olika typer av familjebilder som ”Enföräldersfamiljen”, 

”Styvfamiljen”, ”Homosexualitet”, ”Invandrarfamiljer”, ”Familjer med adoptivbarn” och 

”Storfamilj”.122 Precis som i Vad är det som händer (1965 och 1969) redogör Ohberg även för 

”Den nya papparollen” som ”drastiskt sätt” består av två papparoller: pappan som ”engagerar 

sig i sina barns vardag, bryter könsroller och utför kvinnosysslor” och ”pappan som inte 

engagerar sig på djupet i någon familj fast han kanske hinner skaffa flera stycken”.123 Slutligen 

framhåller Ohberg att den förstnämnda papparollen har ökat.124 

Beträffande homosexualitet påpekar Ohberg att det inte finns någon ”tillförlitlig 

undersökning” om antalet homosexuella svenskar, men att amerikanska undersökningar har 

kommit fram till att ungefär 10% av befolkningen är homosexuell. Ohberg betonar även att 

heterosexuella par kan lära sig något av homosexuella par angående det inrutade 

könsrollsmönstret, vilket även kan leda till en stereotypisering av homosexuella par.125 Vidare 

konstaterar Ohberg att det inte finns någon enighet gällande kring orsaken till homosexualitet 

och betonar sedan att man numera inte anser att ”det går att ’förföra’ en människa med 

heterosexuell läggning till homosexualitet i den meningen att han förlorar förmågan att reagera 

och fungera heterosexuellt, och omvänt”.126  

 I Westers studie där hon har granskat Skolverkets metodböcker i sex- och 

samlevnadsundervisning kommer hon fram till att vissa av böckerna har som huvudsyfte att 

motverka heteronormativitet, medan andra böcker endast använder heterosexuella exempel 

samt utgår från ett kärnfamiljperspektiv. Det samma gäller för hur böckerna behandlar 

jämställdhet. Wester menar att eftersom det finns en risk att metodböckerna är normativa är det 

viktigt att det finns ett tydligt syfte och mål med övningarna som förekommer i metodböckerna. 

Wester belyser slutligen att hon tror på lärarens kompetens beträffande de undervisningskrav 

som ställs på sexualundervisningen även om undervisningsböckernas kvalitets är varierande.127 
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Allen betonar även vikten av att lyfta fram lärarens kompetens, men påpekar dock att eleverna 

var missnöjda med sexualundervisningen och betonar därför att eleverna ska kunna vara med 

och påverka utformningen av denna.128 Allen poängterar dessutom att det finns väldigt få 

studier som lyfter fram lärare som har en positiv inställning till att undervisa i sex- och 

samlevnadsundervisning.129  

Även om Wester och Allen lyfter fram viktiga slutsatser är det viktigt att förstå att både 

elever och lärare har förutfattade normer och värderingar om sexualiteter och sexuella 

identiteter som kan komma att påverka undervisningen. Detta är något som Bäckman lyfter 

fram i sin studie om samlevnadsundervisningen och ungdomars tankar om sexualitet. Genom 

fältstudier på Norrskolan såg Bäckman kopplingar mellan det queerteoretiska perspektivet och 

konstaterade att ”heterosexualiteten ofta fungerar som en undertext för skolans 

sexualundervisning” där ”[n]ormen och tilltalet var huvudsakligen heterosexuellt”.130 Trots det 

fann Bäckman även att sexualundervisningen var radikal eftersom läraren tog avstånd från att 

betrakta homosexualitet som ett problem och utmanade fördomar om homosexualitet genom att 

ta upp homosexuellas rätt till barn och adoption, samt tabubelagda ämnen som analsex och 

homosexuell sexuell promiskuitet.131  

 

Sexuellt samliv, gemenskap och kärlek- om kärlek och sex 

Samtliga sexualundervisningsböcker utgår från ett heterosexuellt penetrationssamlag (vaginalt) 

även om andra typer av sex förekommer i Individ, samhälle och sexualliv (1956), Samliv, 

samspel, samhälle (1976) och Samtala om samlevnad (1988). Det kan således tolkas som att 

det heterosexuella penetrationssamlaget är önskvärt, medan andra typer av sex ses som 

avvikande. Förutom det förknippas samlaget med ett kärleksfulla, monogamt, heterosexuellt 

förhållandet vilket är ett tecken på en framträdande heteronorm. Jag tolkar det även som att det 

heterosexuella penetrationssamlaget lyfts fram på grund av dess reproduktiva funktion vilket 

kan förklaras genom Rubins teori om den sexuella värdehierarkin (se Figur 1). Enligt Rubins 

teori anses ”den sexualitet som sker i hemmen, i frivilligt, monogam tvåsamhet, mellan två 
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personer av motsatt kön, ur samma generation, utan sexuella hjälpmedel och i syfte att avla 

barn” ses som en god och normal sexualitet.132  

I Individ, samhälle och sexualliv (1956) beskrivs ”Samlaget” enligt följande: 

Den styvnade manslemmen kan föras in i kvinnans slida. Detta kallas samlag. Genom att mannen 

rör penis fram och tillbaka i slidan, påverkas de känsliga områdena i könsorganen, främst ollonet 

hos mannen, kittlaren och de små blygdläpparna hos kvinnan. Man upplever detta som intensiva 

lustkänslor. Efter en stund inträder något som kallas orgasm eller utlösning. Samtidigt som 

vällustkänslorna då når sin toppunkt, sammandrar sig hos mannen muskler kring sädesledarna, 

prostata och urinröret. Ett stort antal sädeskroppar samt slem från de nämnda körtlarna pumpas på 

så sätt först in i urinröret och sedan därifrån ut genom penis. Hos kvinnan består orgasmen dels i 

motsvarande topp i vällustkänslorna, dels ofta i sammandragningar av musklerna i livmodern och 

slidan.133 

Vad är det som händer? (1965 och 1969) har inget kapitel om ”Samlaget” utan det 

heterosexuella penetrationssamlaget återges i samband med beskrivningen av de manliga 

fortplantningsorganen. I upplagan från 1965 beskrivs det enligt följande:  

Inne i penis finns omkring urinröret något som kallas svällkroppar. Det är en svampig vävnad med 

blodkärl i. Då en man blir sexuellt eggad, fylls svällkropparna med blod och spänns ut, varvid hela 

penis styvnar och blir hård. Den kan då föras in i slidan. Detta kallas samlag. En liten stund efter det 

att samlaget påbörjats, sprutas genom muskler omkring urinröret, sädesledarna och slemkörtlarna 

sädesvätska in i slidan.134 

I upplagan från 1969 beskrivs samlaget enligt följande: 

Då en man blir sexuellt upphetsad, fylls svällkropparna med blod och spänns ut, varvid hela penis 

styvnar och blir hård. Den kan då föras in i slidan. Detta går ganska lätt om det bildats slem i slidan 

som smörjer den. Kvinnan och mannen rör sig sedan så att penis glider ut och in i slidan. Detta kallas 

samlag. En liten stund efter det att samlaget påbörjats, sprutas genom muskler i penis sädesvätskan 

i slidan. Både han och hon tycker att samlaget känns skönt. Alldeles särskilt skönt känner mannen 

det när sädesvätskan sprutas ut. Detta kallas orgasm eller utlösning. Man kan också säga att det går 

för mannen. Även kvinnan upplever i allmänhet en höjdpunkt i känslorna, vilket också kallas 

orgasm, utlösning eller att det går för henne. Dessa känslor kommer huvudsakligen från clitoris.135 

I Samliv, samspel, samhälle (1976) redogör Fagerström för ”Samlagets fysiologi”. Det som 

skiljer Fagerströms bok från tidigare sexualundervisningsböcker är bland annat att samlaget 

beskrivs som olika faser: upphetsningsfasen, platåfasen, orgasmfasen och upplösningsfasen.136 

I kapitlet vid namn ”Sexuellt samliv, gemenskap, kärlek” redogör Fagerström för hur 

”[k]vinnans större jämställdhet med mannen har […] givit henne rätt till ett mera 

tillfredsställande sexualliv (tex rätten till att uppleva orgasm)” och att könsrollsproblematiken 

kan påverka sexuella relationer i den meningen att kvinnan är passiv och mannen förväntas ta 
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initiativ.137 Även om det märks att det har skett en förändring från 1950-1970-talet gällande 

synen på samlaget visar följande citat på hur samlaget fortfarande förknippas med kärlek: 

Upplevelsen av ett samlag är beroende av i vilken personlig relation två människor står till varandra. 

Undersökningar har visat att flertalet människor, både äldre och yngre, anser att sexuellt samliv är 

mest tillfredsställande tillsammans med en människa som man har en personlig, känslomässig 

gemenskap med. De flesta människor längtar efter en personlig relation och vill inte nöja sig med 

ett rent fysiologisk samlag. Den sexuella upplevelsen man möter i pornografisk film och skrift 

rimmar alltså dåligt med den uppfattning flertalet människor har om sexuell gemenskap. Detta 

betyder emellertid inte att man inte behöver fakta och kunskap om hur människan fysiologisk 

reagerar sexuellt (s 171). Tvärtom kan en sådan kunskap ge en större ömsesidig förståelse och bidra 

till en mera tillfredsställande upplevelse, vilket i sin tur kan ge en större känslomässig gemenskap.138 

Även om Fagerström lägger fokus på sexuell njutning visar föregående citat att synen på 

samlaget inte har förändrats avsevärt sedan 1950-960-talen, utan fortfarande kretsar kring en 

tvåsamhetsnorm. Däremot nämner Fagerström att det finns olika variationer av 

samlagsställningar, vilket särskiljer Samliv, samspel, samhälle (1976) från föregående 

sexualundervisningsböcker. Den förändrade synen på sexualitet beror troligtvis på den 

dominerande kvinnorörelsen som präglade sexualdebatten under 1970-talet.139 Trots det gör 

Fagerström (1976) en ytterst kortfattad beskrivning av andra typer/former av samlag och sex 

(som inte är ett heterosexuellt, vaginalt penetrationssamlag), vilket är ett tecken på att 

heteronormen fortfarande är stark under 1970-talet.  

 

Ansvar och avhållsamhet- om synen på kvinnlig och manlig sexualitet 

I sexualundervsiningsböckerna från 1950-1960-talen är avhållsamhet, ansvar och 

självbehärskning påtagligt när det kommer till kvinnans sexualitet. Vad som är framträdande är 

performativa föreställningar om manlig och kvinnlig sexualitet.  Som jag tidigare nämnt berörs 

kvinnans sexualitet inte i någon större uträckning i Vad är det som händer (1985 och 1988) 

vilket tyder på att kvinnans sexualitet anses vara svagare än mannens. I Individ, samhälle och 

sexualliv (1956) finns det däremot ett kapitel med rubriken ”Ungdomen och sexuallivet” där 

Wickbom redogör för att det är viktigt för ungdomen att ta ”hänsyn” och ”ansvar” beträffande 

sexualitet och att ”flickan” skall vara avhållsam.140  
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I följande citat framgår det tydligt att mannens sexualitet är mer påtaglig än kvinnans: 

En yngling måste lära sig hänsyn gentemot flickorna. En flicka i tonåren har i allmänhet en drift av 

annat slag än ynglingen. Hans drift pockar på sexuell tillfredsställelse. Hennes är mer svärmisk. Hon 

vill hålla sin pojke i handen på bio, dansa, flirta litet, kanske smekas och kyssas, när hon känner, att 

hon verkligen tycker om honom. Men tanken på ett sexuellt förhållande skrämmer henne snarast. 

Han måste därför behärska sig och inte genom tjat och påtryckningar försöka tvinga henne in i ett 

förhållande, som hon varken önskar eller är mogen för.
141

 

I följande citat framgår det dessutom att det är viktigt att ”ett sexuellt förhållande” är kärleksfullt 

och Wickbom betonar vikten av att en ”flicka” är avhållsam: 

Ett sexuellt förhållande utan verklig känslobakgrund blir tomt och innehållslöst. Om hon ger sig in 

i det utan att verkligen vilja det, är risken stor, att hon ådrar sig en frigiditet, som kan förstöra hennes 

möjligheter till ett lyckligt sexualliv senare i livet. Flertalet män sätter värde på en flicka som håller 

på sig. Det måste flickorna veta. Instinkten att vänta, tills det verkligen är kärlek och allvar med i 

spelet, är sann och riktig. Man måste lyssna till den och lita på den.142 

Wickbom skriver sedermera att ”[n]är en kvinna känner det så för en man, att hon helst av allt 

skulle vilja ha ett barn med honom nu, då är hon mogen för ett sexuellt förhållande men 

knappast tidigare”.143 Wickbom påpekar även att det är ”bäst” att de gifter sig så att kvinnan 

kan uppleva trygghet.144 Förutom det betonar Wickbom att ”flickorna bör också lära sig ansvar 

och hänsyn mot sig själva som unga kvinnor, så att de tror och litar på sin egen insikt”.145 

Avhållsamheten lyfts följaktligen fram som oerhört betydelsefull att det är endast när en kvinna 

”älskar honom” som hon kan börja ett sexuellt samliv. Wickbom betonar även att kvinnan ska 

visa hänsyn till mannen genom att inte ”hetsa upp honom genom att gå med på långt överdrivna 

smekningar”.146 Wickbom anser även att kvinnan bör ta efter mannen som är inriktad ”på sin 

utbildning och framtid”.147 Det viktigaste är inte enligt Wickbom att kvinnan ingår i ett 

äktenskap utan att hon hittar ett passande yrke: ”[p]å detta område kan man gott kräva mera 

ansvar hos flickorna, ansvar för sig själva och sin framtid”.148 Förutom det är det även kvinnans 

ansvar att ”visa sig i när hon känner sig mogen för ett sexuellt förhållande” och bör i samband 

med det införskaffa ett pessar.149  
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I Kön och känsla redogör Maria Bäckman för att äktenskap- och avhållsamhetsidealet 

präglade sexualundervisningen under 1940- och 1950-talen. Bäckman förklarar även att det var 

vanligt förekommande att skillnaderna mellan könen betonades, såväl medicinskt men även 

gällande andra områden.150 Förutom det ”lyfte man fram den förment starka manliga 

sexualdriften och jämförde denna med kvinnans i princip obefintliga drift”.151 Det finns således 

ett tydligt samband med Bäckmans påstående och Wickboms redogörelse för hur flickan bör 

vara avhållsam och ansvarstagande innan äktenskapet. Förutom det stämmer Bäckmans 

påstående överens med Wickboms redogörelse för hur mannens sexualdrift är starkare än 

kvinnans. Det är inte förrän i Samliv, samspel, samhälle (1976) som avhållsamhets- och 

ansvarsidealet ifrågasätts och kritiseras, vilket kommer till uttryck i följande citat där 

kvinnorollen problematiseras: 

Hur uppstod den traditionella kvinnorollen i västerlandet? För att få svar på den frågan måste man 

gå lång tillbaks i historien. Med kristendomen kom den orientaliska och judiska synen på kvinnan 

till västerlandet. Den lärde oss att se på kvinnan som en varelse som var skapad av mannen och för 

honom. Jungfru Maria kom att stå som en symbol för det kvinnliga, en förebild för kvinnor, med 

moderlighet och osjälviskheten som dominerande kvinnliga karaktärsegenskaper Jungruidealet, 

kyskheten, omhuldades av kyrkan, och därigenom tvingades kvinnan förneka sin sexuella drift. Hon 

lärde sig att denna var förenlig med ”kvinnlighet”.152 

Som jag tidigare nämnt skiljer sig Samtala om samlevnad (1985 och 1988) något från övriga 

sexualundervisningsböcker eftersom boken är en komplettering till Handledningen från 1977. 

Ohberg nämner därför endast ”Samlagsdebuten”. Följande citat visar att ”flickornas” 

avhållsamhet och ansvar kritiseras. Trots det sker ”samlagsdebuten” genom ett heterosexuellt 

penetrationssamlag: 

I sexualundervisningen har det satsats mycket på flickorna. Med rätta! Kvinnors sexualitet har 

äntligen bejakats. Flickor har uppmuntrats att ta sin egen sexualitet på allvar och att ta ansvar för att 

inte bli gravida. P-pillren har dock medfört att hela ansvaret har lagts på flickorna. Flickorna 

uppmanas ofta att ta med sig en kondom om de tror att de ska ha samlag. Det gäller både om de inte 

använder p-piller och om de vill skydda sig mot de allt vanligare infektionssjukdomarna. Flickorna 

har växt med allt detta ansvar. De har blivit starkare. Med de kan också bli mycket ensamma om den 

ömsesidiga tilliten och det gemensamma ansvaret för följderna av ett samlad saknas. Och det var 

inte dit vi ville nå i samlevnadsundervisningen!.153 

Ohberg (1985 och 1988) påpekar även att det finns ett problem med att pojkarna anses vara 

”omanliga” om det säger nej till en sexuell invit, och att [f]lickorna kommer ibland till 
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ungdomsmottagningen för sexuell olust”.154 Ohberg menar att införandet av p-pillret har 

medfört att ”det inte finns så många hinder för flickorna att ställa upp på samlag”.155 

Olikheten beträffande synen på kvinnlig och manlig sexualitet är något som Berg 

problematiserar i Ungdomar, sexualitet och relationer. Berg undersöker hur unga blir sexuella 

aktörer utifrån ett konstruktivistiskt förhållningssätt och utgår bland annat från 

heteronormativitet, den självklara tvåkönsmodellen och scriptmodellen. Utifrån sina 

erfarenheter som kurator vid en ungdomsmottagning kommer Berg fram till att det finns två 

övergripande röster om heterosexuella erfarenheter som grundar sig i stereotypa föreställningar 

om heterosexuell praktik, där den manliga sexualiteten ses som mer påtaglig och den kvinnliga 

som mer avhållsam. Berg lyfter fram att ett tänkbart förhållningssätt för att bemöta ”han- och 

hon-rösterna är att problematisera ”olikheten”, förutsatt att den ses som socialt och kulturell 

konstruerad. Berg problematiserar den självklara tvåsamhetsnormen och betonar att 

könskapande processer skapar olikheter vilket präglar praktiserandet av en tvåsam 

heterosexualitet. Förklarat genom makttermer leder olikheterna till att ”vi lär oss att sexualisera 

den hierarkiskt ordnade olikheten” vilket skapar en skev maktordning som begränsar flickors 

handlingsutrymme. Flickor stämplas som ”slampiga” i högre uträckning än pojkar om de låter 

lusten styra valet att ha sex.156 

Enligt Butler kan den sexuella utvecklingen tolkas som en form av normalisering inom 

den heterosexuella matrisen.157 Butler knyter an till Foucaults teorier som syftar till att det 

manliga subjektet är en konstruktion och en fiktion, medan det kvinnliga aldrig är en 

subjektmarkering utan snarare kan betecknas som en brist ”[s]om kvinnan har fått av det 

Symboliska, den uppsättning särskiljande språkregler som skapar sexuell olikhet”.158 Med 

andra ord bidrar den uppsättning särskiljande språkregler till skapandet av sexuella olikheter 

vilket framförallt kommer till uttryck i sexualundervsiningsböckerna från 1950-1960-talen. 

Den sexuella olikheten kan även förklaras genom begreppet performativitet där språket ses som 

en aktiv handling som skapar vår bild av verkligheten och därmed även människors identitet. 

Den kvinnliga och manliga sexualiteten skapas även inom den heterosexuella matrisen som 

”organiserar kroppar, genus och begär i en specifik ordning där maskulinitet skiljs från 
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femininitet för att sedan knytas samman genom det heterosexuella begärets handlingar” vilket  

i sin tur skapar fasta kroppsliga och beteendemässiga positioner.159 Som jag tidigare nämnde 

kommer detta till uttryck genom att författarna belyser skillnaderna mellan den manliga och 

kvinnliga sexualiteten i sexualundervsiningsböckerna från 1950-1960-talen. 

 

Variationer och avvikelser- om hot mot heteronormen 

Ambjörnsson förklarar att vi ännu lever ”i ett samhälle där stor vikt läggs vid att placera 

människor i facket homo- eller heterosexuell” där homosexualitet ses som ”sämre, mindre 

naturligt och minder önskvärt”, vilket framförallt är påtagligt i sexualundervisningsböckerna 

från 1950-1970-talen där homosexualitet och andra sexualiteter och sexuella identiteter 

benämns som avvikande och variationer. 160 Samtliga sexualundervisningsböcker förutom 

Samliv, samspel, samhälle (1976) benämner dessutom endast hetero-och homosexualitet vilket 

tyder på ett osynliggörande av andra sexualiteter och sexuella identiteter. 

Ambjörnsson förklarar att heteronormativiteten är en historisk och kulturell konstruktion 

och betonar sedermera att det utifrån ett queerteoretiskt perspektiv är viktigt att förstå ”att 

heterosexualiteten inte existerar annat än i relation till en tänkt och utpekad motpol, i detta fall 

homosexualiteten”.161 Rosenberg redogör att heteronormativitetens två bärande principer 

utgörs av att exkludera och inkludera. Den första principen är ”uteslutning av avvikelser ur 

normen med uppdelning i kategorierna vi-de”, medan den andra principen utgörs av 

”assimileringen genom införlivandet av avvikelser i normen”.162 Ambjörnsson förklarar det 

som att heteronormativiteten inte enbart fungerar genom att exkludera homo-, bi- och 

transpersoner utan att ”[d]en utpekande avvikelsen tenderar även (och samtidigt) att inkluderas 

i normen” vilket innebär att även om de ”avvikande” får ett erkännande måste det ske på 

heteronormativitetens villkor.163 I sexualundervsiningsböckerna kommer detta till utryck 

genom att andra sexualiteter och sexuella identiteter ständigt ifrågasätts och problematiseras, 

vilket aldrig förekommer i samband med beskrivningen av den självklara och ”normala” 

heterosexualiteten. 

Rydström och Tjeder betonar att synen på homosexualitet och homosexuella handlingar 

som under 1950-talet hade ansetts som skadliga en samhällsfara och förändrades under 1960-
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talet. En viktig bidragande faktor var att homosexuella män dominerande i revolterna under 

1960-talet och förutom det kom RFSL: Riksförbundet för sexuellt likaberättigande som 

bildades 1950 att bli betydelsefullt för den homosexuella frigörelsekampen under 1970-talet. 

Trots det har det inte skett en större förändring i synen på homosexualitet i 

sexualundervsiningsböckerna från 1950-1970-talen. 

I Individ, samhälle och sexualliv (1956) kommer detta till uttryck då andra sexualiteter 

och sexuella identiteter nämns i kapitlet ”Former av avvikande sexuell drift”: 

Så länge en människas drift syftar till utlösning hos en människa av motsatt kön och alltså kan tjäna 

fortplantningen, är den att anse som normal. Om den å andra sidan inte gör detta, kallas den 

avvikande. Många människor med sådana avvikelser kommer lätt i konflikt med andra människor 

och därmed med samhällets lagar. De viktigaste av dess avvikelser behandlas i det följande.164 

Därefter redogör Wickbom för att: ”Det finns en grupp människor med avvikande drift, som 

kallas exhibitionister”.165 Denna grupp av människor som även kan kallas ”blottare” är främst 

män i övre medelåldern och som har en så pass stark eller ”inriktad” drift ”att de erfar sexuell 

lust i att blotta sina könsdelar för att någon av motsatt kön och chockera henne”.166 Wickbom 

påpekar att observationen är det viktiga och ”att exhibitionisten inte gör sig skyldig till 

våldtäktsförsök e. dyl.”.167 Wickbom  betonar även att ”[e]n tös blir näppeligen chockskadad, 

om en främmande man visa henne sina könsdelar”.168 Det framgår således endast att en flicka, 

eller ”en tös” kan utsättas för en ”blottare” (som alltid är en man), vilket tyder på att mannens 

sexualdrift ses som starkare än kvinnans. Beträffande homosexualitet nämner Wickbom att det 

är förekommande hos både män och kvinnor och att 4 % av befolkningen ”i vår västerländska 

kultur anses vara homosexuella”.169 Wickbom förklarar att vi vet lite om ”hur homosexualitet 

uppkommer” men att ”arvsanlag och miljöinflytelser” förmodligen spelar roll.170 

 

I följande citat är det tydligt hur homosexualitet är något som människor drabbas av och som 

även kan vara skadligt: 

Det är också utan vidare klart, att de homosexuella i vårt samhälle oftast blir olyckliga människor. 

De är utestängda från normalt familjeliv med maka eller make och barn. De bemöts med förakt och 
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hån från medmänniskor, som inte förstår, att homosexualitet är något som man inte rår för. Eftersom 

människor bemöter de homosexuella med hån och förakt, tvingas dessa många gånger till att försöka 

tillfredsställa sina sexuella behov antigen genom homosexuell prostitution eller genom kontakter 

med ungdomar. Enligt svensk lag är homosexuellt umgänge inte straffbart annat än då det sker med 

någon som inte fyllt 18 år. Homosexuella förbindelser under ungdomsåren kan nämligen skada det 

normala känslolivet. En pojke skall därför akta sig för närmanden från homosexuella män. Speciellt 

i storstäderna kan risken härför ibland vara ganska stor. Människor har ofta en förvänd uppfattning 

om vilka sexuella handlingar som förekommer mellan homosexuella. I det stora flertalet är det fråga 

om kyssar, smekningar och ömsesidig onani.171 

Den heterosexuella matrisen är framträdande i båda upplagor av Vad är det som händer (1965 

och 1969) eftersom andra sexualiteter eller sexuella identiteter förutom heterosexualitet inte 

förekommer, vilket således leder till ett osynliggörande av andra sexuella identiteter och 

sexualiteter. Precis som i Individ, samhälle och sexualliv (1956) redogör Fagerström (1976) att 

”[s]exuella kontakter mellan män innefattar oftast ömsesidig onani eller beröring mellan mun 

och penis”.172 Vidare benämns det att ”[ä]ven samlag i ändtarmen förekommer” vilket ”hör till 

de erogena zonerna”, vilket även förekommer bland heterosexuella par.173 Förutom det nämner 

Fagerström att ”sexuell aktivitet” mellan kvinnor ”nästan alltid [består] av ömsesidig 

klitorisstimulering med fingrar eller mun (penisattrapper) är inte alls så vanligt som tex 

pornografin ger sken av”.174 Även om lesbiskt sex endast förekommer i Samliv, samspel och 

samhälle (1976) visar föregående citat att det lesbiska sexet inte ska förknippas med det 

heterosexuella penetrationssamlaget, vilket kan tolkas som att det anses vara avvikande. Även 

här kan dessutom beskrivningen av det lesbiska sexet kopplas till Rubins teori om sexuella den 

sexuella värdehierarkin (se Figur 1). Följande citat från Samliv, samspel, samhälle (1976) visar 

däremot att homosexualitet fortfarande anses som en avvikelse under och pekar även på att 

heterosexualiteten inte går att ifrågasättas: 

Med ett homosexuellt förhållande menar man ett sexuellt förhållande mellan människor av samma 

kön. Denna definition är klar och otvetydig. Är då alla människor som har haft homosexuella 

kontakter homosexuella? Nej, det är de inte, för i så fall skulle varannan man och var tredje kvinna 

vara homosexuell. Så många har nämligen någon gång i sitt liv haft ett erotiskt förhållande till någon 

av samma kön. Dessa förhållanden har ofta förkommit under speciella omständigheter (tex under en 

fängelsevistelse eller under annan isolering från det motsatta könet).175 

Vad som är intressant är att sexualiteten inte ses som flytande, utan ses som fasta kategorier. I 

kapitlet om ”Sexuell aktivitet” förklarar Fagerström att puberteten är en tid då ungdomar är 
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tämligen förvirrade och följande citat visar även å hur homo-och bisexualitet är något som är 

övergående och därmed även avvikande:  

Kan yttra sig så, att den unga människan upplever en sexuell dragning till en människa av samma 

kön, Många ungdomar känner sig oroade av dessa reaktioner och tror kanske att de är bisexuella 

eller homosexuella (s 44). Dessa ”homosexuella impulser” är vanliga och i allmänhet övergående 

av natur.176  

Som jag tidigare nämnt skiljer sig Samliv, samspel och samhälle (1976) från övriga 

sexualundervisningsböcker eftersom andra sexualiteter och sexuella identiteter förekommer. 

Vad som är intressant är att synen på ”blottare” inte har förnedrats avsevärt sedan Wickboms 

bok från 1956. I kapitlet om ”Variationer i sexualdriftens inriktning” ger Fagerström (1976) 

följande beskrivning av ”Exhibitionism”: 

En s k ”blottare” har ett starkt behov av att blotta sig för en främmande kvinna eller flicka. Ofta 

förekommer även onani. Detta gör dem starkt sexuellt upphetsade.177 

Tanken om att endast män är blottare och att mannens sexualitet är starkare och mer påtaglig 

än kvinnans har således levt kvar. Fagerström redogör dessutom för ”transvestism” och 

”transsexualism”. Jens Rydström, Svante Norrhem och Hanna Markusson Winkvist lyfter fram 

att ”[s]edan 1950-talet har synen på könstillhörighet, androgyni, och könsöverskridande 

genomgått övergripande förändringar och transsexuella och transpersoner har kommit att 

inordnas i nya kategorier och under nya begrepp”, vilket framgår i Fagerströms 

kategorisering.178 Beskrivningen av ”Transvestism” utgår ifrån en manlig transvestit och lyder 

enligt följande: 

Klädd som kvinna beter sig transvestiten kvinnligt och han vågar visa mjuka drag som tex krama 

om en människa. Han är dock rädd för att ”spela över”, att väcka uppmärksamheten. Han känner sig 

smickrad om en man ”stöter” på honom och visar uppskattning eftersom detta bevisar att han har 

lyckats i sin kvinnoroll. I sin manliga roll beter sig transvestiten manligt. Han finner dock ofta att 

han så småningom påverkas av sin kvinnoroll så att han även i sin mansroll uttrycker vissa känslor 

som är sammankopplade med kvinnorollen.179 

Fagerström diskuterar därutöver några eventuella orsaker till ”transvestism”: ”De 

motsägelsefulla önskningarna inom dem – att få vara feminin, att följa samhällets normer – kan 

göra att de fixeras vid ett kvinnligt beteende”.180 Fagerström nämner även det finns få kvinnliga 

transvestiter eftersom ”[f]lickor tillåts på ett tidigt stadium ge uttryck för ’maskulina 
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egenskaper’”.181 Föregående citat knyter an till Ambjörnsson förklaring av den heterosexuella 

matrisen som ”organiserar kroppar, genus och begär i en specifik ordning där maskulinitet skiljs 

från femininitet för att sedan knytas samman genom det heterosexuella begärets handlingar” 

vilket skapar fasta kroppsliga och beteendemässiga positioner.182 Den heterosexuella matrisen 

som även är tvingande och obligatorisk leder till skapandet av fasta identiteter och roller.183 

Fagerström lyfter även fram att ytterligare en orsak till ”transvestism” skulle kunna vara 

”samhällets starka krav och förväntningar på en man, krav och förväntningar som inte alla män 

kan eller vill leva upp till”.184 Fagerström lyfter även fram att ”transvestiter och homosexuella 

ofta förväxlas” och att det därför skall ”nämnas att de flesta transvestiter är heterosexuella, dvs 

deras sexualdrift är riktad mot det motsatta könet”.185 Beträffande ”transsexualism” beskriver 

Fagerström att: 

En del transvestiter är även transsexuella, och detta bidrar till att de ofta förväxlas med dessa. Det 

är i själva verket två helt olikartade variationer. Den transsexuella har ofta en plågsam känsla av att 

han/hon egentligen tillhör det motsatta könet. Man känner ofta en avsky för den egna kroppen – 

främst könsorganen – och har en stark önskan att få sin kropp ändrad med kirurgiska och hormonella 

åtgärder. Ett sådant könsbyte företas ibland. Det är emellertid en mycket komplicerad historia som 

tar flera år, och för att få ett bra resultat från såväl fysisk som psykisk och social synpunkt fordras 

en mycket nära kontakt med olika specialister.186  

Citaten ovan visar att ”transvestiter” och ”transsexuella” ses som avvikande och ”onormala”, 

vilket är en följd av performativa handlingar och en framträdande heteronorm. Ambjörnsson 

förklarar att det inte enbart är gränsdragningen mellan hetero- och homosexualitet som är 

grundläggande för upprätthållandet av heteronormativiteten utan att även vetskapen om en 

persons kön krävs för att veta om någon är hetero- eller homosexuell.187 Ambjörnsson redogör 

även för att det finns ”olika sätta att avvika från den heterosexuella matrisen” vilket exempelvis 

sker när ”könet krånglar” vilket kan utrycka sig som att ”individen” uppvisar >>rätt>> sorts 

genusbettende, >>rätt>> sorts begär, men >>fel>> sorts kroppsliga karakteristiska”, vilket 

exempelvis gäller  transsexuella.188 Ambjörnsson betonar följaktligen att transsexuella kan skapa 

”förvirring, ibland rädsla och avsky” för att deras biologiska kön inte stämmer överens med 

deras genusbeteende, vilket är påtagligt i Samliv, samspel, samhälle (1976).189 Ett exempel på 

                                                 
181 Fagerström, 1976, s. 50. 
182 Ambjörnsson, 2006, s. 112-113. 
183 Ambjörnsson, 2006, s. 140-142. 
184 Fagerström, 1076, s. 50. 
185 Fagerström, 1976, s. 51 
186 Fagerström, 1976, s. 52. 
187 Ambjörnsson, 2006, s. 59. 
188 Ambjörnsson, 2006, s. 114. 
189 Ambjörnsson, 2006, s. 115. 



37 

 

detta är när Fagerström påpekar att ”vi är rädda för det annorlunda” och att ”[i] botten ligger 

ofta rädslan på lur, rädslan för tabubelagda tankar och önskningar som man kanske har eller har 

haft, rädslan för att vara ’onormal’. Och bäst skyddar man sig genom att angripa det 

’onormala’.190 I kapitlet om ”Tonåringarna” i Samtala om samlevnad (1985 och 1988) nämner 

Ohberg att det finns ”Homosexuella ungdomar”.191 Även om Samtala om samlevnad (1985 och 

1988) skiljer sig från föregående sexualundervisningsböcker visar följande citat att 

homosexualitet fortfarande anses vara avvikande och förknippat med problem och ångest: 

Ett nästan alldeles obeaktat problem är de homosexuella ungdomarna (statistiskt sett en i varje klass) 

och deras problem. Tanken att skolan har ett ansvar för att ge dem stöd och förståelse är inte så 

vanlig. Därför hittar man dem varken på ungdomsmottagningen, hos kuratorn eller hos 

skolsköterskan. De vågar inte fråga hur man ska göra när man vill vara tillsammans med någon av 

samma kön. Rädslan och bristen på öppenhet är fortfarande mycket stor. Om det är några som 

behöver få prata och fråga så är det dessa tonåringar. Hur gör man för att ’hålla dörren öppen’? 

Genom att tala öppet om homosexualitet, genom att ge bakgrundsfakta till alla, genom att bearbeta 

sina egna värderingar och eventuella fördomar mot homosexualitet, så att man i alla sammanhang 

visar att man räknar med att en hel del människor är homosexuella.192 

Förutom att homosexualitet ses som avvikande finns det fortfarande en stereotyp bild av att det 

är ”synd om” de homosexuella, vilket även förekom i Individ, samhälle och sexualliv (1956). 

Ambjörnsson betonar att ”stereotypen reducerar och osynliggör på ett sätt som lätt kan kännas 

begränsande”.193 Förutom det tillskrivs stereotypen negativa kännetecken som exempelvis ”att 

vara ful, ovårdad, ensam, olycklig, rabiat, fjollig och ytlig”.194 Bilden av att det är synd om 

homosexuella kan således leda till en stereotypisering som leder till att homosexuella tillskrivs 

egenskaper som förknippas med ensamhet och utsatthet. Några andra sexualiteter eller sexuella 

identiteter förutom hetero-och homosexualitet förekommer dessutom inte i Samtala om 

samlevnad (1985 och 1988), vilket tyder på en heteronormativitet som dessutom kan leda till 

att andra sexuella identiteter och sexualiteter bestraffas i form av kulturell dominans, homofobi, 

marginalisering, osynliggörande och stereotypisering.195 Under 1980-talet var det även viktigt 

att ”komma ut ur garderoben” samt att ”öppenhet blev den politiska strategin för 

homorörelsen”, vilket i sin tur innebar ”en likriktning” som osynliggjorde bisexuella och 

transpersoner.196 Samtala om samlevnad (1985 och 1988) och även Individ, samhälle och 
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sexualliv (1956) är således tydliga exempel på hur samtiden har präglat synen på sexualiteter 

och sexuella identiteter eftersom det är endast hetero-och homosexualitet som benämns.  

Trots att synen på homosexualitet, sexualiteter och andra sexuella identiteter inte har 

förändrats avsevärt i sexualundervsiningsböckerna från 1950-1980-talen skall det tilläggas att 

övergången är mest påtagligt beträffande Aidsepidemin som kom att få ”djupgående 

konsekvenser för synen på sexualitet, etnicitet och genus”.197 1984 kom Sveriges första dödsfall 

och följdes av en avsevärt hård aidspolitik i Sverige.198 HIV/AIDS uppmärksammas för första 

gången i Samtala om samlevnad (1988) som är den enda sexualundervisningsboken som 

nämner HIV/AIDS. Ohberg förklarar att ”[s]samlevnadsfrågorna har komplicerats genom att 

AIDS nu finns som ett hot även i svenska ungdomars sexuella verklighet”.199 Därmed finns det 

ett kapitel i upplagan från 1988 ”om bearbetande av attityder och värderingar inom området”.200  

Allen förklarar att i takt med att HIV-fallen upptäcktes började sexualundervisningen att 

användas som en förebyggande åtgärd, trots att statistiska undersökningar visar att det har skett 

en ökning av oönskade graviditeter och könssjukdomar i Nya Zeeland.201 Ohberg beskriver att 

[d]et enda ’botemedlet’ vi har mot AIDS är att förknippa med spridningen av HIV-viruset” och 

att ”[d]et gäller bara att se till att alla blir informerade”, vilket således stämmer överens med 

Allens studie om sexualundervisningen i Nya Zeeland.202 I kapitlet om HIV/AIDS framträder 

även en ny typ av stereotypisering av homosexuella män eftersom det ”anala samlaget” endast 

nämns under rubriken ”Riskgrupper”: 

De första AIDS-fallen var homosexuella män och smittan spreds snabbt på s k bastuklubbar. Där 

fanns två viktiga förutsättningar för HIV-spridning: det stora antalet sexuella kontakter och anala 

samlag. Ändtarmens ofta såriga slemhinnor med bakterieinfektioner är den lättaste vägen för Hiv-

viruset att ta sig in i kroppen. Även om bastuklubbarna är stängda så finns manlig lika väl som 

kvinnlig prostitution kvar. Oskyddade samlag (speciellt anala samlag när det gäller HIV) med 

okända personer vid upprepade tillfällen är mer riskfyllt än någonsin.203 

Citatet ovan är ett typiskt exempel på en framträdande heteronorm eftersom det framgår tydligt 

att det anala samlaget anses som ytterst riskfullt och farligt vilket i sin tur skapar fördomar om 

homosexuella män. Förutom att heteronormativiteten upprätthålls genom ”uppdelning, 

hierarkisering, inkludering, tystad och ignorans” betonar Ambjörnsson att vidmakthållandet 

kan ske genom att förpassa något till en stereotyp vilket skapar en skillnad mellan den som 
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avviker och den som är normal.204 Förutom en stereotypisering av homosexuella män visar 

föregående citat även på att det finns tydliga fördomar om prostituerade kvinnor och män. 

Torstenssons studie visar att den negativa och avskräckande beskrivningen av homosexuella 

under 1970-talet även går att finna i undervisningsböcker på 2000-talet.205 I Andersson, Burge 

& Söderhagens undersökning framgick det dessutom att det endast var en bok från 2011 som 

förklarar orden analsex, oralsex och vaginalsex och förutom det nämndes analsex endast en 

gång till fast i samband med ett kapitel om AIDS.  Således har det inte skett en stor förändring 

beträffande synen på sex mellan homosexuella män eller HIV/AIDS från 1980-2000-talet.206  

Allen redogör för att sexualundervisningen i Nya Zeeland har varit starkt präglad av 

moralpredikningar. Allen påpekar även att hon inte anser att sexualundervisningen ska ha fullt 

ansvar för att förebygga oönskade graviditeter och könssjukdomar utan betonar att 

sexualundervisningen behöver förnyas och ske utifrån ungdomarnas perspektiv. En anledning 

till detta är bland annat att ungdomar har en negativ syn på sexualundervisningen och att 

undervisningen styrs av heteronormativitet.207 Förutom det redogör Allen för att 

sexualundervisningen i USA är präglad ett heteronormativt perspektiv där queera attraktioner 

behandlas som anormala där andra sexualiteter och sexuella identiteter inte inkluderas i 

styrdokumenten och att heterosexualitet därmed anses som det normala.208 Således stämmer 

bilden av sexualundervisningen i Nya Zeeland och USA överens med den heteronoma 

sexualundervisningen i Sverige. Susanne Andersson, Kajsa Burge och Johanna Söderhagens 

studie visar dessutom att de svenska läroböckerna mellan 2002-2012 fortfarande ”skapar och 

reproducerar heteronormativitet, fasta genuspositioner och en begränsad syn på ungdomarnas 

sexualitet”.209  Detta leder till att ”föreställningar och myter kring kön, identitet, genus och 

sexualitet reproduceras och förs vidare till nya generationer elever, genom läroböckernas 

normativa, och ibland felaktiga beskrivningar”.210 Frågan är således om det har skett en större 

förändring efter 1980-talet i Sverige beträffande synen på sexualiteter och sexuella identiteter. 
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Sammanfattning och slutsatser 

Mitt syfte har varit att undersöka vilken bild av sexualitet som har förts ut i svenska 

sexualundervisningsböcker under 1900-talet eftersom att detta påverkar barn och ungdomars 

syn på sexualitet. Mina frågeställningar var enligt följande: ”hur framställs sexuella identiteter 

och sexualiteter i svenska sexualundervisningsböcker från 1956-1988?”, samt ”hur framställs 

kroppen i förhållande till sexualitet i svenska sexualundervisningsböcker från 1956-1988?” Jag 

har använt mig av en kvalitativ, komparativ textanalys där jag har utgått ifrån ett queerteoretiskt 

perspektiv vilket har fungerat väldigt eftersom jag kommit fram till intressanta resultat som har 

besvarat mitt syfte och mina frågeställningar.  

Vad som har varit påtagligt i samtliga sexualundervisningsböcker har varit en 

framträdande hetero- och tvåsamhetsnorm, oavsett vilket åldersgrupp som böckerna har riktats 

till. Beträffande de biologiska könsorganen kunde jag se att det har skett en förskjutning från 

biologi till sociala roller och vad som även var intressant i min undersökning var att kvinnan 

och mannens biologiska könsorgan sammankopplades i Individ, samhälle och sexualliv (1956) 

och Vad är det som händer (1965 och 1969) vilket stred mot tanken om den heterosexuella 

matrisens särskiljande av femininitet och maskulinitet. Däremot förknippades det 

heterosexuella penetrationssamlaget (vaginalt) med de biologiska könsorganen och 

samlagsdebuten i samtliga sexualundervisningsböcker vilket således pekade på en tydlig 

heteronormativ inställning. Även om andra typer av sex nämndes var det tydligt att dessa avvek 

från den heterosexuella matrisen vilket bland annat kom till uttryck i HIV/AIDS-kapitlet i 

Samtala om samlevnad (1988) då det anala samlaget lyftes fram som farligt. I 

sexualundervsiningsböckerna från 1950-1960-talet framträdde ett tydligt avhållsamhets- och 

ansvarsideal beträffande den kvinnliga sexualiteten, medan den manliga sexualiteten ansågs 

som mer påtaglig. Något som hade förorsakats av performativa föreställningar om manlig och 

kvinnlig sexualitet och en heterosexuell matris. Vad som även framgick i samtliga 

sexualundervisningsböcker var hur kärnfamiljen lyftes fram som något positivt. Förutom det 

var tvåsamhetsidealet påtagligt beträffande såväl hetero- som homosexuella, där kärleken och 

gemenskapen lyftes fram som något eftersträvbart och vackert.  

Det framgick även att andra sexualiteter och sexuella identiteter (förutom 

heterosexualiteten) har marginaliserats och ansetts som avvikande eller variationer. Trots att 

Samliv, samspel, samhälle (1976) inkluderade andra sexualiteter och sexuella identiteter 

förutom hetero- och homosexualitet skedde detta på heteronormativitetens villkor vilket ledde 

till att de pekades ut som avvikelser. Således kom heteronormativitetens två bärande principer 
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till uttryck i Samliv, samspel, samhälle (1976). Vad som även var påtagligt var en 

stereotypisering av homosexuella personer, då sexualundervisningsböckerna från 1950-1970 

lyfte fram att det var syn om homosexuella. Även om synen på homosexualitet hade förändrats 

något i Samtala om samlevnad (1985 och 1988) förknippades homosexuella med utsatthet, 

problem och ångest. I Samliv, samspel, samhälle (1976) fann jag dessutom att beskrivningen 

av ”transvestism” och ”transsexuella” präglades av performativa föreställningar om manligt 

och kvinnligt beteende.  

Även om forskningsfältet inte var avsevärt brett stämde min undersökning väl överens 

med flera studier och resultat från tidigare forskning. Bäckmans studie stämde överens med hur 

synen på homosexualitet och onani kom till uttryck i sexualundervisningsböckerna. Framförallt 

lyfte Bäckman fram lärarens betydelsefulla roll i sexualundervisningen, vilket även Wester och 

Allen gjorde. Westers studie stämde delvis överens med resultaten från min undersökning 

eftersom vi båda kom fram till att vissa böcker endast använder heterosexuella exempel samt 

utgår från ett kärnfamiljperspektiv. Däremot skiljde sig min studie från Westers på så sätt att 

jag inte kunde se att vissa av böckerna har som huvudsyfte att motverka heteronormativitet. 

Bergs studie i Ungdomar, sexualitet och relationer var betydelsefull eftersom den stämde 

överens med hur sexualundervisningsböckerna har lyft fram olikheterna mellan kvinnlig och 

manlig sexualitet. Allens studie var väldigt intressant eftersom den satte in min undersökning i 

en större internationell kontext som visade att sexualundervisnings i Nya Zeeland och USA 

även präglades av ett heteronormativt synsätt. Allens studie fick mig även att inse hur viktigt 

det är att lyfta fram ungdomarnas perspektiv och att eleverna även får inflytande över 

sexualundervisningen, även om lärarens kompetens inte ska underskattas. Vad som framförallt 

har varit intressant var att de normer och värderingar som har förts ut i mitt valda källmaterial 

även existerade i sexualundervisningsböcker från 2000-talet vilket Andersson, Burge, Kajsa 

och Söderhagens, samt Torstenssons C-uppsatser visade. Eftersom jag utbildar mig till 

gymnasielärare anser jag att det är ytterst problematiskt att undervisningen fortfarande präglas 

av heteronormativitet och en tvåsamhetsnorm och jag hoppas därför att resultaten av min 

undersökning kan hjälpa mig att bryta mot gamla föreställningar och värderingar som har levt 

kvar tills idag.  

Slutligen skiljer sig min undersökning från forskningsfältet eftersom jag har analyserat 

källmaterial som inte tidigare forskning har ägnat sig åt. Jag har dessutom lagt fokus på hur 

kroppen framställs i förhållande till sexualitet, vilket tidigare forskning inte har fokuserat på. 

Min undersökning är således unik eftersom jag har kommit fram till nya forskningsresultat, 
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vilket även visar på hur fruktbart det kan vara att analysera sexualundervisningsböcker. 

Eftersom sexualundervisningsböcker är ett outforskat och relativt nytt forskningsområde 

hoppas jag därför att vidare forskning kan generera nya, intressanta resultat som jag inte har 

kommit fram till. 

 

Vidare forskning 

På grund av tidsbegränsningar och uppsatsens begränsade omfång har jag inte fokuserat på 

samtliga kapitel i sexualundervsiningsböckerna. Däremot kan detta göras i vidare forskning. 

Till exempel kan det göras vidare forskning som undersöker de värderingsövningar som finns 

i Samliv, samspel, samhälle (1976) och Samtala om samlevnad (1985 och1988). I Samtala om 

samlevnad (1985 och 1988) nämner Ohberg dessutom andra typer av familjebilder som jag inte 

har lagt fokus på som: invandrarfamiljer, enföräldersfamiljen, styvfamiljen, och familjer med 

adoptivbarn. Samliv, samspel, samhälle (1976) har dessutom ett kapitel vid namn 

”Minoritetsgrupper” där ”vissa invandrargrupper” nämns, samt ett kapitel som beskriver 

”handikappades” situation. Förutom det behandlas ämnen som graviditet, pornografi, abort, 

klimakteriet, menstruation, prostitution, samt preventivmedel i sexualundervisningsböckerna. 

Jag tror därför att en intersektionell analys hade kunnat tillämpas eftersom den belyser 

skärningspunkterna mellan “ras”/etnicitet, kön och klass.211   

Min initiala tanke var även att undersöka sexualundervisningböcker från 1990-2011. Till 

dessa hör Prat om sex: i tjej- och killgrupper (2008) som belyser riskerna för sexuella övergrepp 

beträffande personer med utvecklingsstörning och tar upp ämnen som självkänsla, självsäkerhet 

och rätten till sig egen kropp. Kärlek känns! Förstår du (1995 och 2000) och Tjejer och killar 

(1990) som tar upp ämnen som sexuellt tvång och våld är ytterligare böcker som kan tillämpas 

i vidare forskning. Förutom det finns det ett flertal sexualundervisningsböcker från 2000-2011 

som bland annat belyser HBTQ-frågor och på så sätt skiljer sig från tidigare 

sexualundervisningsböcker. Genom empiriska fallstudier hade det även varit intressant att 

jämföra mitt valda källmaterial med skolans sexualundervisning för att se hur skolan producerar 

och reproducerar normer och värderingar.   

 

 

                                                 
211 Joan Acker, “Ojämlikhetssystem - kön, klass och ras i organisationer” i Rebecca Sellberg – Paula Mulinari (red.). 
Arbete: intersektionella perspektiv, Malmö 2011, s. 38. 
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