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Abstract 

Gay Power! A Study of Male Homosexuality and Identity Politics in the Swedish Gay 
Press 1971–1986 
 
In this essay, the author examines the sexual policy ideas behind the Swedish gay 

magazine Revolt in order to describe one aspect of the history of ideas about male 

homosexuality in Sweden. In particular, the study emphasize the social and cultural 

creation of meaning, as well as constructions of a homosexual male subject. The author 

has here focused on the ideas and theories that governed and influenced the magazine 

in a certain direction during the examined period 1971–1986. The overall purpose has 

been to study the gay press's perception of homosexuality, and what values about same 

sex-sexuality that have emerged in the material. 

The author distinguishes between two kinds of directions of ideas who have affected 

the magazine. One was the ideology of sexual liberalism, where the ambition was to 

break the silence and stigma when talking about sex in general, especially 

homosexuality. Within the framework of sexual liberalism, the magazine has intended 

to depict the many facets of homosexuality in words and images. The other direction 

was more focused on conducting identity politics where the sexual practice was dimmed 

to instead give preference to issues that valued a creation of a homosexual identity. The 

construction of such an identity has primarily been about creating cohesion and 

continuity among gay men, in order to strengthen the homosexual community inwards. 

But the identity politics has also implied a normalization of homosexuality. Likewise, 

it has limited the scope for sexual variations in relation to the creation of a homosexual 

subjectivity. By the mid-1980s, the identity politics had become so strong that Revolt 

came to be a magazine for gay men specifically, and earlier liberal ideas of sexuality 

became almost alienated. The male homosexuality became here an object of moralizing 

where some sexual practices were problematized and even made incomprehensible in 

the light of social changes in the homosexual community and in the society in general. 

 
Nyckelord: Bögar; Homosexualitet; Homopress; Sexualitetshistoria; Revolt 
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Det är inte lätt 

att vara bög i denna värld. 

Men djupt inom mig 

jag vet 

att vi har rätt att va’ 

vad vi är.1 

 
En del kritiserar oss för att vi dels är kommersiella, dels skrämmer bort puritanska 

läsare med bilderna på våra sköna killar. Men vi skriver ju inte för puritanerna (det 

skulle bli en trist tidning…) utan för Dej, som personligen upplevt homosexualiteten 

och alltså känner den bättre än alla visa män, som kallar sig auktoriteter utan att 

någonsin ha älskat homosexuellt. Vad vi vill är att Du ska tro på Dina egna 

erfarenheter och genom Revolt få dem konfronterade med andras erfarenheter och så 

via ökad kunskap och trygghet, inom Dej och i solidariteten med andra, själv våga gå ut 

och ta itu med puritaner och andra behäftade med homosexskräck, som lever i Din 

omgivning. Bäst bryter Du andras fördomar genom att öppet våga vara Dej själv!2 

 
Ovanstående citat är hämtade från den svenska homotidningen Revolt mot sexuella 

fördomar (Revolt), som under åren 1971–1986 (1983–1984 som Magasin Gay) var bland 

det viktigaste mediet för populärkulturen inom den svenska homorörelsen. 

Initiativtagare till tidningens grundande var Michael Holm och hans partner Geurt 

Staal som redan 1969 utgav den svenskspråkiga tidningen Viking från Danmark. I 

samband med flytten till Sverige byttes emellertid namnet till Revolt då Viking redan 

var upptaget.3 

Revolt var i grunden en sexualpolitisk tidskrift och behandlade alltifrån politik till 

kultur. Den kom att fylla flera betydelsebärande funktioner för sin läsekrets. Framför 

allt ämnade den att sprida sexualupplysning och härigenom göra upp med samhällets 

fördomar kring samkönat sex, såväl mellan män som mellan kvinnor. Denna 

upplysning varvades med nyhetsartiklar om politiska landvinningar och utmaningar 

gällande homo- och bisexuellas rättigheter såväl nationellt som internationellt. Revolt 

samarbetade även med andra tidskrifter, i huvudsak från Europa och USA, som riktade 

sig till homo- och bisexuella. På så sätt fick läsaren upplysning om andra tidskrifter och 

adressuppgifter till mötesplatser i andra länder där homo- och bisexuella kunde 

komma i kontakt med varandra. Med jämna mellanrum kommenterades och 

recenserades forskningsresultat och teorier på det vetenskapliga området gällande 

                                                     
1   Angel, ”Sången om vår rätt”, Revolt 1975:7, s. 5. 
2  Michael Holm, ”Som ystra kalvar”, Revolt 1975:7, s. 4. 
3  Eva Ahlberg, ”Homo-Sverige utanför RFSL. En historisk exposé”, i Homo i folkhemmet. Homo- och 

bisexuella i Sverige 1950-2000, red. Martin Andreasson (Göteborg: Anamma, 2000), s. 89–91. 
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kunskapen om homosexualitet. Tidningen hade också en ambition att söka mobilisera 

homosamhället, skapa engagemang och ge möjlighet till fysiska möten med 

information om klubbar, event och andra träffpunkter. Varje nummer innehöll även 

flera sidor med kontaktannonser där läsarna sökte alltifrån tillfälliga sexuella partners 

till brevvänner och mer långvariga relationer. 

Revolt är på så sätt en tidning som utgör ett relativt samlat historiskt tidsdokument 

över homo- och bisexuellas populärkultur vad gäller svenska förhållanden, deras 

livsberättelser och deras sexualpolitiska emancipationssträvanden under perioden 

tidningen gavs ut. Till en början var det en tidning som riktade sig till hela 

homosamhället, men successivt kom den att bli en ren bögtidning, då utrymmet för 

såväl bisexualitet som belysandet av kvinnliga erfarenheter stramades åt. Den kom mot 

slutet av 1970-talet snarare att ägna sig åt homosexuellt manligt 

subjektivitetsskapande, där identitetspositionen som bög blev allt viktigare att betona. 

Sammantaget erbjuder Revolt en inblick i hur det främst manliga homosexuella livet 

kunde gestalta sig under 1970- och 1980-talen för de som huvudsakligen identifierade 

sig själva som bögar eller homosexuella (även om utrymmet för bisexualitet fanns där 

hela tiden, om än i begränsad form). Flera skribenter i tidningen var också aktiva inom 

Riksförbundet för Sexuellt Likaberättigande (RFSL), och kom därigenom att skriva om 

diskussioner som pågick inom förbundets verksamhet. Det som dock bidrog till att 

Revolt förblev en tidning av bögar för bögar var det delvis pornografiska innehållet 

vilket gjorde det svårt att nå en bredare läsekrets. Upplagan var därtill begränsad och 

kom som mest upp i 6000 tryckta exemplar varav drygt 5000 såldes. Det var också det 

pornografiska materialet som skapade en viss konkurrens på marknaden. Detta bidrog 

i sin tur till flera hetsiga diskussioner mellan Revoltredaktionen och RFSL-aktivister 

om tolkningsföreträdet angående vilka sexualpolitiska mål homorörelsen som helhet 

egentligen hade och vilka frågor den borde föra. 

Min intention med den här uppsatsen är bland annat att undersöka vilka 

sexualpolitiska mål som Revoltredaktionen ansåg viktiga och betydelsefulla, och vilka 

idémässiga resonemang som låg bakom dem. Utifrån detta ämnar jag sedan att föra ett 

resonemang om vilken politisk betydelse Revolt haft för den svenska homorörelsen. 

 

Syfte och frågeställningar 

I syfte att undersöka en aspekt av den manliga homosexualitetens idéhistoria är jag i 

den här uppsatsen intresserad av vad Revolt kan säga oss om den homovärld den 

skildrar och resonera över vilken politisk betydelse den möjligen haft. Det jag lägger 

särskilt stor vikt vid är det kulturella och sexualpolitiska meningsskapandet som det 

idémässiga innehållet ger uttryck för och som konstrueras genom interaktionen mellan 

redaktionen och pressens läsare. Härigenom vill jag fånga de idébärande resonemang 

som styrde och påverkade tidningen i dess publicering i en viss riktning under den 

undersökta perioden 1971–1986. Här är det av väsentligt intresse att studera 
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homopressens uppfattning om homosexualitet, och vilka normer kring samkönad 

sexualitet som framträder i materialet. Frågeställningarna som lyder är följande: 

 

 Hur skildras och beskrivs homosexualitet i Revolt? 

 Vilka normativa praktiker går att urskilja gällande sådant som homosexuellt 

manligt subjektivitetsskapande? 

 Vilka sexualpolitiska mål var särskilt viktiga att förmedla, och vilka idémässiga 

resonemang dominerade i anslutning till dessa mål, och hur förändrades de 

under tidens gång? 

 

Avgränsning 

Det råder inte direkt brist på empiriskt material vad gäller svensk homopress för den 

som är intresserad, även om få forskare hittills visat intresse för den. Sedan 1954 har 

det kommit ut minst en homotidning i kvartalet, och RFSL har här varit en produktiv 

utgivare. Med homotidning avses här tidningar och tidskrifter som i första hand riktat 

sig till homo- och bisexuella som målgrupp. Eftersom jag önskar göra en mer 

djuplodande analys av ett specifikt material och under en begränsad tidsperiod 

avgränsar jag mig till tidningarna Revolt (1971–1983; 1984–1986) och Magasin Gay 

(1983–1984). Jag uppehåller mig tillika vid att studera en specifik aspekt av den manligt 

samkönade sexualiteten, nämligen den som skildras i mitt material, och utelämnar 

andra sexualiteter, på samma sätt som jag inte skildrar den manligt samkönade 

sexualiteten i sin helhet då detta kräver ett större material än vad som här undersökts. 

 

Terminologisk reflektion kring begrepp som bög, gay och homosexuell 

Att skriva homosexualitetens idéhistoria är självklart förenat med vissa svårigheter och 

utmaningar rent begreppsmässigt. Begrepp som homosexualitet och homosexuell är i 

dag ganska värdeladdade ord och associeras bland annat till kläder, kulturliv, attribut, 

specifika livsstilar, sexuella praktiker och identiteter. Det avser alltså inte enbart den 

sexuella dimensionen, utan gör ofta anspråk på att karakterisera en persons 

könsidentitet. Detsamma gäller ordet bög som ibland används av heterosexuella som 

ett skällsord och har negativa konnotationer medan homosexuella män ofta använder 

det i positiv mening. Ett annat begrepp är HBTQ+-person som rymmer hela 

spektrumet av personer som identifierar sig som antingen homosexuella, bisexuella, 

transsexuella, queer eller annat. Men det är långt ifrån ett självklart begrepp och jag är 

väl medveten om att det kan användas på andra sätt. 

Att använda ett nutida begrepp som HBTQ+ på historiska personer och fenomen är 

å andra sidan inte speciellt lyckat. Att koppla samman samkönade sexuella praktiker 

med definitionen att utövarna av denna praktik var homosexuella kan ge oss en 

missvisande bild av det undersökta fenomenet. Ett sätt att gå runt detta dilemma är att 

använda de begrepp som förekommer i källmaterialet och här föra ett kritiskt 
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resonemang. Ett annat är att skilja mellan sexualitet och sexuell praktik. Med 

sexualitet avser jag här en persons sexuella läggning och könsdrift, medan den sexuella 

praktiken fokuserar på hur en person utövar och praktiserar sin sexualitet. 

Eftersom begreppet bög började användas mer frekvent i Revolt under de första 

årgångarna för att sedan bli standard i talet och konstruerandet av ett homosexuellt 

manligt subjekt och där majoriteten intog en identitetsposition som bögar är det också 

denna benämning jag själv använder i den fortsatta diskussionen tillsammans med ord 

som gay och homosexuell. När jag talar om de homosexuella avser jag å andra sidan 

inte bara bögar utan homosexuella som grupp. I annat fall håller jag mig till de begrepp 

som förekommer och dominerar i materialet. Av denna anledning argumenterar jag 

också för uppsatsens titel Bögarnas kamp, då identitetspositionen som bög var en 

viktig del i den sexualpolitiska kampen under den undersökta perioden. Den negativa 

konnotationen tar jag därmed avstånd ifrån. 

 

Disposition 

Jag väljer att dela in denna uppsats i fem kapitel. Det inledande kapitlet har 

introducerat mitt primära källmaterial, liksom syfte, frågeställningar och avgränsning. 

Jag har även reflekterat över och argumenterat för de begrepp som jag väsentligen 

kommer använda under uppsatsens gång. 

I det andra kapitlet redogör jag för mina teoretiska perspektiv, val av metod och 

presenterar forskningsläget på området. Här vill jag också presentera olika 

infallsvinklar att ta i beaktande när det gäller studier om homosexualitet. 

Det tredje och fjärde kapitlet är såväl en resultatdel som en analys av Revolt och 

Magasin Gay. Jag har här delat in analysen i olika teman som behandlar 

homosexualitetens mångfacetterade sidor; synen på homosexualitet; konstruerandet 

av en ”homosexuell identitet”; och den politiska frigörelsekampen. Utifrån denna 

indelning av teman för jag sedan ett sammanfattande resonemang kring de olika 

temana. 

Det femte kapitlet är en avslutande diskussion där jag diskuterar alla analysdelar. 

Jag sätter också här in de idéer och resonemang som jag kunnat utvinna i ett 

idéhistoriskt sammanhang genom att koppla samman den diskurs som fördes i 

tidningarna till samhällsutvecklingen i stort under den undersökta perioden.  
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Teoretiska perspektiv 

I en sådan här typ av uppsats finner jag det fruktbart att hämta verktyg från flera 

teorier snarare än rikta in mig mot en specifik teoribildning. Det blir här lämpligare att 

tala om perspektiv än om enskilda teoribyggen, som kan brytas mot och komplettera 

varandra. Det väsentligaste är också att utgå från det material som skall studeras, och 

här fånga upp de resonemang och tankegångar som kommer till uttryck. 

I de fall vi har att göra med ett empiriskt källmaterial, som Revolt, som söker 

beskriva en ytterst mångfacetterad verklighet där flera röster hörs, går det i analysen 

att resonera om diskurser. Förståelsen av diskursbegreppet är här inspirerad av 

Norman Faircloughs teori om diskurser som en social praktik.4 Detta kan enligt mig 

beskrivas som en uppsättning av idé- och påståendekomplex som uttrycks i olika 

sociala sammanhang, vanligen i text eller bild. Kopplat till det empiriska materialet är 

det då en sådan uppsättning av idé- och påståendekomplex som jag väljer att orientera 

mig i. Här föreligger en maktaspekt att ta särskild hänsyn till där det i diskursanalyser 

ofta handlar om att kartlägga vad som sägs i ett visst sammanhang, vem/vilka som 

talar, och vem/vilka som inte gör det, och hur det påverkar det fortsatta samtalet. På så 

vis ämnar diskursanalyser att överblicka hur stort utrymme varje enskild idé och 

tankegång har i sociala sammanhang där människor interagerar med varandra. 

Intentionen är att skapa en överblick över de betydelseskapande processer som 

diskursen blir ett resultat av. I relation till det empiriska materialet handlar det här om 

att kartlägga vilka idémässiga resonemang som haft störst dominans i Revolt, och 

utifrån detta resonera om vilken inverkan dessa resonemang haft för de homosexuellas 

identitetsskapande och självförståelse. 

Jag lägger stor vikt vid konstruktioner av identiteter i mitt material, då jag ser 

tydliga samband mellan diskursens betydelseskapande processer, med de 

identitetspositioner som homosexuella använde sig av för att konstruera, dels ett 

homosexuellt subjekt, dels en ”homosexuell identitet”. Här blir det också lämpligt att i 

analysen studera normativa praktiker och ideal i konstruktionen av bögar utifrån 

begreppet homonormativitet,5 vilket alltså avser de normer som strukturerar och bär 

upp själva sexualiteten. Det är inom ramen för dessa normativiteter som sexuella 

praktiker antingen marginaliseras eller blir föremål för social kontroll då de upplevs 

                                                     
4 Norman Fairclough, Discourse and Social Change (Cambridge: Polity, 1992). 
5 Begreppet befinner sig fortfarande i teoretisk utveckling, men i aktivistiska sammanhang går det 

enligt sociologen Hanna Bertilsdotter Rosqvist att använda som ”ett självkritiskt inifrånperspektiv 
på normer om samkönade relationer och begär inom homokulturen”. Hanna Bertilsdotter 
Rosqvist, ”’Vi tar farväl av pianoläraren’. Retoriska konstruktioner av en homosexuell manlig 
subjektivitet utifrån tal om öppenhet och homosexuell exklusivitet i svensk homopress 1965–
1986”, Historisk tidskrift 129:3 (2009), s. 516.   
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vara alltför avvikande och problematiska. Det är just en sådan typ av normalisering 

som jag i den här uppsatsen vill undersöka vad gäller manlig homosexualitet. 

Att angripa materialet med hjälp av ett queerteoretiskt perspektiv hjälper mig att 

problematisera och destabilisera föreställningar om kön, identitet, sexualitet, och 

subjekt som givna och fasta kategorier, där individens subjektivitetsskapande till stora 

delar styrs av kulturella villkor. Vad som är brukligt gällande queerteori är att 

ifrågasätta normaliteten i de praktiker som människor utövar.6 Många gånger handlar 

det om att dekonstruera det heterosexuella subjektet där den förväntade 

heterosexualiteten ifrågasätts. Men lika vanligt har det blivit att också dekonstruera 

det homosexuella subjektet för att på så sätt bryta den konformism som annars 

riskerar att upprätthållas i förståelsen av sexualitet, vilket marginaliserar alternativa 

sexualiteter. Men eftersom jag nu intresserar mig för konstruktionen av det 

homosexuella subjektet intar jag en queerteoretisk position för att kunna föra ett 

kritiskt resonemang om sådant som identitetsskapande och normativitet gällande 

bögars livssammanhang. 

Sist men inte minst väljer jag att närma mig ett aktivistiskt perspektiv på det jag 

studerar. Genushistorikern Jens Rydström menar till exempel att sexualitetshistorisk 

forskning som är öppen för att kombinera vetenskaplig stringens i form av en 

utvecklande teoribildning och källkritiska metoder med ett aktivistiskt perspektiv kan 

göra historieskrivningen mer samhällsrelevant. Det är just korsbefruktningen av 

akademiska perspektiv med ett aktivistiskt perspektiv som bidragit till 

genusforskningens framväxt och etablering. Men forskningen har likaledes haft stor 

betydelse för den politiska aktivismen inom HBTQ+-samhället utanför de akademiska 

institutionerna.7 Ett exempel på detta är lanserandet av queerteorin där begreppet 

queer (annorlunda) varit tänkt att ersätta alla typer av andra identitetsbeteckningar 

som homo, bi, hetero, intersex, trans, asexuell och så vidare. Queer är alltså ett 

begrepp inom den akademiska forskningen som inte direkt utgör en identitetskategori, 

utan snarare är ett verktyg för att inta en position där syftet tvärtom är att 

problematisera andra identitetsbeteckningar. Detta har dock tagits emot på lite olika 

sätt utanför forskningens domäner och inom olika aktivistiska rörelser vilket en 

beteckning som HBTQ+ vittnar om. Även om queer blivit ett fruktbart begrepp för 

många att använda för att slippa kategorisera sig själva och definiera sina 

könsidentiteter, är identitetspolitiken trots allt fortfarande väldigt stark, vilket gör att 

positioner som homo, bi och trans lär ha fortsatt relevans i diskussionen om olika 

sexualiteter. 

                                                     
6 Don Kulick, ”Queer Theory: Vad är det och vad är det bra för?”, Lambda Nordica 2:3/4 (1996), s. 5–

22. 
7 Jens Rydström, ”Att queera historien. Framväxten av ett nordiskt forskningsfält”, Scandia 73:2 

(2007), s. 87. 
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Kombinationen av de ovanstående perspektiven utgör så ett teoretiskt analysverktyg 

som hjälper mig att studera de aspekter som jag i uppsatsens frågeställningar valt att 

undersöka. Dessa aspekter gäller sådant som homosexuellt manligt 

subjektivitetsskapande, konstruerandet av homosexuella identiteter och normativa 

praktiker. 

 

Metod 

Metoden går ut på att närstudera materialet till dess att ett sammanhang kan urskiljas, 

och via en källkritisk granskning kontextualisera resonemangen för att sedan kunna 

genomföra en idéhistorisk analys. Vetenskapligt brukar detta ofta benämnas som 

diskursiv närläsning. Jag anser det vara av vikt att behandla texterna efter deras egna 

premisser och angriper dem därför mer eller mindre förutsättningslöst. Jag eftersträvar 

att lägga mig så nära texterna att jag slutligen hamnar ”bakom dem”, det vill säga att 

jag fångar upp det idéstoff som formade texterna. Det är också den verklighet som 

texterna beskriver som jag håller mig till. Vad som ligger utanför Revolt är i den här 

uppsatsen av mindre intresse. Visserligen ämnar jag att fånga upp de idéer och 

resonemang som kommer till uttryck i materialet och kontextualisera dem mot 

bakgrund av annan litteratur. Med hjälp av mitt teoretiska analysverktyg vill jag sedan 

skapa en större teoretisk förståelse för vad materialet har att säga. 

Jag har även övervägt att genomföra intervjuer med skribenter och läsare i den mån 

dessa går att återfinna för att kunna göra en mer djuplodande analys, men samtidigt 

bedömt att det inom ramen för den här uppsatsen inte funnits tillräckligt med 

arbetstid för att genomföra dem. Dessutom finner jag intervjuer delvis problematiska 

att använda som historiskt källmaterial då de rent empiriskt snarare är 

rekonstruktioner av förfluten tid, och samtidigt produkter av sin egen tid. Därtill 

föreligger risker som selektion och förvanskning i berättelserna vilket riskerar att ge en 

tillrättalagd bild av vad som verkligen hände. Jag väljer därför i den här 

undersökningen att endast använda källor som är närliggande till den epok jag 

undersöker. 

 
Homopress som empiriskt material 
Att studera material som icke-heterosexuella lämnat efter sig ger oss en rik möjlighet 

att närma sig en annan världsbild än den traditionellt heteronormativa som präglar 

annan press. Även om homosexualitet som fenomen, homosex som ämne och 

homosexuella som grupp figurerat i såväl massmedia och vetenskapliga publikationer 

som i statliga lagtexter, har tolkningsföreträdet i skildringarna inte direkt innehafts av 

de icke-heterosexuella. Beskrivningen av homosexualitet och skildringen av 

homosexuella livsstilar har då blivit en tolkning i dess rätta bemärkelse. Det har på 

samma gång varit vanligt i historisk tid att skriva om homosexuella utan att de 

homosexuella själva haft möjlighet att uttrycka sig. Michael Holm framträder därför i 
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pressen med ambitionen att bryta tystnaden och arbeta bort de fördomar som 

allmänheten upplevdes ha om homosexuella där homosex som ämne var tabubelagt. 

Utrymmet för att skriva positivt om homosexualitet fanns dessvärre inte på de 

tidningar han jobbade på varför han tillsammans med sin partner Geurt Staal startade 

Viking, sedermera Revolt. I dessa tidningar kunde de för första gången sätta ord på sina 

tankar och känslor, och via andra homo- och bisexuella som också skrev i tidningen 

belysa människors erfarenheter av att inte vara uteslutande heterosexuella. Det är 

dessa röster jag vill fånga upp. 

Mitt empiriska material består av tidningarna Revolt (1971–1983; 1984–1986) och 

Magasin Gay (1983–1984). Dessa har haft en regelbunden kontinuitet i sin utgivning 

och varje årgång har under nästintill hela perioden bestått av 11-12 nummer, vilket ger 

oss ett antal på drygt 190 tidningar under de 16 år som uppsatsen undersöker. Det 

innebär givetvis att jag tvingats göra en mer allmän överblick över samtliga nummer, 

för att därefter koncentrera mig på att närstudera vissa årgångar med några års 

mellanrum: 1971, 1975, 1979, 1983 och 1986. Här har jag särskilt valt ut de nummer som 

jag funnit representativa för helheten.  

I sådana här typer av tidningar är det lätt att följa ett mönster då uppbyggnaden är 

densamma från år till år. Det har också gjort det lättare att urskilja förändringar och 

avvikelser över tid. Det är därför den största anledningen till varför jag valt ut att 

endast närstudera vissa årgångar. Att välja åren 1971 och 1986 är nog på det hela givet 

då dessa är tidningens startår respektive slutår. 1979 och 1983 är utvalda mot bakgrund 

av de samhällsförändringar som var i görningen. Det var till exempel 1979 som 

sjukdomsstämpeln togs bort ur socialstyrelsens register över sjukdomar efter att ett 

gäng homoaktivister ockuperat socialstyrelsens lokaler och krävt att få bli 

friskförklarade. Det var också valår. 1983 blåste mediestormen kring aids upp i 

dagspressen, något som skakade om homosamhället rejält. Jag vill undersöka hur detta 

förmedlades i Revolt och Magasin Gay. 1975 är valt för att det är i mitten av 1970-talet, 

och är ett bra mellanrum mellan 1971 och 1979. 

På samma sätt utgör dessa tidningar ett genuint källhistoriskt material, delvis på 

grund av själva kontinuiteten i utgivningen vilket möjliggör att vi kan följa en historisk 

utveckling, men också för den mångfald av nyhetsartiklar, reportage, noveller, 

sexualupplysning, politiska inlägg och annat som tidningarna publicerade. Det gör att 

mycket är väsentligt att studera vad gäller homosexualitet och homosexuellas egna 

livsberättelser och självförståelser som ryms i dessa tidningar. 

Jag har också uppehållit mig vid att studera den manligt samkönade sexualiteten 

och nämner endast i förbigående andra sexualiteter. Det gör att delar av materialet i 

Revolt och Magasin Gay inte varit relevant för min studie då dessa berört lesbiska och 

andra identitetspositioner rörande sexualitet. Jag har bedömt att dessa delar lämpar sig 

bäst för en annan undersökning och har därför utelämnat dem. 
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Forskningsläge 

Forskning om homosexualitet som ett historiskt fenomen är för Nordens del ett 

relativt ungt forskningsfält.8 Den forskning som länge bedrevs ägde oftast rum utanför 

de historiska institutionerna. Den var antingen kopplad till sexualpsykologin och 

formulerades som ett medicinskt fenomen, eller formulerades som ett straffrättsligt 

och kriminalpolitiskt fenomen inom det statliga rättsväsendet.9 Först i samband med 

framväxten av feministisk samhällsforskning under 1970-talet började homosexualitet 

formuleras som en social och kulturell företeelse.10 

Till skillnad från länder som Storbritannien och USA som sedan decennier tillbaka 

bedrivit studier om homosexualitet i syfte att problematisera genusrelationerna mellan 

könen och medikaliseringen av såväl samhällsdebatten som normerna kring vad som 

uppfattats som ”normalt” sexuellt beteende, var den nordiska forskningen länge 

knuten till den genusorienterade samhällsforskningen med sina 

emancipationssträvanden och sin politiska aktivism.11 Målsättningen var här främst att 

inte bara beskriva homosexualitet som ett enskilt fenomen, utan ta ställning för att 

förändra samhället i en vidare mening. I anslutning till den medicinska vetenskapen 

har så den historiska samhällsvetenskapen tjänat som lämpligt medel för homo-, bi- 

och transsexuellas frigörelse och slutligen formulerandet av ett existensberättigande. 

Sedan genushistorikern Jens Rydström vid slutet av 1990-talet påpekade att 

forskning om homosexualitet varit ett försummat forskningsområde inom 

historieämnet,12 har flera viktiga bidrag lämnats, inte minst av honom själv.13 

Tillsammans med Svante Norrhem och Hanna Markusson Winkvist har exempelvis en 

historisk exposé sammanställts och resulterat i verket Undantagsmänniskor.14 Det här 

verket problematiserar traditionell historieskrivning genom att omtolka äldre källor 

och lyfta fram fenomen och praktiker som kan tolkas som att de gett uttryck för det vi i 

dag skulle klassa som samkönad intimitet och kärlek, och ett könsöverskridande 

                                                     
8 Rydström 2007. 
9 Se vidare Martin Andreasson, ”Samhällsfara eller samhällsgrupp. Riksdagens syn på homo- och 

bisexuella”, i Homo i folkhemmet. Homo- och bisexuella i Sverige 1950-2000, red. Martin 
Andreasson (Göteborg: Anamma, 2000), s. 36–58; Stig-Åke Petersson, Bara bögförtrycket 
blomstrade. Samhällets åtgärder mot den s.k. kriminella homosexualiteten i Stockholm under 1950-
talet (Stockholm: Rosa Rummet, 1983). 

10 Jens Rydström, ”Homosexualitetens historia – ett försummat forskningsfält”, i Genushistoria. En 
historiografisk exposé, red. Christina Carlsson Wetterberg & Anna Jansdotter (Lund: 
Studentlitteratur, 2004b), s. 209–238. 

11 Rydström 2007, s. 86–88. 
12 Rydström 2004b. 
13 Jens Rydström, ”Från fula gubbar till goda föräldrar. Synen på sexualitet och genus i lagstiftning 

och debatt 1944-2004”, i I den akademiska garderoben, red. Anna-Clara Olsson & Caroline Olsson 
(Stockholm: Atlas, 2004a), s. 37–65. 

14 Svante Norrhem, Jens Rydström & Hanna Markusson Winkvist, Undantagsmänniskor. En svensk 
HBTQ-historia med utblickar i världen, 2. rev. uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2015). 
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subjektivitetsskapande. Författarna är samtidigt noga med att påpeka att ju längre 

tillbaka en går i tiden desto mer problematiskt blir det att läsa in sådana tendenser och 

praktiker som i dag associeras till HBTQ+-kulturen, till stora delar för att sexualitet 

historiskt varit betraktat som en social handling fram till 1700-talet, medan 

sexualiteten medikaliserats under 1800-talet och bland annat setts som biologiskt 

betingad. Under de senaste decennierna har sexualiteten också mer kommit att 

betraktas som en viktig beståndsdel i en individs subjektivitetsskapande och 

identitetsposition.15 Utrymmet för att leva ut sin sexualitet har också styrts av sociala 

och kulturella villkor, vilket alltid skall tas i beaktande när man forskar i 

sexualitetshistoria. Men verket är på många sätt en dörröppnare till vidare forskning 

på området, som inte bara håller sig till en svensk kontext, utan erbjuder läsaren 

internationella utblickar med tips på litteratur i ämnet. 

Svante Norrhem ger i boken Den hotfulla kärleken,16 en inblick i möjligheten att leva 

homosexuellt på den västerbottniska landsbygden decennierna efter andra 

världskriget, där de homosexuella levde i en miljö där sexualitet inte fick någon 

naturlig plats i talutrymmet. Han menar att påståendet från samhällets sida att det inte 

fanns några homosexuella i Västerbotten, hängde samman med pressens 

skandalreportage om våld och sexuella övergrepp i städerna där homosexualitet ofta 

nämndes och målades upp som ett hot mot moral och ordning, vilket gjorde att 

homosexualitet betraktades som ett storstadsfenomen.17 De homosexuella på den 

västerbottniska landsbygden levde på så vis sina liv i tysthet, präglade av omvärldens 

skriverier om dem. Men det fanns således de som sökte efter både kärlek och intimitet, 

och ingick många gånger i en samkönad samlevnad med varandra. Dock berättar 

Norrhems informanter betydelsen av att inte utmärka sig för mycket utan där de 

homosexuella eftersträvade att leva sina liv i lugn och ro. Ett slags vanlighetens 

betydelse utgjorde idealet. Det intressanta för den här uppsatsen vad gäller Norrhems 

arbete, är den berättelse som en inlandsbo återgivit när han skulle införskaffa en 

Revolt-tidning. Då körde han flera mil med bil till en ort där han inte var känd, för att 

sedan läsa den inhandlade Revolt-tidningen i bilen och slängde den innan han kom 

hem igen. Det föreföll honom alltså inte in att prenumerera på tidningen i risk att bli 

påkommen av exempelvis brevbäraren.18 Berättelsen kan tyckas något diminutiv i 

sammanhanget, men den skildrar samtidigt en angelägen del av de homosexuellas 

historia, nämligen diskretionen och smygandet som många tvingades till och vilka 

psykologiska effekter detta måste ha medfört. 

                                                     
15 Norrhem, Rydström & Markusson Winkvist 2015, s. 19–26. 
16 Svante Norrhem, Den hotfulla kärleken. Homosexualitet och vanlighetens betydelse (Stockholm: 

Carlsson, 2001). 
17 Norrhem 2001, s. 40–44. 
18 Norrhem 2001, s. 94. 
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Svensk sexualitetshistorisk forskning har varit knuten till bland annat 

folkhemspolitik. Idéhistorikern Lena Lennerhed har till exempel forskat en del om 

Riksförbundet för Sexuell Upplysnings (RFSU) historia där också homosexualitet 

diskuterades redan på 1930-talet och där det från Elise Ottesen-Jensens sida kunde ses 

som en helt normal variant av sexualiteten.19 Men det är först under 1960-talets 

sexualdebatt och ungdomarnas förfäktande för sexliberalism som öppnade upp ett 

utrymme för att börja debattera homosexualitet. Lennerhed menar således att 

sexualdebatten implicit handlade om de heterosexuellas frigörelse.20 

Idéhistorikern Jenny-Leontine Olsson har i sin doktorsavhandling Kön i förändring,21 

pekat på samma sak där hon utifrån könsrollsdebatten mellan 1959–1979 funnit tecken 

på att även om idéer om sexuell frigörelse och uppbrott från den traditionella 

kärnfamiljen skapade förutsättningar för experimenterandet av alternativa 

samlevnadsformer, var debatten implicit heterosexualiserad i den meningen att 

heterosexuella relationer utgjorde normen för frigörelsen.22 Men både Lennerhed och 

Olsson menar ändå att 1960-talets sexliberala idéer kom att inspirera de homosexuella 

i deras egen frigörelsekamp som kom igång först under 1970-talet.23 

Men just homopressen har länge varit ett outforskat material i 

sexualitetsforskningen. Idéhistorikern David Thorsén har förvisso i 

doktorsavhandlingen Den svenska aidsepidemin,24 undersökt en aspekt av den, 

nämligen förmedlingen kring hiv och aids. Men homopressen var å andra sidan inte 

det enda källmaterialet som Thorsén undersökte. Homopressen finns även omnämnd i 

andra doktorsavhandlingar, men diskuteras där mer deskriptivt.25 Vad gäller 

homopressens utveckling finns den återgiven i tillbakablickande 

erfarenhetsberättelser.26 

                                                     
19 Lena Lennerhed, Sex i folkhemmet. RFSUs tidiga historia (Hedemora: Gidlund, 2002), s. 159–171. 
20 Lena Lennerhed, ”Rätten att vara annorlunda. Homosexualitet i sextiotalets debatt”, i Homo i 

folkhemmet. Homo- och bisexuella i Sverige 1950-2000, red. Martin Andreasson (Göteborg: 
Anamma, 2000), s. 132–141. 

21 Jenny-Leontine Olsson, Kön i förändring. Den svenska könsrollsforskningen 1959–1979, 
Doktorsavhandling, Stockholms universitet, Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria 
(Lund: Sekel, 2011). 

22 Olsson 2011, s. 204–205. 
23 Ibid.; Lennerhed 2000, s. 141. 
24 David Thorsén, Den svenska aidsepidemin. Ankomst, bemötande, innebörd, Doktorsavhandling, 

Uppsala universitet, Institutionen för idé- och lärdomshistoria (Uppsala: Acta Universitatis 
Upsaliensis, 2013). 

25 Se vidare Hanna Hallgren, När lesbiska blev kvinnor. Lesbiskfeministiska kvinnors 
diskursproduktion rörande kön, sexualitet, kropp och identitet under 1970- och 1980-talen i Sverige, 
Doktorsavhandling, Linköpings universitet, Institutionen för tema genus (Göteborg: Kabusa 
Böcker, 2008); Andréaz Wasniowski, Den korrekta avvikelsen. Vetenskapsanvändning, 
normalitetssträvan och exkluderande praktiker hos RFSL, 1950-1970, Doktorsavhandling, Umeå 
universitet, Institutionen för historiska studier (Umeå: Holzweg, 2007). 

26 Ahlberg 2000, s. 89–91. 
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I övrigt är sociologen Hanna Bertilsdotter Rosqvist den forskare som tagit sig an 

homopressen på allvar och ger i sina två undersökningar om konstruerandet av en 

homosexuellt manlig subjektivitet en ingångsväg till vidare forskning om 

homopressens betydelse för homosamhället.27 Hon har särskilt granskat diskursen 

kring diskretion och öppenhet inom homovärlden sedan 1950-talet, och studerat hur 

normer och kulturella praktiker upprätthållits genom specifika 

exkluderingsmekanismer. Här har diskursen om ett öppenhetsideal givit upphov till 

gränsdragningar mellan vad som skulle kunna betraktas som en mer 

”eftersträvansvärd” sexualitet som kontrasterats mot en mer ”omoralisk” sexualitet.28 

Dessa två skilda sexualiteter sammanhör här med de sexuella praktiker som ansetts 

mer eftersträvansvärda och begripliga än andra inom homovärlden, men som således 

varit föränderliga över tid. I ljuset av sexliberalismen under 1970-talet ansågs det av 

många som inte lika ”omoraliskt” att vara promiskuös och springa mellan buskarna 

och på toaletterna för att få utlopp för sina lustar, medan dessa praktiker började 

problematiseras under 1980-talet och rentav moraliseras kring. Även av de som tidigare 

ägnat sig åt dessa praktiker. Hur och var folk haft sex har därför börjat bli föremål för 

diskussion, vilket också sexualitetsforskningen börjat belysa.  

Det är med utgångspunkt i dessa forskningsrön jag tar mig an homopressen för att 

undersöka vad den kan förmedla om just homosexualitet, och vilka resonemang som 

vägde tyngst i retoriken för att konstruera en homosexuellt manlig subjektivitet och 

identitetsposition som bög. 

 

  

                                                     
27 Hanna Bertilsdotter Rosqvist, ”Att berätta bögberättelser. Från sexliberalism till 

homoidentitetsretorik i svensk homopress under 1960-1980-talet”, Lambda Nordica 16:1 (2011), s. 
9–40; Bertilsdotter Rosqvist 2009. 

28 Bertilsdotter Rosqvist 2009, s. 524, 527–528, 2011, s. 33. 
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Det var mot bakgrund av 1960-talets sexliberalism och vänstervåg som 

förutsättningarna för 1970-talets homosexuella frigörelse formades. Visserligen 

diskuterades sällan homosexualitet i någon större utsträckning i den svenska 

sexualdebatten, annat än att den blev föremål för en alternativ form av sexuellt 

beteende, vars dominerande uppfattning var att den betraktades som en patologisk 

avvikelse. Inte heller vänstern var särskilt sexliberala vid den här tiden och deras 

intresse för homofrågor började inte väckas förrän inpå 1970-talet med Jörn Svensson 

från Vänsterpartiet Kommunisterna (vpk) i spetsen. Den så kallade sexuella 

revolutionen med sin liberala syn på sexualitet och nakenhet hade därför närmast 

uteslutande varit reserverad åt den heterosexuella befolkningen under 1960-talet.29 Det 

är med utgångspunkt i denna sexliberalism och i avsaknaden av upplysning om 

homosexualitet som en normal variant av sexualiteten, som Michael Holm och hans 

partner Geurt Staal tog initiativet till tidningen Viking, sedermera Revolt. 

 

Att bryta tystnaden 

Holms huvudsakliga målsättning var att bryta tystnaden som han upplevde omgärdade 

diskussionen om homosex och homosexuell samlevnad. Ambitionen var att i ord och 

bild skildra homosexualitetens alla sidor, varför Revolt snabbt kom att bli en 

erfarenhetstidning. Där fanns som jag skrev inledningsvis alltifrån kontaktannonser, 

läsarbrev, nyhetsreportage, tips och adresser till klubbar och andra träffpunkter runt 

om i landet, och resguider, till sexualpolitiska debattinlägg, medicinsk rådgivning och 

pornografiskt material. Syftet med att samla alltsammans i en och samma tidning hade 

sina sexualpolitiska förtecken, liksom upplysningssträvanden, där Holm sökte 

avdramatisera medikaliseringen av sexualiteten och sexualdebatten genom att skriva 

om sex och kärlek på ett naturligt och öppet sätt. Där fanns också tidigt en önskan om 

att föra samman homosexuella med varandra för att bryta stigmatiseringen gällande 

smygandet och den ofta tabubelagda sexuella praktiken. Genom att ta itu med det 

utanförskap som många homosexuella sade sig ha erfarenhet av, och uppmuntra dem 

till att våga vara mer öppna med sig själva och stå upp för sin läggning ämnade Revolt 

att ge homosexuella förutsättningar för att mobilisera sig och börja ställa krav på 

samhället om ett erkännande av deras sexualitet med allt vad det innebar, däribland 

ett sexuellt likaberättigande.30 

Men själva mobiliseringen var länge trögstartad och ledde desto oftare till 

intressekonflikter och slitningar mellan olika grupper. Framför allt syns detta i många 

läsarbrev som förmedlar att inte alla delade den problembild som tidningen gav 

uttryck för om det förtryck som riktades mot homosexuella, eller de som kände sig 

                                                     
29 Lennerhed 2000, s. 141. 
30 Michael Holm, Revolt 1971:2, s. 2–3. 
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förbisedda i diskussionen. En del kritiserar även den överproportionerliga betoningen 

av det sexuella. Stig, en läsare från Göteborg riktar exempelvis kritik mot att många 

homosexuella, liksom diskussionen om homosexualitet ofta lade fokus vid det sexuella 

beteendet i hävdandet av den homosexuelles likaberättigande gentemot den 

heterosexuelle och negligerar på så sätt hela spektrumet av att vara människa: 

 
Det BEHÖVS information, enkel vettig upplysning om att homosexualitet inte är något 

annat än en form av sex. Men givetvis fordras det att vi själva visar att det är så. 

Uppträder många av oss som vi vill att ”normala” människor skall uppträda mot oss, 

eller låter vi oss så domineras av vår sexuella läggning, att vi deklarerar den var vi än 

befinner oss? […] Mycket skulle därför säkert vara vunnet i vår strävan efter jämlikhet 

om vi inte i onödan lät oss domineras av vår sexuella läggning, utan själva också 

försöker smälta in i den miljö, där vi rör oss.31 

 
Mellan raderna går det i utsagor som Stigs att utläsa ett dilemma mellan att vara öppen 

med sin sexualitet och samtidigt bli socialt accepterad i samvaron med andra 

människor utanför umgänget med andra homosexuella utan att provocera och väcka 

anstötande bland de heterosexuella. Detta leder följaktligen till diskretion och att den 

homosexuelle reducerar sitt eget talutrymme vad gäller sex, kärlek och känslor till att 

antingen tala i mer svepande ordalag eller inte beröra dessa ämnen alls. Det upplevs på 

så sätt inte lika naturligt att prata om sina känslor inför sina vänner eller 

arbetskamrater, då många är osäkra inför hur omgivningen skall reagera. Strategin att 

avsexualisera sig själv inför omgivningen handlar därför i de flesta fall om anpassning 

och att inte göra mycket väsen av sig för att bli socialt accepterad.32 

Michael Holm respekterar förvisso de som inte vågar vara öppna av olika 

anledningar, men menar samtidigt att förutsättningen för att tabubeläggningen kring 

homosexualitet skall försvinna är ökad öppenhet hos de homosexuella angeläget: 

 
Varje människa måste själv komma fram till hur öppen han eller hon kan vara. Det är 

den enskilde individen som får ta stötarna, därför måste han avgöra själv. […] När man 

ser det i stort, det vi kan kalla ”kampen för likaberättigande”, måste vi inse att vi inte 

kan ändra på någonting av det vi tycker är fel om vi gömmer oss. Vi kan ju inte begära 

att bli accepterade av människor, som inte vet att vi finns. […] Självsäkerhet är mycket 

viktigt för oss. Vi måste lära oss förstå vår egen läggning så att vi accepterar den och 

trivs med den. Kommer man så långt vågar man stå för den. Inför sig själv och så 

småningom också inför andra.33 

 

                                                     
31 Stig från Göteborg, ”KLAGA GÅR VÄL AN…”, Revolt 1971:8, s. 23. 
32 Michael Holm, Revolt 1971:3, s. 46. 
33 Ibid. 
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Hur öppen var och en vill och bör vara är med andra ord upp till den enskilde, men att 

vara öppen ses ändå som en självklarhet i slutändan när denne blivit trygg i sin 

sexualitet. Parollen lyder att den som accepterar sig själv fullt ut inte längre har behov 

av att dölja sina känslor, utan strävar i stället efter att bejaka sin sexualitet. Bejakandet 

ämnar inte här endast att beröra den enskilde individen, utan ses som ett viktigt och 

nödvändigt steg i kampen för homosexuell frigörelse där homosexuella synliggörs som 

grupp och människor. Mot 1970-talets slut rådde närmast ett slags förakt mot 

”smygbögar” bland flera av utsagorna i Revolt. Björn Sühl formulerar det onekligen väl: 

 
Vi måste öppna oss mot samhället och integrera vår homosexualitet i samhället. Då 

och bara då kan vi tala om en ny öppenhet och frigjordhet. Det är det enda sättet att nå 

varaktiga framsteg i vår kamp mot synligt och osynligt förtryck. […] Så länge vi väljer 

att fortsätta att smyga […] bekräftar vi för oss själva och för andra att vi har något som 

måste döljas, att det är något skamligt och fel med att vara homosexuell.34 

 
Holm har även vid flera tillfällen beklagat att begreppet homosexuell ofta medfört att 

det sexuella överbetonats i folks medvetande, vilket bidragit till allmänhetens 

fördomar om att homosexuella skulle vara ett gäng sexgalningar som i princip inte har 

några övriga intressen än sex.35 På så sätt har diskussionen om samkönad samlevnad 

och kärlek mellan två personer av samma kön försummats många gånger vid tal om 

homosexualitet. Av denna anledning har det varit brukligt att jämsides med begreppet 

homosexuell använda andra benämningar som homofil och längre fram bög.36 I 

läsarbreven blev det minst lika vanligt att tala i termer av homo eller hs-kille. 

Det är först vid 1970-talets mitt som ordet bög blir dominerande bland såväl 

redaktionens skribenter som bland läsarna. Detta vittnar bland annat om vilken 

genomslagskraft ordet fick rent generellt, men symboliserar framför allt hur 

homosexuella män anslöt sig till ett begrepp som inte enbart associerades med sex, 

utan lade vikten vid att belysa en livsstil, ett alternativt sätt att leva. Från 1970-talets 

mitt och framåt blir bög ett identitetsbegrepp. Att skriva om sex var emellertid det 

huvudsakliga i Revolt, och detta i alla dess former och nyanser. Under 1970-talet rådde 

nämligen ingen censur vare sig i ord eller bild i tidningen. Holms vision var att skapa 

utrymme för en fri sexualdebatt med hjälp av att tidningen innehöll så många olika 

röster som möjligt. Det är först i samband med tydligare restriktioner i kopplerilagen 

1979 som redaktionen tvingas censurera eller helt utesluta kontaktannonser och 

                                                     
34 Björn Sühl, ”Den nya öppenheten – finns den?”, Revolt 1979:2, s. 12. 
35 Michael Holm, Revolt 1971:2, s. 2. 
36 ”Spola självförtrycket: Undervisning för positiva bögar och flator av Andrew Hodges och David 

Hutter i brittiska Gay Liberation”, Revolt 1975:1, s. 19–22. 
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läsarbrev där pengar är inblandade i de sexuella förbindelserna, inte för att de skulle 

vara emot fenomenet som sådant, utan för att inte riskera att tidningen beslagtogs.37 

 

Homosexualitetens mångfacetterade sidor 

I övrigt behöll tidningen länge sitt mångfacetterade innehåll på det sexuella området 

med informativa artiklar och krönikor om vad som kunde göras i sängen för den som 

vågade experimentera lite. Det handlade som bekant om att göra upp med den 

upplevda puritanismen och i detta arbete ämnade inte skribenterna släta över orden, 

utan beskriva och skildra homosexualiteten som den verkligen upplevdes och 

praktiserades. Det gör att den sexuella praktiken också förflyttas från sängkammaren 

till andra miljöer såsom parker, klubbar, saunor, badhus och pissoarer, då det var där 

de sexuella förbindelserna oftast ägde rum. Just parkerna och klubbarna fick många 

gånger tjäna som ett socialt livsrum med dess möjligheter till att utbyta värme och 

närhet med en annan människa för en kväll/natt. Det blev ett sätt att knyta kontakter 

eller bara få utlopp för sina sexuella och känslomässiga behov. Framför allt handlade 

det om att få komma i kontakt med likasinnade, i en tid där utrymmet för homosex var 

marginaliserat.38 

Parken blev på många sätt en tillflyktsort från vardagens ångestladdade tristess där 

en för första gången tilläts drömma om drömprinsen eller ge sig hän åt de erotiska 

lekarna. Sannolikheten att drömprinsen skulle infinna sig just där var förvisso 

minimal, men parkaktiviteterna hade flera gånger en sådan psykologisk effekt. Det var 

till exempel långt ifrån självklart att du ens fick se din älskares ansikte eftersom 

nattmörkret kastade sina fördolda skuggor över honom vilket ökade spänningen och 

triggade igång fantasierna om hans person. Skuggorna agerade således som ett slags 

mask för att inte röja de inblandades identiteter. På så sätt förblev de intima mötena 

till stora delar anonyma. Anonymt sex blev därtill en strategi för att inte riskeras att bli 

ratad. Utseendefixeringen var dessvärre ett återkommande problem, vilket gjorde 

parkerna till en ganska hård och tuff miljö att vistas i för den som sökte närhet, där en 

ibland tvangs gå gråtande hem utan den minsta tillstymmelse till beröring för att 

utseendet råkade vara till ens nackdel.39 Det var bland annat av den här anledningen 

som Holm ansåg att det behövdes ytterligare mötesplatser som inte bara inbjöd till 

erotik, utan lika mycket uppmuntrade folk till att socialisera sig med varandra. 

Den kontaktlöshet och de många flyktiga och diskreta förbindelser som präglade 

majoriteten av bögarnas liv började successivt problematiseras i takt med att Revolt 

blev mer sexualpolitisk under decenniets gång. Det var inte direkt fråga om ett 

moraliserande från redaktionens sida, utan problematiseringen syftade snarare till att 

                                                     
37 Michael Holm, ”Inga ’poserings’-annonser mer!”, Revolt 1979:11, s. 3. 
38 ”Parkprosten: Parken och de homosexuella”, Revolt 1983:3, s. 10. 
39 Ibid. 
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belysa själva problematiken med att bögar ofta saknade ett kontaktnät och ett mer 

stabilt socialt umgänge med andra bögar som ingav kontinuitet.40 Bedrivande av 

klubbverksamhet, diskotek, barer och kaféer var alltsammans värdefulla träffpunkter 

för att möjliggöra en sådan kontinuitet och få bukt med utanförskapet och smygandet. 

En liknande potential hade de så kallade böglägren under 1970-talets andra hälft, 

som gick ut på att bögar från olika delar av landet samlades under en weekend på en 

avskild ort (vanligen ute vid kusterna) för att samtala om sina erfarenheter och göra 

olika saker ihop.41 Ett läger bestod vanligen av ett tjugo-trettiotal personer, och där 

fanns även deltagare från Danmark. Även om lägerverksamheterna var som gjorda för 

öppnandet av sexuella orgier och erotiska lekar, hade de ett helt annat syfte som 

innefattade att stärka de deltagandes självkänsla och våga vara mer öppna med sig 

själva. Den sociala acceptansen som de mötte på lägret var det meningen att de skulle 

bära med sig i livet för att inte längre behöva skämmas och känna ångest inför sin 

sexualitet. Med stärkt självförtroende skulle de inte längre vilja smyga i buskarna, och 

de skulle därtill vilja ansluta sig till kampen för ett sexuellt likaberättigande i 

samhället, något de automatiskt anslöt sig till i samband med att de började leva mer 

öppet. Det huvudsakliga målet med lägren var givetvis att söka mobilisera bögarna till 

att vilja engagera sig mer politiskt, samtidigt som det blev en fristad för många där de 

för första gången kunde vara sig själva utan hämningar och dömande från andra. 

Inspirationen till lägren hade väckts av de lesbiska som anordnade läger för att slippa 

mansdominansen och ostört kunna diskutera lesbiska frågor och belysa de problem 

som lesbiska brottades med.42 De två lägerverksamheterna pågick sedan i några år 

parallellt samtidigt som det också anordnades verksamheter och kursevenemang för 

både bögar och lesbiska för att på så vis öka samarbetet och stärka solidariteten mellan 

de olika grupperna. Mot 1970-talets slut uppkom även mansläger, med inspiration från 

USA, där män oavsett sexualitet skulle få kontakt med sina känslor och frigöra sig från 

den traditionella mansrollen.43 Detta blev ett viktigt led i kontakten med andra män 

som överskred de sexuella dimensionerna för att berika sig själva som människor och 

bidra till ökad förståelse för andras livssammanhang.44 

Tidningens skildring av det ”promiskuösa” livet med tillfälliga sexpartners i parker 

och på toaletter var å andra sidan bara en sida av homosexualiteten, även om den är 

                                                     
40 Anders Westerdahl, ”På tröskeln till RFSL:s jubileumsår”, Revolt 1975:1, s. 5–6. 
41 Gunnar Flodhammar, ”Minnen från ett bögläger”, Revolt 1983:3, s. 28. 
42 Hanne Jensen, ”Kvinnolägret på Femö: Erfarenheter och framtid – även för männen?”, Revolt 

1975:5, s. 11–12. 
43 Sven Englund, ”Inte bara hur man förtrycker och våldtar kvinnor utan att känna skuld: Några 

intryck från mansrörelsen i USA”, Revolt 1979:7. 
44 Helena Hill, Befria mannen! Idéer om förtryck, frigörelse och förändring hos en svensk mansrörelse 

under 1970- och tidigt 1980-tal, Doktorsavhandling, Umeå universitet, Institutionen för historiska 
studier (Umeå: h:ström - Text & kultur, 2007), s. 56–60, 66–70, 137–142. 
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övervägande i såväl krönikorna som i de erotiska novellerna under 1970-talet. Men där 

finns också beskrivningar av kärlekspar som ger skenet av att det även fanns de som 

ville utveckla mer långvariga och hållbara relationer. Det handlade här om 

homosexuell samlevnad som inte bara omfattade den sexuella praktiken, utan om att 

få dela livet tillsammans med den man älskar.45 Den homosexuella samlevnaden 

framträder förvisso som något eftersträvansvärt från redaktionens sida och ses som ett 

tecken på att samkönad kärlek blivit likställd med den olikkönade och kan vara minst 

lika vacker och innerlig som den mellan heterosexuella par. Således råder det 

meningsskiljaktigheter om hur eftersträvansvärd den homosexuella samlevnaden 

egentligen bör vara för att inte riskera att efterlikna den heterosexuella samlevnaden.46 

Vad som huvudsakligen kritiserades var de könsroller som den heterosexuella 

kärleken ansågs vara uppbyggd kring. Å andra sidan innebar levnadssättet att leva i ett 

samkönat förhållande en brytning med de traditionella rollerna där de båda parterna 

upplevdes som jämställda med varandra.47 Dessutom resonerades huruvida det var 

nödvändigt med sexuell trofasthet i ett förhållande, eller om samlevnaden i stället 

skulle betraktas som ett uttryck för vänskaplig kärlek mellan två eller flera parter.48 

Flertalet bögar tycktes hysa stor skepsis mot monogami under 1970-talet, även många 

av dem som levde i parförhållanden. Snarare lyder budskapet att den enskilde 

individen inte äger någon annans kropp än sin egen, och har därmed ingen rätt att 

hindra ens partner från att ha flera sexpartners.49 Om dessa öppna parförhållanden 

fungerade i praktiken förtäljer dock inte historien, men den öppna och relativt 

progressiva attityden tycktes i alla fall vara utbredd bland majoriteten av de 

homosexuella. Det här är dock något som kom att förändras under 1980-talet då 

aidsepidemin formulerade nya ideal och krav om avhållsamhet.50 Men under 1970-talet 

färgade sexliberalismen starkt av sig i bögarnas sexualvanor och i deras inställning till 

sex om vi får tro på det som förmedlas i Revolt. Dock är det lätt att vilseledas av att 

många var öppna med sin läggning när en läser tidningen, vilket långt ifrån alla var. 

1970-talet förefaller vara ytterst progressivt och öppet, men många bögar var 

fortfarande långt inne i garderoberna.51 

 

                                                     
45 ”Kärlek och förhållande”, Revolt 1979:1, s. 24–27. 
46 ”Spola självförtrycket: Fjärde lektionen att begrunda för tveksamma bögar”, Revolt 1975:4, s. 52–

54. 
47 Ibid. 
48 ”Revolt-folk i Götet”, Revolt 1983:4, s. 9. 
49 Michael Holm, ”Svenska klipp om homosex maj-juli 75”, Revolt 1975:10, s. 10–13; Michael Holm, 

”Ibland ljuger man”, Revolt 1975:11, s. 4. 
50 Urban Björk, ”A.I.D.S. Ny gaymoral utan moralism: - Det är dags att sluta leka nu!”, Magasin Gay 

1983:3, s. 19–20. 
51 Vilket Michael Holm kan intyga i en reflektion över åren som gått, ”Sista numret av Revolt!”, 

Revolt 1983:7, s. 3. 
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Synen på homosexualitet 

Att flera inte var öppna med sin läggning sammanhörde delvis med synen på 

homosexualitet. Som tidigare nämnt dominerades den samhälleliga uppfattningen av 

att homosexualitet gick att betrakta som en patologisk avvikelse. Till stora delar 

berodde det på att det saknades utrymme i bland annat media och i pressen för att 

vidröra homosex som ämne, om det inte gjordes i negativa och skandalösa former.52 

Rester av den mediala hysterin på 1950-talet levde länge kvar i folks medvetande som 

associerade homosexuella med ”fula gubbar”, pedofili och perversa typer. Det krävde 

med andra ord ett rejält mått av civilkurage bland de som ämnade tala om 

homosexualitet i mer positiva termer. De fanns där också under 1950- och 1960-talen 

även om de inte fick lika stor medial uppmärksamhet, däribland Eric Thorsell och 

Henning Pallesen.53 

 
Skildringen av den homosexuelle som en besynnerlig och destruktiv varelse 
I stället var det skildringen av den homosexuelle som en besynnerlig och destruktiv 

varelse som hamnade i fokus. Författaren Knut Lagrup förmedlade exempelvis sin 

fördömande syn på homosexuella vilket färgade av sig i hans syn på sin egen 

homosexualitet. Enligt honom hade den förstört hela hans liv, där han gav en bild av 

att homosexuella inte kunde ha fasta förhållanden utan var rastlösa och jagande 

varelser. Där fanns heller ingen solidaritet eller tillgivenheten inom den egna gruppen, 

utan majoriteten kunde klassas som egoister. Lagrup var länge en av de första som 

talade öppet om sin situation som homosexuell varför många trodde att hans 

uppfattning delades av alla homosexuella. Michael Holm, som intervjuat Lagrup och 

kommenterat Lagrups åsikter i Revolt menar att uppfattningarna grundade sig i ett 

självförakt som fann sina rötter i att den äldre generationen homosexuella inte hade 

accepterat sig själva som människor. Därmed hade de också förgäves sökt foga sig i 

samhällets normer och traditioner. Resultatet blev dessvärre att flera fastnade i 

ensamhet och led av svåra depressioner.54 

Enligt Holm brottades Lagrup med dessa problem tillsammans med flera tusentals 

homosexuella. Holms ståndpunkt blev därför att den som inte accepterat sig själv inte 

heller hade möjlighet att förverkliga sig själv. I ett större perspektiv beskyllde Holm 

sexualmoralen för att utgöra grunden till hela problemet vad gällde inställningen till 

homosexualitet. Tabubeläggningen ansågs inte föra med sig annat än förtryck och 

mindervärdeskomplex. Holms uppmaning till läsarna blev därför att inte gräva ner sig i 

ensamhetens destruktiva träsk, utan rakryggat ta ställning för det egna 

                                                     
52 Michael Holm, ”Press och homosex”, Revolt 1975:10, s. 8; Norrhem 2001, s. 51–52. 
53 ”50-talet: Ensam varg bland ulvar”, Revolt 1975:4, s. 14–15; Eric Thorsell, ”Kampen för 

människorätt”, Revolt 1975:4, s. 16–17; Lennerhed 2000, s. 138–139. 
54 Michael Holms intervju med Knut Lagrup med tillhörande kommentar, ”Homosexualiteten är en 

skamfläck på mitt livs vapensköld”, Revolt 1971:8, s. 15–16. 
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människovärdet. Avslutningsvis uppmanade han också samhället att vidta åtgärder för 

att kommande generationer homosexuella skulle slippa uppleva samma känslor av 

förtryck.55 

 
Experternas försök att bota homosexualitet 

Dagspressens skildringar av den homosexuelle som en olycklig människa bidrog även 

till att experter i form av psykologer och läkare sökte finna lämpliga metoder för att 

bota homosexualiteten som flera ansåg var förvärvad och miljömässigt betingad. 

Psykologen Anders Engquist experimenterade till exempel med elchocker där han lät 

sina klienter titta på erotiska bilder och gav dem en lätt stöt varje gång homosexuellt 

umgänge dök upp medan han under bilder av heterosexuellt umgänge lät bli. På så vis 

skulle den med dragningar till en homosexuell läggning förknippa sina känslor och 

lustar med smärta och obehag och förmodligen låta bli att ägna sig åt sådant sexuellt 

beteende.56 Hos experter som Engquist cirkulerade för övrigt ett hopkok av teorier och 

faktorer för att söka kartlägga orsakerna bakom homosexualiteten. Uppfattningen att 

det gick att förföras till homosexualitet var till exempel länge långlivad. Det var särskilt 

i tonåren som ungdomarna ansågs vara extra känsliga för att inleda homosexuella 

relationer då de experimenterade med sin sexualitet som ett led i deras 

identitetsprocess. Skulle de inleda en homosexuell relation var risken stor att de skulle 

utveckla ett homosexuellt mönster.57 Förförelseteorin kopplades ofta samman med 

psykoanalytiska teorier om den dysfunktionella familjen, som bestod av en 

dominerande moder och en frånvarande fader, eller en far som inte varit tillräckligt 

auktoritär och disciplinerad under barnens uppväxt. Detta menade experterna hade 

lagt grunden till en könsförvirring hos barnen som desorienterade dem till att börja 

älska homosexuellt.58 

Experterna var heller inte främmande för teorin om det tredje könet. Förvirringen 

kunde även bero på att det uppstått mentala störningar hos barnen till följd av att de 

helt enkelt inte kände sig hemma i sina biologiska kroppar. Bögen gick med andra ord 

att betrakta som en kvinna i en manskropp.59 För Holms del var flera av experternas 

teorier ointressanta då de ändå misslyckades att uppnå allmängiltighet. Han fann att 

forskarna alltför ofta ägnade sig åt meningslösa prioriteringar i sina forskningsfrågor. I 

stället för att söka orsakerna bakom homosexualiteten var det enligt Holm (och flera 

med honom) lämpligare att undersöka vilka normer och vilken moral som styrde 

synen på människans sexualitet rent generellt. Därtill avrådde han läsarna i Revolt att 

inte bara lita på forskarnas omdöme, utan hellre lita på deras egna erfarenheter:  

                                                     
55 Ibid. 
56 Sören Klippfjell, ”Gud eller djävul?”, Revolt 1971:10, s. 30. 
57 Andreasson 2000, s. 39; Norrhem 2001, s. 180. 
58 Sören Klippfjell, ”Sexualitet och samlevnad”, Revolt 1971:4, s. 46–47. 
59 Se vidare Rydström 2004a, s. 41–42. 
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Detta med att acceptera eller icke-acceptera homosexualitet är inte någon medicinsk 

eller psykiatrisk fråga, det är inte en fråga om att förföra eller icke-förföra. Det är en 

vanlig politisk fråga om likavärde mellan människor. Psykologerna och medicinarna 

kan inte besvara den bättre än vi andra. Det är alltför många av oss, som är så 

angelägna att tala om att man inte kan rå för sin sexuella inriktning, att det på 

omgivningen måste verka som om vi ville urskulda oss. […] Det måste ju ge intryck av 

att det är synd om oss och då vore det väl fullt riktigt och snällt att man ville bota 

oss?60 

 
Att låta forskarna inneha monopolet och tolkningsföreträdet vad gällde diskussionen 

om homosexualitet var för Holm ingen lämplig strategi för att uppnå ett sexuellt 

likaberättigande och ett erkännande av homosexuella som grupp. Speciellt inte när 

flera homosexuella förlitade sig på deras åsikter.61 

Över huvud taget gällde det att vara uppmärksam på litteratur och 

populärvetenskapliga studier som framstod som objektiva och sakliga i sina argument, 

men vars underton hade en tydlig anti-homosexuell propaganda. Kontentan i boken 

History and Anthology of Homosexuality av British Group of Sexuological Research, löd 

exempelvis att bejakandet av homosexualitet skulle leda till mänsklighetens förfall och 

samhällets undergång. Den kopplade även samman ökad kriminalitet med en friare 

sexualitet. På så sätt blev det lätt för författarna att svartmåla bögar som syndabockar 

och upphovsmakare till den ökade brottsligheten som upplevdes utgöra en direkt 

samhällsfara. För den med ett kritiskt öga kunde sådan här typ av litteratur säkerligen 

passera som rena konspirationsteorier varför de inte blev långvariga på marknaden. 

Men det skrämmande med dessa böcker var inte nödvändigtvis vad de förmedlade, 

utan hur de var skrivna. Retoriken var vanligen så välformulerad att den lätt gick att 

betrakta som upplysande fakta. Eftersom homosex som ämne var så tabubelagt som 

det var i samhället riskerade alltid de anti-homosexuella budskapen i litteratur, som 

också utgavs för att vara vetenskapliga, att folks fördomar om homosexuella 

förstärktes, inte allra minst hos de homosexuella själva.62 

 
Kyrkans puritanska uppfattning 

En annan hämsko som de homosexuella länge fick brottas med, jämsides med den 

sekulära synen på homosexualitet var den religiösa synen som kyrkan företrädde. 

Prästerna utmålades här som de sanna puritanerna, som med sin sexfientliga retorik 

förkunnade strikt avhållsamhet. Rekommendationen av avhållsamhet gällde för övrigt 

inte endast de homosexuella, utan var ett kristet ideal där sex hade ett reproduktivt 
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61 Ibid. 
62 Michael Holm, ”Oh! Oh! Summertime”, Revolt 1971:6, s. 4. 
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syfte och var i regel förbundet vid det heterosexuella äktenskapet. Kyrkan kunde å 

andra sidan inte förneka att det fanns homosexuella i församlingen, men skiljde på 

homosexuell böjelse och homosexuellt beteende. Den homosexuella böjelsen sågs 

enligt Ragnar Holte, professor i teologisk etik med religionsfilosofi, som en 

konstitutionellt betingad längtan efter sexuellt umgänge med en person av samma 

kön, medan homosexuellt beteende avsåg den sexuella praktiken och den livsstil som 

många homosexuella hade.63 Genom att tona ned de sexuella behoven med hjälp av 

vägledning från kyrkan skulle de homosexuella successivt inte behöva leva ut sina 

lustar. Även om den kyrkliga retoriken många gånger var sexfientlig och fördömande, 

ålåg det ändå prästerna att visa förståelse för de homosexuellas situation och problem i 

samhället. 

Men lösningen att propagera för avhållsamhet var inget som Revolt ställde sig 

bakom. För Holm och flera andra innebar kyrkans resonemang att homosexuella skulle 

förneka sig själva och sina behov, vilket definitivt inte ansågs leda till välbefinnande för 

den homosexuelle. Av denna anledning var det enligt Holm angeläget att ta avstånd 

från kyrkans uppfattningar eftersom samhället var präglat av det kristna inflytandet i 

sina värderingar.64 Att helt överge kyrkan var emellertid något som inte delades av alla 

läsare. I en del läsarbrev syns tydligt hur vissa sökte förena sin kristna tro med att leva 

homosexuellt. För dem låg problemen i själva bibeltolkningen och inte i kristendomen 

eller kyrkans verksamhet. De menade därför att det ålåg alla troende homosexuella att 

förändra kyrkans attityder till homosexualitet.65 Vid 1970-talets slut bildades så den 

ekumeniska gruppen för kristna homosexuella (EKHO), vars ambition varit att driva 

homofrågor inom Svenska kyrkan, och arbeta för att förändra kyrkans inställning till 

sexualitet i grunden.66 

 
Människans potentiella bisexualitet 

Det fanns alltså under 1970-talet vitt skilda uppfattningar om såväl homosexualitetens 

orsaker som dess kännetecknande. Bland de homosexuella själva var idén om 

människans potentiella bisexualitet länge dominerande tack vare Alfred Kinseys 

forskningsrapporter om människans sexualitet.67 Kinsey hade i sina intervjuer funnit 

flera som någon gång hade haft samkönat umgänge i större eller mindre utsträckning 

                                                     
63 Brevsvar från Ragnar Holte, i A. Odeh-Ståhls artikel, ”Statskyrkan och de sexuella minoriteterna”, 

Revolt 1971:3, s. 18–19. 
64 Michael Holm, ”Tjatigt med kyrkan?”, Revolt 1971:3, s. 23–24. 
65 Se till exempel ”Katolsk kärlek”, Revolt 1975:1, s. 48; Recension av den norska boken Brev fra en 

kristen homofil, Revolt 1975:4, s. 63. 
66 Ahlberg 2000, s. 84–88. 
67 Alfred C. Kinsey, Wardell B. Pomeroy & Clyde E. Martin, Kinsey-rapporten. Mannens sexuella 

beteende [Sexual Behavior in the Human Male, 1948] (Stockholm: Ljus, 1949); Kvinnans sexuella 
beteende [Sexual Behavoir in the Human Female, 1953], red. Alfred C. Kinsey, övers. Britta Dancy 
(Stockholm, 1968). 
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under sitt liv, och för att illustrera detta ritade han upp en sju-gradig skala mellan 

uteslutande homosexuell och uteslutande heterosexuell, och fann att majoriteten av 

hans informanter hamnade i mitten. Även om den amerikanska studiens statistiska 

uppgifter inte var direkt överförbara på andra geografiska områden, fick den ändå en 

stor betydelse för homorörelsen.68 Den sexliberala retoriken hade likaledes en tendens 

att ifrågasätta huruvida det var nödvändigt att ens definiera sin sexualitet. I stället 

argumenterade den för ett befrämjande av frigörelse där den sexuella orienteringen var 

föränderlig och individuellt präglad. Det stod med andra ord fritt för var och en att 

definiera sin sexuella läggning. Från RFSL:s håll syntes tydliga spår av Kinsey. I Kjell 

Rindars upplysning till skolundervisningen lät det till exempel så här vid 1970-talets 

slut: 

 
Vi tror att alla människor kan hysa både homo- och heterosexuella känslor i olika 

utsträckning. En ”homosexuell” är någon som har mer homosexuella än heterosexuella 

känslor. Det finns alltså inga skarpa gränser mellan homo- och heterosexuella 

människor. Ordet ”homosexuell” för – ofta omedvetet – tankarna till människor som är 

mer sexuella än andra och som helt avgränsar sex från andra delar av sin personlighet. 

Det är viktigt att nämna att ”homosexualitet” för oss är kopplat till kärlek, samlevnad, 

kamratskap, ömhet, närhet, njutning, konflikter mellan människor, bra eller mindre 

bra förhållanden mellan människor o s v.69 

 
Rindar likställde med andra ord de homosexuella känslorna med de heterosexuella, 

och menade att där inte fanns några direkta skillnader förutom i val av partner. 

Bakgrunden till Rindars tankar om människans potentiella bisexualitet härrörde till 

stora delar från den intensiva könsrollsdebatten under 1970-talet, där den individuella 

frihetstanken beträffande rätten till den egna kroppen bottnade i uppfattningen att 

män och kvinnor ikläder och iscensätter sina respektive roller som förbinder dem till 

att utforma sina liv efter en särskild norm, en förväntan som samhället upplevdes ställa 

på män och kvinnor.70 De homosexuella tog här tidigt fasta på teorin om dessa roller i 

sina emancipationssträvanden och experimenterade länge med dem.71 Men i samband 

med att den sexuella dimensionen tillfördes till förståelsen av könsrollstanken började 

den ursprungliga teorin om könens skilda roller sakteligen utarmas att den under 

1980-talet inte längre var lika användbar då den hade svårigheter i att visa på nyanser. 

                                                     
68 Rydström 2004a, s. 42–44. 
69 ”Folkbildning kring homosexualitet”, Revolt 1979:9, s. 20. 
70 Hill 2007, s. 42–45; Olsson 2011, s. 254–256. 
71 Lennart Berg, ”På tal om feminister”, Revolt 1975:5, s. 24; Holger i Motala, ”Revoltposten”, Revolt 

1983:1, s. 47; Robert Sandström, ”Mannen är lika förtryckt som kvinnan!”, Revolt 1979:6, s. 23; 
Greger Eman, ”Klänningens betydelse för mänsklighetens frigörelse. Om den socialistiska 
gruppen Röda bögar i Göteborg 1976–78”, i Homo i folkhemmet. Homo- och bisexuella i Sverige 
1950-2000, red. Martin Andreasson (Göteborg: Anamma, 2000), s. 155–175. 
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En annan bakgrund till resonemangen om den potentiella bisexualiteten kom sig 

också av att flera homosexuella hade levt eller levde i heterosexuella relationer. 

Behovet av att behöva definiera sin sexualitet upplevdes som ett förtryck från 

samhällets sida. Det handlade enligt Rindar om att ”placera in människor i fack”.72 

Därav blev det naturligt för många att inte göra alltför skarpa gränsdragningar mellan 

homo/hetero i talet om sexualitet. I Revolt syns därför inga direkta tecken på 

konformism vad gäller skildringen av den sexuella praktiken som sådan, eftersom den 

sexliberala ideologin genomsyrade hela tidningen under 1970-talet. Vad gäller 

benämningar på de homosexuella går det å andra sidan att resonera om en strävan 

efter ett slags likriktning rent begreppsmässigt som förvisso inte delades av alla. Som 

skrivits tidigare blev ordet bög ett identitetsbegrepp vid mitten av 1970-talet som 

sedan dess använts flitigt. Syftet med ordet var att berika innebörden av att vara 

homosexuell som inte bara hade med det sexuella att göra. Kopplat till den politiska 

frigörelsekampen om de homosexuellas rättigheter och i målet att utveckla en egen 

kultur fick begreppet snart tjäna som ett retoriskt och politiskt verktyg som 

homosexuella män kunde förenas kring. ”Att identifiera sej som bög är en politisk 

handling”,73 menade till exempel bögaktivisterna i Malmö: 

 
Som bögar är vi en utmaning mot det normsystem som bara accepterar ett sätt att leva 

– i kärnfamilj. Vi vill ha större frihet för individen att välja sin egen livsstil och att få 

den accepterad och respekterad av andra.74 

 
Det går att märka en skillnad i attityderna bara mellan 1971 och 1975 där resonemangen 

kring bögarnas situation i samhället blivit betydligt mer politiserade. Skillnaden ligger 

framför allt i vad för slags innebörd de som identifierar sig själva som bögar lägger i 

begreppet. På samma sätt som det under 1970-talet rådde stor oenighet bland 

homosexuella kring hur öppna och ”provokativa” de borde vara för att bli tagna på 

allvar, fanns det bögar som inte hade för avsikt att engagera sig politiskt och delta i 

demonstrationer eller dylikt. En förklaring till det var att en del inte delade den 

problembild som exempelvis bögaktivisterna i Malmö förfäktade. I läsarbreven syns 

röster från såväl städerna som från landsbygden som tvärtom ger intrycket av att det 

fanns hyfsad stor tolerans på sina håll i landet.75 För dessa killar och män handlade inte 

livet om politisk kamp som för bögaktivisterna och RFSL-medlemmarna, till stora 

delar därför att de inte såg behovet i det. 

                                                     
72 ”Folkbildning kring homosexualitet”, Revolt 1979:9, s. 20. 
73 Bögaktivisterna i Malmö, ”Bögaktivisternas vredesutbrott”, Revolt 1975:1, s. 62. 
74 Ibid. 
75 Johan, ”Brev från läsarna”, Revolt 1971:4, s. 44; Bernth V., ”Mer från Malmö”, Revolt 1975:1, s. 57. 
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Två killar i Malmö upplevde till och med de flesta homosexuella som överdrivna när 

de slöts samman i grupp.76 De flesta ville bara dansa och umgås med varandra på ett 

kamratligt sätt eller leva ett stilla liv utan att behöva driva politiska kampanjer. Att 

identifiera sig som bög var därför långt ifrån självklart för alla homosexuella män. 

Flertalet var ändå eniga om att ett passande samlingsnamn behövdes för homosexuella 

som inte bara betonade det sexuella. Oenigheten låg i vilket samlingsnamn som vore 

lämpligast att använda. Under 1970-talet pågick därför ett begreppsmässigt 

experimenterande med alltifrån homofil, samkönare och fjolla till gay och glejfolk.77 

Många beteckningar var dock ytterst kortvariga och bög förblev alltid det mest 

dominerande från redaktionens sida. Under 1980-talet fick å andra sidan ordet bög en 

stark konkurrent i ordet gay som ansågs vara något bredare definierat.78 De olika 

begreppen illustrerar för övrigt en process som alltjämt pågått inom homosamhället 

för att stärka bögar och lesbiska med andra sexuella minoriteter och finna något 

gemensamt att förenas kring. 

 

”Den homosexuella identiteten” 

I den politiska frigörelsekampen har särskilt statusen av att utgöra en minoritetsgrupp 

i opposition till ”den heterosexuella majoritetsgruppen” ansetts vara ett vinnande 

koncept där det formulerats som ett alternativ till normen och traditionen att vara gay. 

Således har definitionen av att utgöra en minoritetsgrupp inneburit att homosexuella 

många gånger fått konkurrera med andra minoritetsgrupper om uppmärksamheten i 

media för att kräva sina sociala rättigheter.79 En av lösningarna på det dilemmat har då 

varit att alliera sig med andra minoritetsgrupper för att föra en gemensam 

frigörelsekamp. I slutändan har det lett till att statusen av att utgöra en 

minoritetsgrupp vittrats sönder successivt, på samma gång som den resulterat i 

utbrytningar och utvecklat nya minoritetsgrupper.80 Experimenterandet av olika 

begrepp, liksom mångfalden av olika slags identiteter och könsuttryck som tar plats i 

Revolt vittnar likaledes om den heterogenitet som funnits bland de icke-

heterosexuella. Trots detta fanns det i slutet av 1970-talet en ambition om att 

mobilisera alla homosexuella män genom ordet bög, vars begrepp i sin tur 

konstruerade en ”homosexuell identitet” med dess sexualpolitiska förtecken. 

                                                     
76 Bernth V., ”Mer från Malmö”, Revolt 1975:1, s. 57. 
77 Bengt Månsson från Lund/Malmö, ”Jag är homosexuell – inte bög, tack!”, Revolt 1979:2, s. 51; 

Homosapiens, ”Sluta med ordbajset”, Revolt 1979:4, s. 46; Leo, ”Hej Glejfolk”, Revolt 1979:3, s. 48–
49; Michael Holm, ”Läsarna och Revolt”, Revolt 1979:1, s. 16. 

78 Redaktionens svar till Göran Jakobssons brev, ”Sveket mot bögarna”, Magasin Gay 1983:3, s. 47. 
79 Att utmärka sig som en minoritetsgrupp har alltså haft både sina för- och nackdelar. Andreasson 

2000, s. 37–38. 
80 Greger Eman, ”Välkommen till den homosociala zonen!”, Revolt 1986:4, s. 8–12; Jon Voss, ”Upp 

till kulturdebatt”, Revolt 1983:3, s. 3. 



29 

 

Det var en konstruktion i den meningen att den byggde på politiska frigörelseidéer, 

liksom förväntningar och föreställningar om hur bögar skulle uppträda mot varandra 

och i samhället. Härigenom skulle denna slags identitet skapa större sammanhållning 

inom den egna gruppen, men framför allt har den syftat till att bögar skall kunna 

positionera sig i samhällsdebatten. Greger Eman har å andra sidan reflekterat över 

konstruktionen av den ”homosexuella identiteten”, och menar att i takt med att 

identiteten legat de homosexuella till last, därför att de sociala roller som varit 

kopplade till identiteten haft ett begränsat utrymme för nyanser vad gäller könsuttryck 

och sexuella praktiker, har den snabbt blivit något främmande och betungande att 

befatta sig med. Det är därför inte så märkvärdigt, enligt Eman, att det jämsides med 

bögar funnits andra identitetspositioner som fjollor, läderkillar, transor, discokex, 

glejfolk, aktivister med mera.81 

 
”Den homosexuella identiteten” är en produkt av historiska och sociala 

nödvändigheter, men därför inte mindre en produkt och en konstruktion som mycket 

snävt definierar och avgränsar de roller som både vi själva och andra förväntar att vi 

skall spela. Ur vår identitet är det meningen att vi i givna situationer skall kunna hämta 

styrka och möjlighet att ytterligare flytta fram våra samhälleliga positioner, men i 

samma stund som identiteten blir oss en boja och en hämsko är det dags att pröva nya 

vägar.82 

 
Svårigheterna i att konstruera en identitetsposition som alla kan ansluta sig till bottnar 

också i de slitningar och intressekonflikter som tycks ha funnits bland de 

homosexuella, dels beträffande politiska ställningstaganden, dels vad gäller det sociala 

umgänget och den sociala rollen. I Revolt diskuteras till exempel sådant som 

åldersdiskriminering och bristande solidaritet bögar emellan.83 Det går här att urskilja 

en klyfta mellan de äldre och de yngre, och mellan de öppna och de diskreta. Många 

äldre upplever att de yngre dominerar klubbarna och att uteställena inte riktigt är 

anpassade efter de äldres intressen, varför flera äldre känner sig uteslutna från 

gemenskapen.84 En äldre läsare finner dessutom de yngre ytterst radikala, men medger 

samtidigt att de äldre har mycket att lära av ungdomarna.85 

Vad gäller den upplevda åldersdiskrimineringen svarar Michael Holm att det på 

flera sätt är ett angeläget problem att ta itu med, men det förutsätter samtidigt att de 

äldre söker upp klubbarna och engagerar sig i de verksamheter som anordnas för de 

                                                     
81 Greger Eman, ”Välkommen till den homosociala zonen!”, Revolt 1986:4, s. 12. 
82 Ibid. 
83 Vilket bland annat framkommer i följetongen om Henrik, 42 år, homosexuell, under 1975, Revolt 

1975:3, s. 13–16; 1975:4, s. 55–57; 1975:5, s. 57–59; 1975:6, s. 56–58; 1975:7, s. 66–68. 
84 ”Revoltposten”, Revolt 1971:11, s. 25–26; Svante Edberg, ”Revoltposten: Kyrka och homosex”, Revolt 

1983:3, s. 19. 
85 Farbror Nisse, ”Revoltposten”, Revolt 1975:1, s. 60. 
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homosexuellas räkning, vilket Holm upplever att de äldre inte gör. Enligt Holm måste 

initiativet komma från de homosexuella själva.86 Den/de som därför upplever sig vara 

åsidosatt(a) gör klokast i att engagera sig. I förlängningen utmynnar Holms 

resonemang återigen i slutsatsen att bögar, såväl gamla som unga, behöver bli mer 

självsäkra och söka upp varandra utan att behöva springa mellan buskarna och på 

toaletterna. De måste också kunna umgås med varandra socialt och civiliserat. 

Bristande solidaritet mellan bögar var dessvärre ett betydligt svårare problem att 

lösa. Det hade sin största orsak i att många inte kände sig hemma i det sociala 

umgänget.87 I läsarbreven klagas till exempel över att bögar upplevs vara konstlade, 

utseendefixerade och gör sig ofta till inför varandra i grupp.88 Därtill skryter de ofta om 

sina sexuella erövringar och har ofta en sexuell framtoning i sitt sätt att vara. För de 

bögar som bara ville dansa och umgås på ett kamratligt sätt upplevdes den jargong och 

det sociala beteende som förekom på klubbarna besvärande och problematiskt. Svaret 

på varför flera bögar gjorde sig till i sammanhang med andra bögar ansågs höra 

samman med den sociala roll som sorgligt nog medföljt konstruktionen av den 

”homosexuella identiteten”. Detta slags rollspel byggde på förväntningar som många 

bögar ställde på sig själva och varandra, där de helt enkelt uppträdde på det sätt som 

de trodde förväntades av dem.89 

Men det kunde lika gärna spegla en osäkerhet som många brottades med. 

Amerikanen Jack, berättar till exempel om sin vistelse i Sverige där han förvånas över 

det självförtryck som flertalet av de svenska bögarna tycktes bära med sig vart de än 

befann sig. De spelade en roll när de var ute medan de visade en helt annan sida i 

hemmet. De tycktes också vara hämmade sexuellt vilket alltså motsade den 

frispråkighet som de på klubbarna stoltserade med.90 Jacks iakttagelser ger oss en 

intressant kontrast till självbilden av den sexuellt frigjorda bögen som rakryggad 

stoltserar med sin sexualitet, som väldigt ofta framträder i Revolt. Men att många 

bögar var osäkra och långt ifrån öppna var ändå ganska utbrett under 1970-talet, och 

hörde samman med ett flertal faktorer som inte minst hade att göra med medias 

negativa syn på homosexualitet.91 

Det märks särskilt under 1980-talet då en yngre generation tar plats och förespråkar 

en ny slags öppenhet där det sexuella tonades ned till förmån för att bringa klarhet i 

vad det innebar att vara homosexuell, men också människa med vitt skilda intressen.92 

                                                     
86 Michael Holms svar till E.A.W. i Stockholm, ”Revoltposten”, Revolt 1971:11, s. 25–26. 
87 Sören Klippfjell, ”I samarbetets tecken”, Revolt 1971:9, s. 23–24. 
88 Bernth V., ”Mer från Malmö”, Revolt 1975:1, s. 57; Karl, ”Revoltposten: Kära läsare av Revolt!” 

Revolt 1979:3, s. 58. 
89 Michael Holm, Revolt 1971:7, s. 34. 
90 Jack, ”Månadens porträtt: En amerikan i Sverige”, Revolt 1971:5, s. 4–7. 
91 Norrhem 2001, s. 225, 227. 
92 Dodo Parikas & Jon Voss, ”- Upplys ’homofoberna’!”, Revolt 1986:3, s. 9. 
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Den nya generationen hade på så sätt ambitionen att belysa de homosexuellas 

situation i samhället genom att problematisera sexfixeringen som fanns hos 

allmänheten i mötet med homosexuella.93 Den tidigare generationen hade tvärtom satt 

de sexuella aspekterna i fokus och propagerat för en liberal sexualmoral. När så 1970-

tal övergick i 1980-tal och en aidsepidemi slog hårt mot de homosexuella hamnade 

frågan om en friare sexualitet i ett nytt ljus. Dessutom ledde borttagningen av 

sjukdomsstämpeln på homosexualitet vid 1970-talets slut att den fortsatta politiska 

kampen för homosexuellas rättigheter gick in i en ny fas.94 Det går dock inte att 

förringa att den nya generationens ökade öppenhet möjliggjordes tack vare den äldre 

generationens politiska emancipationskrav för ett sexuellt likaberättigande som krävt 

samhället att erkänna de homosexuella som grupp. Det är heller inte orimligt att tänka 

sig att Revolts sexliberala propagerande för ökad öppenhet hade en betydande 

inverkan på de yngres positiva självsäkerhet ifråga om deras sexualitet. 

 

Den politiska frigörelsekampen 

Förespråkandet för en friare och individualiserad sexualmoral tog sig ganska snabbt 

politiska former. I Revolt skrivs reportage, debattinlägg och krönikor som tillsammans 

skildrar hur såväl den politiska kampen tog form som hur den utvecklades. Det var 

inom ramen för den sexliberala ideologin i kombination med vänstervågens 

socialistiska ideologi som inspirerade de homosexuella till att börja ta ställning för sina 

rättigheter.95 Internationella influenser från bland annat de övriga nordiska länderna, 

Tyskland och USA var också betydelsefulla för att belysa skillnader mellan olika 

samhällsregimers sätt att behandla homosexuella. Stonewallupproret 1969 var länge 

den största inspirationskällan, där det amerikanska homosamhället för första gången 

gjorde motstånd mot polisens razzior.96 Symboliken kunde inte vara mer tydlig: 

Samhällets acceptans för homosexualitet låg i de homosexuellas händer.97 

I det politiska arbetet ingick även en viss form av teoretisering kring vilka idéer som 

skulle utgöra frigörelsekampens kärna. Blickarna vändes här snabbt mot den pågående 

könsrollsdebatten, där teorin om könens roller uppmuntrade till emancipation för 

såväl kvinnor som män. Den homosexuella livsstilen utmålades som det möjliga 

alternativet till att bryta de strukturer och institutioner som samhället var uppbyggt 

kring, här särskilt äktenskapet.98 På sikt skulle denna brytning bana väg för ett nytt 

samhälle.99 En var också mån om att ha en vetenskaplig grund för sina argument, 

                                                     
93 Jon Voss, ”Revoltfolket: Jon Voss talar med Roger Jönsson”, Revolt 1983:1, s. 18–21. 
94 Rydström 2004a, s. 44–46. 
95 Lennerhed 2000, s. 141. 
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98 Olsson 2011, s. 204–206. 
99 ”Spola självförtrycket: Fjärde lektionen att begrunda för tveksamma bögar”, Revolt 1975:4, s. 54. 
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varför Kinsey-rapporten kom att få stort inflytande med den övergripande tesen om 

människans potentiella bisexualitet.100 En sökte även förena Karl Marx (socialismens 

frontfigur) med Sigmund Freud (psykoanalysens fader). Homokamp blev här närmast 

synonymt med klasskamp.101 De neurotiska dragen som enligt Freud kännetecknade 

människans sexuella mönster inspirerade de homosexuella till att driva med 

medikaliseringen av sexualdebatten. Till exempel använde de flesta tesen om den 

dysfunktionella familjen i sin politiska retorik för att lyfta en viktig poäng. Det kunde 

låta i stil med att: Det är tack vare Pappa Freud vi blev som vi blev och Vi är dom som 

våra föräldrar varnat oss för.102 

Det gjordes också rena attacker mot den medicinska och psykiatriska vetenskapen, 

liksom kyrkans puritanska sexualmoral kastades i papperskorgen. Att utgå från att de 

homosexuella utgjorde en särart gentemot de heterosexuella, men poängtera att det 

ändå bara förelåg marginella skillnader mellan de båda skulle visa sig vara ett lyckat 

koncept. Successivt nyanserades också perspektivet med hjälp av den individuella 

frihetstanken och teorin om den potentiella bisexualiteten så att det under några år 

föreföll ointressant att diskutera huruvida någon var uteslutande homosexuell eller 

uteslutande heterosexuell. I stället för att tala om motpoler (homo/hetero) luckrades 

gränserna upp till den grad att det snarare blev upp till den enskilde att definiera sin 

sexualitet.103 Men när det gällde kampen om ett sexuellt likaberättigande och att få 

regeringen att börja driva frågor som uppmärksammade de homosexuellas intressen 

och situation i samhället fanns det ett särskilt behov av att utmärka homosexuella som 

grupp.104 

Av den anledningen inleddes så den process som sökte mobilisera alla homosexuella 

till att utgöra ett enat homosamhälle som skulle göra det lättare och effektivare att 

driva politiska frågor.105 I arbetet för lika rättigheter söktes även allierade hos andra 

förtryckta grupper i samhället. Solidaritet både inom och mellan olika grupper var 

därför en angelägen fråga för att få till stånd en samlad front som var så bred att 

samhället inte längre kunde blunda för gruppernas existens. I Revolt syns emellertid 

hur svårt det var att stärka solidariteten bögar emellan, liksom mellan bögar och 

                                                     
100 Åke Carlson, ”Debatt om de homosexuella”, Revolt 1971:3, s. 14–15. 
101 Se vidare Greger Emans artikel om de homosexuella socialisterna ”Röda bögar” i Göteborg. Eman 

2000. 
102 Se vidare Dodo Parikas bok, Frigörelse. Leva öppet som bög eller lesbisk (Stockholm: Liber förlag, 
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104 Michael Holm, ”Press och homosex”, Revolt 1975:10, s. 8–9. 
105 Sören Klippfjell, ”Gud eller djävul?”, Revolt 1971:10, s. 30. 
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lesbiska. Bögarna uppfordrades till exempel gång på gång att intressera sig mer för 

lesbiska frågor i förfäktandet av deras egna emancipationssträvanden.106 

På samma sätt ansågs det viktigt att homosexuella inte isolerade sig i sina respektive 

grupperingar, utan sökte kontakt med andra som överskred de sexuella 

dimensionerna. Framför allt handlade det om att homosexuella skulle knyta 

heterosexuella kontakter för att på så vis bryta de fördomar som många heterosexuella 

upplevdes ha om homosexuella.107 Men solidaritetsproblem var något som de 

homosexuella tvangs tampas med länge, vilket resulterade i flera slitningar inom 

homosamhället för en lång tid, vars huvudsakliga förklaring bottnade i 

intressekonflikter mellan de olika grupperna. Alla var helt enkelt inte överens, vare sig 

om hur de politiska målen skulle nås, vad frigörelsekampen egentligen skulle utmynna 

i, huruvida bögar och lesbiska hade samma intressen, eller vad det innebar att 

identifiera sig som homosexuell, bög, lesbisk eller något annat.108 

 
Slitningar mellan RFSL-medlemmar och Revolts läsare 
De allra tydligaste slitningarna var trots allt de mellan RFSL-medlemmarna och Revolts 

läsare. Under 1950–1970 upplevdes RFSL inte ha åstadkommit särskilt mycket mer än 

att bygga upp ett byråkratiskt samfund, ansåg Revolts företrädare. Utöver det tycktes 

verksamheten inte göra annat än kräva medlemmarna på pengar för att lösa de 

ekonomiska svårigheter som RFSL länge brottades med.109 I Revolt är det flera som i 

början av 1970-talet undrar vad RFSL egentligen sysslar med och vad de står för. Många 

förbryllas över den försiktighet som RFSL använder sig av i sina metoder för att nå ut 

med sitt budskap till allmänheten.110 Stig-Åke Petersson, som senare skulle bli 

förbundsordförande i RFSL, skrev 1971 ett öppet brev till RFSL i Revolt där han 

kritiserade förfaringssättet att hela tiden söka gå via massmedierna för att nå ut till 

allmänheten, och föreslog alternativa kanaler. I Peterssons kritik urskiljs en misstro 

mot medias sätt att belysa de homosexuellas situation i samhället:  

 
[V]i måste konversera direkt med de människor vi vill påverka med vårt budskap utan 

att massmedia skall tolka vad de tycker. Personligen anser jag att ett mycket effektivt 

                                                     
106 ”Jubileum med kris. RFSL fyller 25 år med kongress i Göteborg i påsken”, Revolt 1975:6, s. 12–13; 

Lennart Berg, ”På tal om feminister”, Revolt 1975:5, s. 24; Michael Holm, ”Flickornas Camelot 
som en kille såg det”, Revolt 1971:8, s. 10–11. 

107 Sören Klippfjell, ”I samarbetets tecken”, Revolt 1971:9, s. 23–24. 
108 Jens Rydström & David Tjeder, Kvinnor, män och alla andra. En svensk genushistoria (Lund: 

Studentlitteratur, 2009), s. 204–205. 
109 ”Jubileum med kris. RFSL fyller 25 år med kongress i Göteborg i påsken”, Revolt 1975:6, s. 12–13; 

Michael Holm, ”Debatt om rfsl”, Revolt 1971:4, s. 24. 
110 Anders Westerdahl, ”På tröskeln till RFSL:s jubileumsår”, Revolt 1975:1, s. 5–6; Carl Regman, 

”Kommunikationsproblem och samordning”, Revolt 1971:4, s. 27–28; Robert Sandström, ”Förlåt 
att jag frågar… MEN”, Revolt 1979:3, s. 31. 
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sätt är att jobba fram en utställning som belyser de homosexuellas problem, önskemål 

o.d.111 

 
Förutom att några läsare i Revolt tyckte att RFSL:s verksamhet var tråkig på grund av 

att det sällan anordnades aktiviteter och evenemang som gjorde att homosexuella 

kunde mötas och ha roligt tillsammans, kritiserades förbundet ofta för att de inte ville 

stöta sig för mycket med samhället. 

Rune Andersson var den läsare som gick längst i sin kritik och beskyllde bland 

annat RFSL för att vara ett gäng hycklare. Han menade att RFSL inte på allvar gjorde 

de homosexuella rättvisa eftersom deras propaganda tycktes vara att främja de 

homosexuellas anpassning till samhället. Men enligt Andersson blev denna slags 

anpassning problematisk eftersom det inte var de homosexuella det var fel på, utan 

intoleransen i samhället.112 Målet borde därför vara att vilja förändra samhället och 

ställa särskilda krav. På samma sätt som Michael Holm var kritisk mot att psykologer 

och läkare hade kunskapsmonopolet om homosexualiteten, var Anderssons 

övertygelse att de homosexuella själva måste ta makten över kunskapsmonopolet 

genom att belysa sina positiva erfarenheter av att vara just homosexuella.  

 
Psykologerna har sin uppgift. De skall bota intoleransen, inte homosexualiteten. Men 

även intoleransen botas ännu bättre av oss själva. Genom att vi visar att vi är glada 

bögar.113 

 
Att vara en glad bög, det vill säga att till fullo bejaka sin sexualitet och göra något gott 

av den ansågs enligt Andersson vara den bästa metoden för att arbeta bort fördomar 

om homosexualitet. 

Svaret till Andersson lät dock inte vänta på sig. Från Det norska förbundet av 1948,114 

försvarade informationssekretretaren Karen-Christine ”Kim” Friele RFSL genom 

påpekandet att förbundet, liksom liknande organisationer i andra länder hade ett 

särskilt upplysningsansvar som fordrade vissa spelregler och restriktioner för hur 

information om sexualitet skulle presenteras och redogöras. Friele tillade att en 

upplysningstidskrift hade målsättningen att vara så objektiv som möjligt, till skillnad 

från en tidskrift som Revolt som kunde prioritera särskilda intressen och behov framför 

andra.115 

Från danskt håll lät det å andra sidan annorlunda, där en särskild aktivistgrupp 

propagerade för den handlingskraftighet som Andersson efterlyste: 

                                                     
111 Stig-Åke Petersson, ”Öppet brev till RFSL”, Revolt 1971:4, s. 25. 
112 Rune Andersson, ”Ursäkta, får man vara en glad bög”, Revolt 1971:6, s. 17–19. 
113 Rune Andersson, ”Ursäkta, får man vara en glad bög”, Revolt 1971:6, s. 19. 
114 Det norske forbundet av 1948 (DNF-48), motsvarigheten till det svenska RFSL. 
115 Kim Friele, ”En glad_men ikke helt velorientert bøg!”, Revolt 1971:8, s. 43–44. 
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Den offensiva hållning som vi bör främja, går ut på att det är skönt att vara bög och det 

vi gör är riktigt, därför att det i sista hand är ett uppror mot den reaktionära borgerliga 

moralen. Vi kommer att kräva vår rätt att vara bögar överallt – d.v.s [sic] människor 

som kan älska och älska personer av samma kön – och vi håller hårt på att vi vägrar 

göra om oss bara för att behaga de s.k. ”normala”. Och vårt slutliga mål: att alla skall bli 

heltids-aktivister, förverkliga sig själva genom att övervinna rädslan för andra 

människor, det måste vara ett gemensamt mål för all revolutionär verksamhet.116 

 
Det fanns alltså tidigt tecken på revolutionära krafter både inom och utanför de 

nordiska riksförbunden, men från styrelsernas sida var den allmänna hållningen att 

arbeta långsiktigt och metodiskt med hjälp av upplysning om sexualitetens varierade 

uttryck.117 Under 1971 pågick nämligen en omorganisering inom RFSL där en ville 

bredda sin verksamhet, vilket också ställde högre upplysningsansvar.118 Under året 

stadgades till exempel att RFSL inte bara skulle vara ett förbund för homosexuella, 

utan för alla förtryckta sexualiteter som lade vikt vid att främja individens rätt att 

utveckla ett personligt sexuellt mönster. På så sätt fanns ambitionen att inte dela upp 

människor i homo-, bi- och heterosexuella grupper.119 

Men upplysningsarbetet var inte det största problemet, utan det som retade RFSL-

medlemmarna mest var att många kände att de inte hade någon möjlighet att påverka 

förbundets verksamhet. Michael Holm reflekterar bitterljuvt över årsmötet 1971 där 

han menar att förbundet inte tog hänsyn till att göra verksamheten mer inbjudande för 

landsortsklubbarna och medlemmarna runt om i landet. Det röstades även fram en ny 

ordförande, som för många var helt okänd, vilket gjorde att medlemmarna kände sig 

förbisedda, och det konstaterades att det var stockholmsgruppen som dominerade. 

Holms uppmaning till RFSL var därefter tydlig. Ett riksförbund skall inte endast ha sitt 

centrala säte i Stockholm utan behöver en styrelse med krafter och engagemang från 

hela landet.120 

Även om samarbeten mellan de olika lokala föreningarna var viktigt från RFSL:s 

sida, tog det lång tid att få till en bred representation i styrelsen. Mansdominansen var 

exempelvis ett problem i sig, där de lesbiska var underrepresenterade i styrelsen långt 

inpå 1980-talet. Först då blev det vanligt med kvotering vilket skapade en relativt jämn 

fördelning mellan män och kvinnor.121 Detta speglar i mångt och mycket de 

                                                     
116 En dansk aktivistgrupp inom Det danska forbundet af 1948, citerad i Revolt 1971:8, s. 45–46. 
117 Wasniowski 2007, s. 113–126. 
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121 Jon Voss, ”Nytt från rörelsen: RFSL-Kongressen 1983”, Revolt 1983:5, s. 54. 
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solidaritetsproblem som länge fanns mellan bögar och lesbiska, och mellan de olika 

lokalavdelningarna. Det intressanta med denna problematik är att trots 

medvetenheten om behovet av ökad solidaritet och sammanhållning mellan de olika 

grupperna, tycktes det alltid finnas diverse meningsskiljaktigheter som hindrade det 

hela från att realiseras i praktiken.122 Men det går samtidigt inte att understryka vilken 

betydelse RFSL ändå hade för att mobilisera homosamhället. Kanske var det just den 

trögstartade processen att etablera ett starkt riksförbund, som under 1950- och 1960-

talen fått använda sig av vissa försiktighetsåtgärder för att över huvud taget kunna 

bedriva sin upplysningsverksamhet, som provocerade fram en politisk aktivism hos 

många bögar och lesbiska. Kommunikationen mellan de olika aktörerna var också 

majoriteten noggranna med att bibehålla för att sprida information om vad som hände 

inom förbundet, och på det politiska och kulturella området. Även om några av RFSL:s 

styrelsemedlemmar kritiserade Revolt för att vara omoralisk och något vinklad i sin 

upplysning om homosexualitet och homosexuella, återkom de ändå flera gånger i 

tidningen med sina upplysningsartiklar och svarade ofta konkret på den kritik som 

riktades mot förbundet med jämna mellanrum.123 

Det skall därtill påpekas att de kriser som RFSL hade under 1970-talet var 

väsentligen av byråkratisk och ekonomisk karaktär. Problemen kretsade på så vis runt 

organisationsarbetet och formen för hur verksamheten skulle bedrivas, och inte i själva 

innehållet. Från styrelsens sida var också uppmaningen till medlemmarna i stort sett 

densamma under hela den undersökta period som avhandlas i den här uppsatsen (1971-

1986): att förutsättningen för att RFSL skall kunna driva viktiga frågor för att uppnå ett 

sexuellt likaberättigande på livets alla områden, krävs ansvarsfulla och aktiva 

medlemmar som är med och sätter agendan.124 

 
Tolerans ansågs inte vara tillräckligt 
Den politiska aktivismen gick hela tiden hand i hand med det intensiva 

upplysningsarbetet som de homosexuella ägnade sig åt. Skolans sexual- och 

samlevnadsundervisning hamnade i särskilt blåsväder under 1975 sedan Ulo Maasing 

riktat skarp kritik mot utredningen om undervisningens innehåll,125 den så kallade 

Utredningen rörande sexual- och samlevnadsundervisning (USSU). Det Maasing 

invände mot var skildringen av homosexualitet som en patologisk avvikelse, där den 

homosexuelle betraktades som sjuk. Homosexualiteten sågs inte heller som en 

egenskap utan som ett tillstånd. Detta sjuka tillstånd blev sedan föremål för 

problematisering som åberopade behovet av medicinsk och/eller psykiatrisk 

                                                     
122 Rydström & Tjeder 2009, s. 204. 
123 Bertilsdotter Rosqvist 2011, s. 31. 
124 Petersson 2000, s. 18–19, 23–25. 
125 Ulo Maasing, ”Usch, USSU!”, Revolt 1975:1, s. 7. 
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behandling för att lindra det lidande som den homosexuelle uppfattades lida av. 

Maasing menade att utredningens syn på homosexualitet var som att färdas tillbaka till 

1800-talet, och var allt annat än lämpligt att lära ut i grund- och gymnasieskolorna. 

Han värjde sig särskilt inför den beklagande ton som ofta användes vid tal om 

homosexualitet, liksom budskapet att homosexualitet var något som tragiskt nog fanns 

och som var svårt att behandla. Av den anledningen ålades det, enligt utredningen, på 

samhället att känna medlidande med de homosexuella och visa större tolerans mot 

deras samhällssituation.126 

En av redaktörerna till utredningen, Carl Gustaf Boethius, svarade på Maasings 

kritik och menade att valet av ordet tillstånd visserligen var problematiskt att använda, 

men kunde användas på såväl homosexualitet som heterosexualitet och hänvisade till 

en psykologisk grundsyn som inte i sig var nedvärderande. För Boethius’ del var det 

därför högst angeläget att motverka intoleransen mot homosexuella i samhället.127 Men 

att motverka intoleransen i samhället ansågs inte tillräckligt enligt flera politiska 

aktivister. Till följd av Maasings recension av utredningen och Boethius’ svar inleddes 

en debatt om att homorörelsens frigörelsekamp inte kunde stanna vid tolerans, utan 

ämnade att ta strid för ett sexuellt likaberättigande genom tydlig lagstiftning. 

Att bli tolererad upplevdes generellt som negativt, eftersom aktivisterna menade att 

det inte automatiskt gjorde de homosexuella likvärdiga med de heterosexuella, utan 

satte dem snarare på undantag.128 Bakom den ökade toleransen kunde en beslöjad 

nedvärdering och ett medlidande och beklagande inför de homosexuellas situation 

dölja sig.129 Det största motståndet som homosamhället hade att kämpa mot var alltså 

inte de direkt negativa och fördomsfulla attityderna som allmänheten kunde sitta inne 

på, utan de välformulerade och retoriska attityderna som bland annat politiker och 

forskare gav uttryck för, som bakom sitt budskap om välmening och förståelse, i själva 

verket kunde företräda en anti-homosexuell propaganda. Det ansågs också behövligt 

att ställa sig kritisk till hur homosexuella skildrades i media och i vilka sammanhang 

det gjordes.130 Att pressen skrev om homosexuella eller att homosexuella svepte förbi i 

TV-rutan var i sig inget tecken på likvärdighet. Likvärdigheten blev fullbordad först 

när de homosexuella kunde cirkulera i media dygnet runt, där samkönade par kunde 

kyssas öppet.131 Därför räckte det inte med att bara bli tolererad. 
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Global aktivism satte agendan 
Frigörelsekampen tog sig mer aktivistiska former under 1970-talets andra hälft där 

bögar uppmanades gå i armkrok med de lesbiska och demonstrera för att kräva sina 

rättigheter och visa att de inte under några som helst omständigheter gav sig. Den 

politiska aktivismen hämtade här kraft och inspiration från i huvudsak USA med sina 

frigörelsedemonstrationer på öppen gata, vilket även etablerades i Sverige med en 

frigörelsedag, sedermera frigörelsevecka i slutet av augusti varje år.132 Aktivismen var 

också globalt utformad där de homosexuella belyste situationen och villkoren för 

samkönad kärlek över hela världen. I Revolt syns reportage och krönikor från bland 

annat Argentina, Kina, Spanien, Italien, Marocko, USA och Iran. 

Ruhollah Khomeinis avrättning av homosexuella i Iran 1979 fick många aktivister att 

reagera kraftigt.133 Just nyhetsnotiser om folkmord, fängelsestraff, och förföljelser av 

homosexuella fick stor plats i flera homotidskrifter runt om i Europa för att påminna 

homosexuella om att kampen för legalisering av homosexualitet och mänskliga 

rättigheter var långt ifrån över, vilket skulle motivera de berörda till att ta ställning. I 

Sverige uppmärksammades också tiden från nazitysklands koncentrationsläger under 

andra världskriget, där de homosexuella var de enda som inte hade fått någon 

upprättelse och rätt till ersättning efter att fångarna släppts fria, de få som överlevde.134 

Från tyskt håll var det dock förvånande att Sverige engagerade sig så i den här frågan 

medan flera hellre ville glömma den tid som varit. Men i ljuset av avrättningarna i 

Khomeinis Iran, var det från svenskt håll högst angeläget att inte glömma, utan 

tvärtom aktualiserade dessa händelser de frågor och fundament som de homosexuella 

aktivisterna runt om i världen alltjämt stred om att bekämpa: nämligen 

kriminaliseringen av samkönad kärlek. 

1970-talet var på så sätt ett politiskt årtionde där homokampen fick en internationell 

prägel för att belysa den intolerans som flera samhällsregimer företrädde. Vetskapen 

om hur andra homosexuella hade det gav nytt bränsle till den fortsatta kampen. För 

Sveriges del resulterade den politiska aktivismen i två grundläggande mål och 

landvinningar där åldersgränsen för samkönat sexuellt umgänge likställdes med 

olikkönat sexuellt umgänge och sänktes från 18 år till 15 år 1978.135 Den andra stora 

segern kom 1979 då sjukdomsstämpeln av homosexualitet togs bort från 

socialstyrelsens klassificeringsregister över sjukdomar. Detta hade varit ett resultat av 

att ett gäng aktivister avvikit från frigörelsedemonstrationen i Stockholm för att i 
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stället ockupera socialstyrelsens kontor, och tålmodigt inväntat den nytillträdde 

chefen Barbro Westerholm som kom ut och pratade med gruppen. Kort därefter togs 

sjukdomsklassificeringen bort från socialstyrelsens register.136 Från myndigheternas 

sida var homosexualitet därmed inte längre att betrakta som en patologisk avvikelse, 

utan ett alternativt uttryck för kärlek och sexualitet. Världshälsoorganisationen 

(WHO) strök å andra sidan homosexualitet från sina sjukdomslistor först 1992.137 

Den politiska uppbackning som fanns bland flera politiska partier under valåret 1979 

gav också skenet av att homosexuell samlevnad var från riksdagens sida en helt 

acceptabel samlevnadsform, något som förvisso deklarerats redan 1973 i samband med 

att en motion från vpk om registrerad samlevnad skulle ersätta äktenskapet avslogs, 

men besvarades med argumentet att kraven visserligen borde avvisas men att 

samlevnad mellan två parter av samma kön ändå betraktades som fullt acceptabelt.138 

Men 1979 tycktes majoriteten av politikerna hysa en positiv inställning till homosexuell 

samlevnad. Två år innan hade även en utredning tillsatts av regeringen för att 

undersöka huruvida homosexuella diskriminerades i samhället och häri föreslå 

åtgärder för att undanröja diskriminering. Bögarna och lesbianerna hade därmed 

lyckats! 

Men lyckan varade dock inte länge. Redan vid 1970-talets slut upptäcktes ett virus 

där särskilt bögar från flera länder tycktes drabbas av ovanliga sjukdomar i orimligt 

hög grad där deras immunförsvar försvagades så snabbt att flera avled på kort tid. 

Detta slags virus spred sig också skrämmande fort från land till land, och 1982 

diagnostiserades den första personen i Sverige som avled redan två år efter.139 Väl då 

var katastrofen ett faktum. Aids hade kommit till Sverige …  
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1980-talets aidsepidemi leder oss in i ett helt nytt kapitel i bögarnas historia, vars 

effekter kom att skaka om homosamhället i grunden och kasta en mörk skugga över 

hela årtiondet. Rapporteringen i media framställde det till en början som en bögsmitta, 

ett slags bögpest, eftersom den främmande sjukdomen hade påträffats ovanligt ofta 

hos homosexuella män. Längre fram påträffades den även bland andra patientgrupper 

vilket också framkom i massmedierna, men ändå tycktes föreställningen om bögsjuka 

ha etsat sig fast i folks medvetande.140 Om inget annat blev den ett utmärkt föremål för 

moralister att hävda att de homosexuella fick vad de förtjänade.141 

Att tala i termer av hysteri är inte att överdriva, eftersom rapporteringen om aids 

satte skräck bland de homosexuella över hela världen. Ytterst få bögar skulle komma 

att bli oberörda, då åtminstone en eller flera ur bekantskapskretsen gick bort eller bara 

försvann spårlöst.142 Många tog till exempel livet av sig efter att de diagnosticerats för 

att göra pinan kort. Andra genomled förgäves de horribla plågor som sjukdomen 

resulterade i. Läkarna stod länge handfallna inför den odefinierade sjukdomen som 

visade tecken på olika symptom hos olika patienter. En del drabbades av en aggressiv 

cancerform, andra av lunginflammationer, och en tredje grupp fick svampinfektioner. 

Den gemensamma faktorn var att immunförsvaret blev så försvagat att det i princip 

inte klarade av att stå emot någonting, vilket innebar att nya infektioner hela tiden 

uppstod. Hysterin som utbröt bland bögarna gjorde det än mer angeläget att arbeta 

med information och upplysning, speciellt eftersom den homosexuella livsstilen kom 

att bli ifrågasatt i den svenska dagspressen.143 

 

Den yngre generationen förändrar innehållet 

I homopressen märks också en tydlig förändring där den tidigare promiskuiteten och 

hyllandet av fri sex, i stället formulerade en ny sexualmoral som närmast förespråkade 

avhållsamhet och hyllade fasta relationer.144 Revolt kom i dessa vindar och mot 

bakgrund av kvinnorörelsens debatt om prostitution och pornografi, att kritiseras för 

sitt pornografiska innehåll.145 I samband med att en yngre generation bögar trädde 

fram och började arbeta för Revolt började också innehållet förändras successivt. Det 

                                                     
140 Thorsén 2013, s. 44–47, 422ff. 
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143 Svéd 2000, s. 229–232. 
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Ny gaymoral utan moralism: - Det är dags att sluta leka nu!”, Magasin Gay 1983:3, s. 19–20. 
145 ”Homosexuella Socialisters svar på Fib/Kulturfronts upprop mot porr och prostitution”, Revolt 

1979:5, s. 5; Ingegärd Glans, ”Porrvaruhus vållar hysteri”, Revolt 1979:5, s. 53; Jon Voss, ”RFSL:s 
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blev till exempel färre artiklar om sextekniker och dylikt. I stället blev det populärt 

med så kallade bögberättelser och porträtt av såväl kända som okända bögar i en serie 

kallad Revoltfolket. Här syntes öppna och målmedvetna bögar som antingen var 

politiker, kulturarbetare eller yrkesverksamma personer från skilda sektorer. 

En av dessa yngre krafter som var med och ändrade innehållet var Jon Voss som 

1983 blev delaktig redaktör och medarbetare för att rapportera om gaylivet i Stockholm 

med omnejd. Voss’ ambition var att stärka bögar till att bli mer öppna med sig själva 

och ge de homosexuella möjligheten att utveckla en gaykultur.146 Han kom särskilt att 

rikta in sig mot att recensera litteratur, film och musik med gayteman, och ge tips på 

olika kulturevenemang. En annan yngre kraft var Dodo Parikas, som i journalistisk 

anda skildrade utelivet för de homosexuella tillsammans med Voss. De var båda 

särskilt angelägna om att beskriva villkoren för fortsatt politiskt ställningstagande, 

vilket skedde automatiskt genom att de bögar de intervjuade var öppna med sin 

läggning. 

Under 1983 ersattes också Revolt av tidskriften Magasin Gay, som syftade till att 

bredda innehållet för att nå en bredare målgrupp. Det var med andra ord fråga om att 

söka etablera en kultur- och nöjestidning med politiska inlägg.147 Det pornografiska 

materialet togs här bort, vilket möjliggjorde en större spridning till allmänheten. Men 

tidskriften blev alldeles för dyr att producera så att Revolt var tillbaka redan 1984. Att 

ta bort det pornografiska innehållet visade sig inte heller särskilt lyckat för den redan 

etablerade målgruppen, varför Revolt hälsades välkommen tillbaka på marknaden. 

Pornografin kom å andra sidan att få begränsat utrymme hädanefter.148 

Den stora skillnaden mellan Michael Holm och Voss och Parikas var att hos de 

senare tonades det sexuella ofta ner till att mer belysa människan bakom sexualiteten. 

I bögporträtten hamnade sexualiteten sällan i fokus, utan inplanterades som en 

underförstådd beståndsdel i identifikationen som homosexuell. Det blev alltså 

betydligt viktigare med en öppen identitetsposition som bög eller gay, snarare än en 

manifestation för själva sexualiteten som sådan. Detta fick till följd att det tidigare 

utrymmet för bisexualitet marginaliserades i retoriken. Under Holms 1970-tal hade 

identifikationen som bög varit av mindre vikt, utan det hade snarare handlat om 

öppenhet på det sexuella området för att avdramatisera homosexualiteten. Den 

sexliberala hållning som Holm företrädde gjorde det mer eller mindre omöjligt för 
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honom att se betydelsefullheten i att placera in människor i särskilda fack efter ett 

sexuellt mönster.149 Den inställningen blev dock vid mitten av 1980-talet betraktad som 

allmänt flummig. Att vara sexliberal innebar då oftast att man tvingades förklara sig: 

 
För tio-femton år sedan var jag – som så många – sexliberal. Sedan blev det fult att vara 

det, många hoppade av och en del blev s.k. nymoralister. Vi som blev kvar kallades 

”flumliberaler” och det var inte något bra. Lite genant tyckte jag nog, ända tills jag i en 

artikel av Kurt Overaa i danska Seksualpolitik läste: ”flumliberal finns inte på danska, 

men det betyder något i stil med att ’vi kan väl ta en öl och snacka om saken’” och det 

är ju egentligen väldigt trevligt.150 

 
Anledningen till en sådan här utveckling lär ha varit flera, men mot bakgrund av 

hysterin kring aids går det att se tydliga tendenser i den omsvängda retoriken. 

Anonymt sex och promiskuitet nedvärderades kraftigt eftersom det ansågs ge upphov 

till hiv och aids, där bögarna befarades att inte ha ordentlig koll på sin och sina 

partners sexuella hälsa. De sexuella praktikerna på bastuklubbarna och i parkerna 

svartmålades på så sätt, och rekommendationen blev i stället att ha sex i miljöer där 

det inte längre fanns någon möjlighet att vara anonym, som i sovrummet.151 

 

Nymoralism eller en ny sexualmoral? 

Holm kom här att bli en motståndare till den nymoralism som han menade följde med 

hysterin kring aids. Enligt honom skulle ingen behöva tvingas avstå från sexuellt 

umgänge, utan det handlade snarare om att värdesätta sin egen kropp och tänka på 

andras hälsa. Holm reagerade därför starkt på den kritik som bland annat läkaren Geo 

von Krogh riktade mot de ”promiskuösa” bögarna som sökte sexuella kontakter vid 

saunor.152 Enligt Holm fanns det ingen anledning att moralisera kring fenomenet och 

låta läkare och forskare bestämma hur och var bögarna skulle ha sex. I sådana fall 

skulle det bli tal om att puritanismen hade återvänt till Sverige med ny kraft: 

 
Den gamla puritanismen kommer tillbaka – sex ska betalas, om inte i kontanter, så 

med själsligt engagemang. Saunor är dåliga, men lokaler, där man först måste dansa, 

dricka öl eller spela biljard, är bättre. Varför? Man kan plocka med sig en eller flera 

hem från en bar och ha lika många sexpartners på det sättet. Det blir inte lika 

uppenbart förstås. Att heterosexuella kritiserar saunorna beror på att de reagerar mot 
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”skamlösheten” och ärligheten i det hela. Men det måste väl vara god moral att vara 

ärlig med sina känslor och vi har inte längre någon anledning att känna skam.153 

 
För Holm blev det problematiskt att låta aidsskräcken hindra bögarna från att ägna sig 

åt det som de många gånger tyckte om att göra. Han var förvisso inte ensam om den 

åsikten, särskilt inte bland läsarna. Men Holms sexliberala åsikter kom drastiskt nog 

att stramas åt i takt med att aidsepidemin trappades upp. I stället var det Voss och 

Parikas, och andra skribenter som alltmer tog över utrymmet. De efterfrågade här en 

ny sexualmoral. 

Urban Björk, som intervjuat von Krogh, menade att det inte handlade om 

nymoralism, utan om en ny moral där bögarna skulle sluta leka runt. För von Krogh 

och andra aidsforskare hade saunorna skrämmande kopplingar med de veneriska 

sjukdomarna och det dåliga immunförsvaret som resulterade i aids. Det var särskilt det 

konstanta bytet av sexpartner som befarades göra immunförsvaret extra försvagat. 

Därför rekommenderade von Krogh bögarna att sluta upp med att gå på saunor.154 Det 

promiskuösa utelivet kopplades även samman med den osäkerhet och dåliga 

självkänsla som upplevdes prägla den homosexuelles livsstil, och vars resultat blev att 

smyga. På så vis gavs de sexuella praktikerna på bastuklubbar och på toaletter 

symboliken av att det handlade om självförtryck hos bögar och diskussionen om dessa 

praktiker medikaliserades. Den som var trygg och öppen med sin sexualitet 

förväntades inte att springa på saunor längre. Det tillhörde en förlegad tid då bögar var 

hänvisade till sådana miljöer för att få utlopp för sina sexuella drifter. 

Det som gjorde det extra angeläget att uppmana bögar om att ändra sina sexvanor 

var den homofobi och aidsskräck som spreds i dagspressen. Från att homosexualitet 

betraktats som ett psykologiskt problem tills sjukdomsstämpeln försvann 1979, blev 

det nu närmast framställt som ett medicinskt problem.155 Om ingen agerade skulle det 

bli tal om ett rejält bakslag för homosamhället. Voss började särskilt ta till orda i 

frågan: 

 
Det är alltså inte så, att analsamlag i sig är orsaken till A.I.D.S. Det är heller inte så, att 

homosexuella är orsaken, vi är en drabbad grupp. Massmedia har lyckats skapa en bild 

av homosexuella som orsaken till sjukdomen och tyvärr har detta slagit rot i mångas 

medvetande.156 
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Läsarbrevens berättelser bekräftar också den problembild som Voss gav uttryck för 

ovan. Hasses historia är här bara en av flera där det beskrivs hur folk börjar undvika de 

homosexuella på deras arbetsplatser eller bokstavligt talat flyr fältet vid tal om 

homosexualitet i tron om att de skulle bli smittade därav, eller undviker att vidröra 

ämnet: 

 
Nästa gång jag råkade röra vid en karl höll han på att klättra uppför väggen i panik. 

Alla undviker mig uppenbart, mina arbetskamrater har blivit ett slags skuggor som 

flimrar förbi runt väggarna och som man aldrig kan få tag i. Då och då har jag försökt 

inleda samtal om min homosexualitet, som tydligen oroar dem så kolossalt, men de 

avvisar det alltid med att jag får ha mitt privatliv för mig själv.157 

 
Voss och Hasse pekade alltså båda på ett betydligt omfattande problem som riskerade 

att krossa de landvinningar som de homosexuella lyckats med decenniet innan, för att 

inte tala om de dödsfall som runt om i världen redan skakat om homosamhället i 

grunden vilket gjorde läget akut. Eftersom allmänhetens kunskaper om aids var 

grundade i massmediernas skildringar och problembild, var det nödvändigt för de 

homosexuella att komplettera den här bilden. Detta gjordes bäst med hjälp av 

information och upplysning. 

 

Upplysning ledde till framgång 

Upplysningskampanjer började då bedrivas såväl internt inom homosamhället som 

externt till den breda allmänheten.158 RFSL byggde till exempel upp en professionell 

rådgivningsverksamhet med bland annat en jourhavande telefonlinje och informativa 

broschyrer som delades ut till myndigheter och sjukvårdskliniker.159 Flera 

homoaktivister tog också egna initiativ via böglägren och en del började framträda 

öppet i media för att konfrontera den homofobiska attityden. Detta var enligt Voss och 

Parikas det enda rätta. 

 
Naturligtvis ska vi reagera, och sätta hårt mot hårt, om en myndighet eller tidningen 

agerar antihomosexuellt. Men det finns ett mycket effektivare sätt att nå resultat – 

samarbete, öppenhet och information. […] Många av oss kan hjälpa till att lösa upp 

knutarna och avdramatisera. Brist på kunskap skapar osäkerhet. Kunskap ger däremot 

en viktig trygghet.160 

 
Den interna informationsspridningen bestod av notiser och artiklar i Revolt som 

förkunnade säkrare sex. Läsarna uppmanades till regelbundna rutinkontroller vid de 
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veneriska mottagningarna, och att använda kondom vid alla typer av samlag eftersom 

smitta spreds via kontakt med blod och sperma. Förespråkande kondomanvändning 

var visserligen aktuellt även på 1970-talet, likaså som läsarna med jämna mellanrum 

erbjöds medicinsk rådgivning. Men det är först i samband med aidsepidemin som det 

blev allt angelägnare att betona vikten av att skydda sig själv och sina närmaste. Därför 

pryddes tidningen med flera varnande notiser om AIDS med stort namn, vars budskap 

var att göra regelbundna kontroller och ha ”säker sex”. Omständigheterna kring aids 

bidrog även till kreativitet och uppfinningsrikedom vad gällde sexteknik och sexuella 

praktiker. Eftersom anal- och oralsamlag var riskfyllt att praktisera menade Michael 

Holm att det fanns andra sätt att stimulera på. Det handlade helt enkelt om att ge 

utlopp för sin fantasi.161 

Det går därför inte att nog understryka vilka effekter aidsepidemin fick för 

homosamhället, och hur det förändrade villkoren för de homosexuella med tanke på 

det motstånd som fick nya krafter av att bögar började insjukna och dog utan 

möjlighet till att räddas.162 Bögarna hade inte heller många allierade att söka hjälp hos 

den första tiden. Men initiativ togs ändå av flera homosexuella som ville involvera sina 

heterosexuella vänner och bekanta i upplysningsarbetet, och via dem söka få ringar på 

vattnet där kunskapen spreds vidare.163 

1980-talet kom på många sätt att bli en motsägelsefull tid med sina kriser i form av 

myndighetspanik och nyväckt homofobi på grund av aidsskräck från samhällets sida. 

Men i krisen väcktes samtidigt en beundransvärd kraftansamling bland de 

homosexuella där upplysningsarbetet bidrog till ökad gemenskap. Redan efter bara 

några år kunde Holm konstatera en positiv förändring i folks attityder och var här inte 

sen att framhålla resultatet av de homosexuellas arbete: 

 
När vi klarat AIDS-krisen så bra som vi hittills gjort, beror det helt på oss själva. Vi har 

inte haft särskilt många allierade. Men vi har fått och kommer förhoppningsvis att få 

många fler. När AIDS-hysterin i pressen dämpats beror det på att vi homosexuella sagt 

ifrån. Detta gäller internationellt och våra egna insatser i AIDS-bekämpningen har ökat 

respekten för oss. Och just respekt är det vi mest av allt behöver. Föraktet och 

förtigandet är våra värsta fiender.164 

 
Hysterin lade sig sakteligen och ett intensivt och välfinansierat forskningsarbete 

resulterade så småningom i att hiv-positivitet inte ledde till en snar död. 
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Homosamhället var förvisso omskakat av sorg och frustration efter alla de bögar som 

avlidit alldeles för tidigt, men ur frustrationen hade bögarna lyckats få nytt bränsle till 

den fortsatta kampen för sina sociala och juridiska rättigheter. Det handlade här om 

rätten få gifta sig och att adoptera. Flera såg även behovet av en diskrimineringslag då 

de homosexuella var extra utsatta för diskriminering på bland annat sina arbetsplatser. 

Den homosexutredning som tillsattes 1977 hade visserligen skjutit upp debatten 

kring äktenskaps- och adoptionsfrågan eftersom politikerna ville invänta utredningens 

betänkande. Att förslagen om rätten till äktenskap och adoption skulle gå igenom var 

dock inte troligt då flera politiker hävdade att samhället ännu inte var redo för en 

sådan lagstiftning, förmodligen eftersom de homosexuellas krav om att få ingå 

äktenskap även innehöll kravet om att få adoptera. Det var särskilt adoption som 

väckte störst motstånd.165 När betänkandet väl presenterades 1984 var förslagen 

mycket riktigt inte tillräckligt långtgående i de centrala frågorna som bögarna och 

lesbianerna hade ställt, nämligen om äktenskap och adoption. I stället innehöll 

betänkandet fem konkreta förslag till förbättring för de homosexuellas villkor vilket 

bland annat omfattade olika grundlagsskydd mot diskriminering, som införandet av 

ett förbud i brottsbalken mot förolämpning och olaga diskriminering på grund av 

homosexuell läggning. Där fanns även ett förslag om att homosexuella flyktingar skulle 

få status att bli prövade för att få uppehållstillstånd då de var förföljda på grund av sin 

sexualitet. Det sista förslaget var en sambolag. Endast två av dessa förslag kom sedan 

att läggas fram i regeringens proposition 1986, som gällde sambolagen och ändringarna 

i brottsbalken.166 Homosexutredningens betänkande blev på så sätt en stor besvikelse, 

och den politiska aktivismen avstannade något vid det skedet, delvis därför att aids-

debatten upptog det mesta av tiden. Men sambolagen var ändå något att glädjas över. 

Den fick framför allt ett symboliskt värde när den trädde i kraft 1988 snarare än ett 

praktiskt värde eftersom den senare kom att kritiseras för att innehålla flera luckor 

beträffande rättsskydd för homosexuella par, men det var ändå att betrakta som en 

tillfällig seger.167 

Men sexliberalismen hade fått sig en ordentlig törn på grund av aidsepidemin. I 

samband med att identitetspositionen som öppen och målmedveten bög förstärktes, 

dels i konstruktionen av den ”homosexuella identiteten”, dels i belysandet av 

människan bakom sexualiteten, blev Revolt successivt en ren bögtidning där den 

sexliberala ideologin marginaliserades. Några år fanns ändå från redaktionens sida 

viljan att söka förena en sexliberal ideologi med identitetspolitik. Men vid mitten av 

1980-talet var förhållandena så annorlunda jämfört med 1970-talet, att den radikalism 

som fötts ur 1960-talets sexualdebatt kom att överges till förmån för nya ideal. Det går 
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därmed att tala om en normativ förändringsprocess från ett sexliberalt 1970-tal, till ett 

delvis moralistiskt 1980-tal som lade stor vikt vid identitetspolitik, där radikalismen på 

den sexuella fronten försköts till periferin. Holms ursprungliga idéer om en sexliberal 

tidning hade med andra ord blivit omoderna. Han övergav förvisso aldrig sina idéer, 

men tappade successivt inflytandet över tidningens innehåll då den yngre 

generationen, däribland Voss och Parikas, körde på en helt annan linje och sökte hela 

tiden forma tidningen så att den skulle spegla den verklighet som de homosexuella 

levde i. 

Sommaren 1986 lades Revolt ner och det för gott. Men redan under hösten släpptes 

det första gratisnumret av en ny tidning som ämnade vända sig till hela 

homosamhället och utgöra en kultur- och nöjestidning. Voss och Parikas blev här 

huvudredaktörer. Reporter hade startats. Därmed gick homopressen in i en ny fas. 
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I syfte att bryta tystnaden och formulera en kritisk röst till den medikaliserade 

sexualdebatten ifråga om homosexualitet positionerar sig Revolt som en sexualpolitisk 

tidskrift, vars grundläggande målsättning var att bekämpa upplevd puritanism och 

sexuella fördomar. I likhet med all annan homopress menar sociologen Hanna 

Bertilsdotter Rosqvist att Revolt haft två huvudsakliga funktioner: dels att synliggöra 

samhällelig homofobi, dels att konstruera en homosexuell (manlig) subjektivitet och 

bygga upp ett homosamhälle.168 Det är inom ramen för en sexliberal ideologi som 

tidningen ämnat att skildra homosexualitetens mångfacetterade sidor i ord och bild. 

Detta har inte endast innefattat olika sexuella praktiker, utan även omfattat sådant 

som alternativa livsstilar och samlevnadsformer, liksom belysande av de samhälleliga 

problem som homosexuella många gånger brottats med på grund av att de inte blivit 

fullt accepterade i samhället. 

Såväl redaktionens skribenter, som RFSL-aktivister och läsare har fått komma till 

tals och dela med sig av sina erfarenheter, vilket gjort Revolt till ett medium som 

skapat utrymme för en fri debatt. Tidningen är därför en skriftlig bärare av vitt skilda 

röster som dels vänder sig utåt till den läsekrets den söker nå, dels inåt för att gå i 

dialog med andra röster. Rent diskursivt ger detta upphov till en uppsättning av ett 

idé- och påståendekomplex där meningsskiljaktigheter i resonemangen har kunnat 

skönjas. Det har då handlat om oenigheter ifråga om strategiska metoder för att nå 

sexualpolitiska mål, snarare än vad för slags mål homorörelsen bör sträva efter att 

uppnå. De svenska sexualpolitiska målen har väsentligen kretsat kring stegvisa 

delmålsättningar: att avdramatisera och avmedikalisera diskussionen om människans 

sexualitet (särskilt homosexualitet); att i samhället uppnå ett sexuellt likaberättigande 

så att homosexuella kan erkännas som grupp; att bygga upp och utveckla en gaykultur; 

att homosexuella blir trygga och kan känna ett välbefinnande i sin sexualitet; och 

slutligen att undanröja hinder för homosexuella att kunna vara med och påverka 

samhällsutvecklingen i allmänhet. 

I anslutning till dessa delmål har olika sexualteorier debatterats. Skildringen av 

homosexualitet har tagit avstamp i synen på homosexualitet inom vetenskapen, inom 

kyrkan, inom den statliga kontexten såsom rättsväsendet, och inom massmedierna. I 

Revolt har skribenterna kritiserat uppfattningen om att homosexualitet skulle vara 

tecken på en patologisk avvikelse, vilket de menat resulterat i att läkare, psykologer, 

teoretiker och folk i allmänhet talat om homosexualitet i en beklagande ton. En har 

särskilt haft invändningar mot den överrepresenterade delen av deprimerade 

homosexuella i forskningen, vilket förstärkt forskarnas uppfattningar om att den 

homosexuelle lider på grund av sin sexualitet. Skribenterna har snarare velat härleda 
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depressionen till det självförtryck som många homosexuella levt med på grund av en 

samhällelig intolerans mot homosexualitet. Uppfattningen om den homosexuelle som 

en destruktiv och besynnerlig varelse har då blivit en del av den homosexuelles 

självbild. Av den anledningen har skribenterna ägnat sig åt att bygga upp läsarnas 

självförtroende och rekommenderat dem att inte skämmas över sin sexualitet, och att 

successivt överge sitt självförtryck. 

Under 1970-talet sker så en förändring i sättet att skriva om homosexualitet där 

majoriteten börjar överge bilden av den destruktive och avvikande varelsen, till att i 

stället betona det vackra i att älska homosexuellt och våga vara sig själv. Även om 

decenniet präglas av en utbredd diskretion bland de homosexuella går det att mot 

1970-talets slut märka hur alltfler läsare blir mer självsäkra i sig själva och strävar efter 

att leva öppet. Ett öppenhetsideal genomsyrar därefter tidningen så att den tidigare 

diskretionen blir föremål för kritik där så kallade smygbögar polemiseras. När så 1980-

talet träder in anses inte längre homosexualiteten vara någons privatsak, utan har i sin 

politiserade form blivit en samhällsfråga. Samhälleliga förändringar i form av ökad 

mobilisering bland sexuella minoriteter och en aidsepidemi kom att skynda på en 

sådan förändringsprocess.169 

Den politiska aktivismen hade fått sin största inspiration från USA där Kinsey-

rapporten hade lagt fram tesen om människans potentiella bisexualitet.170 I sexliberal 

anda ägnade sig homosexuella sällan åt att söka kartlägga orsakerna bakom ett visst 

sexuellt beteende. På 1970-talet problematiserades inte heller själva sexualiteten i 

någon större utsträckning, utan snarare rådande sexualmoral som kraftigt 

marginaliserade vissa sexuella uttryck. Inom den sexliberala rörelsen löd parollen att 

det blev upp till den enskilde att utveckla ett eget sexuellt mönster.171 Sexliberalismen 

kom så att få en betydande kraft för den homosexuella frigörelsen. Inom ramen för 

dess ideologi kunde sexuella minoriteter börja flytta fram sina samhälleliga positioner 

och kräva samhället på ett sexuellt likaberättigande, och i slutändan även sociala och 

juridiska rättigheter. I Sverige fördes också frigörelsekampen i anslutning till 

könsrollsdebatten, där den homosexuella samlevnadsformen idealiserades som ett sätt 

att bryta traditionella strukturer ifråga om äktenskap och familjebildning. Den 

homosexuelles livsstil förkroppsligade så tanken om ett alternativt samhälle.172 

 

Två huvudlinjer – Sexliberalism kontra identitetspolitik 

Jag har i min diskursiva närläsning urskilt två huvudlinjer. Den ena har varit den 

sexliberala ideologin där tankar om en fri sexualitet stått i centrum. Från redaktionens 
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sida, och speciellt Michael Holm har denna ideologi formulerat Revolts grundläggande 

syfte, som handlat om att göra upp med den upplevda puritanismen i samhället och 

bryta tystnaden vid tal om sex i allmänhet, särskilt vad gällt sexuella minoriteter. Det 

har inneburit att det funnits utrymme för andra sexualiteter än enbart den manligt 

orienterade homosexualiteten i tidningen.  

Men successivt kom den här linjen att få en stark konkurrent i en annan linje som 

varit mer inriktad på att bedriva identitetspolitik där själva sexualiteten nedtonats till 

förmån för att lämna företräde åt frågor som värdesatt konstruerandet av ett 

homosexuellt manligt subjekt och anamma en identitetsposition som bög. Det har 

varit en konstruktion i den meningen att den byggts upp kring politiska frigörelseidéer 

där identiteten främst tjänat som ett slags politiskt verktyg, tänkt att användas för att 

flytta fram de homosexuellas positioner i samhället, vilket skett ju fler som identifierat 

sig som bögar. De homoaktivister som på 1970-talet identifierade sig som bögar 

menade att det var uttryck för en politisk manifestation där bögar tillsammans med 

lesbiska representerade ett alternativ till traditionella samlevnadsstrukturer.173 

Men konstruktionen av en homosexuell identitet har samtidigt varit en del i den 

process som homosexuella genomgått i vägen till självacceptans, i sökandet efter en 

identitet och ett subjektivitetsskapande de kunnat känna sig hemma i. Det här i ett 

samhälle där de generellt sett mötts av fördomar om deras personligheter där fokus 

legat vid den sexuella preferensen. Identitetsskapandet har därför tjänat som ett medel 

för att bidra till ökad sammanhållning och gemenskap inom den egna gruppen, så att 

homosexuella inte skulle känna sig ensamma eller skämmas för sin sexualitet. Hos 

såväl Holm som Jon Voss och Dodo Parikas har ambitionen varit att arbeta bort sådant 

som utanförskap och stigmatisering gällande homosexuella som grupp. Det har därför 

varit viktigt att skapa utrymmen för homosexuella att träffas där de kunnat dela sina 

erfarenheter med varandra och börja bygga upp en egen kultur. Konstruerandet av ett 

homosexuellt manligt subjekt och förespråkandet av en definitionsmässig 

identitetsposition bidrog dock till att många av de röster som tidigare hörts i bland 

annat debattinlägg och läsarbrev försvann från tidningen. En del fanns å andra sidan 

kvar länge, men agerade då i opposition till majoriteten av de som väsentligen 

identifierade sig som bögar. På så sätt ledde det till successiva utbrytningar och 

konstruktioner av andra identiteter inom homorörelsen. Detta speglar för övrigt den 

heterogenitet som hela tiden tycks ha präglat (det postmoderna) homosamhället, och 

som är en stor anledningen till varför vi i dag har ett begrepp som HBTQ+. 

Att vara öppen har hela tiden varit ett ideal i Revolt, även om innebörden av denna 

slags öppenhet förändrats över tid. För Holm har det varit viktigt att avdramatisera 

homosex som ämne, och skildringen av homosexualitet i både ord och bild har syftat 

till att agera som främst sexualupplysning. Holm har här gärna velat informera läsaren 
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om olika sexuella praktiker som över huvud taget varit möjliga att genomföra. För den 

yngre generationen, däribland Voss och Parikas, har just det sexuella många gånger 

fått stå tillbaka till förmån för att belysa människan bakom sexualiteten. Det har dock 

aldrig varit fråga om en avsexualisering, utan sexualiteten har snarare införlivats i 

subjektivitetsskapandet och identitetspositionerna som något underförstått. 

Bakgrunden till dessa två positioner bottnar likaledes i de prioriteringar som Holm, 

Voss och Parikas haft. För Voss och Parikas har intresset legat vid att skildra de 

homosexuellas villkor i samhället på livets alla områden, och här skapa förutsättningar 

för att utveckla en gaykultur och stärka de homosexuellas självkänsla. Holm 

intresserade sig visserligen också för dessa frågor, men hans största målsättning var att 

göra upp med allmänhetens fördomar om vad homosex var för något. Även om också 

Holm lyfte fram att homosexuella var allt annat än bara sexuella varelser, var han 

samtidigt inte sen med att betona just sexualiteten. Förklaringen till detta ligger dels i 

den radikaliserade sexliberalism som han så starkt företrädde, dels i att det på 1970-

talet fanns ett begränsat utrymme för att över huvud taget skriva positivt om 

homosexualitet. Holms sexliberala idéer må därför ha klassats som förlegade i takt 

med att alltfler homosexuella började leva öppet och homosamhället utvecklades, men 

det var således Holm som bröt tystnaden med sin öppenhet om det homosexuella livet, 

vilket gjorde det möjligt för Voss, Parikas och andra att fokusera på annat att skriva om 

än just sex. 

Men förklaringen till de skilda inriktningarna hörde också samman med den kritik 

som i huvudsak RFSL-aktivister riktade mot redaktionen, där tidningen emellanåt 

beskylldes för att enbart propagera för sex utan att bedriva seriös politik. Den kom 

därför stundom att uppfattas som omoralisk av flera kritiker inom RFSL. Men såväl de 

personliga som sexualpolitiska banden var således ändå starka, och även om 

strategierna för att bedriva sexualpolitik inte alltid var gemensamma, kunde ändå 

Revoltredaktionen och RFSL många gånger förenas kring den politiska kampen för 

sexuell frigörelse och för ett erkännande av homosexuella som grupp i samhället.174 

Men intressekonflikter tycks samtidigt ha varit ett återkommande problem inom 

homosamhället. Det märks kanske som tydligast i läsarbreven där läsarna kritiserade 

såväl innehållet som avsaknaden av innehåll, och här velat gå i dialog med varandra. 

Ett annat problem har varit att stärka solidariteten mellan homosexuella och mellan 

homosexuella och andra sexuella minoriteter. Målet med att konstruera en 

homosexuell identitet för att skapa sammanhållning inom gruppen har snarare fått 

motsatt effekt varje gång och resulterat i utbrytningar och konstruerande av nya 

identitetspositioner. Jämsides med bögar står därför bland annat fjollor och läderkillar. 

Det har inneburit att det inom homosamhället uppstått slitningar mellan olika grupper 

och individer. 
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Den största hämskon tycks just ha varit hur en skall förhålla sig till skilda begrepp. 

Även om ordet bög blev standardbenämning vid tal om homosexuella män från 

redaktionens sida, skedde under 1970-talet ett experimenterande av olika begrepp med 

alltifrån samkönare till glejfolk och gay. I takt med att identitetsretoriken blev allt 

starkare på 1980-talet försvann också förekomsten av olika experimenterande begrepp, 

att standardbenämningen blev bög och gay vid tal om individens identitetsposition, 

medan homosexuell användes vid tal om sexualiteten. Att parallella begrepp försvann 

kan samtidigt vittna om att Revolt började få en klart definierad målgrupp under 1980-

talet, som då huvudsakligen riktade sig till bögar. 

Den tillfälliga utgivningen av Magasin Gay under 1983-1984 blev ett sätt att söka 

bredda innehållet i strävan att nå andra grupper inom homosamhället, liksom 

ambitionen var att tidningen skulle kunna spridas till en bredare allmänhet. Det 

innebar bland annat att pornografin försvann, men inte bara det, utan även skildringen 

av sexualiteten var nu kraftigt nedtonad. I de fall det diskuterades framställdes det ofta 

som något kliniskt eftersom det kunde inte nog understrykas vikten av att skydda sig 

och göra rutinmässiga kontroller. Dagspressens aidspanik tycks med andra ord ha satt 

sådan skräck bland de homosexuella att det satte sina tydliga avtryck i tidningen. Flera 

började även moralisera kring sexualiteten, och särskilt problematisera anonymt sex 

och den promiskuitet som kännetecknat flera av de sexuella praktiker som bögar ägnat 

sig åt, eftersom detta ansågs vara upphovet till aids då det var svårare att ha en 

ordentlig koll på varandra i utemiljöer som parker, pissoarer och saunor. Även 

retoriken hos Holm förändrades, men han lät sig samtidigt inte gripas av panik utan 

framhöll att bögarna kunde fortsätta leka som de tidigare gjort under förutsättning att 

de skyddade sig och tog hand om sig själva och sina sexpartners. Men Holms 

resonemang tycktes då befinna sig i ett underläge, även om flera av läsarna höll med 

honom, men det blev slutligen moralisterna som fick störst inflytande i fortsättningen. 

Revolt återkom förvisso 1984 eftersom tryckningen av Magasin Gay blev för dyr, men 

skildringen av sexualiteten var fortfarande nedtonad, undantagsvis det pornografiska 

innehållet. I stället formulerades idealet om monogami knutet till tankar om 

samkönad samlevnad och de sexuella praktikerna var nu tänkta att flytta in i 

sovrummet eller till miljöer där anonymiteten inte längre var möjlig. 

 

Aidsepidemins effekter 

Jag har i min närläsning härlett att den normativa förändringen som ägde rum i 

resonemangen, från en mer friare sexualitet till en mer normaliserad och delvis 

kontrollerad sexualitet haft stora samband med aidsepidemin. Även om det är lätt att 

överskatta dess effekter, går det samtidigt inte att blunda för vilken inverkan den 

hysteri kring aids som cirkulerade i dagspressen hade för de homosexuella. 

Allmänhetens aidsskräck ihop med kvarvarande homofobi var inte direkt någon bra 
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kombination.175 Det fanns alltså farhågor för att homosamhället skulle råka ut för ett 

rejält bakslag, där de landvinningar som den svenska homorörelsen lyckats med under 

slutet av 1970-talet skulle blekna bort. RFSL-aktivister insåg att det krävdes såväl 

upplysning som ökad mobilisering bland de homosexuella för att råda bot på 

problemet,176 och successivt insåg också samhället att det inte längre gick att blunda 

för homosexuellas sexuella hälsa.177  

Kampanjer om säkrare sex var därför det som gällde, och i detta arbete 

problematiserades den promiskuösa sexualiteten som varit förlagd till olika utemiljöer, 

och bögarna uppmanades mer eller mindre att överge den, och i stället bejaka sexuella 

praktiker som var förlagd till miljöer där det inte längre gick att vara anonym. 

Etnologen Ingeborg Svensson har i sin doktorsavhandling å andra sidan hävdat att 

kopplingen mellan promiskuitet och hivsmittade homosexuella varit vilseledande, då 

senare undersökningar visat att smittade individer fanns även bland dem som hade 

stadigvarande relationer eller som haft ytterst få sexuella förbindelser. Svensson menar 

därför att förespråkande av monogami och avhållsamhet var i grunden ”ett moraliskt 

argument mot ett virus”.178 

Behovet av att vara anonym och diskret sågs inte heller som eftersträvansvärt inpå 

1980-talet, utan flera homoaktivister uppmanade sina bröder om att träda fram i 

rampljuset och vara öppna med sin läggning. Ännu under 1970-talet hade 

homosexualiteten till stora delar omgärdats av diskretion även om flera aktivister 

kommit att ställa sig på barrikaderna och försöka få med sig så många bröder och 

systrar som möjligt i kampen för ett sexuellt likaberättigande.179 Men det är först under 

1980-talet som ett öppenhetsideal börjar genomsyra hela homorörelsen och det skulle 

nu till särskilda skäl för att låta bli att ”komma ut”. Homosexualiteten upplevdes inte 

längre vara någons privatsak, utan betraktades mer som en fråga för samhället i stort 

och som allmänheten borde intressera för.180 

Efterverkningarna av aidsepidemin innebar att flera bögar strök med och avled först 

efter att ha genomlidit horribla plågor, men den bidrog samtidigt till att samla 

homosamhället och göra den politiska aktivismen mer enhetlig och strukturerad än 

tidigare. I en tid av kris och kaos mobiliserade sig de homosexuella i den fortsatta 

kampen för sina sociala och juridiska rättigheter. Samhället började också ta 

homosexuellas rättigheter på större allvar efter aidsepidemin och de politiska 

landvinningar som skett i Sverige under de senaste decennierna är resultatet av 
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samarbete mellan myndigheter och förbund och föreningar där upplysning varit 

ledordet för att sprida kunskap om homosexualitet och argumentera för 

homosexuellas rättigheter.181 

Nedläggningen av Revolt symboliserar så uppbrottet med sexliberalismen. De 

sexliberala tankar och idéer som varit betydelsefulla under 1960- och 1970-talen i den 

sexuella frigörelsen för bögar och lesbiska, behövdes inte längre på samma sätt. I stället 

ville man utveckla en mer bredare populärkultur. Reporter blev därmed den första 

nyhets- och reportagetidningen som såldes till allmän försäljning vid pressbyråer och 

hade både bögar och lesbiska som huvudsaklig målgrupp. Jämsides med Reporter 

började även RFSL att professionalisera sina förbundstidningar. Detta fick till följd att 

det svenska homosamhället gick in i en ny fas, där målsättningen inte endast kretsade 

kring att mobilisera och skapa politiskt engagemang, utan att utveckla en egen 

mediekultur. 1995 lades Reporter ner för att efterträdas av nöjestidningen QX, som är 

aktuell än i dag och fortfarande har stor betydelse för många HBTQ+-personer i 

spridningen av information och kunskap.182 

 

Revolts politiska betydelse för fortsatt homokamp 

Går det då att föra ett resonemang om vilken politisk betydelse Revolt haft för de 

homosexuellas frigörelsekamp? Jag skulle vilja hävda att Revolt fungerat som navet i ett 

nordiskt nätverk av kanaler som homo- och bisexuella i främst Sverige varit hänvisade 

till för att komma i kontakt med likasinnade. Men eftersom tidningen också innehållit 

adressuppgifter och resguider till andra delar av Europa och andra kontinenter, med 

tillhörande reportage och krönikor om homosexuellas villkor i andra länder har den 

också fungerat som en mobiliserande kraft för att sätta in den svenska homokampen i 

ett globalt perspektiv. Detta är dock något jag inte direkt vidrört i den här 

undersökningen eftersom jag ägnat mig åt svenska förhållanden. Men jag ser här en 

öppning till fortsatt forskning på området där en kartläggning av homosexuellas 

internationella nätverkande, kan kasta ett nytt intresseväckande ljus över den politiska 

frigörelsekampen. Vad som å andra sidan kan sägas redan nu är att den politiska 

aktivismen i Norden varit väldigt färgad av aktivismen i USA, som 1969 fick sitt 

startskott när det amerikanska homosamhället för första gången sade ifrån och kom 

att inspirera flera västerländska länder, enligt genushistorikern Jens Rydström till och 

med hela världen,183 i sina respektive frigörelsekamper och anpassat dem till nationella 

förhållanden. I Sverige har aktivismen hela tiden varit knuten till den pågående sexual- 

och könsrollsdebatten som de heterosexuella inledde på 1960-talet där sexliberalism i 
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kombination med en vänstervåg gav homosamhället de förutsättningar det behövde 

för att börja lyfta sina egna centrala frågor.184 

I den forskning som hittills gjorts på området där homopressen kommit på tal,185 

eller som undersökts av Bertilsdotter Rosqvist,186 har betydelsen av ett medium som 

skapat utrymme för fri debatt mellan homo- och bisexuella betonats gång på gång. 

Detta för de människor på landsbygden som inte haft samma möjligheter till 

mötesplatser som för de i städerna. Revolt har då många gånger agerat som en 

kontaktförmedling.187 Upplagan var visserligen begränsad, och kom som mest upp i 

6000 tryckta exemplar varav drygt 5000 såldes. Det lönsammaste var att prenumerera 

eftersom det var relativt omständligt att konsumera tidningen. Via grossister och 

tobakister, liksom vid en del järnvägsstationer fanns den att tillgå, men var ofta gömd 

bland övriga pornografiska magasin.188 Den som då diskret ämnade att köpa en tidning 

fick snabbt övervinna sin rädsla inför att bli påkommen, speciellt av försäljaren. 

Som en av informanterna i Svante Norrhems bok förmedlar tycktes rädslan av att bli 

påkommen vara så stor att en var beredd att ta sig flera mil till en annan ort där en inte 

var känd för att mer anonymt inhandla tidningen.189 Det skall också påpekas att det är 

lätt att låta sig vilseledas av den öppenhet som tidningen ger uttryck för, och tro att 

1970-talet var så öppet som det ger skenet av att vara. Tvärtom var många 

homosexuella långt inne i garderoberna under 1970-talet, där diskretionen var allmänt 

utbredd. Revolt lär därför ha fungerat som en fristad att söka sig till för att få bekräftat 

att man inte var ensam. Men det fanns också ett helt gäng av aktivister som aldrig gav 

sig, och deras arbete går att följa i Revolt år för år. Även om tidningen aldrig fick någon 

bred allmän spridning på grund av det pornografiska materialet, hade den ändå 

kraften av att internt stärka de homosexuella som grupp.  

När så 1970-tal övergår i 1980-tal syns en ökad självsäkerhet i läsarbreven. De 

politiska landvinningarna vid 1970-talets slut inspirerade här säkert många av de 

homosexuella till fortsatt kamp. Retoriken omformulerades dessutom från 

redaktionens sida, med påtryckningar från RFSL-aktivister, att de homosexuella inte 

längre rekommenderades att smyga, utan träda fram i rampljuset. Ju fler synliga, 

öppna och målmedvetna bögar och lesbiska, desto svårare skulle det bli för samhället 

att blunda för deras villkor. Även om aidsepidemin skakade om homosamhället i 

                                                     
184 Lennerhed 2000, s. 141. 
185 Ahlberg 2000, s. 89–91. 
186 Bertilsdotter Rosqvist 2009, 2011. 
187 Norrhem 2001, s. 89–94. 
188 I slutet av 1978 gjordes en undersökning där läsarna fick tycka till om tidningen, och på svaret 

om omfånget och tillgången på tidningen svarade Michael Holm uppriktigt. Se vidare Michael 
Holm, ”Läsarna och Revolt”, Revolt 1979:1, s. 15; Se även Michael Holms svar till Glade Pittens 
läsarbrev om de gömda tidningarna, Revolt 1971:9, s. 12. 

189 Norrhem 2001, s. 94. 
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grunden, där vissa sexuella praktiker närmast förfrämligades och resulterade i 

moralisering och ökad kontroll av sexualiteten med sina kampanjer om säkrare sex, 

bidrog den ändå till att skapa en större sammanhållning bland de homosexuella. 

Via denna mobilisering kunde kampen fortsätta för att alla människor, oavsett 

sexualitet, skulle kunna bli en självklar del av samhället, men inte bara det, utan också 

vara med och utveckla det från grunden. Förutsättningarna fanns där redan tack vare 

den äldre generationens aktivistiska emancipationskrav decennierna innan. Som ett 

eko av röster går det fortfarande att höra dem vid läsningen av en tidning som Revolt. 

Det är därför inte undra på att en gör sig beredd att stämma in i körsången!  

 
Det är inte lätt 

att vara bög i denna värld. 

Men djupt inom mig 

jag vet 

att vi har rätt att va’ 

vad vi är.190 

 

Framtida forskning 

Förutom några tillbakandeblickande erfarenhetsberättelser, och två undersökningar i 

sociologi, har den svenska homopressen varit mer eller mindre outforskad. Det som 

hittills gjorts på området har då öppnat upp för flera möjliga infallsvinklar att angripa 

materialet. Jag är fullt övertygad om att det finns mycket att skriva om, framför allt 

eftersom homopressen innehåller röster som länge varit reserverad till en begränsad 

läsekrets. Intentionen med den här uppsatsen har främst varit att fånga upp de 

grundläggande sexualpolitiska målen med Revolt, och här undersöka vilka slags 

effekter dessa mål haft för homorörelsens utveckling, och särskilt i konstruktionen av 

ett homosexuellt manligt subjekt. Detta för att undersöka en aspekt av den manliga 

homosexualitetens idéhistoria i Sverige. 

Nästa steg blir att genomföra liknande studier av andra tidningar, och också 

inkludera andra sexuella minoriteter som tidningarna riktat sig till. Jag ser också gärna 

undersökningar av konstruktionen av ett homosexuellt kvinnligt subjekt, liksom 

studier som ämnar skildra de transsexuellas historia. Som jag i ovanstående diskussion 

nämnde är det också av vikt att undersöka homopressens politiska betydelse i ett 

globalt perspektiv då flera tidningar har samarbetat med varandra vad gäller 

nyhetsförmedling. Detta lär kasta ett intresseväckande ljus över HBTQ+-kulturens 

globala historia. 

 

  

                                                     
190 Angel, ”Sången om vår rätt”, Revolt 1975:7, s. 5. 
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I den här uppsatsen har författaren undersökt de sexualpolitiska idéerna bakom den 

svenska homotidningen Revolt i syfte att belysa en aspekt av den manliga 

homosexualitetens idéhistoria. Studien har lagt stor vikt vid socialt och kulturellt 

meningsskapande, liksom konstruktionen av ett homosexuellt manligt subjekt. 

Författaren har tagit fasta på de idébärande resonemang som styrde och påverkade 

tidningen i dess publicering i en viss riktning under den undersökta perioden 1971–

1986. Syftet har varit att studera homopressens uppfattning om homosexualitet, och 

vilka normer kring samkönad sexualitet som framkommit i materialet. 

Författaren har väsentligen urskilt två slags linjer. Den ena kom särskilt att 

förespråka för sexliberalism där målsättningen var att bryta tystnaden vid tal om sex i 

allmänhet, särskilt vad gällde den sexuella minoriteten. Inom ramen för en sexliberal 

ideologi har tidningen ämnat att skildra homosexualitetens mångfacetterade sidor i 

ord och bild. Detta har då inte endast innefattat olika sexuella praktiker, utan även 

omfattat sådant som alternativa livsstilar och samlevnadsformer, liksom belysande av 

de samhälleliga problem som homosexuella många gånger brottats med på grund av 

att de inte blivit fullt accepterade i samhället. 

Den andra linjen var mer inriktad på att bedriva identitetspolitik där den sexuella 

praktiken tonades ner för att i stället lämna företräde åt frågor som värdesatte ett 

identitetsskapande. Konstruktionen av en homosexuell identitet har i första hand 

handlat om att skapa sammanhållning och kontinuitet bland homosexuella män, i 

syfte att stärka homosamhället inåt. Ambitionen har sedan varit att homosamhället 

skall kunna rikta sig utåt, där ökad öppenhet och delvis aktivistisk målmedvetenhet 

bland homosexuella, förbereder dem att konfrontera eventuella fördomar och 

argumentera för ett sexuellt likaberättigande. Men det har samtidigt inneburit att det 

normaliserats kring homosexualitet. På samma sätt har det begränsat utrymmet för 

sexuella variationer i relation till subjektivitetsskapandet. Vid mitten av 1980-talet blev 

identitetspolitiken så stark att Revolt kom att bli en ren bögtidning. Den manliga 

homosexualiteten blev här föremål för en normativ moralisering där vissa sexuella 

praktiker problematiserades och gjordes rentav obegripliga mot bakgrund av 

samhälleliga förändringar, däribland aidsepidemin. 
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