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Att enbart ställa den enskilda frågan till Sveriges befolkning 
om dess attityd till/kunskaper om homosexuella är intressant 
och speglar samhällets sociala och kulturella mönster.

Folkhälsoinstitutet, 2002:35
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Förord

I någon sorts kronologisk ordning vill jag börja med att tacka Eva Öster-
berg för att hon så generöst antog sig att handleda mig redan inför min
magisteruppsats. Likaså tackar jag Lars Edgren som uppmuntrade mig att
söka in till forskarutbildningen i historia. Att dessa två sedan har spelat en
fortsatt viktig roll som organisatörer för Forskarskolan i historia vid Lunds
universitet, och därigenom även har varit högst delaktiga i utformandet
av den mest utmärkta arbetsmiljö en forskare kan tänka sig, gör att de för-
tjänar ytterligare tack. Inom denna miljö vill jag självklart tacka mina fors-
karkollegor för många och givande diskussioner både före, under och ef-
ter seminarietid. Ett speciellt stort tack även till Åsa Andersson, Anna Ré-
dei Cabak, Ulrika Holgersson, Anna Jansdotter, Tina Mattson, Ann Marie
Teinturier och Cecilia Persson, som under olika skeden och på olika sätt
har bidragit med egna erfarenheter, konstruktiv kritik och intressanta dis-
kussioner både innanför och utanför den akademiska världen. Centrum
för Genusvetenskap har vidare fungerat som ett andra hem, där jag vill
tacka för den tid och de kakor som jag har norpat åt mig under åren. Tack
till Birgitta Andersson, Sara Goodman, Diana Mulinari, Maria Nilsson,
Anna-Karin Persson, Miia Torikka och framför allt tack till de studenter
som har bidragit med frågor och idéer under min tid som lärare på
Centrum. I forskarskolans regi har jag även fått möjlighet att lägga fram
delar av denna avhandling för bland andra Don Kulick, Leonore Davidoff
och Thomas Laqueur. Mina tack går till dessa forskare liksom till Forskars-
kolans alltiallo Barbro Bergner. Även tack till Petra Ragnerstam och Ca-
tharina Stenqvist som tog sig tid att läsa och kommentera delar av denna
avhandling. Min så kallade tredje läsare Gunlög Fur har vidare spelat en
undandragen men ändå väsentlig roll inte enbart genom att bidra med ett
brett historiskt och etnologiskt kunnande, utan även genom att då och då
komma med besvärliga, konkreta och matnyttiga frågor. Slutligen ett
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enormt tack till mina oumbärliga handledare: Eva Österberg har med sin
unika erfarenhet och intelligens (återigen) hjälpt mig på otaliga sätt och
tillsammans med Kerstin Sandells teoretiska färdighet och skarpsynthet,
har hon fungerat som både stöd, bollplank, irritationsmoment, inspiration
och säkerhetsspärr mot fullständigt obegripliga utsvävningar å min sida.
Båda dessa forskares tålamod och konstruktiva kritik har dock inte alltid
inverkat på min envishet, vilket de eventuellt resterande motsägelserna och
otydligheterna i denna avhandling är bevis för. Ett postumt tack även till
Karin Lundström, vars inflytande på denna avhandling har varit större än
vad hon själv förmodligen kunde ana. 

Malmö den 8 augusti 2005
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Inledning

För drygt ett halvsekel sedan var homosexuella handlingar kriminella i Sve-
rige. 1944 avkriminaliserades homosexualitet och några decennier senare
avskaffade Socialstyrelsen homosexualitet som sjukdomsbegrepp. Kring
sekelskiftet framträdde offentliga personer med positiva uttalanden om
homosexuellas rättigheter och väl kända namn deklarerade öppet sin egen
homosexualitet. Våren 2001 föreslogs i ett officiellt betänkande att homo-
sexuella par skulle ges möjlighet att adoptera barn. Det offentliga Sveriges
hållning till homosexuella verkar ha en klar färdriktning på väg bort från
en tidigare starkt negativ attityd till homosexuella. Vårt land hör till dem
med en mer positiv attityd till homosexualitet än de flesta andra länder.

Ovanstående text är med viss modifiering hämtad från en undersökning
av Folkhälsoinstitutet men skulle kunna återfinnas i liknande former i oli-
ka statliga offentliga utredningar rörande homosexuellas rättigheter.1 Tex-
ten skulle även kunna dyka upp som en inledning till en skrift av Riksför-
bundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) eller varför inte till en avhand-
ling i historia. Få människor skulle förmodligen ha några egentliga
invändningar mot texten och den passerar förbi som en allmänt veder-
tagen sanning om de senaste årtiondenas demokratiska strävan mot ökad
sexuell jämlikhet. Den förmedlar helt enkelt en sanning som passar väl in
i bilden av en viss nationell politik som i både sina egna och andras ögon
definieras som en av de mest demokratiska och liberalt frigjorda i världen
och då i synnerhet vad gäller jämställdhet, sexualitet och minoritetsskydd
(se exempelvis Inglehart, 2003).

Är det möjligt att ifrågasätta en sådan bild och vad skulle ett sådan ifrå-
gasättande i så fall tjäna till? När man jämför med andra nationer och
världsdelar är det svårt att hävda att något annat politiskt alternativ har
lyckats ge upphov till en liknande utveckling. Fokus för denna avhandling
är dock inte en komparation utan en kvalitativ analys av just denna natio-
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nella politiks bakgrund, uttryck och effekter, där sökljuset riktas mot det
som vi tar allra mest för givet, oavsett om det är demokrati, historia eller
den egna kroppen. Detta är väsentliga ifrågasättanden då de kan visa på
osynliggjorda maktförhållanden och deras repressiva effekter, men kanske
framför allt för att de även kan öppna upp för olika möjligheter till mot-
stånd och förändring. I fokus för detta projekt står i en vid bemärkelse sta-
ten, rättsväsendet och de rättigheter och lagförändringar vilka under 1900-
talet gett upphov till en statlig identitetsbaserad politik som på många sätt
kan sägas dominera vår egen samtid. I fokus står även den bekönade (och
begärande) kroppen och den status och funktion som denna har i rättsvä-
sendet. Kopplingen mellan lag och kropp spelar med andra ord en central
roll i avhandlingen och det är i denna koppling som analyserna tar sin ut-
gångspunkt.

Mer specifikt består det material som analyseras i denna avhandling av
statliga offentliga utredningar som mellan åren 1934 och 2001 behandlat 
lagar och lagändringar rörande homosexualitet, transsexualism och inter-
sexualism (s.k. hermafroditism).2 De lagar som följde på dessa utredningar
betraktas ofta som en självklar del av den demokratiska utvecklingen och
kan på så sätt fungera som exempel på en diskurs som framhåller det se-
naste århundradets händelser som en logisk följd av en rad olika medvetet
och demokratiskt tagna beslut. Dessa utredningar och lagar kan tillsam-
mans med en rad andra närliggande lagändringar ses som en övergång från
ett äldre och repressivt samhälle till ett nytt och öppet sådant. Det är som
ett exempel på en sådan evolutionär samhällssyn som jag har funnit mate-
rialet användbart, men det är även av stor betydelse att materialet behand-
lar just avvikande kön, könsidentitet och begär, då dessa samtidigt är kate-
gorier som spelar en viktig roll i reproduktionen av en viss sorts kropp. En
kropp som organiserar och organiseras av många olika samhällsstrukturer
och beteenden, där gränserna för det möjliga kan dras på skilda sätt bero-
ende på andra kategorier som exempelvis etnicitet, klass eller handikapp. 

Det föreligger förvisso en fara i att se kön och begär som den alltid
bakomliggande faktorn. I detta sammanhang är det dock i första hand la-
gen och dess samhälleliga organisation som önskar reproducera kön och
begär som grundläggande för individen och samhället, och den fråga man
bör ställa sig är således varför lagen önskar sätta fokus på just dessa kate-
gorier. Det står exempelvis relativt klart att den kropp som reproduceras i
de statliga offentliga utredningarna angående avvikande kön och begär är
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en kropp som man under denna tidsperiod inte enbart vill ta för given, utan
även redan ägnar mycket energi och resurser åt, genom att bygga upp många
och genomgripande lagar, ekonomiska system och samhällsstrukturer kring,
vilka alla har avgörande betydelse för både individens vardag och möjliga
(politiska) handlingar. Utredningarna om avvikande kön och begär kan där-
igenom sättas in i en central position i förhållande till den ”normala” krop-
pen och den ”normala” samhällsordningen. Det är utifrån detta som både
frågeställningar och metodologi har tagit form i denna avhandling.

Frågeställningarna
Ledfrågorna för avhandlingen ser ut på följande sätt: hur definieras och ar-
tikuleras det som i materialet kallas för homosexualitet, intersexualism och
transsexualism? Hur argumenterar de offentliga utredningarna för dessa defi-
nitioner och artikuleringar? Vad reproducerar och implicerar utredningarna
genom dessa? Dessa frågor har sitt ursprung i mer övergripande frågeställ-
ningar, som tar sikte på förändringar och likheter mellan olika utredning-
ar där den gemensamma nämnaren är utredningarnas eventuella koppling-
ar mellan kön, könsidentitet och sexualitet. Denna nämnare är vad litte-
raturvetaren Judith Butler kallar för den heterosexuella matrisen. Genom
det begreppet kan man omformulera frågeställningen till att rikta sig mot
huruvida den heterosexuella matrisen har genomgått några förskjutningar un-
der 1900-talet, vilka dessa är, samt hur och varför dessa förskjutningar har ägt
rum. För att i sin tur kunna besvara hur och varför förskjutningar har el-
ler inte har ägt rum krävs även ett par mer allmänt hållna frågor om den
process som reproducerar normala och avvikande kön och begär: Utifrån
vilka behov reproduceras vissa sexuellt relaterade normer? Vilka effekter har
denna reproduktion? Är reproduktionen tecken på något annat än vad utred-
ningarna själva framhåller?

De centrala begrepp som används för att besvara dessa frågor syftar till
att visa på vad som utesluts och vad som möjliggörs genom utredningarnas
diskurser, och de är hämtade från Butlers psykoanalytiskt influerade defi-
nition och applicering av den heterosexuella matrisen. Således är begrep-
pen abjektion (förkastning) och interpellation (benämnande) de två be-
grepp utifrån vilka analyserna genomförs och de har även gett upphov till
avhandlingens tematiska disposition.

Varför dessa frågor ställs har i sin tur en rad olika anledningar. En så-
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dan anledning är de polemiska frågor som Friedrich Nietzsche introduce-
rar i Om moralens härstamning: ”under vilka omständigheter uppfann män-
niskan dessa värdeomdömen ’gott’ och ’ont’? Och vilket värde har de i sig
själva? Har de hittills hämmat eller befordrat den mänskliga utveckling-
en? Är de symptom på en form av nöd, utarmning, urartning hos livet, el-
ler omvänt: röjer sig i dem livets fullhet, vilja, kraft, mod, tillförsikt, fram-
tid?” (Nietzsche, 1994:13f ) Detta är frågor som på många sätt har satt av-
tryck i avhandlingens frågeställningar och som även visar på det akuta i
att inte enbart finna möjliga svar, utan även möjliggöra andra värdering-
ar och samhällsalternativ. En annan anledning är sociologen Celia Kit-
zingers grundligt genomförda kritik av begreppet homofobi och dess stän-
diga utpekande av onda respektive goda människor för politiska syften
(Kitzinger, 1987). Hennes kritiska studie av välmenande anti-homofobisk
forskning fungerade på många sätt som en tidig inspiration till denna av-
handling då den visade hur till synes positiva förändringar för homosex-
uella kan ge upphov till andra problem som lätt döljs bakom den allmän-
na välviljan. Ytterligare ett annat sammanhang är det feministiskt eman-
cipatoriska, om än i sin bokstavliga betydelse snarare än historiska.
Begreppets etymologi syftar på antikens slavar som kunde köpa sig fria och
därigenom inte längre var slavar, vilket i jämförelse med de mångtaliga hi-
storiska försöken att uppnå rättigheter genom att istället uppvärdera den
egna kategorin, framstår som ett något annorlunda projekt. Jag arbetar
med andra ord utifrån en förhoppning om att de politiska paradoxer, som
historikern Joan Scott (Scott, 1996) så förtjänstfullt har påvisat, ska kun-
na synliggöras och försvagas genom en feministisk inom- och utomveten-
skaplig kritik.

Genealogisk metod
För att kunna besvara frågorna i denna avhandling, krävs en genomgång
av den historiesyn som ligger till grund för både frågeställningarna och den
metod som används för att besvara dessa frågor. En så kallad genealogisk
historiedefinition genomsyrar nämligen den egna undersökningen och en
introduktion till detta begrepp är därför nödvändig. 

Michel Foucault menar i sin artikel om Nietzsche, genealogi och histo-
ria att en genealogi består av tre delar: den parodiska, den upplösande (el-
ler avskiljande) och slutligen den offrande (Foucault, 1984:93). Den förs-
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ta innebär ett ifrågasättande av historia som minne eller hågkomst. Varje
anspråk på det förflutna görs, enligt Foucault, alltid utifrån en samtida
kontext, det vill säga en kontext som alltid redan är beroende av en viss
politisk rationalitet. Varje tidpunkt eller varje generation blir i den me-
ningen specifik då den måste lösa sina konflikter utifrån de maktrelatio-
ner och förutsättningar som finns till hands just då. Detta grundläggan-
de påstående medför att varje nutid kan använda utvalda delar av det för-
flutna för att uppnå ett visst mål i samtiden och att det därför inte finns
några egentliga oproblematiska kausala förhållanden, då de snarare är ef-
terkonstruktioner för att kunna legitimera en viss (politisk) handling i den
egna samtiden. Det förflutna reproduceras med andra ord inte som ett
egentligt minne och inte heller med hjälp av ett egentligt igenkännande.
Den upplösande eller avskiljande delen av en genealogi innebär en syn på
identiteter (och i sin förlängning på subjekt) som producerade genom pre-
cis samma brist på samband och igenkännande som det förflutna. Samti-
digt försöker individen – liksom den traditionella historieskrivningen – att
skapa sådana efterkonstruerade samband och igenkännanden.3 Genea-
logins ifrågasättande bidrar med en sorts avskiljande eller alienering från
en identitet som därigenom tvingar fram en upplösning av ett historiskt
förankrat subjekt, eftersom subjektet har gjorts beroende av en viss kon-
tinuitet för att kunna förklara den egna platsen och funktionen i det sam-
tida samhället. Den offrande delen av en genealogi riktar sig mot san-
ningsanspråk. Sådana anspråk görs ständigt inom olika vetenskaper, men
även inom olika religioner och ideologier där de, enligt både Foucault och
Nietzsche, inte sällan knyts samman med moraliska värderingar. Sanning-
ens kunskapsanspråk blir, genom denna sammansättning med moral, lik-
tydig med det goda där varje ifrågasättande därigenom redan på förhand
riskerar att diskvalificeras som en representant för det onda. Att så att säga
offra den, ändå alltid konstruerade, sanningen innebär med andra ord att
genealogen även kritiskt granskar uttalanden som gör anspråk på att repre-
sentera det goda eller det oemotsagda.

Metodmässigt innebär en genealogisk definition av det förflutna en rad
saker. Den vanligaste och kanske mest kända är genealogens utgångspunkt
i nuet, där ett samtidsfenomen har gett upphov till ett intresse vars här-
stamning (genealogi) man önskar förstå. Denna härstamning implicerar
aldrig att man når ett historiskt ursprung till ett samtidsfenomen: det görs
en viktig och tydlig skillnad mellan just härstamning (Herkunft) och ur-
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sprung (Ursprung). Härstamning är genealogens misstänksamma härled-
ning av ett fenomen där den redan nämnda officiella kausaliteten ifråga-
sätts, medan tron på ett ursprung snarare är just ett exempel på den kau-
salitet och det sanningsanspråk som genealogen ifrågasätter.4 Det är en me-
tod som man kan benämna ”baklängesassociationer” och som i denna
avhandling har sin startpunkt i den senmoderna identitetspolitiken med
dess specifika juridiska användning av begreppen sexuell identitet och
könsidentitet som nodalpunkt. Urvalet av utredningar har därefter mer el-
ler mindre följt dessa begrepp, snarare än utredningarnas egna referenser.
Utredningen angående inter- och transsexualism (SOU 1968:28) integre-
rades exempelvis i undersökningen på grund av framför allt de senare ho-
mosexualitetsutredningarnas tal om just kön och könsidentitet. Den on-
tologi som lagen tillskriver sig själv tas med andra ord inte på allvar, utan
istället ingår lagens egna narrativitet som element vilka är fullt möjliga att
kritisera och analysera på samma sätt som andra element i mitt material. 

Av samma metodologiska anledning kan varje uttalande i en statlig ut-
redning vara ett tecken på många olika processer och kamper, vilket inte
bara gör det möjligt utan nästan nödvändigt, att i olika omgångar ställa
skiftande frågor till samma material. Detta betyder att vissa textstycken
kommer att analyseras mer än en gång i avhandlingen. Även den tematis-
ka uppdelningen av avhandlingen vilar på en metodologisk grund, där den
första delen utgör en analys utifrån ett specifikt psykoanalytiskt begrepp
(abjektion), och varje utredning analyseras utifrån samma premisser: på vil-
ket sätt talar man om det obekväma och nedtystade; varför är det ett olus-
tigt tal, det vill säga, vad är det i själva samtalsämnet som gör att det upp-
levs som hotande, besvärligt eller påtvingat; vad talar man inte om? I den
följande delen analyseras samma material utifrån ett annat, delvis psyko-
analytiskt, men framför allt sociologiskt begrepp (interpellation). Detta
sker utifrån frågorna vilka tilltalas i utredningarna, vilka krav och förvänt-
ningar ställs på den tilltalade i utredningarna och vad sker med utredning-
en när den tilltalar? 

Denna inriktning har medfört att det ibland är långa stycken text som
analyseras, eftersom enstaka meningar inte alltid räcker till för att få en bild
av det specifika sammanhanget. Trots detta är det samtidigt en analys som
koncentrerar sig på ordval eftersom varje sådant val samtidigt är ett ute-
slutande av andra ord och andra alternativ och därför betyder mer än or-
det i sig. Av praktiska skäl behandlar jag inte all text i utredningarna, och
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urvalet har självfallet skett utifrån mina frågeställningar även om jag i förs-
ta hand har valt att lyfta fram det som nämns mer än en gång i den en-
skilda utredningen, det vill säga det som återkommer i olika former. Där-
igenom har jag uteslutit det som endast sporadiskt dyker upp och sedan
inte tas upp igen, även om sådan text inte är särskilt vanlig i utredningar-
na då de är strukturerade utifrån principen ”inledande sammanfattning”,
”utvecklande brödtext”, ”avslutande sammanfattning”. Det finns med
andra ord många upprepningar i alla utredningarna – framför allt de se-
nare – vilket på många sätt har underlättat urvalet av textstycken. På lik-
nande sätt använder jag textstycken från utredningarnas bilagor: en del bi-
lagor refererar man till flitigt i utredningens brödtext och textstycken från
dessa utredningar tillskriver jag därför ungefär samma tyngd som själva
brödtexten. Andra bilagor nämns enstaka gånger och har därför inte sam-
ma tyngd i min analys. Ytterligare bilagor (i princip endast två stycken från
partnerskapsutredningen) tar utredningen uttryckligen avstånd från och
behandlas därför utifrån den, i sig, intressanta aspekten. 

Materialet och dess urval
De offentliga utredningar som ska analyseras i denna avhandling är ute-
slutande svenska utredningar. Detta beror delvis på att det svenska utred-
ningssystemet är jämförelsevis unikt och har gett upphov till ett specifikt
material som passar sig väl för en genealogisk studie. De analyserade ut-
redningarna har förvisso tillsatts av olika anledningar, men fyller ändå sam-
ma argumenterande funktion och är sinsemellan ofta strukturerade på lik-
artade sätt. Detta har gett upphov till ett relativt homogent material som
är svårt att finna i andra internationella sammanhang och som även är of-
fentligt och tungt vägande i olika beslutssammanhang. Syftet med offent-
liga utredningar är att fungera som långsiktiga planeringar för samhälls-
förändringar och statsvetare brukar dela upp de offentliga utredningarnas
funktion i två delar: ”dels förberedande; genom forskning och funderande
skapas underlag för framtida politiskt handlande, dels förhandlande; skil-
da organisationers och partiers ståndpunkter jämkas samman i kompro-
misser.” (Andersson, Mellbourn och Skogö, 1983:53) I dessa sammanhang
framhålls ofta att utredningarnas fokus på kompromisser och användan-
de av expertutlåtande är typiskt för den svenska politiska kulturen. Utred-
ningarna och den politiska kultur som de anses representera, ses inte säl-
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lan som en förebild för många andra nationer. Exempelvis Andersson,
Mellbourn och Skogö framhåller att ”[u]tredningsväsendet är samtidigt
det främsta uttrycket och den bästa symbolen för den traditionella poli-
tiska kulturen i Sverige. Det är ett internationellt sett unikt instrument för
långsiktigt politiskt beslutsfattande.” (Andersson, Mellbourn och Skogö,
1983:54) I andra nationer sker oftast motsvarande utredningsarbete i mer
slutna former, där varje förvaltningsenhet (departement) sköter den aktu-
ella frågan.5 Oavsett om man lägger positiva eller negativa värderingar i
det svenska offentliga utredningssystemet, framgår det alltså att själva
systemet i sig är så pass unikt att det material som analyseras i denna av-
handling hade varit svårt att finna någon annanstans.6

Likaså är det förhållandet av intresse att detta svenska system i många
internationella sammanhang oftast ställs mot konservativa eller funda-
mentalistiska system, medan det i sin egen nationella kontext egentligen
inte har funnits någon uttalad ideologisk motpol. Det kan exempelvis stäl-
las i kontrast mot USA där den juridiska diskursiva produktionen (endast)
har utspelat sig som en evig dragkamp mellan (ny)liberalism och (ny)kon-
servatism. Den relativa avsaknaden av ”konservativa fundamentalister”
inom svensk lagstiftning utgör i det sammanhanget en möjlighet att stu-
dera vänsterliberalismens förhållandevis ostörda produktion av en modern
demokratisk stat.7 Även om de övriga nordiska länderna förvisso inte har
samma utredningstradition, kan denna dominans av (vänster)liberal reger-
ingspolitik återfinnas även där och på många sätt har en likartad politisk
utveckling rörande exempelvis homosexuella ägt rum i exempelvis Dan-
mark eller Norge. Att fokus ligger på Sverige i detta fall, beror med andra
ord i första hand på det unika utredningsmaterialet, men i övrigt kan för-
modligen flera av avhandlingens allmänna slutsatser appliceras även på
dessa grannländer. 

Ur ett rättshistoriskt perspektiv ingår mitt material i den juridiska fas som
av rättssociologerna Philippe Nonet och Philip Selznick (1978) kallas för re-
sponsiv rätt. Denna rätt skiljer sig från repressiv respektive autonom rätt ge-
nom att gränsen mellan rätt, samhälle och politik har suddats ut. Den re-
pressiva rätten karaktäriseras enligt Nonet och Selznick av att en viss poli-
tisk ordning, kanske framför allt nationalstaten, försöker legitimera sig.
Den autonoma rätten, i sin tur, uppstår som en reaktion mot den repres-
siva, och framställer sig som styrd utifrån universialiserade ideal istället för
ekonomiska eller sociala problem. Den responsiva rätten skulle, utifrån

18

Begärets lagar 4  05-10-13  11.34  Sida 18



denna något evolutionistiska indelning, ha uppstått i kölvattnet av andra
världskriget och definieras av rättshistoriker som ”en flexibel social institu-
tion i stånd att dra lärdom av erfarenheter och reagera följsamt på sociala
behov och mänskliga förväntningar i det omgivande samhället.” (Hydén,
2002:250) Med liknande juridisk terminologi är de lagar som utredningar-
na gett upphov till i huvudsak så kallade intervenerande regler, det vill säga
lagar som länkar samman och reglerar de socioekonomiska och de politiskt-
administrativa systemen (Hydén, 2002:196). Dessa lagar har ofta till syfte
att skydda en specifik målgrupp mot olika sorters exploateringar eller att
reglera en intressekonflikt eller paradox som uppstått i mötet mellan det
socioekonomiska och det politiskt-administrativa systemet. Till dessa hör
exempelvis lagar som berör miljöskydd, arbetsrätt eller diskriminering på
grund av kön, etnicitet och sexuell läggning. Dessa regler medför ett behov
av speciella myndigheter vars uppgift är att argumentera för reglerna och
kontrollera att de efterföljs: myndigheter som i mitt material i första hand
representeras av Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen, men som även in-
kluderar institutioner som exempelvis JämO eller HomO. Utredningarna
från 1930- och 40-talen (SOU 1935:68 och SOU 1941:32) låter sig dock inte
lika enkelt som de senare lagarna kategoriseras som intervenerande. Där var
nämligen syftet inte att stifta en ny lag, utan att avskaffa en redan existe-
rande. Detta tidiga material skulle på så sätt kunna vara ett skolboksexem-
pel på hur den autonoma rätten, som argumenterar utifrån universella ide-
al som ”natur” och ”gud”, skulle ha avskaffats och ersatts av den responsi-
va rätten, som i sin tur betonar anpassning och samhälleligt ansvar. Det är
dock denna avhandlings syfte att genom en genealogisk historiesyn under-
söka hållbarheten i temporala uppdelningar av detta slag. Därför är Nonets
och Selzniks, respektive Hydéns, kategorisering av material snarare ett sätt
att tydliggöra dess samtida kontext än dess faktiska innehåll och effekter. 

Vidare har materialet avgränsats utifrån tre principer: i första hand ska
det behandla både avvikande kön och avvikande begär, detta sker i sin tur
i första hand inom ramen för civilrättsliga lagändringar även om den grän-
sen inte är utslagsgivande utan snarare ett resultat av att de utredningar
som under 1900-talet berört både avvikande kön och avvikande begär en-
dast i tre fall hamnar på gränsen till det straffrättliga (först i samband med
ett avskaffande av en strafflag och sedan i samband med olaga diskriminer-
ing, samt i samband med sexköpslagen, där det dock inte i något fall är
det avvikande könet eller begäret i sig som står i fokus för det laga straf-
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fet). Slutligen ska utredningarna ha lett fram till eller vara en effekt av fak-
tiska lagändringar. Dessa principer handlar om att kunna fokusera på hur
vissa sorters avvikande kön och begär, genom faktiska lagreformer, inklu-
deras i ett rättssystem som inte explicit handlar om olagliga handlingar,
brott och straff utan istället fyller en funktion i en allmän samhällsorga-
nisation.

Dessa principer har således lett till ett urval på nio utredningar, där åtta
utgörs av statliga offentliga utredningar (SOU 1935:68 Promemoria angå-
ende ändringar i strafflagen beträffande straffsatserna för särskilda brott; SOU
1941:32 Strafflagberedningens utlåtande med förslag till lagstiftning angåen-
de åtgärder mot homosexualitetens samhällsfarliga yttringar; SOU 1968:28 In-
tersexuellas könstillhörighet; SOU 1984:63 Homosexuella och samhället; SOU
1993:68 Om Partnerskap; SOU 1995:15 Könshandeln; SOU 2001:10 Barn till
homosexuella; SOU 2001:39 Ett effektivt diskrimineringsförbud – om olaga dis-
kriminering och begreppen ras och sexuell läggning). Den nionde utredning-
en är en undersökande utredning som tillsattes på uppdrag av en större
statlig utredning som en del av verkställandet av en lagändring (Statens folk-
hälsoinstitut 2002 Föreställningar/Vanföreställningar – allmänhetens attity-
der till homosexualitet, även publicerad som Svenska befolkningens attityd
till homosexuella och homosexualitet – resultat från en enkät via mätinstru-
mentet Kajsa 1998–2000).

Alla dessa utredningar har alltså det gemensamt att de talar om avvi-
kande begär (homo- och bisexualitet) och om avvikande könsidentitet. De
har likaså lett fram till betydande lagändringar, varav en del även diskute-
rades av samtida media. Det handlar med andra ord om symboliskt bety-
delsefulla utredningar och lagändringar, vilka har tillskrivits och tillskrivit
sig själva en central plats i det moderna rättsväsendet. En del mindre ut-
redningar som inte analyseras i denna avhandling diskuterar även homo-
sexualitet. Detta sker dock marginellt i utredningarna och de innehåller
inte några längre, analyserbara resonemang som på ett avgörande sätt skul-
le kunna bidra till att svara på avhandlingens frågeställningar.8 Undanta-
get är 1995 års sexköpsutredning, som liksom SOU 1968:28 om inter- och
transsexualism, inte blir refererad till i de övriga utredningarna. Orsaken
är förmodligen att den i första hand berör kvinnlig prostitution och en-
dast delvis talar om manlig homosexuell prostitution. För avhandlingens
räkning intar dock denna utredning en specifik funktion, då den på ett
mer explicit sätt än de övriga utredningarna diskuterar sexualmoral i för-

20

Begärets lagar 4  05-10-13  11.34  Sida 20



hållande till homosexualitet. Det är av den anledningen som denna utred-
ning analyseras först i samband med en längre diskussion om moralism i
slutkapitlet.

Avhandlingens tidsmässiga avgränsning har vidare sin huvudsakliga grund
i att intressefokus ligger på hur avvikande kön och begär har behandlats i
civilrätten. Civilrätt skiljer sig från straffrätt genom att den föranleder en
subtilare internalisering och subjektifiering där explicit fysisk bestraffning
eller begränsning inte utgör ett hot mot rättssubjektet. Vidare beror av-
gränsningen på att de utredningar som drev igenom avkriminaliseringen
1944 inte enbart utgör de första som använde begreppet homosexualitet,
utan även de första som i detta sammanhang hänvisar till vetenskaplig kun-
skap i samband med talet om avvikande sexualitet. Man måste gå så långt
tillbaka som till 1608 för att finna en juridiskt legitimiserande referens till
en definition av ”otukt som emot naturen är”. Det betyder att det förelig-
ger nästan 200 års juridisk tystnad som har gjort det svårt att på ett kon-
sekvent sätt använda material från perioden före avkriminaliseringen. Mitt
val av tidsavgränsning implicerar dock inte att denna tystnad skulle vara
en oviktig del i den heterosexuella matrisens genealogi. 

För att vidare kunna besvara frågan varför just lagrelaterat material är
användbart för en analys av den heterosexuella matrisen, kan en redogö-
relse för Foucaults kritik av just laganalyser fungera som en utgångspunkt
(exempelvis i Foucault, 1980). Det är nämligen med få undantag som jag
inte håller med hans kritik, men de undantagen utgör dock grunden för
mitt beslut att, trots allt, göra en analys av lagrelaterat material. I första
hand riktade sig Foucaults kritik mot den etablerade och konserverande
roll som lagen spelat i modern tid. Han satte in begreppet lag i ett kom-
plext motsatsförhållande till disciplin, där lagen förvisso inte definierades
som ett enstämmigt och unisont fenomen, utan som ett system av prak-
tiker, diskurser och institutioner, och där ”statens lag” förgäves kämpar med
att skapa enighet (Hunt och Wickham, 1994:39f ). Det var den antagna
idén om lagen som ett relativt enkelt och modernt fenomen, med en själv-
klar suveränitet och med ett tydligt, synligt och monopoliserat syfte, som
Foucault ville ifrågasätta genom att visa att lagen inte bara verkar i en spe-
cifik kontext utan även skapas i en sådan och därför inte kan ses som
särskiljd från övriga samhälleliga institutioner. Eftersom lagen och juridi-
ken konkurrerar med andra discipliner om makt- och tolkningsföreträde,
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är juridik mer en fråga om strategi än om ett separat fenomen utan behov
av legitimitet. 

Foucault menade förvisso att den moderna lagen inte behövde stå i fo-
kus för en genealogisk studie eftersom den centrala maktutövningen i det
moderna samhället enligt honom sker ”utanför” lagen, det vill säga i sam-
manhang som inte nödvändigtvis är lagstyrda eller övervakade av just ju-
ridiska mekanismer. Det är snarare frågan om vad han kallar den ”lilla
makten” som finns i vardagslivet genom uppfostran av olika slag, inom ve-
tenskaperna i form av kunskapsproduktion, etc.9 Lagens roll som den all-
omfattande, eller betydelsefulla makten blir urholkad efter Foucaults rätt-
mätiga kritik. Den moderna lagen producerar förvisso vissa sanningar och
skapar även praktiker kring hur man ska finna sanningen (domstolar el-
ler utredningar) och ställer de som brutit mot sanningen till svars, men
det är just detta sanningsanspråk som gjort den moderna lagen beroende
av andra, icke-juridiska, diskurser. 

Framför allt har de vetenskapliga kunskapsanspråken sedan mitten av
1800-talet intagit en privilegierad relation till lagen i västvärlden. Utifrån
det sätter Foucault lagen och de vetenskapliga diskurserna i ett motsats-
förhållande till varandra, som två till att börja med likvärdiga konkurren-
ter om sanningen och makten: ”efter 1700-talet försvann delvis den reli-
giösa ramen runt sådana [sexualmoraliska] regler och sedan började en
olöslig kamp mellan medicinska eller vetenskapliga inställningar och en ju-
ridisk struktur” (Foucault, 1986:357; min kursiv och övers.). Lagens svar
på denna konkurrens om sanningen är enligt Foucault att lagen försöker
inkorporera, juridificera, vetenskapliga och andra icke-juridiska diskurser.
Exakt varför det inte finns en lösning förklarar dock inte Foucault och det
är här som början av min invändning tar vid. Om man finner att medi-
cinska, psykologiska och sociologiska argument i lagutredningarna betrak-
tas och behandlas som legitima och till och med nödvändiga för en lagänd-
ring, är det då möjligt att tala om en diskursiv kamp? Att det är en juridi-
ficering av vetenskaperna råder det nog inget större tvivel om, men kan
det vara så att denna juridificering inte innebär ett olösligt problem, utan
snarare är ett sätt för båda diskurserna att åtnjuta en status och få ett tolk-
ningsföreträde med hjälp av varandra i ett anpassningsbart och nära på
symbiotiskt förhållande? 

Kanske beror min kritik på att Foucault verkar se lagen som ett just för-
stenat och oflexibelt system, som mer eller mindre spelat ut sin roll i det
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moderna samhället. Han förespråkar istället att fokus läggs på discipline-
rande normsystem, där lagsystemet genom sin föråldrade kontrollmekanik
inte är centralt: ”[o]ch om det är sant att det juridiska har tjänat till att ge
en – säkert inte uttömmande – föreställning om en makt centrerad kring
uttaxeringar och död så är det absolut väsensskilt från de nya maktmetoder-
na, som inte arbetar med rättsbegrepp utan med teknik, inte med lag utan
med normalisering, inte med straff utan med kontroll och som tillämpas
på nivåer och i former som ligger utanför staten och dess apparater. Vi be-
finner oss nu sedan århundraden tillbaka i en typ av samhälle där det ju-
ridiska mindre och mindre förmår koda makten eller tjäna som dess represen-
tationssystem.” (Foucault, 1980:114f; min kursiv.) Slutsatsen är, enligt Fou-
cault, att lagen egentligen inte spelar någon större roll för det moderna
samhällets utveckling. Istället är det de normaliserande mekanismerna som
är typiska för just denna period. Normaliseringen har medfört att den
kroppsliga kontroll som lagen kunde utöva har ersatts av en internaliserad
självdisciplin, vars orsaksförhållanden Foucault framför allt tillskriver de
nya psykologiska vetenskaperna. Vidare finns normerna överallt i samhäl-
let och lagens roll förminskas därmed ytterligare. Denna nya form av makt
menar Foucault har ersatt lagsystemet för att det krävs en ny metod för
kontroll: ”[…] en makt som har till uppgift att tillvarata livet behöver reg-
lerande och korrigerande mekanismer som alltid finns till hands. Det
handlar inte längre om att utnyttja döden till suveränitetens försvar utan
om att fördela det levande till värde och nytta. En sådan makt måste be-
döma, mäta, uppskatta och rangordna snarare än ståta med sin mordiska
glans […]” (Foucault, 1980:180f ). De vetenskapliga diskurserna passar
utan tvivel in i denna beskrivning av en makt som måste kvalificera, mäta,
värdera och hierarkisera istället för att enbart följa en gudomlig lag och se-
dan verkställa straffet. 

Eftersom Foucault inte tillskrev lagsystemet någon förändringspotenti-
al i det moderna samhället uteslöt han möjligheten att lagen skulle kunna
anpassas till detta nya kontrollsystem och det genom ganska små föränd-
ringar. För om det som krävs är ett kategoriseringssystem, vad skulle hind-
ra lagen från att använda de vetenskapliga diskursernas kategorier? Om det
krävs en kontinuitet, varför skulle inte ett redan väletablerat och legitime-
rat lagsystem kunna (re)konstruera en sådan? Om det krävs korrigerande
mekanismer istället för fysiska bestraffningar skulle inte ett redan utveck-
lat regelsystem baserat på straff och rätt kunna användas som grund för ett
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nytt regelsystem baserat på internaliserade rättigheter och skyldigheter? Det
menar i alla fall rättsociologen Carol Smart som föreslår att ”lagens makt
kan utökas genom att binda disciplinära bruk till traditionella juridiska me-
toder eller genom att expandera lagen till nya områden som skapats av nya
teknologier. […] istället för att lämna över fältet till läkare, socialarbetare
eller psykiatriker har lagen strävat efter att definiera den nya relationens pa-
rametrar och skapandet av ’nya’ arenor har lett till en expansion av lagen
inom mer och mer intimt personliga arenor. Medan medicinvetenskapen
har makten att organisera den patriarkala familjen, har lagen således strä-
vat efter att försäkra sig om att så också sker.” (Smart, 1989:162f.) Jag är be-
nägen att hålla med Smart och vill i det sammanhanget tillägga att den obe-
svarade historiska frågan hos Foucault ser ut att vara varför (och kanske
framför allt hur) ett sådant komplext och etablerat system som lag och ju-
ridik plötsligt skulle minska i betydelse och mer eller mindre avskaffa sig
själv bara för att dess (brutala) metoder riskerar att förlora sin legitimitet.
Det verkar nästan anakronistiskt av Foucault att definiera lagen enligt för-
och tidigmoderna modeller, för att sedan dra slutsatsen att denna lag inte
längre kan spela någon roll i ett modernt samhälle. Mer än en gång sätter
han likhetstecken mellan blodiga kroppsstraff och lagkontroll för att visa
att lagens metoder är omöjliga i en modernitetskontext, där en sådan up-
penbar och yttre bestraffning inte kan fortgå utan protester. Å andra sidan
skulle förmodligen inte de kunskapsproducerande institutionerna i förmo-
dern tid heller passera i modern tid utan protester. Varför förutsätter Fou-
cault då att kunskapsinstitutionerna kan förändras, medan lagsystemet för
alltid är dömt att bestå av grova hot och kroppsstraff när det är relativt up-
penbart att lagsystemet har genomgått fler förändringar i modern tid än un-
der någon annan historisk period? 

Svaret kan mycket väl vara Foucaults val av perspektiv, där studier av
den ”lilla makten” fick företräde framför studier av olika försök till suve-
rän maktutövning och där studier av modern lag, och kanske då i första
hand civilrätt, inte prioriterades i samband med Foucaults diskussioner
om lagen (se Hunt och Wickham, 1994:48).10 Sociologen Carole Smith
framhåller exempelvis att en institutionell studie av den moderna lagen
som en del av en liberal stat öppnar upp för en omdefiniering av civilrät-
tens del i maktutövningen (Smith, 2000:303). Där Smith dock antyder att
detta beror på att de disciplinerande maktteknologierna ännu inte har ut-
konkurrerat lagens suveräna maktutövning, framhåller Smart istället la-
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gens del i produktionen av kunskap, vilket inte endast gör en fortsatt an-
vändning av både Foucaults makt- och kunskapsdefinition på juridiskt
material fullt möjlig, utan även högst väsentlig och central (Smith,
2000:303f; Smart, 1989:162f ).

Den moderna lagen är således inte på något sätt den enda eller kanske
inte ens den primärt disciplinerande, kontrollerande och bestraffande in-
stansen. På det planet spelar lagen ungefär samma roll som andra norma-
liserande institutioner. Skillnaden är dock att lagen fortfarande anses ha
en särställning, något som även Foucault observerade och därför uppma-
nade till att ”hugga huvudet av kungen!”, det vill säga att inte längre tro
på lagens suveränitet och att ifrågasätta dess funktion i samhället. Han me-
nade att en historisering, det vill säga ett insättande av lagen i sitt eget
”smutsiga” förflutna, skulle vara ett effektivt sätt att ta död på myten om
lagens upphöjda position: om vi bara känner till att lagen har ett helt torf-
tigt förflutet kommer också tilltron till lagen att gå i sank. Problemet är,
som Smart påpekat, att det verkar som om lagen har ingått en komplex
relation med vetenskaperna. Det moderna samhällets kontrollerande me-
kanism må vara produktionen av kunskap, men när den sätts ihop med
produktionen av vad som är rätt och riktigt, vilket den gör genom lagstift-
ningen, går det inte längre att helt enkelt avvisa lagen som irrelevant eller
oviktig för framväxten av det moderna samhället. Den moderna lagen an-
vänder den av vetenskaperna producerade kunskapen för att i sin tur visa
på vilket sätt som det är rätt att hantera och använda denna kunskap. Även
om själva tillämpningen av lagen i det moderna samhället alltmer har lagts
ut på sociala (kunskaps-) institutioner, är det ändå lagen som haft möjlig-
het att hierarkisera kunskapen genom att lyfta fram viss kunskap som vä-
sentlig för rätt eller fel, för rättigheter och skyldigheter, för norm och av-
vikelse. Lagen fyller med andra ord rollen som värderare av kunskap, den
instans som sätter samman kunskapsproduktionen med en viss samhälls-
moral. (Smart, 1989:10f ) Det är denna funktion som lagen än idag har en
sorts ensamrätt på och det är därför som jag anser att man genom analys
av just lagar och lagrelaterat material kan se inte bara samhällets diskur-
ser, utan även de internaliserande funktioner som Foucault menade är cen-
trala för det självdisciplinerande och självreproducerande subjektet. 

I de statliga offentliga utredningarna och deras underutredningar förs en
fascinerande diskussion om lagens förhållande till kroppar som på många
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sätt utgör en plats där normer och begär befästs eller ifrågasätts. Foucault
menar att ”uppkomst” eller ”händelse” (Entstehung; emergence) enligt den
genealogiska definitionen, till skillnad från den traditionellt historiska de-
finitionen, utgörs av en icke-plats utan några egentliga kombattanter (Fou-
cault, 1986). Saker och ting ”sker” med andra ord genom omärkliga slag
utan tydliga motparter, vilket statsvetaren Wendy Brown beskriver på föl-
jande sätt: ”Det är en icke-plats därför att de stridande parterna i den kon-
frontation eller kamp som genealogin söker dokumentera – på platsen för
uppkomstens – inte motsätter sig varandra inom en ordning som hyser
dem båda. Istället kämpar varje part för att ge upphov till en ordning i re-
spektive avbild. ’Platsen’ som kännetecknas av de beståndsdelar som histo-
riker erkänner [recognize] existerar inte förrän slaget är (provisoriskt) vun-
net; de stridande parterna förvärvar inte sina identiteter förrän slaget är
(provisoriskt) över […].” (Brown, 2001:105; min övers.) De statliga utred-
ningarna verkar intressant nog på många sätt vara en sådan icke-plats. Del-
vis för att de endast rymmer en part, då de andra parterna redan har ute-
slutits eller till och med uteslutit sig själva, då utredningarnas linje i egent-
lig mening redan är utlagd vid tillsättningen. Denna tillsättningsprocess
baseras på förfrågningar av redan utvalda experter, där det har hänt att vis-
sa av dessa har tackat nej eller till och med hoppat av utredningar som de
inte tycker sig kunna stödja.11 Utredningarnas uttalade strävan efter kom-
promisser (den förhandlande delen av utredningen) motsäger inte detta i
någon större utsträckning, eftersom det är utredningskommittén som av-
gör var en konflikt ligger, vilka parter som är inblandade och vilka som
får en inbjudan till ett remissvar. Att ha en kompromiss som mål kan med
andra ord implicera ett samtidigt döljande av (andra) konflikter (se även
Andersson, Mellbourn och Skogö, 1983:53).

Samtidigt är ingenting egentligen färdigt före en utredning utan det är
först genom en sådan som vissa argument och vissa identiteter tar form på
en offentlig nivå, och vad kampen i utredningarna främst verkar handla om
är att reproducera argument och identiteter som utformats ”i deras respek-
tive avbild”. Därigenom har alltid en viss motpart redan uteslutits, medan
en annan tillåts ta form utifrån utredningarnas argument, som därigenom
har lyckats bestämma både spelregler och motståndare. De statliga offent-
liga utredningarna kan på så sätt sägas utgöra en på ytan säker plats där
allt redan är förutbestämt, men samtidigt är det även en ”icke-plats” där
allt håller på att ske. På ett annat plan gör detta utredningarna till högst
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osäkra processer märkta av att någonting grundläggande inte riktigt ännu
har tagit form: ett riskabelt icke-möte där ”krafter riskeras i händelse av
en konfrontation, där de kan uppstå med triumf men där de även kan bli
konfiskerade” (Foucault, 1986:92; min övers.). Man skulle med andra ord
kunna formulera det som att det informellt redan antagna, genom och i en
statlig utredning blir formellt juridificierat, det vill säga en sorts formule-
ring och formalisering av det hitintills oformulerade och informella.

Lagens egen narrativa diskurs
Utifrån vilka uppdrag arbetar de olika utredningarna som ska analyseras
och i vilket sammanhang kan man återfinna dem? Detta är två frågor om
materialets kontext som enklast besvaras genom utredningarnas egna,
ganska distinkta, narrativa diskurser då dessa sätter in sig själva i ett (öns-
kat) sammanhang. Denna juridiska narration pekar ut tiden efter av-
kriminaliseringen av homosexualitet som sitt eget ursprung, där tiden före
1944 oftast sammanfattas med att lagen styrdes av religiösa föreställning-
ar.12 Vanligast är dock att utredningarna endast nämner avkriminalisering-
en 1944 som en sorts begynnelsepunkt. (Rätts)historiker brukar ”börja”
med en något mindre specifik tidsindelning, där 1600-talets mosaiska
strafflagar vanligtvis fungerar som någon sorts startpunkt (se exempelvis
Rydström, 2001; Andreasson, 2000). Med risk för att genom själva upp-
repningen reproducera denna diskurs om kausalitet, vill jag ändå utnytt-
ja den kronologiska narrationen för att inledningsvis presentera olika ju-
ridiska förändringar som kan – men inte behöver – spela en roll för de mo-
derna utredningarna och deras diskussioner om kön och begär. Det är med
andra ord lagens egen narrativa diskurs som här utnyttjas, för att sedan
problematiseras i avhandlingens analyserande del.

Den strafflag som avskaffades 1944 utgjordes av kap. 18 § 10 vilken ut-
tryckligen förbjöd ”brott som mot naturen är”. Redan här kan det vara in-
tressant att påpeka att jurister och historiker inte sällan gör en relativt
oproblematiserad koppling till denna lagparagraf och homosexualitet trots
att lagtexten inte innehåller vare sig ordet homosexualitet eller dess ”bib-
liska” motsvarighet sodomi. Lagtexten i sig var relativt oförändrad ända se-
dan 1600-talet men hur brottet definierades och refererades skiljde sig be-
roende på vilken strafflagsutredning som gällde: Under 1600-talet fanns
exempelvis en referens till Andra Moseboken, kapitel 20 vers 13 som för-
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klarade att ”Du skall icke ligga när drängar såsom när en kvinna. Ty det
är en styggelse; och de skola båda döden dö, deras blod vare över dem.”
(se Österberg, 1997:268) Med den nya strafflagen 1736 försvann denna re-
ferens genom strafflagberedningens avrådan: ”At införa om de flere sodo-
mitiske synder, synes ingalunda rådeligit, utan bättre at förtiga som okun-
nige, och finna de wäl sitt straff, om det händer så illa, at de begås.” (Straff-
lagberedningen till Svea rikes lag, 1686–1736, ii p. 160) Efter 1864 års
lagreform fastställdes att ”brott som mot naturen är” i första hand katego-
riserades som ett samhällsmoraliskt och samhällsfarligt brott snarare än en
enskild synd mot gud. Där följdes även brottet av straffarbete, vilket var
den sekulariserade och moderna straffmetoden som ersatte många av de
äldre spö- eller dödsstraffen. Såsom ”moraliskt anstötligt” definierades in-
cest, föräktenskapligt samlag, otrohet, ”otukt som emot naturen är”,
koppleri, hasardspel och djurplågeri. Detta innebar att åtminstone några
(sexuella) handlingar inte inkluderades i den ”onaturliga otukten” även om
den fortfarande stod odefinierad (se exempelvis Rydström, 2001:49). Både
män och kvinnor ansågs möjliga att döma för detta brott, även om det i
praktiken i huvudsak omfattades av män.13

Det är denna relativt odefinierade strafflag som 1933 blev föremål för en
riksdagsmotion, författad av juridikprofessorn, lagreformatorn och soci-
aldemokratiska riksdagsledamoten Vilhelm Lundstedt, där avkriminaliser-
ing av vad motionen benämnde homosexualitet föreslogs. Motionen be-
aktades i en statlig offentlig utredning 1935 (SOU 1935:68 Promemoria an-
gående ändringar i strafflagen beträffande straffsatserna för särskilda brott
m.m.), som alltså utgör den första statliga utredning där begreppet homo-
sexualitet nämns. I samma utredning benämns även en rad andra sexuel-
la handlingar – blodskam (incest), otukt med minderårig samt otukt med
djur (tidelag) – vilka alla stod inför en laglig reformering. År 1941 tillsat-
tes en specifik statlig utredning för att undersöka möjligheterna och be-
hovet av att avskaffa lagparagrafen i fråga (SOU 1941:32 Strafflagberednin-
gens utlåtande med förslag till lagstiftning angående åtgärder mot homosexu-
alitetens samhällsfarliga yttringar). Detta skedde genom att brottsbalken
kap. 18 § 10 helt avskaffades 1944 och åldersgränsen för straffbara homo-
sexuella handlingar sattes till 18 år.

Under de följande årtiondena handlade den offentliga juridiska debat-
ten uteslutande om åldersgräns för homosexuella förhållanden eftersom
motioner om en höjning av åldersgränsen togs upp för diskussion. Den-
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na debatt föranledde dock varken en utredning eller lagändring utan hän-
visades till att bli föremål för en ny sexualbrottslagstiftning som presente-
rades först 1962 och som där endast bestämde åldersgräns för köp av sex-
uella tjänster.14 Den allmänna åldersgränsen togs även upp i 1975 års sex-
ualbrottsutredning (SOU 1976:9), där lika ålder för både hetero- och
homosexuella förbindelser föreslogs. Denna utredning ledde dock inte till
några lagändringar på grund av andra orsaker (se exempelvis Thomsson,
2000) och istället blev det 1977 års sexualbrottsutredning, som efter hår-
da påtryckningar från RFSL, drev igenom lika åldersgräns. Redan dessför-
innan uttalade riksdagen officiellt att homosexuell samlevnad var en ”från
samhällets synpunkt fullt acceptabel samlevnadsform”, vilket 1979 ”verk-
ställdes” av Socialstyrelsen genom att denna instans strök homosexualitet
som sjukdomsbegrepp i det officiella sjukdomsregistret. Samtidigt tillsat-
tes en utredning för att undersöka homosexuellas situation i samhället,
samt utforska möjligheterna för en sambolag för homosexuella. Denna ut-
redning publicerades 1984 (SOU 1984:63 Homosexuella och samhället – be-
tänkande av utredningen om homosexuellas situation i samhället) och en lag
om homosexuella sambor infördes 1988 (lag 1987:813). 

1987 fick Socialstyrelsen regeringens uppdrag att följa utvecklingen av
homosexuellas situation, samt att samordna undersökande instanser för
homosexuella, vilka 1992 överfördes till Folkhälsoinstitutet, som därefter
kontinuerligt utgav statistiska undersökningar på uppdrag av olika statli-
ga utredningar. 1991 tillsattes en ny utredning, nu med syfte att undersö-
ka möjligheterna att låta homosexuella ingå så kallat registrerat partner-
skap. Utredningen (SOU 1993:68 Om partnerskap) ledde till partner-
skapslagen (lag 1994:1117). 1999 tillsattes en ombudsman för homo- och
bisexuella (HomO). Samma år tillsattes en diskrimineringsutredning som
bland annat ledde till lag 1999:133 om förbud mot diskriminering i arbets-
livet på grund av sexuell läggning, men som även mynnade ut i SOU
2001:39 (Ett effektivt diskrimineringsförbud – om olaga diskriminering och
begreppen ras och sexuell läggning). Tidigare hade en annan utredning till-
satts för att undersöka möjligheterna att ändra adoptionsreglerna och part-
nerskapslagen för att ge homosexuella par möjlighet att prövas som ge-
mensamma adoptionsföräldrar (SOU 2001:10 Barn till homosexuella), vil-
ket genomfördes år 2002. 

Inga av dessa utredningar anknyter explicit till SOU 1968:28 (Intersex-
uellas könstillhörighet – ett förslag till lag om fastställande av könstillhörighet
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i vissa fall ) och dess juridiska narration är klart mer begränsad än de öv-
riga utredningarna. I huvudsak tillsattes denna utredning 1968 i syfte att
byråkratisera och lagfästa behandlingen av det som då kallades somatisk
intersexualism och icke-somatisk intersexualism (transsexualism). Utred-
ningen ledde 1972 fram till en ny lag (lag 1972:119 Om fastställande av
könstillhörighet i vissa fall), i vars kölvatten Socialstyrelsen lät publicera en
officiell skrift som nästan uteslutande berörde transsexualism (Socialstyrel-
sen redovisar: Fastställelse av könstillhörighet 1978:2). Det enda som publi-
cerats om intersexualism efter 1978 är ett antal informationsbroschyrer i
socialstyrelsens serie Små och mindre kända handikapp. Den lag som 1968
års utredning gav upphov till är med andra ord oförändrad och gäller så-
ledes lika mycket för 1968 som nutid.15

De forskningsmässiga sammanhangen 
Denna avhandling utgår från en handfull olika forskningsfält som gene-
rellt skulle kunna delas upp i följande fem grupper: poststrukturalistisk fe-
ministisk forskning med fokus på den (upp)levda kroppen, rättsvetenskap-
lig feministisk forskning, modernitetsforskning, problematiserande femi-
nistisk forskning rörande medicin och kropp samt problematiserande
forskning rörande homosexualitet som identitet. Av dessa tar den sist-
nämnda störst plats i denna presentation av forskningsläget, delvis för att
både det nationella och det internationella fältet behandlas, men även för
att en del av forskarna från de övriga grupperna inte sällan hör hemma
även i den identitetsproblematiserande forskningen. Dispositionsmässigt
har forskningsläget även delats in utifrån huruvida de berör de teoretiska,
metodologiska, materialmässiga eller innehållsmässiga delarna av denna
avhandling. Inte heller här är dock gränserna kristallklara och ett par fall
av överlappning kan således återfinnas. Jag önskar i första hand presente-
ra de olika teorier och forskningsresultat som jag vill diskutera och åter-
komma till. Syftet är även att ge en överblick och kort bakgrund till vissa
delar av forskningsfältens framväxt för att tydliggöra min egen positioner-
ing inom dessa områden.

Avhandlingens teoretiska positionering kan utifrån detta sägas äga rum
inom ett par olika forskningskontexter. Det första, och väsentligaste, är
den feministiska sexualitetsforskningen med Simone de Beauvoir (1949),
Adrienne Rich (1980) och Monique Wittig (1992) som förgrundsgestalter.
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Deras respektive ifrågasättanden av heterosexualitet och kvinnlighet inne-
höll en teoretisk gnista och teoretiska problem som senare forskare har lyft
fram till diskussion. Bland dessa framstår förmodligen Teresa de Lauretis
(1987; 1994), Judith Butler (1990; 1993) och Elizabeth Grosz (1994; 1995)
som de viktigaste. De har på det mest genomgripande sättet försökt att ut-
veckla teorier om kropp, kön och begär som kan besvara de frågor som före-
gångarna gett upphov till. Intressant nog har de utvecklat bitvis olika teo-
rier, även när de till stor del har använt sig av samma psykoanalytiska in-
spirationskällor såsom Jacques Lacan, Julia Kristeva och Louis Althusser.
Det är till stor del utifrån en psykoanalytisk definition av det centrala be-
greppet subjekt som även denna avhandling tar sitt avstamp och då med
de psykoanalytiska begreppen till stor del filtrerade genom Butlers revide-
rande arbeten. de Lauretis utgör dock en minst lika intressant forskare för
denna avhandling. Även om hennes teori om lesbiskt begär i detta fall
kommer i skymundan, spelar den ändå en viktig roll för den mer allmän-
na definitionen av begär i avhandlingens avslutande delar. Hennes begrepp
”perverse (lesbian) desire” utgör nämligen grunden för en diskussion kring
definitioner och appliceringar av begär som inte väjer för möjligheten att
begär kan reproduceras genom en vilja till det ”perversa” (de Lauretis,
1994).

Om dessa forskare kan sägas utgöra mitt teoretiska bollplank, är det
dock andra forskare som ligger till grund för mitt metodologiska arbete.
Rättsociologiskt inriktade feministiska forskare som den redan nämnda
Carol Smart har exempelvis undersökt amerikansk lagstiftning för att där
finna hur könsdikotomier och könsmaktordningar inte bara manifesteras
utan även reproduceras genom lagväsendet (Smart 1989). I Sverige har ju-
risten Karin Lundström (Lundström, 1999) gjort en renodlad dekonstruk-
tion av europeiskt lag- och policymaterial, och juristen Ulrika Andersson
har utifrån Butlers performativitetsbegrepp analyserat hur rättsskyddssub-
jektets kön, kropp och sexualitet reproduceras i straffrättsliga regleringar
och tillämpningar (Andersson, 2004:19). Det forskningsläge som dessa oli-
ka forskare rör sig i utgör ett intressant gränsland mellan juridik och fe-
minism, där spänningarna mellan det redan etablerade (lagen) och det
emancipatoriska och omdanande (feminismen) har gett upphov till frågor
rörande lagens (o)möjliga roll som antingen reaktionär och/eller reforme-
rande. Denna avhandling kan sägas ställa liknande frågor och positione-
rar sig relativt tydligt i en rättskritisk feministisk forskningstradition som
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brukar framhålla att lagändringar i sig inte behöver innebära markanta för-
ändringar av olika sociala maktförhållanden. Detta är en kritik som utgör
en sorts motpol till en mer liberalt färgad feminism där lagändringar ut-
gör emancipationens huvudsakliga uttryck.

För motsvarande forskning rörande homosexualitet, finner vi en rad in-
ternationella (anglosaxiska) forskare. Historikern John d’Emilio (1983) var
en av de första forskare som kopplade samman framväxten av en homo-
sexuell identitet med kapitalism. Han menade att det var den nya ekono-
miska ordningen som baserades på individuell lön som möjliggjorde en så
kallad homosexuell livsstil oberoende av familj och släkt. Tidsmässigt be-
finner sig dock d’Emilio i en pre-aids och en pre-rättighetsdiskurs, vilket
gör hans slutsatser svåra att applicera i efterhand. Inte heller använde 
d’Emilio sig av feministiska forskare såsom Gayle Rubin (1984) som visa-
de hur arbete och produktionsmedel fortfarande var starkt beroende av fa-
miljen som enhet och, kanske framför allt, könsuppdelning i allmänhet.
Sociologen David Evans (1993) visar på ett annat samband mellan fram-
växten av (manlig) homosexuell identitet och en kapitalistisk marknad när
han tillskriver denna marknad en strävan att stödja den ”fria” och omora-
liska homosexualiteten, medan staten tillskrivs en strävan att kontrollera
(homo)sexualitet och göra den moralisk: ”När den var olaglig objektifie-
rades manlig homosexualitet, men blev inte kommersialiserad. I och med
en legalisering blev manlig homosexualitet oundvikligen påverkad av ma-
teriella diskurser rörande män som starka inkomstbringare och självstän-
diga arbetare med möjligtvis mer fritid och livstilsavkastning än deras gif-
ta motsvarighet. […] Den moraliska ordningens okränkbarhet kräver dock
att denna homosexuelle konsument vet sin moraliska och sociala plats som
medborgare.” (Evans, 1993:101; min övers.) Evans menar att staten i detta
sammanhang använder sin makt att tilldela vissa grupper medborgerliga
rättigheter, vilket ger homosexuella en viss specifik, begränsad och bekö-
nad konsumentmakt som Evans kallar för ”sexuellt medborgarskap”. 

Kritiken mot Evans har framför allt handlat om hans tilltro till den
tongivande filosofen John Rawls’ rättviseteori. Exempelvis statsvetaren
Angelia R. Wilson har påvisat de heteronormativa antaganden som Rawls
utgår från, vilket är en kritik som jag tycker är både relevant och intres-
sant. Wilson menar att en lagstiftning utifrån Rawls teori skulle passera
som opartisk trots en rad olika antagna föreställningar om framför allt kön
och begär (Wilson, 1995). Den liberala rättviseteori som Rawls föresprå-
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kar påminner på så sätt om de paradoxer som man kan återfinna i de of-
fentliga utredningarna och den juridiska policy som dessa utgår från.
Förutom denna kritik kan även tilläggas att David Evans uppdelning mel-
lan en (omoralisk) marknad och en (moralisk) stat kan synas vara något
problematisk, speciellt när en sådan teori ska appliceras på en nation och
en tid där det är svårt att finna en skarp gräns mellan stat och marknad.
Vad jag kanske i första hand vill ta fasta på hos Evans är hans observation
att statens tilldelande av rättigheter till olika antagna minoriteter kan spe-
la en moraliserande och anpassande roll, och att dessa rättigheter inte säl-
lan verkar handla om att anpassa en möjlig konsument till det rådande
ekonomiska samhällssystemet. (Evans, 1995:87) 

Andra forskare har i sina studier av homo- och heterosexualitet valt att
betona medikalisering och kunskapsproduktion. Förutom den redan
nämnda Celia Kitzinger (Kitzinger, 1987), kan även statsvetaren Shane
Phelan (1989; 2001) och sociologen Jeffrey Weeks (1995) sägas ingå i den-
na grupp. För ett specifikt fokus på Europa och EU:s mänskliga rättighe-
ter i förhållande till så kallade sexuella minoriteter, återfinns även kultur-
vetaren Nico J. Beger (Beger, 2004). Alla dessa undersöker på olika sätt
den samtida liberalismens förhållande till homosexualitet och rättig-
hetspolitik och de varnar för vad en normalisering av homosexualitet i ett
samhälle som fortfarande utgår från heterosexualitet som norm kan kom-
ma att innebära. Även historikern Joan Scott (Scott, 1996), som har lyft
fram och förtydligat den identitetsbaserade feminismens paradoxer, kan
på många sätt sägas utgöra en viktig grund för den typ av politisk kritik
som detta forskningsfält företräder.16

En av de mer tongivande inom detta kritiska fält är den amerikanska
statsvetaren Wendy Brown (Brown, 1995; 2001). Hennes texter är i prin-
cip uppbyggda kring tre grundläggande teoretiker: Friedrich Nietzsche,
Karl Marx och Sigmund Freud. Browns specifika bidrag är i det samman-
hanget framför allt hennes användning av teori och material. Genom att
fokusera på den senmoderna demokratins reproduktion av vissa politiska
identiteter och de motsägelsefulla funktioner som de fyller i denna demo-
krati, försöker Brown svara på hur dessa funktioner kan upplösas genom
att analysera en specifik identitet i dess kulturpolitiska sammanhang: ”Det
är […] en utforskning av de sätt varpå vissa aspekter av den politiserade
identitetens specifika genealogi antas inom strukturen med dess politiska
artikulering och krav, med konsekvenser som inkluderar självomstört-
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ning.” (Brown, 1995:55; min övers.) Brown utsätter den amerikanska iden-
titetspolitiken och olika politiska rörelsers krav på lika rättigheter för en
intressant analys. I första hand är det hennes fokus på bland annat kvinno-
och homorörelserna som i samband med denna avhandling har bidragit
till att tydliggöra att lagutredningarna som skall analyseras representerar
mer än ”endast” en juridisk diskurs och att det därigenom är svårt att tala
om ett enkelt maktförhållande mellan de antaget ”mäktiga” och de anta-
get ”maktlösa”. Brown visar snarare på en intrikat relation mellan olika
subjektspositioner inom en viss samhällsstruktur. 

Browns forskning överlappar dock även det tidigare nämnda teoretiska
forskningsläget, där Butler kan sägas utgöra den centrala representanten.
Man skulle kunna formulera det så att medan Butler försöker svara på frå-
gan vilka kroppar som materialiseras och vilka subjekt som erkänns av ett
visst samhälle, ägnar sig Brown åt att studera vad (det civilrättsliga) sub-
jektet vill göra i detta samhälle. Genom Browns kontextualisering kan
man med andra ord finna en intressant koppling mellan olika teoretiska
fält och olika användningar av material och metod. Denna avhandling vill
både försöka att använda sig av och utveckla detta genom en stark beto-
ning på Butlers psykoanalytiska subjektsprocesser i förhållande till de ju-
ridiska och politiska samhällsdiskurser som Brown har lyft fram. 

I vissa av diskussionerna inom detta forskningsfält intar även kultur-
och samhällsteoretikern Slavoj Ži3ek en central plats. I denna avhandling
kommer han i första hand att beröras i samband med hans resonemang
om lagens legitimitet och internaliserad lydnad, då hans position som ut-
präglad lacanian och marxist inte sällan bidrar med intressanta kom-
mentarer och även kritik riktad mot bland andra Michel Foucault och Ju-
dith Butler (se Ži3ek, 2000; 2001a).

När det gäller det svenska forskningsläget med modernitetsinriktning
verkar detta fält inte sällan föra en mer nationellt baserad diskussion där
den internationella (anglosaxiska) modernitetskritiska debatten inte intar
en uttalat väsentlig position (se exempelvis Almqvist och Glans, 2001;
Hallberg och Lernestedt, 2002). I denna avhandling kommer de historis-
ka studierna av folkhemmet och de så kallade steriliseringslagarna därför
i huvudsak att utgöra en sorts kontextualiserande diskussionspartner.
Tvångssteriliseringarna sker nämligen parallellt med de olika reformerna
rörande homosexuella och inter- och transsexuella och det var även en stat-
ligt initierad politik som mellan 1935 och 1975 ledde till ett stort antal
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tvångssteriliseringar av människor som ansågs olämpliga som föräldrar.
Både tidsmässigt och geografiskt har alltså Gunnar Brobergs och Mattias
Tydéns Oönskade i folkhemmet – rashygien och sterlilisering i Sverige (Bro-
berg och Tydén, 1991), samt Maija Runcis’ Steriliseringar i folkhemmet
(Runcis, 1998), öppnat upp för en debatt som här fortsätter genom studi-
et av ett både innehållsmässigt och temporalt närliggande material. Exem-
pelvis lyfter Broberg och Tydén (1991) förnämligt fram att den rashygie-
niska politiken hade fler kopplingar till de socialdemokratiska folkhems-
förespråkarna än till nazistiska eller konservativa influenser. Detta gör det
intressant att även se utifrån vilken samhällsideologi som förespråkare för
exempelvis avkriminaliseringen, operationer av intersexuella eller partner-
skapslagen har argumenterat. Ovannämnda historiker har i sin tur till stor
del inspirerats av Yvonne Hirdmans numera välkända studie av folkhem-
met (Hirdman, 1989). Genom sitt intresseväckande fokus på sexualmoral
finns det även anledning att återkomma till Hirdmans studie i avhandling-
ens slutkapitel.

För nordiska sammanhang är det främst danska forskare som har dis-
kuterat de senmoderna lagarna angående homosexualitet, där framför allt
den danska partnerskapslagen från 1989 har stått i fokus. Sociologen Hen-
ning Bech (Bech, 1988; 1992) tolkar där de nya rättigheterna utifrån ett per-
spektiv influerat av Anthony Giddens, vilket innebär att Bech menar att
lika sexuella rättigheter är typiskt för ett så kallat postmodernt samhälle
där varje individ har möjlighet att fritt välja och utöva en sexuell praktik
utan risk för repressalier. Statsvetaren Peter Ussing (Ussing, 2002) utgår i
sin tur från den ovan nämnda David Evans och framhåller att lagen inte
är jämlik förrän homosexuella inkluderas i äktenskapsbalken och tilldelas
ett så kallat ”sexuellt medborgarskap”. I detta sammanhang intar båda des-
sa forskare ett liberalt perspektiv som jag tyvärr inte har funnit alltigenom
givande då de alltför mycket baseras på den allmänna framstegsdiskursen.
Historikern Birgitte Søland (Søland, 1998) genomför i detta sammanhang
den mest djupgående och kritiska analysen av den danska partnerskaps-
lagen och den politiska och mediala debatt som ägde rum i samband med
lagens fastställande. Bland hennes slutsatser finns en del paralleller att dra
med denna avhandlings slutsatser rörande den svenska parternskapslagen
som kan visa på likheterna mellan dessa två nationers juridiska diskurs rö-
rande homosexualitet.

Michel Foucault har i sin tur påverkat en stor del av de nämnda fors-
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karna och utgör en grund för många olika forskningsområden, vilket även
kommer att framgå i denna avhandling. Hans trilogi över sexualitetens
historia (Histoire de la Sexualité, 1976) kan på många sätt sägas utgöra en
brytningspunkt för studier rörande sexualitet. Ett forskningsfält, vars di-
rekta eller indirekta syfte var att lyfta fram homosexuella ur ett källmate-
rial för att påvisa deras existens och på så sätt tillskriva homosexualiteten
en ontologi gav genom Foucault upphov till ett kritiskt alternativ som sna-
rare ifrågasatte dessa ontologiska antaganden genom att påvisa andra ka-
tegorier och andra synsätt vad gäller kön och begär. Denna uppdelning
mellan två relativt olika, om dock ibland överlappande, forskningsområ-
den gäller även i Sverige, där några tongivande representanter för den kri-
tiska forskningen bland andra utgörs av historikerna Eva Borgström (1997;
2002), Gunlög Fur (1996; 1998), Jonas Liliequist (1995; 2002), Svante Norr-
hem (1997; 2001), Jens Rydström (2001) och Eva Österberg (1996; 1997),
idéhistorikern Pia Laskar (1998; 2005), etnologen Pia Lundahl (2001), an-
tropologen Don Kulick (1993; 1997) samt sociologerna Benny Henriksson
(1993) och Kerstin Sandell (1996).

Dessa forskares kritiska studier har inte enbart baserats på teoretiska ar-
gument, utan många av dem använder historiska studier eller antropolo-
giska observationer för att visa på den faktiska möjligheten att leva inom
könssystem och begärsordningar som inte alls struktureras utifrån identi-
tet, ”anatomi” eller andra entiteter som den moderna västvärlden har ta-
git för givna (se exempelvis Fur, 1996; Kulick, 1993). De nämnda histori-
kerna har i detta sammanhang ofta arbetat utifrån olika analyser av rätts-
material för att försöka förstå och problematisera hur avvikande kön och
begär tolkades och upplevdes i ett tidigmodernt samhälle (se exempelvis
Österberg, 1997).17 När denna typ av problematiserande historieforskning
närmar sig material från modern tid, har den ibland kommit att använda
det material som även analyseras i denna avhandling. Jens Rydström har
till största delen koncentrerat sig på åtal mot manlig homosexualitet och
tidelag mellan 1880 och 1950. Utifrån det har han ställt frågan om och hur
de statliga offentliga utredningarna angående avkriminalisering av homo-
sexualitet från 1935 respektive 1941 påverkade den allmänna kunskapen om
homosexualitet. Hans slutsats är att utredningarna lyfte fram begreppet
homosexualitet på en officiell nivå, så att media sedan kunde bidra till en
fortsatt debatt, vilket han menar ledde till ett synliggörande av homosex-
uella (Rydström, 2001:167). Pia Lundahl (2001) har å sin sida kombinerat
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den foucauldianska definitionen av (homo)sexualitet med ett feministiskt
perspektiv och hon har bland annat använt samma utredningar för att be-
lägga sin tes om att kvinnlig homosexualitet inte definierades på samma
sätt som manlig homosexualitet, eftersom utredningar och andra förarbe-
ten varken såg kvinnlig homosexualitet som ett hinder för heterosexuellt
samliv eller som ett hot mot minderåriga. Kvinnlig homosexualitet var allt-
så enligt Lundahl fortsatt osynliggjord genom en vag och tvetydig defini-
tion (Lundahl, 2001:111ff ). Frågeställningarna i denna avhandling överlap-
par tidvis Rydström och Lundahl, och dessa utgör därför ett intressant och
användbart bollplank, även om tidsperspektivet är ett annat eftersom var-
ken Rydström eller Lundahl analyserar utredningar från perioden efter
1950. 

Laskar (2005) täcker i detta sammanhang både ett annat material och
en annan period när hon genomför en analys av sexualhandböcker från
1800-talet fram till 1900-talets början. Hon visar på kopplingar mellan eu-
ropeisk kolonialism, socialdarwinism och språkbruk rörande kvinnor,
homosexuella och andra avvikande. Laskar pekar på förändringar i defi-
nitioner av lesbianism och kan visa hur 1800-talets sexologer förklarade att
en lesbisk kvinnas begär till andra kvinnor berodde på en fysisk abnorma-
litet i form av en förstorad klitoris. Det tidiga 1900-talets sexologer mena-
de däremot att lesbiskt begär orsakas av manliga hormoner, gener eller psy-
ke hos en i övrigt kvinnlig kvinna. Laskar framhåller här hur båda dessa
förklaringar är beroende av ”lagen om könsmotsatsernas dragningskraft
och den heterosexuella hegemonin” och att det heterosexuella samlaget
fungerade som mall för att förklara och förstå homosexualitet eftersom
dessa förklaringar definierade den ena kvinnan som spelande rollen av en
man (Laskar, 2005:264). Skillnaden ligger därmed i huvudsak i att den ytt-
re anatomin och det observerbara har fått ge vika för det inre, osynliga och
icke-observerbara när de senare sexologerna skulle belägga sina definitio-
ner av avvikande begär. Laskars undersökning ger en mycket bra bakgrund
till de vetenskapliga auktoriteter som dominerade sekelskiftet 1900. De-
ras diskussioner om homosexualitet och andra avvikande begär spelade
utan tvivel en viktig roll för argumentationen inför avkriminaliseringen av
homosexualitet 1944. Likaså fyller Laskars diskussion om sexualmoral en
viktig tidsmässig lucka som jag kommer att förhålla mig till i avhandling-
ens slutkapitel. 

De poststrukturalistiska teorierna angående kön och begär, som bland
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andra Lundahl och Laskar arbetar utifrån, introducerades för första gång-
en på svenska av historikern Marianne Liljeström, som redan 1990 presen-
terade bland andra Judith Butlers Gender Trouble för en genusintresserad
läsarkrets (Liljeström, 1990). De forskare som har anammat eller inspire-
rats av Butlers teorier i Sverige är numera flertaliga och bland de mer re-
fererade kan nämnas Don Kulick (Kulick, 1997; 1998), Tiina Rosenberg
(Rosenberg, 2000; 2002a; 2002b) och Åsa Carlson (Carlson, 2001). Inter-
nationellt har en empirisk applicering av exempelvis Butlers poststruktu-
ralistiskt feministiska teori ofta riktat in sig på modern naturvetenskap el-
ler psykiatri då dessa institutioner grundades i syfte att definiera och kart-
lägga det icke-normala. Framför allt har internationella forskare dock i hög
utsträckning diskuterat och anammat Butlers psykoanalytiska resone-
mang. Man återfinner få liknande diskussioner inom svensk akademi.
Idéhistorikern Cecilia Sjöholms texter utgör dock ett undantag som foku-
serar på just de psykoanalytiska diskussionerna rörande Lacan, Kristeva
och Butler (se exempelvis Sjöholm, 2002; 2004; 2005). I Sverige har fokus
i högre utsträckning legat på en applicering av Butler lösgjord från de psyko-
analytiska resonemangen och studierna har oftast riktats mot populär- och
finkultur (exempelvis Rosenberg, 2000). 

Bland de få svenska forskare som har applicerat Butlers teorier på lag-
relaterat material, återfinner man förutom den redan nämnda juristen
Ulrika Andersson även historikern Monica Edgren, som i en artikel om
svenska våldtäktsmål från 1821 bland annat arbetar utifrån Butlers inter-
pellationsbegrepp i en rättsfallsanalys. Med hjälp av detta begrepp gör
Edgren en intressant analys av tvång och samtycke, ära och heder. Fram-
för allt visar hon att interpellationsbegreppet hjälper till att påvisa subjek-
tets (våldtäktsoffrets) begränsningar och möjligheter i en viss strukturell
kontext (Edgren, 2004). Hon bollar dock medvetet vidare frågan om vil-
ken funktion interpellationer spelar i ett vidare orsakssammanhang, en frå-
ga som denna avhandling hoppas kunna ge ett möjligt svar på. Även
idéhistorikern Erika Alm har inspirerats av detta internationella forsk-
ningsområde för en analys av bland annat SOU 1968:28 (Intersexuellas
könstillhörighet), det vill säga samma utredning som analyseras i denna av-
handling. Hon arbetar där utifrån det aristoteliska formbegreppet och
dess relation till begreppet könsschema (Alm, 2003). Precis som i denna
avhandling utgör Butlers teori om den heterosexuella matrisen en central
del av Alms teorianvändning och hennes analys av just denna utredning
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är därför av sådant intresse att jag återkommer till den i min egen ana-
lys.18

Den internationella feministiska forskningsinriktningen rörande avvi-
kande kön och begär har således i större utsträckning analyserat modern
legitimerande juridisk kunskap och dess subjektifierande effekter. Den
kunskapsteoretiska grunden för denna forskningsinriktning har bland an-
nat fått stöd genom en rad olika kritiska undersökningar av (natur)veten-
skapliga kunskapsanspråk. Biologen Anne Fausto-Sterling (Fausto-Ster-
ling, 1985; 2000) är en av de forskare som har gått allra mest på djupet med
att analysera och dekonstruera den nutida naturvetenskapliga forskning-
en om könsskillnader och sexualiteter (se även Londa Schiebinger, 1989;
1994). Naturvetenskapliga uttalanden om homosexualitet är centrala och
något som Fausto-Sterling använder för att visa på den heteronormativa
diskurs som genomsyrar både behandlingen av intersexuella kroppar och
forskningen kring hormoner. Hon ger bland annat en användbar veten-
skapshistorisk översikt, där allt från operativa ingrepp på homosexuella
män under tidigt 1900-tal till forskarnas förvåning över förekomsten av
östrogen i mäns urin, visar hur denna vetenskap till stor del handlat om
att lägga både kön och sexualitet tillrätta. Motsvarande skandinavisk
forskning om naturvetenskapernas del i formandet av bekönade kroppar
i allmänhet kan återfinnas i Karin Johannisons idéhistoriska studie av
svenska läkares tal om sjuka kvinnor (Johanisson, 1994; 1997), samt Bente
Rosenbecks Kroppens politik (Rosenbeck, 1992) som även ger en översikt
över den feministiska vetenskapskritiken (se även Rosenbeck, 1997 för lik-
nande fokus på homosexualitet och transsexualism). Dessa forskare repre-
senterar ett forskningsfält som inte upptar en central plats i avhandling-
en, men som ändå utgör en sorts ”omkringforskning” som är väsentlig för
vissa grundantaganden.

Den amerikanska historikern Alice Dreger (Dreger, 1998a; 1998b) och
dito sociologen Suzanne Kessler (Kessler, 1990; 1998) har i liknande me-
ning fokuserat på läkares behandling av intersexualism och kommit fram
till ungefär samma slutsatser som Fausto-Sterling. Dreger har använt äldre
material – främst från 1800-talet – medan Kessler baserat sin forskning på
analyser av intervjuer och texter av samtida läkare. Språkvetaren Bernice
Hausman gör i Changing Sex (1995) en analys av i första hand transsexua-
lism som medicinska diagnoser i samband med den medicinteknologiska
utvecklingen. Under 1900-talet växte nämligen diagnosen transsexuell
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fram i västvärlden i samma takt som tekniken att göra kirurgiska ingrepp
utvecklades och Hausman visar därför på ett tydligt sätt hur transsexua-
lism inte kan ses som en diagnos i egentlig bemärkelse, eftersom det är en
medicinskt definierad ”störning” som i princip möjliggjorts genom tekni-
ken. Hon åskådliggör även hur begreppet gender skapades av engelsksprå-
kiga läkare när de ställdes inför problemet att argumentera för korrigeran-
de ingrepp på intersexuella barn.19 Eftersom transsexualism hade varit
omöjligt att förstå och klassificera överhuvudtaget utan begreppet gender
(könsidentitet), finns där ett tydligt diskursivt samband mellan inter- och
transsexualism. Förutom detta visar även Hausman hur intersexualism i
början var ett kriterium för en patient för att få diagnosen transsexuell (och
därmed tillgång till operation och hormoner). Under den senare hälften
av 1900-talet ändrades dock detta drastiskt, genom att intersexualism istäl-
let blev ett kriterium på att patienten inte är transsexuell. Detta, menar
Hausman, beror på att begreppet könsidentitet (gender identity) så att säga
fick ett eget liv och inte längre behövde könet som referens. Istället blev
just könsidentiteten det viktigaste för könstillhörighet. Detta är en väsent-
lig slutsats, eftersom den visar hur könsidentitet inom den medicinska dis-
kursen på en teoretisk nivå har lösgjorts från (anatomiskt) kön, men sam-
tidigt hela tiden hänvisas tillbaka till könet på en praktisk nivå, då det an-
ses vara sjukligt att ha en könsidentitet som inte ”stämmer överens” med
könet. Hausman utgår till stor del från de frågor om kroppen och kön som
Butler har ställt, men framför även kritik mot att Butlers filosofiskt och
litteraturvetenskapligt grundade resonemang inte tillåts appliceras på ”en
typ av material eller dokument där den materiella kroppen är just precis
ett materiellt problem, eftersom det är i sådana kontexter som vi i slående
detalj kan se hur de praktiserande läkarna som måste hantera kroppens
materiella begränsningar (vad cellvävnad kan och inte kan göra utifrån den
samtida teknologiska läget) uppfattar, rättfärdigar och teoretiserar sin
praktik.” (Hausman, 1995:181f; min övers.) Det material som analyseras i
denna avhandling kan faktiskt sägas leva upp till de krav som Hausman
ställer och det är även utifrån en likartad reaktion mot Butlers ”exempel-
löshet” som detta material har valts ut. 

För de teoretiska grundantagandena i denna avhandling svarar således,
förutom Judith Butler, även Wendy Brown och Teresa de Lauretis, medan
de metodologiska på ett abstrakt plan tillskrivs Friedrich Nietzsche och
Michel Foucault, och på ett mer konkret plan återigen Wendy Brown,
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samt Bernice Hausman och Karin Lundström. För vissa historiska och so-
ciologiska observationer använder jag Suzanne Kessler och Alice Dreger.
I slutdiskussionerna kommer jag även att återkomma till Yvonne Hird-
man, samt Gunnar Broberg och Mattias Tydén vad gäller slutsatser röran-
de den svenska folkhemspolitiken och den specifika kontext som den in-
går i; Pia Lundahl och Jens Rydström kommer att diskuteras för jämförel-
ser av slutsatser rörande definitioner av avvikande begär under den första
hälften av 1900-talet; liksom Eva Österberg och Pia Laskar för en överblick
över sexualmoraliska diskurser; samt Erika Alm för mer specifika diskus-
sioner rörande slutsatser i samband med analysen av SOU 1968:28 (Om in-
tersexuellas könstillhörighet).

Disposition
Avhandlingen är strukturerad utifrån två teoretiska begrepp: abjektion och
interpellation. Analysen utifrån dessa begrepp utgör varsitt kapitel där ma-
terialet analyseras i olika omgångar (kapitel 3 och 4). Som en ingång till
dessa fungerar nästföljande teoretiska kapitel 2, där framför allt betydel-
sen av den heterosexuella matrisens och dess specifika krav på subjektifi-
ering presenteras. Kapitel 5 innehåller en längre diskussion utifrån de slut-
satser jag kan dra ur mitt material för att genom dessa kunna besvara av-
handlingens frågeställningar. Där förs även diskussionen över på en annan
samhällelig och teoretisk nivå för att därigenom kunna visa på vilka im-
plikationer avhandlingens slutsatser har för uppfattningar om demokrati,
förändring och tolerans. Därefter följer i kapitel 6 en mycket kortfattad
summering av avhandlingens uppläggning och resultat i sin helhet. 
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Sexualitet, makt och subjekt

Det begrepp som hela min avhandling utgår från, den heterosexuella ma-
trisen, är ingen enkel sak att definiera. Eftersom Judith Butlers användning
av begreppet är relativt statisk, är det inte heller endast en definition som
krävs, utan jag står även inför uppgiften att historisera den heterosexuella
matrisen i relation till en svensk 1900-tals kontext. En av mina ledande
frågeställningar är också den om matrisens stabilitet och förskjutning över
tid: kan man se några förskjutningar och vilka är dessa i så fall, samt vad
kan orsaken till stabilitet eller förskjutning vara? För att kunna besvara så-
dana frågor måste jag självfallet analysera mitt material, men också först
presentera en definition av den heterosexuella matrisen och de begrepp
som behövs för denna definition. Det krävs likaså en genomgång av psyko-
analysens plats i denna avhandling. I slutet av detta teorikapitel följer även
en kort genomgång av andra kringliggande teorier som framför allt åter-
kommer i avhandlingens slutsatser.

Psykoanalytiska begrepp som metod och teori
Den foucauldianska genealogin, som nämndes i introduktionen, fokuse-
rar till stor del på en kunskapsproduktion som förvisso kan reproducera
olika politiska rationaliteter, diskurser, begär eller värderingar men som
alltid ger upphov till och har sin grund i maktkamper och tolkningskon-
flikter, vilka med ibland slumpartade eller fragmentariska medel utsätts
för tvingande omförhandlingar. En genealogisk studie söker därför efter
andra sammanhang och kanske framför allt efter andra motiv än de offi-
ciellt legitimera(n)de. Det fragmentariska, det misslyckade eller det som
inte uttalats blir därigenom en lika intressant källa som det offentliga, det
lyckade eller det fullt uttalade. Man kan med andra ord säga att Foucault
ville påvisa att de officiella motiven döljer andra motiv som måste dechiff-
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reras utifrån ett konfliktperspektiv. Han valde att konstatera att det var
produktionen av kontroll över kroppar som utgjorde dessa ”dolda” motiv,
och uteslöt ganska explicit varje ansats att försöka ”dechiffrera” utifrån
psykoanalytiska teorier. En del efterföljande kritiker har påpekat att Fou-
cault på grund av detta ställningstagande, gjorde det svårt att mer detal-
jerat förklara sambandet mellan kunskapsproduktion och det han kalla-
de för subjektifiering (assujettissement), det vill säga den pågående tillbli-
velsen av en individ som uppfattar sig själv som just individ. Om psyket
och det omedvetna inte kan tillskrivas en funktion i denna process med-
för det nämligen att all kontroll och alla efterkonstruerade kausaliteter an-
tingen måste ha utförts fullt medvetet och med berått mod av vissa ak-
törer som därigenom tillskrivs ett ojämförligt aktörsskap eller att det har
skett fullständigt slumpartat och utan några egentliga motiv alls, det vill
säga inte ens några officiella. Detta är anledningen till att andra forska-
re, som till stor del låtit sig inspireras av Foucault, ändå har valt att för-
söka förklara det dolda, det undanskuffade eller det illegitima med en te-
ori som tillåter handlingar utan medvetet uttalade motiv. Den psykoana-
lytiska teorin om det omedvetna har då legat nära till hands. Judith Butler
har exempelvis genom en revidering av psykoanalytiker som Sigmund
Freud och Jacques Lacan kunnat utveckla den foucauldianska ansatsen.
Detta har dock inte skett utan kritik från andra forskare som ser fler fa-
ror än vinster med att försöka applicera psykoanalytiska teorier inom
samhällsvetenskapliga eller historiska ämnesområden.1

Denna kritik handlar delvis om de universella anspråk som psykoana-
lysen inte sällan har och delvis om de essentialiserande utgångspunkter
som likaså en del psykoanalytiska teorier använder sig av.2 Båda dessa kri-
tiska synpunkter handlar om hur psyket anses förhålla sig till det sociala
och vise versa: den berättigande farhågan är om psyket alltid pre-socialt är
determinerat att struktureras på ett visst sätt och om det därmed ger upp-
hov till sociala relationer och samhällen som är helt formade utifrån det-
ta psyke. Även om den främsta principen för psyket är förkastning och
avsaknad (vilket Lacan menar), riskerar likaså denna princip, som förvis-
so kan ge upphov till olika kontingenta sociala formationer, att tränga ut
andra förklarande principer såsom makt, kultur, politik, ekonomi. Butler
ansluter här till en mer foucauldiansk tolkning, då hon snarare vill se psy-
ket (även det lacanianska) som en produkt av just makt och sociala rela-
tioner: ”[d]et kan vidare vara gynnsamt att betänka psykoanalysens rela-
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tion till historiska trauma och till det symboliserbaras gränser om vi inser
att (a) det kan finnas flera uteslutningsmekanismer [mechanisms of fore-
closure] som verkar för att producera det osymboliserbara i varje given dis-
kursiv regim, och (b) denna produktions mekanismer är – oavsett hur
oundvikliga de än är – fortfarande och alltid de historiska följderna av spe-
cifika tillämpningar [modalitites] av diskurs och makt.” (Butler, 1993:205;
min övers.) Fördelen med psykoanalys är därmed inte att kunna faststäl-
la några universellt allmängiltiga principer för hur psyket påverkar omvärl-
den, utan att man genom psykoanalys återkommer till diskursernas kamp
om tolkningsföreträde, med det tillägget att de inte enbart kämpar om att
internalisera kontroll, utan även om att inkorporera förutsättningarna för
vad som är ett mänskligt psyke. ”Precis som subjektet härleds från makt-
förhållanden som föregår det, härleds även normens psykiska verksamhet
från tidigare sociala verksamheter, om än inte mekaniskt eller förutsäg-
bart.” (Butler, 1997a:21; min övers.)

För forskare som Butler är möjligheten att se det sociala genom psy-
koanalysen utan att förlora maktperspektivet både en utmaning och en
förutsättning. Vad hon däremot i första hand försöker undvika är att an-
vända det sociala som ett exempel på en psykisk princip. Det väsentliga
är istället att en psykisk princip inte är determinerad och därför endast
självreproducerad så länge den fyller en viss (makt)funktion. När man
analyserar det sociala med hjälp av psykoanalytiska begrepp innebär det
enligt Butler att man gör detta för att se hur en specifik kontext söker re-
producera vissa subjekt, det vill säga hur denna kontext är bunden av och
därför även önskar reproducera dessa subjekt utan att analytikern för den
skull antar dessa subjekt som nödvändiga eller essentiella. Butlers psykoana-
lytiskt baserade teori och metod blir därigenom en möjlighet att se det
oönskade eller det oavsedda i en diskurs, att se det som diskursen på ett
plan inte kan ta in eller vill kännas vid, men som på ett annat plan visar
gränsen för det inkluderade som är nödvändig för att diskursen ska kun-
na reproducera sig själv. Det är en reproduktion som även är riskfylld ef-
tersom en (misslyckad) upprepning hela tiden riskerar att avslöja de psy-
kiska principerna som effekter av ett kunskapsanspråk som kämpar om
utrymmet med en rad andra anspråk: ”psykoanalys hjälper oss att förstå
det inneboende kontingenta och riskfyllda i politisk praktik: att vissa av-
siktligt menade målsättningar kan bli omstörtade [subverted] av andra
maktverksamheter med ostyrkta konsekvenser som följd.” (Butler,
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2000a:158; min övers.) Eftersom det vidare ligger i själva språket att ald-
rig kunna beskriva något helt och fullt, är i princip varje reproduktion av
en diskurs ett misslyckande och därför finns det bara riskfyllda reproduk-
tioner. Varje uttalande i de offentliga utredningarna kan därigenom ses
som möjliga öppningar eller avslöjanden av ett omedvetet. Ett omedve-
tet med motiv som förvisso är utformade utifrån samma diskursiva
(språkliga) ordningar som subjektet, men med en icke-formulerad förtro-
genhet med de uteslutningar som varit och är nödvändiga för att subjek-
tet ska kunna reproduceras. Det är med hjälp av och genom det omed-
vetna som vissa diskursiva ordningar kan reproduceras, eftersom de görs
oumbärliga för just det specifika subjektets existens. Därigenom ger de
upphov till en stark bindning – en fixering, förälskelse, en fetischering –
av dessa diskurser som skapar en ovilja gentemot både faktisk förändring
och ett erkännande att förändring är möjligt.3

Kortfattat kan man säga att mitt syfte med att analysera utredningarna
utifrån Butlers psykoanalytiskt färgade begrepp inte är ett försök att, som
traditionell psykohistoria, individualisera sociala fenomen som genom en
relativt enkel maktanalys kan ses som politiska. Min applicering av psy-
koanalys handlar snarare om att kunna tillskriva även psykologiska feno-
men en maktdimension i bemärkelsen att inget kan ses som individuellt;
även det som vi upplever som de mest personliga psykologiska processer-
na är märkta och (re)producerade av en social maktrelation. Syftet är även
att föra upp begrepp som ofta bara tillskrivs individuellt, psykologiskt in-
tresse på en annan analysnivå för att därigenom upplösa dikotomin aktör
och struktur. Varje individ kämpar med sin subjektifiering, men detta sker
helt utifrån vad som definieras som subjekt, det vill säga utifrån och ge-
nom en social ordning där inget begrepp kan ses som neutralt i förhållan-
de till makt. 

Den heterosexuella matrisen 
– en flexibel treenighet av kön/könsupplevelse/begär

Att tillskrivas en könstillhörighet innebär en rad olika saker eftersom kön
i vårt samhälle kopplas samman med ett stort antal, små och stora, före-
teelser. Vad Butler försöker göra är att gå in på de sammankopplingar som
oftast ses som allra mest självklara och determinerande för att undersöka
deras funktioner och inre relationer. Syftet kan sägas vara att förstå hur och
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varför en kropp upplevs som bekönad, det vill säga utifrån vilka antagan-
den ett subjekt känner sig ”kvinnligt” eller ”manligt”. 

Den heterosexuella matrisen består av grundidén att det som vanligtvis
kallas kön, genus och begär antas ha ett inbördes förhållande till varand-
ra. Det föreligger dock redan här ett stort problem i användningen av det
svenska begreppet genus i detta sammanhang.4 När Butler menar att gen-
der i en heteronormativ kontext inkluderar både sex (kön) och desire (be-
gär) är det nämligen väsentligt att det är just engelskans gender hon talar
om eftersom det är en term som på engelska inte bara är välkänd utan även
syftar till en sorts kroppslighet som det svenska genus helt saknar. När But-
ler exempelvis skriver ”sex” är det oftast i samband med ”materialisation of
sex” och hon menar då att det handlar om upplevelsen av att ”ha” ett visst
könsorgan, vilket är en upplevelse som inte finns där som något pre-soci-
alt, utan istället något som produceras hela tiden. Denna produktion me-
nar hon är en produktion av gender (som då snarare borde översättas med
könstillhörighet eller könsupplevelse). Detsamma gäller begreppet begär: när
Butler (ibland) delar upp gender och desire, är det förmodligen av samma
ovan nämnda orsak som hon ibland delar upp sex och gender, men även
för att som feministisk forskare inte totalt sedimentera den heterosexuel-
la kopplingen mellan gender och desire, eftersom en reproduktion av en
sådan koppling snarare är vad den heterosexuella matrisen strävar efter att
göra, då den implicerar att det anatomiska könet endast ska kunna grup-
peras in i två, motsatta, kategorier: det kvinnliga könet och det manliga
könet. Kön antas sedan medföra ett specifikt beteende beroende på vilken
kategori könet tillskrivits, det vill säga en kvinna ska bete sig kvinnligt och
en man ska bete sig manligt, där manligt respektive kvinnligt alltid mås-
te vara olika. Begäret upplevs oftast som det mest centrala av olika köns-
bundna beteenden (”manligt”; ”kvinnligt”), vilket på så sätt knyter sam-
man sexualitet med könstillhörighet och skapar en bekönad sexualitet
(gendered sexuality). Att bete sig och att känna sig kvinnlig är att begära
män, på samma sätt som att bete sig och att känna sig manlig är att begä-
ra kvinnor. Antagandet förutsätter en sorts automatisk treenighet, där ett
specifikt kön förutsätter en specifik könsupplevelse (gender) som i sig själv
anses förutsätta ett specifikt begär. Detta leder till att om en kvinna begär
en kvinna, antas hon bete och känna sig som en man. På samma sätt ifrå-
gasätts en mans heterosexuella begär om han på ett eller annat sätt beter
sig kvinnligt. Detta är den heterosexuella matrisens logik som hela tiden
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osynliggörs genom att passera som naturlig, funktionellt nödvändig eller
moralisk. 

När Butler nämner begreppet för första gången i Gender Trouble (1990),
är det dessa naturaliserande effekter hon lägger fokus på: ”Jag använder ge-
nomgående begreppet heterosexuell matris i texten för att beteckna det
raster av kulturell begriplighet varigenom kroppar, könstillhörigheter och
begär naturaliseras.”(Butler, 1999:9, n. 6; min övers.) Hon fortsätter sedan
med att även lägga stor vikt vid denna matris’ reproduktion av en hege-
monisk begriplighet (intelligibility): ”Jag hämtar detta från Monique Wit-
tigs idé om ’det heterosexuella kontraktet’ och, i mindre utsträckning, från
Adrienne Richs idé om ’obligatorisk heterosexualitet’ för att beteckna en
hegemonisk diskursiv/epistemisk modell av begriplig könstillhörighet
[gender], som antar att för att kroppar ska hänga ihop och få mening krävs
ett stabilt kön [sex], uttryckt genom en stabil könsupplevelse [gender]
(manlighet uttrycker man, kvinnlighet uttrycker kvinna), vilka är konträrt
och hierarkiskt definierade genom heterosexualitetens obligatoriska prak-
tik.” (Butler, 1999:9, n. 6; min övers.)

I denna avhandling kommer matrisens olika legitimerande kopplingar
att undersökas, där en förbindelse till vad som är naturligt (biologisering)
utgör en del, men där också matrisens legitimering genom definitioner av
mänskligt psyke (psykologisering) och vad som antas vara mest funktio-
nellt eller praktiskt (funktionalisering) utgör intressanta argument att stu-
dera. Likaså utgör de samband som dras mellan rätt och fel beteenden och
hur dessa kopplas till ondska respektive godhet (moralisering) en del av
den heterosexuella matrisens legitimeringskanaler. Förvisso fokuserar inte
Butler på dessa sistnämnda legitimerande argument i någon högre ut-
sträckning, men analyserna i denna avhandling kommer, om inte annat,
att kunna påvisa vikten av ett sådant fokus.

Vad gäller själva begreppet matris betyder det, förutom sin latinska inne-
börd (livmoder), även gjutform eller mall. I en mer modern kontext hän-
visar matris dock i första hand till (program)koder i datorer. Med den se-
nare betydelsen ger matris som begrepp ett mer flexibelt intryck, medan
gjutform lättare för tankarna till ett allomfattande och determinerande
struktursystem. Redan tidigt i sitt arbete försökte Butler undvika den sist-
nämnda betydelsen och istället pekade hon på att matrisen inte agerar el-
ler fungerar i singularis. Hon har till och med vid ett tillfälle uttryckt miss-
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nöje med termen och förespråkat begreppet ”heterosexuell hegemoni”
(Butler, 1994). Anledningen till detta var, enligt Butler själv, att matrisbe-
greppet riskerade att bli ”en sorts totaliserande symbolik” och att ett byte
av termer ”öppnar upp för möjligheten att detta är en matris som är öp-
pen för reartikulation, som har en viss sorts omformlighet.” (Butler,
1994:36; min övers.) Hon verkar med andra ord ha velat undvika associa-
tionen till gjutform eller mall där en matris förstås som en heltäckande
formlös materia och symbol för alltings ursprung. I efterföljande texter an-
vänder dock Butler ändå flitigt begreppet heterosexuell matris. Kanske är
det symptomatiskt att hon i samma andetag som hon vill ersätta matris
med hegemoni ändå utgår från matrisbegreppet för att förklara att hege-
monibegreppet medför ”en matris som är öppen […]”. 

Oavsett vilket, är det tydligt att Butler är medveten om att ett begrepp
som heterosexuell matris medför en del problem. Redan när begreppet
nämns i Gender Trouble, följs det exempelvis genast av ett antal kritiska frå-
gor: ”Är den ensam i sitt slag? Vad består den av? Vilken är den utmärkan-
de allians som antas existera mellan ett system av obligatorisk heterosexu-
alitet och de diskursiva kategorier som fastställer könens identitetskon-
cept? […] Skulle en förklaring ta oss tillbaka till ännu en totaliserande ram
inom vilken obligatorisk heterosexualitet endast tar över fallogocentris-
mens position som den monolitiska orsaken till könsförtryck?” (Butler,
1999:24; min övers.)

Risken att begreppet blir en symbol för ”den monolitiska orsaken till
könsförtryck” försöker Butler undvika genom att hela tiden kombinera be-
greppet med en subjekts- och maktdefinition som problematiserar och kri-
tiserar universalistiska anspråk och förenklade definitioner av förtryck.
Själv anser jag att fördelarna med matrisbegreppet är att man kan betona
flexibiliteten i ett kodsystem, det vill säga en samling normer som uttrycks
genom olika koder på olika sätt beroende på olika kontexter. Därmed in-
begrips anpassning och tänjbarhet samtidigt med en begränsad ram av hand-
lingsmöjligheter. Begreppet antyder förvisso en sorts ram, men just genom
att matris faktiskt även associerar till datorprogrammering förtydligar be-
greppet samtidigt den komplexa relationen mellan det som ligger innan-
för och utanför. Den heterosexuella matrisen upprätthålls nämligen enligt
Butler inte minst genom det som den utesluter, vilket betyder att det som
utesluts är närvarande inom matrisen i form av sin frånvaro. 

Frånvaro är på många sätt ett väsentligt koncept i det här sammanhang-
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et då det även är en förutsättning för att ett subjekt ska kunna bli just ett
subjekt: det är genom uteslutande av exempelvis andra begärsmöjligheter
som det som återstår kan uppfattas som närvarande och allomfattande. Att
bli ett subjekt är därför en fråga om att både avskaffa och bevara olika möj-
ligheter, vilket Butler ibland använder det hegelianska begreppet auf-
hebung (upphävande) för att förklara, bland annat därför att begreppet i
sig implicerar denna dubbla process.5 Vad är det då den heterosexuella ma-
trisen upphäver och därmed reproducerar genom att förkasta? Egentligen
kan man helt enkelt svara med att den producerar förbud, men ett sådant
påstående döljer mer än det säger. Butler skriver att ”materia är själv
grundlagd [founded] genom en serie kränkningar [violations]” (Butler,
1993:29; min övers.), men hon menar inte att förbud och kränkningar ska-
par materia i sig, utan att de producerar en förståelse för och applicering av
materian: ”en materialiseringsprocess som stabiliserar över tid för att pro-
ducera de effekter av gränser, fasthet och ytor som vi kallar materia.” (But-
ler, 1993:9; min övers.)6 För att göra materia begripligt krävs begrepp och
symboler: ”både en efterfrågan och ett krav på språk” (Butler, 1993:67; min
övers.). Det är alltså en sorts begriplighet som den heterosexuella matrisen
producerar och då framför allt begripliga kroppar för betraktaren, omgiv-
ningen och den enskilda individen. Det räcker dock inte med att den he-
terosexuella matrisens logik, så att säga, lär oss den egna kroppens gränser
och möjligheter, eftersom det som utgör just kroppens gränser och möj-
ligheter även är det som tillskriver oss en specifik känsla för det egna jaget
i ett större socialt sammanhang och som är olösligt förbundet med vår
känsla av att vara individer, det vill säga subjekt. 

Subjektifikering (eng. subjectivation; fra. assujéttissement) är ett begrepp
som Foucault använder för att beskriva subjektsprocessens beroende av
makt: utan makt ingen kunskap och utan kunskap inget subjekt. Butler
använder begreppet på samma sätt i syfte att förklara maktens och kun-
skapens centrala roll i förståelsen av kroppar. Diskurser reproduceras ge-
nom och av subjekt, men dessa subjekt är samtidigt reproducerade genom
och av diskurser. Det diskurserna medför är med andra ord en reproduk-
tion av den kunskap som krävs för en viss subjektifiering. Vilken kunskap
som krävs för subjektifiering blir därmed en central fråga som också ut-
gör grunden för denna avhandling. Det foucauldianska kunskapsbegrep-
pet har stor betydelse för att förstå den heterosexuella matrisen, eftersom
det inte i första hand är brist på kunskap om hur saker och ting ”egentli-
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gen ligger till” som ska undersökas; det är exempelvis inte frågan om att
finna ut vad man inte visste om homosexuella på 1940-talet. Frågan är istäl-
let vad som räknas som legitim (subjektifierande/materialiserande) kun-
skap om kön och begär. 

Utifrån det perspektivet skulle man kunna säga att en analys av den he-
terosexuella matrisen inte egentligen fokuserar på det avvikande i sig, utan
istället på normerna som producerar det avvikande.7 Detta leder bland an-
nat till att de kroppar och subjekt som klarar av att leva upp till normer-
na och att göra det på ett övertygande sätt är de som förvisso får en erkänd
subjektsstatus, men samtidigt är det just de subjekt som har underkastat
sig och inkorporerat normerna i störst utsträckning. Subjektsskap är allt-
så inte något som varje kropp har automatisk rätt till (eller rättare sagt,
man kan inte räkna med att en kropp automatiskt får möjlighet att defi-
nieras som just kropp); detta föregås nämligen av en rad olika krav, som
avgör vad som ses som nödvändiga mänskliga morfer och handlingar (se
Butler, 1997a:20ff och 116ff ). 

En intressant aspekt av den heterosexuella matrisen är att denna pro-
duktion av begripliga kroppar, det vill säga bekönade (gendered) och hete-
rosexuella (eller åtminstone heterosexualiserade) subjekt, ibland kan fram-
stå som ett ganska bräckligt projekt, eftersom det kan tyckas relativt en-
kelt att finna undantag från denna regel. Det centrala i en studie av den
heterosexuella matrisen är därför inte endast att studera vilka diskurser
som anses vara acceptabla och vilka kroppar som misslyckas med att pas-
sa in, utan vi återkommer återigen till en studie av vilka effekter dessa krop-
par har i relation till legitima kroppar, det vill säga till en studie som kan
påvisa både matrisens inre drivkraft och bräcklighet (Butler, 1993:16f ). Det
väsentliga för en tillämpning av den heterosexuella matrisen är alltså inte
att undantag som exempelvis inter- eller homosexuella behandlas som just
undantag eller misslyckanden, utan det intressanta är hur och varför de be-
handlas som undantag. De frågor man kan utgå från handlar därför i stor
utsträckning om avvikelsens samband med materialiserade normer, hur
avvikelser tolkas och exkluderas eller anpassas och om de kan utgöra en
utmaning för den heterosexuella ordningen som inte kan ignoreras eller
förbises.8

Som ett analytiskt verktyg är teorin om den heterosexuella matrisen an-
vändbar för mitt projekt om man, genom att utgå från dess logik, under-
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söker om och hur textmaterialet resonerar utifrån den, men även hur ar-
gumentationen i texterna utformas för att göras begriplig och, kanske
framför allt, hanterbar. Den heterosexuella matrisen kan nämligen beskri-
vas som en diskursiv logik, med den skillnaden att de tre, till synes särskil-
da, begreppen kön, könsupplevelse och begär ger upphov till flexibla an-
passningsmöjligheter i olika diskurser. Anpassningarna reproducerar där-
igenom ”samma” matris där den begreppsliga treenigheten, oavsett
inbördes hierarki, är obruten. Det är denna ”inre” flexibilitet och orsa-
ken till den som står i fokus för min analys och min applicering av den
heterosexuella matrisen som analytiskt verktyg, vilket framför allt kom-
mer att framgå i kapitel 4 där förskjutningar i utredningarnas argumen-
tation över tid undersöks och analyseras. 

Butlers användning av Foucault innebär vidare att frågan om den he-
terosexuella matrisens relation till diskursbegreppet kan diskuteras: är ma-
trisen en diskurs i sig? Är den endast diskursiv? Är den något helt annat?
Genom foucauldiansk terminologi skulle jag i detta fall vilja definiera en
matris som den kunskap som olika diskurser producerar på olika sätt men med
samma effekt. Mer praktiska exempel på detta är när en biolog hävdar he-
terosexualitetens naturlighet samtidigt som en religiös ledare hävdar hete-
rosexualitetens helighet. Diskurserna är på många sätt olika – även när det
kommer till frågan om heterosexualitetens orsak och mening – men effek-
ten är densamma, det vill säga att heterosexualitet institutionaliseras som
norm genom många olika diskurser. Heteronormativitet kan på så sätt inte
sägas vara en diskurs i sig, eftersom dess olika sätt att reproducera sig inte
har sitt ursprung i en diskurs, utan i flera. Samtidigt upptar förmodligen
matrisen inte lika stor plats i alla diskurser och behöver inte heller återfin-
nas i alla diskurser. Den kan dock med viss sannolikhet återfinnas i de dis-
kurser som fått tolkningsföreträde och legitimitet, det vill säga i institutio-
naliserade diskurser. Denna bestämning av den heterosexuella matrisens re-
lation till diskurser visar hur diskursernas inbördes förklaringar kan
motsäga varandra utan att detta har någon egentlig effekt på den hetero-
sexuella matrisen: det är inte enbart förklaringarna i sig som är väsentliga
för matrisens reproduktion, det är även att det finns många olika förklar-
ingar inom skilda områden som gör att den heterosexuella matrisen har
blivit just en matris. 

Man skulle utifrån detta resonemang kunna se varje del av matrisen i
de olika diskurserna som just olika delar av en matris som förändras med
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diskursen, det vill säga att matrisen kan reproduceras genom både inter-
diskursivitet och motdiskurser. Jag menar att detta gör att matrisen blir
mer komplex än en diskurs, eftersom den ingår i mer än en dimension,
vilket gör den flexibel i sina möjligheter att anpassa sig till nya samman-
hang. Det är dock genom diskurserna som matrisen reproduceras och där-
för är det i diskurserna man kan studera den. Det går med andra ord inte
att ”skönja” hela matrisen på en gång, utan det är genom de enskilda dis-
kurserna som forskaren kan kartlägga och analysera delar av den. Sålunda
kan exempelvis de juridiska diskurser som ska analyseras i denna avhand-
ling innehålla sådana ”delar” av en matris, där dessa enskilda delar kan sät-
tas in i ett sammanhang genom den teoretiska ram som begreppet hete-
rosexuell matris innebär. 

Kropp, psyke och kunskap

Även om feminister sedan länge har laborerat med tanken att sexualitet
påverkas av maktstrukturer (exempelvis Rich, 1980 eller Wittig, 1972), är
det framför allt Foucaults definition av makt och subjekt som har legat till
grund för begreppet heterosexuell matris. Detta framgår bland annat ge-
nom att Butler tillskriver makten en (kunskaps)produktiv funktion. Den
heterosexuella matrisen (re)producerar därigenom både normala och av-
vikande subjekt. Samtidigt menar Butler att vissa saker faktiskt blir ute-
slutna (foreclosed) ur matrisen; saker som därför inte kan definieras som
vare sig normala eller avvikande. Det är i denna diskussion om utanför/in-
nanför som Foucault blir mindre användbar då han förvisso konstaterar
att normer internaliseras i subjektsprocessen, men aldrig lyckas förklara
varför just vissa normer internaliseras medan andra (o)tänkbara alternativ
inte gör det. Det är för att försöka förklara detta som Butler vänder sig till
psykoanalysen. 

Den psykoanalytiska vändningen betyder inte ett totalt förkastande av
Foucault, utan Butlers projekt är snarare en sorts fördjupning av hans hu-
vudteser. Man kan se det som att Butlers revidering och applicering av psy-
koanalysen har till syfte att komplettera Foucault. Psykoanalysen är dock,
paradoxalt nog, den kunskapsinstitution som Foucault menade påverkar
det moderna subjektets normalisering mer än någon annan institution.
Det är därför också väsentligt att poängtera att psykoanalytisk teori har
genomgått en radikal förändring i händerna på olika feministiska forska-
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re. Butler är egentligen endast en av många som funnit en revidering av
traditionella tolkningar av Freud och Lacan nödvändig men också givan-
de (se även Kristeva, 1980; Mitchell, 1974; Irigaray, 1984; Grosz, 1994; de
Lauretis, 1994; McClintock, 1995). Min redovisning av den heterosexuel-
la matrisen utgår alltså här från en sedan länge påbörjad diskussion om fe-
minism och psykoanalys, där den vanligaste kritiken mot traditionell psy-
koanalys redan har framförts och lett till en omarbetning. Detta blir allra
tydligast i Butlers misstänksamma förhållande till Lacans universalisering
av fallos och könsskillnader, men även i hennes många ifrågasättanden av
Julia Kristevas och Luce Irigarays sammankoppling mellan det semiotis-
ka fältet och kvinnors position i den symboliska ordningen och den fast-
låsning av det kvinnliga som de åstadkommer när kvinnors emancipation
definieras genom moderskap, heterosexualitet och könsorgan.9 Det är
utifrån denna bakgrund som den heterosexuella matrisen och dess subjek-
tifiering här definieras och därför återfinns inte heller några längre utvik-
ningar rörande föregångarnas likheter och meningsskiljaktigheter. 

Det förkastade, det uteslutna och den Andra

För att förstå hur matrisen fungerar – eller rättare sagt inte fungerar – är
det nödvändigt att gå in på Butlers användning av psykoanalytikerna Jac-
ques Lacan och Julia Kristeva. Deras teorier båda appliceras och revideras
av Butler och ibland krävs en förkunskap hos läsaren för att helt kunna
följa med i Butlers resonemang. Vad som dock relativt snabbt framgår vid
en läsning av Butler är att hon fäster stor vikt vid Kristevas term abjection
(förkastning) och Lacans term foreclusion (uteslutning), som ibland kan
verka förvirrande lika men som i viss mån kan sägas utgöra olika positio-
ner i samma process.10 Den heterosexuella matrisen består således av ett
ständigt förkastande, vilket delvis tar sig uttryck i förklaringar och defini-
tioner av det samkönade begäret utifrån ett heteronormativt språk men
också i den så kallade heterosexuella melankolin. För att förstå det uteslut-
nas position är det väsentligt att klarlägga skillnaden mellan det uteslutna
(Verwerfung; foreclusion; rejection) och det förträngda (Verdrängung; refou-
lement; repressed), eftersom det förstnämnda syftar på det som förkastas
och exkluderas från den symboliska ordningen, medan det förträngda sna-
rare kan beskrivas som något som existerar i det omedvetna (se bland an-
nat Butler, 1993:204, 243n 2; 1997a:132ff ). Det som förträngs återfinns allt-
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så i det omedvetna, och enligt Lacan är det omedvetna inte bara språkligt
strukturerat utan utgör också den plats där den Andra (le grand Autre) re-
produceras. Den Andra – som här bör särskiljas från den sociologiska och
historiska (hegelianska) användningen av samma ord – är i lacansk termi-
nologi delvis synonym med den symboliska ordningen, det vill säga den
ordning (eller verklighet) där individen kan inta en position i form av ett
subjekt.11 Den heterosexuella matrisen är en del av denna symboliska ord-
ning och dess gränser, förträngningar och förkastningar sammanfaller till
stor del med denna ordning. Det går dock förmodligen inte att säga att
den heterosexuella matrisen är den symboliska ordningen. Även om
Lacans kriterier för inträdet i denna ordning är könsskillnad och hetero-
sexualitet, rymmer den symboliska ordningen så att säga fler matriser. Man
kan däremot påstå att den heterosexuella matrisen har kommit att bli en
av de mest nödvändiga för att upprätthålla den specifika symboliska ord-
ning som råder i modern, västerländsk tid.12

Den Andra består egentligen i subjektets tro på denna symboliska ord-
ning – att den så att säga är verkligheten – där den Andra utgör den all-
tid närvarande känslan av att någon iakttar, någon lyssnar, någon känner
till allt du gör, vars uppmärksamhet du begär eftersom den är en förutsätt-
ning för din existens. Lacan beskriver den Andra som det vars närvaro är
erkänd men inte känd (Lacan, 1993:48), vilket inte nödvändigtvis har nå-
got med exempelvis religiös tro att göra, utan snarare är en nödvändig or-
sak till subjektifiering. Subjektifiering är nämligen beroende av att subjek-
tet kan särskilja sig själv från omgivningen, eller sig själv från språket, ob-
jekten och andra subjekt: ”jag är inte den Andra och därav följer att jag
endast är genom den Andra. Utan dennes närvaro är jag inte.” 

Den användning av den Andra som vi är mer vana vid att se, där den
Andra står för avvikande grupper som kvinnor, icke-vita, arbetarklass el-
ler homosexuella kan här förmodligen bara delvis sägas fungera som en
sorts (ständigt misslyckad) materialisering av den lacanianska Andra. Men
egentligen har de inget med denna Andra att göra, och man kan närmast
säga att de är en effekt av subjektets famlande försök att förpassa den
Andra utanför den egna kroppen genom att förkroppsliga den i andra
kroppar. Denna Andra skulle möjligtvis kunna ses som en förenklad er-
sättning för den lacanianska Andra eftersom denna varken kan artikule-
ras eller medvetandegöras.13 Det är dock väsentligt för reproduktionen av
den symboliska ordningen att denna projicering, om man så vill, inte av-
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slöjas. Till saken hör nämligen att den Andra egentligen inte finns; dess
plats kan intas av nästan vad som helst men är inte i sig någonting och kan
därför inte heller leva upp till några förväntningar eller garantier. Detta
får dock inte på några villkor avslöjas för subjektet eftersom hela dess ex-
istens vilar på att subjektet inte är den Andra: finns inte den Andra finns
inte heller subjektet. 

Den Andra är alltså egentligen ofullkomlig, men dess ofullkomlighet
måste förträngas – vilket i detta sammanhang kan sägas medföra att även
de projicerade (avvikande) grupperna av människor blir förträngda och
placerade i det omedvetna som subjektets motkategorier. Det faktum att
den Andra (varken den egentliga eller den ”projicerade”) inte finns är där-
emot förkastat, eftersom den kunskapen skulle innebära ett hot mot sub-
jektets existens. Det förträngda kan utifrån detta resonemang i viss mån
sägas vara en mildare ersättning av det förkastade eftersom det förträngda
kan (försöka) förlägga motsatserna och motsättningarna utanför subjek-
tet (i form av andra(s) kroppar istället för ”inuti” subjektets). Icke-vita,
kvinnor eller homosexuella kan därför ses som kategorier som görs nöd-
vändiga genom att de tillskrivs orsaken till det normerande subjektets kon-
flikter och problem.14 Det förträngda kan, utifrån detta resonemang, på
så sätt materialiseras inom matrisen i form av avvikande. Det är dock vä-
sentligt att tillägga att det är endast som koncept eller kategori, som de av-
vikande kan vara förträngda och därav följer att definitionen av dessa ka-
tegorier är extra intressanta eftersom det är den som gör det möjligt att
förtränga istället för att förkasta. Det är alltså i själva definitionen och ka-
tegoriseringen som abjektionen kan återfinnas, eftersom det är där som det
avvikande läggs till rätta och görs begripligt.15

Det förkastade däremot fungerar inte som det förträngda utan är sna-
rare en effekt av den symboliska ordningens nödvändiga oförmåga att in-
nesluta allt och det förkastade är på så sätt en reproduktion av de paradox-
er som ordningen själv orsakar. Om den Andra är subjektets motsats, blir
det förkastade – när det gör sig påmint – betydligt svårare att kategorise-
ra. Till saken hör att det egentligen är omöjligt, eftersom det ligger i det
förkastades funktion att inte kunna symboliseras inom ordningen. Det är
detta som är det abjekta: subjektets oförmåga att placera in det osymbo-
liserbara i ordningen, det vill säga i ett förhållande till sig själv. Subjektets
möte med det abjekta framkallar därför känslor som närmast liknar panik
och äckel och det är på grund av oförmågan att hantera dessa känslor som
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det abjekta (åter igen) måste förkastas. Det abjekta kan sägas utgöras av
en sorts yta eller form som subjektet vägrar att erkänna som yta och form
eftersom ett sådant erkännande skulle innebära att det ytan reflekterar fak-
tiskt är en sönderdelad bild av subjektet själv: en bild utan koherens och
utan mening.16 Exempelvis blir otydlig könstillhörighet ett hot mot ett
subjekt som är beroende av att den egna könstillhörigheten framstår som
tydlig och önskvärd, eftersom det är genom en uppdelning mellan två kön
som denna subjektifiering har ägt rum. Det är med andra ord utifrån ett
antagande om denna uppdelnings nödvändighet för ett begär som subjek-
tifieringen gett upphov till ett begärande subjekt som måste försvara sig
själv och sina kroppsliga gränser såsom odelbara och logiska. En lösning
för subjektet när det ställs inför ett abjekt, kan således vara att försöka ska-
pa en förståelse genom att benämna och erkänna endast det som genom
den subjektifierande heteronormativiteten kan (om)tolkas som förståeligt
och helt förkasta det som ”återstår”. Detta är dock inte en process där det
redan finns några ”delar” av ett abjekt som kan ”förstås”, utan förståelsen
– och därmed funktionen och formen – skapas utifrån själva erkännan-
det. 

Som redan tidigare har berörts, är det samtidigt väsentligt att inte de-
finiera det förkastade som utanför den symboliska ordningen, vilket på ett
sätt kan tyckas paradoxalt: det är ju utkastat ur denna ordning och borde
väl då befinna sig just utanför.17 Här skulle man kunna tänka sig en gräns
mellan den symboliska ordningen och det utkastade, som snarare är ska-
pad av ordningen för att definiera skillnaden mellan denna ordning och
det uteslutna. Denna gräns är med andra ord konstruerad och är alltså inte
en gräns mellan utanför och innanför i någon absolut mening; den är sna-
rare den symboliska ordningens önskan om var gränsen ska dras. Det kan
dock vara lite bedrägligt att tala om gränser mellan den symboliska ord-
ningen och det uteslutna. Lacan talar i detta sammanhang om le Reél (det
Reala) för att beskriva platsen för det uteslutna. Butler menar att Lacan
definierar det Reala som pre-socialt och som en sorts föregångare till den
symboliska ordningen, vilket hon ser som en strukturalistisk definition då
den förutsätter ett cementerat utanför, som medför en uppdelning mellan
exempelvis psyket och det sociala. Hon menar dock även att man med en
annan läsning inte behöver definiera denna plats utanför den symboliska
ordningen eller ens som en plats eller något materiellt. Det Reala är för-
visso det som inte går att symbolisera, men är inte liktydigt med någon
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eventuell materia som så att säga ligger utanför språkets gräns. Det Reala
är istället de paradoxer eller problem som den symboliska ordningen or-
sakar i sig själv och som den inte kan förstå (det vill säga erkänna som pa-
radoxer). Det är därför det Reala är omöjligt att symbolisera och inte för
att det finns en absolut referenspunkt som inget språk någonsin kan täcka
in (Butler, 1993:187ff ). Av den anledningen menar Butler att det är
kontraproduktivt att hålla fast vid Lacans definition av det Reala, och hen-
nes kritik kan delas upp i två: 1) den spärr (saknad) som Lacan tillskriver
subjektets inträde i den symboliska ordningen blir genom en statisk defi-
nition av det Reala, ahistorisk och heteronormativ genom att den alltid
definieras som könsskillnad18 och 2) om man definierar det Reala som den
symboliska ordningens egna paradoxer, varför då kalla detta för just det
Reala? Det är ju trots allt ett begrepp som i sig antyder en annan status än
den symboliska ordningen (Butler, 2000:152). I slutändan förespråkar allt-
så Butler att det Reala är en effekt av den symboliska ordningen och att
begreppet därför är överflödigt. Detta är två invändningar som förändrar
förutsättningarna för förskjutningar inom den heterosexuella matrisen.

Det är därför inte heller oväsentligt hur man använder ord som ”gräns”
och ”utanför” eller begrepp som ”verklig” (reél), eftersom de kan medfö-
ra nästan diametralt olika tolkningar beroende på vem som använder dem.
Detta kan vara bra att ha i åtanke när de dyker upp i denna avhandlings
analyser. Vad som då bör ha framgått är att det förkastade inte hamnar
utanför någonting och inte heller har sitt ursprung i en pre-social realitet,
utan att det orsakats av samma ordning som orsakar det normala. Den he-
terosexuella matrisen är med andra ord orsak till sina egna problem i form
av ständigt reproducerade abjekt och det är därför inte frågan om att det
abjekta sipprar igenom någon heteronormativ mur eller gräns mellan det
normala och det avvikande. Någon sådan mur finns inte, och det vore
kontraproduktivt för min analys att anta att det abjekta på något sätt ex-
isterar i sig själv utanför språkets och den symboliska ordningens gränser.
Det abjekta kan på så sätt sägas vara en oönskad men nödvändig effekt av
en normativ reproduktion av subjekt och objekt. Det är därför – och
egentligen endast därför – som det oönskade blir intressant att studera, då
ett heteronormativt subjekt inte bara måste förklara det oönskade utan
även förklara det på ett sätt som inte påvisar den egna förklaringens gene-
alogi. 

Det är så att säga i och genom utredningarnas egna förklaringar som jag
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kan se om det sker några konsekventa förkastningar i samband med ut-
redningarnas tal om homosexualitet, inter- och transsexualism. Detta
kommer således att vara utgångspunkten för analysen i kapitel 3. 

Heterosexuell melankoli

Den Andra är, som nämnts ovan, inte en egentlig person utan istället det
som subjektet agerar utifrån och vars uppmärksamhet subjektet alltid be-
gär. Enligt Lacan (och Butler) är detta detsamma som att begära skillna-
der och enligt Lacan är det ultimata exemplet på detta det manliga sub-
jektets begär till kvinnor (eller snarare begäret till Kvinnan som den Andra)
(se bl.a. Lacan, 1975). Enligt Butler är begäret i den heterosexuella matri-
sen så starkt sammankopplat med könstillhörigheten att ett heterosexuellt
subjekt helt enkelt inte kan (er)känna ett samkönat begär; möjligheten till
detta har uteslutits i och med att subjektet intog positionen som man el-
ler kvinna (det vill säga som godtagbart subjekt): ”Det verkar inte råda
någon tvekan om att de ’manliga’ och ’kvinnliga’ positionerna […] delvis
fastställs genom förbud som kräver (av)saknaden av vissa sexuella bind-
ningar och som dessutom kräver att dessa (av)saknader inte erkänns och
inte sörjs. Om antagandet om kvinnlighet och antagandet om manlighet
fortgår genom fullföljandet av en alltid bräcklig heterosexualitet, kan vi
kanske förstå frampressandet av detta fullföljande som ett påbud att över-
ge/avstå från [abandon] homosexuella bindningar, eller i mer skarpa orda-
lag, att på förhand uttömma möjligheten till homosexuella bindningar, en
uteslutning [foreclosure] av möjligheter som har producerat en homosex-
uell domän, uppfattad som olevbar passion och osörjbar (av)saknad.”
(Butler, 1997a:135; min övers.)19

Om den symboliska ordningen endast erkänner begäret till det som till-
skrivits en motsatt funktion och position i förhållande till subjektet, föl-
jer att så länge ett samkönat begär definieras som just samkönat kan det
inte förstås som ett eget begär eftersom den symboliska ordningen inte kan
se två personer med ”samma” kön som innehavare av dessa två – enligt
Lacan – särskilda positioner. Andra subjektspositioner och andra defini-
tioner av skillnader än de som är heterosexualiserade blir på så sätt alltid
redan omöjliga. Det är alltså de specifika och särskilda könspositionerna
som ger upphov till det heterosexuella begäret: en heterosexuell man be-
gär en kvinna för att hon inte är en man och vise versa: ”han vill ha kvin-
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nan som han aldrig skulle vara. Han skulle hellre dö än att vara henne:
därför vill han ha henne. […] En av hans begärs mest angelägna målsätt-
ningar kommer att vara att utarbeta skillnaden mellan honom och henne
och han kommer att försöka upptäcka och fastlägga bevis på denna skill-
nad.” (Butler, 1997a:137; min övers.)

Könsskillnaderna är alltså inte endast ett krav för inträde i den symbo-
liska ordningen, utan även något som ständigt måste reproduceras och för-
stärkas för att inte hota det heterosexuella begärets grund: man kan endast
begära det som definieras som olikt (motsatt) det egna subjektet. Andra
begärspositioner är utifrån detta perspektiv varken verkliga, riktiga eller
sanna. Ett exempel som Butler ofta återkommer till är aids-epidemin un-
der 1980- och 90-talen, där manliga homosexuella relationer inte betrak-
tades som riktiga relationer. Homosexuella män förvägrades därför rätten
att besöka sina döende älskare på sjukhuset samtidigt som stora delar av
det heterosexuella samhället ansåg att sjukdomen var under kontroll så
länge den inte drabbade heterosexuella. De homosexuella män som dog
av aids sörjdes aldrig av samhället: deras död kunde inte sörjas för att det
skulle innebära ett erkännande av en begärsrelation som till sin karaktär
utgjorde ett hot mot det heterosexuella begäret med dess nödvändiga
könsskillnader (Butler, 1997a:138).

Vad händer om någon eller något ifrågasätter att begär inte är beroende
av tydliga könsskillnader? Kan man fortsätta att legitimera sådana skillna-
der i så fall? Vad händer med den subjektsposition som män intar (och in-
vesterar i) i denna könsskillnadsekonomi? Och vad händer med den po-
sition som den åtrådda Andra som kvinnor intar (och investerar i)? Och
varför inte också fråga sig vad som skulle hända med den ekonomiska för-
delning som på en rad olika nivåer till stor del är uppbyggd kring köns-
skillnader? Det blir alltmer tydligt att ett sådant erkännande skulle vara
mycket problematiskt på många nivåer och av många anledningar, och
därför menar Butler (och i viss mån även Lacan) att dessa möjligheter istäl-
let utesluts om och om igen.

Som tidigare förklarats återkommer emellertid alltid det uteslutna, om
än inte i en definierbar form utan snarare som ett tomrum eller en förlust
av något som inte ens kan förstås och ännu mindre erkännes. Samhällsve-
taren och lacanianen Slavoj Ži3ek gör oss i detta sammanhang uppmärk-
samma på att motsatsen till att existera inte är död eller icke-existens, utan
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att insistera. Det som inte existerar, det vill säga det som blivit uteslutet ur
den symboliska ordningen, insisterar istället genom sin frånvaro (Ži3ek,
2002:22). Det förkastade utgör med andra ord en ständig del av den på-
gående subjektifieringsprocessen. Effekten av denna icke-lösning skapar
en odefinierad känsla av (av)saknad, en känsla av att någonting som inte
får erkännas fattas subjektet. Det abjekta är nämligen även en påminnel-
se om något som blivit uteslutet och som för att inte tränga in i subjektets
omedvetna och tvinga fram ett erkännande av det uteslutna, måste förkas-
tas (ab-jectere: bort-stöta). Ett erkännande skulle nämligen leda till ett krav
på att den producerade ordning som subjektet lever i och av, måste ifrå-
gasättas. Tomrummet efter det uteslutna kan alltså inte fyllas och istället
förkastas hela tiden möjliga hot medan tomrummet finns kvar och gna-
ger på subjektet. Butler skriver att det handlar om en förlust som inte kan
definieras och därför inte heller sörjas, vilket utgör den psykologiska de-
finitionen av melankoli. Men det är inte vilken melankoli som helst, utan
en inkorporerad sådan, det vill säga en som avgör hur subjektet känner sin
kropp och dess möjligheter och begränsningar. Alla stabila könsidentite-
ter är inkorporerat melankoliska och det är denna melankoli som gör att
subjektet känner sig som en kvinna eller en man (Butler, 1999:63ff ).

Oförmågan (eller vägran) att identifiera det som ständigt förkastas – det
samkönade begäret – är alltså en nödvändig del av att kunna uppleva sig
själv som man eller kvinna. Man är det man inte får begära; man begär det
man inte får vara. Det är på så sätt melankolin inkorporeras. Detta bety-
der att exempelvis en maskulin, heterosexuell man eller en feminin, hete-
rosexuell kvinna bär det förkastade begärsobjektet på/i sin kropp och de-
ras respektive utseende och beteende är därför kroppsliga symptom på he-
terosexuell melankoli. (Butler, 1999:69ff ) Melankolin blir helt enkelt så
nödvändig för det egna subjektet att subjektet begär det ständiga förkas-
tandet: det är ju en nödvändig del av det egna varandet. Det är alltså inte
det förkastade som begärs, utan själva förkastandet, det vill säga vägran att
identifiera det förkastade: ”Abjektionen av homosexualitet kan endast äga
rum genom en identifikation med denna abjektion, en identifikation som
måste förnekas, en identifikation som man fruktar att göra endast därför
att man redan har gjort den, en identifikation som inrättar abjektionen
och vidmakthåller den.” (Butler, 1993:112)

Reproduktionen av melankoli generar på så sätt inte bara könade sub-
jekt, utan även en känsla av att inget behöver sörjas eftersom inget saknas,

60

Begärets lagar 4  05-10-13  11.34  Sida 60



där ”inget” står för det som inte kan definieras och inte får erkännas. Om
man vill gå ett steg vidare, kan man utifrån Butlers resonemang om hete-
rosexuell melankoli, dra slutsatsen att subjektet begär sin melankoli och
eftersom denna melankoli är inkorporerad är det frågan om ett narcissis-
tiskt begär. Att melankoli inte sällan leder till narcissism i betydelsen en
förälskelse i sin egen situation (sin egna oidentifierbara saknad) är dock
inte en sak som Butler själv går in på, utan är snarare en relativt etablerad
psykoanalytisk hypotes (se exempelvis Freud, 1917). Att jag vidareutveck-
lar detta argument i samband med heterosexuell melankoli är således i förs-
ta hand för att ytterligare kunna fördjupa min analys av de statliga offent-
liga utredningarna.

(Miss)lyckade interpellationer och universella anspråk

Som redan antytts krävs det ett benämnande eller ett erkännande av en
kropp för att denna skall kunna definieras som mänsklig. Det är med
andra ord genom att namnge en viss form som mänsklig eller omänsklig
som reproduktionen respektive uteslutandet av vissa subjekt äger rum.
Sambandet mellan detta benämnande och melankoli är likaså i Butlers ord
en fråga om ”[v]ad exkluderas från kroppen för att kroppens gränser ska
ta form? Och hur hemsöker exkluderingen denna gräns som en sorts inre
gengångare – inkorporeringen av (av)saknad som melankoli?” (Butler,
1993:65; min övers.) Det är i detta sammanhang som Butler introducerar
begreppet interpellation, som delvis är den franske marxisten Louis Althus-
sers begrepp för att förstå subjektifieringens samband med det han kallar
för ideologi och delvis en term som Althusser i sin tur lånat från Lacan;
den allmänna franska betydelsen är dock egentligen anhållan eller arrester-
ing.20 Interpellation är i Althussers tillämpning det benämnande genom
vilket individen blir ett subjekt inom och för det maktsystem som han kal-
lar för ideologi; att bli erkänd och benämnd medför alltså samtidigt en le-
gitimering av maktens suveränitet. Subjektifiering är enligt Althusser den
process som utlöses i en individ när hon blir erkänd av en institutionali-
serad ideologi. I Althussers kända polisexempel är det denna makts be-
nämnande av en individ som inleder och möjliggör en fortsatt sub-
jektsprocess.21 Denna makt är, enligt Althusser, staten som styrs av en ka-
pitalistisk ideologi, där den Repressiva Statsapparaten utövar en direkt
maktutövning i form av polis, straffrätt och fängelsesystem i vilken fysisk
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kontroll är den huvudsakliga metoden, medan den ideologiska statsappa-
raten utövar en internaliserbar kontroll där skolor, religion, lagsystem, po-
litik, sport, konst, etc. bidrar till en viss ideologi som inte behöver tving-
as på folk genom fysisk kontroll. (Althusser, 1971)

I detta sammanhang är Althussers definition av ideologi mer problema-
tiserande än det marxistiska falska medvetandet och implicerar bland an-
nat att interpellation är en nödvändig del av mänskligt medvetande och
därför något som inte kan upphöra eftersom det är det enda sättet att bli
aktör. Det går med andra ord inte att ställa sig utanför eller göra sig fri från
någon ideologi. Det är här som Althussers användning av Lacan också
framstår som tydligast, eftersom hans subjektifiering vilar på samma
omöjliga frigörelse. Men Althusser kan sägas stanna där och vägrar att gå
längre och det är därför som hans definition av interpellation blir proble-
matisk. Exempelvis förutsätter Althussers definition av makt ett självstän-
digt subjekt som benämner, det vill säga en allenarådande makt (ideologi)
som agerar självständigt och redan alltid existerar. Althussers definition av
interpellation innebär även en vilja hos det blivande och utpekade subjek-
tet att känna sig utpekad och tilltalad. Framför allt tillerkänner dock Alt-
husser inte ideologier en möjlig inkonsekvens och det är där han går stick
i stäv med Lacan (och Butler), eftersom de menar att det är dessa innebo-
ende inkonsekvenser som ger upphov till behovet att återupprepa benäm-
ningen, vilket innebär att det är i själva interpellationen som möjlighet till
förändring också kan återfinnas. Istället gör Althusser en sorts kovändning
och menar att sådana inkonsekvenser skulle upphävas genom en så kallad
vetenskaplig analys av samhället och att det endast är genom en sådan som
vi kan uppnå en sorts objektiv överblick över detta samhälle. Althusser de-
finierade med andra ord, liksom Marx, vetenskapen som fristående och
självständig från alla ideologier (Althusser, 1971).

Detta är problem som kan verka omöjliga att lösa utan att samtidigt
ogiltigförklara Althussers interpellationsbegrepp, men Butler menar att det
ena inte behöver utesluta det andra: ”Polisen som ropar på personen på
gatan har fått möjlighet att göra så i kraft av en upprepad [reiterated] kon-
vention. […] På sätt och vis, åberopar/citerar [cite] polisen konventionen
att tilltala, han deltar i ett uttalande som är likgiltig inför den som uttalar
det. Handlingen ’fungerar’ delvis på grund av tal-aktens åberopande di-
mensionen och konventionens historicitet vilken övergår och möjliggör
dess formuleringsögonblick.” (Butler, 1997a:33; min övers.) ”Makten” blir
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här mer än en medveten och självständigt handlande röst eller ideologi
som tilltalar och benämner. Istället liknar Butlers definition av makt Fou-
caults genom att den inte kan tillskrivas en enskild institution eller ett en-
skilt subjekt; interpellation kan förvisso inte äga rum utan en enskild röst
eller författare, men den enskilda författaren till exempelvis en byråkratisk
text eller någon annan form av statligt tilltal är samtidigt inte skapare av
den diskurs de använder. Deras enskilda intentioner är i egentlig mening
inte avgörande för diskursen: ”Även om subjektet säkerligen talar – och
det finns inget tal utan ett subjekt – utövar subjektet inte oinskränkt makt
över vad det säger” (Butler, 1997a:34.).

Ett annat problem som redan berörts är att det tilltalade blivande sub-
jektet i Althussers version måste (vilja) vända sig om för att bli subjekt(ifi-
erad). Butler menar i det sammanhanget att oavsett om personen vänder
sig om och exempelvis svarar ”Det är inte mig du ropar på!” eller kanske
inte vänder sig om överhuvudtaget eller inte ens hör tilltalet, kommer en
konstituering att äga rum: ”Ta i beaktande den situation där man är be-
nämnd utan att veta att man är benämnd, vilket trots allt är allas vår förut-
sättning i början och ibland även före denna början. Namnet konstitue-
rar oss socialt, men vår sociala konstitution äger rum utan vår vetskap.
Man kan faktiskt mycket väl föreställa sig själv på sätt som är helt motsatt
den sociala konstitutionen; man kan så att säga möta det socialt konstitu-
erade självet med förvåning, med bestörtning eller belåtenhet, till och med
chockartat. Ett sådant möte understryker att namnet använder en konsti-
tuerande lingvistisk makt på sätt som är likgiltiga inför den som bär nam-
net.” (Butler, 1997a:31; min övers.)

Även i Butlers tolkning blir alltså interpellation en nödvändig process
för subjektifiering, men den blir inte konsekvent heltäckande eller full-
ständigt ändamålsenlig eftersom ett blivande subjekt inte nödvändigtvis
behöver känna igen sig i tilltalet och det kan då ske en sorts subjektifie-
rande reaktion mot interpellationen. Detta beror i första hand på att det
förekommer en oändlig mängd interpellationer på olika nivåer i ett sam-
hälle och att ingen interpellation kan räkna med ett totalt företräde även
om vissa är mer socialt subventionerade än andra. Det är dock interpella-
tionen som har utlöst den eventuella påföljande motreaktionen – oavsett
om resultatet blir annorlunda – och man kan på så sätt säga att en inter-
pellation är subjektifierande även när den missar sitt mål. Interpellation
framstår förvisso inte heller i Butlers revidering som en dialog eller som

63

Begärets lagar 4  05-10-13  11.34  Sida 63



ett enkelt två-vägs-erkännande, men den är produktiv i den meningen att
den genom sin performativa, upprepande form kan ”indikera och etable-
ra ett subjekt i underkastelse, […] producera dess sociala konturer i tid och
rum. Dess upprepande [reiterative] tillvägagångssätt har den effekten att
den sedimenterar sin ’positionalitet’ över tid.” (Butler, 1997a:34; min
övers.) I grunden ligger fortfarande benämnandet (the naming) och fram-
för allt namnet som ger en illusion om – samtidigt som det möjliggör/ska-
par – ett fixerat, avgränsat och meningsfyllt (essentialiserat) subjekt vilket
existerar genom det som ser ut som ett erkännande, men vars syfte inte är
att erkänna något som redan finns, utan att definiera och installera en
verklighet i vilken det benämnda får en existens. Denna verklighet defini-
eras/installeras genom ett ständigt åberopande av konventionen både ge-
nom det sätt interpellationen äger rum och i de krav som interpellationens
effekt (subjektifiering) har till följd för det blivande subjektet. 

En interpellation fungerar alltså genom ett individualiserat tilltal där
individen förväntas internalisera det givna namnet och skapa en självbild
och handla utifrån det. I allmänna lagar förekommer exempelvis endast
maskulint pronomen; det är bara i könsspecifika lagar som berör äkten-
skap, havandeskap eller föräldraskap som kvinnligt pronomen specifice-
ras. Ändå fungerar det personliga pronomenet han som interpellation
även för kvinnor. Detta är ett exempel på hur en internalisering som
förutsätter vissa uteslutningar kan fungera. Ett kvinnligt identifierat sub-
jekt kan nämligen endast inkludera sig själv i interpellationen ”han” om
hon samtidigt åberopar en universalism där ”han” definieras som syno-
nymt med ”människa”. Motsatt förhållande gäller inte eftersom ett man-
ligt subjekt utan problem inkluderar sig själv när subjektet är ”han”, men
däremot exkluderar sig själv om interpellationen är ”hon” eftersom det då
antas handla om något specifikt (kvinnor) och inte allmänt (manligt).
Därav följer att det är genom det specifika som det universella åberopas
eftersom det är först där som ett behov att inkluderas i denna universali-
tet uppstår. En interpellation måste med andra ord åberopa det specifika
genom att referera till det universella och det är därför det antaget uni-
versella kan synliggöras endast i mötet med det specifika. Denna typ av
interpellation har även den effekten att det endast är likheter med nor-
men som betonas, medan alla olikheter osynliggörs eller förklaras poli-
tiskt likgiltiga. 
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Att det sker en rad olika interpellationer i de utredningar som ska analy-
seras i denna avhandling kan redan förmodas. Det är snarare en närstudie
av dessa interpellationers innehåll som kommer att stå i fokus för analy-
sen i kapitel 4, eftersom innehållet kan visa på vilka subjekt utredningar-
na rörande homosexualitet och inter- och transsexualism önskar reprodu-
cera och vad som därigenom utesluts i det eventuella mötet med en syn-
liggjord normativ universalisering. 

Vem kan tala och vem kan lyssna 
– ett klargörande av subjekt och objekt

Interpellationen av kvinnor och män visar på en asymmetri mellan man-
liga och kvinnliga subjekt där det manliga subjektet i regel utgör en uni-
versell norm som därmed intar en hierarkisk position över det kvinnliga.
I mer traditionellt feministiska termer är det en relation som brukar kal-
las för könsmaktordning men som inom poststrukturalistisk feminism
snarare handlar om olika maktpositioner än om olika kroppar i sig. Des-
sa olika positioner ger här upphov till frågan om kvinnor och andra ”av-
vikande” överhuvudtaget betraktas som subjekt i en heterosexuell matris?22

Till saken hör dock att denna otydliga kvinnliga position förmodligen
upplevs som otydlig även för de interpellerade kvinnorna. Simone de Be-
auvoir menade exempelvis att för kvinnor uppstår alltid en dubbelposition
som både subjekt och objekt: ”Hon [kvinnan] står inte som subjekt inför
mannen, men som ett objekt, paradoxalt nog försett med subjektivitet.
Hon uppfattar sig på en gång som sig själv och det andra, en motsättning
med förvirrande konsekvenser.” (de Beauvoir, 1995:439) En total objekti-
fiering kan med andra ord inte genomföras, eftersom kvinnor de facto ta-
lar och ibland upplever sig själva som just subjekt, även om de inte alltid
får detta bekräftat i sociala relationer. På en nivå är alltså ett subjekt likty-
digt med den som kan tala. På en annan nivå är subjekt endast liktydigt
med den som kan tala och hävda legitimitet i en gemensam kontext. I båda
dessa fall, kan både kvinnor och andra ”objektifierade kroppar” inklude-
ras, om än på villkor som inte satts upp av dessa, utan av det som antas
vara den universella mänskliga normen som här kommer att kallas för sub-
jektet proper. Detta är ett antaget normativt subjekt som genom att det har
gjorts liktydigt med det universella, har ett tolkningsförsprång framför
andra talande subjekt. Om subjektet proper verkligen hade varit univer-
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sellt normgivande, skulle man stå inför situationen där ”andra” subjekt
helt hade objektifierats och därigenom gjorts stumma. Så är uppenbarli-
gen inte fallet. Butler påpekar exempelvis med hjälp av den postkolonia-
la feministen Gayatri Spivak, att den underordnade andra (the subaltern)
mycket väl kan ”uttrycka sina begär, bilda politiska allianser eller ge upp-
hov till kulturellt och politiskt väsentliga yttringar, men […] endast inom
den dominerande föreställningen om aktörsskap [agency], hennes aktörs-
skap förblir oläsligt.” (Butler, 2001:36; min övers.) Varken kvinnor, homo-
sexuella eller andra är med andra ord förstummade och handlingsförlama-
de objekt även om de behandlas som de Andra och även om de objektifi-
eras. Däremot ställs de inte sällan inför tvetydiga och ambivalenta
interpellationer som ibland kan sägas försvåra subjektifieringen. Detta gäl-
ler framför allt när de försöker göra sig hörda inom den hegemoniska
maktsfären, där de som subjekt blir ohörbara och obegripliga. Vad som ska
undersökas i denna avhandling kan sålunda sägas vara om de statliga of-
fentliga utredningarna utgör en sådan maktsfär och om detta i så fall har
haft effekter på utredningarnas definition av just subjekt?

Utifrån den teoretiska bakgrund som nu har presenterats, kan således en
av avhandlingens frågeställningar ytterligare förtydligas: Utifrån vilka be-
hov reproduceras vissa sexuellt relaterade normer? Vilka effekter har denna re-
produktion? Är reproduktionen tecken något annat än vad utredningarna själ-
va framhåller? Med ”behov” avses att en viss subjektifiering kräver vissa be-
greppsliga och psykiska omständigheter. Ett subjekt som gjorts beroende
av vissa uteslutningar kommer därför att ha vissa specifika behov utifrån
det. Det är dessa behov som är de ”tecken på någonting annat” som be-
rörs i den tredje delen av frågeställningen. Det handlar med andra ord om
att undersöka det heteronormativa subjektets behov av att reproducera sig
själv, där ett psykoanalytiskt perspektiv är väsentligt eftersom det är genom
ett sådant som ”tecknen” – eller snarare symptomen – kommer fram. I
första ledet av frågeställningen är det dock även de mer explicita behov
som utredningarna själva nämner som åsyftas (juridisk legitimitet, barnens
väl, demokratiska rättigheter, individens behov av statligt erkännande,
mänskliga rättigheter, etc.). Det är således effekten av dessa behov och vär-
deringar som ingår i frågeställningens andra del, där interpellationer ut-
gör en central del av undersökningen.
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Rättigheter, ressentiment och irrationalitet
Den psykoanalytiska subjektsdefinition som Butler utgår från innebär en
rad olika saker som även andra forskare har funnit intressanta. Hur han-
terar exempelvis en viss samhällsorganisation en subjektsprocess som inte
stämmer överens med den juridiska subjektsdefinition som utgör grunden
för den politiska agendan? Vilka paradoxer medför detta och hur yttrar
dessa sig i det politiska arbetet? Wendy Brown menar att en effekt är att
avvikande subjekt som exempelvis homosexuella endast ges möjlighet att
identifiera sig som förtryckta, och de skador som homosexuella har åsam-
kats (historiskt och rumsligt) har därför blivit en nödvändig del av den ho-
mosexuella identiteten. Det betyder att en identifikation med homosexu-
alitet även kan medföra ett behov av att reproducera det förtryck som iden-
titeten ständigt knyts an till. Brown använder i det sammanhanget
Nietzsches begrepp ressentiment för att förklara hur en sådan identitetsba-
serad politik hela tiden riskerar att reproducera hämndbegär som genom
juridifieringen av identiteter skrivs in i lagsystemet och därmed cemente-
rar olika positioner som ”straffbara” respektive ”förtryckta”, ”onda” respek-
tive ”goda”. Detta (juridiskt) legitimerade moraliserande, menar Brown,
bidrar till att identitetspolitik ser ut att medföra förändringar, eftersom nya
rättigheter inbegriper nya befolkningsgrupper, trots att det egentligen är
samma maktrelationer och samma samhällsordning som reproduceras:
”när en stor del av vänsterns och liberalernas uppmärksamhet ägnas åt att
bedöma vad socialt brännmärkta individer säger, hur de är representerade
och hur många av varje sort som återfinns i vissa institutioner eller har ut-
setts till diverse kommissioner, förblir orsakerna till rasism, fattigdom, våld
mot kvinnor och andra typer av sociala oförrätter relativt oartikulerade el-
ler oanförda. Vi är vilsna inför hur vi ska närma oss dessa orsaker; men
istället för att undersöka denna vilsenhet eller desorientering – istället för
att utstå förödmjukelsen över vår impotens – poserar vi som om vi fortfa-
rande utkämpade den stora och goda kampen med vår högljudda klagan
över ord och namn. Sörj inte utan moralisera istället.” (Brown, 2001:36;
min övers.) Browns studier av homorörelsen visar med andra ord hur res-
sentiment blir en nödvändig taktik när andra subjektsdefinitioner inte kan
erkännas. Hon gör även en uttalad koppling till melankoli när hon skriver
att det senmoderna, liberala samhället just moraliserar istället för att sörja. 

I Browns kritik mot identitetspolitik ingår alltså en psykoanalysering av
politiska rörelser, men där återfinns även en marxistisk influens som leder
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till en mer uttalad kritik mot modern liberalism än hos exempelvis But-
ler. Detta framgår bland annat i Browns beskrivning av statens oförmåga
att erkänna skillnader som är orsakade av den egna statliga normerande
politiken: ”vi uppmanas att sträva efter jämlik aktning – jämlik blindhet
– men inte jämlikt erkännande från staten […].” (Brown, 1995:57; min
övers.) Detta sker enligt Brown antingen utifrån en trivialisering av såda-
na skillnader som riskerar att ifrågasätta den ”universella” normen – ”så-
som homosexuella som är ’precis som alla andra förutom när det gäller vil-
ka vi delar säng med’.” (Brown, 1995:56, min övers.) – eller genom att ac-
ceptera skillnaderna som ett exotiskt och oproblematiserat tillägg till
normen: ”såsom homosexuella som helt enkelt bara är ’annorlunda’ eller
judar vilkas gemenskapsbildande förbindelser helt eller delvis går utanför
deras nationella identiteter.” (Brown, 1995:56; min övers.) En antagen nor-
mativ universalism bidrar med andra ord till både en differentiering och
en oförmåga att hantera dessa skillnader. 

Detta tyder på att man återfinner en viss irrationalitet bakom statens
och lagens agerande, vilket leder vidare till Slavoj Ži3eks vidareutveckling
av Foucaults diskussion om lagens genealogi (Ži3ek, 2001b). Han anför
bland annat att det inte nödvändigtvis är lagens historicitet som forskaren
måste fokusera på för att kunna ifrågasätta dess sanningsanspråk, utan sna-
rare på hur vissa sanningsanspråk kan reproduceras i den enskilda lagutsä-
gelsen: ”Vad som bortträngs är därmed inte Lagens dunkla ursprung utan
själva det faktum att Lagen inte behöver accepteras såsom sann, endast så-
som nödvändig, dvs. att dess auktoritet är utan sanning. Den nödvändiga,
strukturella illusion som får människor att tro att sanning kan hittas i la-
gar följer exakt överföringens mekanism: överföringen består just i detta an-
tagande att det ligger en Sanning eller Mening bakom Lagens idiotiska,
traumatiska och inkonsekventa bokstav.” (Ži3ek, 2001b: 47, kursiv i orgi-
nal) Förvisso tenderar Ži3ek att behandla den symboliska ordningens lag
(Lagen) som synonym med juridisk lag (lag), men i detta fall framgår det
av kontexten att han åtminstone på ett plan talar om den juridiska lagen.
Ži3ek fortsätter således med att hävda att lagens ursprung egentligen inte
är av så stor betydelse och att en analys av dess härkomst därför inte nöd-
vändigtvis är det mest effektiva sättet att ifrågasätta lagens position. En lag
kan nämligen mycket väl visa sig säga emot en annan lag utan att dess le-
gitimitet automatiskt ifrågasätts. Enligt Ži3ek är det till och med tvärtom,
eftersom det finns en vilja hos utläsaren att finna en rationalitet och en san-
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ning i varje enskild lag oavsett om det finns det eller inte. Utifrån det bör
fokus snarare ligga på subjektets genealogi än på lagens, eftersom det är
hos subjektet som viljan att skapa koherens kan återfinnas.

Anledningen till denna vilja, menar Ži3ek, kan man finna genom en de-
finition av begreppet lydnad. När Foucault talar om lydnad, delar han upp
det i fysiskt tvång och internalisering, där lagen i första hand står för den
fysiska, externa kontrollen, medan internalisering är en relativt förenklad
beskrivning av den makt som subjektet är beroende av. För Ži3ek är det
fysiska tvånget inte intressant i samband med lagen. Ži3ek menar istället
att endast en så kallad extern lydnad är egentlig lydnad, eftersom en intern
lydnad är en del av vår subjektifiering, det vill säga en redan avgjord del av
vårt omdöme. Den interna lydnaden är därför inte en lydnad, utan base-
ras på en redan internaliserad uppfattning om vad som är bra eller ratio-
nellt. Den externa lydnaden är nämligen inte alls frågan om ”att under-
kasta sig yttre påverkningar och direkt, icke-ideologiskt våld, utan lydnad
under ett påbud just av den orsaken att det är ’obegripligt’, icke förstått,
att det bibehåller en traumatisk, irrationell karaktär. Lagens traumatiska,
ointegrerade egenskap är inte något som maskerar dess auktoritet, utan ett
positivt villkor för dess existens.” (Ži3ek, 2001b:46) Med andra ord är lyd-
nad istället tron på det oförklarliga, det som tolkas som större och mer
komplext än ens egna förstånd; lagen legitimerar alltså sig själv genom oli-
ka metafysiska antaganden, som därigenom blir oumbärliga för subjektets
förståelse och tilltro.23

Denna definition av lydnad leder fram till slutsatsen att lagen inte be-
höver vara rationell eller logisk; den reproduceras tvärtom genom att vara
motsatsen: oförståelig, anpassbar, opålitlig och metafysisk. Lagen följs inte
på grund av hot om fysiska eller mentala straff, utan helt enkelt därför ”att
sådan är Lagen” (Ži3ek, 2001b:45). Lagen intar genom sin definition en spe-
ciell position i den symboliska ordningen och det är ur denna självlegiti-
merande definition som auktoritet hämtas. Ži3ek tillskriver alltså lagens
utsägelse en mycket central del i hur dess auktoritet reproduceras – att la-
gen säger något i egenskap av att vara just lagen är det som ger lagen dess
existensberättigande, oavsett om den är bra, rationell eller rätt. Detta är
en tautologi (man lyder lagen för att den är lagen) som baseras på en ”som-
om-filosofi”, det vill säga subjektet lyder – inte för att det vet att lagen är
allsmäktig – utan för att det beter sig som om den är det: ”vi handlar som
om vi tror på byråkratins allsmäktighet, som om presidenten förkroppsli-

69

Begärets lagar 4  05-10-13  11.34  Sida 69



gar folkets vilja, som om partiet uttrycker arbetarklassens objektiva intres-
sen.” (Ži3ek, 2001b:44) Inkonsekvens är då ett sätt att ständigt legitimera
en reproduktion av lagen, men samtidigt är lydnaden eller ”som-om-filo-
sofin” beroende av att utläsaren faktiskt vill tro att det bakom denna oför-
ståelighet finns en högre konsekvens som förklarar och legitimerar det in-
konsekventa. Denna vilja, argumenterar Ži3ek, uppstår för att subjektet
ska slippa ställas inför det traumatiskt hotfulla i att bli medveten om att
lagen inte har något högre, bakomliggande konsekvens. I psykoanalytiska
termer handlar det om att subjektet vill undvika en psykos, det vill säga
en oförmåga att särskilja mellan verklighet och inbillning, mellan sig själv
och sin omgivning.

De statliga offentliga utredningarna är i detta sammanhang exempel på
lagliga utsagor där vartenda ord faktiskt gör anspråk på att vara något mer
än vilka ord som helst; de gör anspråk på att bli/vara lagens ord och är där-
för i sig själva officiella utsagor av lagen.24 Det är alltså i första hand som
utsagor jag använder utredningarna. Historiseringen hamnar till stor del
i skymundan eftersom jag är benägen att hålla med Ži3ek om att det in-
tressanta inte är den enskilda lagens egen framväxt och kontext utan sna-
rare hur den argumenterar för att bli tagen på allvar. Jag har även tagit fas-
ta på det ”traumatiska” och det ”inkonsekventa” i utsagorna, eftersom det
ligger nära min teori om att lagutredningarna både orsakas av och ger upp-
hov till en ständig risk för just trauma, vilket utredningarna i sin tur för-
söker lösa på olika och inkonsekventa sätt i förhållande till varandra. De
följande analyserna av utredningarna syftar således till att, genom en ap-
plicering av ovan nämnda teoretiska begrepp, utläsa utsagornas anspråk på
subjekt och makt samt vidare undersöka sambandet mellan dessa anspråk
och en heterosexuell matris.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att en matris, enligt min mening,
karaktäriseras av en inre flexibilitet, ett interdiskursivt omfång och ett sam-
mansatt förhållande mellan koncepten utanför och innanför. I denna av-
handling är det bland annat den heterosexuella matrisens eventuella föränd-
ringar som ska undersökas, dess definitioner och citeringar som ger upp-
hov till likartade effekter i nya kontexter, men även de misslyckanden och
de fallgropar och paradoxer dessa orsakar på vägen. Det är likaså svårt att
tala om några entydiga orsakssammanhang: matrisen orsakar subjektifier-
ing, men subjektet är samtidigt den som reproducerar matrisen. För att
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ett subjekt ska kunna definiera sig och uppleva sig själv som just själv, krävs
ett något som definieras utanför kroppen. Detta utgörs av den Andra, som
oavsett om man tolkar den strikt lacanskt eller inte, kan materialiseras i
form av andra människor/kroppar, det vill säga människor som subjektet
distanserar sig från och inte ser som del av självet. De blir därför definie-
rade som subjektets motsats. Detta är dock en process som inte kan er-
kännas eller synliggöras, då den hotar att omintetgöra subjektets känsla av
enhetlig kroppslighet. Därför förkastas och utesluts alla sådana intryck
som kan hota att störa den ordning som byggts upp av och omkring sub-
jektet. Denna process benämns här abjektion. Det ständiga förkastandet
som inte kan erkännas ger i sin tur upphov till en saknad av något som
inte kan definieras, det vill säga melankoli. Utifrån en heterosexuell ma-
tris namnges med andra ord subjekt vars kroppar – genom en förkastning
av ett möjligt samkönat begär – materialiseras som heterosexuellt melan-
koliska män och kvinnor. Detta sker genom interpellationer som ett bli-
vande subjekt internaliserar och agerar utifrån på ett eller annat sätt. Re-
produktionen av den heterosexuella matrisen ser dock inte exakt likadan
ut vid varje tillfälle, eftersom omständigheterna alltid varierar och inten-
tionerna inte alltid får ett önskvärt resultat. Detta ger upphov till föränd-
ringar eller åtminstone till förändringsmöjligheter. Vidare kan en av effek-
terna av interpellationerna och lagens roll som tilldelare av rättigheter vara
så kallad ressentiment, det vill säga ett behov att bestraffa förtryckare med
samma medel som förtrycket har skett. Vidare ses lagen som i ständigt be-
hov av en moralisk legitimitet, där straff och hämnd inte alltid handlar om
fysiska bestraffningar, utan om moraliska inskränkningar vilka utgår från
en sorts extern lydnad som i första hand reproduceras genom subjektets
strävan mot enhetlighet och ordning. 

Efter denna presentation av centrala teorier och begrepp kommer såle-
des min undersökning i de närmaste kommande kapitlen att få visa på i
vilken utsträckning dessa är användbara för en kritisk analys av de statli-
ga styrda diskurserna kring avvikande kön och begär under svenskt 1900-
tal. 
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Exkludering, inkludering 
och adaption av kroppar

Det finns flera avsikter med att analysera statliga offentliga utredningar
utifrån abjektionsbegreppet. Först och främst står det klart att utredning-
arna kämpar med något som anses vara väldigt speciellt, ”en samhällsfa-
ra” som det står i SOU 1941:32, eller ”något man inte pratar om så ofta”,
som det står i SOU 1984:63. Det är med viss försiktighet som utredning-
arna lägger fram argumentationen för de olika lagändringarna och det är
tydligt att man inte talar om avvikande kön och sexualitet på samma sätt
som man talar om äktenskapslagen, föräldraledighet, skattesänkningar el-
ler miljöavdrag. Det centrala här är att analysera på vilket sätt man talar
om det obekväma och nedtystade. För en analys med abjektion som
centralt begrepp, är det intressant att försöka svara på frågan varför det är
ett olustigt tal: vad är det i själva samtalsämnet som gör att det upplevs
som hotande, besvärligt eller påtvingat? Det är även intressant att funde-
ra över på vilket sätt ett sådant tal kräver väl avvägda ordval för att inte
alltför tydligt påvisa olusten inför samtalsämnet.

Som en följd av dessa frågor är det likaså viktigt att se på vilket sätt det-
ta tal i sig bidrar till att lösa olusten och obehaget. Det har nämligen inte
sällan en sorts pseudoterapeutisk verkan att genom kategorier och utlåtan-
den kunna skapa en ordning, en lag, angående det som dessförinnan inte
omfattades av en sådan. Jag betraktar med andra ord utredningstexterna
som mer än bara texter, de intar den väsentliga rollen som lösare av ett pro-
blem i en mycket vidare bemärkelse än det problem som utredningarna
själva säger sig stå inför. De utgör navet i en process som verkar behöva
upprepas om och om igen utan att kunna nå en egentlig lösning (vilket är
det som diskvalificerar dem som faktiska terapeutiska texter). Anledning-
en till att jag vill ha svar på dessa frågor är bland annat att jag senare skall
kunna analysera hur det pseudoterapeutiska och ordningsproducerande
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talet i utredningarna blir ett mycket specifikt tilltal: en interpellation. Sam-
tidigt som utredningarna försvarar sig mot något hotfullt genom att för-
söka kategorisera bort det hotfulla, producerar de nämligen även subjekt
genom att de sätter gränserna för vad som är mänskligt, verkligt och be-
gripligt. 

Något förenklat skulle man kunna säga att den heterosexuella matrisens
specifika abjektion har gett upphov till de lagar och utredningar jag ana-
lyserar. Hade en särskild könstillhörighet och ett heterosexuellt begär inte
gjorts oumbärliga för varje individs subjektifieringsprocess, skulle det som
betraktas som problem i lagens ögon inte varit särskilt intressant att repro-
ducera, identifiera och definiera. Mitt material är alltså i egentlig bemär-
kelse redan i sig själv en effekt av en ordning där kön står i centrum, ett
symptom på en fixering vid könstillhörigheter och sexuella begär. Som be-
rördes i föregående kapitel, skulle man kunna säga att den heterosexuella
matrisens inre paradoxer ger upphov till vissa problem som matrisens sub-
jekt måste lösa för att kunna fortsätta att reproducera sig själva som just
subjekt. Därigenom reproducerar de även den heterosexuella matrisen.
Lösningen på dessa paradoxer måste dock vara sådan att den inte avslöjar
att problemet är självförvållat. Det är denna process som det här kapitlet
kommer att undersöka noggrannare. För även om utredningarnas existens
i sig talar för att en abjektion äger rum, återstår det ändå att kartlägga och
förstå själva abjektionsprocessen: vad är hotfullt, varför är det hotfullt och
hur hanteras det? 

Abjekt och abjektion
Inför denna analys vill jag börja med att särskilja abjekt från abjektion för
att om möjligt tydliggöra det abjektas betydelse och analytiska funktion.1

Som nämndes i föregående kapitel kan det abjekta beskrivas som en käns-
la av avsky eller äckel som utlösts av åsynen eller närvaron av någonting.
Det är dock egentligen inte möjligt att kalla detta någonting för ett ob-
jekt, eftersom det är just dess status som icke-objekt som utlöser känslan
av äckel. Däremot är det förmodligen inte heller möjligt att i egentlig me-
ning kalla detta någonting för abjekt eftersom det inte är saken i sig som är
abjekt, utan känslan den orsakar. Det kan vara väsentligt att påpeka detta
eftersom det ofta sker en sorts förenklande förskjutning, även i denna av-
handling, där saken blir det abjekta. Risken är då att man essentialiserar
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en viss form eller ett visst fenomen som alltid varande abjekt, vilket alltså
inte är syftet. Det är den som betraktar som skapar det abjekta, inte
saken/formen som betraktas.2

Abjektion å sin sida kan ses som en skyddande process vilken försöker
oskadliggöra det abjekta, det vill säga en metod att hantera känslan av äck-
el på ett psykiskt plan. Eftersom abjektet har utlösts av en förvirring an-
gående skillnaden och gränsen mellan subjekt och objekt (den egna krop-
pen och omvärlden), eftersträvas en ordning som skapar en gräns mellan
subjektet och saken som utlöst det abjekta. Gränsdragningen fungerar så
att säga som en förklaring och stabilisator till subjektets förhållande med
det abjekta. Det betraktade måste till varje pris bli förståeligt och begrip-
ligt, det vill säga kunna tillskrivas definierbara gränser och former för att
kunna betraktas som ett objekt (som något som har en plats utanför det
egna subjektet men samtidigt en plats i den förståeliga omvärlden). Om
inte detta sker är det nämligen subjektets gränser och former som hotas;
det icke-definierbara ifrågasätter subjektets idé om sig själv och omvärl-
den och hotar att invadera subjektets kropp och upplösa dess gränser. Det-
ta är inte ett bokstavligt hot i bemärkelsen att en fysisk massa förändras
utan det är upplevelsen av denna massas funktion och plats som hotas, vil-
ket på sätt och vis innebär samma sak för den som upplever det abjekta.
Abjektion är med andra ord en högst kroppslig erfarenhet. 

Den abjekta kroppen
Om vissa kroppar är abjekta, hur kan vi då identifiera dem som sådana?
Om vårt utgångsläge är någonting som är förkastat, oförståeligt och omöj-
ligt att sätta ord på, hur kan man då tala om abjekta kroppar och i ännu
högre grad om en teori om abjektion överhuvudtaget? I ett försök att för-
klara dessa kroppars funktion och effekt, nämner Butler den intersexuel-
la kroppen som ett exempel på vad hon menar med abjekt kropp (se bland
annat Butler, 1999:119ff ). Det är samtidigt implicit att Butlers abjektteori
inte inskränker sig till att endast beröra intersexuella kroppar, utan för-
modligen lika väl skulle kunna exemplifieras med hjälp av ”funktionshind-
rade” kroppar (Mitchell and Snyder, 1997; Hanisch, 2004), teknifierade
kroppar av den sort som Donna Haraway kallar för cyborgs (Haraway,
1991), den lesbiska kroppen (Butler, 1993:57ff ) eller den interrasifierade
kroppen (Sollors, 1997; Butler, 1993:172f ).3 Det finns med andra ord många
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olika kroppar som behandlas som abjekta utifrån många olika definitio-
ner av vad som utgör ett mänskligt subjekt. Det är kanske därför viktigt
att komma ihåg att abjektion i detta sammanhang handlar om den hete-
rosexuella matrisens specifika abjektioner och inte om ”alla” abjektioner.
Det är just denna matris’ sätt att reproducera heterosexuella män och kvin-
nor och den specifika subjektifiering som blir dess effekt som står i tur att
analyseras och ifrågasättas.

Anledningen till att jag här bland annat analyserar texter som berör in-
tersexuella är dock endast i andra hand Butlers utpekande av dessa krop-
par som abjekta och i första hand ett sorts resultat av min genealogiska me-
tod: som nämndes i inledningen återkommer de utredningar som säger
sig behandla homosexualitet (SOU 1935:68; SOU 1941:32; SOU 1984:63;
SOU 1993:68; SOU 2001:10; SOU 2001:39) alltid till ett specifikt tal om
könstillhörighet, samtidigt som utredningen om inter- och transsexuellas
könstillhörighet (SOU 1968:28) återkommer till frågor om homosexuali-
tet. Redan på ett tidigt stadium tyckte jag alltså mig kunna se den hetero-
sexuella matrisens krav på ett självklart samband mellan kön, könsupple-
velse och begär. Det är nämligen dessa återkommande kategorier som de
fristående utredningarna om inter- och transsexualism respektive homo-
sexualitet har gemensamt utan att de någonstans explicit behöver hänvisa
till varandra. Exakt vad sambandet är och hur och varför det etableras åter-
står således att analysera nedan.

Förkastandet av könets osäkerhet 
Det finns ett citat i början av SOU 1968:28 (Intersexuellas könstillhörighet:
Förslag till lag om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, Justitiedepar-
tementet 1968) som på många sätt är intressant. Det kan sägas visa på ut-
redningens självgenererade problem: ”Det är omöjligt att diskutera av-
vikelser från den normala könsutvecklingen utan att först definiera begrep-
pet kön.” (SOU 1968:28; s. 21) Här fastställs att könsavvikelser endast går
att diskutera genom att först fastställa vad som ska anses vara normalt. För-
farandet är självfallet vetenskapligt tentativt då det baseras på utredningens
och experternas antagna definition av det normala könet: domen har så
att säga på förhand både skrivits och verkställts av domarna. Framför allt
är det dock intressant att konstatera att det på detta stadium inte ens hand-
lar om att fastställa eller erkänna avvikelser: de ska endast bli möjliga att
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diskutera. Ämnet verkar alltså vara så känsligt att det kräver både tydliga
ramar och fastställda mätnormer för att en diskussion ens ska få äga rum,
det vill säga för att denna sorts avvikelser överhuvudtaget ska kunna kom-
ma på tal i bokstavlig mening Det är detta tal som här kommer att analy-
seras med utgångspunkt i vilka subjekt talet försöker skydda och vilka
kroppar det försöker materialisera. 

Könstillhörighet som ett självständigt värde

När man läser SOU 1968:28 framstår två utgångslägen som orubbliga: att
var och en tillskrivs antingen en manlig eller kvinnlig könstillhörighet och
att det är den medicinska vetenskapens skyldighet att ingripa om ambiva-
lenta fall skulle uppstå. Så kallat otydligt kön beskrivs som ett fall för me-
dicinvetenskapen, och den medicinska diskursens inflytande på juridiken
under 1900-talet framstår i denna utredning tydligt. Från en juridisk syn-
vinkel argumenterar dock utredningen för en stabil och tydlig könstillhö-
righet främst utifrån de redan existerande juridiska definitionerna: det
finns bara män och kvinnor i juridiska texter och många lagar är beroen-
de av denna dikotomi för att de ska vara begripliga.4 Det är emellertid inte
endast sociala och juridiska argument som framhålls; i SOU 1968:28 nämns
även ett ”självständigt värde” utöver de redan anförda:

Att könstillhörigheten kan fastställas är angeläget för att de rättsregler som byg-
ger på könsskillnaden skall få effektiv tillämpning och för att övriga i samhäl-
let rådande värderingar med utgångspunkt i nämnda skillnad skall kunna föl-
jas. För den enskilde är det samtidigt fråga om ett rättssäkerhetsintresse. Här-
till kommer, att för de personer det här gäller fastställandet av en för dem
adekvat könsidentitet har ett självständigt värde utöver den betydelse det har att
de övriga – rättsliga och andra – verkningar av åtgärden som förut berörts kan
inträda. (SOU 1968:28, s. 33, min kursiv.)

Exakt vad detta självständiga värde består i förklaras inte, utan det fram-
hålls endast att det är ett värde som inte är sammankopplat med rättslig
tillämpning, rättssäkerhet eller rådande värderingar i samhället. 5 Alla för-
sök att förklara ett sådant självständigt värde, återknyts dock ständigt till
föga självständiga omständigheter i form av föräldrar, omgivningen och
det tänkta skräckscenariot som skulle kunna sammanfattas i termen
”Omklädningsrummet”, det vill säga en fiktiv, men oundviklig, plats el-
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ler situation där det stora avslöjandet av den otydliga könstillhörigheten
sker och det abjekta blir synligt. I utredningen är denna ”plats” ständigt
närvarande i texten; det är inför hotet om detta avslöjande som utredning-
en menar att barnet måste skyddas även om utredningen egentligen, i en
nästan klassisk freudiansk felsägning, oftast hänvisar till omgivningens
upplevelser av det tvetydiga barnets kropp istället för till barnets upplevel-
se av sin kropp inför andra. Det verkar med andra ord snarare vara omgiv-
ningen som ska skyddas från åsynen inför den intersexuellas kropp: 

Det föreligger ett starkt tryck från föräldrar och anhöriga men även från sam-
hället, i första hand kyrkobokföringen, att snabbt få beteckna barnet som
pojke eller som flicka. (SOU 1968:28; s. 24; min kursiv.)

För dessa grupper med störd genitalutveckling föreligger ofta besvärligheter
i förhållande till omgivningen. Detta visar sig i en rädsla för att exponera sin
kropp, vilket leder till svårigheter att på ett normalt sätt vara en medlem av
”gruppen”. (SOU 1968:28, s. 25; min kursiv.)

Precis som i samband med SOU 2001:10 angående homosexuellas rätt att
prövas som adoptionsföräldrar, återfinns här inte endast en farhåga om att
andra(s) barn ska stöta ut det aktuella barnet, utan även en naturalisering
av detta antagande som ett självklart utgångsläge. Vad som därmed impli-
ceras är att det är naturligt och förutbestämt att dessa barn stöts ut, vilket
medför att lösningen inte kan ligga i en förändring av omgivningen utan
i att ändra (eller omöjliggöra) det som gör barnet annorlunda. Antagan-
dena vilar även på att alla måste vara lika för att tillhöra samma grupp och
att det ligger i varje individs önskan att vara som alla andra av just den an-
ledningen. Överhuvudtaget tillskrivs alltså ”föräldrar och anhöriga” samt
”samhället” en naturlig och förväntad negativt reaktion inför en intersex-
uell kropp. Frågan är kanske om det är just att kunna undgå dessa reak-
tioner som utgör det nämnda men inte påvisade ”självständiga värdet”?
Det är trots allt dessa resonemang – och inte några andra – som utgör
grunden för utredningens slutsats om de kirurgiska och hormonella be-
handlingarnas nödvändighet. Begrepp som ”könsidentifiering” och ”psy-
kosexuell inriktning”, vilka förekommer i utredningen, kopplas nämligen
inte närmare ihop med ett sådant värde, utan det konstateras endast rela-
tivt kort och implicit att de av outtalade anledningar är nödvändiga:
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[d]et får anses önskvärt, att varje utredning av barn med tvetydig utveckling
av könsorganen i framtiden innefattar psykologisk undersökning. Psykolo-
gen har till sitt förfogande projektiva test, varigenom barnets könsidentifier-
ing möjligen kan säkrare bedömas. Fortlöpande stödterapi i någon form be-
hövs också för barn med störd könsutveckling. Dessa barn har ju ett allvar-
ligt handicap[…]. (SOU 1968:28, s. 25; min kursiv.). 

Vid ändring av kön i senare ålder tillmäter man den psykosexuella inriktning-
en avgörande betydelse. En manifest könsidentitet anses här väsentligare än
genitalorganens utseende och möjlighet till rekonstruktion av dessa. (SOU
1968:28, s. 25; min kursiv.)

Utredningen tar vidare endast upp möjligheten till en sorts könsidenti-
tetsstörning: den att känna att man är det motsatta könet i förhållande till
det kön man tilldelats. Det ägnas en hel del sidor åt denna problematik i
utredningen, där man menar att intersexuella barn som senare i livet kän-
ner att de har tilldelats fel kön ska ha rätt att genomgå en könsbytesope-
ration. En könsidentitetsstörning handlar med andra ord aldrig om att inte
känna sig som både-och eller varken-eller, det vill säga oavsett hur krop-
pen ser ut finns det endast två fasta könsidentiteter. Här återkommer vi
alltså till de implicita kopplingarna utredningarna emellan; könstillhörig-
het sätts samman med sexuellt begär och vice versa trots att de enskilda
utredningarna endast säger sig diskutera en av dessa företeelser. Detta sker
dock först efter att könstillhörighet lösgjorts från den anatomiska kroppen
genom begreppet könsidentitet. På så sätt utgör inte den intersexuella
kroppen längre ett hot i sig, eftersom det, enligt utredningen, alltid finns
en av två möjliga könsidentiteter som barnet kommer att utveckla oavsett
hur kroppen ser ut. Operation av könsorgan kan därför återigen ses som
en eftergift till omgivningen för att förhindra att andra människor ställs
inför den abjekta kroppen, men även som en eftergift för barnet, i syfte
att bekräfta den förutfattade könsidentiteten. Detta förfarande innebär att
även om könsanatomin till synes har frigjorts från könsidentiteten, har
man endast vänt på förhållandet: könsidentitet bör vara avgörande för kö-
nets utseende istället för tvärtom, men för att inte undvika förvirring i det
återkommande omklädningsrummet, krävs även en förändring av krop-
pen. Detta är en könsdefinition som för övrigt inte bara blir tydligare, utan
till och med möjliggjorts, genom samma utrednings diskussion kring
transsexualism.

Om det är nästintill omöjligt att finna medicinska argument för stabi-
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la könskategorier i utredningen från 1968, är det däremot enklare att fin-
na exempel på juridiska argument för detsamma. Utredningen introduce-
rar exempelvis en helt juridiskt baserad tankelek om vad som skulle hän-
da om varken kirurgi eller kategoriseringsförsök vore önskvärda.6 Resul-
tatet skulle, enligt utredningen, vara följande scenarion:

Det har också gjorts gällande, att en alltför liberal hållning kunde medföra
risk för utbredning av homosexualitet […] (SOU 1968:28, s. 38)

[…] införandet av mellanformer mellan manligt och kvinnligt kön kan med-
föra konsekvenser, som inte kan överblickas. (SOU 1968:28, s. 40)

[…] eljest inte kunna uteslutas, att den som får manligt kön blir moder el-
ler att den som får kvinnligt blir fader. (SOU 1968:28, s. 51)

I samma riktning pekar ett allmänt intresse av ordning och reda i släktskaps-
förhållandena. (SOU 1968:28, s. 52)

Det är en ganska unik tankelek, som dock förlorar sin eventuella radika-
litet genom att konsekvenserna inte enbart förkastas omgående, utan även
säger sig beröra endast de juridiska frågorna. Det är ändå en mycket ta-
lande lek där det första citatet faktiskt är en sällsynt explicit koppling mel-
lan homosexualitet och otydlig könstillhörighet, även om den exakta
kopplingen anses vara självklar och underförstådd. Eftersom homosexua-
litet var sjukdomsklassificerad när utredningen skrevs är det förmodligen
i första hand homosexualitet som en sjukdom som föranleder utrednin-
gens juridiska farhågor, men utifrån det skulle utredningen här lika väl ha
kunnat nämna exempelvis transvestism, som även det var sjukdomsklas-
sificerat vid denna tidpunkt. Man borde utifrån det kunna anta att utred-
ningen väljer att skriva just homosexualitet och att göra en koppling till
en obestämt könad kropp av en specifik anledning. Släktskapsförhållan-
den är även de juridiskt centrala i samband med arvsrätt, äktenskapsbalk
och föräldrabalk, och nämns förmodligen av den anledningen. De ”kon-
sekvenser, som inte kan överblickas” syftar alltså på att lagstiftningen skul-
le behöva ändras på otänkbara sätt; juridisk anarki och oordning skulle föl-
ja om ett rättssubjekt tilläts vara både man eller kvinna eller varken man
eller kvinna. En rad olika frågor skulle vara omöjliga att besvara: hur skul-
le arvsrätten fungera? Vem är far och mor? Vad utgör en far och en mor?
Vad utredningen, i sin tilltro till det befintliga lagsystemet, däremot ald-
rig berör, är varför dessa frågor är väsentliga att besvara ens inom ett juri-
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diskt system? Det förefintliga släktskapssystemets nödvändighet är med
andra ord helt naturaliserat och inte heller här kan man återfinna någon
definition av det utlovade ”självständiga värdet”. 

Frågan är om inte utredningens frågor kan ha orsaker som sträcker sig
långt utanför den juridiska nyfikenheten. Det är trots allt ”ordning i släkt-
skapsförhållanden” som verkar stå i centrum för utredningens farhågor,
vilket tillskrivs ett ”allmänt intresse”, det vill säga att även utanför juridi-
kens ramar bör denna ordning ses som önskvärd att upprätthålla. Oron
kan med andra ord också bottna i en rädsla för att de faktiska släktskaps-
förhållandena ska upplösas, en rädsla för att ett bekönat subjekt (exempel-
vis utredningsledamöterna) till vardags inte ska kunna identifiera vem som
är släkt med vem och på vilket sätt dessa relaterar till det egna subjektet.
I så fall kan utredningens redan artikulerade rädsla för ”spridning av ho-
mosexualitet” i första hand tolkas som en oro över att den reproducerade
samverkan mellan kropp, könsupplevelse och begär kollapsar.7

Oavsett vilket är det tydligt att lagstiftarna inte vill fortsätta att speku-
lera i vad som skulle hända med lagen om ”mellanformer infördes” och
tankeleken förkastas snabbt som ogörlig och, framför allt, oönskad. Fak-
tum kvarstår dock att utredarna för ett ögonblick lekte med tanken, och
genom att göra det befann de sig på gränsen till att erkänna den intersex-
uella kroppen som en alternativ möjlighet. Denna sorts farliga utflykter är
dock väldigt sällsynta i mitt material i sin helhet och de avfärdas utan un-
dantag. De ses förmodligen på ett plan som juridiskt ofruktbara och på
ett annat som juridiskt vanskliga, eftersom utredningen riskerar att snubb-
la över något som faktiskt kan ifrågasätta det rådande lagsystemet. Den
fråga som exempelvis utredningen i detta fall närmade sig, men aldrig nåd-
de fram till, var varför lagen ska vara könsdifferentierad om det nu med-
för så mycket besvär både för jurister och för dem som inte passar in i den-
na differentiering. Varför inte istället föreslå en äktenskapsbalk, en föräld-
rabalk eller en värnpliktslag som nämner varken män eller kvinnor?

Utredningens förfarande är intressant eftersom tankeleken kan sägas iden-
tifiera den intersexuella kroppen, medan den samtidigt hävdar att konse-
kvenserna av ett erkännande av denna kropp inte är eftersträvansvärda. Ut-
redningen verkar på så sätt ge upphov till en besvärlig paradox för sig själv:
om den intersexuella kroppen identifieras som just intersexuell, måste det
även betyda att det redan existerar en könsmässig, så kallad, mellanform,
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vilket i sin tur borde medföra att spekulationerna kring om denna kropp
ska erkännas eller inte är överflödiga. Till saken hör dock att utredningen
förvisso pekar ut den intersexuella kroppen, men inte som en kropp som
lagen eller samhället ska erkänna eller tilltala, utan endast som en patolo-
gisk form som måste ändras för att bli en kropp (det vill säga manlig eller
kvinnlig) för att därefter kunna införlivas i lagen som den ena eller andra.8

Abjekt form eller abjekt begrepp 
– utredningens förhållande till kropp och ord

Det är i mellanrummet mellan erkännandet och det genast påföljande av-
erkännandet (förkastandet) som abjektionen äger rum. På ett plan är det
förmodligen möjligt att se abjektion som en sorts ”dematerialisering”,
samtidigt som den även ger möjlighet till materialisering av andra krop-
par och då framför allt den kropp som upplever abjektionen. Frågan är
dock hur detta förkastande går till i utredningen. Är det möjligt att i ut-
redningens relativt ingående förslag till hur man ska lösa paradoxen med
definitionen av intersexualism se ett sådant förkastande?

Ett sätt att komma tillrätta med problemen [med definitionen av intersex-
ualism] kunde kanske vara att – med bibehållande av nu gällande rättsverk-
ningar – genom lag eller i annan ordning generellt fastslå vad som skall vara
utmärkande för manligt och kvinnligt kön. Från rättssystematisk synpunkt
skulle det vara av värde att göra en definition, som för alla fall anger var grän-
sen går. (SOU 1968:28, s. 39; min kursiv.)

Förslaget är alltså att definiera manligt och kvinnligt på alla tänkbara ni-
våer – biologiskt, juridiskt och socialt – för att göra det möjligt att hävda
att den intersexuella kroppen egentligen är antingen manlig eller kvinnlig.
Om exempelvis ett barn med två X-kromosomer alltid kan definieras som
flicka, trots att barnet har en så kallad förstorad klitoris eller saknar vagi-
na, skulle man kunna tänka sig att barnet skulle slippa behandling efter-
som det ändå kan tillskrivas en kategori. Utredningens förslag handlar
emellertid inte om hur operation kan undvikas genom en tydligare defini-
tion eftersom behandlingens nödvändighet består hela utredningen ige-
nom och ifrågasätts inte ens när könstillhörigheten, av anledningar som
visats ovan, förläggs till könsidentitet istället för anatomi. Förslagen berör
alltså varken direkt eller indirekt de missbildade kropparna, utan handlar
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om vad begreppet kön ska fyllas med för innehåll. Detta visar följande ut-
talande, där det framgår att även medicinskt könsdefinierbara kroppar
(barn med ”entydig” kromosomuppsättning och hormonkänslighet) kan
gå under lagen om fastställande av könstillhörighet: 

Å andra sidan fordras ej, att missbildningen är av särskilt svårbestämd natur.
Även en okomplicerad hypospadi [genetisk och hormonell pojke med kort
urinrör som inte mynnar i mitten av penis] eller annan rubbning, vars in-
nebörd efter medicinsk utredning ter sig fullt klarlagd för läkaren, kan i det
allmänna föreställningssättet ge anledning till tvekan om könstillhörigheten
och omfattas därför av bestämmelsen [om fastställande av könstillhörighet],
(SOU 1968:28; s. 52; mina tillägg och kursiv.)

Utredningen kämpar med att förklara vad som är medicinskt specifikt för
otydlig könstillhörighet och lyckas aldrig helt definiera vilka kroppar som
kan kategoriseras som otydliga och i behov av operation; de tvingas, som
synes, till och med att ta in argument som ”det allmänna föreställnings-
sättet” för att täcka eventuella undantag. Detta leder till att utredningen
även kämpar med att definiera intersexualism som begrepp, vilket här visar
sig vara lika oönskat som den intersexuella kroppen. Om manliga och
kvinnliga särdrag kunde göras tydliga på alla nivåer skulle det nämligen
innebära att ingen kropp kunde definieras som intersexuell och kategorin
skulle inte behöva finnas eftersom det enda som finns är antingen man-
ligt eller kvinnligt. Däremot skulle operationer av former som inte går att
definiera som entydigt manliga eller kvinnliga fortfarande vara nödvändi-
ga, men då utan att kropparna skulle behöva definieras som varken man-
lig eller kvinnlig (dvs. som intersexuella). 

Historikern Alice Dreger har visat på hur detta försök att även minime-
ra begreppet kan härledas till den västerländska medicinvetenskapen, där
termerna äkta hermafrodit och pseudo-hermafrodit ända sedan slutet av
1800-talet används för att, definitionsmässigt sett, minska antalet kroppar
som definieras som just intersexuella. Dreger studerade viktorianska läka-
res definitioner och praxis och fann att de endast klassificerade den mest
sällsynta formen av intersexuell kropp som äkta hermafrodit (Dreger,
1998). Termerna används fortfarande inom både samtida medicin och i
SOU 1968:28 för att särskilja olika sorters intersexualism (för svenskt vid-
kommande se exempelvis Gustavsson/Ritzén, 1994 och SOU 1968:28, s. 22f ).
Äkta hermafrodit inkluderar endast de kroppar där könskörtlarna har både
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testikel- och äggstocksvävnad (så kallade ovotestes). Detta är inte bara väl-
digt ovanligt, utan var även i slutet av 1800-talet ett mycket svårdiagnosti-
serat tillstånd, vilket innebar att ”eftersom de viktorianska läkarna insi-
sterade på histologiska bevis på äggstock- och testikelvävnad för att be-
kräfta ’äkta hermafroditism’, tenderade de enda ’äkta hermafroditerna’ att
vara döda och obducerade hermafroditer” (Dreger, 1998a:4; min övers.).
För att parafrasera ett känt ordspråk skulle man med andra ord kunna
säga att den enda goda hermafroditen var en död hermafrodit: ett dött
icke-subjekt som inte krävde något erkännande eller ställningstagande.
Utifrån en kristeviansk definition av det abjekta, skulle detta kunna ses
som ett av många sätt att hantera den abjekta kroppen, det vill säga att
namnge den först när kroppen är ett lik och därmed förkastlig i (en an-
nan) fysisk bemärkelse?9

Pseudo-hermafroditism, å sin sida, definierades av naturvetenskapen i
början av 1900-talet (och även i SOU 1968:28) som antingen manlig pseu-
do-hermafroditism eller kvinnlig pseudo-hermafroditism, och innebar att
könskörtlarna var antingen testiklar eller äggstockar, medan övriga så kal-
lade könsbestämmande element var blandade på diverse olika sätt. Under
1900-talets gång upphörde den medicinska diskursen att fixera könet till
könskörtlarna och könstillhörighet blev istället en fråga om hormoner och
kromosomer. Detta innebar att definitionen av äkta hermafroditism blev
allt mer märklig, eftersom den utgick från könskörtlarna som avgörande
för skillnaden mellan (de två) könen. Detsamma gällde pseudo-herma-
froditism, vars orsak ansågs ligga i gener, kromosomer, hormoner, yttre
och/eller inre genitalia. Vad var det som gjorde det ena ”äkta” och det andra
”pseudo” när könskriterierna från 1890-talet inte längre betraktades som
giltiga? Av den anledningen är det intressant att begreppen används i 1968
års utredning (och även idag) trots att könet, så att säga, har vandrat vida-
re och tillskrivs en annan materiell position.

Det väsentliga här är alltså att den enda egentliga könsöverskridaren
inom medicinsk diskurs är den som har definierats som mest sällsynt: den
så kallade äkta hermafroditen. Alla andra former definieras som pseudo-
hermafroditer, trots att det inte finns några tydliga eller konsekventa me-
dicinska grunder för vare sig det ena eller det andra. Det är alltså en lik-
nande, men mer grundlig, uteslutning av begreppet intersexuell från den
medicinska diskursen som utredningen hyser förhoppning om i sitt för-
slag. Resultatet är, som redan visats, att diagnosen intersexuell inte ens är
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ett krav för kirurgi eller behandling, även om de kroppar som ska behand-
las anses utgöra ett problem utifrån samma grundantaganden som den
”äkta” intersexuella kroppen. Utredningen räknar exempelvis upp en rad
olika så kallade missbildningar varav den på ett ganska diffust och motsä-
gelsefullt sätt utesluter vissa och inkluderar andra i termen intersexuell:

När lagtexten hänför missbildningen till könsorganen, innebär detta, att från
tillämpningen av andra stycket utesluts sådana situationer då avvikelsen gäl-
ler endast de sekundära könskaraktärerna (behåring, bröst etc). I dessa fall
föreligger inte någon intersexualitet […]. Emellertid kan inte varje missbild-
ning av könsorganen leda till fastställelse varom nu är fråga. Enbart en un-
derutveckling av genitalorganen är sålunda inte tillräcklig. Avvikelsen mås-
te nämligen också vara av sådan art att den kan ge anledning till tvekan om
individens kön. Å andra sidan fordras ej, att missbildningen är av särskild
svårbestämd natur. (SOU 1968:28; s. 33)

Begreppet intersexualism behöver alltså inte ens appliceras på en specifik
kropp för att den ska ses som problematisk. Istället handlar det om en rad
kroppar med mycket varierande utseende, där en del definieras som inter-
sexuella medan en del betecknas som missbildade, men där alla anses ge
upphov till tvekan om könstillhörighet. Hypospadi nämns av utredning-
en, men även en så kallad förstorad klitoris (vilket utredningen sympto-
miskt inte kallar för överutveckling av genitalorganen) anses alltför pro-
blematisk för en kvinnlig könsidentitet och kräver sålunda en normalise-
rande operation (se Socialstyrelsens kunskapsdatabas, 2001) trots att
tillståndet egentligen inte beror på de faktorer som benämns som inter-
sexuella. De allra flesta kroppar som berörs av lagutredningens förslag och
den påföljande lagen har med andra ord inte ens en beteckning; de är helt
namnlösa och saknar därmed en länk till andra, liknande kroppar. De blir
definierade som specifika undantagsfall som inte behöver kategoriseras.
Det är som om själva begreppet intersexualism i sig bär på abjektets hot
om oklara gränser och upplösta subjekt. Ju färre kroppar som benämns,
ges ett namn och kategoriseras före behandlingen, desto färre tillfällen för
de abjekta kropparna att insistera på materialisering. 

Den vacklande och besvärade inställningen till begreppet intersexualism
i utredningen beror alltså på att begreppet inte bara förvägras en egentlig
signifikant, utan även en förståelig mening. Det verkar också som om själ-
va namngivandet – interpellationen – i sig riskerar att materialisera krop-
par som varande varken manliga eller kvinnliga och för att undvika det lå-
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ter utredningen bli att benämna de flesta avvikande kropparna överhuvud-
taget. Lagen som medför att vissa kroppar ska normaliseras blir därmed
väldigt flexibel: den kan vara både exkluderande och inkluderande bero-
ende av tillfälle. Flexibiliteten syftar ganska entydigt till att en kroppslig
anpassning blir den enda godtagbara lösningen på det som alltid redan och
oavsett beteckning har konstruerats som ett problem. Detsamma gäller
både begreppet intersexualism och begreppet kön eftersom utredningen
även där konsekvent vägrar att fastslå en bestämd definition. 

De svårigheter som är förbundna med en generell regel om könstillhörighet,
tillämplig på alla former av intersexualitet, kan emellertid till väsentlig del
elimineras, om regleringen i stället differentieras med hänsyn till olika typsitu-
ationer. (SOU 1968:28; s. 42; min kursiv.)

Könstillhörigheten är med andra ord specifik enligt utredningen – den kan
inte fastställas utifrån några generella regler – men när man avgör vilket
kön som ska tilldelas i det specifika fallet utgår man ändå från universella
antaganden om vad som utgör ett manligt respektive ett kvinnligt kön,
vari alltid inkluderas den så kallade psykosexuella riktningen som därmed
blir befäst och universellt giltig. Kroppen är uppenbarligen en alltför be-
svärlig och oförutsägbar form för att få bestämma något så väsentligt som
könstillhörighet; en konsekvent definition av könsidentitet (att känna sig
som man eller kvinna) är däremot betydligt säkrare och applicerbart. Det
intressanta i detta sammanhang är att den statliga utredningen faktiskt ver-
kar fullt på det klara med det problematiska och potentiellt farliga i att
försöka definiera kön ”längre än nödvändigt”, eftersom de efter att ha fö-
reslagit en tydlig definition av kön på alla nivåer som en möjlig utväg, se-
dan förkastar möjligheten att omsätta förslaget till praktik med argumen-
tet att det innebär ”stora vanskligheter”: 

Att på detta sätt bygga upp ett nytt könsbegrepp från grunden finner utred-
ningen dock vara att gå längre än nödvändigt och dessutom förenat med stora
vanskligheter. En närmare analys av de olika – genetiska, somatiska och psy-
kosexuella – faktorer som kan tänkas påverka könsvalet visar enligt utred-
ningen, att de samtliga kan göra anspråk på större eller mindre beaktande.
En regel innefattande en allmän definition av manligt och kvinnligt kön skul-
le därför sannolikt bli mycket vag och i stort sett innebära, att könet borde be-
stämmas efter en totalbedömning av samtliga faktorer. (SOU 1968:28, s. 39;
min kursiv.)
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Utredningens slutsats att en alltför detaljerad definition skulle ”sannolikt
bli mycket vag” och därför ”vansklig” (och därmed oönskad), är mycket
talande i sammanhanget. Förhoppningen var att slippa begreppet inter-
sexualism genom tydligare könsdefinitioner; vad utredningen istället upp-
täcker är att en sådan definition skulle kunna leda till att kön som begrepp
visar sig sakna ett bestämt innehåll och att inga människor egentligen går
att könsbestämma utifrån sådana principer. 

Vad utredningen skulle kunna sägas ha snubblat över är det språkligas
(och det omedvetnas) relation till materialitet. Det är på just det här sät-
tet som språk och materialitet är fullständigt upptagna (embedded) i va-
randra samtidigt som de inte är synonyma eller reducerbara till varandra.
Begreppet, eller referensen, är dömd att alltid misslyckas, men så är även
materialiteten.10 Man kan alltså säga att när utredningen finner det omöj-
ligt att hitta könstillhörighetens innersta kärna är detta egentligen inget
märkvärdigt eftersom det ligger i språkets (och materialitetens) möjliga ex-
istens att misslyckas med detta, men misslyckandet är samtidigt något som
är väsentligt att dölja och inte bli påmind om eftersom hela den hetero-
sexuella matrisen baseras på idén att referensen helt och hållet täcker det
signifierade och vise versa. 

Vad utredningen gör är att istället försöka finna en annan ”kärna” än
kroppen och lösningen finner de i det könsbegrepp som utgår från en flex-
ibel kombination av så kallad könsidentitet och yttre genitalia, där köns-
identiteten i sig definieras som det giltiga och universellt signifierade, sam-
tidigt som könsanatomin måste följa denna könsidentitet. ”Könsidenti-
tet” eller ”psykosexuell läggning” definieras alltså som avgörande för
könstillhörigheten, men anatomin måste fås att följa på denna. När detta
inte går, på grund av så kallade tvetydiga genitalier eller en anatomi som
definieras som könsidentitetens motsats (transsexualism), är det därför
anatomin (materian) som måste ändras. Det är en anpassning efter kön-
supplevelse som medför att kroppen måste ändras i efterhand för att upp-
nå den heterosexuella samstämmighet som därigenom blir referens till
könsidentiteten.11 Det är alltså genom att upphöja könsidentitet/köns-
upplevelse till avgörande och verkställande, som utredningen kan argu-
mentera för medicinsk behandling av de kroppar vars könsanatomi inte
stämmer överens med en av två möjliga könsidentiteter. Det är däri den
specifika flexibiliteten ligger i utredningens könsdefinition: kroppen kan
alltid ändras, men den får inte ändras till vad som helst eftersom en uni-
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versellt och diskursivt bestämd könsidentitet utgör förutsättningen för änd-
ringen redan från början. Materialiteten i utredningens könsdefinition blir
något så immateriellt som en könsidentitet. Könstillhörighet blir med
andra ord en chimär som upphöjts till materia. 

Det som inte är – att definiera det odefinierbara

Trots den flexibla könsdefinitionen kan utredningen inte ge något speci-
fikt svar på vad som gör den avvikande kroppen just avvikande. Utifrån
könsdefinitionen kan utredningen förvisso argumentera för varför en av-
vikande kropp ska anpassas, men den kan inte förklara på vilket sätt den
intersexuella kroppen avviker, det vill säga vad denna kropp egentligen är.
Denna beskrivning sker nämligen hela tiden med hjälp av negationer, det
vill säga utifrån vad den intersexuella kroppen inte är, eller för att vara mer
specifik: det sker i de enda tillgängliga termer för varande, vilket betyder
att utredningen endast kan tala om vad den avvikande kroppen inte kan
göra. Detta ser man tydligast i hur utredningen menar att man kan avgö-
ra om behandlingen av den intersexuella kroppen varit lämplig och fram-
gångsrik, det vill säga vad den post-operativa kroppen, till skillnad från den
intersexuella kroppen, kan göra:

Vid behandling av patienter med somatiskt störd könsutveckling är målet
att erhålla en individ, som är socialt och sexuellt så väl anpassad som möjligt.
(SOU 1968:28, s. 24; min kursiv.)

Den gemensamma riktpunkten för en reglering av samtliga fall bör dock vara
att söka åstadkomma ett sådant avgörande beträffande individens könstill-
hörighet som medför en så god anpassning både socialt, sexuellt och i övrigt
som är möjligt med hänsyn till hans [sic] anatomiska och psykiska förutsätt-
ningar. (SOU 1968:28, s. 46; min kursiv.)

I princip bör det avgörande vara, vilken rekonstruktion som med hänsyn till
omständigheterna i det särskilda fallet leder till det somatiskt sett bästa re-
sultatet, dvs. det resultat som ter sig anatomiskt och funktionellt lämpligast för
framtiden. Av betydelse är sålunda, att individen kan beredas en så god an-
passning på sexuallivets område som möjligt och att möjligheterna till moder-
skap bevaras i görlig mån. Faderskap är uteslutet vid pseudohermafroditism.
(SOU 1968:28; s. 47; min kursiv.)
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Det framgår här att förändringen anses kunna leda till något som kallas
för en ”socialt och sexuellt anpassad” individ som är så assimilerad på ”sex-
uallivets område” som möjligt. Intressant här är att ”anatomiskt lämpli-
gast” (dvs. genitaliernas form) utifrån detta resonemang kommer att sam-
manfalla med det som är ”funktionellt lämpligast”. Intersexuellas könsor-
gan i sig kan nämligen egentligen inte kallas disfunktionella i betydelsen
förmåga att känna och reagera på stimuli, och därför får man dra slutsat-
sen att den betydelse som utredningen lägger i ordet funktionell egentli-
gen handlar om att kunna ha sex på ett specifikt sätt. Vilket sätt framgår
då fokus helt ligger på längd på penis respektive djup på vagina: det hand-
lar med andra ord om penetrativt, heterosexuellt, vaginalt samlag.12 Den
bekönade, definierbara kroppen är alltså liktydig med en kropp som kan
agera inom den normala sexualitetens ramar och det framgår att det är vä-
sentligt att dölja att dessa ramar inte är liktydiga med den instrumentella
förmågan att känna sexuell upphetsning. 

Frågan som kan ligga nära till hands i så fall är om utredningen egent-
ligen talar om fertilitet och inte sexuellt begär? Många intersexuella är in-
fertila, men det finns en hel del som inte är det och en diskurs som sätter
reproduktionen i första rummet skulle förmodligen till varje pris se till att
den framtida fertiliteten säkras oavsett genitaliernas utseende. Utredning-
en förespråkar dock ett annat förfarande:

Vid medfött adrenogenitalt syndrom är det avgörande, hur långt viriliser-
ingen fortskridit. Är den förhållandevis måttlig, kan det vara mest fördelak-
tigt att genom kontinuerlig medicinering eventuellt i förening med opera-
tiv korrigering av genitalia renodla individens kvinnliga könskaraktär. Efter-
som könskörtlarna i dessa fall utgörs av äggstockar, kan en adekvat
behandling också leda till att vederbörande blir fertil. Har viriliseringen gått
längre, kan det ibland vara lämpligare att rätta missbildningen genom att kor-
rigera könsorganen i manlig riktning.[…]Eftersom individen inte kan utrustas
med testiklar, är faderskap uteslutet i denna situation. (SOU 1968:28; s. 47)

Resonemanget ovan innebär att kroppar med framtida förmåga att bära
och föda barn, kan fråntas den förmågan på grund av genitaliernas utse-
ende. Det är därför symptomatiskt att utredningen inte ens nämner att de
individer vars könsorgan korrigeras i så kallad ”manlig riktning” de facto
är fertila. Även om faderskap självfallet är uteslutet, är nämligen moder-
skap fortfarande möjligt, förutsatt att inte könskörtlarna opereras bort.
Trots detta opereras inte sällan könskörtlarna bort, ibland under förevänd-
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ningen att de är cancerogena (se exempelvis Dreger, 1998a). Utredningen
skriver med andra ord att för fertila individer med alltför ”långtgången vi-
rilisering” är föräldraskap uteslutet därför att det är onormalt att en man-
ligt definierad person skulle kunna bli mor (och vise versa) och inte för att
det skulle vara omöjligt. Fertilitet är alltså endast ett kriterium för köns-
bestämmande när denna fertilitet stämmer överens med ”den normala sex-
ualiteten” och kan därför inte sägas utgöra grunden för utredningens ar-
gumentation. Istället framgår att utredningens könsdefinition inte tillåter
några brott mellan kön/könsupplevelse/begär. Ett sätt att undvika ett så-
dant brott är att cementera en definition av kvinna där moderskap bör in-
går i allra största mån, medan faderskap (för att inte tala om ett eventu-
ellt moderskap) inte alls behöver ingå i definitionen av man. Uppenbart
är alltså att behovet av att reproducera en obruten, heteronormativ kedja
går före kravet på fertilitet. 

Vilka funktioner är det då, mer exakt, i det somatiska könets utseende
som anses saknas hos den intersexuella kroppen? Det är ganska svårt att
utröna i själva utredningen och egentligen krävs det kompletterande lit-
teratur för att man ska få ett specifikt svar på den frågan. I utredningens
presentation av olika sorters intersexualism framstår två saker som avgö-
rande för möjligheten att identifiera ett kön som manligt eller kvinnligt:
storleken på könskörteln och storleken på vagina. Hos de kroppar som ses
som problematiska kan könskörteln vara antingen ”feminiserad” eller ”vi-
riliserad” (vilket utifrån kompletterande litteratur visar sig betyda för ”li-
ten” för att vara manlig respektive för ”stor” för att vara kvinnlig; se Mo-
ney, 1968 samt Socialstyrelsens kunskapsbas, 2001), medan vagina anting-
en inte är närvarande, slutar blint eller definieras som för kort.
Utredningen berör indirekt vagina när det står ”rekonstruktion av köns-
organ”, eftersom det är ett förehavande som, förutom förminskning av
könskörtlar, även inkluderar total eller delvis rekonstruktion av vagina. I
utredningen definieras egentligen bara vad ”virilisering” innebär i medi-
cinska termer: ”clitoris är penisliknande och blygdläpparna förändrade till
scrotum” (SOU 1968:28; s. 23). Det framgår dock att en vagina är nödvän-
dig för att en kvinnlig könsidentitet ska kunna manifesteras och en tillräck-
ligt stor penis är nödvändigt för en manlig dito. En så kallad viriliserad
klitoris pekar i sin tur på att en kvinnlig könsidentitet endast är förenlig
med en viss, anpassad, storlek på detta könsorgan. Den redan nämnda de-
finitionen av män och kvinnor som komplementerande fysiska motsatser
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där kvinnor är ”utan penis” och därför sexuellt passiva medan män är just
motsatsen skulle här möjligtvis kunna utökas med en äldre medicinsk dis-
kurs, där så kallade tribader eller sapfister ansågs vara kvinnor med försto-
rade, mansliknande klitoris (se bl.a. Laskar, 2005). Att förminska ett så-
dant organ genom en operation kan med andra ord ses som en dubbelt
symbolisk handling: den skapar en motpol till det manliga könet och und-
viker samtidigt en översexualisering av kvinnor som i denna kontext skul-
le tolkas som manliga och därmed lesbiska (eftersom kroppen i dessa fall
i övrigt definieras som kvinnlig).13 Denna koppling till lesbianism görs en-
dast implicit av utredningen när den varnar för att en negligering av den
intersexuella kroppen kan bidra till ”spridning av homosexualitet”.14 Man
kan ändå utifrån detta dra slutsatsen att det som de intersexuella, enligt
utredningen, saknar är förmågan att i framtiden ha ett heterosexuellt sex-
ualliv. Könsidentitet kan med andra ord endast fastställas eller manifeste-
ras utifrån vad som kan göras med könet. Vi ser alltså en i allra högsta grad
performativ definition och applicering av kön, där kön i slutändan blir helt
liktydigt med sexuell praktik: hur du har sex avgör din könstillhörighet.
Att begära heterosexuellt blir därigenom en förutsättning för en lyckad
manifestering av könstillhörigheten, medan alla andra begärsformer alltid
kommer att tolkas som misslyckade försök att göra heterosexualitet och
könstillhörighet.

Utredningens betoning på nödvändigheten av en fast könsidentitet blir
här liktydig med ett krav på en specifik form av heterosexuellt samliv. Det
är med andra ord denna funktion som ses som det slutgiltiga beviset på
en förankrad könsidentitet. Det råder därför inte heller något större tvi-
vel om att utredningens användning av termerna ”psykosexuell inrikt-
ning” och ”könsidentitet” inkluderar ett mycket specifikt krav på hetero-
sexuellt begär.15

Man föds inte förrän man är ett kön 

Könsdefinitionen i utredningen utgår från att könsidentitet är något som
grundläggs de första levnadsåren och att en fast könsidentitet kräver att
omgivningen behandlar ett barn på ett visst sätt. Det är med andra ord
vad som numera brukar kallas en konstruktivistisk syn på kön som tonar
fram. Det kan vara intressant att konstatera att en sådan definition inte
automatiskt leder till att man ifrågasätter kön, utan lika gärna kan använ-
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das som ett flexibelt och effektivt sätt att bevara en given könsmaktord-
ning. I utredningen framgår detta på många olika sätt, där explicita krav
på föräldrar och läkare är ett exempel:

Kravet på konsekvens i attityden till barnet-patienten gäller inte bara för lä-
karen utan också – och i första hand – för vårdnadshavaren och andra per-
soner i barnets omgivning. Som redan nämnts, är utvecklingen av könsrollen
och den sexuella inriktningen i hög grad beroende av miljön. (SOU 1968:28; s.
24; min kursiv.)

Erfarenheten visar nämligen, att det med konsekvent uppfostran i allmänhet
inte möter några svårigheter att genomföra en anpassning av barnets köns-
roll till den könstillhörighet som bestämts att gälla för framtiden. (SOU
1968:28; s. 46; min kursiv.)

Detta kan framstå som en vansklig förutsättning för en tydlig könsiden-
titet, men utredningen hyser inga farhågor. Att en förälder eller läkare inte
skulle vilja bidra till att ett barn får en tydlig könsidentitet betraktas, om
inte helt uteslutet, så åtminstone som osannolikt och framför allt straff-
bart:

Det är desto mer angeläget att den fortsatta könsrollsutvecklingen i enlighet
med den fastställda könstillhörigheten får fortgå utan störningar. Man mås-
te här räkna med vårdnadshavarens medverkan. Hittillsvarande erfarenheter
bekräftar, att dennes intresse av att åstadkomma ett positivt resultat utgör
en tillräcklig garanti. Vid mera påtaglig försummelse från vårdnadshavarens
sida finns möjlighet att överflytta vårdnaden till en lämplig person (6 kap. 6 §
föräldrabalken). (SOU 1968:28; s. 53; min kursiv.)

Bedömandet borde snarast grundas på ett antagande rörande vårdnadshava-
rens förmåga att konsekvent understödja den nya könstillhörigheten och att för-
hindra en snedvridning av könsrollsutvecklingen. Som nämnts visar erfaren-
heten, att man normalt kan tryggt lita på att vårdnadshavaren medverkar till
ett för barnet positivt resultat. (SOU 1968:28; s. 56; min kursiv.)

På så sätt stänger utredningen alla vägar för en fortsatt avvikande kropp:
genom hot om omhändertagande, genom att vårdnadshavarens välvilja att
låta läkare behandla barnet tas för given och genom att beskriva en tydlig
könsidentitet som ”ett för barnet positivt resultat”.16 Det vårdnadshavar-
na åläggs att göra för att inte förlora vårdnaden, är att behandla barnet på
det sätt som man anser att man brukar behandla en flicka respektive en
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pojke. I detta ingår alltså att konsekvent berätta för barnet vilket könstill-
hörighet det har och att inte på något sätt antyda att denna tillhörighet
skulle kunna vara annorlunda. Att barnet egentligen inte hade en tydlig
könstillhörighet vid födseln måste därför vara en information som inte kan
framföras till barnet utan vissa risker. Detta innebär att talet om intersex-
ualism ska försvinna ur läkares och föräldrars diskurs och att den kropp
som en gång har könsbestämts varken benämns som intersexuell eller som
före detta intersexuell.17 Termen intersexuell undviks alltså både före och
efter de kirurgiska eller hormonella ingreppen och framstår närmast som
ett begrepp som i sig bär på en fara för både barnet och omgivningen.18

I utredningen blir detta bortfall av den intersexuella kroppen och det
intersexuella begreppet även tydliggjort i redogörelsen för den byråkratis-
ka rutin som berör folkbokföringen. Här finner man ett intressant exem-
pel på hur själva byråkratin är uppbyggd som en uteslutningsmekanism i
form av de officiella blanketter som ska fyllas i av barnmorska eller annan
ansvarig efter att ett barn har fötts och sedan så fort som möjligt skickas
till folkbokföringen för registrering. När könstillhörigheten inte är tydlig
för den medicinska personalen, förespråkar utredningen en något oklar ru-
tin:

Det gäller här nyfödda barn med missbildningar, som föranlett tvekan om
könstillhörigheten och dröjsmål med anmälan till pastorsämbetet, till dess
erforderlig klarhet vunnits. En undersökning är inte alltid tillräcklig i dessa
fall. Ofta fordras också ett operativt tillrättaläggande, i allmänhet genom
korrigering av yttre genitalia i riktning mot den könstillhörighet som anses
vara den funktionellt lämpligaste. Ingrepp av sådant slag bör liksom hittills
få utföras av läkare utan särskilda inskränkningar. Ej sällan anses det å andra
sidan anatomiskt fördelaktigast att låta en operation anstå något, men an-
mälan till pastorsämbetet och könsrollsutvecklingen bör inte fördröjas med an-
ledning därav. Inte heller i detta läge fordras tillstånd till operationen. (SOU
1968:28, s. 64, min kursiv)

Vad som framgår är att det inte krävs tillstånd för ett kirurgiskt ingrepp
innan barnet har registrerats hos folkbokföringen, men inte heller efter det
att könsregistreringen skett och barnet har tilldelats ett kön på pappret,
men ännu inte genomgått en materiell förändring. Tillstånd krävs endast
om ett ingrepp innebär att könsregistreringen måste ändras (vanligtvis gäl-
ler detta transsexuella, men även en del intersexuella vars intersexualism
märks först vid puberteten eller som senare önskar ändra könstillhörighet).
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Av lagtexten framgår också, att ingrepp i könsorganen på barn, vilkas kön
ännu inte registrerats, ej omfattas av bestämmelserna [om ansökan om till-
stånd]. (SOU 1968:28; s. 63) 

Detta beror på att ingreppen beskrivs som avsedda att ”bota eller förebyg-
ga kroppslig sjukdom” (SOU 1968:28; s. 63). Genom att definiera den in-
tersexuella kroppen som sjuk, blir barnet samtidigt helt rättslöst och i to-
tal avsaknad av lagligt skydd mot eventuellt oönskade kroppsliga ingrepp.
En intersexuell kropp är med andra ord inte ett rättsligt subjekt och sak-
nar därför de rättigheter som andra kroppar tillskrivs. I detta sammanhang
vill jag återkomma till utredningens otydliga text om folkbokföringen. Vad
som framgår implicit är att blanketten måste fyllas i fullständigt innan den
skickas in, det vill säga barnet måste registreras som antingen pojke eller
flicka oavsett om anatomin anses förenlig med detta. Det är alltså läkarens
antagande om vilket utseende könsorganet kan efterlikna som ligger till
grund för vilken ruta som kryssas i på blanketten. Om detta sker före själ-
va ingreppet eller inte saknar betydelse och även om utredningen menar
att det är väsentligt att blanketten skickas in så fort som möjligt, antyds
att läkaren ska ta den tid som behövs för att bestämma vilket kön som pas-
sar för att vara säker på att könsanteckningen blir den ”rätta” oavsett om
det sker i ”fel” ordning eller inte. Det innebär med andra ord oftast en för-
sening innan barnet kan registreras som ny medborgare jämfört med andra
nyfödda barn vars blankett skickas in omgående.19 Blankettens syfte är att
registrera födelsen av ett barn, men det intersexuella barnet kan inte regi-
streras som intersexuellt, vilket i detta fall tyder på att det inte kan regi-
streras som fött. Kroppen är förvisso fysiskt utanför livmodern, det vill säga
född i medicinsk bemärkelse, men som subjekt ses denna kropp inte som
född förrän rutan som anger könstillhörighet har kryssats i och lämnats in
till folkbokföringen.20

Det finns inget utrymme för den intersexuella kroppen i den byråkra-
tiska rutinen och inte heller i den heterosexuella matrisen. Den befinner
sig i det högst abjekta tillståndet mellan ofödd och född och det är inte
förrän den andra, artificiella och byråkratiska – men ändå mer betydelse-
fulla – födelsen i form av könstilldelningen skett som barnet kan erkän-
nas (registreras) som fött i lagens namn. Med andra ord kan man säga att
eftersom den intersexuella kroppen definieras som omöjlig att registrera
som född och därför är en sorts icke-existens, kan folkbokföringens blan-
kett ses som den rite de passage som gör kroppen förståelig och mindre ab-
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jekt: på pappret (och i lagens ögon) är kroppen pojke eller flicka oavsett
hur abnorm själva kroppen är för tillfället; den är inordnad i åtminstone
en bemärkelse och det är endast i den bemärkelsen som den blir erkänd.

Könsdefinitionens kontinuitet 

En berättigad fråga efter denna analys skulle kunna vara om SOU 1968:28
är representativ för resten av min period, eftersom det inte finns fler ut-
redningar som specifikt behandlar könstillhörighet. En offentlig utredning
är ju på många sätt ett resultat av den specifika periodens tillgängliga och
legitima experter och frågan är alltså om jag i ett senare skede kan jämfö-
ra en utredning om könstillhörighet från 1968 med en utredning om ho-
mosexualitet från exempelvis 2001. Det finns två saker som pekar mot att
detta är fullt möjligt: den lag som fastställdes efter SOU 1968:28 gäller fort-
farande och har inte genomgått några större förändringar eller mötts med
några allmänna protester. För det andra är det möjligt att i senare materi-
al från Socialstyrelsen (Socialstyrelsens kunskapsbas, 2001) finna exakt
samma diskurs som den jag analyserat i SOU 1968:28, vilket tyder på att
definitionerna från 1968 båda tillämpas och reproduceras idag. Med tan-
ke på den metodologiska konsekvensen kan Socialstyrelsens texter förvis-
so inte analyseras utifrån samma principer som mitt övriga material, även
om Socialstyrelsens informationsbroschyrer på ett plan skulle kunna sägas
ligga nära de statliga offentliga utredningarna. Även dessa broschyrer är
statligt, offentligt material, men de är dock inte material som producerats
i samband med en lagändring utan snarare i samband med Socialstyrel-
sens uppdrag som medicinsk praxisreglerare och informationsansvarig för
”små och mindre kända handikapp” (Socialstyrelsens kunskapsbas, 2001).
Jag återger ändå ett par citat för att på så sätt kunna visa att 1968-års dis-
kurs om könsavvikelser inte var en engångsföreteelse:

Ett nyfött barn med misstänkt androgenokänslighetssyndrom bör inom det
närmaste dygnet remitteras till ett universitetssjukhus med kompetens för
utredning av tillståndet. (Socialstyrelsens kunskapsbas, 2001:4) 

Hos en flicka med fullständig androgenokänslighet kan det i tonåren bli ak-
tuellt med instruktioner om hur man kan töja en kort slida till en storlek
som medger normalt sexualliv. (Socialstyrelsens kunskapsbas, 2001:4)
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[Omedelbar eller senarelagd operation] är ofta ett svårt avgörande, då man
samtidigt är angelägen om att en flicka med nästan total androgenokänslig-
het ska få en fast förankring i sin könsidentitet. En sådan förankring kan för-
stås motverkas av en kraftigt förstorad klitoris. (Socialstyrelsens kunskaps-
bas 2001:4)

Det innebär en stor påfrestning att få ett barn med en missbildning eller en
kronisk sjukdom. Särskilt svårt kan det vara när det finns tvivel om barnets
kön. (Socialstyrelsens kunskapsbas, 2001:5)

Det kan med andra ord med rätt stor säkerhet konstateras att den obestäm-
bara kroppen – den som inte har en könstillhörighet – behandlas som ab-
jekt i den statliga offentliga diskursen under 1900-talet och att det som sker
i bland annat SOU 1968:28 är en abjektionsprocess där begrepp omdefini-
eras, kroppar subjektifieras och kroppsdelar materialiseras respektive de-
materialiseras utifrån heteronormativa antaganden. Processen kan betrak-
tas som en ”händelse” (Entstehung; emergence) där det som ska räknas som
mänskligt definieras och det som ska räknas som omänskligt förklaras och
behandlas utifrån det definierat mänskliga. Det osäkra blir säkert och det
som ändå envisas med att vara osäkert opereras bokstavligen bort.

Förkastandet av begärets osäkerhet
Utifrån analysen av intersexualism kommer jag nu att gå vidare och under-
söka vilken plats homosexualitet intar i den heterosexuella matrisen och hur
det kommer sig att det, till skillnad från intersexualism, faktiskt är möjligt
för utredningarna att förespråka lagar som reglerar uttalat homosexuella in-
divider. Vid ett första påseende skulle man trots allt kunna tro att just ho-
mosexualitet inte bara vore bannlyst och olaglig utan även helt och hållet
frånvarande i den heterosexuella matrisen. Så är dock uppenbarligen inte fal-
let: det har trots allt skrivits inte mindre än sex statliga offentliga utredning-
ar om homosexualitet och homosexuella och ett relativt stort antal mindre
utredningar i Folkhälsoinstitutets regi under det senaste århundradet.
Kanske kan vi finna svaret på orsakerna till detta redan i de första utredning-
arna som under 1930- och 40 talen förespråkade en avkriminalisering av ho-
mosexualitet. I dessa utredningar framgår det om inte annat att kriminali-
sering och bannlysning är en dubbel process som lika mycket förbjuder som
framkallar det förbjudna där ett explicit förbud är ett implicit erkännande.
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Till saken hör även att homosexualitet egentligen aldrig har varit olagligt i
Sverige ens före avkriminaliseringen 1944. Som framgick av introduktionen
till materialet i första kapitlet har nämligen homosexualitet som begrepp inte
använts i den lagtext som stod inför avskaffande när denna utredning till-
sattes. Det var avkriminaliseringens förespråkare som i debatter och utred-
ningar introducerade och definierade homosexualitet och homosexuella för
första gången inom en offentlig och juridisk diskurs. Till sin hjälp hade de
den svenska och internationella medicinvetenskapen som ända sedan mit-
ten av 1800-talet laborerat med olika medicinska diagnoser för avvikande
sexuella handlingar, där begreppet homosexualitet sedan 1900-talets början
blev alltmer synonymt med samkönade sexuella relationer.21

Tidigare lagutredningar hade varit mer subtila i sitt ordval och endast
talat om ”brott som mot naturen är”, ”stumma eller onaturliga synder” el-
ler ”annan slik sodomitisk synd”. Som redan nämnts i introduktionen ar-
gumenterade till och med lagutredarna år 1736 för att en referens till Andra
Mosebokens förbud mot manlig samkönad sexuell relation (kapitel 20,
vers 13) skulle tas bort ur den tidigare lagtexten som förbjöd tidelag ”och
annan slik sodomitisk synd” genom att konstatera att även negativ infor-
mation är information (se bl.a. SOU 1935:68, s. 72; Liliequist, 1995:9f ).
Tystnad och otydliga begrepp verkar med andra ord ha föredragits av la-
gen ända fram till avkriminaliseringen. Man kan utifrån det fråga sig var-
för det plötsligt var nödvändigt att namnge det som hitintills varit namn-
löst? Varför var avkriminalisering av ett visst beteende plötsligt beroende
av den medicinska diskursens definition av detta beteende? Var medlem-
marna i den offentliga utredningen på det klara med de möjliga bieffek-
terna av en sådan vetenskapligt grundad namngivning? Detta är frågor
som jag återkommer till i slutsatserna, men i detta sammanhang kommer
jag att koncentrera mig på utredarnas uppfattning av avvikande sexuell
praktik i sina försök att beskriva och definiera homosexualitet, samt hur
de uppfattar behovet av att lagstifta och reglera begär och kroppar. I den
statliga offentliga utredningen från 1935 (SOU 1935:68 Promemoria angå-
ende ändringar i strafflagen beträffande straffsatserna för särskilda brott) fast-
slås att homosexualitet är mycket mer djupgående och grundläggande än
vanlig omoral eller sinnessjukt beteende: 

Men i andra talrika fall [av homosexualitet] äro de psykiska sjukdomssymp-
tomen uttryck för en mera allmän psykopatisk konstitution. Hysteriska och
neurasteniska symtom, liksom sjuklig överkänslighet, hållningslöshet eller
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paranoida drag finnes ofta tillsammans med homosexualiteten. Påfallande
ofta finnas också grövre asociala tendenser i form av parasitism, narkomani,
kriminalitet o. dyl. Endast delvis kunna dessa asociala tendenser förklaras dä-
rigenom, att den abnorma könsdriften driver vederbörande in i en ”undre
värld”, vars levnadsvanor han tillägnar sig. Även denna ofta förekommande
kombination med psykiska sjukdomssymptom och abnorma karaktärsdrag är
sålunda ägnad att bekräfta homosexualitetens härledning ur konstitutionella
anomalier. (SOU 1935:68, s. 105f; min kursiv.)

Homosexualitet beskrivs som konstitutivt i många andra passager i SOU
1935:68 och SOU 1941:32 (Homosexualitetens skadliga inverkan på samhäl-
let), och den föreliggande lagtextens ”brott som mot naturen är” ansågs
vara både falsk och missledande eftersom homosexualitet istället skulle de-
finieras som biologiskt betingad och i den meningen naturlig för den en-
skilde individen, om än inte för samhället: 

För den konstitutionellt homosexuella äro för den skull sexuella förbindel-
ser med personer av samma kön den naturliga driftsutlösningen; sexuellt um-
gänge med olikkönade ter sig för honom i allmänhet som något motbjudan-
de. (SOU 1941:32, s. 9, min kursiv.)

Det har slutligen också från skilda håll med visst fog gjorts gällande att den
medicinska forskningens rön angående homosexualitetens natur och orsa-
ker leda till att straffet för de konstitutionellt homosexuella måste anses in-
nebära en hårdhet, som är oförenlig med rättvisans och humanitetens krav:
de straffas för yttringar av en naturdrift för vars riktning de icke kunna göras
ansvariga. (SOU 1941:32, s. 15; min kursiv.)

Detta är en definition som skulle kunna tolkas som ett erkännande av ho-
mosexualitet och som verkar vara inspirerat av den tyske vetenskapsman-
nen Magnus Hirschfeld och andra tidiga förespråkare för homosexuellas
rättigheter (Hirschfeld, 1914; Katz, 1995). Den går även på många sätt ihop
med både den samtida och den senare homorörelsens definition av homo-
sexualitet. Utredningarna tar dock tydligt avstånd från dessa rättighetsfö-
respråkare när de betonar att denna definition av homosexualitet inte in-
nebär ett erkännande eller ett bevis för acceptans utan är endast ett nöd-
vändigt konstaterande av fakta: 

Att det ur samhällets synpunkt måste anses angeläget att förhindra att ten-
densen till homosexuella handlingar utbredes, får anses klart. Det torde stå
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utom tvivel att grunden till det generella straffbudet i 18 kap. 10§ strafflagen
är en sådan generationer nedärvd inställning mot homosexualiteten. Ytterst
torde bakom denna inställning ligga befolkningspolitiska hänsyn, vilka i
samverkan med religiösa kyskhetsideal och moralfilosofiska betraktelser i
äldre tid lett till ett fördömande av alla homosexuella handlingssätt såsom
”onaturliga synder”. Vilken ställning man i våra dagar än intager till dylika
betraktelsesätt, bör lagstiftningen uppenbarligen lämna sin medverkan till ett
förhindrande av homosexualitetens utbredning och till ett bekämpande av dess
samhällsfarliga yttringar. (SOU 1941:32, s. 13; min kursiv.) 

Som kan utläsas ovan är utredningarna även skeptiska till andra och före-
gående argument mot homosexualitet (då kallad sodomi), men inte där-
för att dessa argument hade fel avsikt, utan därför att de inte baserades på
vetenskaplig kunskap. Utredningarna argumenterar istället för att det en-
dast är denna specifika vetenskapliga kunskap som kan svara på hur man
ska hantera homosexualitet och homosexuella. Även om andra förklaring-
ar kan vara på rätt spår då de fördömer homosexualitet, anses de enligt ut-
redningen vara otillräckliga för att komma fram till en effektiv lösning på
det som uppfattas som ett problem. Den föreliggande lagtexten kritiseras
exempelvis just för att den inte anses vara tillräckligt effektiv i förebyggan-
de syfte: 

Enligt den äldre uppfattningen, som legat till grund för straffbestämmelsen
i 18 kap. 10 § angående ”otukt, som emot naturen är”, betraktades homo-
sexuella böjelser som utslag av allmän sedeslöshet och moraliskt förfall samt
ansågos jämförbara med andra asociala böjelser, som strafflagen har till upp-
gift att motverka. De senaste årtiondenas medicinska forskning ha emellertid
visat upp, att den egentliga homosexualiteten har sin orsak i vissa, sannolikt med-
födda, avvikelser från det normala samt att just på grund härav många ho-
mosexuellt inställda för ernående av driftstillfredsställelse av sin natur drivas
till homosexuella handlingar utan att låta sig avskräckas av ett straffhot. (SOU
1935:68, s. 81f; min kursiv.) 

Vidare, kan det, när homosexualiteten är organiskt betingad och följaktli-
gen omöjlig att förändra genom vare sig straff eller andra inflytelser, synas
meningslöst att ingripa med straff mot homosexuella handlingar överhuvud.
Straffet kan här icke fylla sin uppgift; det kan icke bibringa den homosexuelle
hämmande motiv i stånd att avhålla honom från varje gärning som innebär ett
utslag av hans konstitutionella driftsinrikning. (SOU 1941:32, s. 14; min kur-
siv.)
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Om sålunda samhället måste anse det nödvändigt att förhindra att homo-
sexualiteten utbreder sig, är det icke utan vidare klart att detta syfte främjas
därigenom att homosexuella gärningar under alla förhållanden straffas. Ett av
de viktigaste skälen mot bibehållandet av 18 kap. 10§ strafflagen i dess nu-
varande gestalt är detta straffbuds bristande effektivitet. Det har nämligen vi-
sat sig att överträdelser av straffbudet begås i stor utsträckning, särskilt i de
större städerna, där det är lättare än på mindre orter att dölja en homosex-
uell läggning och homosexuella förehavanden. Av dessa gärningar kommer
endast en bråkdel till andras kännedom, ännu färre leda till åtal och fällan-
de dom. […] Straffhotet kan ej åstadkomma någon radikal bot mot homosex-
ualiteten utan endast leda till att de homosexuella iakttaga största möjliga hem-
lighetsfullhet i sina förehavanden. (SOU 1941:32, s. 14; min kursiv.)

Avkriminaliseringen handlar med andra ord i första hand om att finna ett
effektivare sätt att förhindra homosexuella handlingar, och det är där den
medicinska vetenskapen ställer sig till förfogande genom att utlova möj-
ligheter till behandling och bot. 

Det biologiserade begärets (medicinska) möjligheter 

Både den juridiska och den medicinska diskursen under 1940-talet är eni-
ga om att homosexualitet är någonting som alla – även homosexuella – ser
som oönskat. Man menar att homosexualitet inte har en plats vare sig i
samhället eller i naturen, för även om homosexualitet definieras i biolo-
giska termer sker aldrig en egentlig naturalisering i betydelsen att homo-
sexualitet skulle förklaras självklart och obestridligt. Man skulle kunna
säga att vad utredningen konstaterar är att det abjekta kvarstår trots lagens
förbud och att det nu krävs andra metoder, där medicinsk behandling i
syfte att förändra den homosexuella kroppen och/eller dess psyke framstår
som det mest effektiva i jämförelse med de fängelsestraff och tvångsarbe-
te som inte kunde åstadkomma en sådan genomträngande personlighets-
förändring:

Vare sig de psykiska abnorma tillstånd, som tar sig uttryck i homosexualitet
och bisexualitet, utvecklas på grund av kroppsliga eller psykiska förhållan-
den (eller på grund av båda i förening), är deras bekämpande en medicinens
uppgift. […] De terapeutiska åtgärderna åsyfta naturligtvis ytterst att omstäm-
ma den abnorma könsdriften, så att den söker ett normalt objekt. Dessvärre äro
resurserna i detta avseende synnerligen ringa och tvivelaktiga. Väsentligen
måste terapien för närvarande taga sikte på att underlätta vederbörandes be-
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härskande av könsdriften. De ifrågakommande hjälpmedlen äro dels av kropps-
lig, dels av psykoterapeutisk art. […] Kastration enbart kan icke avse annat än
att undertrycka, resp. utsläcka könsdriften. Man har tidigare varit mycket tvek-
sam att tillråda ett dylikt ingrepp på grund av de psykiska och kroppsliga
följder, som man väntade därav. Nyare erfarenheter ha emellertid visat, att
ingreppet om det utföres på vuxna män alls icke har så ödesdigra följder, som
man förr antagit. Med anledning härav har det blivit praktiserat i ett gans-
ka stort antal fall, där läget varit förtvivlat och livslång internering på en an-
stalt av den ena eller andra typen varit de oundgängliga framtidsperspekti-
ven på grund av vederbörandes sexuella och allmänna asocialitet. Resulta-
ten ha varit överraskande goda, i det att den egentliga könsdriften efter ett eller
annat år utslocknat, resp. reducerats, och de andra kastrationssymtomen blivit
relativt obetydliga. Ingreppen har haft ett allmänt socialiserande och välgöran-
de inflytande på de kriminella och psykiskt instabila element, som blivit föremål
för detsamma. Många av de opererade ha därefter utan olägenhet kunnat åter-
gå till ett liv i normala samhälleliga former. (SOU 1935:68, s. 112; min kursiv.)

Såsom ett medel att förebygga återfall får kastrering anses vara effektivare än
straff, och ur allmänpreventiv synpunkt torde betänkligheter icke behöva möta
att öppna möjligare avgivna förslag till lag om kastrering. Om enligt strafflag-
beredningens tidigare avgivna förslag till lag om kastrering sådan ej får verk-
ställas utan medicinalstyrelsens medgivande, synes ej behöva befaras att ka-
strering skulle komma till stånd utan att bärande objektiva skäl därtill äro
för handen. (SOU 1941:32, s. 33; min kursiv.)

I andra fall kan såsom lämplig åtgärd till förebyggande av den homosexuel-
les återfall i brott ifrågakomma intagande på vårdanstalt, främst då sinnessjuk-
hus, när förutsättningarna härför äro för handen, eller anordnande av särskild
sakkunnig, psykiatrisk tillsynsvård beträffande honom. (SOU 1941:32, s. 33; min
kursiv.)

Det framgår att även om kastrering inte ses som den optimala lösningen,
eftersom den inte gör den homosexuelle heterosexuell utan snarare asex-
uell, betraktas den som den hitintills mest framgångsrika lösningen. Ut-
redningen verkar ställa störst tilltro till operationer av olika slag på den ho-
mosexuella kroppen och avvisar psykologisk behandling som alltför inef-
fektiv (se exempelvis SOU 1935:68,s. 112). Hoppet ställs framför allt till att
framtida endokrinologiska kunskaper (läran om de hormonbildande or-
ganen) ska kunna utveckla nya och effektivare metoder och man nämner
några sådana hoppfulla experiment: 
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Dessa erfarenheter [Hirschfelds teori om inverterad sexualitet] ha lett till ex-
perimentella ingrepp på människor, varvid man hos homosexuella män av-
lägsnat den ena eller båda testiklarna och inympat könskörtlar från norma-
la. Resultaten ha icke varit negativa. (SOU 1935:68, s. 109)

Lagens roll har alltså förskjutits från att verkställa kroppsliga bestraffning-
ar och kontrollerad övervakning till att administrera rutinerna kring den
medicinska behandlingen, det vill säga att i lag fastställa den medicinska
vetenskapens ansvar att skydda samhället från homosexuella och att be-
stämma exakt vilka som ska tas om hand och under vilka former det ska
ske. Däremot överlämnar lagen själva behandlingen – kroppslig och lag-
ligt reglerad – till medicinen och psykiatrin. Det är med andra ord unge-
fär samma sak som sker i 1968 års utredning där staten skapar en lag som
fixerar rutinerna för fastställande av könstillhörighet. 

Den undanglidande samhällsfaran 
– äcklets betydelse för definitionen av homosexualitet

Liksom intersexuella, framställs homosexuella som individer vars kropp
måste ändras och rättas till om de ska kunna accepteras. Om man inte gör
detta anser utredningen att man bidrar till en ökning av både konstitutivt
homosexuella, samt så kallade pseudo-homosexuella, vilket i sin tur anses
utgöra ett hot mot samhället. Precis som SOU 1968:28 vägrade diskutera
det ”självständiga värdet” av en tydlig könsidentitet, kan en liknande väg-
ran återfinnas här vad gäller att närmare förklara vad det är i homosexua-
liteten som är ”samhällsfarligt”. Denna vägran är dock mindre uttalad och
även om det inte framkommer vad det är som (för)stör, så är utredningen
relativt explicit vad gäller att något i homosexualiteten är oönskat och far-
ligt. Manlig prostitution och ”homosexuell otukt med barn och ungdom”
tas upp som exempel, liksom oro över fortplantingen, vilket syftar på att
homosexuella skulle vara oförmögna att reproducera avkomma.22 Men trots
att rädsla för pedofili, prostitution och folkets fortlevnad framhålls, är det
en sak som sticker ut i jämförelse med dessa förklaringar: homosexualitet
definieras nämligen först och främst som något rakt av äckligt. 

Vid bedömande av frågan om ett eventuellt upphävande av förevarande
straffbud måste givetvis beaktas, huruvida därigenom kan befaras ett mera
fritt ådaläggande av homosexuella böjelser eller om sådant förebygges redan
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genom de perversas medvetande om den instinktiva avsky, som varje sund
människa känner för deras abnormitet. (Första lagutskottets kommentar på
Lundstedts motion, i SOU 1935:68, s. 77f; min kursiv.)

För den vida övervägande majoriteten av samhällets medlemmar ter sig ho-
mosexualiteten såsom en avart av det sexuella livet och dess yttringar verka
i likhet med andra perversiteter på könsdriftens område frånstötande och upp-
väcka känslor av ovilja och avsmak. Denna inställning är tillfinnandes icke
blott hos de breda lagren, där man ej sällan torde vara benägen att i homo-
sexualiteten endast se ett utslag av sedlig depravation och moraliskt förfall,
utan även hos personer för vilka kännedomen om homosexualitetens natur och
orsaker gör densamma mera förståelig. Det måste med hänsyn till det sagda
anses angeläget att förhindra att homosexualiteten får tillfälle att framträda
på ett sätt, som sårar den allmänna anständighetskänslan. (SOU 1941:32, s. 13;
min kursiv.)

Nödvändigheten att tillgodose yttre anständighet och allmän ordning bör en-
ligt beredningens mening föranleda vittgående förbud för de homosexuella
att ådagalägga sin homosexuella böjelse på sådana platser, där allmänheten
löper fara att bliva vittne därtill. Härigenom tillgodoses jämväl i viss mån det
beaktansvärda önskemålet att förhindra den fara för psykisk smitta, som ett
öppet manifesterande av homosexuell inställning kan innebära. (SOU
1941:32, s. 16f; min kursiv.) 

Två frågor uppstår i det här sammanhanget. För det första verkar det som
om utredningarna implicit accepterar homosexuella handlingar som inte
är offentliga: det föreligger i sådana fall ingen risk för ”psykisk smitta”. Vad
kan detta accepterande betyda i samband med abjektionsprocessen? För det
andra, varför beskrivs (och upplevs) homosexualitet som osmakligt och frånstö-
tande? Uttalandet att homosexualitet är frånstötande ”även hos personer
för vilkas kännedom om homosexualitetens natur och orsaker gör densam-
ma mer förståelig”, kan exempelvis här ställas i kontrast till hur transsex-
ualism hanteras i 1968-års utredning. Där poängterar man att kunskap om
transsexualism gör fenomenet båda begripligt och accepterat. Detsamma
gäller senare utredningar angående just homosexualitet (SOU 1984:63;
SOU 1993:98). Varför anses inte kunskap tillräcklig för att avfärda känslan
av äckel i 1941 års utredning, medan det är just kunskap som presenteras
som lösningen på alla problem rörande homosexualitet i utredningarna ef-
ter 1984? Är det frågan om en över tid avtagande abjektion eller om en ab-
jektion som över tid kräver allt mer uppmärksamhet och därför medför
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alltmer kontroll och normalisering i form av just kunskap? Oavsett vilket
– och jag återkommer till det i slutsatserna – är det här ytterst intressant
att homosexualitet på 1930- och 40-talen så självklart kopplas samman
med ”den instinktiva avsky, som varje sund människa känner för deras ab-
normitet”. 

Att endast finnas som ett misslyckande 
– den inverterade sexualitetens heteronormativitet

Homosexualitet erkänns i samband med avkriminaliseringen endast i för-
söken att fastlägga vad som måste korrigeras och ändras. Liksom intersex-
ualism, blir homosexualitet endast möjliggjord genom en medicinsk för-
klaring som associeras med medicinska lösningar; en förklaring som även
här baseras på en idé om två kön med totalt olika strukturer, former och
effekter. När det gäller homosexualitet är det avvikande begär, istället för
avvikande genitalier, som måste blir begripliga genom och i den hetero-
sexuella matrisen. Samkönat begär kan inte begripliggöras, definieras och
erkännas med en egen referens eller signifikant (om än alltid konstruerad);
att ens antyda en sådan möjlighet skulle nämligen vara detsamma som att
antyda att det finns något som kan benämnas som ett specifikt begär för
samma kön. Detta skulle i sin tur orsaka förvirring rörande vad som kon-
stituerar män och kvinnor, eftersom de, vilket redan påvisats i samband
med intersexuella, definieras som komplementerande och begärliga endast
för varandra. Således tillskrivs den homosexuella kroppen ett fel genom
att attribueras en specifik brist som gör det möjligt att definiera samkönat
begär. Denna brist kan, enligt de medicinska experterna i de tidiga utred-
ningarna, lokaliseras till könsutvecklingen: 

Till denna i ungdomsåren ofta förefintliga och hos många människor mer
eller mindre tydligt kvarstående dubbelriktning av könsdriften har man sett
en organisk motsvarighet i det förhållandet, att de mänskliga sexualorganen
hos fostret anläggs dubbelt, dvs. att hos fostret finnas såväl kvinnliga som
manliga könsorgan. Under den vidare utvecklingen tillväxer och utbygges
det ena organssystemet, under det att det andra avstannar och förblir rudi-
mentärt. Hos varje man finnas således spår av en organisk kvinnlighet, hos
varje kvinna spår av manlighet. Vid abnorm utveckling kunna dessa till det
motsatta könet hörande egenskaper bli mera framträdande. – I analogi härmed
har man antagit, att även substratet (i centrala nervsystemet) för den psykis-
ka sexualitetens ursprungligen anlägges dubbelt (dvs. tvekönat) och att det
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till individens eget kön naturligen svarande anlaget först kommer till domi-
nerande utveckling i och med könsmognaden. Detta betraktelsesätt förkla-
rar ungdomens osäkerhet beträffar sexualobjektets kön. I dess belysning ter
sig bisexualiteten som ett ofullständigt överhandtagande av det adekvata
driftsanlaget och homosexualiteten som ett felaktigt överhandtagande av det in-
adekvata anlaget (Hirschfeld). (SOU 1935:68, s. 104)

Bisexualitet definieras alltså som nästan heterosexuell (”ofullständigt över-
handtagande”) och lämnas sedan mer eller mindre därhän; tydligen är det-
ta ”nästan” tillräckligt för ett hopp om att begäret i framtiden ska bli ”full-
ständigt”. Homosexualitet framställs däremot med en märklig dubbel ne-
gation: ett felaktigt övertag av ett olämpligt (inadekvat) begär. Vad som
menas är att en homosexuell man har utvecklat ett dominerande kvinn-
ligt begär och att det felaktiga är just det kvinnliga begäret i den manliga
kroppen. Det är i sin tur denna felaktighet som ger upphov till det olämp-
liga sexuella beteendet. Denna logik återfinns i en eller annan form i de
tidigare utredningarna, där bland annat beskrivningar av anatomiska och
psykiska egenskaper hos homosexuella belyser detta:

Som uttryck för en störd könsdifferentiering påträffar man hos många homo-
sexuella män kroppsliga egenskaper, som ha en mera kvinnlig karaktär.
Sålunda kan hårväxten ha en mer eller mindre präglad kvinnlig typ, likaså
fettansatsen och dess fördelning, bäckenet, röstläget o. dyl. (SOU 1935:68, s.
104; min kursiv.)

Oftare än vad man hos de homosexuella männen iakttar drag av kroppslig
kvinnlighet, framträda tecken till en psykisk sådan, vilken röjer sig dels i
form av ett feminint yttre uppträdande, dels i form av karaktärsegenskaper
och intressen, som vi äro vana att betrakta som mera tillhörande det kvinn-
liga könet. Dessa psykiska egenskaper röja sig ofta mycket tidigt, redan un-
der de tidiga barnaåren; de blivande homosexuella männen uppträda ofta i
barnaåldern som små flickor, ha deras väsen, deras lekar, deras intresse. Även
häri har man ett tecken till att homosexualiteten har sina djupa biologiska röt-
ter. (SOU 1935:68, s. 105; min kursiv.)

Även i de fall där kvinnliga drag hos homosexuella män inte är påtagliga,
menar man att det ändå rör sig om en feminisering:

Emellertid är ej heller denna bristande psykiska könsdifferentiering kon-
stant. Det finnes homosexuella män, vilka psykiskt kännetecknas av sådana
drag, som vi bruka betrakta som manliga: de äro energiska, beslutsamma,

104

Begärets lagar 4  05-10-13  11.34  Sida 104



organiserade och behärskade. Erfarna sexologer anse dock, att i botten lig-
ga kvinnliga själsegenskaper, som endast äro starkt kompenserade i vederböran-
des yttre uppträdande; den feminina sinnesarten skulle återfinnas hos flerta-
let. (SOU 1935:68, s. 105; min kursiv.)

Den dominerande slutsatsen i utredningarna är alltså att så kallade kon-
stitutivt homosexuella agerar och liknar det motsatta könet både fysiskt
och psykiskt. Det är detta som menas med ”störd könsdifferentiering”, där
kroppen anses vara varken entydigt manlig eller kvinnlig på ungefär sam-
ma sätt som man i 1968 års utredning beskriver intersexuella.23 Här fram-
går återigen att likhetstecknet mellan könstillhörighet och sexuellt begär
reproduceras som ett självklart utgångsläge. Homosexuellas likheter med
det ”motsatta” könet, menar utredningarna, går att förklara genom bio-
logi och beskrivs närmast som en sorts medfödd missbildning i något inre
organ som styr könsutvecklingen. Denna förklaring till förekomsten av
homosexualitet medför att varken ett biologiskt eller psykologiskt beting-
at samkönat begär egentligen existerar: det krävs alltid ett kvinnligt begär
för att begära en man oavsett hur denna kropp ser ut på ”utsidan”. Ho-
mosexualitet definieras alltså genom en heterosexuell förståelse: en man
kan endast begära en annan man om han är feminin(iserad). Denna femi-
nisering behöver alltså inte ens få en yttre och synlig manifestation, utan
antas i första hand finnas inuti kroppen och dess enda yttre manifestation
kan helt enkelt vara själva det homosexuella begäret.24 Att en man begär
en annan man blir därmed i sig ett tecken på att han är kvinnlig och det
uppstår helt enkelt en cirkelargumentation som verifierar sig själv i det
oändliga. För utredningen blir detta begär därigenom logiskt, till och med
naturligt, eftersom det under ytan döljer sig ett medfött, heterosexuellt be-
gär. 

Homosexuella tillskrivs med andra ord ett heterosexuellt inre begär med
en felkönad kropp och blir i slutändan definierade som kroppsligt miss-
lyckade (missbildade) heterosexuella. Detta visar inte endast på hur natu-
raliseringen av heterosexuellt begär reproduceras, utan även att det sam-
könade begäret endast kan göras begripligt (och användbart) genom en he-
terosexualisering. Denna process pekar mot det samkönade begärets
abjekta position: det kan endast erkännas eller ses när abjektionsproces-
sen har begripliggjort begäret genom en heterosexualisering.25

Abjektionen av det samkönade begäret skiljer sig dock på en punkt från
abjektionen av det odefinierbara könet. Den intersexuella kroppen med-
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ges två alternativ: kroppen är antingen en misslyckad man eller en miss-
lyckad kvinna; den homosexuella kroppen däremot medges endast ett al-
ternativ: den är en misslyckad heterosexuell kropp. Medan den intersexu-
ella kroppen hotar en dikotomi (man:kvinna), kan den homosexuella
kroppen användas till att skapa en dikotomi: motsatsförhållandet mellan
den homosexuella och den heterosexuella kroppen där den förstnämnda
ses som en inverterad och därför misslyckad variant av normen.26

Den homosexuella kroppen kännetecknas alltså genom ett misslyckan-
de och det är endast genom detta misslyckande som det homosexuella subjek-
tet kan erkännas. Att kroppen definieras som misslyckad legitimerar ho-
mosexualitet samtidigt som den inte kan legitimeras utifrån några andra,
icke-heterosexualiserade villkor. Det verkar som att ett abjekt begär i det-
ta fall hanteras genom att det tillskrivs vissa misslyckanden vilka bidrar till
att man kan förkasta det otänkbara (samkönade) begäret genom en sam-
ling av redan cementera(n)de begrepp och dikotomier. På det här sättet
kan den homosexuella kroppen förstås, eftersom begreppet homosexuali-
tet i sig är helt och hållet producerat och beroende av den heterosexuella
blicken. Homosexualitet kan genom denna definition inta motsatspositio-
nen till heterosexualiteten och därmed bli normalitetens motsats. Det ab-
jekta och hotfulla har med andra ord inte bara oskadliggjorts genom en
heteronormativ definition och begriplighet, utan begreppet homosexua-
litet kan även tillskrivas en absolut nödvändig funktion och position inom
den heterosexuella matrisen: den har blivit objektifierad i syfte att upp-
rätthålla en heterosexuell norm. 

Kanske är det därför utredningarna och lagförslaget endast fördömer
synliga och offentliga homosexuella handlingar. Homosexuella uppfyller
en väsentlig funktion som normalitetens bekräftelse och måste som sådan
fortsätta att existera eller rättare sagt, den måste ges utrymme att existera
utifrån utredningens tillrättaläggande definition av homosexualitet. Den-
na existens behöver (bör) dock inte synas; det räcker med en opersonlig
figur som lurar i den konstruerade marginalens skuggor som ett ständigt
(redan oskadliggjort) hot mot, och därmed bekräftelse av, mittpunktens
normalitet. Oavsett om det handlar om lagliga restriktioner för var den
homosexuella får göra vad eller om det är den vetenskapliga definitionen
av den homosexuella som en inverterad heterosexuell, kan den homosex-
uelle endast erkännas i egenskap av den spegelvända bilden av heterosex-
uell. Butler konstaterar ungefär detsamma när hon skriver att ”[h]omo-
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sexualitet är inte helt och hållet förkastad [repudiated] därför att den re-
flekteras över [is entertained], men den kommer alltid förbli ’underhåll-
ning’ [entertainment], utformad som tecknet för det symboliskas ’misslyck-
ade’ konstituering av helt och hållet bekönade subjekt; men även och all-
tid som ett underkastat uppror utan makt att reartikulera den styrande
maktens termer.” (Butler, 1993:111; min övers.) Det är den sistnämnda
funktionen – att homosexualitet är ett ”underkastat uppror utan makt” –
som kan vara intressant att undersöka vidare, då det abjekta många gång-
er verkar gå just det ödet till mötes. Frågan är då om denna roll som makt-
lös rebell blir tydligare i de senare utredningarna och om detta har en be-
tydelse för abjektionsprocessen och lagväsendet? 

Förkastandet av könets och begärets osäkerhet
I föregående avsnitt har jag analyserat utredningar som berört homosex-
ualitet och intersexualism under 1940- och 1960-talen för att förstå och
kartlägga abjektionen. Den uppmärksamma läsaren har redan lagt märke
till att materialet som hitintills nämnt homosexualitet endast egentligen
berört manlig sådan. Kvinnlig homosexualitet kräver en specifik analys ef-
tersom utredningarna behandlar manlig respektive kvinnlig homosexua-
litet på olika sätt. Uppdelningen mellan manlig och kvinnlig homosexua-
litet återkommer nämligen ständigt i mitt tidiga material (1935 och 1941),
och försvinner sedan nästan helt i det senare materialet (1984 och 2001).
Detta verkar dock inte bero på att lesbianism diskuteras på samma villkor
och i samma utsträckning som manlig homosexualitet; resultatet är sna-
rare det motsatta och manlig homosexualitet framstår i det senare mate-
rialet som en än starkare och given norm än tidigare. 

Mina funderingar kring orsaken till detta började med den misstanke
som ligger nära till hands: utifrån både psykoanalytiska subjektiviserings-
teorier, språklig tradition och samhällsorganisering i allmänhet är manlig-
het norm, så varför inte också här. Synen på kvinnlig sexualitet som pas-
siv och obefintlig är likaså relativt allmänt spridd och skulle i så fall för-
modligen även gälla i samband med homosexualitet. Båda dessa yttringar
återfinns i mitt material, här representerat av två citat från olika perioder:

[D]en ömhet och smeksamhet, som även normalt förekommer kvinnor
emellan, är ägnad [sic] att sudda ut gränserna mellan kroppsliga beröringar av
homosexuell och av annan innebörd.[…] den kvinnliga homosexualiteten läg-
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ger mindre hinder i vägen för ett heterosexuellt samliv än vad den manliga gör.
På grund av kvinnans mera passiva roll vid den normala könsakten kan även
en utpräglat homosexuell kvinna leva i regelbunden könsförbindelse (äkten-
skap) med en man. (SOU 1935:68, s. 107f; min kursiv.) 

Färre [homosexuella] skulle behöva falla undan för omgivningens och sina
egna förväntningar på att de skall vara ”normala”, kanske gifta sig [om part-
nerskap införs]. Relationer som ändå inte kommer att hålla och som säker-
ligen är slitsamma för de inblandade skulle kunna undvikas. Det är också
troligt att denna attitydförändring skulle underlätta fasta och varaktiga för-
hållanden. Detta skulle dels ha ett värde i sig, dels kunna minska spridning-
en av hiv-smitta. Mot bakgrund av att en stor del av de nyupptäckta fallen
av hiv har smittats genom heterosexuella kontakter skall vårt förslag dock
inte övervärderas i smittspridningssammanhang. Fasta och varaktiga förhål-
landen är självklart ingen garanti mot hiv-smitta. Detta gäller såväl för hete-
rosexuella som för homosexuella. (SOU 1993:98, s. 15, min kursiv.)

Sammankopplingen mellan hiv/aids och homosexualitet återkommer
frekvent i material från 1984 och framåt, vilket kan tyckas vara logiskt, men
detta sker nästan repetitivt utan att förklara att det i dessa fall inte hand-
lar om kvinnlig homosexualitet.27 Det senare citatet kommer från partner-
skapsutredningen och utgör de argument som läggs fram av utredningen
för en partnerskapslag. De utgår där från antagandet att det är svårt för
homosexuella att ha ”fasta och varaktiga förhållanden” och att deras för-
modade oförmåga att ha sex med endast en partner delvis har bidragit till
spridningen av hiv-smitta. Om man läser noggrant säger även utredning-
en att eftersom hiv-smitta även återfinns hos heterosexuella kan hiv/aids
spridas även om man har varaktiga förhållanden. Heterosexuella beskrivs
med andra ord som i regel monogama. Här återskapas heterosexualiteten
som en god förebild för homosexuella, där monogami och tvåsamhet de-
finieras som en självklar del av heterosexualiteten.

I grunden ligger dock även ett antagande som i sin första del vilar på bil-
den av den promiskuöse bögen; en bild som oavsett om den är riktig eller inte
visar på att utredningen helt och hållet kopplar ihop homosexualitet med
manlig homosexualitet, då den stereotypa bilden av lesbianism snarast är
den motsatta. Det andra ledet av antagandet förstärker detta ytterligare, då
hiv/aids förvisso smittar genom manlig homosexuell relation och hetero-
sexuell dito, men däremot ytterst sällan genom en lesbisk relation.28 Argu-
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menten för partnerskapslagen handlar med andra ord endast om homosex-
uella män. Utredningen och lagen talar helt och hållet om och till dem. 

Hiv/aids är dock inte i sig orsaken till denna androcentrism, eftersom
samma sak sker även i material från perioden före aids-epidemin, där ex-
empelvis bilagan till SOU 1984:63 visar sig handla om nästan uteslutande
homosexuella män. Bilagan är en avhandling av sociologen Per Arne Hå-
kansson och grundar sig på ett omfattande intervju- och enkätmaterial
(även Håkansson, 1987). Syftet med undersökningen var enligt Håkans-
son att ta reda på i vilken omfattning homosexuella diskrimineras och vil-
ka attityder heterosexuella har gentemot homosexuella (SOU 1984:63, s.
338). Utredningen har använt sig av hans material och hänvisar på många
ställen till denna undersökning. Bilagan har med andra ord mer eller
mindre fungerat som grund för hela SOU 1984:63. Håkansson konstate-
rar förvisso att det verkar vara så att de flesta heterosexuella i undersök-
ningen likställer homosexuella med män, men detta problematiseras eller
diskuteras inte vidare och framför allt tas detta faktum inte hänsyn till i
den övriga undersökningen. Det visar sig istället att även undersökning-
en, som påstår sig handla om heterosexuellas attityder till homosexuella i
allmänhet, egentligen endast visar på heterosexuellas attityder gentemot
homosexuella män.29

Utredningarna från den tidigare perioden skiljer sig som nämnts mar-
kant på denna punkt, eftersom man istället gör en uppdelning mellan
manlig och kvinnlig homosexualitet. Huvuddelen av utredningen från
1941 berör på så sätt explicit manlig homosexualitet, medan ett särskilt ka-
pitel lika explicit behandlar kvinnlig homosexualitet. Orsaken till uppdel-
ningen anges vara att den kvinnliga homosexualiteten helt enkelt inte är
lika intressant för samhället och lagväsendet:

[D]en kvinnliga homosexualiteten [är] mindre lätt skönjbar både för utom-
stående och för kvinnorna själva, för vilka deras homosexuella läggning
mången gång kan vara helt omedveten. Sannolikt förhåller det sig vidare så
att den kvinnliga homosexualiteten i vida större utsträckning än den man-
liga stannar vid beröringar vilka icke äro av genital art, såsom smekningar
av till synes oskyldig natur och dylikt, i vilka det sexuella elementet är svårt
att upptäcka. De angivna förhållandena leda till att yttringar av homosexu-
alitet hos kvinnor oftast äro mindre anstötliga och ur allmän ordnings- och an-
ständighetssynpunkt näppeligen påkalla något särskilt intresse från samhällsmyn-
digheternas sida. (SOU 1941:32, s. 39; min kursiv.)
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Det finns alltså goda grunder för att påstå att så kallade androcentriska och
sexistiska föreställningar om kvinnlig sexualitet ligger till grund för både
särbehandlingen (1935–1941) och osynliggörandet (1984–2001) av kvinn-
lig homosexualitet. Men här finns något mer, något som är lite svårare att
peka på men som kanske kan förklara dessa ständigt reproducerade före-
ställningar utförligare. För även om de tidiga utredningarna behandlar les-
bianism specifikt är det för att kunna dra slutsatsen att kvinnor egentligen
inte kan vara homosexuella och även om de senare utredningarna inte be-
handlar lesbianism specifikt är det för att kvinnlig homosexualitet inte be-
aktas överhuvudtaget. Det handlar med andra ord om någonting mer än
att män ses som norm och kvinnor som asexuella; det har någonting att
göra med kvinnors begär till kvinnor och kategorin lesbisk i sig. 

Den lesbiska fallosens abjekta status 
– icke-definitionen av kvinnligt samkönat begär

Där den manliga homosexualiteten, som visats ovan, behandlas på två
olika sätt, delvis som ett oönskat abjekt begär och delvis som en använd-
bar (hetero)normerande kategori, verkar det som om det i utredningar-
na inte finns något behov av att inkludera begreppet lesbianism i denna
normerande kategori. Kvinnlig homosexualitet behövs med andra ord
inte som den Andra, vilket eventuellt kan sägas bero på en av två möjli-
ga orsaker: 1) positionen som den Andra är redan ”upptagen” av manlig
homosexualitet, eller 2) det finns något i själva fenomenet lesbianism
som, till skillnad från manlig homosexualitet, omöjliggör en position
som den Andra. Det finns inte mycket i mitt material som tyder på att
den första förklaringen skulle vara giltig; tvärtom är det i de tidigare ut-
redningarna, där positionerna hetero- och homosexuell befästs för förs-
ta gången, som kvinnlig homosexualitet faktiskt diskuteras och behand-
las. Om platsen redan varit upptagen av manlig homosexualitet borde
dessa utredningar snarare likna de senare utredningarna. Det finns hel-
ler ingenting som talar för att en position kan vara upptagen, istället bru-
kar en sådan kategori helt enkelt bara utökas. Den andra förklaringen
verkar däremot kunna leda vidare, eftersom det är just som något speci-
fikt i sig som de tidiga utredningarna presenterar lesbianism, varpå både
definition och begrepp sedan försvinner, kanske för att det som inte kan
definieras som den Andra istället utgör ett hot mot den uppställda di-
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kotomin? Det verkar med andra ord som om lesbianism närmast intar
en abjekt position som varken subjekt eller objekt, varken Vi eller De,
utan istället någonting utanför dessa identifikationskategorier. För att
kunna utröna om det handlar om en abjektion även av kategorin – inte
endast begäret – måste jag dock gå djupare in i både materialet och teo-
retiseringen. 

Min teori om det abjekta kvinnliga samkönade begäret utgår från But-
lers diskussion om den lesbiska fallosen (Butler, 1993:57ff ). Även om But-
ler själv inte gör en explicit skillnad mellan den manliga och den kvinnli-
ga homosexualitetens olika abjektspositioner, tycker jag mig finna stöd för
ett sådant resonemang i just definitionen och diskussionen kring den les-
biska fallosen. Resonemanget vilar på Lacans idé att en man har fallosen
och att en kvinna är det som mannen har, det vill säga hon är fallosen. La-
can tillskriver med andra ord fallosen en symbolisk, snarare än en speci-
fikt materiell, status. Detta förhållande (fallos som en privilegierad sig-
nifikant) är, enligt Lacan, heterosexualitetens (och subjektens) grund som
har uppstått genom att en man och en kvinna avsäger sig olika saker för
att kunna träda in i den symboliska ordningen. Butler resonerar vidare på
detta tema genom att bland annat ifrågasätta om Lacan verkligen har lös-
gjort fallos från det manliga könsorganet, då han trots allt återvänder till
denna materiella skillnad som väsentlig för inträdet i den symboliska ord-
ningen. Lacan menar att penis är det enda som fallos inte kan vara, vilket
skapar en nödvändig relation mellan penis och fallos där den sistnämnda
inte kan existera utan den förstnämnda. Den lacanianska definitionen av
fallos är med andra ord fortfarande bunden till penis om än inte på det
sätt som Freud avsåg. (Butler, 1993: 83f ) Hade Lacan verkligen gjort det
han menade att han gjorde, borde dessa olika positioner istället inte vara
bundna till en viss kroppsdel, utan de skulle kunna återfinnas även på an-
dra ställen/kroppsdelar. Butler menar i sin tur att fallos faktiskt fungerar
just på det viset, och nämner i det sammanhanget den lesbiska fallosen
som ett exempel på detta: ”Betänk att ’ha fallos’ kan symboliseras av en
arm, en tunga, en hand (eller två), ett knä, ett lår, ett bäckenben, en upp-
sättning av ändamålsenligt intrumentaliserade kroppsliknande saker. Och
att detta ’att ha’ existerar i relation till att ’vara fallos’ vilket är både en del
av sin egen signifierande effekt […] och det som den möter hos den begär-
da kvinnan […]. Att denna scen kan kastas om – att vara och att ha kan
förväxlas – rubbar den logik om icke-motsägelser som bistår den norma-
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tiva heterosexualitetens utbytessystem av antingen-eller.” (Butler, 1993:88;
min övers.)

Vad Butler åstadkommer genom att tillskriva lesbianismen en sorts fal-
loscentrism, är att påvisa att falloscentrismen har många olika effekter (och
orsaker) och att inte heller homosexuella och lesbiska står utanför eller är
oberoende av detta.31 Framför allt lyckas Butler förklara varför det är oer-
hört väsentligt för reproduktionen av en heterosexistisk logik att
fallos(centrism) endast symboliserar det manliga könsorganet – trots att
det inte behöver vara så – eftersom det är genom en naturalisering av den-
na specifika koppling som könsskillnaden (mannen har fallosen; kvinnan
är fallosen) kan definieras och materialiseras. Det krävs alltså en ständig
maskulinisering av fallos, vilket bland annat åstadkoms genom ett stän-
digt förkastande av andra falliska möjligheter som exempelvis lesbiskt be-
gär. Ett sådant begär måste istället definieras som specifikt kvinnligt (det
vill säga den position som inte kan ha fallos) för att kunna beskrivas och
förstås, vilket gör att exempelvis utredningarna beskriver lesbianism som
passivt och nästintill asexuellt och obefintligt. Det lesbiska begäret utgör
nämligen ett störande moment som Butler menar beror på att ”om en les-
bisk kvinna kan ’ha’ det, är det även tydligt att hon inte ’har’ det i tradi-
tionell mening; hennes aktivitet främjar en kris angående vad det alls be-
tyder att ’ha’. Det fantasmatiska tillståndet att ’ha’ skrivs om och återges
som möjligt att överlåtas, bytas ut, formas om. Den eroticism som produ-
ceras inom ett sådant utbytessystem är både beroende av en rubbning av
traditionella maskulinistiska kontexter och en kritisk återutveckling av
dess centrala tecken på makt.” (Butler, 1993:89; min övers.)

Frågan är om det går att se en traditionell applicering av fallos i mitt ma-
terial och om denna applicering påverkar definitionen av lesbianism? De
tidigare utredningarna påpekar att den kvinnliga homosexualiteten för-
modligen är lika utspridd som den manliga och att den inte utgör ett un-
dantag vad gäller kriminaliseringen, men samtidigt skriver man följande:

[m]ed hänsyn till kvinnans tidigare könsmognad kunde det måhända ifråga-
sättas att sätta åldersgränsen för den straffbara otukten något lägre än för den
manliga ungdomen, men något praktiskt behov därav lärer ej föreligga.
(SOU 1941:32, s. 41; min kursiv.) 

Genom att hänvisa till en idé om att kvinnans sexualitet är färdigutveck-
lad på ett tidigare stadium än den manliga, tillskrivs även den kvinnliga
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homosexualiteten en specifik kvinnlighet. I huvudsak alla skillnader mel-
lan manlig respektive kvinnlig homosexualitet som utredningarna näm-
ner, följer denna diskurs:

Otvivelaktigt är emellertid att homosexuell läggning och homosexuella
handlingar förekomma även bland kvinnor; enligt uppgifter som få anses
trovärdiga, äro homosexuella tendenser ungefär lika vanliga hos båda könen.
Olikheter synas dock föreligga i fråga om dessa tendensers utlösning i sexu-
ella eller därmed jämförliga handlingar. Dessa olikheter torde kunna härledas
dels ur skillnaden mellan mannens och kvinnans könskaraktär och dels ur soci-
ala förhållanden, vilka i sin tur måhända uppstått till följd av eller åtminstone
påverkats av denna skillnad. (SOU 1941:32, s. 39; min kursiv.)

Att detta är frågan om ett försvar av den maskuliniserade falloscentrismen,
kan förmodligen konstateras genom nedanstående citat, eftersom det där
görs tydligt att samma handlingar är annorlunda beroende på om aktören
tillskrivs ett innehav av en fallos eller inte:

Den kvinnliga naturen är mindre obenägen för sådana känsloyttringar som
omfamningar, smekningar etc., vilka därest de skedde mellan män vanligen
skulle tydas som homosexuella färgade. (SOU 1941:32, s. 39; min kursiv.)

Genom att förvägra lesbianismen en möjlig fallos, kan en kvinna, enligt
utredningen, inte utföra handlingar som är (homo)sexuellt ”färgade”, me-
dan däremot liknande handlingar av en man, alltid kommer att tolkas
(homo)sexuellt. Detta gäller paradoxalt nog även handlingar mellan kvin-
nor som trots allt tolkas som homosexuella av utredningen:

Även om vänskapsbanden mellan unga flickor taga sig påtagligt sexuella ut-
tryck, t.ex. ömsesidig onani, torde man dock här till största delen ha att göra
med rena övergångsföreteelser, vilka icke på något sätt hindra en senare utveck-
ling till fullt normal heterosexualitet. Även i övrigt torde anledning saknas att
befara några bestående följder av dylika handlingar. (SOU 1941:32, s. 40)32

Det finns dock en mening i utredningen från 1935 som kan sägas använ-
da en annan metod för att monopolisera fallos, där man istället för att helt
och hållet förneka den lesbiska fallosen (det vill säga det lesbiska begäret)
snarare cementerar skillnaden mellan att ha fallos och att vara fallos:

Det förefaller, som om det skulle vara lättare att bland de homosexuella kvin-
norna än bland männen urskilja en mera ”aktiv” manlig typ, och en mera
”passiv”, som i sin erotik är mera kvinnlig (SOU 1935:68, s. 108; min kursiv.) 
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Intressant här är alltså att man önskar påvisa att denna uppdelning mel-
lan manligt och kvinnligt är vanligare bland lesbiska än bland homosex-
uella män. Genom att tillskriva den ena partnern ett förvisso futilt försök
att inneha en fast position som innehavare av fallos (maskulin) och den
andra som alltid varande fallos (kvinnlig), beskriver man den lesbiska re-
lationen som en misslyckad heterosexuell relation, vilket har samma effekt
som när den lesbiska fallosen förkastas. Den lesbiska fallosen hotar näm-
ligen inte bara med att ifrågasätta den maskulina (heterosexuella) fallosens
monopol, utan även att lösa upp gränsen mellan att ha och att vara: ”[…]
fallos’ möjlighet att förflyttas, dess kapacitet att symbolisera i relation till
andra kroppsdelar eller andra kroppsliknande saker, öppnar upp för den
lesbiska fallosen, vilken i andra fall är en motsägelsefull formulering. Här
bör det förtydligas att den lesbiska fallosen går på tvären mot [crosses]
påbudet att ha och att vara; den både hanterar hotet om kastrering (som
i den meningen är ett sätt att ’vara’ fallos, såsom kvinnor ’är’) och lider av
kastrationsångest (och kan därför sägas ’ha’ fallos och frukta att förlora
den).” (Butler, 1993:84; min övers.)

Man kan fråga sig om utredningens behov av att tillskriva just lesbiskt
begär en tydligare uppdelning mellan manligt och kvinnligt har att göra
med att det är det lesbiska begäret som hotar att upplösa denna gräns på
ett mer påtagligt sätt än den manligt homosexuella? Som visats tidigare
sker förvisso en heterosexualisering även av den manliga homosexualite-
ten, men det som skiljer dessa två positioner åt, är att lesbianism först mås-
te definieras utifrån den rätta (maskulina) falloscentrismen innan den kan
förstås och diskuteras, medan den manliga homosexualiteten redan tolkas
som ett utslag av denna falloscentrism (oavsett om den är det eller inte).
För att kunna tolka lesbianismen krävs så att säga en extra förkastning (av
den felaktiga falloscentrismen), som inte är nödvändig när det gäller de-
finitionen av manlig homosexualitet.

Att fallos ständigt maskuliniseras, även (eller framför allt?) i samband
med manlig homosexualitet, framgår enligt min tolkning av att den man-
liga homosexualiteten tas på allvar av exempelvis de statliga offentliga ut-
redningarna just för att de ser den som falloscentrisk på rätt sätt (det vill
säga den kopplar samman fallos med det manliga könsorganet). Utred-
ningarnas problem med homosexuella män är att de har riktig (maskuli-
niserad falloscentrisk) sex, fast på fel sätt. Problemet med lesbiska är,
utifrån samma heterosexistiska diskurs, att de inte kan ha (maskuliniserad
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falloscentrisk) sex, men ändå har sex genom en falloscentrism som inte föl-
jer samma regler som den maskuliniserade (heterosexualiserade) och som
därför inte kan erkännas. Den avslöjar istället falloscentrismens rörlighet
och att det inte går att finna en egentlig signifikant eller kroppsdel som är
utgångspunkten, vilket är ett avslöjande som hotar det heterosexuellt sub-
jektifierade subjektet. Den lesbiska fallosen måste därför med alla medel
förkastas, gömmas, osynliggöras och inte nämnas.33 Den kan inte göras till
ett objekt som kan andrafieras, det vill säga den kan inte vara det norma-
las spegelbild eftersom en kvinnlig homosexualitet inte gör något fel (som
manlig homosexualitet) då den gör något som tolkas som ingenting men
som ändå har en effekt. Den gör något obegripligt som absolut inte får er-
kännas – inte ens som felaktigt – eftersom ett sådant erkännande hotar att
upplösa subjektet genom att ifrågasätta den internaliserade och naturali-
serade relationen mellan manliga och kvinnliga subjekt som har gjorts till
en absolut grund för mänsklig existens. 

Utifrån detta resonemang är det möjligt att förstå att lagen inte kan vän-
da sig till lesbiska, eftersom lagen endast kan vända sig till/mot det som
kan göras begripligt. De tidiga utredningarna kämpar explicit med detta
begripliggörande, men verkar ha misslyckats eftersom det direkta tilltalet
sedan helt försvinner i de senare utredningarna. Genom att i inledningar
och sammanfattningar implicera lesbianism i begreppet homosexualitet,
men i de argumenterande delarna av utredningarna aldrig behandla lesbi-
anism för sig och endast tala om homosexuella som män, kan lagen – om
den ställs mot väggen – förvisso säga sig vända sig till kategorin lesbiska,
samtidigt som lagtextens praktik motsäger detta. Det är endast män som
behandlas specifikt i de senare utredningarna (exempelvis genom epitetet
”män som har sex med män”) och själva orsaken till utredningarnas och
undersökningarnas tillkomst grundar sig nästan uteslutande på vad som
har definierats som problem med/för den manliga homosexualiteten.
Partnerskapslagens argumentation ovan är ett belysande exempel på det-
ta. 

Man skulle i detta sammanhang kunna definiera adoptionsutredning-
en (SOU 2001:10) som ett undantag, eftersom den i första hand behand-
lar lesbiska som föräldrar och bara sporadiskt tar upp homosexuella fäder.
Frågan är dock om det inte beror på att föräldraskap i allmänhet associe-
ras till moderskap, vilket medför att lesbiska i det här fallet definieras som
representanter för ett kvinnligt kön i egenskap av mödrar snarare än som
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kvinnor med ett begär till andra kvinnor (se även kapitel 4). Att definiera
lesbiska som (enbart) mödrar kan nämligen flytta bort fokus från det ab-
jekta begäret och göra kategorin något mer hanterlig genom att lesbiska
kvinnor då kategoriseras in i den kvinnligaste (och mest asexuella) av alla
positioner i en heterosexuell matris. På så sätt fixeras den besvärliga osä-
kerheten rörande att ha eller att vara: hon är en mor (hon är fallos) och
den lesbiska fallosen kan på så sätt osynliggöras. 

Erotisering av det abjekta 
– ett försök att kontrollera det okontrollerbara

Julia Kristeva beskriver abjektion som en process med melankolisk effekt,
men hon menar att det även finns ett annat sätt att hantera det abjekta,
nämligen genom erotisering. Hon anser att det odefinierbara och förkas-
tade kan ”hanteras” om det behandlas som ett objekt (det vill säga som
något som går att definiera och begära). Det är självfallet inte frågan om
att det abjekta blir ett objekt – det handlar bara om ett försök att objekti-
fiera det som hotar kroppens och subjektets gränser – och just för att det
är ett försök som inte kan lyckas, måste processen upprepas om och om
igen (Kristeva, 1992:78). Jag har i min analys ovan helt bortsett från att
Kristeva menar att den kvinnliga (moderliga) kroppen är ett sorts ”ur-
abjekt”, som hela tiden går igen. Detta beror delvis på att jag inte ser nå-
got syfte med att essentialisera en kropp på det sättet, men även på att jag
tror att den abjektion som kvinnokroppen kan framkalla även kan utökas
till att gälla de kroppar som jag talat om i detta kapitel. Nu måste jag dock
återvända till kvinnokroppen, för att därigenom kunna se vilken betydel-
se det har att den lesbiska kroppen ”trots allt” utgörs av en kvinnokropp.

För Kristeva är abjektionen av kvinnokroppen något som både manli-
ga och kvinnliga subjekt delar, medan däremot erotiseringen av densam-
ma till största delen sker hos manliga subjekt. Underförstått beror detta
förmodligen på det heterosexuella förhållandet, som dock Kristeva aldrig
går närmare in på, men man kan förstå att erotiseringen av det abjekta ”i”
kvinnokroppen enligt andra forskare är orsaken till det patriarkala sam-
hällets misogyni. Karin Widerberg skriver i en artikel som behandlar just
abjektionens samband med fenomen som tolkas som smutsiga (exempel-
vis prostitution, pornografi, etc.), att ”[u]rin, blod, svett, exkrement tycks
för mannen tyda på att han har förlorat sitt ’egna rena jag’. Avskyn för des-
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sa flöden blir det enda ’objektet’ för sexuell åtrå. Denna djupdykning i ab-
jektionen ger honom fullständig makt att äga, om än inte vara, de dåliga
objekt som bebor moderskroppen. På så vis undgår han kastrering (dvs.
konfrontationen med det symboliska) […].” (Widerberg, 1990:69)

Widerberg gör en koppling till manlig, heterosexuell pornografi, där
kvinnors kroppar inte sällan erotiseras som just abjekta.34 Vad denna kopp-
ling kanske kan leda till är en förklaring till varför (även) sex mellan kvin-
nor utgör en stor del av denna pornografi.35 Om lesbianism kan tolkas som
abjekt, vilket min analys av de statliga offentliga utredningarna tyder på,
och erotiseringen av det abjekta till stor det är förbehållet det manliga sub-
jektet, är erotiseringen av lesbianism inte någon egentlig gåta. Det som yt-
termera talar för detta är just beskrivningen av de kvinnor som enligt Kris-
teva ”dristar sig” till att erotisera abjektionen, eftersom de gör detta ”i all-
mänhet för att, mycket moderligt, gratifiera det begär efter det frånstötande
som garanterar livet (det vill säga det sexuella livet) åt den man, vars sym-
boliska auktoritet hon accepterar. Helt logiskt är hon ofta frånvarande från
denna abjektion: hon tänker inte på den, upptagen som hon är med att göra
upp räkningen […] med sin egen mor. Sällan knyter en kvinna sitt begär
och sitt sexuella liv till denna abjektion som, genom att den kommer till
henne från den andre, förankrar henne inifrån i den Andre.” (Kristeva,
1992:78) Detta är en beskrivning av den heterosexuella kvinnans eviga iden-
tifiering med det manliga subjekt som hon begär; hennes egna sexualitet
blir liktydig med mannens och det är endast i egenskap av just den Andre
som hon ”förnedrar” sig genom att exempelvis ha sex med en annan kvin-
na inför mannen blick. Något som ytterligare talar för detta, är att det inte
finns någon motsvarande heterosexuell erotisering av homosexuella män.
Det manliga homosexuella begäret är förvisso abjekt, men erotiseras inte i
sin egenskap av manligt vare sig av heterosexuella män eller av heterosexu-
ella kvinnor (eftersom deras erotisering enligt Kristeva görs för mannens
skull och inte för att rädda det egna subjektet från abjektets utlovade fa-
ror). Det finns annan forskning på detta område där exempelvis kulturve-
tarna Cindy Jenefsky och Diane Helene Miller (Jenefsky och Miller, 1998)
visar hur representationer av lesbiska i mainstream pornografi i första hand
verkar handla om att den manlige betraktaren får kontroll över det okon-
trollerbara genom en iscensättning som till sitt innehåll förvisso verkar icke-
falliskt (okontrollerbart), men som genom själva mediet (iscensatta bilder)
skapar en manligt kontrollerad uppsikt. Utifrån deras slutsats skulle man
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alltså kunna säga att det som erotiseras egentligen inte är lesbianism i sig,
utan den iscensatta kontrollen av det abjekta.

Vad finns det då som talar för en erotisering av lesbianism i mitt mate-
rial? Ett sätt att skönja en erotisering skulle vara att använda utredningar-
nas egna enkätsvar för att se hur heterosexuella mäns respektive kvinnors
”attityder” mot homosexuella män respektive kvinnor ser ut. Skulle man
kunna se att heterosexuella män har större problem med manlig homosex-
ualitet än med lesbianism, medan heterosexuella kvinnors attityder inte
skiljer sig nämnvärt gentemot homosexuella män och kvinnor? Och hur
skulle utredningarna diskutera dessa undersökningar? Problemet är dock
att utredningarna helt enkelt har vägrat att dela upp heterosexuella och ho-
mosexuella i grupperna män och kvinnor. Antingen sker den ena uppdel-
ningen eller den andra men aldrig båda samtidigt. Det jämförelsevis vanli-
gaste är för övrigt att könskategorisera de tillfrågade heterosexuella, medan
könsuppdelningen mellan homosexuella män och kvinnor, som jag visat
tidigare, är klart ovanligare. Vi får med andra ord inte veta någonting om
mäns eller kvinnors attityder gentemot homosexuella kvinnor, vilket ju av-
sevärt försvårar möjligheten att få svar på mina frågor till materialet.

Det faktum att utredningarna däremot ibland diskuterar heterosexuel-
la mäns attityder gentemot homosexuella män för att därmed påvisa ho-
mofobi hos heterosexuella (män) blir därför extra intressant eftersom man
samtidigt helt undviker att ens nämna det område där heterosexuella män
vanligtvis möter lesbianism, nämligen inom just pornografi. Detta förfa-
rande kan tyda på att man finner det mindre oanständigt och fult att tala
om homofobi (gentemot homosexuella män, det vill säga de Andra) än att
tala om erotiseringen av lesbianism i heterosexuell pornografi. Intressant
att nämna är att utredningarna, genom att undvika att ta upp och disku-
tera erotiseringen av lesbianism i manlig, heterosexuell pornografi, även
misslyckas med att följa sitt eget uppdrag, eftersom denna erotisering är
en påtaglig del av många lesbiska kvinnors vardagsliv både vad rör repre-
sentativitet och (sexuella) trakasserier. Uteslutandet kan med andra ord
inte förklaras genom brist på relevans för utredningarnas uppdrag. Istäl-
let kanske det handlar om att en kartläggning av en manlig erotisering av
lesbianism skulle kunna leda till en alltför obekväm förklaring; en förkla-
ring som förmodligen på många sätt skulle kunna utgöra ett hot mot det
normativa, manliga subjektets nödvändiga abjektion av både lesbianism
och kvinnokroppen. 
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Möjligheten att säkerställa kön och begär
Redan på ett tidigt stadium fann jag det svårt att analysera transsexualism
utifrån abjektionsbegreppet. Anledningen var att transsexualism verkade
användas på ett annat sätt än intersexualism och homosexualitet i denna
utredning (SOU 1968:28); det var förvisso frågan om en anpassning av en
felaktig kropp, men samtidigt var orsaken till denna förändring enligt ut-
redningen inte en fråga för läkare utan istället en fråga om den avvikande
individens egen önskan och behov. Till skillnad från intersexuella som inte
kan uttrycka någon önskan överhuvudtaget på grund av sin låga ålder
och/eller icke-subjektsskap, och till skillnad från homosexuella som inte
önskar ändra vare sig sin kropp eller sitt begär, så verkar transsexuella ut-
göra tecken på något annat i utredningen. Det som gav upphov till den-
na tanke hos mig var till att börja med utredningens retorik som inte ver-
kade genomsyras av samma obehag inför samtalsämnet transsexualism
som exempelvis inför homosexualitet. Homosexualitet används snarare
som det hotfulla i utredningen om transsexualism, som det felaktiga som
hotar att lura läkaren och lagen från att se den äkta och legitimerade trans-
sexualismen. Även transvestism måste enligt utredningen med alla medel
särskiljas från transsexualism. Dessa två kategorier – homosexualitet och
transvestism – sätts även ihop med varandra för att på så sätt ytterligare
förklara deras respektive positioner som ogiltiga och oönskade i jämförel-
se med transsexualism:

Vad först beträffar gränsdragningen mellan transvestism och transsexualism
kan påpekas, att transvestism endast är ett symptom (anläggandet av motsat-
ta könets kläder) och som sådant ospecifikt. Det kan påträffas förutom hos
gruppen äkta transvestiter – där syftet är att skänka en psykologisk tillfred-
ställelse ofta av erotisk valör – även hos homosexuella, där syftet är att lätta-
re etablera sexuella kontakter, samt hos kriminella, som söker undgå upp-
täckt. (SOU 1968:28; s. 28; min kursiv.)

Det är nödvändigt att hålla isär dessa två grupper (trans- och homosexuel-
la) och ej klassificera en transsexuell person som primärt homosexuell, nå-
got som tyvärr alltjämt ofta sker och som får svåra psykiska konsekvenser. (SOU
1968:28; s. 29; min kursiv.)

Transsexualism förklaras med andra ord inte ha någonting att göra med
”psykologisk tillfredsställelse av erotisk valör”, vilket är egenskaper som
tillskrivs transvestiter och homosexuella. Inte heller tillskrivs transsexuel-
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la någon önskan om att bedra andra människor vad beträffar deras
könstillhörighet; så gör enligt utredningen endast homosexuella och kri-
minella eftersom de attribueras ohederliga (och liderliga) motiv. Inte hel-
ler tillskrivs transsexualism någon allvarlig psykisk störning i jämförelse
med homosexualitet eller transvestism: 

Undersöker man de psykiska symtomen, finner man att störningen i köns-
medvetandet (i ”jag-medvetandet”) är det enda centrala psykopatologiska fe-
nomenet. Detta isolerade fenomen, vilket utgör det grundläggande kriteri-
et på transsexualism, är ej ett led i t.ex. någon primärt schizofren process eller
i annan psykisk sjukdom av psykosnatur, ej heller någon del i en homosexua-
litet. (SOU 1968:28; s. 28; min kursiv.) 

Drag av misstänksamhet mot läkare och samhället kommer emellanåt in i
bilden, vilket ytterligare förstärker känslan av ensamhet och isolering. Det
är viktigt att se de senare symtomens utveckling som en i de flesta fall adekvat
reaktion på grundproblemet och ej tvärtom. Dessa personer kan annars lätt
klassificeras som psykiskt sjuka i ett eller annat avseende. (SOU 1968:28; s.
27; min kursiv.)

Alla negativa egenskaper hänförs alltså till de kategorier som utredningen
anser det högst väsentligt att inte blanda ihop med transsexualism. Trans-
sexualism är motsatsen till dessa kategorier i bemärkelsen att transsexuel-
la inte anses styras av sexuella eller ohederliga motiv och inte heller anses
utgöra ett hot i form av psykisk instabilitet. De är helt enkelt olyckliga in-
divider som inte själva har försatt sig i sin problematiska situation och de
önskar inget hellre än att få hjälp med att lösa problemet. Utredningens
definition av transsexuella är med andra ord ett utmärkt exempel på en
produktion av det perfekta offret: ett offer utan förövare som inte bara öns-
kar vår (statens och vetenskapens) hjälp utan som det till och med står i
vår makt att hjälpa. Det är därför utredningen i så hög grad vill skydda
den transsexuella från att bli tagen för exempelvis homosexuell. Det är
nämligen underförstått grymt och omänskligt att bli kallad för just homo-
sexuell.
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Viljan att vara ett kön 
– transsexualism som diagnos och begär

Det är intressant att notera att det är med relativ lätthet som SOU 1968:28
förklarar diagnos och föreslår behandling av transsexuella, som om alla ter-
mer är enkla att använda och alla oönskade fenomen lätta att utesluta. På
ett sätt är lösningen enkel för utredningen: deras uppgift är egentligen en-
dast att lägga fast en byråkratisk rutin för byte av förnamn och person-
nummer. På ett annat sätt är det högst komplicerade saker som fastläggs:
utredningen ändrar exempelvis definitionen av könstillhörighet. Ändå sker
denna förflyttning från en anatomiskt baserad könsdefinition till en defi-
nition baserad på könsidentitet utan att utredningen verkar känna sig ho-
tad; som om denna nya definition, trots att den tillsynes lösgör kön från
kropp, inte utgör ett problem:

Att gränsen mellan manligt och kvinnligt kön dras på ett något annat sätt
än tidigare kan enligt utredningens mening inte i och för sig ge anledning
till betänkligheter. (SOU 1968:28; s. 38)

Hur kommer det sig att utredningen, som annars är extremt heteronor-
mativ och helt utgår från tvåkönsmodellen, är så lugn inför denna till sy-
nes radikala och konstruktivistiska förändring som ligger till grund för de-
finitionen och behandlingen av transsexualism? Och hur kommer det sig
att det första som sker när transsexualism ska förklaras är att den medi-
cinska diagnosen ges något så sällsynt som en historisk ontologi?:

Önskan att uppträda i det motsatta könets klädedräkt har varit bekant se-
dan antiken. Tillståndet beskrevs i den medicinska litteraturen redan i bör-
jan av 1800-talet. (SOU 1968:28, s. 26)

Här fastställs att transsexualism är ett historiskt legitimt tillstånd, något
som inte sker med homosexualitet förrän i mitt senare material och som
inte sker med intersexualism överhuvudtaget. Ur medicinsk-teknologisk
synvinkel är detta intressant, eftersom transsexualism är en diagnos som
helt och hållet är beroende av en teknologi som fanns först i mitten av
1900-talet, medan intersexualism gått under namnet hermafroditism se-
dan antiken. Att intersexualism förvisso inte blev fokus för lagväsendet el-
ler medicinvetenskapen förrän en viss kirurgisk teknologi fanns för att
operera könsorgan, förklarar inte denna särbehandling eftersom detsam-
ma borde kunna sägas om transsexualism. Trots detta tillskrivs alltså trans-
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sexualism en egen ontologi i form av en historia, medan intersexualism
förvägras en sådan. Som jag visat tidigare kan vägran att ge intersexuella
en historia bero på att intersexualism till och med som begrepp innehål-
ler abjekta element och att det är väsentligt att förkasta intersexuella som
intersexuella; att då visa på en historisk existens av intersexuella där indi-
vider med otydlig könstillhörighet kunde tillskrivas en plats (om än mar-
ginaliserad) i samhället skulle vara klart kontraproduktivt. 

Gäller då motsatsen för transsexuella? Varför skulle det vara väsentligt
att påvisa existensen av och existensmöjligheterna för transsexuella? För att
finna ett svar på den frågan måste man börja med att gå igenom utrednin-
gens definition av transsexualism:

Man kan med avseende på detta stadium ange fyra karakteristika, vilka åter-
finns hos samtliga transsexuella:

En fast övertygelse om att tillhöra motsatt kön, en känsla av att ett natu-
rens misstag blivit begånget. 

Avsky och äckel över den egna kroppen, främst könsorganen. Den kvinn-
liga transsexuella upplever ett liknande obehag över bröst och menstruatio-
ner, och den manlige individen känner avsmak för skäggväxt, mörk röst och
viril kroppsbehåring.

En intensiv önskan att med kirurgiska eller hormonella åtgärder få en ana-
tomisk förändring till stånd i syfte att uppnå likhet med det motsatta könet.
Detta innebär för kvinnorna en önskan om att få brösten decimerade samt
menstruationerna att upphöra, hos männen önskan att få könsorganen bort-
tagna, en konstgjord slida tillskapad samt skäggväxten avlägsnad.
En önskan att av samhället bli betraktad som tillhörande det motsatta kö-
net. (SOU 1968:28, s. 26)

Ovanstående är alltså utredningens (och de medicinska experternas) upp-
fattningar om hur en individ ska känna sig för att vara transsexuell. Den
första utgångspunkten fastställer återigen den transsexuellas status som of-
fer för omständigheter där ingen kan ställas till svars eftersom patienten för-
väntas förklara sin situation som ”naturens misstag”. På så sätt krävs inget
dåligt samvete från samhällets sida: det är inte någons fel att denna individ
lider och därför är det inte samhället, utan kroppen, som ska ändras. Till
skillnad från homosexuella, som tillskrivs samma ”naturens misstag”, lig-
ger det alltså i den transsexuellas intresse att ändra på detta misstag. Den
fjärde premissen är således endast en utveckling av detta resonemang. Ut-
talande nummer två säkerställer att förväntat genus följer på den önskade
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könsidentiteten: att det är en riktig kvinna eller en riktig man som patien-
ten vill bli och inte något mellanting. Det intressanta här är dock att det är
den negativa upplevelsen av vissa kroppsdelar och kroppsfunktioner som
framhävs. Det finns ju trots allt en hel del kroppsdelar som är likadana mel-
lan män och kvinnor och man skulle kunna tänka sig att en uppvärdering
av dessa kroppsdelar, det vill säga en positiv upplevelse, skulle kunna fun-
gera som lika talande för en diagnos. Istället krävs det alltså ett självhat för
att bevisa att man önskar en annan kropp; det räcker inte med önskan i sig.
Här kan man möjligen tolka det som att ett element av abjekt kommer in,
om än inte i utredningarnas egen inställning, utan i hur de transsexuellas
önskan att tillhöra det motsatta könet så självklart tillskrivs ett hat och äck-
el mot det kön man tillhör. Är det hat och äckel som säkerställer gränser-
na mellan könen snarare än kärlek och begär? Är det nödvändigt att man
helt förkastar (abjektere) det man har, för att ha rätt att bli något annat?37

Det kan ju endast vara fallet om man vill bli den totala motsatsen till det
man är. Så råkar också fallet vara med transsexualism, men endast för att
könen definieras som fundamentalt motsatta. Är transsexualism således två-
könsmodellens ultimata bekräftelse? Den transsexuella verkar ju (vilja) göra
allt det som de andra, mer svårhanterliga, kropparna inte vill. Det handlar
inte bara om viljan att anpassa sig till samhället, utan tvåkönsmodellen lig-
ger i själva grundvalen för den transsexuellas existens: själva känslan att vil-
ja vara det motsatta könet, själva äcklet för den egna kroppen. 

Punkt nummer tre ovan kan dock tyckas handla om just den positiva
upplevelsen av kroppen: önskan att ha ett visst utseende och en viss funk-
tion. Problemet är bara att vad denna önskan innehåller rent specifikt
sammanfaller med vad som var teknologiskt och kirurgiskt möjligt att
göra år 1968. En kvinna som vill bli man vill med andra ord enligt utred-
ningen få brösten och menstruationen borttagen men däremot nämns
inte en eventuell önskan om ett manligt könsorgan. Och en man som vill
bli kvinna eftertraktar, enligt denna definition, endast en slida. Önskan
sammanfaller även med den falloscentriska definitionen av könsorgan:
den kvinnliga motsvarigheten till penis är enligt utredningen inte klito-
ris utan slida (”tomrum”). Det verkar med andra ord vara den samtida
teknologin i samband med en passiviserande definition av kvinnligt begär
som avgör vad en transsexuell, enligt utredningen, önskar och eftertrak-
tar och inte en inneboende, oföränderlig vilja hos den transsexuelle pati-
enten själv.38
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Utifrån detta är det inte heller förvånande att ett annat kriterium för
transsexualism är ett heterosexuellt begär:39

För den transsexuelle mannen som upplever sig såsom kvinna, skulle sexu-
ell kontakt med en kvinna innebära en homosexuell relation, medan en dy-
lik kontakt med en man upplevs som ett heterosexuellt förhållande. Detta
resonemang är oantastligt från den transsexuelles synpunkt, och märkligt
nog är den transsexuelles sexualpartner […] som regel klart heterosexuellt
orienterad. (s. 27)

[Transsexuella] önskar sexuella förbindelser med person av eget kön; upp-
levs ej som homosexualitet; driftsintentionen ej sällan subnormal. (SOU
1968:28; s. 29)

Könsidentiteten måste, enligt utredningen, vara fullständigt stabil hos den
transsexuella och ett bevis för stabilitet är ett avståndstagande från homo-
sexualitet och en identifiering med det heterosexuella begäret (om än ”sub-
normalt”, det vill säga med svag sexualdrift). Det finns inte heller något
utrymme för tvekan eller ånger och det verkar väsentligt för utredningen
att slå fast att transsexualism inte går att bota genom psykoterapi. 

Som allmän regel gäller, att etablerad transsexualism ej är reversibel. (SOU
1968:28; s. 27)

Lika litet som man genom yttre åtgärder kan få en vanlig person att ändra
sin psykosexuella inriktning i vuxen ålder, lika liten framgång har man i för-
sök att ändra den transsexuelles psykosexuella inställning (SOU 1968:28; 
s. 28).

Skulle en psykoterapeutisk möjlighet att bota transsexualism (eller en an-
tydan om en sådan möjlighet) störa utredningens projekt och i så fall på
vilket sätt? Om kön har definierats som en fråga om könsidentitet gäller
det att befästa denna identitet som stabil och oföränderlig för att inte stå
med en flytande och hotfull könsdefinition. Transsexualism skulle, på
samma sätt som intersexuella, kunna utgöra ett hot om man höll fast vid
en könsdefinition som utgick endast från anatomi eller kromosomer. Att
man jämför med en ”vanlig person” i detta sammanhang är talande, efter-
som en osäker könsdefinition eller en labil könsidentitet (som skulle gå att
ändra) i första hand skulle utgöra ett hot mot just denne ”vanliga person”.
Det är, enligt min tolkning, för att skydda dessa personers förståelse av sig
själva som det slås fast att könsidentiteter alltid är stabila och oföränder-
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liga och inte för att intersexuella eller transsexuella själva kräver stabila och
oföränderliga könsidentiteter. Även här framgår det att 1968 års utredning
anser att kroppen är en alltför osäker signifikant för något så väsentligt som
kön och därför presenterar en könsdefinition som verkar både flytande och
flexibel men som just genom sin flexibilitet kan anpassas till nästan vilken
specifik situation som helst. Utredningen har med andra ord funnit ett ut-
märkt begrepp för att lösa det problem som eventuella människor som sä-
ger sig tillhöra ett annat kön skulle kunna utgöra.40 Sådana personer skul-
le nämligen, utifrån en anatomisk könsdefinition, bli lika oförståeliga som
intersexuella.

Nu har dock aldrig könsdefinitionen baserats på endast anatomi och den
könsdefinition som vilar på en uppdelning mellan anatomi och psyke är
inte ny i den bemärkelse som utredningen gärna vill framställa det (se bl.a.
Laqueur, 1990). Den västerländska uppdelningen mellan kropp och själ har
genomsyrat subjektifieringsprocesser under en lång tidsperiod. Denna di-
kotomi möjliggör även en uppdelning av kön i ett ”kroppsligt” kön och ett
”själsligt” (”psykiskt”) kön och därmed kan även människor reproduceras
som känner att deras ”själsliga” kön inte överrensstämmer med det ”kropps-
liga”. På så sätt kommer de allra flesta som vänder sig till läkare eller lagen
för att de önskar (begär) att ändra kroppen, redan innan de kommit dit, att
ha skapat sitt eget transsexuella subjekt. Kanske är det till och med så att
denna binära reproduktion av anima och animus, inte bara möjliggör, utan
till och med förutsätter en transsexuell logik? För är det inte genom defi-
nitionen transsexualism och genom upplevelsen att vara det motsatta kö-
net (det vill säga både genom begreppet och önskan/begäret), som utredning-
en kan argumentera för den ”nya”, flexibla och effektivare könsdefinitio-
nen? I så fall har vi att göra med en könsdefinition som lyckas med det som
den förment föregående inte lyckats med: nämligen att säkra kopplingen
mellan kön, könsupplevelse och begär. Kanske att det till och med är så att
en västerländsk könsdefinition faktiskt förutsätter ett bevis för denna tes;
ett bevis för att själen/psyket/medvetandet är särskilt från kroppen. Det ul-
timata och nödvändiga beviset för detta är i så fall just den transsexuelles
känsla av att vara uppfylld av det motsatta könets ”själ”.41
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Transsexuell melankoli

Transsexualism verkar i slutändan egentligen endast ha en sak gemensamt
med (manlig) homosexualitet, nämligen den som motsats till, och därmed
bekräftelse av, en norm. I fallet med manlig homosexualitet var det enligt
min analys begreppet som kunde fylla en sådan funktion, medan begäret
var mer svårhanterligt och abjekt.42 Transsexualism som begrepp och dia-
gnos antyder inte någon mellanform eller något som är varken manligt el-
ler kvinnligt, utan enbart en övergång från den ena kategorin till den andra
(trans = gå över; jmf. inter = vara emellan). Men även transsexualism som
en önskan eller ett begär att tillhöra det motsatta könet, passar in i den
motsatsbild som behövs för att reproducera en diskurs om den normala
överrensstämmelsen mellan anatomiskt kön och könsidentitet.43 Precis
som en normal man begär kvinnor, krävs det en korrespondens mellan en
normal mans kropp och hans känsla av könstillhörighet. Där homosexu-
ella som begrepp fungerar som spegelbild för det förstnämnda resone-
manget, fungerar transsexuella helt och hållet som spegelbild för det sist-
nämnda. Därav följer att abjektion inte är en nödvändig process i samband
med definition och behandling av transsexuella eftersom det är en självre-
producerande, heteronormativt säker (och nödvändig) kategori i och med
att den genom sitt eget begär redan har uteslutit det abjekta.44

När Butler skriver om den heterosexuella melankolin, betonar hon att
vad det heterosexuella subjektet har uteslutit (foreclosed) utan att kunna er-
känna det är det samkönade begäret. Det är därför varje påminnelse om
ett sådant begär är hotfullt och det är också därför som det heterosexuel-
la subjektet omedvetet bär på en sorg/förlust som inte får erkännas och
sörjas (melankoli). Detta verkar vara exakt vad det transsexuella subjektet
också har gjort, fast vad som har uteslutits är möjligheten att inte vara vare
sig man eller kvinna. Detta är dock en uteslutning som alla subjekt med
en enhetlig könsidentitet (där kön, könsupplevelse, begär sammanflätats
utifrån en heteronormativ logik) har gjort; den berör med andra ord inte
endast transsexuella utan även heterosexuella och är därför egentligen en
del av den heterosexuella melankolin (snarare än den homosexuella). Trots
att skillnaden mellan att vara och att ha alltså är väsentlig för reproduk-
tionen av denna matris, kan dock ett subjekt och en diskurs – genom be-
greppet transsexualism – ändå förklara och hantera en eventuellt raserad
gräns. Transsexualism som diagnos skulle med andra ord kunna sägas vara
en heterosexuell terapi för att hantera och förstå en risk för synliggörande
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av den heterosexuella melankolin både på individ- och samhällsnivå.
Transsexualism skulle utifrån det resonemanget kunna förstås som en av
flera effekter av den heterosexuella matrisen, men till skillnad från samkö-
nat begär och intersexualism som förvisso också till viss del är effekter av
denna matris, är det en erkänd effekt som följer samma mönster som he-
terosexualitet.45

Utifrån denna tolkning av utredningens definition och behandling av
transsexualism framgår den ontologi som transsexualism tillskrivs i bör-
jan av utredningen som helt logisk. Utredningen introducerar en könsde-
finition och behöver utifrån det historiska belägg för denna definition. Att
påvisa en transsexuell historia, samtidigt som intersexualism eller homo-
sexualitet förvägras detsamma, är en nödvändig del i reproduktionen av
viljan att ha ett kön och ett begär som stämmer överens med normens.
Denna vilja bör ju helst kunna historiseras, speciellt när utredningen ib-
land riskerar att göra det alltför uppenbart att transsexualism står i ett in-
timt beroendeförhållande till modern teknologi. Genom historiseringen
framstår istället denna teknologi som räddaren av hjälplösa offer och inte
som producent av desamma.

Sammanfattningsvis kan man säga att transsexualism i SOU 1968:28 in-
tar en speciell position i förhållande till framför allt homosexualitet (och
transvestism). Det finns dock en del paralleller mellan transsexualism och
(manlig) homosexualitet när det gäller deras respektive relation till hete-
rosexualitet, även om homosexualitetens relation är mer ambivalent och
kluven. Frågan är om det sker en förändring i dessa relationer över tid, och
vilka andra skillnader och likheter mellan utredningarna man kan sam-
manfatta i slutsatser utifrån de genomförda analyserna av homosexualitet,
inter- och transsexualism samt lesbianism. 

Från operation till offer 
– det abjekta i senmodern juridisk diskurs

Hitintills har jag framför allt analyserat utredningarna som berört homo-
sexualitet under 1930- och 40-talen, samt inter- och transsexualism under
60-talet. Här följer således en jämförelse med dessa utredningar och de se-
nare utredningarna rörande homosexualitet från 1980-talet och framåt.
Främst går det att konstatera att fokus i de tidiga utredningarna, liksom i
1968 års utredning, ligger på att förändra kroppen. Även om det medi-
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cinskt-teknologiskt inte gick att ändra den homosexuella kroppen, ser ut-
redningarna från 1935 och 1941 det trots allt som en framtida möjlighet och
det är denna framtid man förlitar sig på. Att i den egna samtiden behand-
la homosexuella på sinnessjukhus syftar därför i större utsträckning till att
tillfälligt kontrollera de homosexuellas psyke, snarare än att utredningen
uttalar några egentliga förhoppningar om att någon förändring kan äga
rum genom olika sorters psykoterapi (se SOU 1935:68, s. 112). Förslaget om
kastration av homosexuella män framförs även som en kontrollerande
nödlösning i väntan på bättre alternativ. Som jag ska visa här, talar däre-
mot utredningarna efter 1980-talet knappt om explicita behov av föränd-
ringar av vare sig den homosexuella kroppen eller psyket och den under-
liggande frågan är således varför detta tal (nästan) har upphört?

Om man i exempelvis SOU 1941:32 fann en definition av homosexua-
litet som biologiskt betingad är det inte underligt att samma utredning
även förespråkar en biologisk förändring som lösningen på homosexuel-
las problem med att vara homosexuella. Senare utredningar talar förvisso
väldigt lite om homosexualitetens orsaker, men när så görs är det intres-
sant nog samma biologistiska eller psykologistiska definition som åter-
kommer:

Frågan om varför en människa blir homosexuell har i många olika samman-
hang ägnats stor uppmärksamhet. Inom forskningen har olika teorier ställts
upp och dominerande syns genetiska, psykologiska och hormonella teorier
vara. (SOU 1984:63, s. 33)

Sammanfattningsvis syns enligt forskningen några säkra kunskaper om or-
sakerna till homosexuell läggning inte finnas. Argument har framförts för
olika faktorer och även för sammanträffande av sådana. Man syns dock vara
enig om att, oavsett vilka faktorer som kan vara av betydelse, så måste dessa
inverka mycket tidigt, de genetiska i befruktningsögonblicket, de hormonella un-
der fosterstadiet och de psykologiska under de första barnaåren. (SOU 1984:63,
s. 34f; min kursiv.)

Även om det kan tyckas självklart för de allra flesta finns det anledning att
påpeka att homosexualitet inte är någon sjukdom. Den går inte att ’bota’ och
är inte heller smittsam. Den kan snarast karaktäriseras som en personlighet-
sinriktning. På forskningens nuvarande ståndpunkt går det inte att säga var-
för en del blir heterosexuella och andra homosexuella. De som har forskat i
dessa frågor är dock överens om att sexuell läggning grundläggs senast under de
tidiga barnaåren. (SOU 1993:98, s. 51; min kursiv.)
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Utredningen från 1984 utesluter varken definitionen av homosexualitet
som hormonellt betingat eller en psykologisk definition av homosexuali-
tet, vilken de tidigare utredningarna förvisso inte har tagit till sig i någon
egentlig mening, men som dominerade under 1950- och 1960-talets veten-
skapliga diskurs.46 I avsaknad av explicita utredningar rörande homosex-
ualitet från den tidsperioden, kan SOU 1968:28 påvisa samma tendens.
Könsidentitet (som enligt SOU 1968:28 inkluderar sexualitet) ses där som
psykiskt betingat och helt och hållet beroende av uppväxt och miljö. Att
man därefter menar att transsexuella inte kan botas genom psykoterapi,
beror i första hand på att man anser att den psykiska könsbetingelsen är
så stark och grundläggande att den är nästintill orubblig. I SOU 1984:68
återfinns alltså båda dessa förklaringar gällande homosexualitet och även
om de ställs mot varandra, presenteras de som de enda tänkbara alterna-
tiven: antingen innan födelsen eller under de första levnadsåren har en sex-
uell läggning grundats, vilket även upprepas i partnerskapsutredningen
(SOU 1993:98). Båda dessa utredningar menar alltså att oavsett om homo-
sexualitet är medfött eller psykologiskt betingat, är homosexualitet under
alla omständigheter så pass manifest att den inte kan botas genom psyko-
terapi och inte heller kan ett homosexuellt begär uppstå senare i livet el-
ler på grund av andra faktorer än de som anges i utredningarna. Samma
utgångspunkt finner man även i SOU 1997:175 (Förbud mot diskriminer-
ing i arbetslivet å grund av sexuell läggning; även kallad SEDA-utredning-
en) där begreppet sexuell läggning endast sägs kunna inkludera tre möj-
ligheter (hetero-, homo- och bisexualitet) och även ställs i kontrast till be-
greppen ”sexuell orientering” och ”sexuellt beteende”. Sexuell läggning
påstås omfatta alla människor (ingen individ kan vara utan en sexuell lägg-
ning), medan sexuella beteenden beskrivs som ”variationer” och ”intres-
sen” som varken är statiska eller manifesta (se även SOU 2001:39).

Slutsatsen man kan dra utifrån detta, är att alla homosexualitets-utred-
ningarna – oavsett tidsperiod – aktivt driver en definition av homosexua-
litet (och även hetero- och bisexualitet) som manifest och stabil. Därav föl-
jer att de enda godtagbara förklaringarna till homo- och bisexualitet är ”de
genetiska i befruktningsögonblicket, de hormonella under fosterstadiet
och de psykologiska under de första barnaåren”, vilka alla är teorier som
vilar på antagandet om homosexualitet som en inverterad version av he-
terosexualitet.48 Det är dock endast de tidiga utredningarna som talar om
kirurgiska ingrepp och vård som en direkt effekt av denna definition av
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homosexualitet. Frågan är således varför samma definition inte leder till
samma effekt i de senare utredningarna?

Skillnaderna och likheterna mellan hur transsexualism och homosexu-
alitet behandlas över tid kan även de påvisa en del intressanta saker vad
gäller abjektionens roll i de olika definitionerna. Som jag tidigare visat, de-
finieras transsexuella som offer för olyckliga omständigheter i SOU
1968:28, medan homosexuella i SOU 1935:68 och 1941:32 utsätts för krav
på förändrat beteende. På många sätt kvarstår dessa krav för homosexuel-
la även i de senare utredningarna, men fokus ligger inte längre på att rät-
ta till det homosexuella begäret genom att på kirurgisk väg ändra begäret
till ett heterosexuellt, utan istället handlar utredningarna om att anpassa
homosexuellt socialt beteende till en heterosexuell förlaga (äktenskap, mo-
nogami, önskan om barn, statligt erkännande). Vad som ofta upprepas i
detta sammanhang är att homosexuella är en utsatt grupp som inte rår för
sin situation:

Många homosexuella har det besvärligt. För en ung människa kan det vara
en skakande upplevelse när hon upptäcker, att hon är homosexuell. Många
har svårt att inse sin läggning, att acceptera den och att berätta om den. Sam-
levnad mellan två personer av samma kön är svår att etablera och erkänns
inte som en naturlig sak. Homosexuella känner sig ofta hänvisade till hem-
lighetsmakeri kring sina relationer. Homosexuell samlevnad är i förhållan-
de till sin omgivning förenad med avsevärda komplikationer. (SOU 1984:63,
s. 19f ) 

Frånvaron av lagstiftning försvårar därmed homosexuellas anpassning till sin
läggning och till samhället. (SOU 1984:63; s. 92f ) 

[…]det förekommer en dold, ibland omedveten, oacceptabel behandling av
homosexuella. Om diskriminering av homosexuella ska kunna undanröjas
är det nödvändigt att samhället bidrar till att negativa attityder och felakti-
ga begreppsbildningar motverkas. (reg. Prop. 1986/87:124; återgivet i bl.a.
SOU 1997:175)

Homosexualiteten har helt enkelt blivit synligare och i någon mån avdra-
matiserad. Inte desto mindre är homo- och bisexuella alltjämt en utsatt
grupp. (SOU 1997:175, s. 1)

Fler döljer alltjämt hellre sin homosexuella läggning än visar den öppet. Ofta
är orsaken till denna ”döljandets strategi” rädsla för omgivningens reaktio-
ner. Många homosexuella upplever detta som ett verkligt stort, dagligt pro-
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blem. I den meningen är homosexuella och bisexuella en utsatt grupp. (SOU
1997:175; s. 96)

I dessa senare utredningar beskrivs homosexuella – genom ordval som ”be-
svärligt”, ”avsevärda komplikationer”, ”försvårad anpassning”, ”utsatt grupp”
– som utsatta för orättvis behandling av en okunnig omgivning. Att vara
homosexuell har här blivit liktydigt med att vara ett offer och resonemang-
et liknar på många vis det sätt på vilket transsexuella beskrevs i SOU
1968:28 där det var väsentligt att transsexuella framställdes som just oskyl-
diga offer. Kopplingen mellan homosexuell, offer och negativa upplevel-
ser görs i alla de senare utredningarna som berör homosexualitet utan att
vare sig motbilder eller obundna positiva associationer nämns eller impli-
ceras. Dessa utredningar både betonar och utgår istället systematiskt från
denna offerposition som därigenom har blivit en förutsättning för att utred-
ningarna ska föreslå rättigheter och lagändringar överhuvudtaget. Homosex-
uella kan med andra ord sägas ha objektifierats genom ett offerskap efter-
som offerpositionen gör homosexuella till lagens objekt snarare än dess
givna subjekt. En linje kan således dras mellan lagens subjekt (heterosex-
uella) och dess objekt (utsatta minoriteter som ska hjälpas till ett ”normalt”
liv) och avståndet mellan subjektet proper och det abjekta kan på så sätt
inte enbart försvaras utan det abjekta kan även till viss del projiceras till
ett mer hanterligt objekt. 

Även utredningarnas förslag på hur ”förståelsen och acceptansen” för
homosexualitet ska öka liknar 1968 års utredning som menade att en ökad
kunskap om transsexualismen och dess orsaker skulle råda bot på männi-
skors intoleranta inställning. Utredningarna som berör homosexualitet ef-
ter 1980-talet talar även de samstämmigt om att ökad kunskap medför en
ökad tolerans mot homosexuella. Som min analys redan nu har visat, men
som jag även kommer att gå in djupare på i nästa kapitel, är det dock frå-
gan om en mycket specifik kunskap.

I 1968 års utredning framställs alltså homosexuella (och transvestiter)
med en viss tillspetsning som de som med vilje stör och lurar och försvårar
psykiatrikernas diagnostisering av transsexuella. Det är alltså tydligt att det
här har skett en förskjutning i utredningarna fram till slutet av 1900-talet,
där utredningarna istället framhåller homosexuella som offer för vissa mys-
tifierade omständigheter. Intressant att nämna är att det som stör och lu-
rar i de senaste utredningarna är ”pedofili, exhibitionism, sado-masochism
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och [åter igen!] transvestism.” (SOU 2001:39), det vill säga de som i anti-
diskrimineringsutredningarna inordnas under begreppet ”sexuella beteen-
den” och som hotar att störa lagens försök att skydda endast de med ”sex-
uell läggning”.49 Homosexuella har alltså gått från att definieras som sam-
hällsfarliga till offer på mindre än 50 år och deras subjektsskap har alltmer
biologiserats genom att homosexualitetens orsaker helt och hållet definie-
ras som manifesta och ofrivilligt fastlåsta i en individuell kropp.50 Inte nå-
gonstans antyds att homosexualitet skulle kunna förklaras utifrån andra sa-
ker än medfödda genetiska och hormonella avvikelser eller genom ett stört
psyke som orsakats av en identifiering med den olikkönade föräldern. Helt
klart dominerar den biologistiska (genetiska eller hormonella) förklaring-
en även i de senare utredningarna.

Diskussion av slutsatser
De offentliga utredningarna om inter- och transsexualism samt om homo-
sexualitet har här analyserats utifrån de frågor, som de tematiska begrep-
pen abjekt och abjektion leder till. Det visar sig att utredningarnas rekom-
mendationer och syn på lösningar skiljer sig på så vis att 1930- och 40-ta-
lens utredningar oproblematiskt talar om kirurgisk och psykiatrisk
behandling av homosexuella, medan de senare utredningarna rörande ho-
mosexualitet istället talar om tolerans och normalisering. 1968 års utred-
ning om inter- och transsexualism betonar även den kirurgiska ingrepp
som ett sätt att uppnå en så kallad tydlig könsidentitet. Samtidigt visar det
sig att heteronormativa definitioner under hela perioden har utgjort grun-
den för utredningarnas resonemang kring avvikande begär och avvikande
kön. Avvikelsen har antingen objektifierats och fungerat som en motpol
till det normala, eller helt förkastats och inte tagits upp som en legitim del
av en juridisk diskurs. Den heteronormativa definitionen av homosexua-
litet från 1941 står med andra ord kvar oemotsagd i de senare utredning-
arna och utifrån det skulle man kunna påstå att samkönat begär behand-
las som lika abjekt i alla utredningarna. Skillnaden ligger endast i att bio-
logiseringen av homosexualitet över tid har gett upphov till ett offerskap
(victimization) för homosexuella. Att vara offer (ett hjälplöst offer som det
står i lagens makt att hjälpa) innebär på många sätt en offentlig objektifi-
ering och därigenom även en möjlighet att göra sig hörd som offer. Man
skulle således kunna säga att 1941 års utredning försökte definiera bort det
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abjekta i det samkönade begäret, vilket förvisso inte lyckades fullständigt
eftersom förklaringen inte erbjöd någon lösning på abjektionen i sig. Det-
ta försök till ”bortförklaring” återfinns dock även i de senare utredningar-
na, samtidigt som homosexualitetens funktion som objekt satt i relation
till heterosexualitet har intensifierats. 

När det gäller lesbianism specifikt följer lite annorlunda slutsatser. Det
lesbiska begär som 1941 inte helt kunde definieras bort, återupptas inte hel-
ler i de senare utredningarna, utan istället följer tystnad och androcent-
rism. Lesbianism har med andra ord inte objektifierats offentligt, i alla fall
inte på samma sätt som manlig homosexualitet och det tydligaste tecknet
på det är de senare utredningarnas totala normerande av manlig homo-
sexualitet även när de säger sig tala om både män och kvinnor. Lesbianism
kvarstår alltså som abjekt till både form och innehåll. Det abjekta i det
samkönade begäret ”hanteras” alltså genom en ständig reproduktion av en
heteronormativ definition av homosexualitet som gör begäret både förstå-
eligt och orubbligt. En gräns kan därmed dras mellan det heterosexuella
subjektet och det hotande samkönade begäret: ”det är inte del utav mig,
det är de Andras begär – det som jag inte är”. Problemet är att det abjek-
ta ändå återkommer och därför återigen måste förkastas. Samma proble-
matik återfinner man närmast när det gäller definitionen av intersexua-
lism. Även där innebär begreppet i sig ett hot mot det bekönade subjek-
tet, vilket ger upphov till en likartad dubbel abjektion som gäller
lesbianism. När det gäller intersexualism löser utredningen dock proble-
met med det återvändande abjektet genom att förändra den abjekta krop-
pen på kirurgisk väg. 

Angående biologisk reproduktion behandlas detta explicit endast i
SOU 1968:28 (Om intersexuellas könstillhörighet).51 I en intressant analys
av denna utredning menar idéhistorikern Erika Alm, i enlighet med slut-
satserna i denna avhandling, att den föreslagna behandlingen av intersex-
uella innebär en reproduktion av heteronormativa och sexistiska antagan-
den. Hon tillägger dock att detta till stor del beror på de fertilitetskrav som
utredningen utgår från i samband med behandlingen av intersexuella barn
(Alm, 2000:228). Min tolkning är dock att detta krav på fertilitet inte är
helt konsekvent. Som framgick av analysen är det endast den fertilitet som
kan ske med en tydligt bekönad kropp som är av intresse för utredning-
en. Det är med andra ord endast om en heteronormativ reproduktion är
möjlig som den ska tas till vara, vilket visar att det faktiskt inte är fertili-
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teten som styr argumentationen, utan heteronormativiteten. En viktig
slutsats är alltså att fertilitet och fortplantning inte kan ses som ett över-
gripande eller hållbart argument för vare sig heteronormativitet eller upp-
delning mellan manligt och kvinnligt; istället används biologisk reproduk-
tion som ett argument för heteronormativitet – inte tvärtom – och detta
endast om det är en viss sorts reproduktion som kan garanteras genom att
andra alternativ till reproduktion förkastas.52

Analysen av utredningarna visar vidare att det som kan sägas skilja trans-
sexualism och homosexualitet åt är att transsexualism – i ordets egentliga
bemärkelse – inte anses handla om en osäker könsidentitet, utan snarare
om motsatsen. Det faktum att det medicinskt även anses finnas en full-
god lösning på det som upplevs som ett problem för den transsexuella pa-
tienten, utgör här en väsentlig skillnad. Man skulle med andra ord kunna
säga att det enda exemplet på en egentlig könsidentitetsstörning är homo-
sexualitet just därför att det hos de homosexuella inte föreligger någon öns-
kan att ändra varken kropp eller begär. Utifrån detta kan man dra slutsat-
sen att de senare utredningarna kan sägas kämpa med ytterligare en abjek-
tion som de tidigare utredningarna inte behövde ta ställning till i samma
utsträckning: det abjekta i att en homosexuell inte hyser någon önskan om
att ändra sin könstillhörighet trots att det numera är kirurgiskt möjligt. Ut-
redningarnas svar på denna abjektion verkar vara att tillskriva homosexu-
ella (andra) önskningar om social anpassning och normalisering för att på
så sätt neutralisera bristen på kroppslig anpassning. Det är detta de sena-
re utredningarna helt och hållet inriktat sig på och det är förmodligen av
just den anledningen som utredningarna inte berör det (o)möjliga alter-
nativet i form av kroppslig anpassning trots att den felkönade homosexu-
ella kroppen helt och hållet tas för given; ett sådant omnämnande skulle
nämligen riskera att i allt för hög grad lyfta fram den besvärliga och ohan-
terliga frågan om varför homosexuella vill fortsätta leva med sina abjekt
bekönade kroppar. 

För att ytterligare kunna förstå övergången i utredningarna från medi-
cinsk till social anpassning av homosexuella, krävs en återkoppling till den
heterosexuella melankolin. Melankoli är ett mycket intressant tillstånd ef-
tersom det i sin förlängning kan ge upphov till ett behov av det saknade och
icke-definierbara eller rättare sagt till det tomrum som omedvetet gnager på
subjektet och dess gränser. Det är ju trots allt detta tomrum som har gett
upphov till subjektet och man skulle kunna säga att det som riskerar att ut-
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vecklas är en förälskelse i själva vägran att identifiera sig med det abjekta. Ef-
tersom denna vägran har gett upphov till den egna bekönade kroppen, är
det alltså i egentlig mening frågan om en förälskelse i sig själv (narcissism).
Enligt de flesta psykoanalytiska teorier är förvisso narcissism en inneboen-
de del i varje förälskelse, i den betydelsen att en del av förälskelsen även är
riktad mot själva situationen att vara älskad av någon, men i vanliga fall de-
lar den narcissistiska förälskelsen sin plats med kärleken till objektet (som
ju, något förenklat och till skillnad från det abjekta, är definierbart) (se
Laplanche och Pontalis, 1997:261). Problemet med melankolikerns kärlek till
sitt förkastade, icke-erkända ”någonting” är att den narcissistiska kärleken
helt riskerar att dominera eftersom det inte får finnas en bindning till det
förkastade och icke-erkända ”objektet”. Det förkastade är snarare det som
måste fortsätta förkastas för att subjektets förälskelse i sig själv ska kunna
fortsätta, vilket alltså leder till ett ganska komplext beroende av det som or-
sakar abjektionen. I mitt material skulle detta beroende i så fall kunna be-
stå i utredningens definitioner av homosexuella, lesbiska, inter- och trans-
sexuella, eftersom dessa ligger till grund för utredningarnas egen existens.
Därav skulle då följa att den bekräftelse och tolerans mot exempelvis homo-
sexuella (som offer) som visas i utredningarna har sin upprinnelse i ett för-
sök att bekräfta kärleken till sig själv. På en generaliserande nivå skulle man
kunna tolka utredningarna från 1935–1968 som en abjektionsprocess, me-
dan de senare utredningarna (1968–2001) verkar ha utvecklat en alltmer do-
minerande narcissistisk välvilja mot de avvikande. Tolkningen skulle i så fall
bli att abjektionen inte har funnit en lösning, utan istället fått lov att blom-
ma ut i en heteronormativ narcissism, där homosexuella alltmer fått inta rol-
len som hjälplösa offer som endast en heroisk hjältelag kan rädda.53

Den fråga som därför blir intressant att försöka besvara är på vilket sätt
detta påverkar subjektifieringen av homosexuella. Redan här hoppas jag
kunna tillägga att lagens narcissism (lagens förälskelse i sin egen förträff-
lighet), inte på något sätt kan undvika att även forma de subjekt som de-
finierar sig som homosexuella. Den heterosexuella melankolin (och dess
effekter) reproducerar, som sagt, både hetero- och homosexuella subjekt.
I nästa kapitel hoppas jag mer uttömmande kunna visa hur utredningar-
nas definitioner av homosexuella medför krav och interpellationer rikta-
de mot både homo- och heterosexuella subjekt. Interpellationer som spe-
lar en stor roll för subjektifieringen och gränssättningen mellan legitimt,
respektive illegitimt, avvikande kroppar och begär.

135

Begärets lagar 4  05-10-13  11.34  Sida 135



Möjliggörande (ins)kränkningar1

Lagen och det interpellera(n)de subjektet

Vad jag önskar göra i detta kapitel är två saker. Dels vill jag kartlägga be-
nämningens eller kategoriseringens rutiner, det vill säga försöka utröna på
vilket sätt interpellationerna tar sig uttryck i olika lagtexter rörande ho-
mosexualitet och inter- och transsexualism. I det sammanhanget kan man
säga att det är en sorts interpellationsprocess jag letar efter och även om
jag redan från början har gjort ett begränsat urval i form av just offentli-
ga utredningstexter är detta urval inte baserat på uppfattningen att en så-
dan benämningsprocess endast kan återfinnas i statliga, juridiska samman-
hang, utan snarare på uppfattningen att behovet av legitimitet är en nöd-
vändighet för både ett normerande rättsväsende och ett subjekt med
normativa anspråk. 

I mitt material diskuteras oftast namngivandet av ”avvikelser” eller ”mi-
noriteter” utifrån premissen att staten/rättsväsendet verkar för ”sina” med-
borgare och att dessa medborgare har en självfallen vilja att erkänna och
lyda lagens tilltal. Detta är en specifik kontext där det universella ansprå-
ket är centralt, men så är även den externa lydnad som Slavoj Ži3ek har
definierat i samband med subjektets vilja att förstå och följa en lag. Dels
vill jag se om det ställs några krav och förväntningar på den tilltalade för
att denna ska få ett namn, en subjektsstatus och en referens till ett (mänsk-
ligt) medborgarskap. En interpellation är, som redan nämnts, inte en frå-
ga om enkel namngivning, utan det innehåller alltid ett krav och en för-
väntning riktad mot den som interpelleras. Samtidigt verkar interpellatio-
nen även göra något med den som interpellerar vilket är ett perspektiv som
Butler inte betonar i någon större utsträckning. Det är därför även av in-
tresse att undersöka vilka effekter interpellationen av marginaliserade
kroppar har på det normativa subjektet: kort sagt, att undersöka vilken roll
de tidigare analyserade förkastningarna av abjekta element spelar i den spe-
cifika utformning som interpellationerna får i samma utredningar.
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För att göra detta, tänker jag åter igen presentera och diskutera mitt ma-
terial. Mitt syfte är att försöka förstå interpellationens roll i en heteronor-
mativ subjektifiering. Frågorna i detta sammanhang handlar bland annat
om hur lagen försöker att reproducera legitima subjekt, vad den samtidigt
utesluter i denna process, hur lagväsendet legitimerar sig själv som över-
ordnad institution, och slutligen, vad som uppnås genom interpellationen
i samband med subjektifiering och abjektion i en heterosexuell matris? 

Kapitlet är disponerat utifrån samma ordning som föregående analys av
det abjekta, det vill säga först analyseras utredningen angående inter- och
transsexuella, för att sedan följas av en relativt kronologiskt upplagd ana-
lys av utredningarna rörande homosexualitet. Slutligen följer en diskus-
sion om de undantag som kan skönjas samt en sammanfattning av slut-
satserna. 

Att namnge en kropp – bortsett från kroppen
Analysen av inter- och transsexualism utgör en viktig del av förståelsen av
hur en bekönad interpellation kan fungera. Eftersom intersexualism skil-
jer sig på många sätt från transsexualism, innehåller SOU 1968:28 ibland
motstridiga interpellationer: en del riktade mot intersexuella och en del mot
transsexuella. Det kommer dock att framgå av följande analys att dessa oli-
ka interpellationer ändå utgår från ett gemensamt projekt att omdefiniera
könsbegreppet. I den meningen berör utredningens interpellationer långt
fler än de inter- eller transsexuella patienterna. Frågan är om utredningen
själv är beredd att ta konsekvenserna av detta, eller om någonting annat äger
rum genom denna omdefiniering?

Som redan har berörts, tillsattes den statliga utredningen angående in-
tersexuellas könstillhörighet 1968 utifrån direktiven att fastställa en juri-
diskt sanktionerad byråkratisk rutin för olika sorters fastställande av
könstillhörighet. Dessa berörde dels de så kallade somatiskt intersexuella
och dels de så kallade transsexuella. När det gäller transsexualism ställdes
utredningen inför ett ömtåligt problem eftersom en ny lag med två syften
behövde formuleras: först skulle nämligen en tidigare interpellation tas till-
baka (”du är en man”/”du är en kvinna”) och sedan skulle inte bara ett nytt
namn, utan till och med ett rakt motsatt sådant, fungera som tilltal (”du
är en kvinna”/”du är en man”), utan att varken den första eller den senare
interpellationen denaturaliseras, det vill säga utan att någon av interpella-
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tionerna riskerade att framstå som felaktig i sig. I utredningens genomfö-
rande av detta uppdrag, har jag kunnat urskilja fyra olika argumenta-
tionslinjer: den opinionsbaserade utgörs av åberopandet av en pågående
samhällsdebatt, den juridiska dimensionen utgörs av hänvisningar till gäl-
lande lagpraxis och lagutformning, den vetenskapliga dimensionen utgörs
av referenser till aktuell medicinsk expertis och slutligen återfinns en in-
dividbaserad dimension, som utgörs av att man åberopar den enskilde in-
dividens välmående i sin interaktion med övriga samhället. 

Som exempel på den första linjen, hänvisar utredningen i sin inledan-
de motivering för en lag om fastställande av könstillhörighet i vissa fall till
”den pågående könsrollsdebatten” där inställningen att kvinnor och män
”i princip anses böra ha olika ställning och uppgifter i samhället” avvisas
som en förvisso ”allmänt förekommande värdering” men dock ej förenlig
med ”såväl rent mänskliga som samhällsekonomiska och andra utgångs-
punkter”. I åberopandet av den pågående samhällsdebatten förekommer
även det individbaserade argumentet genom att man anser att ”individens
personliga anlag och förutsättningar bör få möjlighet att komma till sin
rätt oavsett könstillhörighet”. Här tycks utredningen mena att könstillhö-
righet inte borde vara en väsentlig kategori för den sociala och ekonomis-
ka kontexten. Det får i detta sammanhang tolkas som ett postulat om var-
je människas lika rättigheter oavsett kön. Efter detta konstaterande skri-
ver utredningen:

Att söka värdera huruvida eller i vilken utsträckning förekommande olikhe-
ter är önskvärda eller lämpliga, eller att föreslå generellt tillämpliga ändring-
ar i de bestämmelser som bygger på könstillhörigheten faller utom ramen
för utredningens uppdrag. Det är tillräckligt att konstatera att en skillnad
råder i betydelsefulla avseenden och att den, enligt vad som kan bedömas
f.n., också kommer att bibehållas i väsentliga delar. […] Härtill kommer att
för de personer det här gäller fastställandet av en för dem adekvat könsiden-
titet har ett självständigt värde utöver den betydelse det har att de övriga –
rättsliga och andra – verkningarna av åtgärden som förut berörts kan inträ-
da. (SOU 1968:28, s. 33)

Efter att först ha åberopat den samhälleliga debatten där man tillskriver
samhället en stor del i utvecklingen av så kallade ”könsroller”, avvisas allt-
så sedan detta samhälle som väsentligt för individens behov av en könstill-
hörighet. Utredningen menar således att det är i individens intresse som
denna utredning tillsatts, inte samhällets eller lagens. Individen tillskrivs
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en existensmöjlighet oavhängigt samhället, samtidigt som en tydlig köns-
tillhörighet anses nödvändig för denna individens oavhängiga existens.
Här sker med andra ord både en naturalisering av könsskillnader och en
naturalisering av utredningens politik, då könsskillnaderna snarast anförs
som både en mänsklig nödvändighet och en mänsklig rättighet. Begreppet
individ blir helt enkelt liktydigt med en specifik könstillhörighet och det
är här interpellationen äger rum: individen benämns endast som alltid ha-
vande en tydlig könstillhörighet, eftersom ett uteslutande av en sådan inte
är kompatibelt med definitionen av individ. När individen tilltalas genom
utredningens inledande text sker alltså flera saker samtidigt: en specifik
könstillhörighet definieras som en nödvändig del av definitionen av ett sub-
jekt och en specifik könstillhörighet producerar detta subjekt. Samtidigt
framställs utredningens argument för en lag rörande fastställande av
könstillhörighet som en del i ett projekt med individens rättigheter som
utgångsläge.

Vidare i utredningens text poängteras det otaliga gånger att individen
vill och önskar ha en specifik och bekräftad könstillhörighet oavsett even-
tuella samhälleliga påtryckningar utifrån. Önskan att lyssna till tilltalet na-
turaliseras alltså genom att det anses oavhängigt ideologi eller samhälle. Att
denna önskan, som bekräftar interpellationen och lagens legitimitet, fram-
ställs som alltid redan inneboende i individen medför att ett problemati-
serande eller ett ifrågasättande av denna önskan försvåras avsevärt. Samti-
digt som viljan konstrueras som alltid redan varande där, är denna vilja
snarare ett (efterkonstruerat) krav på vad som ska ingå i både definitionen
av ett subjekt och ett blivande-subjekt. Kravet på att vilja lyssna till tillta-
let, blir detsamma som ett krav på att (för)bli ett subjekt. Att könsinter-
pellationen skulle misslyckas anses med andra ord mindre troligt, då det-
ta skulle omöjliggöra subjektifiering och därmed även inkorporeringen av
andra identiteter. Ett sådant utestängande från verkligheten innebär inte
bara en abjekt och marginell position utan ett totalt subjektsupplösande/
subjektslöst tillstånd. 

När det gäller transsexualism, det vill säga önskan att få det så kallade
motsatta könets kroppsliga anatomi samt att tilltalas och behandlas som
detta kön, kan det tyckas att vad utredningen ställs inför är just ett sådant
subjektsupplösande scenario på så vis att den första könsinterpellationen
har misslyckats eftersom det verkar som en individ på eget bevåg önskar få
en annan benämning. Men den individ som önskar byta könstillhörighet
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har redan lyssnat till den första interpellationen (”du är en man”) och ska-
pat sig en uppfattning om den egna kroppens morfologi utifrån denna
första interpellation. Oavsett vad han tycker om tilltalet har han med hjälp
av denna interpellation konstruerat sin kunskap om sin kropps materiali-
serade gränser.2 Det är nämligen just dessa gränser som han sedan kom-
mit fram till inte stämmer överens med hur han känner sig ”inuti” den in-
terpellerade manliga kroppen.3 Att hans inre känsla av könstillhörighet
inte stämmer överens med hans kropps morfologi, kan dock, enligt reso-
nemanget i föregående kapitel, inte beskrivas som ett försök att avnatura-
lisera könsinterpellationen, eftersom även den inre känslan har sitt ur-
sprung (eller rättare sagt sitt symptom) i den heterosexuella melankolin. 

Enligt utredningen vill den ansökande följaktligen ändra inte bara krop-
pens gränser, utan även själva interpellationen. Detta är i alla fall den di-
rekta orsaken till lagförslaget som går ut på att i första hand förenkla över-
gången från den ena interpellationen till den andra (det vill säga att infö-
ra en byråkratisk rutin för ansökan om ändrat födelsenummer, förnamn
och könsanteckning i folkbokföringen) och i andra hand att införa en ju-
ridisk rutin för diagnosistering och behandling av själva kroppen så att den
byråkratiskt grundade interpellationen blir giltig. Den byråkratiska för-
ändringen och den kroppsliga förändringen är intimt beroende av varand-
ra och till saken hör att det inte är kroppen som måste ändras först, det är
istället den officiella interpellationen som utredningen anser väsentlig att
genomföra så smidigt och fort som möjligt:

En viktig uppgift för utredningen blir att söka åstadkomma sådana regler att
en övergång till en ny könsroll så långt som möjligt underlättas genom att
förnamn, födelsenummer och anteckning om kön blir överensstämmande.
(SOU 1968:28, s. 15)

Med hänsyn till könstillhörighetens sociala och rättsliga betydelse påkallar
individens psykosexuella inriktning samt hans vilja och förmåga att leva i viss
könsroll särskilt intresse. Statistiska centralbyrån har i ett yttrande givit ut-
tryck åt samma uppfattning, när den uttalat att könsanteckningens föremål
är personligheten och att anteckningen bör ske med utgångspunkt i ett an-
tagande, huruvida individen kommer att hävda en ställning i samhället som
man eller som kvinna.[…] Efter övervägande av dessa faktorer kan utred-
ningen inte finna fog för att som allmän princip tillmäta den somatiska ut-
vecklingen större betydelse än den psykosexuella i sådana fall då dessa båda
komponenter är motstridande. Så synes böra ske endast när den psykosex-
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uella inriktningen är odeciderad.[…] Redan starka terapeutiska skäl talar så-
ledes för att det skall bli möjligt att ändra den transsexuelles registrerade kön
i syfte att vinna överrensstämmelse med den psykosexuella inriktningen.
Denna riktning är enligt utredningens mening också i övrigt den tyngst vä-
gande av de faktorer som bör inverka på bedömandet. (SOU 1968:28, s. 43f.)

Denna bekräftelse av könsinterpellationen återfinns i motsvarande scena-
rio där utredningen menar att en person som genomgått en operation för-
modligen bör få avslag om ansökan om ändrad könstillhörighet inkom-
mer efter denna kroppsliga förändring:

Utredningen anser det inte heller komma i fråga att tillmäta en sådan för-
ändring [hormonell eller operativ behandling] den betydelsen att den tillåts
fylla en brist med avseende på den psykosexuella inriktningen. Är upplevel-
sen av motsatt könstillhörighet ej otvetydig eller är den inte så uttalad att in-
dividen är beredd att låta den påverka utvecklingen av könsrollen, bör han
således inte kunna få sin könstillhörighet ändrad genom att i stället låta göra
en anatomisk förändring. (SOU 1968:28, s. 44)

Detta omöjliggör andra alternativ än lagens interpellation, då andra inter-
pellationer inte kommer att kunna erkännas trots att kroppen genomgått
samma förändring som de kroppar vilka blivit officiellt behandlade. Istäl-
let misstänkliggörs individens intentioner, som utredningen i de fallen be-
skriver som ”illojala” eller ”homosexuella”:

Med de krav som utredningen vill förorda saknas också anledning att räkna
med att ett illojalt syfte – t. ex. att undgå ansvar för brott – skulle kunna leda
till ändrad könstillhörighet.[…] Av samma skäl anser sig utredningen kunna
helt bortse från risk för utbredning av homosexualitet. (SOU 1968:28, s. 45)

Att den önskvärda könstillhörighet blir registrerad före en könsbytesope-
ration framställs alltså som väsentligt. Orsaken till detta är enligt utred-
ningen att det är individens önskan att bli tilltalad och juridiskt behand-
lad som tillhörande en viss könskategori. De som inte önskar detta är otill-
förlitliga och tillskrivs därmed varken en interpellation eller ett
subjektskap. Intressant nog återkommer i detta sammanhang ”homosex-
ualitet” som ett tecken på otillförlitlighet vilket är ett samband som jag del-
vis berörde i föregående kapitel och som jag även återkommer till senare.

Utredningen diskuterar även hypotetiska fall där man misstänker att re-
gistreringen på grund av en felaktig bedömning vid födseln är direkt fel-
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aktig och att det av den anledningen skulle uppstå en diskrepans mellan
det offentligt registrerade könet och den tilltalade kroppen:

I allmänhet torde domstol eller annan myndighet, som har att pröva någons
könstillhörighet, kunna godta uppgifterna enligt registreringen. Om det
finns särskild anledning till misstanke, att det verkliga könet är ett annat än
det registrerade, bör myndigheten däremot närmare undersöka förhållandet,
vid behov genom att höra medicinsk expertis. Visar det sig, att registrering-
en är felaktig, hindrar den alltså inte att myndighetens avgörande grundas
på det verkliga könet. (SOU 1968:28, s. 40f )

Detta betyder även att om någon skulle utge sig för att vara det ena kö-
net, trots att interpellationen (i detta fall registreringen) hävdar motsat-
sen, ger det anledning att misstänka att individen är antingen inter- eller
transsexuell (några andra alternativ eller motiv möjliggörs inte) och för att
fastslå detta krävs en medicinsk och/eller psykiatrisk undersökning med
syfte att avgöra det så kallade ”verkliga könet”. Här skulle kanske den ti-
digare interpellationen, det vill säga den ”felaktiga” könsregistreringen,
kunna ifrågasättas av utredningen, genom att den kan revideras om det vi-
sar sig att det ”verkliga könet” inte stämmer överens med interpellationen.
Hade det varit så att utredningen i detta fall hänvisar till det anatomiska,
fysiska könsorganet när de skriver ”verkligt kön”, skulle det vara ytterst in-
tressant, men på den punkten är utredningen entydig. De redan citerade
styckena kan återigen nämnas:

Med hänsyn till könstillhörighetens sociala och rättsliga betydelse påkallar
individens psykosexuella inriktning samt hans vilja och förmåga att leva i viss
könsroll särskilt intresse. Statistiska centralbyrån har i ett yttrande givit ut-
tryck åt samma uppfattning, när den uttalat att könsanteckningens föremål är
personligheten och att anteckningen bör ske med utgångspunkt i ett antagan-
de, huruvida individen kommer att hävda en ställning i samhället som man el-
ler som kvinna. (SOU 1968:28, s. 43 min kursiv.)

Efter övervägande av dessa faktorer kan utredningen inte finna fog för att som
allmän princip tillmäta den somatiska utvecklingen större betydelse än den
psykosexuella i sådana fall då dessa båda komponenter är motstridande. (s. 43)

Förut har påpekats, att rättsutvecklingen redan är på glid från det traditio-
nella betraktelsesättet, enligt vilket de somatiska faktorerna ansågs avgöran-
de för könstillhörigheten, mot en mera nyanserad uppfattning, enligt vilken
den psykosexuella faktorn får ökad tyngd. (SOU 1968:28, s. 44)
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Utredningen fastslår med andra ord att det inte är det ”somatiska könet”
som är det primärt avgörande, utan att individens upplevelse av att till-
höra en viss könskategori är det väsentliga oavsett hur den kroppsliga
materian definieras. Interpellationen i detta fall fylls sålunda även med
ett krav på att individen ska känna sig som tillhörande det ena eller andra
könet och kravet på en så kallad tydlig könsidentitet framstår med andra
ord som ytterst väsentligt för att ett subjekt ska bli juridiskt legitimt. För
att denna uppdelning mellan kön och könsidentitet ska kunna applice-
ras, krävs en logik som baseras på en uppdelning mellan ”kropp” och
”psyke”. När det gäller transsexualism, innebär dikotomin kropp:psyke
nämligen en möjlighet att förklara varför ett benämnande i första hand
anses ha sitt ursprung i den benämndas kroppsliga morfologi, innan
”psyket” kan sägs vara det motsatta. Utredningen resonerar utifrån att
”psyket” är mindre formbart än ”kroppen”, och att den första interpel-
lationen därför endast är giltig så länge även ”psyket” uppfyller de krav
som anses nödvändiga för denna interpellation. Det väsentliga med det-
ta resonemang är att det inte föranleder en förändring av det antagna ur-
sprunget för en könsinterpellation för de normalt bekönade individer
som inte anser sig ha en så kallad motstridande könsidentitet: för dessa
anses det helt självklart att morfologin är styrande och ingen frågar om
”psykets” inverkan eller betydelse. Det finns med andra ord ingen tan-
ke på att praktisera samma könsdefinition i de så kallade normalfallen;
endast när en interpellation verkar problematiseras av den interpellera-
de, inträder utredningens definition. Det är då frågan om en definition
som i sin tur effektivt oskadliggör ”problemet” genom att definitionen
inte innebär ett ifrågasättande av behovet av könsinterpellation i allmän-
het. 

Så kallade normalfall behöver alltså inte undergå samma kontroll som
inter- eller transsexuella utan detta sker endast när kroppen antingen inte
går att beköna eller när dess beköning ifrågasätts av subjektet. Utredning-
en är med andra ord inte konsekvent i sin definition av ”verkligt kön”, ef-
tersom en sådan definition endast görs aktuell när ”kroppen” inte stäm-
mer och det är alltså fortfarande denna ”kropp”, antaget befriad från ”psy-
ket”, som avgör när en viss definition av ”verkligt kön” ska gälla eller inte.
Utredningens eventuellt progressiva framtoning visar sig genom detta för-
farande snarare vara en fråga om att genom en flexibel könsdefinition kun-
na anpassa undantagen och de avvikande till en normalitet som genom
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just denna flexibilitet inte riskerar att i sin tur råka ut för samma kontroll
och problematisering.

En intressant fråga som uppstår i samband med denna interpellation är
om könsinterpellationen skulle kunna ändras på byråkratisk väg utan att
den avvikande kroppen måste ändras genom kirurgi eller hormonbehandling?
Det är trots allt en tänkbar möjlighet som uppstår när utredningen lanse-
rar sin definition av detta ”verkliga kön”. Redan tidigt i utredningen av-
färdades dock denna möjlighet genom ett resonemang fyllt av argument
och exempel på varför detta inte alls är en gångbar lösning:

Man möter t. ex. ibland den uppfattningen att det viktigaste för de icke-so-
matiskt intersexuella är att få en ändrad könsidentitet officiellt fastslagen och
att tanken på de egentliga materialrättsliga verkningarna av ändringen lig-
ger mera fjärran för dem. Redan ett sådant erkännande av vederbörandes
könsidentitet som ligger i ett beslut om ny könsregistrering vore enligt den-
na uppfattning tillräckligt för att hans psykiska besvär skulle försvinna eller
mildras och för att han skulle kunna återanpassas till ett normalt samhällsliv.
Till följd härav behövde det inte fordras mera för omregistrering än som ansågs
behövligt av terapeutiska skäl. […] I detta hänseende erbjuder sig teoretiskt
sett vissa huvudlösningar. En skulle vara, att vanliga rättsverkningar följde
även om ändrad könstillhörighet medgavs på mycket liberala villkor. Så skul-
le exempelvis bli fallet, om medgivande lämnades en person med manligt
kön från somatisk synpunkt men med en önskan att vid vissa tillfällen upp-
träda i kvinnokläder (transvestit i egentlig mening), dock utan att han helt
accepterar en kvinnlig könsroll i samhällslivet. Att en sådan individ skulle
kunna ingå äktenskap med en man eller betraktas som kvinna i alla andra rätts-
liga sammanhang ter sig dock orimligt. En annan möjlighet är, att individen
anses tillhöra motsatt kön mot tidigare men att rättsverkningarna differen-
tieras med hänsyn till att han inte alltigenom uppfyller de krav som i och
för sig bör gälla för tillhörighet till det önskade könet. Den i exemplet nämn-
da transvestiten skulle kanske inte få ingå äktenskap med en man men väl
betraktas som kvinna vid tillämpning av värnpliktslagen eller av straffbestäm-
melserna om sedlighetsbrott. Det är emellertid tydligt, att en sådan lösning ej
bör eftersträvas, detta dels av hänsyn till de intersexuella [inkluderar här även
transsexuella] själva, som är inriktade på att helt och fullt tillhöra ettdera könet,
dels med tanke på den komplicering av regelsystemet som skulle nödvändiggöras
av att rättsverkningarna differentieras. I realiteten skulle anordningen inne-
bära införande av mellanformer mellan manligt och kvinnligt kön och med-
föra konsekvenser, som inte kan överblickas. Utredningen anser därför, att
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den enda framkomliga vägen är att bibehålla nuvarande rättsverkningar åt-
minstone i huvudsak oförändrade och som en konsekvens härav uppställa
sådana villkor för ändring av könstillhörigheten att verkningarna av att till-
höra det motsatta könet anses fullt ut adekvata för den som berörs av änd-
ringen. Om en grundtanke skall vara att vederbörande helt och fullt inträder i
den nya könsrollen, får sålunda kraven för en ändring inte sättas allt för lågt
(SOU 1968:28, s. 40, min kursiv.)

Alternativet att betrakta en ”inkonsekvent” bekönad individ som juri-
diskt legitim avvisas alltså på tre grunder: 1) genom exempel där indivi-
dens (sexuella) relationer till andra fokuseras, vilket inte endast visar på
hur existerande lag (i detta fall äktenskapsbalken) används som en kon-
vention att oproblematiskt hänvisa till för berättigande, utan även hur
svårt det är att tänka kring kön utan att blanda in begär, det vill säga hur
det i första hand är sexuell samlevnad i form av äktenskap (dock ej i form
av reproduktion) som utredningen tar upp när de talar om könstillhörig-
het och först senare andra exempel som värnplikt (även om rädslan för
homosexualitet inom det militära skulle kunna sägas vara ett implicit skäl
till utredningens argumentation i detta fall) 2) genom ett individualistiskt
argument om att individen inte själv önskar en sådan situation utan vill,
”helt och fullt” tillhöra en viss könskategori, det vill säga en individ vill
självmant radera sina avvikande (eller abjekta) drag och bli del av det nor-
mala i så stor utsträckning som möjligt. Som redan påvisats måste dock
individens önskan korrespondera med den definition av transsexualism
som utredningen redan fastslagit för att dennes önskan ska anses legitim.
De individers önskemål som inte korresponderar har alltså redan uteslu-
tits ur både definitionen ”transsexuell” och de krav som ställs på ett bli-
vande subjekt, vilket visar att det inte i första hand är frågan om en obe-
roende önskan från en neutralt konstruerad individ, utan att argumentet
helt baserats på utredningens redan konstaterade definition av just be-
greppet individ 3) genom ett rättsligt argument där det anses alltför kom-
plicerat att i lag hantera ”mellanformerna”, med den intressanta förklar-
ingen att det skulle krävas en differentiering av rättsverkningarna. Att en
sådan differentiering i lagen redan finns mellan manliga och kvinnliga
subjekt berörs inte. Inte heller berörs möjligheten att ta bort redan exi-
sterande differentieringar istället för att ytterligare bygga på dem. Inter-
pellationerna som sker syftar med andra ord inte endast till att få en motta-
gare, utan även till att utesluta andra (o)möjliga interpellationer; lagen kan
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därmed, med hjälp av ett cirkelresonemang, förklara att några förändring-
ar av lagen i sin helhet är uteslutna.

Istället menar utredningen att den enda lösningen är att motverka att
sådana uteslutna fall och oönskade interpellationer uppstår redan från
början. Detta sker genom att utredningens lagförslag skapar ett juridiskt
och medicinskt styrt kontrollsystem som avgör vilka individer som ska få
möjlighet att genomgå ett könsbyte. Dessa krav, som baseras på dåvarande
docent Jan Wålinders forskning, är oerhört rigorösa. Kortfattat syftar de
entydigt till att förhindra så kallade tveksamma fall. Det främsta kravet är
att kunna passa in i den ”motsatta könsrollen”, i vilken ingår både sexuell
läggning (heterosexuell) och den ”morfologiska” förmågan att passera som
kvinna eller man. Intressant i detta sammanhang är att det även ingår ett
krav på att individen inte på några villkor önskar att åter ändra sin
psykosexuella uppfattning om sin könstillhörighet (SOU 1968:28, s. 51).
Detta krav visar på det väsentliga i interpellationens oåterkallelighet: har
”verkligt kön” väl definierats som liktydigt med ”individens uppfattning
av sig själv”, kan detta ”verkliga kön” inte ändras eller omdefinieras. I
slutändan blir den icke-somatiska könstillhörigheten (den självidentifie-
rade) alltså mer bestämmande och oföränderlig än den somatiska, som
bevisligen inte bara är föränderlig (vilket intersexuella kroppar visar på)
utan även osäker (eftersom transsexuella ifrågasätter somatisk könstill-
hörighet), men endast om individen önskar ändra sitt anatomiska kön så
att det kommer i ”samklang” med könsidentiteten. Om så inte är fallet,
ifrågasätts individens könsidentitet och individens intentioner krimina-
liseras eller förklaras på andra sätt illegitima genom att interpelleras som
”illojala” Det vanligaste är dock att till och med dessa illojala syften för-
klaras osannolika, vilket gör att en sådan individ helt och hållet förvägras
en statlig interpellation (se SOU 1968:28, s. 45).

Vad som framkommer är, med andra ord, att den påstådda övergång-
en från ”somatiskt kön” till ”könsidentitet”, som i föregående kapitel möj-
liggjorde en abjektionsprocess där subjektet kunde (för)bli heterosexuellt,
även fyller en central funktion i interpellationen av de kroppar som gett
upphov till abjektionen: man skulle kunna säga att det statliga interpelle-
rande subjektet kräver av den interpellerade att denna självmant skall bi-
dra med en lösning på den interpellerandes abjektionsprocess. Utredning-
arna vill därför även undvika att den interpellerade ska få tillgång till andra
interpellationer med andra krav för att på så sätt kunna skydda det egna
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subjektet från den hotfulla subjektsupplösning som det abjekta annars kan
orsaka. Det handlar med andra ord enligt min tolkning om att interpel-
lationen i första hand fyller en funktion för den som interpellerar, men
utifrån det kvarstår dock frågan varför den interpellerade skulle gå med på
att vara den interpellerandes ”botemedel”? Svaret kan möjligtvis ligga i att
alternativet – att inte låta sig interpelleras överhuvudtaget – är än mindre
tilltalande, eller som Butler skriver: ”Man kan faktiskt bli interpellerad –
satt på plats, tillräknad en plats – genom tystnad, genom att inte bli till-
talad. Detta blir smärtsamt tydligt när vi finner att vi själva föredrar situ-
ationen att bli förnedrad framför att inte bli tilltalad överhuvudtaget.”
(Butler, 1997a:27; min övers.)

Vad den interpellerade skulle förlora vid en vägran att interpelleras är i
strikt mening sin existens, sin möjlighet att göra sig hörd och förstådd, sitt
beskydd och kanske framför allt sin egen förståelse och upplevelse av sig
själv som en positionerad individ i relation till andra människor. På så sätt
görs den tilltalade beroende av en interpellation, men detta innebär för-
visso inte att interpellationen måste ha en (hetero)normativ funktion; en
interpellation är i sig inte normativ, det är först när den döljer att den sam-
tidigt tränger ut andra alternativ som den aspekten blir aktuell. Det är just
denna aspekt som utredningens interpellationer innebär, då de implicerar
att andra möjligheter alltid redan är uteslutna. Tystnad blir i det fallet där-
för liktydigt med icke-existens och utgör ett hot mot den individ som strä-
var efter ett erkännande, vilket erkännande som helst. Utredningens kön-
sinterpellationer kan därigenom få en väldigt stor genomslagskraft, efter-
som de människor som lagförslaget riktar sig mot är just sådana som
annars riskerar att bemötas med tystnad – de avvikande, de otydliga, de
”perversa” – och som av precis den anledningen ofta kan antas vara myck-
et benägna att lyssna på de statliga interpellationerna för att utifrån dessa
åtminstone kunna skapa någon sorts erkänd social och kroppslig position.

Utredningen lägger följaktligen stor vikt vid att de reglerade kraven får
en mycket specifik utformning och inte ges möjlighet att öppna upp för
kritik eller ifrågasättande. I detta ingår att undvika att skulden läggs på la-
gen i sig om eventuella problem eller undantag skulle uppstå: 

[h]ittillsvarande erfarenheter när det gäller de transsexuellas anpassning är
genomgående goda. Om resultatet i något undantagsfall inte skulle ha varit
framgångsrikt, synes detta kunna tillskrivas brister i den personutredning
som legat till grund för vidtagna åtgärder. (SOU 1968:28, s. 45)
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Alla eventuella problemfall som kan uppstå, tillskrivs alltså den förutva-
rande bristen på ett lagligt och medicinskt regelsystem för att hantera in-
ter- och transsexualism och inte på ett förutvarande felaktigt regelsystem.
Varje antydan till att den nya interpellationen skulle vara eller bli oriktig
har därmed undanröjts och systemet som sådant kan inte ifrågasättas.

Sammanfattningsvis kan man säga att könstillhörighet interpelleras ge-
nom att den definieras som oumbärlig. Kravet på att ha en manlig eller
kvinnlig könstillhörighet framställs som ett alltid redan inneboende pre-
socialt behov hos individen. Interpellationen knyts vidare till kroppen ge-
nom att det anses lika nödvändigt att kroppen ”korresponderar” med det
tilldelade könet, även när utredningen menar att det ”verkliga könet” ut-
görs av ”könsidentiteten” eller den så kallade ”psykosexuella läggningen”
snarare än det somatiska könet. Genom att förlägga ”det verkliga könet”
i individens psyke och beskriva detta som frikopplat från individens upp-
levelse av kroppen kan utredningen så att säga spela ut intersexualism mot
transsexualism trots deras ibland inbördes motsägelsefulla definitioner.
Därmed riskerar inte denna könsdefinition att medföra ett behov av revi-
dering av normala kroppars könstillhörighet och istället kan en rad möj-
liga interpellationer ogiltigförklaras och möjliga kroppsupplevelser göras
omöjliga. 

Bristfällig eller pervers?
I följande del kommer fokus att ligga på de tidiga utredningar som föran-
ledde avkriminaliseringen av homosexualitet och de tillfällen då dessa be-
nämner och tilltalar homosexuella. Argumenten för en avkriminalisering
spelar här en viktig roll, då dessa kan sägas vara avgörande för homosexu-
alitetens samhälleliga status. Frågan är vilka samband dessa argument har
för en så kallad homosexuell identitet?

De resonemang som framfördes för en avkriminalisering av homosex-
ualitet i SOU 1942:32 och 1935:68, visar hur lagväsendet riskerade att för-
lora legitimitet om förbudet mot homosexuella handlingar stod kvar. Ut-
redningens argument bygger på att det som sker ofrivilligt och utanför in-
dividens kontroll inte bör bestraffas och att hela lagväsendets trovärdighet
vilar på att detta krav upprätthålls. Syftet med en lagändring verkar med
andra ord vara lagens trovärdighet och förmåga att behandla alla straff-
rättssubjekt utifrån samma princip. Utredningen hänvisar explicit till så-
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dana krav och tillägger även att den dåvarande lagens ineffektivitet är ar-
gument nog för dess avskaffande:

[S]traff drabbar, slumpvis, endast ett ringa fåtal av de många homosexuella
handlingar som ständigt begås. Detta är å ena sidan sårande för rättskänslan
och i viss mån skadligt för strafflagens allmänna auktoritet. Å andra sidan in-
nebär det hot om straff och därmed i många fall ekonomisk och social ruin,
som vilar över homosexuella eljest socialt välanpassade människor, ofta en av-
sevärd ökning av det svåra personliga lidande, som redan medvetandet om
deras abnormitet medför, och gör dem ej sällan till offer för utpressning el-
ler annan brottslighet. (SOU 1935:68; s. 82; min kursiv.)

Ett av de viktigaste skälen mot bibehållandet av 18 kap. 10§ strafflagen i dess
nuvarande gestalt är detta straffbuds bristande effektivitet. Det har nämligen
visat sig att överträdelser av straffbudet begås i stor utsträckning, särskilt i
de större städerna, där det är lättare än på mindre orter att dölja en homo-
sexuell läggning och homosexuella förehavanden. Av dessa gärningar kom-
mer endast en bråkdel till andras kännedom, ännu färre leda till åtal och fäl-
lande dom. […] Straffhotet kan ej åstadkomma någon radikal bot mot homo-
sexualiteten utan endast leda till att de homosexuella iakttaga största möjliga
hemlighetsfullhet i sina förehavanden. Även om detta ur samhälleliga syn-
punkter kan vara en fördel, leder dock detta nödvändiga hemlighetsmakeri
till nackdelar: de homosexuella drivas att uppsöka manliga prostituerade el-
ler barn och ungdom, som äro lättare tillgängliga än äldre. Såsom i 1935 års
P.M. anmärkts kan också ett framdragande av homosexuella handlingar i of-
fentlighetens ljus giva näring åt en sensationslystnad och skandalhunger och dä-
rigenom även medföra en viss smittorisk. (SOU 1941:32, s. 14; min kursiv.)

Båda utredningarna nämner även utpressning av homosexuella som ett ar-
gument för avkriminalisering, men SOU 1941:32 påpekar senare att ett av-
skaffande av straffhotet förmodligen inte kommer att leda till någon dras-
tisk minskning i utpressningsfall eftersom det finns andra hot än fängel-
sestraff att använda sig av i detta fall. Vad man syftar på är att det anses
socialt vanhedrande i sig att associeras med homosexualitet oavsett om det
följs av ett fängelsestraff eller inte. Den smutsiga och abjekta delen av ho-
mosexualiteten kan med andra ord inte något fängelse råda bot på, utan
den ligger i själva homosexualiteten.

Överhuvudtaget är det alltså framför allt tanken att den rättsliga legi-
timiteten förloras om förbudet mot homosexualitet ändå inte har effekt
som väger tungt i de offentliga utredningarnas texter, även om en del re-
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sonemang som rör de homosexuellas individuella rättigheter påpekas, så-
som uttalandet om utpressningsfall och orättvis bestraffning. I fokus för
de interpellationer som äger rum i utredningarna, står alltså egentligen inte
de homosexuella, utan lagväsendet och ”rättskänslan”. Att homosexuella
definieras och tilltalas framstår snarare som en följd av de straffrättsliga ar-
gumenten och inte tvärtom. 

Ett annat argument för avkriminalisering som förekommer är kopplat
till en tilltänkt opinion och berör den så kallade ”allmänheten”. Här sö-
ker utredningen (re)producera en eller flera samhällsgrupper och definie-
rar deras tillskrivna åsikter som universella. Detta sker genom en dubbel
process av samhällsupplysning (”folkbildning”) och samhällskonservering.
Dessa två processer skulle kunna ses som motsägelsefulla, men det visar
sig att det är genom samhällsupplysningen som samhället är tänkt att be-
varas. Som även påvisades i föregående kapitel, handlar det samhällsupp-
lysande projektet nämligen om att visa på homosexualitetens konstitutio-
nella karaktär, vilket utgör en nödvändig antagen grund för hela det juri-
diska resonemanget om det ofrivilliga uppsåtet. 

För denna folkbildning står medicinska experter, i vars uppgifter inte
endast ingår att konstatera den konstitutionella grunden för homosexua-
litet, utan även dess skadliga följder på både samhälle och individ. Sam-
hällsupplysningen handlar alltså om att påvisa nödvändigheten av att ”all-
mänheten” förstår att en avkriminalisering är nödvändig eftersom homo-
sexualitet definieras som en medfödd egenskap och därför inte kan straffas
bort. Homosexuella kan därför ibland utan större problem beskrivas av ut-
redningarna som ”eljest välanpassade människor” (SOU 1935:68, s. 82) och
tillskrivas andra positiva egenskaper, medan homosexualitet däremot inte
kan tillskrivas någon som helst positiv funktion för varken individ eller
samhälle. 

Precis som för intersexuella definieras den specifika skillnaden som nå-
got som måste tas bort, inte bara bortses från eller banaliseras, för att en
interpellation kan göras. Utredningarna refererar följaktligen också till
forskning som påvisar möjligheten att på medicinsk väg behandla homo-
sexuella så att de blir heterosexuella, men man visar en viss skepticism in-
för dessa experiment men inte för att de anser dem inhumana utan där-
för att resultatet inte alltid är lyckat. Istället för att sätta all sin tilltro till
den kirurgiskt ineffektiva metoden att bota den homosexuella för att kun-
na införliva individen i subjektifieringsprocessen, verkar utredningen följ-
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aktligen inrikta sig på att som alternativ definiera bort själva homosexua-
liteten genom att heterosexualisera begäret på det sätt som redan påvisats
i föregående kapitel. Först när denna förkastning är gjord blir en interpel-
lation möjlig genom att lagen och samhället därmed kan inkludera män-
niskor som är homosexuella, men däremot inte homosexualitet per se.4

Det samhällsbevarande projektet i sin tur handlar om att påvisa homo-
sexualitetens skadlighet för samhället i stort och för ungdomar i synner-
het och att framhäva att en avkriminalisering inte innebär en acceptans
för homosexuella beteenden i någon större utsträckning än tidigare. Det
är endast ett effektivare sätt att ta tag i homosexualitet som ett samhälle-
ligt och individuellt problem:

Om sålunda samhället måste anse det nödvändigt att förhindra att homo-
sexualiteten utbreder sig, är det dock icke utan vidare klart att detta syfte
främjas därigenom att homosexuella gärningar under alla förhållanden straf-
fas. (SOU 1941:32, s. 14)

Att homosexualitet behandlats som ett samhälleligt problem framställs
som självklart och det finns inget behov i texterna att diskutera eller pro-
blematisera det antagna problemets effekter, vilka anses vara framför allt
manlig prostitution, spridandet av könssjukdomar, förvirring av ungdo-
mens sexualsyn, risker för rasens fortlevnad, samt svårigheten att skydda
allmänheten från att utsättas för den ”frånstötande” åsynen av homosex-
uella handlingar (SOU 1941:32, s. 13). Däremot resonerar man en del i ut-
redningarna kring homosexualitet som ett individuellt problem för den
homosexuelle. Utredningen försöker delvis avmytifiera bilden av den genu-
int onda och syndfulla sodomiten, genom att proklamera att den konsti-
tutivt homosexuella individen inte handlar mot sin natur eftersom det in-
går i dennes natur att begära personer av samma kön men att detta begär,
enligt den inverterade könsdriftens logik, egentligen är samma begär och
därför inte starkare eller mer okontrollerbart än det heterosexuella: 

En jämförelse med heterosexualitetens skilda former ådagalägger för övrigt
tydligt, att de medicinska forskningsresultaten angående homosexualitetens
väsen icke kunna åberopas till stöd för att överhuvud avskaffa varje krimi-
nalisering av homosexuella handlingar. Den normalt inriktade könsdriften
är för samhällsordningens skull underkastad mer eller mindre vittgående be-
gränsningar i anseende till sina yttringar gentemot andra individer. Att straff-
budet härvidlag utgör ett uppfostrande och avhållande moment lärer icke
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av någon kunna bestridas. Liksom vissa yttringar av den heterosexuella drif-
ten kunna också yttringar av den homosexuella driften kränka vitala intres-
sen, och samhället måste kräva även av den konstitutionellt homosexuelle
att dessa yttringar underlåtas och inskärpa detta förbud genom straffhot.
(SOU 1941:32, s. 16)5

Homosexualitet blir inte bara jämförd och på sätt och viss jämställd med
heterosexualitet, utan här omnämns även olika typer av heterosexualitet,
varav inte alla beskrivs som önskvärda. Det är med andra ord inte endast
homosexuella som interpelleras i detta sammanhang, utan även heterosex-
uella. Detta är egentligen inte något märkvärdigt konstaterande, eftersom
varje interpellation alltid kan sägas interpellera även den som antas vara
det interpellerades motsats. Utredningens krav på heterosexuella handlar
för det mesta om att agera goda förebilder för homosexuella och så sker
även i detta fall. Jämförelser med heterosexualitet är i sig vanligt i mitt se-
nare material. Vad som är unikt med just detta stycke är att utredningen
faktiskt önskar visa att det även finns en oönskad sorts heterosexualitet, det
vill säga att heterosexualitet faktiskt nyanseras och även beskrivs i mer ne-
gativt eller problematiserande termer. Här berörs alltså både den hetero-
och den homosexuelle individen genom att de båda förväntas uppfylla ett
antaget krav på mänskligt beteende: nämligen självkontroll. Att detta krav
nu även ställs på homosexuella (män) framgår av att lagen här förväntar
sig något av den homosexuella som tidigare endast varit en beskriven och
omdiskuterad entitet. Detta tolkar jag som en början till, och en del av,
en interpellation som tidigare inte har gjorts: först här ställs explicita krav
på homosexuella med en möjlig rättighet (att existera) som direkt påföljd.
I SOU 1941:32 är denna rättighet förvisso inte definierad som en tolerans
för homosexuella handlingar, men där sker trots allt ett rättfärdigande av
den homosexuelle individen i form av en ursäktande (naturaliserande) för-
klaring till hans känslor; känslor som kan avkriminaliseras på villkor att
de kontrolleras vilket till synes verkar vara samma villkor som ställs på he-
terosexuellt begär. Frågan är dock om så är fallet?

Ett av de mest samhällsfarliga problemen är enligt utredningen den re-
dan nämnda manliga prostitutionen och offentliga homosexuella yttring-
ar. Manlig prostitution diskuterades även efter avkriminaliseringen som ett
allvarligt problem eftersom det ansågs kunna skada de antaget heterosex-
uella (unga) män som sålde sexuella tjänster till homosexuella. I det sam-
manhanget görs inga jämförelser med kvinnlig (heterosexuell) prostitution
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och det är relativt uppenbart att man inte anser att heterosexuell prostitu-
tion är lika skadlig för vare sig individ eller samhälle som homosexuell så-
dan. Offentliga homosexuella handlingar anses i sin tur inte bara degene-
rerande genom att ungdomar riskerar att influeras och bli (pseudo)-ho-
mosexuella, utan beskrivs kanske framför allt som stötande för
”befolkningen”. Inte heller här jämförs med offentliga heterosexuella
handlingar och istället reproduceras homosexualitetens abjekta status. Det
framgår med andra ord snabbt att det inte är frågan om samma krav på
hetero- och homosexuella, utan snarare väldigt olika krav som till stor del
verkar handla om tillgången till det offentliga rummet.

Frågan är vilka effekter dessa interpellationer kan ha och vilka möjlighe-
ter som utredningarna öppnar upp för homosexuella att komma till tals?
Det förekommer exempelvis en del ganska korta uttalanden utan precisa
referenser om vad homosexuella som grupp tycker och tänker om sig själ-
va i samband med just kravet på självkontroll:

Det framhålls icke sällan, särskilt av de homosexuella själva, att de homosex-
uella böjelserna kännetecknas av en pockande stryka, så att den homosexu-
elle i en farlig situation icke är mäktig samma viljekontroll och samma med-
vetna motivavvägning som en person med normal sexuell inriktning. (SOU
1941:32, s. 16; min kursiv.)

I ett annat sammanhang rörande homosexualitetens förhållande till psy-
kisk sjukdom förekommer även en liknande referens till ”de homosexuel-
la själva”:

Såsom professor Petrén framhållit kan man emellertid, även om man skul-
le acceptera tanken att den konstitutionellt homosexuelle skall anses lida av
en med sinnessjukdom jämförbar abnormitet, något som de homosexuella för-
visso själva bestrida, omöjligen härur draga den slutsatsen att samhället ej bör
med straffhot söka hindra icke konstitutionellt homosexuella från att begå
gärningen och än mindre att samhället bör på sinnessjukhus omhändertaga
personer, som begått gärningen utan att vara konstitutionellt homosexuel-
la. (SOU 1941:32, s. 17; min kursiv.)

Som synes är dessa referenser till vad homosexuella anser inte avgörande
för utredningens slutsatser; i det första fallet ovan motsätter sig utredning-
en denna ”vittnesutsaga” (uppenbarligen för att den går stick i stäv med
utredningens definition av homosexualitet som ett inverterad heterosex-
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uellt begär) och i det andra fallet har utsagan utredningens stöd. Vad des-
sa referenser till homosexuella har för funktion är med andra ord inte en-
kelt att svara på. Den första verkar dock förtydliga interpellationens krav
genom att påpeka att homosexuella själva skyller sina handlingar på att de
inte kan kontrollera sin drift och att sedan hävda att om de ska räknas som
subjekt måste de dock kunna tillskrivas/uppvisa en sådan kontroll. Där
passar jämförelsen med den kontrollerade (civiliserade) heterosexuella
driften in, eftersom den homosexuelle inte bara kan få ett exempel på att
det är möjligt att kontrollera begäret, utan även på att självkontroll är ett
krav för att en individ ska räknas som fullvärdig medborgare. 

Vad som fortfarande är otydligt är dock hur utredningen kan tala om
homosexualitet som konstitutionell, samtidigt som man hävdar att ung-
domar kan förföras till homosexualitet. Denna så kallade förförelseteori
förklaras delvis genom att den sexuella, biologiska läggningen inte anses
färdigutvecklad i tonåren och därför är påverkbar under denna period.
Delvis förklaras den dock även genom att utredningen tillskriver en an-
nan grupp ett visst sexuellt avvikande: de så kallade pseudo-homosexuel-
la. Dessa tillskrivs dock inget som helst subjektskap och definieras som all-
tigenom oönskade och perversa då de utför homosexuella handlingar mot
sin natur, det vill säga trots att de egentligen är heterosexuella. Vad inter-
pellationen av homosexuella kan sägas göra här är att den framhåller, att
om man ska avkriminalisera homosexualitet, krävs att homosexuella be-
ter sig som om de är konstitutionellt homosexuella, det vill säga att deras
begär ska kunna antas vara detsamma och lika kontrollerbart som det rät-
ta heterosexuella begäret och att homosexuella måste erkänna för sig själ-
va och omvärlden att de är just homosexuella. De som faller utanför den-
na interpellation kallas på sin höjd för pseudo-homosexuella och tillskrivs
en sorts icke-position i lagens ögon. De vägras en interpellation, eftersom
de varken tilltalas, förväntas uttala sig, definieras utförligare eller avkrävs
några motprestationer. Sett i samband med avkriminaliseringen av homo-
sexualitet, som följdes av en medikalisering av densamma, betyder detta i
princip att ingen kunde försvara en position som pseudo-homosexuell utan
att dennes subjektskap och trovärdighet ifrågasattes. Frågan är om lagen
och vetenskapen ens skulle höra ett sådant försvar? 

De interpellationer som äger rum i SOU 1935:68 och 1941:32 skulle kun-
na sammanfattas med att den som interpelleras som homosexuell inte bör
visa upp ett homosexuellt beteende offentligt. Samtidigt åläggs det denna
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person att påvisa det egna begärets konstitutionella natur, det vill säga att
erkänna att begäret är inverterat och misslyckat heterosexuellt. Detta le-
der till att homosexualitet inte längre kan definieras som en handling skild
från individen, utan att homosexualitet istället framställs som ett medfött
personlighetsdrag. Utredningarna vacklar vad gäller möjligheten att bota
detta medfödda drag, men förespråkar ändå en medicinsk undersökning
av människor som utfört homosexuella handlingar. Denna typ av inter-
pellation leder till att en subjektifierande identitet kan ta form och cemen-
teras. Det subjekt som produceras genom dessa interpellationer verkar
dock anpassas till heteronormativa antaganden där abjekta begär kan hål-
las borta genom att förvägras ett namn och ett subjekt. Interpellation har
även möjliggjort en lagförändring utan att lagens legitimitet har försvagats
under själva processen, vilket återigen visar att interpellationen fyller mer
än ett subjektifierande syfte för den som interpelleras; i första hand verkar
det vara den interpellerande (lagen) som genom interpellationen hanterar
sin egen abjektion för att därigenom kunna fortsätta reproducera sig själv
som ett universellt giltigt och normativt subjekt. 

Att vara jämlik med en norm
Under perioden 1980–2000 ökade antalet utredningar som berör homo-
sexuella och homosexualitet markant. Mellan 1993 och 2003 genomfördes
fyra statliga utredningar angående homosexualitet, samt ett antal mindre
utredningar gjorda av Statens Folkhälsoinstitut på uppdrag av de statliga
offentliga utredningarna. De tillsatta experterna i dessa utredningar före-
trädde förvisso vetenskapen, men istället för den medicinska är det här
samhällsvetenskaperna som dominerar kommittéerna. Det är också under
denna period man inte sällan finner en ny introduktion till utredningar-
na i form av rättshistoriska översikter där lagar som berört homosexuali-
tet presenteras i kronologisk ordning med sin början i avkriminalisering-
en 1944, RFSL:s grundande 1950, riksdagens uttalande att ”homosexuell
samlevnad är en ur samhällets synpunkt fullt acceptabel samlevnadsform”
1973, införandet av samma åldersgräns för samkönat sexuellt umgänge som
för heterosexuella 1978, avskaffandet av homosexualitet som sjukdomsbe-
grepp 1979, lagen om homosexuella sambor 1988, lagen om registrerat
partnerskap 1995, tillsättningen av HomO (ombudsman för homo- och
bisexuella) 1999, förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sex-
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uell läggning 1999, samt i de allra senaste utredningarna även avslutande
information om registrerade homosexuella pars rätt att prövas som adop-
tionsföräldrar 2002. Det är en intressant upprepning av, vad som i utred-
ningen, ses som väsentliga hållpunkter på vägen mot en demokratisk
lagstiftning. Det är förmodligen också därför denna specifika och utvalda
kanon repeteras även om syftet med översikterna inte motiveras explicit.
De särskilda juridiska beslut som valts ut kan förmodligen tolkas som ett
bekräftande av den föreliggande utredningens roll i en rättsdemokratisk
process. Med en historisk översikt av detta slag kan en utredning placera
in den samtida lagändringens plats i en linjär och kausal historia, bland
annat genom att de ojämlika lagarna alla hamnar så långt tillbaka i tiden
som möjligt (före 1944 och/eller 1978) samtidigt som de senare lagändring-
arna implicerar ett samband sinsemellan: de är alla del i samma strävan
mot jämlikhet. Utredningen får med andra ord legitimitet genom att både
(re)producera och placera in sig själv i en dramaturgi där en tidigare – och
inte närmare definierad – orättvis (o)ordning nu närmar sig det självkla-
ra slut där den ersätts av en tydligt definierad rättvis ordning i form av en
relativt tillrättalagd samtid.

Att det är nästan uteslutande juridiskt avgörande beslut som omnäm-
ns kan förvisso förklaras av att det är en juridisk kontext, men i utredning-
arna märks även en tydlig tilltro till dessa besluts centrala roll i det som
benämns kampen för homosexuellas rättigheter i samhället i stort: 

Vi bedömer att öppenheten gentemot homo- och bisexuella från samhällets
sida ökat väsentligt under senare år. Misstänksamheten och fördomarna har
minskat något. Några skäl till det är den uppmärksamhet som följt bl.a. av
1994 års partnerskapslag och att det blivit vanligare med öppet homo- och
bisexuella i massmedierna. Homosexualiteten har helt enkelt blivit synliga-
re och i någon mån avdramatiserad. Inte desto mindre är homo- och bisex-
uella alltjämt en utsatt grupp. (SOU 1997:175, s. 1)

Här tillskrivs partnerskapslagen (lag 1994:1117) en central del i en opini-
onsförändring som förutsätts ha ägt rum nästan uteslutande på grund av
den uppmärksamhet som partnerskapslagen – och därigenom homosex-
uella – fått i media. Samtidigt verkar det vara lika väsentligt att betona att
homosexuella (och här även bisexuella) fortfarande är en ”utsatt grupp”
och att de demokratiska målen därmed ännu inte har uppnåtts helt och
hållet. Det åläggs sålunda den föreliggande lagutredningen att råda bot på
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denna kvardröjande diskrepans.6 Framför allt motiverar utredningarna
sina lagförslag med att de problem som homosexuella har och den diskri-
minering som de utsätts för beror på en tidigare avsaknad av (sambo-; part-
nerskaps-; diskriminerings-) lag. Den egna tilltron till lagen som problem-
lösare är med andra ord dominerande, vilket bland annat medför att ut-
redningarna och lagen kan definiera och legitimera sig själv som
fördomarnas baneman: en position som ökar möjligheten att producera
starka och övertygande interpellationer.

Argumentationen för lagändringarna i dessa senare utredningar röran-
de homosexualitet ser också de annorlunda ut jämfört med tidigare. Det
handlar inte i första hand om att en äldre lag skulle vara inkonsekvent och
hota att ifrågasätta lagväsendet, som i fallet med avkriminaliseringen av
homosexualitet. Istället ligger fokus nästan uteslutande på en liberalt de-
finierad jämlikhetstanke:

Vårt ställningstagande har en ideologisk grund. Det bygger på tanken om
alla människors lika värde och likhet inför lagen. Vi erkänner den homosex-
uella kärleken som likvärdig med den heterosexuella. Vi bejakar – inte för-
nekar – kärleken mellan människor. Kärlek är en viktig drivkraft för såväl
personlig som samhällelig utveckling. Utifrån detta synsätt anser vi att det
inte ankommer på samhället att ha synpunkter på människors val av sam-
levnadsform. Samhällets uppgift bör i stället vara att underlätta – inte för-
hindra – för människor att leva i enlighet med sina egna önskemål och sin
personlighetsinriktning, allt under förutsättning att detta inte skadar andra.
(SOU 1993:98, s. 11) 

Det är här intressant att först notera hur ordet kärlek används i samband
med homo- och heterosexualitet. Där de tidigare utredningarna talade om
sexualdrift, anknyter partnerskapsutredningen istället till (andra) känslo-
mässiga bindningar. Detta kan delvis ses som en del av en abjektionspro-
cess som genom ett tal om kärlek strävar efter att utesluta att det homo-
sexuella begäret blir synliggjort. Det kan även ses som en interpellation,
där både hetero- och homosexuella antas associera homosexuellt begär till
kärlek (istället för till sex). Frågan är om detta har något att göra med strä-
van att motverka den så kallade mytbilden av den promiskuöse, homosex-
uelle mannen? I samma utredning finner man i det sammanhanget även
ett annat, mindre framlyft och högtidligt, argument för införandet av part-
nerskapslag. Utredningen hoppas nämligen att lagen också ska kunna fun-
gera hämmande på spridningen av hiv/aids: 
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Det är också troligt att denna attitydförändring [som partnerskapslagen för-
väntas orsaka] skulle underlätta fasta och varaktiga förhållanden. Detta skul-
le dels ha ett värde i sig, dels kunna minska spridningen av hiv-smitta. Mot
bakgrund av att en stor del av de nyupptäckta fallen av hiv har smittats ge-
nom heterosexuella kontakter skall vårt förslag dock inte övervärderas i
smittspridningssammanhang. Fasta och varaktiga förhållanden är självklart
ingen garanti mot hiv-smitta. Detta gäller såväl för heterosexuella som för
homosexuella. (SOU 1993:98, s. 15; min kursiv.)

Detta är ett av de få praktiska argumenten för partnerskapslagen som pre-
senteras utförligt; de andra argumenten handlar uteslutande om ”alla män-
niskors lika värde”, samt det symboliska värde som en statligt erkänd två-
sam relation tillskrivs. Även om utredningen anför ”juridisk och ekono-
misk trygghet” som ett skäl att genomföra en partnerskapslag, ligger i
princip den huvudsakliga tyngdpunkten i utredningen på det symboliska
värdet av en jämlik lagstiftning och den så kallade attitydförändring som
utredningen tror att en sådan lag kan medföra. Som redan berörts i före-
gående kapitel, är det även min tolkning att utredningen utgår från ho-
mosexuella män i sin argumentation, då den interpellation som sker här
endast riktar sig till homosexuella män (samt indirekt även heterosexuel-
la män och kvinnor). Utredningen presenterar med andra ord inga faktis-
ka skäl för varför just lesbiska bör ingå partnerskap och i egentlig mening
tilltalar ingen av de senare utredningarna lesbiska specifikt i något fall, me-
dan homosexuella män inte enbart behandlas specifikt, utan även funge-
rar som norm för det antaget könsneutrala ”homosexuella”. Detta blir om
inte annat extra tydligt genom den frekvent återkommande argumenta-
tionen rörande ”homosexuellas rättigheter” i samband med hiv/aids och
tillvägagångssättet visar att lesbianism snarare förkastas än benämns direkt. 

Vad de föreliggande interpellationerna betyder är tydligt: varaktiga och
tvåsamma relationer är det enda önskvärda även för homosexuella och des-
sa blir mer värda om de regleras av en lag och erkänns av en stat. Använd-
ningen av begreppet kärlek verkar med andra ord fylla en ganska klart nor-
mativ roll i en interpellation som strävar efter att reglera och kontrollera
tidigare, antaget, promiskuösa och känslolösa homosexuella relationer.
Homosexuella tillskrivs istället en önskan att eftersträva kärleksfulla och
monogamt sexuella relationer där alla andra eventuella alternativ avvisas
som felaktiga ”myter” och ”vanföreställningar” rörande homosexuella
(män). Slutsatsen blir att en promiskuös homosexuell man enligt utred-
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ningarna antingen är promiskuös därför att det inte finns en lag som kan
hjälpa honom att upprätthålla ett varaktigt och tvåsamt förhållande, eller
därför att han är en myt och en vanföreställning och följaktligen inte finns. 

Denna slutsats kan man finna ytterligare och mer uttalade belägg för i
Folkhälsoinstitutets opinionsundersökningar från 2002, genomförda på
uppdrag av regeringen. Uppmärksamhet är där ett nyckelbegrepp och för-
klaras ofta, tillsammans och i samverkan med en lagstiftning, vara lösning-
en på diskriminering och trakasserier mot homosexuella. Detta konstate-
rades förvisso redan i SOU 1984:63 och senare även i SOU 1997:175 (se
ovan), men framstår än tydligare i Folkhälsoinstitutets uppdragsundersök-
ning. Där menar man att det framför allt är genom att homosexuella och
homosexualitet ”uppmärksammas” som ”vanföreställningar” försvinner
och ersätts med ”kunskap”. Denna kunskap förutsätts sedan utan undan-
tag leda till en så kallad ”positiv attityd till homosexuella och homosexu-
alitet”:

Den information man får genom erfarenheterna från kontakt med homo-
sexuella har belysts i FSI:s studie. Dessa erfarenheter påverkar attityder starkt
i positiv riktning. Kännedom om homosexuella och erfarenhet av männi-
skor med denna läggning verkar vara av stor vikt för att minska negativa upp-
fattningar. (FHI, 2002:9)

Samma koppling mellan så kallad kunskap och attityd görs även i part-
nerskapsutredningen (SOU 1993:98):

Vi anser också att vårt förslag skulle få en inte obetydlig attitydpåverkande
effekt på så sätt att det skulle leda till att homosexuella i större utsträckning
blir synliga. Vidare anser vi att öppenheten till och acceptansen av homo-
sexualitet, homosexuella och homosexuella samlevnadsförhållanden skulle
öka. Allt detta är något som vi bedömer vara eftersträvansvärt och viktigt.
(SOU 1993:98, s. 14f )

Det intressanta här är egentligen inte om partnerskapslagen eller någon
annan lag har lett till en faktisk opinionsförändring och inte heller att
de olika utredningarna delvis hänvisar till varandra för att påvisa orsa-
ken till en sådan förändring. Istället är det vilken kunskap som dessa ut-
redningar anser vara väsenlig för att en förmodat heterosexuell allmän-
het ska kunna ändra sin attityd som är av intresse. Här spelar uttryck
som ”positiv attityd” och ”negativ attityd” en viktig roll. Det är under-
förstått att en positiv attityd alltid uppnås genom kunskap, medan en
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negativ attityd alltid orsakas av vanföreställningar.7 Frågan är alltså vad
det är man som heterosexuell måste veta om homosexuella för att bli posi-
tivt inställd? Det är nämligen genom det kunskapsanspråket som homo-
sexuella i sin tur interpelleras. Svaret på frågan är relativt entydigt, då
alla utredningarna är eniga på denna punkt och inte sällan upprepar vad
som anses vara riktig kunskap och vad som anses vara fördomar. Utifrån
de offentliga utredningarna, lagutskottets uttalanden samt Statens Fol-
khälsoinstituts uppdragsundersökning om attityder till homosexuella
kan man sammanfatta vad som anses vara rätt och viktigt att veta i föl-
jande punkter: 1) på grund av brist på lagstiftning är det besvärligt att
vara homosexuell, 2) en homosexuell person har svårt att inse och accep-
tera sin läggning, 3) homosexuella utgör en statisk grupp människor till
antalet, 4) man kan inte bli homosexuell om man är heterosexuell där-
för att homosexualitet är en konstitutionell läggning och förmodligen
medfödd på ett eller annat sätt, 5) homosexualitet är inte ett hot mot
samhällsordningen, 6) homosexuella relationer ser likadana ut – och är
därför lika mycket värda – som heterosexuella, 7) homosexuella har svårt
att leva i tvåsamma relationer eftersom lag och samhälle inte stödjer ho-
mosexuella relationer, men homosexuella vill dock ha reglerade tvåsam-
ma förhållanden samt få möjlighet att ha barn, 8) homosexuella tar an-
svar för att dessa barn inte lider av att de har homosexuella föräldrar, 9)
homosexualitet är en privatsak. 

I utredningstexterna förespråkas dessa kunskaper bland annat på föl-
jande sätt:

Många homosexuella har det besvärligt. För en ung människa kan det vara en
skakande upplevelse när hon upptäcker, att hon är homosexuell. Många har
svårt att inse sin läggning, att acceptera den och att berätta om den. Samlev-
nad mellan två personer av samma kön är svår att etablera och erkänns inte som
en naturlig sak. Homosexuella känner sig ofta hänvisade till hemlighetsma-
keri kring sina relationer. Homosexuell samlevnad är i förhållande till sin
omgivning förenad med avsevärda komplikationer. (SOU 1984:63, s. 19f; min
kursiv.) 

Frånvaron av lagstiftning försvårar därmed homosexuellas anpassning till sin
läggning och till samhället. (SOU 1984:63, s. 92f; min kursiv.)

Bakom den tidigare särbehandlingen av homosexuella låg bl.a. förförelse-
teorin. Denna innebär, att homosexuella upplevelser i puberteten ansågs
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kunna leda till permanent homosexuell läggning hos den unge. Teorin, som
tidigare hade talrika anhängare inom den medicinska sakkunskapen, blev i
slutet av 1960-talet föremål för en holländsk undersökning, den s.k. Speijer-
rapporten. I denna konstaterades sammanfattningsvis att homosexuella erfa-
renheter hos minderåriga inte ledde till varaktig homosexuell läggning och att
det inte existerade några möjligheter att en ung människas heterosexuella lägg-
ning kunde påverkas i motsatt riktning genom homosexuella upplevelser. […]
Sammanfattningsvis syns enligt forskningen några säkra kunskaper om or-
sakerna till homosexuell läggning inte finnas. Argument har framförts för
olika faktorer och även för sammanträffande av sådana. Man syns dock vara
enig om att, oavsett vilka faktorer som kan vara av betydelse, så måste dessa in-
verka mycket tidigt, de genetiska i befruktningsögonblicket, de hormonella un-
der fosterstadiet och de psykologiska under de första barnaåren. (SOU 1984:63,
s. 34f; min kursiv.)

Påståendet att partnerskapet skulle åstadkomma uppbrott från traditionel-
la samlevnadsformer bygger på den felaktiga tanken att homosexualitet har en
så stark dragningskraft att partnerskap skulle vara ett alternativ till äktenskap
för heterosexuella personer. […] Att fler och fler homosexuella och homosex-
uella par träder fram tolkas ibland som ett tecken på att antalet homosexu-
ella ökar. Ingenting talar dock för detta. (SOU 1993:98, s. 17; min kursiv.) 

Den enda säkra skillnaden mellan homosexuella och heterosexuella är att ho-
mosexuella känslomässigt dras till personer av samma kön. Ett parförhållan-
de mellan två kvinnor eller mellan två män företer typiskt sett stora likheter
med ett parförhållande mellan en man och en kvinna. I dessa förhållanden
finns samma kärlek, omtanke, ömhet, vänskap, lojalitet och omsorg. (SOU
1993:98, s. 13; min kursiv.)

I princip kan sägas att homosexuella parförhållanden inte är särskilt olika hete-
rosexuella parförhållanden om man undantar den grundläggande skillnaden att
parterna har samma kön. Intervjuade homosexuella par redovisar ungefär
samma positiva upplevelser och problem som heterosexuella par gör. De
skillnader som redovisats i olika studier har antagits snarare ha samband med
personens kön än med om han är homo- eller heterosexuell. En viktig skill-
nad i förhållande till heterosexuella par är dock att homosexuella par har svå-
rare att bevara sin parrelation. Detta förhållande antas bero på dels omgiv-
ningens förväntningar och negativa reaktioner, dels att homosexuella par inte
har lika många sociala hinder mot en separation som heterosexuella par. (SOU
1993:98, s. 57f; min kursiv.) 
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Genom vårt förslag skulle homosexuella få en vidare och värdefull juridisk
ram för sin relation. De skulle också få en möjlighet att manifestera sin kär-
lek och sin vilja till livslång förening. Vårt förslag innebär att den homosexuel-
la kärleken jämställs med den heterosexuella kärleken, homosexuella med he-
terosexuella, och sist men inte minst, minoriteten med majoriteten. (SOU
1993:98, s. 14; min kursiv.)

Undersökningar visar att homosexuella har en lika stor längtan efter barn
som heterosexuella. (SOU 1993:98, s. 19) 

Homosexualitet är lika mycket som heterosexualitet en privatsak och påverkar
inte en människas lämplighet för ett visst yrke. (SOU 1984:63, s. 106f; min
kursiv.) 

Genomgående är att de olika kunskapskraven utgår från en jämförelse med
heterosexualitet, och utredningarna tillskriver homosexuella samma önsk-
ningar och drivkrafter som man anser att heterosexuella har. Samtidigt ver-
kar även de kunskapsanspråk som poängterar homosexualitetens naturlig-
het och stabilitet vara väsentliga för att utredningen ska kunna hävda att
antalet homosexuella inte ökar och att homosexualitet därmed inte kan ut-
göra ett hot mot samhället. Det intressanta är att dessa definitioner av ho-
mosexualitet och homosexuella innebär två olika, men simultana, inter-
pellationer av homosexuella respektive heterosexuella. Detta sker på två
plan, där det första handlar om att heterosexuella relationer och känslor
definieras som måttstock för homosexuella relationer och känslor. Homo-
sexuella interpelleras med andra ord utifrån heteronormativa antaganden.
Dessa antaganden interpellerar dock i lika hög utsträckning heterosexuel-
la, med den skillnaden att heterosexuellas önskan om monogami, äkten-
skap och familj definieras som problemfria och självklara och kanske fram-
för allt, som alltid redan där och därför i sig synonyma med heterosexuali-
tet. Det sker med andra ord en mycket genomgående naturalisering av
heterosexualitet som i sig själv liktydig med vissa, av utredningen antag-
na, positiva egenskaper.

Det andra planet är även det intressant eftersom interpellationerna här
handlar om vad en heterosexuell medborgare bör känna till om homosex-
uella. Den implicerar att avvikande åsikter i denna fråga är oacceptabla,
omoderna och förlegade. Folkhälsoinstitutets opinionsundersökning tyd-
liggör detta, när de på regeringens uppdrag redogör för vad de kallar
”svenska folkets attityder till homosexuella och homosexualitet”, en un-
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dersökning som används i SOU 2001:10 samt har getts ut separat i två oli-
ka versioner (Föreställningar/vanföreställningar – allmänhetens attityder till
homosexualitet, Statens Folkhälsoinstitut, 2002 och Svenska befolkningens
attityd till homosexuella och homosexualitet – resultat från en enkät via mä-
tinstrumentet Kajsa 1998–2000, FSI i samarbete med Folkhälsoinstitutet,
2000): 

Sakföreställningar kan antas ha stor betydelse för hur man uppfattar homo-
sexuella. De negativa tror exempelvis i högre utsträckning än andra att andelen
homosexuella har ökat under senare år. Ett annat exempel är att de i viss mån
är mer benägna att tro att homosexuella vill ha fler sexuella relationer än he-
terosexuella. Undersökningar har också visat att de positiva oftare tror att ho-
mosexualitet har en genetisk bakgrund. (FHI, 2002:9; min kursiv.)

En negativ attityd till homosexuella går till stor del hand i hand med en ne-
gativ attityd till invandrare. (FHI, 2002:10)

Frågan om huruvida homosexualitet är en genetiskt betingad eller en för-
värvad läggning spelar stor roll för hur svenskarnas attityder byggs upp. Om
man tror på genetisk läggning, således ett biologiskt arv, upplevs homosexualite-
ten som något ovedersägligt man inte kan rå för, jämfört med en läggning som
etableras under livet. (FHI, 2002:32; min kursiv.)

Här återkommer den redan nämnda interpellationen av homosexuella,
men nu förstärkt genom att den producerade kunskapen kopplas samman
med en specifik värdering. Det är ”bra” att anse att homosexualitet inte
kan öka, att homosexuella inte kan (eller vill) förföra heterosexuella, att
homosexuella inte är promiskuösa (med vilje), att homosexualitet är ge-
netiskt betingad, och framför allt att homosexuella under alla omständig-
heter är snälla och ofarliga individer. Undersökningen antyder en skiftning
från de tidigare utredningarnas försök att vetenskapligt bevisa homosexu-
alitetens konstitutiva karaktär, till att man här har övergivit dessa försök
och istället använder sig av en värdering som kopplas till den ena eller
andra förklaringen till homosexualitet. Teorin om den konstitutivt homo-
sexuella framställs som det önskvärda – men aldrig bevisade – alternati-
vet. Interpellationen innebär att det är rätt att tro att homosexualitet är
medfött och fel att tro att det kan finnas andra, icke-biologiska, orsaker.
Huruvida forskare har bevisat den ena eller den andra orsaken blir därmed
oväsentligt, vilket är ett intressant sätt att förvisso hänvisa till forskning –
om än irrelevant sådan – för att interpellera att subjekt. 
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Undersökningen visar även att personer som känner homosexuella har
en positiv attityd till homosexuella i allmänhet (FHI, 2002:32f ) och fram-
håller att synliggörande av homosexuella i media kan spela en väsentlig roll
för attitydförändringen:

Möjligen kan debatten kring homosexualitet och homosexuella kända per-
soner som framträder väntas medföra att de negativa attityderna minskar yt-
terligare framledes. Även om utvecklingen ser ut att gå åt det håller kan det
hända att lagstiftning, debatt eller händelser i omvärlden kan göra att opinio-
nen svänger i negativ riktning, åtminstone en tid. (FHI, 2002:10; min kursiv.)

Man skulle med en tillspetsning kunna läsa denna text som att det skulle
räcka med att en osympatisk, känd person kommer ut som homosexuell
för att opinionen ska vända. Det är åtminstone den underliggande mening
som ligger till grund för antagandet att ”lagstiftning, debatt eller händelser
i omvärlden kan göra att opinionen svänger i negativ riktning”. Frågan är om
inte detta även innebär en implicit interpellation av homosexuella, som
under hotet om att opinionen kan vända på grund av osympatiska homo-
sexuella, kommer att se det som sin individuella skyldighet att vara sym-
patiska och leva upp till den definition av homosexuell som interpellatio-
nen kräver. Individen tillskrivs med andra ord ett mycket stort ansvar för
andra människors uppfattningar om den (konstruerade) grupp som indi-
viden antas tillhöra, vilket därigenom begränsar och anpassar denna indi-
vid till de förväntningar som har ställts på denna grupp. Undersökningens
betoning av att människor som känner homosexuella på exempelvis ar-
betsplatsen har en positivare attityd mot homosexuella i allmänhet, pekar
även mot att en sådan interpellation inte endast riktas mot kända eller of-
fentliga personer.8 Här uppstår med andra ord en interpellationscirkel där
homosexuell definieras som underförstått alltid sympatisk och i besittning
av samma känslor och mål och mening i livet som en heterosexuell män-
niska samtidigt som denna definition inte endast är en definition utan ock-
så ett krav för att få det så kallade svenska folkets acceptans och medbor-
gerliga rättigheter. Interpellationen medför även att ett möte med ”otrev-
liga” homosexuella anses bero på den heterosexuellas fördomar och
homofobi, vilket i sin tur leder till att homosexuella per definition inte kan
(får) vara otrevliga och att en ”otrevlig” eller ”mytbekräftande” homosex-
uell därför inte kan interpelleras som homosexuell. För att få lagens skydd
som homosexuell kan med andra ord inga allmänna negativa egenskaper
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tillskrivas en homosexuell individ vare sig av andra eller av individen själv.
Detta är alltså inte endast frågan om en subtil särbehandling av homosex-
uella från lagens sida, utan också ett sorts ultimatum som förekommer
även i andra utredningar. Diskrimineringsutredningens motsvarande krav
ser exempelvis ut på följande sätt:

Sannolikt är ett av de bästa sätten för homosexuella och bisexuella att vinna
ökad förståelse och acceptans, att i de dagliga, löpande vardagskontakterna
med heterosexuella – arbetsgivare och andra – etablera personliga relationer
och visa att den sexuella läggningen inte spelar någon roll i arbetslivet. Det-
ta kräver dock ibland en attitydförändring även hos de homosexuella. (SOU
1997:175; s. 96; min kursiv.)

Vidare sker en annan interpellation när de olika utredningarna ställer krav
på att homosexuella gör klart för sin omgivning att de är just homo- (el-
ler bi-) sexuella. Samtidigt som homo- och bisexualitet lanseras av utred-
ningarna som kategorier vilka inte ska tillskrivas någon juridisk betydelse
i exempelvis arbetslivet, framhålls det alltså att den sexuella läggningen
måste vara synlig och tydlig för att antidiskrimineringslagen ska kunna
tillämpas:

I praktiken innebär detta att den individ som inte låter arbetsgivare och ar-
betskamrater förstå att han eller hon har en homo- eller bisexuell läggning,
inte kan åberopa lagen i dessa delar. SOU 1997:175; s. 125)

Något som definieras som betydelselöst måste alltså framhållas för att den
som bär på den betydelselösa skillnaden ska kunna åberopa en lag som för-
bjuder diskriminering på grund av denna betydelselösa egenskap. Denna
något paradoxala situation medför att det inte någonstans i utredningen
görs möjligt för en homosexuell individ att faktiskt definiera sin sexuali-
tet som just betydelsefull för sig själv eller för andra; tvärtom verkar utred-
ningen snarare antyda att en sådan inställning kräver ”en attitydföränd-
ring hos de homosexuella”. Det uppstår en besvärlig situation där den ho-
mosexuella förväntas upplysa omgivningen om sin homosexualitet utan
att framhålla detta begär som specifikt eller markant särskiljt från hetero-
sexualitet. I detta läge återstår endast möjligheten att använda sig av den
offentliga interpellationen där (en viss) heterosexualitet förväntas utgöra
förebilden för homosexuellas definition av sig själv och sina erfarenheter.

Det är likaså uteslutet att den som definierar homosexualitet utifrån vad
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utredningarna menar är en stereotyp vanföreställning skulle vara just ho-
mosexuell. Enligt exempelvis Folkhälsoinstitutet är det nämligen endast
felinformerade heterosexuella som tillskrivs sådana värderingar. För att för-
tydliga denna punkt kan den så kallade associationsundersökning som
gjordes i opinionsenkäten fungera som exempel:

Begrepp som medkänsla, jämställdhet, fantasi och dialog uppskattas särskilt
av dem som har en positiv attityd till homosexuella. De med negativ attityd
till homosexuella uppskattar särkilt, som exempel, begreppet lydnad. (FHI,
2002 s. 10) 

Homosexuellas existens definieras som beroende av de positivt laddade be-
greppen eftersom det antas att homosexualitet inte skulle få utrymme eller
existensberättigande om de begreppen inte värderades högt i samhället. Att
det exempelvis skulle kunna finnas homosexuella som uppskattar begreppet
lydnad mer än medkänsla eller jämställdhet blir därigenom mer eller mindre
otänkbart. Detta blir även tydligt när Folkhälsoinstitutet hänvisar till en an-
nan undersökning angående homofobi hos ”den svenska” befolkningen av
sociolog Sune Innala och psykiatriker Mikael Landén (FHI, 2002:32).9 I den-
na undersökning mäts också graden av så kallad homofobi hos responden-
terna, där jakande svar på frågor som ”Anser du att homosexualitet är ona-
turligt” eller ”Anser du att homosexualitet är ett hot mot samhället” är det-
samma som homofobiska tendenser (Innala/Landén, 2000). Precis som i
andra undersökningar kopplade till de olika utredningarna, framställs här
vissa åsikter som felaktiga. Åsikter som man antar att endast homofober kan
hysa, trots att exemplen ovan talar för att även en lesbisk radikalfeminist el-
ler en poststrukturalistisk så kallad queerteoretiker skulle kunna uttrycka un-
gefär samma åsikter om än för andra ändamål. Problemet är med andra ord
att dessa åsikter blir tabubelagda i sig genom att de ensidigt kopplas till in-
toleranta ”homofober”. En homosexuell individ som uttrycker ”homofo-
biskt” klassificerade åsikter blir därmed oförståelig eftersom åsikterna antas
verka mot homosexuellas existens. Man skulle kanske till och med kunna
säga att en person som definierar sig själv som homosexuell, men hyser fel-
aktiga åsikter om vad homosexualitet är, inte kan vara ett tillräkneligt sub-
jekt, eftersom hon i så fall motsäger och motsätter sig sin egen existens på
ungefär samma sätt som en individ som vill ändra sitt kön men inte sitt för-
namn i 1968 års utredning förklaras otillförlitlig, kriminell eller, paradoxalt
nog, just ”homosexuell” (SOU 1968:28, s. 45).
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Folkhälsoinstitutets titel på undersökningen – Svenska befolkningens at-
tityder till homosexuella och homosexualitet (i andra versionen: Allmänhe-
tens attityder till homosexualitet) – är på samma sätt belysande i det här fal-
let. Att ”svenska folket”, ”den svenska befolkningen” och ”allmänheten”
är begrepp som även återkommer frekvent i undersökningens brödtext,
antyder att homosexuella individer inte är del av den svenska befolkning-
en/allmänheten och att det krävs att denna befolkning får en så kallad po-
sitiv attityd till homosexuella (som grupp, via individer) för att de homo-
sexuella ska kunna aspirera på fullständigt medborgarskap, det vill säga till-
skrivas samma rättigheter som heterosexuella.10 Att detta dock egentligen
handlar om något större än att vara fullvärdig medborgare i en nation
framgår som tydligast när det på ett ställe helt enkelt står: ”[…]när man
granskar människors inställning till homosexuella […]” (FHI, 2002:36,
min kursiv.)

Det kan i det sammanhanget vara av intresse att påpeka att när exem-
pelvis franska teoretiker som Roland Barthes använde begreppet naturali-
sera, innebar detta en dubbel betydelse på franska, eftersom verbet natu-
raliser även betyder att ge medborgarskap. (Barthes, 1957) Det återfinns med
andra ord en stark koppling mellan att betraktas som oifrågasatt medbor-
gare och att passera som naturlig eller självklar. Av den anledningen är det
intressant att notera att det är en mycket ambivalent naturalisering av ho-
mosexualitet som äger rum i de senare utredningarna. Definierat som ett
naturligt (i betydelsen biologiskt) fenomen reproduceras homosexualitet
för det mesta utan större konflikter, dock alltid genom en heteronorma-
tiv definition av begär för att undvika varje möjlighet till en denaturali-
sering av heterosexualitet. Homosexuella såsom en naturlig (i betydelsen
självklar) del av en nation, en befolkning eller en universell mänsklighet
medför däremot vissa problem: homosexuella tillskrivs en naturlig (biolo-
gisk?) önskan att bli ”förstådda och accepterade”, vilket anses implicera en
önskan att bli en del av en nation eller en befolkning, men utredningarna
reproducerar samtidigt, genom sina ordval och motsatspar, interpellatio-
ner av homosexuella där de inte är en del av någon sådan gemenskap. En
sådan reproduktion kan förvisso tyckas oundviklig eftersom den beskriver
ett sakernas tillstånd, men väldigt få av de interpellationer som förekom-
mer handlar dock om ett sådant tillstånd – de handlar snarare om en ut-
stakad framtid – och verkar därför istället ha sin grund i utredningarnas
svårigheter att hantera det abjekta, som kräver ett avståndstagande och en
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objektifiering för att inte bli alltför hotfullt. En uppdelning mellan ”all-
mänhet och homosexuella” eller ”människor och homosexuella” är i det
sammanhanget en ganska tydlig effekt av ett försök att skapa ett sådant
avstånd mellan det egna subjektet och det abjekta. Då detta sker samti-
digt som en rad explicita och implicita krav ställs på hur homosexuella ska
bete sig för att vinna just ”förståelse och acceptans” från den så kallade ”all-
mänheten”, blir det än mer möjligt att se hur dessa interpellationer kan ha
sin upprinnelse i en abjektionsprocess.

Den objektifiering av homosexuella som äger rum i utredningarna verkar
dock ske på två olika sätt, där det ovanstående resonemanget handlar om
att distansera sig från den abjekta delen av det samkönade begäret. Det
andra sättet – och det är möjligt att det är en nödvändig fortsättning av
det första – handlar om att försöka förklara och förstå det man har distan-
serat sig från: att ”förmänskliga” det (abjekta) som nu ska hanteras som ett
objekt. Detta sker genom att det nyproducerade objektet (den andre) till-
skrivs ”mänskliga” egenskaper. Som redan redogjorts för, handlar detta i
huvudsak om att tillskrivas normens egenskaper. Denna process blir extra
intressant när utredningarna måste bortse från det som skiljer homo- från
heterosexuella för att på så sätt kunna tillskriva homosexuella samma egen-
skaper som heterosexuella:

I princip kan sägas att homosexuella parförhållanden inte är särskilt olika he-
terosexuella parförhållanden om man undantar den grundläggande skillnaden
att parterna har samma kön. (SOU 1993:98, s. 14; min kursiv.) 

Återigen sker vad som kan kallas en banalisering av homosexualitet, men
i detta sammanhang banaliseras något som i alla andra sammanhang all-
tid anses väsentligt, nämligen homosexuellas könstillhörighet. Det är en av-
politisering av könsskillnader som förvisso kan tyckas eftersträvansvärd,
men den sker inte i syfte att avskaffa eller banalisera könsskillnader per se,
utan den äger endast rum i samband med ”likakönade” relationer. Förfa-
randet känns igen från exempelvis den specifika könsdefinitionen som en-
dast appliceras på inter- och transsexuella. På samma sätt som en appli-
cering av den könsdefinitionen skulle kunna riskera att denaturalisera ”den
normala” könstillhörigheten, kan banaliseringen av könstillhörighet i sam-
band med homosexuella ses som ett försök att möjliggöra en interpella-
tion av homosexuella utan att samtidigt denaturalisera heterosexualitet.
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Det är endast genom att bortse från de två likartade könen i en homosex-
uell relation, som utredningarna kan förstå en homosexuell relation, vil-
ket leder till slutsatsen att utredningen anser att homosexuellas likheter
med heterosexuella är det enda sättet att nå förståelse. Förståelse är, i sin
tur, den enda möjliga grunden för en interpellation och för att homosex-
uella ska tillskrivas demokratiska rättigheter. När exempelvis partnerskap-
sutredningen väljer att hävda att en ”likakönad” relation skulle utvecklas
och fungera likadant som en ”olikkönad” är det svårt att tolka det på nå-
got annat sätt än att de inte önskar ta tag i de relationsskillnader som or-
sakas av just könstillhörighet som – på grund av den symboliska och so-
ciala förhållandet mellan ”män” och ”kvinnor” – oftast ger upphov till väl-
digt olika förutsättningar för ”olikkönade” respektive ”likakönade”
relationer. 

Genom den ambivalenta naturaliseringen som jag har redogjort för
ovan, blir interpellationerna i utredningarna ett krav på att homosexuel-
las likhet med heterosexuella är det enda sättet att motverka diskriminer-
ing av homosexuella. Underförstått betyder detta att om man skulle syn-
liggöra eller interpellera skillnader vore diskriminering och homofobi fullt
förståeligt och kanske till och med legitimt. Det kan verka vara en kon-
troversiell slutsats som jag dock finner starkt stöd för i utredningarna, då
den faktiskt helt uttalas i den utredning som ligger till grund för de efter-
följande utredningarna: 

Vi konstaterar, att den enda säkra skillnaden mellan homosexuella och he-
terosexuella är att homosexuella känslomässigt dras till personer av samma
kön. Mot denna bakgrund är det självklart att homosexuella inte skall diskri-
mineras. (1984:63, s. 21, min kursiv.)

Kravet på en ”betydelselös” homosexualitet kan verka paradoxal eftersom
det bland annat är själva avvikelsen som gör att man ställs inför behovet
av exempelvis en antidiskrimineringslag. Det blir dock mindre paradox-
alt om man ser till vad utredningarna framhåller som betydelselösa skill-
nader respektive betydelsefulla skillnader: betydelselösa är alla de skillna-
der som berör begär och könstillhörighet och betydelsefulla skillnader är
omgivningens behandling av homosexuella i jämförelse med heterosexu-
ella och då endast i betydelsen diskriminering, hot, våld, hiv/aids, inter-
naliserad homofobi och andra trakasserier. 

Att jämföra homosexuella känslor med heterosexuella sker även i utred-
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ningarna från 1935 och 1941.11 Detsamma gäller beskrivningen av de yttre
(och inre) hot som homosexuella kan råka ut för vilka anses ge upphov till
en upplevelse av förtryck. Vad som däremot inte förekommer i några ut-
redningar överhuvudtaget är en positiv beskrivning av homosexualitet som
är frikopplad från jämförelser med heterosexualitet. Inte heller diskuterar
man de eventuella fördelarna med likakönade relationer och ett samkönat
begär. Homosexualitet reproduceras med andra ord ständigt som ett pro-
blemfullt och oönskat begär; problemfullt därför att det medför ett auto-
matiskt förtryck och en rad olika negativa upplevelser i form av homofo-
bi och könssjukdomar och oönskat därför att det inte kan ligga i ett sub-
jekts (legitima) intresse att fortsätta leva i ett tillstånd fullt av homofobi
och fördomar. Det är enbart genom omvärldens ”förståelse och acceptans”
som homosexualitet kan bli mindre negativt laddad för både den homo-
sexuella individen och samhället. För att uppnå detta krävs att en rad oli-
ka oönskade beteenden inte uppvisas eller uttalas vare sig av den homo-
sexuella eller samhället. Det krävs med andra ord att homosexuella inte
beter sig fel och avvikande, och ett felaktigt beteende kan vara allt från pro-
miskuitet till att framhålla homosexualitetens fördelar. 

Undantaget som bekräftar undantagen

Att könstillhörighet banaliserades i samband med utredningarnas försök
att påvisa likheter mellan ”olikkönade” och ”samkönade” relationer är på
många sätt tydligt och dominerar de allra flesta utredningarnas argumen-
tation. I adoptionsutredningen (2001:10) är dock denna avpolitiseringen
av könstillhörighet intressant nog ohållbar då både argumentet mot ho-
mosexuella pars rättighet att ansöka om adoption och kravet för att lagen
skulle gå igenom handlade om just homosexuellas könstillhörighet, det vill
säga just det som de övriga utredningarna försökt undvika att tillskriva be-
tydelse. Adoptionsutredningen har egentligen flest likheter med 1968 års
utredning om inter- och transsexuella eftersom utredningens fokus helt
och hållet ligger på könstillhörighet. Precis som i SOU 1968:28 ställs det
krav på en så kallad tydlig könsidentitet och även om den tidigare utred-
ningen ansåg att homosexualitet var ett hot mot en sådan identitet, är SOU
2001:10 en fortsättning på denna diskussion, då huvudfrågan är huruvida
homosexuella (föräldrar) kan störa ett barns könsidentitet eller inte. Tyd-
ligt är även att homosexualitet blir ett problem så fort en utredning inte
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kan välja att bortse från könstillhörigheten och SOU 2001:10 är den enda
utredning som tvingas diskutera detta ”oönskade” problem. Det är dock
ett ”problem” som utredningen redan på ett tidigt stadium söker lösa ge-
nom att försöka påvisa att homosexuellas könstillhörighet inte har någon
betydelse heller i detta sammanhang. Till saken hör dock att utredningen
ändå tvingas till en del intressanta diskussioner innan den kan konstatera
detta. Konstaterandet är precis som i de andra utredningarna ett under-
liggande villkor för att adoptionslagen ska inkludera homosexuella.

Bakgrunden är alltså att utredningen anser att ett barn alltid och utan
undantag måste utveckla en tydlig könsidentitet och att denna identitet,
i normalfallet, förvärvas just genom att föräldrarna har olika kön. Detta
är ett antagande som inte vilar på några explicita forskningsreferenser och
som i bokstavlig mening inte ens ingår i kommitténs uppdrag, eftersom
det där endast talas om att utredningen bör utgå från ”barnets bästa”. An-
tagandet kan med andra ord ses som så självklart att det inte ens kräver ar-
gumentering eller referenser. Eftersom utredningen i övrigt använder sig
av utvecklingspsykologiskt influerad forskning, ligger det nära till hands
att det är traditionellt psykologiska argument som utgör den officiella
grunden för detta antagande.12 Den centrala frågan för utredningen är allt-
så om barn med homosexuella föräldrar kan genomgå en ostörd könsut-
veckling trots att de har föräldrar av samma kön, där en ”ostörd könsut-
veckling” även explicit inkluderar att barnen blir heterosexuella. Utrednin-
gens definition av könsutveckling är med andra ord nästan identisk med
SOU 1968:28, med det undantaget att SOU 2001:10 är än mer explicit i sin
koppling mellan könsidentitet och sexuell läggning:

Med könsutveckling avses i detta sammanhang barns könsidentitet, köns-
rollsbeteende och sexuella läggning. (SOU 2001:10, s. 219) 

Vad som betonas i detta sammanhang är att en rad undersökningar har vi-
sat att barn till homosexuella inte får en så kallad störd könsutveckling och
följaktligen inte heller själva blir homosexuella i någon större utsträckning
än barn till heterosexuella. Varför detta är viktigt för utredningen att
poängtera kan verka underligt om man betänker att utredningarna sedan
1984 velat betona att det inte är något fel med att vara homosexuell. Ut-
redningens krav på att barn till homosexuella inte blir homosexuella, kan
med andra ord visa att de andra utredningarnas försök att inte associera
homosexualitet med vad de anser negativa värderingar, endast är giltigt om
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det även följs av en försäkran att antalet homosexuella inte kan öka. Alla
utredningarna har gjort detta till en central del av sin argumentation,
bland annat genom återkommande referenser till Speeijerrapporten.

Att barn till homosexuella inte själva blir homosexuella är med andra
ord ett viktigt argument, och ett implicit krav, för att homosexuella ska få
rätt att prövas för adoption, vilket också visas i utredningen genom andra
referenser och redogörelser för de externa undersökningarna:

Den samlade forskningen visar att barn med homosexuella föräldrar har ut-
vecklats psykologiskt och socialt på liknande sätt som de barn de jämförts
med. Inga skillnader har heller framkommit vad gäller barnens könsutveckling.
(SOU 2001:10, s. 15; min kursiv.) 

I de andra studierna som behandlat barns könsidentitet och könsrollsutveck-
ling har heller inget framkommit som tyder på att barns könsutveckling påver-
kas av att de lever tillsammans med homosexuella föräldrar. I samtliga dessa
studier har man funnit att barn med homosexuella mödrar visar på en ”nor-
mal” utveckling vad gäller könsrollsbeteenden och skapande av en egen könsi-
dentitet. (SOU 2001:10, s. 224; min kursiv.)

De undersökningar som refereras till är sammanställda av sociologen Sune
Innala som i en bilaga till utredningen presenterar sammanfattningar av
resultaten. Dessa är sorterade utifrån vilka slutsatser de kommer fram till.
De kan här utgöra ett bra exempel på vad som är väsenligt att homosexu-
ella och barn till homosexuella är, eller inte är, för att legitimera homosex-
uellt föräldraskap:

Barnens sexuella orientering: Barn som växer upp med homosexuella föräld-
rar blir inte homosexuella i större utsträckning.

Barnens könsidentitet: Barn till homosexuella visar ingen osäkerhet i utveck-
lingen av sin könsidentitet.

Barnens könsroller: Inga skillnader i könsrollsbeteende mellan barn som växt
upp hos homo- och heterosexuella föräldrar.

Kamratrelationer: Barn som växer upp med homosexuella föräldrar är lika
accepterade av sina kamrater.

Har barnen stigmatiserats p.g.a. föräldrarnas homosexualitet: Barnens pro-
blem till följd av föräldrarnas homosexualitet är oftast små.
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Barnens mentala hälsa: Barn till homosexuella har inte mer psykiska eller so-
ciala problem.

Barnen förförs av vuxna homosexuella är en vanlig föreställning: Barn till ho-
mosexuella förförs inte i större utsträckning än barn till heterosexuella.

Lämpligheten som föräldrar: Homo- och heterosexuella föräldrar uppfost-
rar barnen på likartat sätt. De homosexuella män och kvinnor som vill ha
barn är ofta högt motiverade, förväntningarna är stora och förberedelser har
gjorts för att barnet skall få det bra. När det gäller längtan efter barn skiljer
sig inte lesbiska kvinnor och homosexuella män från heterosexuella kvinnor
och män. […] Lesbiska kvinnor verkar inte skilja sig från heterosexuella
kvinnor i modersrollen och homosexuella män verkar inte skilja sig från he-
terosexuella män i fadersrollen.

Relationer föräldrarna sinsemellan: Kvaliteten på föräldrarnas relationer
skiljer sig inte mellan homo- och heterosexuella föräldrar.

Psykologiska och psykiatriska tillstånd hos föräldrarna: Ett stort antal studi-
er visar ingen skillnad i psykisk stabilitet mellan homosexuella och hetero-
sexuella.

Hur föräldrarna uppfattar omgivningens attityder och vilken roll föräldrar-
nas öppenhet om den egna homosexualiteten har: […] Även om många
människor inte accepterar de homosexuella föräldrarna så accepterar de of-
tast barnen. Men vikten av att föräldrarnas homosexualitet accepteras är för-
stås stor. […]

Hur ser barnens faktiska bindningar ut: Barnens bindningar till sina likakö-
nade föräldrar skiljer sig inte mycket från heterosexuella barns bindningar
till sina föräldrar. Likheterna är större än skillnaderna.

Vilka för- och nackdelar har barn som växer upp i homosexuella familjer?:
Uppväxtvillkoren för barnen är väldigt lika oavsett föräldrarnas sexuella ori-
entering. (ur SOU 2001:10; bilaga 1) 

Vad som slås fast är alltså att det inte finns några skillnader mellan barn
till homosexuella och barn till heterosexuella och att ”likheterna är större
än skillnaderna” på alla områden som anses väsentliga att undersöka. Till
saken hör dock att om man läser själva sammanfattningarna av de refere-
rade undersökningar finns där en rad olika saker som inte tas upp i de re-
spektive ingresserna och inte heller av utredningen i sig. Exempelvis är de
flesta jämförelser gjorda mellan barn till heterosexuella och barn till ho-
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mosexuella och transsexuella föräldrar. Man återfinner alltså åter en själv-
klar och onämnd koppling mellan ”avvikande” könsidentitet och ”avvi-
kande” sexualitet. Att det skulle kunna finnas likheter och skillnader mel-
lan homosexuella föräldrar och transsexuella föräldrar problematiserar inte
utredningen överhuvudtaget (exempelvis var det redan möjligt för trans-
sexuella att ansöka om adoption, förutsatt att de levde i en heterosexuell
relation). 

Framför allt är det dock en del av de olikheter som utredningen ansåg
vara färre än likheterna som är av intresse. Dessa återfinns nämligen kort-
fattat i de bilagda sammanfattningarna av de refererade undersökningar,
men kommenteras överhuvudtaget inte vare sig av Innala eller av utred-
ningen:

Barnen till de lesbiska mödrarna kunde i större utsträckning [än vuxna barn
till heterosexuella] tänka sig att ha likakönade relationer och hade i större ut-
sträckning haft likakönade relationer. Däremot förelåg ingen statistisk signi-
fikant skillnad mellan grupperna när det gällde sexuell orientering. (abstract
Golombok och Tasker 1996 i SOU 2001:10, bilaga 1; min kursiv.)

Pojkar till heterosexuella par var något mer aggressiva än pojkar till lesbiska
par. (abstract Steckel 1985 i SOU 2001:10, bilaga 1; min kursiv.)

Den vuxne heterosexuelle mannen utgör en större risk för underåriga barn
jämfört med den vuxne homosexuelle mannen. (abstract Miller 1979 i SOU
2001:10, bilaga 1; min kursiv.)

De män som sexuellt utnyttjade pojkar som inte var könsmogna var uteslu-
tande heterosexuella.” (abstract Marshall, Barbaree och Butt 1998, SOU
2001:10, bilaga 1; min kursiv.)

Föräldrarnas öppenhet om sin homosexualitet tjänar som förebild för tolerans,
och detta hjälper barnen att bli mer toleranta mot andra. De ser att det som är
ovanligt också kan vara bra.[…] Denna öppenhet för ofta barnen närmare sina
föräldrar och göra [sic] dem mera benägna att diskutera sina problem med
dem. (abstract Bigner och Bozett 1990, SOU 2001:10, bilaga 1; min kursiv.)

Mödrarna i familjer där fäder inte var närvarande visade mer värme gente-
mot barnen än mödrar till barn med närvarande fäder. (abstract Golombok,
Tasker och Murry 1997, SOU 2001:10, bilaga 1, min kursiv.)

Lesbiska biologiska och icke-biologiska mödrar delade mera på barnupp-
fostringsuppgifter jämfört med de heterosexuella föräldrarna. (Abstract
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Chan, Brooks, Raboy och Patterson 1998, SOU 2001:10, bilaga 1; min kur-
siv.)

Lesbiska mödrar hade bättre självförtroende än kontrollgruppen [heterosex-
uella mödrar]. (abstract Green, Mandel, Hotvedt, Gray och Smith 1986,
SOU 2001:10, bilaga 1; min kursiv.)

Fann att lesbiska mödrar var mindre undergivna, deprimerade och hade
mindre ångest än kontrollgruppen [heterosexuella mödrar]. (abstract Siegel-
man 1972, SOU 2001:10, bilaga 1; min kursiv.)

Unga vuxna som hade växt upp i ett lesbiskt hushåll beskrev sin relation med
mammans nya partner signifikant mer positivt än vad unga vuxna som växt
upp med heterosexuell mamma beskrev sin nye manlige partner. (abstract
Golombok 1997, SOU 2001:10, bilaga 1)

Lesbiska par visade mer känslighet och effektivitet på de mått där föräldrar
svarar på typiska barnuppfostringssituationer. (abstract Flaks, Ficher, Mas-
terpasqua och Joseph 1995, SOU 2001:10, bilaga 1; min kursiv.)

Studier har funnit att homosexuella fäder ger barnen mer omtanke, betonar
verbal kommunikation i större utsträckning och anstränger sig mer än he-
terosexuella fäder att skapa stabila hemförhållanden och positiva relationer
till sina barn. (abstract Bigner och Bozett 1990, SOU 2001:10, bilaga 1; min
kursiv.)

Premisserna för vad som utgör en god förälder är förvisso i de refererade
undersökningarna även baserade på redan nämnda stabila könsidentite-
ter. Oavsett vilket värde man lägger i de egenskaper som i utredningen
framförs som positiva för barn och föräldrar, är det dock relativt tydligt
att många av de undersökningar som utredningen vilar på inte alls har
kommit fram till att homosexuella föräldrar, utifrån samma premisser, är
lika bra som heterosexuella: de har kommit fram till att homosexuella för-
äldrar är bättre.13 Detta lyfter dock inte utredningen fram överhuvudta-
get. Innala avslutar istället denna bilaga med att konstatera det som utred-
ningen i sin tur upprepar ett antal gånger, nämligen att 

homosexuella män och lesbiska kvinnor har barn och kan vara lika bra för-
äldrar som heterosexuella män och kvinnor och att de barn som växer upp
med homosexuella föräldrar inte har det sämre än de barn som växer upp med
heterosexuella föräldrar. (SOU 2001:10, bilaga 1; min kursiv.)
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De skillnader som de refererade undersökningar faktiskt tagit upp och som
kommit fram till att homosexuella föräldrar, utifrån de uppsatta premis-
serna, inte sällan är bättre föräldrar än heterosexuella förvandlas i utred-
ningen till ett ”lika bra”. Det sker med andra ord en intressant devalver-
ing av adjektiv som blir än mer intressant när Innala tillägger att 

Homosexuella familjer har också visat sig vara en förebild för andra icke-ty-
piska familjer. (SOU 2001:10, bilaga 1; min kursiv.)

Utredningen vägrar med andra ord ganska hårdnackat att tillerkänna ho-
mosexuella familjer en möjlig roll som förebilder för heterosexuella famil-
jer; de kan endast fungera som förebilder för andra avvikande familjer, vil-
ka inte definieras närmare. I sin helhet menar utredningen att heterosex-
uella familjer är en förebild för homosexuella, vilka i sin tur tillskrivs en
roll som förebild för ännu ej interpellerade (och definierade) familjefor-
mer. Därav följer att homosexuella föräldrar helt enkelt inte kan tillskri-
vas egenskaper som är bättre än förebilden, eftersom hela den tänkta nor-
maliseringskedjan i så fall brister. Homosexuella föräldrar kan följaktligen
inte vara vare sig bättre eller sämre, de kan endast vara ett ”lika bra” base-
rat på samma premisser som heterosexuella.14 Homosexuella föräldrar
måste dock anstränga sig mer, enligt utredningen, för att uppnå detta ef-
tersträvansvärda ”lika bra”, vilket framkommer i samma bilaga där man
exempelvis redogör för att homosexuella som uppmuntrar sina barn till så
kallat könstypiskt beteende i större utsträckning än vad heterosexuella gör
minskar riskerna för att deras barn får en störd könsutveckling och en osä-
ker uppväxt. Att homosexuella kan vara ”lika bra” föräldrar som hetero-
sexuella är alltså något som inte uppnås per automatik. Interpellationen
handlar med andra ord om att tydliggöra vad som är en bra förälder och
hur homosexuella ska kunna uppnå denna status, vilket inkluderar en del
ansträngningar och uppoffringar som heterosexuella inte behöver göra, ef-
tersom homosexuella saknar något som heterosexuella anses ha i sig själ-
va. Följdfrågan är vad detta något kan vara? Utredningen är här ganska
oprecis, även om den frågar om ett barn nödvändigtvis behöver en mor
och en far för en tydlig könsidentitet. Utredningen landar slutligen i en
kompromiss: enligt de undersökningar de refererar till behövs inte en fa-
der för att barnet ska få en tydlig könsidentitet, men det betonas samti-
digt att de gånger det finns en manlig förebild knuten till familjen, så un-
derlättar detta barnets könsutveckling. Vad man hela tiden implicerar är
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att homosexuella föräldrar måste ta ett ansvar för sin stigmatiserade och
utsatta position. Framför allt impliceras dock att de saknar ett motsatt kön,
även om detta inte görs explicit förrän i lagförslagets sista instans i form
av lagutskottets verkställande utlåtande:

Det bör därför, anför regeringen, finnas öppenhet kring partnerskapet, och fa-
miljesituationen bör inte vara omgärdad med förbud och hemligheter. Part-
nerna bör kunna hantera omgivningens attityder, ha beredskap att möta bar-
nets tankar om familjen och ha en positiv inställning till det motsatta könet.
(2001/02:LU27 Partnerskap och adoption, m.m.; min kursiv.)

Sökandens nätverk och möjligheter att erbjuda barnet goda och varaktiga
manliga och kvinnliga förebilder är, anför regeringen, en naturlig del i den hel-
hetsbedömning som skall göras. Det gäller i dag när ensamstående adopterar
och har inte bedömts behöva framgå av lagtexten. (2001/02:LU27 Partner-
skap och adoption, m.m.; min kursiv.)16

För att den homosexuella relationen skall anses vara likvärdig en hetero-
sexuell, måste den homosexuella familjen alltså först göra helt klart för sin
omgivning att den är homosexuell och ständigt upprepa detta så att inga
missförstånd kan uppstå. Detta är en del av kravet på homosexuella för-
äldrar, det vill säga att ta ansvar för att omgivningens stigmatiserande re-
aktioner inte ska drabba barnet. En ganska enkelriktad interpellation, med
andra ord, som inte alls riktar sig mot dem som stigmatiserar utan istället
lägger ansvaret på den stigmatiserade, som samtidigt (något paradoxalt)
förväntas att i alla situationer vara helt öppen med sin stigmatiserande sex-
ualitet. Parterna måste också ha, vad som kryptiskt definieras som, ”en po-
sitiv inställning till det motsatta könet”. Oavsett om detta refererar till det
fysiska könet i sig eller till alla medlemmar av det ”motsatta” könet, bety-
der kravet att individerna i en samkönad relation för det första måste er-
känna att det finns ett ”motsatt” kön och för det andra inte får uttala sig
negativt om detta. Varken kritik mot tvåkönsmodellen, kritik mot köns-
bundna egenskaper eller ens kritik mot individer med annat kön verkar
alltså tillåtet. 

Framför allt presenterar lagutskottet dock lösningen på det av utred-
ningen utpekade problemet angående frånvaron av två olika kön i en sam-
könad relation. Genom att helt enkelt ställa krav på att en eller flera per-
soner av ”motsatt” kön inkluderas i familjen, kan en homosexuell familj
anses berättigad att adoptera barn. Intressant är självfallet att det inte räck-
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er med vem som helst som representant för det ”motsatta” könet: det mås-
te vara ”goda och varaktiga manliga och kvinnliga förebilder”, vilket inte
bara visar på det väsentliga i att män beter sig manligt och kvinnor kvinn-
ligt, utan också tydliggör att den inkluderade individen måste vara en per-
manent del av den homosexuella familjen. 

När två blir ett

Det faktum att både lagutskottet och utredningen frekvent jämför den två-
samma, homosexuella familjen med ensamstående föräldrar pekar även i
riktning mot att det inte är antalet föräldrar som är väsentligt för utred-
ningen, utan könsfördelningen. De flesta av undersökningarna som utred-
ningen redogör för innebär nämligen nästan enbart jämförelse mellan ”ho-
mosexuella” (kön anges, men inte om de är ensamstående eller par) och
”ensamstående, heterosexuella” (kön brukar anges). Det verkar med andra
ord vara oväsentligt för utredningen om de homosexuella föräldrarna är
en eller två till antalet för att ett barn ska få en bra uppväxt (att de skulle
vara flera är helt uteslutet eftersom tvåsamheten redan är satt som självk-
lar premiss), medan det däremot alltid betonas om en heterosexuell per-
son är ensamstående i samband med barnuppfostran. Detta antyder att ett
homosexuellt par är ofullständigt även när de är två, det vill säga att två
homosexuella föräldrar snarare är lika med en heterosexuell. Eftersom un-
dersökningarna inte endast syftade till att undersöka barnets könsutveck-
ling utan även andra psykiska och sociala företeelser som barnets allmän-
na välmående, förmåga att knyta kontakter, intelligens, etcetera är det svårt
att förstå varför jämförelserna annars nästan undantagslöst görs med en-
samstående heterosexuella föräldrar. Förvisso nämner utredningen intres-
sant nog att dessa undersökningar har fått kritik på grund av jämförelsen
med ensamstående heterosexuella föräldrar. Denna kritik är dock inte ba-
serad på resonemanget ovan, utan på att resultatet kan vara missvisande
eftersom barn till både ensamstående och homosexuella anses ha det ge-
mensamt att deras föräldrar har separerat och ”en del annan forskning
kring barn i allmänhet har visat att s.k. skilsmässobarn i större utsträck-
ning än andra barn kan få problem under sin uppväxt.” (SOU 2001:10, s.
216). Någon annan kritik mot att jämföra en förälder med två föräldrar av
samma kön framför däremot inte utredningen. 

Vad som ytterligare pekar på att utredningen utgår från att två homo-
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sexuella personer inte är ett fullkomligt par, är först att det i samma refe-
rerade undersökningar (vilka helt ligger till grund för utredningens beslut)
inte skrivs mycket om den homosexuella, icke-biologiska förälderns rela-
tion till barnet medan det däremot ägnas en hel del text åt barnets rela-
tion till den biologiska fadern. Framför allt handlar det då om att de ho-
mosexuella, biologiska föräldrar som låter sina barn ha kontakt med den
andra biologiska föräldern bidrar till en bättre uppväxtmiljö än de som inte
gör det. När relationen till moderns partner väl tas upp handlar det däre-
mot om att barn anses ha lättare att acceptera en homosexuell (kvinnlig)
partner än en ny heterosexuell (manlig) eftersom ”respondenterna med
homosexuella mödrar inte hade upplevt moderns partner som något hot
gentemot den frånvarande fadern utan snarare som en extra vuxenperson.”
(SOU 2001:10, s. 229) Utredningen framhåller här att faderns plats inte kan
ersättas av en kvinna (som talande nog benämns med de könsneutrala be-
greppen ”partner” och ”vuxenperson”) och att det är relationen mellan
mannen och kvinnan som är primär och central för ett barn. 17

Vad betyder det att två homosexuella personer endast kan jämföras med
en heterosexuell person men att lagen samtidigt sedan 1917 har tillåtit en-
samstående att adoptera utan att könstillhörighet eller sexualitet har dis-
kuterats offentligt? Det var fram till 2001 endast gifta par som kunde ad-
optera tillsammans och därmed var heterosexualitet ett underförstått krav,
men för ensamstående personer har det inte funnits något explicit förbud
baserat på sexualitet. Det är alltså först när två homosexuella individer dis-
kuteras, som adoption definieras som problematiskt av lagen. Det borde
egentligen betyda att det inte heller är frånvaron av ett kön som är proble-
met, eftersom ensamstående endast representerar ett kön men ändå har
rätt att ansöka om adoption. Det är snarare närvaron av två lika kön som
gör att två homosexuella föräldrar i detta fall är ett problem, medan en för-
älder inte är det. Man skulle kunna formulera det så att en ensamstående
förälder lämnar öppet för ett motsatt kön i en eventuell framtid genom
att en heterosexuell relation alltid kan inledas, medan den homosexuella
relationen tydligt har stängt denna möjlighet och istället visar på en fak-
tisk sexuell relation mellan två personer av samma kön. Den homosexuel-
la relationen tolkas därför av utredningen som en relation mellan två krop-
par som endast kan representera ett kön. Två kroppar och ett kön är inte
detsamma som två subjekt vare sig inom en heterosexuell matris eller i ut-
redningen. Samtidigt är ett homosexuellt par inte heller jämförbart med

179

Begärets lagar 4  05-10-13  11.34  Sida 179



ett (legitimt) subjekt, eftersom ensamstående, som sagt, redan kunde ad-
optera. De är med andra ord varken två eller en. 

Detta är förmodligen en situation som är helt oförståelig utifrån en idé
om att könstillhörighet skapar subjektet och att en (riktig) sexuell relation
alltid representeras av två olika kön. Den homosexuella parrelationen in-
tar med andra ord i detta sammanhang en sorts abjekt position som två-
men-ändå-inte-en-parrelation, vilket utredningen förgäves försöker han-
tera genom att lägga till ett krav på ett utjämnande subjekt (i form av
”motsatt kön”) till den homosexuella familjen samtidigt som man förväg-
rar den icke-biologiska föräldern en central roll i barnuppfostran (eller helt
enkelt inte nämner denna person överhuvudtaget). Utredningens lösning
på det som anses vara ett problem visar i sig att den homosexuella relatio-
nen egentligen intar en abjektsposition och att det är denna position som
är orsak till hela utredningen i sig. Följaktligen är utredningens lösning
inte heller en lösning på abjektionen utan endast en sorts ad hoc: ett tillägg
i form av ett krav på ett närvarande ”motsatt kön” som fullbordar den
ofullbordade familjen. 

Adoptionsutredningen presenterar alltså en rad olika interpellationer
där homosexuella på olika sätt förväntas ta sitt ansvar för den brist de re-
presenterar. Det är tydligt att det endast är genom detta ansvar som ho-
mosexuella kan tillskrivas vissa rättigheter och få ett erkännande som ho-
mosexuell. Homosexuella familjer erkänns och interpelleras med andra ord
på villkor att de tar ansvar för att effekterna av deras föräldraskap inte för-
ändrar definitionen och värdet av den heterosexuella, biologiska kärnfa-
miljen.18

Det uteslutnas rester/röster

Som berördes ovan hänvisar adoptionsutredningen till något som kallas
”andra icke-typiska familjer”, vilka dock aldrig interpelleras i någon egent-
lig mening, utan endast tillskrivs ett behov av förebilder (att identifiera sig
med). Liknande förbigångna omnämningar förekommer även i de andra
utredningarna. Partnerskapsutredningen försöker exempelvis i ett kort
stycke bemöta den kritik som framförts mot partnerskapslagen från annat
håll än det kristna eller konservativa:

Inte alla homosexuella är dock för en lagstiftning av typen registrerat partner-
skap. Vissa vill inte acceptera ett partnerskap som inte fullt ut likställs med
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äktenskap och menar att ett andra rangens arrangemang befäster en uppfatt-
ning om att homosexuella inte skulle vara lika mycket värda som heterosex-
uella. Andra anser att ett partnerskap som bygger på äktenskapets regelverk
liksom äktenskapet inbjuder till ekonomiskt beroende, undertryckta kon-
flikter m.m. och motarbetar av den anledningen en sådan lagstiftning. De
allra flesta homosexuella är dock sannolikt för en lagstiftning om partnerskap.
(SOU 1993:98, s. 63f, min kursiv.)

Här blottläggs bland annat att utredningen inte agerar utifrån ett faktiskt
opinionsunderlag, utan från en egen idé om vad ”de allra flesta homosex-
uella” önskar. Utredningen har med andra ord redan i förväg interpellerat
”de allra flesta” homosexuella med denna önskan. Den kritik mot partner-
skapslagen som framfördes av en del homosexuella och som utredningen
ändå låter skymta fram framstår därigenom som både absurd och orimlig
eftersom den per definition blir en kritik mot de egna rättigheterna. Ett
liknande exempel på synliggjorda, men ”orimliga”, motröster kan återfin-
nas i bilagan till SOU 1984:63, där sociologen Per Arne Håkansson genom-
förde en enkätundersökning bland homosexuella och konstaterade att
svarsfrekvensen från lesbiska varit lågt därför att

det i synnerhet bland kvinnor har funnits en kritisk inställning till utredning-
en och till att som homosexuell bli gjord till undersökningsobjekt. Det lyckades
till exempel inte att få organisationen Lesbiska Feminister att delta i undersök-
ningen. (SOU 1984:63, s. 538)

Kritiken från homosexuella avslås i både SOU 1984:63 och SOU 1993:68
utan några andra argument än dessa. Istället tycks det tillräckligt att kri-
tiken anses representeras av en minoritet av de homosexuella och att den
därför inte behöver tas i beaktande. Detta kan jämföras med hur utred-
ningen bemöter exempelvis kristdemokraternas kritik genom att presen-
tera mycket precisa motargument. Där är det inte väsentligt hur många
som framfört kritiken utan snarare vad kritiken består i. Utredningen väl-
jer med andra ord att inte bemöta en viss kritik, men har samtidigt valt att
ändå visa att denna kritik existerar. Den centrala frågan i detta samman-
hang är sålunda hur det kommer sig att man återfinner dessa motsägelser
– om än infrekvent och fragmentariskt – i utredningarna? Varför nämner
en utredning att det finns en kritik som hävdar just det utredningarna
fruktar mest? Ett möjligt svar på den frågan är att ett totalt nedtystande
förmodligen hade varit än mer bekymmersamt, då ett sådant skulle upp-
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märksammas i en kontext där nedtystande är liktydigt med odemokratiskt.
Utredningarna och deras politiska etablissemang skulle då stå utan försvar
eller förklaring, vilket vore liktydigt med politiskt självmord. Genom att
lyfta fram (spridda och fragmenterade) kritiska röster framstår istället ut-
redningarna som välbalanserade och lyhörda för invändningar.

Motröster har, som redan visats, lyfts fram på liknande sätt även i SOU
1941:32 (Homosexualitetens samhällsfarliga yttringar), där de antingen be-
möttes med medhåll (när en del homosexuella ansåg att deras läggning var
medfödd) eller med avvisande (när en del homosexuella ansåg att deras
läggning inte gick att kontrollera). I SOU 1984:63 och SOU 1993:68 sker
däremot varken det ena eller det andra, utan ”motrösterna” bemöts inte
med ett ställningstagande överhuvudtaget. Motsägelserna är nämligen pre-
senterade på så sätt att det är underförstått att kritiken är alltför absurd för
att överhuvudtaget kunna bemötas av utredningen. Motrösterna verkar
med andra ord utsättas för en banalisering som legitimerar utredningar-
nas icke-bemötande.19

Frågan är om detta beror på att motrösterna talar ur en position som
hävdar att homosexualitet är något annat än det utredningarna menar och
att detta framförs av just homosexuella och inte av homofober, nynazister
eller kristna fundamentalister. Just den sortens kritik framstår nämligen
förmodligen som en motsägelse par excellance för utredningarna, då hela
deras grund för vad homosexualitet är och vad homosexuella vill skulle fal-
la om de tog till sig den framförda kritiken. Trots sin fragmentariska pre-
sentation kan motrösterna nämligen tolkas som dels en kritik mot äkten-
skapet som generell institution (i SOU 1993:68), dels som en kritik mot
sexualitetens konstitutiva art (i bilagan till SOU 1993:68) och dels som en
kritik mot att homosexuella objektifieras och tillskrivs offerpositioner (i
SOU 1984:63). 

Den enda kritik som faktiskt bemöts i dessa utredningar är således krist-
demokraternas reservationer och det är överlag tydligt att mycket av de
andra utredningarnas argumentation också är riktad mot just religiösa mo-
targument. I partnerskapsutredningen återfinns till och med ett officiellt
ställningstagande med en tydlig adress: ”Vi har ingen ambition att försöka
avgöra vilken av dessa bibeltolkningar som kan anses mest korrekt. Detta är i
huvudsak en fråga om tro hos den enskilde. Vi anser inte heller att religiösa
aspekter bör vara avgörande för vårt ställningstagande. ” (SOU 1993:98, s. 16)
Detta ställningstagande påminner om 1941-års utredning, där man tog
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tydlig ställning mot en religiös tolkning av homosexualitet för att istället
förespråka en (natur)vetenskaplig tolkning. Vad som skiljer de två utred-
ningarna åt är att SOU 1993:98 inte förespråkar en vetenskaplig tolkning
istället för en religiös, och utredningen har märkbart svårt att helt avfärda
det religiösa motivet, vilket blir tydligt när nedanstående uttalande följer
det ovan citerade ställningstagandet: ”Vi konstaterar dock att det kristna
kärleksbudskapet står i överrensstämmelse med vår inledningsvis redovisade
grundinställning.” (SOU 1993:98, s. 16) Att utredningarna bemöter krist-
na eller fundamentalistiska grupper och för en dialog med referenser och
argument som är förståeliga för båda parter visar om inte annat att deras
respektive definition och hantering av homosexualitet inte ligger så långt
ifrån varandra som utredningarna gärna vill tro. Det verkar med andra ord
som om de motröster som utredningen tar på allvar är de som delar ut-
redningens essentialistiska subjektsdefinition, medan de övriga inte be-
möts i någon egentlig mening och inte heller erkänns som legitima
motröster. 

Slutsatser och sammanfattning
I följande sammanfattning kommer de analyserade utredningarna att
jämföras över tid och likheter respektive skillnader kommer att påvisas.
Slutsatserna från kapitel 3 kommer även att införlivas i dessa resonemang
eftersom det i praktiken är svårt att diskutera interpellationer utan hän-
synstagande till abjektionsprocesser. Centralt för slutsatserna är de olika
kunskapsanspråkens roll för reproduktionen av könsskillnader och hete-
ronormativitet. Dessa kan redan här kan delas upp i de argument som le-
gitimeras genom biologisering (”biologism)”, psykologisering (”psykolo-
gism”), funktionalisering (”funktionalism”) och slutligen genom morali-
sering (”moralism”).

När det gäller generella förändringar kan man se att både utredningar-
na och interpellationerna efter hand har blivit allt fler till antalet. I 1941
års utredning är det relativt få interpellationer av homosexuella som äger
rum, medan de huvudsakliga kunskapskraven riktar sig mot heterosexu-
ella (”allmänheten”). Syftet med att fastställa en definition av avvikande
begär handlar i utredningen explicit om att undvika att lagväsendet ifrå-
gasätts; det är genom en definition av homosexualitet som biologiskt kon-
stitutivt som en ineffektiv lag kan avskaffas. Lagens legitimitet står även i
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fokus för SOU 1968:28 om inter- och transsexualism där det officiella upp-
draget är att utreda den byråkratiska rutinen att hantera könsbyten. Om
man jämför detta med de senare utredningarna rörande homosexualitet
från 1984 och framåt, finner man att denna funktion tonas ner. Framför
allt återfinns fler och mer detaljerade interpellationer riktade mot både
homo- och heterosexuella. När det gäller de inbördes referenserna, det vill
säga utredningarnas efterkonstruerade kausalitet, väljer de senare utred-
ningarna att ibland börja sin historisering med avkriminaliseringen 1944
och ibland vid riksdagens offentliga uttalande om homosexuella relatio-
ner från 1973, men man undviker samtidigt att citera eller referera utför-
ligare till andra utredningar än de i tiden närliggande. Den historiesyn
man presenterar framstår likaså som klart evolutionär där varje lagutred-
ning ses som en del av den determinerade vägen mot ökad tolerans gen-
temot homosexuella. Det är inom denna narrativa diskurs som utredning-
arna önskar interpellera sina subjekt vilka därmed görs beroende av den-
na evolutionära historieskrivning både för sin identitet och för sin
förståelse av den egna samhällspositionen. 

Definitionen av homosexualitet som någonting konstitutivt återfinns
likaså i många versioner även i de senare utredningarna. Detta tyder på att
oavsett tidpunkt har alla utredningar som behandlat homosexualitet an-
sett det vara av yttersta vikt att reproducera homosexualitet som ett med-
fött och stabilt (i betydelsen ej ärftligt eller ”smittsamt”) begär. Den så kal-
lade förförelseteorin är också den vilken alla utredningar som explicit be-
handlar homosexualitet känner sig manade att upprepade gånger förklara
vara grovt felaktig och ovetenskaplig. Det är tydligt att det endast är ge-
nom ett sådant vederläggande som både avkriminaliseringen av homosex-
ualitet och de senaste decenniernas lagändringar har ägt rum. Detta pekar
mot att en rädsla för samkönat begär driver lagutredningarna. Satt i sam-
band med den heterosexuella matrisens anspråk på stabila subjekt, blir den
konstitutivt homosexuelle inte enbart ett hanterbart objekt för heteronor-
mativiteten, utan homosexuella blir även ett ytterst nödvändigt objekt.
Därför är det inte underligt att det ständigt återkommande hotet mot det
heteronormativa subjektet är att homosexualitet ska spridas, det vill säga
att ”vem som helst, till och med jag själv” kan komma att känna ett sam-
könat begär. Detta skulle nämligen innebära att det bekönade subjektets
melankoliska orsak skulle göra sig påmint och därmed ifrågasätta grunden
för den materialiserade könsupplevelsen. Det bekönade subjektet skulle
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med andra ord ställas inför ett abjekt som inte kan objektifieras, inte kan
distanseras från subjektet; ett abjekt som istället insisterar, inte bara på ett
ifrågasättande av detta subjekt, utan även på en sammansmältning. Utifrån
detta (icke)tänkta och fruktade scenario framstår den stabila minoritets-
grupp som utredningarna tillstyrker, som en önskedröm och ett hetero-
normativt hopp snarare än ett välment konstaterande. 

Det finns med andra ord fog för att hävda att det centrala syftet med
utredningarna rörande homosexualitet under hela 1900-talet har varit att
cementera uppfattningen om homosexualitetens konstitutionella art. Det-
ta har i sin tur främst skett genom att utredningarna vänt sig till (olika)
vetenskapliga företrädare. I de tidiga utredningarna finns en tillit till en
medicinsk utveckling som inom en snar framtid ansågs kunna göra det
möjligt att behandla homosexuella kroppar så att de blev heterosexuella.
Detta blev förvisso aldrig en realitet, även om denna förhoppning på sätt
och vis kan sägas ha fått ett visst utlopp i behandlingen av inter- och trans-
sexuella istället. Efter 1970-talet övergår sålunda drömmen om den be-
handlade homosexuella kroppen till önskan om en annan form av anpass-
ning i form av den sociala anpassningen. Detta skifte är förmodligen den
mest påtagliga skillnaden mellan de senare och tidigare utredningarna,
även om skalpellen, som sagt, gick över till att skära i andra kroppar.

Den sociala anpassning, som på ett plan är mer kroppslig än den kirur-
giska anpassningen, blir tydlig i de senare utredningarna där interpellatio-
nerna nästan uteslutande handlar om homosexuellas anpassning till den
heteronormativa definitionen av relation och familj, inbegripet ett krav på
homosexuellt ansvarstagande för den egna avvikelsens effekter. Definitio-
nen av den inverterade homosexuella kroppen har dock inte försvunnit,
utan återfinns snarast som ett implicit utgångsläge som då och då dyker
upp i de senare utredningarnas texter; inte sällan som en del av de kun-
skapsanspråk som utgör grunden för den dubbla interpellationen av både
hetero- och homosexuella. Det rör sig om kunskapsanspråk som undan-
tagslöst anses kunna leda till ökad tolerans och acceptans för homo- och
bisexuella. Analysen av denna kunskap visar dock att den fyller just an-
passningens krav och därför kan ses som en del av den objektifieringspro-
cess som åtminstone tillfälligt avvisar det abjekta i det samkönade begä-
ret, det vill säga just den process som även de tidigare utredningarna käm-
pade med och försökte uppnå genom en definition av homosexualitet som
en medfödd inverterad (hetero)sexuell läggning. 
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Vad gäller användningen av legitimerande experter och vetenskaper,
skiljer sig alltså utredningarna på så sätt att de tidigare utredningarna rö-
rande homosexualitet är oförblommat biologistiska och helt stödjer sig på
medicinalstyrelsens utlåtande, medan SOU 1968:28 (om inter- och trans-
sexualism) genom sina psykiatriska experter och teorier om könsutveck-
lingen, snarare ligger närmare en så kallad socialkonstruktivistisk defini-
tion av kön och begär. Heteronormativiteten reproduceras då istället ge-
nom argumenten om (sexuell) funktion och mänskligt psyke
(”funktionalism” och ”psykologism”).20

De senare utredningarna är mer ambivalenta när det gäller referenser
och experter. Samhällsvetare och psykologer utgör där förvisso en huvud-
part, och man framhåller att homosexualitet kan vara biologiskt eller psy-
kologiskt orsakat, men att begäret oavsett vilket är konstitutivt. Dessa ut-
redningars argumentering är dock i första hand moralistisk, då de inte re-
fererar till vare sig naturvetenskapliga eller psykologiska undersökningar
rörande homosexualitetens orsaker, utan istället menar att en definition
av homosexualitet som biologiskt konstitutiv är detsamma som en ”icke-
homofobisk” definition av homosexualitet. Detta framgår bland annat av
de krav som ställs på det som i alla utredningarna kallas för ”allmänheten”
eller ”svenska befolkningen”, det vill säga på en förmodat heterosexuell
(vit) majoritet.21 Denna massa av människor förväntas nämligen anamma
vissa kunskaper för att kunna hantera homosexualitet på, ett av utredning-
arna, definierat rätt sätt. Detta sätt handlar vidare i mångt och mycket om
att man antar att en korrekt definition av homosexualitet leder till en kor-
rekt behandling av homosexuella. ”Korrekt” betyder i alla dessa samman-
hang att hävda homosexualitetens biologiskt konstitutiva och stabila karak-
tär, samt att anta att homosexuella önskar leva på samma sätt som hetero-
sexuella antas leva. Detta blir extra tydligt i Folkhälsoinstitutets
enkätundersökning, där det genom en bakvänd argumentering specifice-
rades att den korrekta definitionen är den som förklarar homosexualitet
som en medfödd läggning, därför att denna definition visar sig leda till ett
bättre bemötande av homosexuella.22 Genom att koppla dessa mätbara at-
tityder till en moralisk ståndpunkt, framstår alltså den biologistiska defi-
nitionen som både ovedersäglig och grundläggande för den politiska
agenda som senare tar form i utredningarna. Därmed blir det exempelvis
möjligt för utredningen att helt bortse från att det under hela denna pe-
riod faktiskt inte har presenterats en enda vetenskaplig undersökning som
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med säkerhet har påvisat ett sådant biologiskt samband.23 Moraliska
kopplingar verkar med andra ord fylla en mer central funktion i dessa se-
nare utredningar än i de tidigare, vilket är en slutsats som jag återkommer
till mer utförligt i slutdiskussionen. 

Väsentligt att konstatera i detta sammanhang är att reproduktionen av
heteronormativitet inte verkar ha någon direkt anknytning till en specifik
vetenskaplig instans. Reproduktionen kan snarare fortgå med hjälp av bi-
ologistiska antaganden lika väl som psykologistiska, moralistiska eller soci-
alkonstruktivistiska. Biologismen med sina teleologiska antaganden om
kroppen och socialkonstruktivismens oproblematiserande antaganden om
densamma kan på ett plan verka ha lite gemensamt. Ändå kan likartade fö-
reställningar, likartade subjekt och likartade kroppar reproduceras med
hjälp av båda dessa ”motpoler”. Frågan är om det inte handlar om att de
hypoteser som görs i dessa fall av nödvändighet tvingas vila på vissa meta-
fysiska antaganden om kroppen(s gener) som självständigt styrande faktor
(biologism) eller samhället som självständigt styrande faktor, där kroppen(s
materia) ses som en oväsentlig omständighet (socialkonstruktivism). De är
ur den synvinkeln två sidor av samma mynt och kan av den anledningen
reproducera samma normer. Ingen av dem är dock determinerade att göra
så, vilket ytterligare visar på att ett heteronormativt tänkande kan forma de
vetenskapliga diskurserna i precis samma utsträckning som de juridiska. 

Vidare har även interpellationen av det heterosexuella subjektet föränd-
rats på vissa punkter. Förvisso finns det stora likheter mellan utredning-
arna vad gäller de kunskapskrav som riktar sig mot den redan nämnda all-
mänheten, men de senare utredningarna skiljer sig genom att de inte vi-
sar förståelse för denna allmänhets så kallade homofobi. SOU 1941:32
menar exempelvis att det är fullt förståeligt att heterosexuella människor
kan hysa avsky mot homosexualitet, även om man känner till homosexu-
alitetens orsaker. De senare utredningarna menar istället att all avsky mot
homosexuella baserar sig på okunskap och att vissa människor löper stör-
re risk att vara homofober än andra (lågutbildade, äldre, landsbygdsbor,
religiösa fundamentalister, rasister, etc.).24 ”Homofobi” i de senare utred-
ningarnas definition blir med andra ord detsamma som ”okunskap” vil-
ket därigenom även blir liktydigt med omoral. De senare utredningarnas
förespråkande av så kallad ”ökad synlighet” av homosexuella passar likaså
väl in i denna specifika kunskapsproduktion. Jämfört med de tidigare ut-
redningarna som talade om synlighet av homosexuella som ett problem
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och som ett hot mot samhället, kan förvisso de senare utredningarnas lin-
je verka vara dess raka motsatts. Till saken hör dock att dessa utredningar
framför sina argument för synlighet på ett väldigt speciellt sätt: man syf-
tar nämligen inte på synliggörande av homosexuell sexualitet eller homo-
sexuella handlingar, utan snarare på synliggörande av homosexuella indi-
vider och deras rättigheter vilket framgår av utredningarnas betoning på
”kändisar” och debatter om ”homolagar” i media. 

Med teoretiskt språkbruk betyder detta att utredningarna inte talar om
synliggörande av homosexuell performativitet, en performativitet som är
nödvändig inte enbart för att kunna ”vara” homosexuell utan också för att
kunna reproducera ett samkönat begär (se exempelvis Butler, 1993:163ff ).
Genom att lägga betoningen på andra sorters synliggörande än just det
performativa, visar istället utredningarna att det är en viss sorts uppmärk-
samhet som förespråkas och att den endast bör ske under villkor att den
reproducerar de önskvärda kunskapskraven. Det talas följaktligen inte alls
om offentliggörande av homosexuell sexualitet, exempelvis på allmänna
platser eller i just media.25 Det är denna ”homosexualisering av det offent-
liga rummet” som är ämnet för de tidigare utredningarna, vilka nämner
just synliggjord homosexualitet på allmän plats som ett problem och nå-
got som bör förhindras. Förmodligen beror denna tystnad om offentligt
(homo)sexuellt begär i de senare utredningarna på att den bild som 1941-
års utredningen projicerar av den promiskuösa bögen som smyger
omkring i buskarna är just den bild man i exempelvis partnerskapsutred-
ningen kallar ”myt” eller ”vanföreställning”. Fenomenet förklaras istället
med att bristen på andra mötesplatser tidigare tvingade en del homosexu-
ella till att träffas under sådana former. Man kan utläsa en oförstående in-
ställning inför detta väldokumenterade fenomen (se exempelvis Nilsson
och Lindholm, 2002), som talar för att den samkönade sexuella akten fort-
farande är ett problem även för de senare utredningarna. Samtliga utred-
ningars användning av begreppet ”uppmärksamhet” verkar med andra
ord, oavsett om det knyts till en positiv eller negativ värdering, inte leda
till någon ökad möjlighet för samkönat begär att offentliggöras, utan har
i de senare utredningarna istället blivit ytterligare en möjlighet att repro-
ducera det önskvärda homosexuella objektet.

Försöken att (om)forma ”delar av” det abjekta till ett objekt är likaså en
synlig process i de statliga offentliga utredningarna. När det gäller inter-
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och transsexuella framgår detta tydligast i deras tillskrivna position som
behandlingsobjekt, men det finns även andra saker som implicerar att ob-
jektifieringen är central på andra sätt: enligt både SOU 1968:28 och studi-
er av läkarpraktik (Kessler, 1990; Hirseland, 2003) omformas den intersex-
uella kroppen för det mesta till kvinnligt kön. Utifrån feministiska analy-
ser av kvinnokroppen som medicinskt objekt (se exempelvis Laqueur,
1990; Rosenbeck, 1992; Johannisson, 1994) kan detta förstås som att den
intersexuella kroppen på så sätt inte bara blir hanterlig och förståelig för
läkare, föräldrar och omgivning. Den blir även ett (kvinnligt) objekt som
är möjligt att undersöka, studera och kanske i viss mån att tillskriva ett för-
ståeligt offerskap eftersom det i kvinnligheten anses ingå ett visst mått av
martyrskap. Transsexuella tillskrivs likaså en önskan att bli det ”motsatta”
könet – att så att säga bli sitt eget objekt och sitt eget offer – och vinner
på så sätt läkarnas och lagens sympati och stöd i utbyte. Även där är det
intressant att notera att utredningen överlag talar om transsexuella som
män som känner sig som kvinnor, och endast nämner kvinnor som kän-
ner sig som män i statistiska sammanhang. 

Homosexualitet går i sin tur under denna period enligt min tolkning
från en något obskyr position som någonting samhällsfarligt till att genom
vetenskapligt legitimerande definitioner bli heterosexualitetens invertera-
de och objektifierade spegelbild. En sådan objektsposition är förvisso i
praktiken omöjlig och är därför en paradoxal position som alltid riskerar
att både begränsa och forma den objektifierade utifrån andra subjekts be-
hov och normer. Utifrån interpellationsanalysen kan jag dra slutsatsen att
denna paradoxala objektifiering av homosexuella och inter- och transsex-
uella i första hand genomförs genom lagens olika kunskapsanspråk, där de
avvikande i princip anses vara offer för två saker: 1) en obefintlig lagstift-
ning och 2) okunniga människor. Båda dessa ”orsaker” anses stå i lagens
makt att förändra och lagen och dess utredning anser sig bidra till en sprid-
ning (en folkbildning?) av rätt kunskap, vilket när det gäller homosexuel-
la visar sig vara den kunskap som betonar/producerar idealiserande likhe-
ter mellan hetero- och homosexuella, men som just därför även är en kun-
skap som aldrig kan (vill) ta upp skillnaderna. Den ambivalenta
inställningen till könstillhörighet märks exempelvis när den ena utred-
ningen skriver att denna enda skillnad trots allt inte är grund för diskri-
minering, medan en annan utredning (SOU 2001:10) tillsätts för att visa
att könstillhörigheten har en betydelse och att homosexuella måste ta an-
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svar för att deras brist på ”motsatt” kön kompenseras på en rad olika sätt
för att inte homosexuella föräldrar, bokstavligen, ska reproducera homo-
sexualitet eller andra könsidentitetsstörningar. Utredningarna verkar med
andra ord i första hand ute efter att med alla medel begränsa risken för
mötet med det abjekta så långt det är möjligt. Interpellationen av homo-
sexuella får i detta fall samma effekt som exempelvis beskärningen av in-
tersexuella kroppar, med den skillnaden att homosexualiteten hela tiden
tillskrivs en brist som det är de homosexuellas moraliska ansvar att både syn-
liggöra och bearbeta. 

Interpellationsanalysen visar vidare att det råder en intrikat balansgång
mellan att tillskriva homosexuella likheter respektive skillnader jämfört
med heterosexuella. Den heterosexuella matrisens krav på en tydlig
könstillhörighet för existens och erkännande återkommer ständigt. I de se-
nare utredningarna tydliggörs med minutiös noggrannhet vilka likheter
mellan hetero- och homosexuella som är önskvärda och vilka skillnader
som inte kan bortses från. Det framgår att dessa utredningar helst vill slip-
pa det självgenerade ”problemet” med könstillhörighet i samband med de-
finitionen och värderingen av homosexualitet, men om och om igen tving-
as de ändå att nämna att det finns en skillnad mellan hetero- och homo-
sexuella och att denna utgörs av könstillhörigheten på deras respektive
begärsobjekt. ”Lösningen” har genom alla utredningar varit att genom en
definition av homosexualitet som en form av inverterad heterosexualitet,
”bevara” den heteronormativa kopplingen mellan kön och begär oföränd-
rad. Att detta inte har varit fullt ut effektivt, visar de senare utredningar-
nas ovilja att tala om homosexuellas könstillhörighet, där ett faktiskt be-
könande riskerar att påvisa det abjekta samkönade begäret, men där en ”av-
könad” kropp samtidigt är otänkbar. Det envisa fasthållandet vid en
heteronormativ definition av kön och begär leder med andra ord till att
könstillhörighet alltid riskerar att bli obskyrt och abjekt i samband med
homosexualitet. 

Utredningarnas oro och allmänna ambivalens angående homosexuellas
könstillhörighet ger i sin tur upphov till en rad andra svårlösta paradoxer.
Adoptionsutredningen uppvisar exempelvis svårigheter med att se ett ho-
mosexuellt par som en relation mellan två bekönade subjekt. Utredningen
väljer istället att antingen jämföra samkönade par med ensamstående he-
terosexuella eller att försöka att inte beröra den icke-biologiska partnerns
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delaktighet i barnuppfostran eller, när man ändå tvingas nämna denna
partner, inte beköna henne trots att det är tydligt att det handlar om just
en kvinna. Samtidigt är även denna utredning den enda av de senare ut-
redningarna som faktiskt talar om lesbiska förhållanden. Detta kan tyck-
as underligt eftersom det lesbiska begäret annars framstår som abjekt i
dubbel bemärkelse, men i jämförelse med de andra utredningarna står det
relativt klart att lesbianismen nästan enbart nämns i samband med mo-
derskap och att det endast är den biologiska modern i undersökningarna
som är av intresse för utredningen. Den andra kvinnan nämns inte annat
än som en orsak till ”det motsatta” könets frånvaro. Det är med andra ord
frågan om ett synliggörande av i första hand mödrar och endast i andra
hand av lesbiska individer (här endast jämförbara med ensamstående möd-
rar), medan det inte återfinns något synliggörande av en lesbisk relation.
Homosexuella mödrar verkar med andra ord i första hand bli representan-
ter för moderskap snarare än representanter för ett parförhållande, trots
att utredningen är tillsatt för att undersöka möjligheten för registrerade ho-
mosexuella par att prövas som gemensamma adoptionsföräldrar. 

Adoptionsutredningen suddar på så sätt ut lesbiskt begär genom att väg-
ra att erkänna en relation mellan två bekönade kvinnor som en signifikant
relation. Denna relation definieras hela tiden som både otillräcklig och
oväsentlig för det eventuella barnet, och allt fokus ligger redan från bör-
jan på hur en lag kan se till att åtminstone otillräckligheten kan lösas ge-
nom specifika adoptionskrav för samkönade par. Lesbianism förminskas
alltså som kategori, och istället tar moderskap nästan helt över. Det kan
förvisso tyckas mindre underligt, då det är föräldraskap som utredningen
trots allt fokuserar på, men satt i relation till den nästan totala frånvaron
av lesbianism i alla de andra senare utredningarna, är det ändå av betydel-
se att det endast är i samband med just föräldraskap som lesbianism be-
handlas som en norm i relation till manlig homosexualitet. Frågan är om
detta beror på att ”den ensamstående moder” som lesbiska kvinnor mer
eller mindre reducerats till i adoptionsutredningen, är något mindre hot-
full och abjekt än ett synliggörande av en eventuell lesbisk fallos?

En jämförelse med samma utrednings behandling av homosexuella
män, pekar i alla fall mot att det är den lesbiska fallosen som hotar utred-
ningens projekt. Homosexuella män återfinns i adoptionsutredningen på
liknande villkor som lesbiska, men betydligt sparsammare, vilket utred-
ningen själv förklarar med att det är fler lesbiska kvinnor som har barn än
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homosexuella män. Det visar även på utredningens bild av föräldraskap
som ett i första hand kvinnligt ansvar. Utifrån analysen av det abjekta sam-
könade, manliga begäret, framstår homosexuella män istället i detta sam-
manhang som representanter för en måttlös falloscentrism, det vill säga
som (över)sexuella, och de diskvalificeras därför som föräldrar. Det kan
tilläggas att en väsentlig fråga för adoptionsutredningen var just att påvi-
sa att homosexuella fäder inte utnyttjade sina barn sexuellt mer än hete-
rosexuella fäder (vad utredningen inte lyfte fram i det sammanhanget, men
som framgick i en av dess många bilagor, var att det relativt sett är betyd-
ligt fler heterosexuella fäder som utnyttjar sina barn sexuellt). Att det över-
huvudtaget ansågs vara en väsentlig fråga som krävde ett svar, kan också
det peka mot utredningens problem att hantera och definiera det manli-
ga homosexuella begäret.27

Etnologen Pia Lundahl visar på ett liknande resonemang i sitt materi-
al bestående av lagutredningar, fängelseprotokoll och RFSU:s tidskrifter,
där hon visar effekterna av en koppling mellan lesbisk begär och den all-
männa definitionen av kvinnlighet: ”Även om könsöverskridande kopp-
lades samman med både manlig och kvinnlig homosexualitet var det allt-
så inte en association fri från könsliga laddningar. Om den homosexuelle
mannen uppfattades som en suspekt individ var den homosexuella kvin-
nan snarare ett suspekt kön. Kvinnors samkönade intimitet hanterades
också under hela den undersökta perioden huvudsakligen som ett karak-
teristiskt tecken för kvinnan, eller som kopplat till hennes roll och upp-
gift som kvinna.” (Lundahl, 2001:174) Adoptionsutredningen behandlar
utan tvivel den lesbiska kvinnan på just detta sätt genom att endast upp-
märksamma den lesbiska modern. Det vill säga att endast som en bekö-
nad, moderlig kvinna kan en lesbisk kvinna inta en position i den juridis-
ka kontexten eftersom hon därigenom fråntas sin lesbianism och istället
tillskrivs en hanterlig kvinnlighet. 

Sammanfattningsvis har analysen av de offentliga utredningarna utifrån det
tematiska begreppet interpellation kunnat visa att benämningen av avvi-
kande begär och kön till stor del har styrts utifrån utredningarnas behov
att stabilisera det avvikande utifrån heterosexuella normer och organisa-
tioner. Det samkönade begäret har upplevts som abjekt och det har för-
svårat en konsekvent interpellation av homosexuella på så sätt att homo-
sexuellas könstillhörighet har banaliserats och lesbianism inte har behand-
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lats specifikt förutom i samband med ensamstående moderskap. Framför
allt innebär interpellationerna en specifik kunskapsproduktion som i förs-
ta hand riktar sig mot heterosexuella (den så kallade ”allmänheten”), där
det sätts likhetstecken mellan att definiera homosexualitet som medfött
och konstitutivt och att ha en öppen och demokratisk attityd gentemot
homosexuella. Detta gör det svårt för motröster att göra sig förstådda, då
kritik mot interpellationen av homosexuella (och inter- och transsexuel-
la) blir detsamma som kritik mot demokrati och jämlikhet. De sexuellt
och könsligt avvikande tillskrivs även en rad olika önskningar och behov
som alla utgår från en monogam, heterosexuell kärnfamilj som förebild.
Sexuellt begär knyts på så sätt allt hårdare till begrepp som kärlek, familj
och trohet.

Interpellationen av intersexuella följer en liknande heteronormativ fö-
rebild. Genom att vägra interpellera en kropp som intersexuell, samtidigt
som endast bekönade interpellationer tillåts i lagen, utesluts systematiskt
möjligheten att en intersexuell kropp ska kunna materialiseras och en
identitet som vare sig man eller kvinna görs därigenom otänkbar. Trans-
sexuella interpelleras däremot som fullt tänkbara genom att de tillskrivs
en rad olika heteronormativt förståeliga behov och begär. Genom de kors-
visa interpellationerna av inter- och transsexuella, driver utredningen ige-
nom en definition av kön som gör det möjligt att anpassa avvikande kön
(och begär) till den heterosexuella könsmodellen. Det som sägs avgöra
könstillhörigheten för inter- och transsexuella är således könsidentiteten
snarare än det somatiska könets utseende. Detta kroppsliga ”lösgörande”
innebär en möjlighet att omforma kroppen till en heterosexuellt funktion-
senlig kropp, där reproduktionen av två motsatta kön med tydligt skilda
aktiviteter och begär är den styrande principen snarare än förmåga till fer-
tilitet och fortplantning.

Vidare kan en skillnad mellan de olika utredningar som behandlar ho-
mosexualitet sägas vara att de senare utredningarna försöker definiera ho-
mosexualitet som likgiltig för lagen (om än negativ för individen).28 En
sådan likgiltighet återfinns inte i de tidigare utredningarna från 1930- och
40-talen, där det dock istället är frågan om nästan uteslutande negativa as-
sociationer. Under perioden efter avkriminaliseringen betydde med andra
ord den olösta abjektionen att en individ inte kunde åberopa specifika rät-
tigheter som homosexuell. I de senare utredningarna uppstår istället den pa-
radoxala situationen att en individ kan kräva rättigheter som just homo-
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sexuell endast om homosexualitet frånskrivs ett eget värde eller specifik be-
tydelse. Följden är att en homosexuell individ endast kan stå inför lagen
om individen samtidigt frånsäger sig varje antydan om ett abjekt begär
som skiljer sig från det heterosexuella. Det homosexuella subjektet är alltså
i egentlig mening även i de senare utredningarna en omöjlighet och en oxy-
moron i lagens ögon. Möjligheten att kräva rättigheter som något annat än
den juridiskt interpellerade homosexuella medborgaren blir sålunda tillin-
tetgjord, liksom möjligheten att associera samkönat begär med något po-
sitivt i sig: positivt värde uppnås enbart om homosexualitet jämförs och
likställs med heterosexualitet och då i form av de positiva värden som all-
tid redan anses finnas i den heterosexuella, monogama kärnfamiljen med
moraliska värderingar som närmast beskrivs som nedsipprande från kärn-
familjen till den homosexuella familjen och eventuellt vidare till andra,
ännu inte definierade, familjeformer. Det ligger med andra ord en till sy-
nes olöslig paradox i att det som förkastas utgör själva grunden för defini-
tionen av det som ska subjektifieras. Det abjekta måste därför reproduce-
ras genom själva förkastandet. Utifrån detta resonemang är det till och med
möjligt att påstå att det är själva denna paradox som driver reproduktio-
nen av den heterosexuella matrisen, vilket gör den extra intressant att un-
dersöka vidare. 
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Kontinuitet, politik och störningar 
i den heterosexuella matrisen

I kapitel 3 har jag visat hur abjektionen av otydligt kön och samkönat be-
gär aldrig funnit en egentlig lösning i den officiella lagdebatten. Istället har
utredningarna försökt att stabilisera både definitionen av kön och homo-
sexualitet, samt antalet inter- och homosexuella individer. Effekten av des-
sa stabiliseringsförsök kan sägas utgöra de interpellationer, det vill säga de
statliga tilltal eller kategoriseringar som har tagits upp till analys i kapitel
4. I följande kapitel kommer dessa båda analyser att sammanföras genom
de gemensamma slutsatser som kan dras ur dem, med syfte att i första de-
len av detta kapitel besvara den inledande frågan huruvida den heterosex-
uella matrisen har genomgått några förskjutningar över tid, vilka dessa i så
fall är, samt hur och varför dessa förskjutningar har ägt rum. Slutsatserna från
avhandlingens frågeställning presenteras och jämförs även med annan när-
liggande forskning. I andra delen av detta kapitel är perspektivet vidgat,
även om det egentligen fortfarande sker utifrån frågan om förändring. Den
heterosexuella matrisens paradoxer tas upp men jag diskuterar även mo-
ral(ism) mer ingående som en specifik reproducent av skillnader mellan
normalt och avvikande. Avslutningsvis diskuteras möjligheterna till mot-
stånd mot denna matris samt vad talet om kön och begär kan ha för ef-
fekter på möjligheterna att framföra samhällskritik i allmänhet.

Spänningen mellan det stabila och det föränderliga
Det första steget mot ett svar på avhandlingens primära frågeställning är
att konstatera likheterna och skillnaderna mellan de olika utredningarna.
Samhörigheterna mellan utredningarna kan i stora drag delas in i tre de-
lar: 1) i alla utredningar återfinns försök att definiera något odefinierbart
som ses som hotfullt för både individ och samhälle. Dessa definitioner le-
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der till en ofullständig objektifiering av det oförståeliga där förvisso kra-
ven på det objektifierade förskjuts utifrån olika kunskapsanspråk, men där
själva objektifieringen och abjektionen kvarstår, 2) oavsett utredning åter-
kommer en vägran att interpellera det som utifrån den heterosexuella ma-
trisens subjektifiering inte kan göras förståeligt och samstämmigt, 3) ett
ständigt upprepat krav på ett koherent samband mellan kön/könsupple-
velse och (sexuellt) begär finns i alla utredningar oavsett fokus och mål. 

Även skillnaderna mellan utredningarna kan i stora drag delas in i tre
delar: 1) representanter för olika vetenskapliga områden har använts för att
legitimera lagförslagen, 2) definitionen av homosexualitet skiljer sig åt
mellan de utredningar som behandlar homosexualitet explicit och den ut-
redning som endast nämner homosexualitet i förbigående (SOU 1968:28),
detsamma gäller definitionen av kön i SOU 1968:28 i jämförelse med tidi-
gare utredningar 3) lösningen på det som anses vara ett problem skiljer sig
åt mellan utredningarna från 1935–1968 och de senare utredningarna. Ki-
rurgi och behandling av den abjekta kroppen förespråkas i alla de tidiga-
re oavsett om man talar om homosexuella eller inter- och transsexuella,
medan man i de senare (som endast talar om homosexualitet) istället ser
så kallad ”ökad synlighet” och social och juridisk anpassning av de homo-
sexuella som en lösning. 

Finns det då något mönster i allt detta? Är förskjutningarna tecken på
något och vad beror i sin tur likheterna på? Vad betyder exempelvis kon-
tinuitet i det här sammanhanget? Betyder det att vissa element återfinns i
alla tidsperioder som rester från det förgångna eller som alltid nödvändi-
ga beståndsdelar eller finns det något annat sätt att förklara likheterna över
tid? Att definiera de senare utredningarnas likheter med de tidigare som
”kvarlevor” eller att förklara stabiliteten med att vissa förändringar ”släpar
efter” är ohållbart, eftersom det förutsätter ett visst klockslag eller ett bäst-
före-datum då dessa element egentligen var determinerade att försvinna.
Eftersom en tidsera inte automatiskt ärver det förflutnas språk eller tradi-
tioner, kan man alltså inte säga att det sker en eftersläpning av ”tidigmo-
derna” inslag i moderniteten. Det som plockas upp av samtiden är alltid
ett urval baserat på samtidens behov och önskningar. Den abjektion som går
att skönja genom alla utredningarna är med andra ord inte en kvarleva,
utan en effekt av högst aktuella behov att försvara vissa sexuella handling-
ar och könsbundna beteenden i den egna kontexten. Detsamma gäller in-
terpellationerna som kanske i än högre utsträckning visar hur samtiden
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inte handlar utifrån det förflutna per se, eftersom olika, och ibland mot-
stridiga, interpellationer relativt tydligt reproduceras som en ”lösning” på
plötsliga och akuta ”problem”. Detta betyder inte heller att likheterna över
tid är nödvändiga eller determinerade, eftersom de snarare görs nödvändi-
ga av sin samtid. Kontinuitet blir utifrån det resonemanget någonting som
efterkonstrueras genom en klart politisk process, snarare än att vara en frå-
ga om oundvikliga kausaliteter.

Den kausalitet som det trots allt går att tala om, handlar sålunda inte
sällan om oväntade eller okontrollerbara effekter av en förväntad handling.
Man kan i en viss mening säga att avkriminaliseringsutredningarna förde
med sig den halvt oönskade effekten att en interpellation av homosexuel-
la ägde rum genom den definition av homosexualitet som lanserades i ut-
redningarnas försök att objektifiera och stabilisera det oförståeliga. Den är
dock endast halvt oönskad eftersom det är utredningarnas uttryckliga mål
att objektifiera homosexuella delvis för att homosexuella ska ta till sig den-
na definition och självmant söka vård och behandling. Det är dock sam-
tidigt utredningarnas lika uttryckliga rädsla att homosexualitet ska få upp-
märksamhet och legitimitet genom själva denna diskussion och att den
givna interpellationen alltså ska leda till något okontrollerbart. I ett sena-
re politiskt läge, med nya aktörer och legitimitetsproblem, kan denna far-
håga sägas ha delvis besannats, då den tidigare interpellationen inte enbart
har inkorporerats i den homosexuella självuppfattningen, utan också har
plockats upp och gjorts till en grundläggande del av en homosexuell iden-
titet som kräver erkännande snarare än vård och behandling.

Med andra ord kan man säga att varje tidpunkt inte enbart reproduce-
rar det abjekta på olika sätt, utan att varje tidpunkt även måste hantera det
abjekta på olika sätt. De skillnader som har tagits upp mellan de olika ut-
redningarna verkar till största delen handla om denna sorts olikheter, där
skilda politiska kontexter erbjuder skilda sätt att hantera det abjekta; dock
utan att någon kontext verkar kunna lösa abjektionen i egentlig mening.
Det är med andra ord specifika politiska kontexter som har gjort sig be-
roende av vissa kategorier och vissa uteslutningar. En lösning på abjektio-
nen skulle därmed även innebära en upplösning av denna politiska kon-
text: dess agenda, dess mål och dess medel. 

197

Begärets lagar 4  05-10-13  11.34  Sida 197



Modernitetskritik och sexualitet 
– en problematiserad historia

Som analyserna i denna avhandling försöker visa, kan det abjekta samkö-
nade begäret inte göras fullständigt förståeligt inom ramen för en hetero-
normativ diskurs och varje utredning står därför inför samma uppgift att
hantera detta oförståeliga begär. Detta sker på olika sätt i utredningarna.
De senare utredningarna kan sägas stå inför den mest prekära situationen,
då abjektionen inte enbart inte har funnit en lösning och därför (återigen)
reproduceras utan det finns samtidigt en inte tidigare given möjlighet att
försöka objektifiera delar av detta abjekta. De biologistiskt präglade inter-
pellationerna i avkriminaliseringsutredningen kan nämligen sägas ha gått
hela varvet runt, då de har återkommit som ett krav på lagväsendet från de
homosexuella om ytterligare interpellationer. I foucauldianska termer skulle
man förmodligen kunna tala om assujétissement (subjektifiering), eftersom
det är just den sortens ”förtryckta aktörsskap” som interpellationerna ver-
kar ha gett upphov till i det här fallet (Foucault, 1980:122f ). En homosex-
uell kropp har så att säga materialiserats genom talet om den konstitutiva
homosexualiteten och det är denna kroppsliga identitet som nu kräver (yt-
terligare) erkännanden inför lagen: erkännanden som baseras på samma
heteronormativitet som materialiseringen av den homosexuella identite-
ten baserades på och som därför riskerar att cementera sig själv utifrån det
heterosexuella subjektets villkor. 

Ett exempel på detta är utredningarnas juridiskt framförda krav på att
så kallade homofober ska straffas (eller behandlas) på ett eller annat sätt.
Wendy Brown menar att en sådan politik baseras på en slags identitetsstär-
kande strävan efter vedergällning eller ressentiment, som innebär att den
som utsatts för en våldshandling eller ett förtryck önskar förflytta denna
skada från sig själv genom att föra över den på någon eller något som till-
skrivs skuld; det enda tillfredsställande målet anses vara att få den utsett
skyldige att känna samma tillrättavisning och förtryck som offret. (Brown,
1995:68) Enligt Nietzsche sker denna process i modern tid i form av mo-
raliserande normer och lagar snarare än handgripliga hämndaktioner. An-
mälningar, hetslagstiftningar, ombudsmän och liknande kan utifrån det-
ta resonemang ses som en del i en ressentimentsstyrd politik, liksom de
utredningar som legat till grund för lagändringar och institutionalisering-
ar av dylikt slag.1 I mitt material är det främst anti-diskrimineringsutred-
ningen (SOU 2001:39), samt Folkhälsoinstitutets undersökning Föreställ-
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ningar/vanföreställningar – allmänhetens attityder till homosexualitet, (FHI,
2002) som reproducerar detta ”hämndbegär”, men moralistiska uttalan-
den återfinns som redan påpekats i de flesta av de senare utredningarna.
Enligt Brown handlar ressentiment egentligen om ett försvar av den egna
identiteten. Det är dock frågan om en identitet som producerats utifrån
en historieskrivning som inte enbart lyfter fram förtryck av homosexuel-
la, utan som även gör en anakronistisk identifiering med hjälp av just be-
greppet ”homosexuella”. Den medför i detta fall en samtida identifikation
med (vissa) historiska offer som den homosexuella måste (vill) påpeka lik-
heter med oavsett om en skada i nutiden har skett eller inte, eftersom ett
sådant historiskt legitimerat offerskap är det enda sättet att se till att den
juridiskt styrda vedergällningen ska kunna äga rum. Återigen krävs att ho-
mosexuella görs till undantag och offer för att de ska kunna stå inför la-
gen. Återigen framstår lagens tilldelande av rättigheter som en paradox
som fyller andra funktioner än egentligt erkännande eller likställande, men
i detta fall finner man att utredningarnas objektifiering och ”victimiser-
ing” inte endast baseras på utredningarnas ”egna” vilja om en viss ordning
mellan subjekt och objekt, utan även fyller en funktion för den som ob-
jektifieras. Genom objektifieringen reproduceras offerskapet, men det är
ett offerskap som även den interpellerade upplever som nödvändigt för att
kunna skipa en mycket problematisk version av rättvisa. 

Generellt kan man även sammanfatta skillnaderna och likheterna i utred-
ningarna med att en kunskapsförklaring som menar att homosexualitet
är konstitutivt (men inte ärftligt) dominerar oavsett tidsperiod, men att
även andra kunskapsförklaringar angående kön (och begär) leder till att
subjektifierande könsskillnader uppfattas som nödvändiga för mänsklig
existens. Om man jämför detta med vad andra historiker som studerat
svensk välfärdspolitik framhållit för samma period kan man sätta in den-
na kunskapsproduktion i ett större sammanhang. Exempelvis återfinns en
hel del likheter, men även en del skillnader, jämfört med Mattias Tydén
och Gunnar Brobergs slutsatser rörande steriliseringspolitiken mellan
1935–1975. Broberg och Tydén lyckas exempelvis visa hur tvångssteriliser-
ingarna inte hade några egentliga anknytningar till de nazistiskt influe-
rade steriliseringarna i Tyskland före andra världskriget, utan snarare
drevs fram av socialdemokratiska politiker och aktivister. Även de lagför-
ändringar som analyserats i denna avhandling domineras av socialdemo-
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kratiska och liberala förespråkare, vilket visar på släktskapet mellan den
tidiga folkhemspolitiken och de senmoderna politiska projekten. Broberg
och Tydén beskriver även biologismen som orsaken till exempelvis en
rashygienisk politik, men menar samtidigt att biologismen alltmer för-
svann ur den vetenskapliga och offentliga debatten under efterkrigstiden,
medan mer nyanserad forskning tog över (Broberg/Tydén, 1991). Man
kan med andra ord skönja en viss tilltro till senmodern forskning hos för-
fattarna, vilket gör att Tydén och Brobergs egna modernitetskritiska an-
sats kanske vacklar något. Likaså beskriver de ”avvikelser” i denna utveck-
ling (exempelvis biologistiska element i senmodern forskning) som ”kvar-
levor” snarare än del av den egna samtiden. Framför allt kan man dock
diskutera påståendet att om bara biologismen försvinner, försvinner även
determinerande idéer om ras (Broberg/Tydén, 1991:171). Förvisso påpe-
kas att förändringen kanske endast varit semantisk, det vill säga att äldre
begrepp som ras har ersatts med nyare begrepp som ”etnisk tillhörighet”
och författarna frågar sig även om det är självklart att ”syftet bakom åt-
gärderna förändrats i grunden”. De tillägger dock att den största positi-
va skillnaden mellan ”gårdagens steriliseringspolitik och dagens genetis-
ka rådgivning är givetvis förskjutningen från samhälleligt till enskilt in-
tresse.” (Broberg/Tydén, 1991:176f ) 

I jämförelse med mina slutsatser uppstår således först frågan om huru-
vida biologismen som legitim vetenskaplig diskurs har försvunnit eller inte
och om detta i sin tur har någon egentlig betydelse för definitionen och
interpellationen av könstillhörighet och begär. Den andra frågan är om
medicinsk rådgivning i allmänhet verkligen handlar utifrån ett ”enskilt in-
tresse”? I den juridiska diskuren rörande etnicitet är biologism förvisso helt
illegitimt som argument, och på så sätt kan Tydén och Brobergs slutsats
att biologistiska kopplingar till ras försvunnit ur en offentlig diskurs stäm-
ma. Utredningarna angående homosexualitet visar däremot att koppling-
ar mellan biologi och begär (och kön) här är ett högst legitimt argument;
det framstår till och med som det enda moraliskt riktiga argumentet. Vi-
dare visar också mina analyser som sagt att det inte ”bara” är biologism
som reproducerar determinerande och kroppsligt formande diskurser, och
att man därför inte kan räkna med att den senmoderna, icke-biologistis-
ka, forskningen är fri från determinerande kategoriseringar, rekommen-
dationer om onödiga kirurgiska ingrepp eller andra normaliseringsmeto-
der. Det ”enskilda intresset” som Tydén och Broberg hyser hopp om, kan
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med andra ord lika väl vara en del i ett högst ”samhälleligt” (politiskt) for-
mat projekt som baseras på en diskurs där normalisering innebär behand-
ling och vård av det avvikande (se även Mattsson, 2005).

En intressant fråga som uppstår genom denna jämförelse med Tydén
och Broberg är alltså varför en biologiskt konstitutiv begärsontologi ver-
kar vara väsentlig att framhålla i de analyserade utredningarna, samtidigt
som kön kan beskrivas på klart mer ”lösa” grunder. Vad Butler benämner
sex, gender, desire, och som i denna avhandling har översatts med kön, köns-
upplevelse och begär, kan inta olika relationer till varandra och tillskrivas
olika tyngd beroende på kontext. Enligt mina tolkningar verkar det möj-
ligtvis som om begär under 1900-talet tillskrivs något mer betydelse för
könstillhörigheten än både kön och könsupplevelse. Även Lundahl häv-
dar utifrån sitt material ”en förändring av förståelsen av kön, från det ytt-
re iakttagbara på kroppen till det inre icke-uppenbara i psyket […].” Pre-
cis som mitt material har visat gav denna förskjutning ”inte bara en möj-
lighet att göra den kvinnliga homosexualiteten begriplig utan också
kvinnors nya könsframställningar” (Lundahl, 2001:176). Med ”det inre
icke-uppenbara psyket” verkar dock Lundahl i första hand syfta på köns-
upplevelse (gender/könsidentitet). Genom min analys av inter- och trans-
sexuella kan jag även visa på att betydelsen av ett heterosexuellt begär är
en klart avgörande del när man ska fastställa ”riktigheten” i denna köns-
upplevelse. Det är av den anledningen jag vill mena att begär, åtminstone
i de offentliga utredningarna, framträder som en styrande princip i förhål-
lande till kön och könsupplevelse. Oavsett vilket är det väsentliga dock
själva övergången från det observerbara till det dolda och osynliga, vilket
alltså både jag och Lundahl framhåller. Vad detta kan tyda på är att krop-
pens materia eller det anatomiskt observerbara framstår som alltför oförut-
sägbart, formbart och tolkningsbart för att utgöra en säker grund för sta-
bila kategorier.2 Begär, liksom könsupplevelse, är däremot inte materiellt
observerbart i samma bemärkelse. Till och med de forskare som önskar till-
skriva hormoner en väsentlig funktion i det sammanhanget, har svårt att
påvisa denna ”osynlig” kraft utan att ”personifiera” naturen och hormo-
nerna (se exempelvis Fausto-Sterling, 2000; Hausman, 1995). Förmodli-
gen är det just av den anledningen som begär och könsupplevelse/köns-
identitet framstår som tillförlitligare som grund för en heteronormativ
subjektifiering: kroppen är alltför opålitlig för att utgöra ens en imaginär
grund för en heterosexuell matris, medan ”abstrakta” koncept som begär
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eller (köns)identitet kan reglera och just materialisera heteronormativa
subjekt på ett mer flexibelt och mindre uppenbart sätt. 

Det är bland annat genom dessa koncept som utredningarna paradox-
alt nog kan beteckna den reproducerade stabiliseringen av identiteter och
kroppar som liktydigt med en förändring. Det är denna fastlåsning som
ligger till grund för lagförändringarna, vilka i princip har gått från att de-
finiera homosexualitet som ”ej olagligt” och ”en sjukdom”, till att hävda
”homosexualitetens likställande med heterosexualitet”. Detta är utan tvi-
vel den tydligaste skillnaden mellan de tidigare och senare utredningarna
som dock i sig inte behöver hänga ihop med förändrade uppfattningar om
ett samkönat begär, utan som analyserna har visat snarare handlar om för-
ändrade uppfattningar om hur man bäst hanterar och behandlar detta ab-
jekta begär. Det är med andra ord mindre säkert om denna övergång har
lett till förskjutningar rörande vad som är normalt respektive avvikande.
En hel del tyder istället på att behandlingen av det avvikande har ändrats,
utan att relationen mellan norm och avvikelse har förändrats.

En jämförelse mellan utredningarna har även visat att relationen mellan
förskjutningar och stabilitet är mer komplex än vad åtminstone utredning-
arna själva vill påvisa. Anledningen till detta verkar delvis vara att abjek-
tionen aldrig tillåts finna en lösning inom den heterosexuella matrisen och
att subjektet därför enligt min tolkning blir beroende av en heterosexuell
melankoli. Utredningarna har så att säga hamnat i en självreproduceran-
de cirkelrörelse som använder det förflutna för att normalisera ett system
av förkastning och kroppslig anpassning. Interpellationer är i det samman-
hanget centrala och har i analysen av utredningarna lyfts fram som delar
av ett simultant möjliggörande och omöjliggörande. 

Dessa tilltal och benämningar har inte analyserats på ett likartat sätt i
annan forskning kring svensk lagstiftning under modern och senmodern
tid och det är därför här besvärligare att jämföra mina slutsatser med tidi-
gare forskning. Yvonne Hirdman intar exempelvis i Att lägga livet till rät-
ta en tydligt strukturalistisk position när hon delar upp individen och sta-
ten och kategoriskt talar om statens ”kränkningar” mot individen, vilket
i sin tur ställs mot en ganska klassiskt liberal definition av ”frihet” (Hird-
man, 1989). Hennes analys sätter dock inte subjektifieringen i fokus. När
Hirdman drar slutsatsen att det ”mänskliga värdet” har höjts under 1900-
talet, trots en samhällsideologi som har utgått från ekonomisk funktiona-
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lism, utelämnar hon möjligheten att denna period och denna ideologi
även har inneburit en lång uteslutningsprocess av värden som istället upp-
fattas som icke-mänskliga och omöjliga. Den intressanta frågan blir där-
för snarare vilka värde som har höjts och om dessa värden har reproduce-
rats just för att de har ansetts passa in i den ekonomiska funktionalism som
Hirdman menar istället har varit en motkraft till denna höjning av män-
niskovärde. Behandlingen av intersexuella är om inte annat ett väldigt tyd-
ligt exempel på att även det sena 1900-talets liberala välfärdspolitik är för-
enlig med att man inom ett heteronormativt, funktionalistiskt har uteslu-
tit vissa mänskliga möjligheter. Likaså har ett stort antal feministiska
forskare påvisat den centrala roll som den heterosexuella kärnfamiljen spe-
lar för ett kapitalistiskt produktionssätt (se exempelvis Rubin, 1984; MacK-
innon, 1989; Butler, 1997c) vilket har medfört en rad olika uteslutningar
av andra livsmöjligheter i det ekonomiska systemets namn. 

Hirdman är dock intressant för mig ur andra synvinklar, då hon bland
annat undersöker den allmänna sexualmoralen i 1930-talets Sverige. I hen-
nes slutsatser återfinns en del likheter och paralleller med mina iakttagelser
kring de tidiga utredningar som har analyserats. 1930-talet producerade ett
stort antal utredningar om sexualmoral, där de alla har det gemensamt att
de delvis polemiserade mot en ”konservativ, patriarkal sexualmoral av gam-
malkristet snitt” och delvis mot en alltför ”fri” sexualmoral (”anti-moralis-
terna”) (Hirdman, 1989:133). I alla utredningar var tanken att äktenskapet
skulle fortsätta vara normen, men att samhället skulle främja ett öppnare
samtal om sex och preventivmedel. Samma polemisering mot konservativa
och religiösa ståndpunkter syns även i SOU 1941:32 (Homosexualitetens sam-
hällsfarliga yttringar). Också i den utredningen framställs äktenskap som det
främsta målet när exempelvis homosexualitet hos kvinnor inte anses vara ett
hinder för dem att ingå just (heterosexuellt) äktenskap. Enligt Hirdman är
det dock fortplantningen som står i fokus för denna sexualmoral, vilket även
är sexualutredningens explicita förklaring. Som redan har framgått, tyder
dock mitt material snarare på att fortplantning endast är ett (av många) ar-
gument för heteronormativitet. Min fråga är därför om inte fortplantning-
en, även i dessa tidiga sexualutredningar, framförs som argument för att re-
producera kravet på tydliga könsidentiteter och heterosexuellt begär? En del
saker tyder åtminstone på det, vilket kanske blir extra framträdande när man
lägger följande citat från 1939 års sexualutredning (SOU 1939:59) bredvid
1994 års partnerskapsutredning och dess argument för homosexuellas behov
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av tvåsamma, monogama och statligt reglerade relationer: ”Delade mening-
ar torde inte råda därom, att det både för samhället och individerna är till
lycka, att en så stor del av den vuxna befolkningen som möjligt lever i äkten-
skap.” (SOU 1939:59, s. 65; min kursiv.) Partnerskapsutredningen framstår
här nästan som en direkt fortsättning på 1930-talets sexualmoraliska projekt,
genom att äktenskapet/partnerskapet framställs som en garanti för tydliga
könsidentiteter och moraliska sexualbeteenden snarare än för fortplantning
i sig.4

En följdfråga utifrån Hirdmans och andra forskares utgångspunkt i
1930-talet är om detta decennium kan sägas utgöra en specifik brytnings-
punkt där man kan skönja en övergång från ett system till ett annat? Är
1930-talets explicita drömmar om A-medborgare och tillrättavisande skal-
peller i så fall slutet på ett gammalt system eller början på ett nytt? Som
mina analyser redan har visat är kontinuiteten mellan de tidiga utredning-
arna och de senare alltför påfallande för att man helt enkelt ska kunna
framhålla 1930-talet som väsenskilt från vår egen samtid. Det perversa, det
promiskuösa, det smutsiga, det offentligt stötande, det okontrollerbara,
det som ”inte har lika många sociala hinder” (SOU 1993:98, s. 58) är alla
exempel på handlingar och relationer som även de senare utredningarna
dömer ut som oönskade oavsett om de behandlar homo- och heterosexu-
alitet eller inter- och transsexualism. 

Frågan blir därför istället vad som hände före 1930-talet. Även om det
ligger utanför denna avhandlings ramar att gå in på denna tidsperiod, kan
en kort studie i detta fall kanske ändå anses tillräcklig för att även där visa
på en viss sexualmoralisk kontinuitet. Det i inledningen nämnda 1734 års
lagförarbete, som explicit rådde till total tystnad angående sodomi, fruk-
tade att talet i sig skulle kunna inspirera till att den abjekta handlingen syn-
liggjordes. Denna användning av tystnad är en metod som ibland kan åter-
finnas i 1900-talsutredningarna, även om dessa förvisso verkar förlita sig
mer på talet som ordningsskapare. Den tidigmoderna strafflagen föregicks
och omgärdades dock av andra lagar som explicit förbjöd en rad olikkö-
nade sexuella handlingar där framför allt sex utanför äktenskapet eller sex
utan ett löfte om giftermål var de mest centrala förbuden (se Österberg,
1998). Intressant nog är det i många fall alltså frågan om just samma hand-
lingar som de senmoderna utredningarna senare implicit har förklarat omo-
raliska. Österberg påvisar, liksom historikern Malin Lennartsson, även en
styrande kärleksdiskurs under 1600-talet, där domstolarna ansåg att ett
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kärleksfullt äktenskap var det önskvärda idealet för sexuellt umgänge, vil-
ket återigen känns igen från de moderna utredningarnas koppling mellan
sexualitet, äktenskap och kärlek. Österbergs slutsats är att en moraliskt le-
gitimerad heterosexuell norm styrde det tidigmoderna livets ramar (Öster-
berg, 1998:32; Lennartsson, 1997). Även idéhistorikern Pia Laskar (2005)
kan i sin analys av sexhandböcker från 1800-talet återfinna vad hon kallar
”den heterosexuella njutningsideologin” som ”inbegrep ’själslig gemenskap’,
’ömsesidig kärlek’ och ’jämbördighet’ och planerad fortplantning baserad
på viljestyrka och begärkontroll” (Laskar, 2005:253). Allt som gick utanför
dessa föreskrifter patologiserades och medikaliserades på ett eller annat sätt
av sexologerna. Det sexualmoraliska projektet kan i den bemärkelsen inte
ses som ett typiskt modernt fenomen, utan det är snarare sättet att repro-
ducera samma moral som skiljer sig, då det sena 1900-talet istället har över-
låtit denna reglering till de civilrättsliga lagarna. Detta visar om inte an-
nat att den tidigmoderna subjektifieringen förmodligen var lika komplex
och beroende av både explicita och implicita normer som det moderna
subjektet. Där en del modernitetsforskare, som exempelvis Brown, inte
sällan definierar det moderna subjektet som unikt och senmoderniteten
som en sorts ”kulmen” av komplexitet, medför den ovanstående jämförel-
sen med andra ord ett ifrågasättande av det vagt modernistiska (!) anta-
gandet att tidigmoderna eller förmoderna subjekt i så fall skulle ha varit
mindre komplexa än de moderna.

Övergången från strafflag till civilrätt har förmodligen i sin tur kopp-
lingar till en övergång från ett tidigmodernt samhälle som explicit sades
baseras på hierarkisk organisation av befolkningen till ett senmodernt sam-
hälle som lika explicit sägs baseras på ett jämlikt ideal (även om organiser-
ingen i praktiken är hierarkisk). Det skulle med andra ord kunna vara frå-
gan om en förändring av en politisk diskurs som har blivit beroende av ett
specifikt tal om jämlikhet, men där talet i sig reproducerar samma mora-
liska begränsningar som tidigare om än utifrån andra förutsättningar. Det-
ta innebär i så fall att den heterosexuella matrisen inte i sig är beroende av
en explicit betoning av hierarki, utan även kan reproduceras utifrån en
jämlikhetsdiskurs. Matrisen kan med andra ord inte ses som en kvarleva
från en religiöst färgad, förmodern subjektsdefinition som är beroende av
ett explicit tal om exempelvis (köns)hierarkier. Utifrån det tvingas man
som forskare inte enbart att studera matrisen som en aktiv del av samti-
den, utan man kan även förstå hur utredningarna genom sitt tal om jäm-
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likhet och sina olika försök att rensa ut religiös fundamentalism och andra
hierarkibaserade ideologier, samtidigt kan reproducera och försvara en he-
teronormativ subjektsdefinition. Kort sagt kan man se att det moderna
subjektet inte nödvändigtvis är särskiljt från det tidigmoderna, utan att de
likheter som finns mellan de olika periodernas subjetksdefinitioner också
är det som reproducerar en heteronormativitet, medan skillnaderna är de
som avgör vilken effekt heteronormativiteten får.5

En jämförelse mellan utredningarna har även lett till att jag har synlig-
gjort den homosexuella identitetens genealogi och hur den genom ibland
oväntade effekter av statliga interpellationer tagit form, materialiserats och
därigenom lett fram till en möjlighet för de homosexuella att ställa krav
på lagväsendet, om än utifrån en anvisad position och med en ganska hårt
begränsad politisk diskurs. Detta öppnar upp för frågan om vilket bety-
delse Foucaults påvisade övergång från handlingsdefinierad sexualitet till
en identitetsbaserad sexualitet har för en heterosexuell matris. Ett möjligt
svar är att övergången har gjort både kön, könsupplevelse och begär till en
mer (fantasmatiskt) kroppsligt bunden och kroppsligt upplevd företeelse,
i betydelsen att en identitet endast blir legitim om den refererar till krop-
pen på ett eller annat sätt. Detta står inte nödvändigtvis i motsättning till
slutsatsen att begär, eller det ”icke-anatomiska” alltmer verkar fungera som
tillförlitlig referens, utan handlar just om hur sådana koncept kan (re)pro-
ducera legitima kroppar. Det osynliga och mystiska begäret som utred-
ningarna har gjort sig beroende av för förståelsen av könstillhörighet, kan
med andra ord ses som en del av en alltmer identitetsbaserad sexualitet 
(-spolitik). Att gå från handling till identitet som avgörande juridisk grund
behöver dock inte i sig underlätta reproduktionen av en heterosexuell ma-
tris; man kan endast konstatera att övergången verkar ha bidragit till en
mycket specifik politisk diskurs där ”kroppen” (som i butleriansk mening
inte är en kropp utan snarare ett mystifierande antagande om ett ”någon-
ting” inuti kroppen) tillskrivs en större legitimitet för politiska agendor.
Agendor som därför måste utformas utifrån detta antagande oavsett om
det är en del av det ursprungliga önskemålet eller inte. 

Att det skedde en förskjutning vad gäller lagens fokus på den sexuella
handlingen i och med avkriminaliseringen är förvisso relativt tydligt: med
nästan övertydliga medel och tal om homosexualitet som konstitutivt och
genomsyrande, ger de tidigare utredningarna Foucault rätt i hans teori om
en allmän övergång från handlingsfokus till identitetsfokus. Avkriminali-
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seringsutredningarna är ytterst explicita på den punkten, men även de öv-
riga utredningarnas interpellationer utgår från en kroppslig koppling till
identitet som det enda juridiskt giltiga. Ett sådant sätt att legitimera en
viss politik kräver följaktligen att interpellationerna som reproducerar och
bekräftar en viss identitet måste bli en central och utökad del av den juri-
diska diskursen. Därför kan även det över tid utökade antalet interpella-
tioner, utredningar och lagändringar i sig vara tecken på en sådan förskjut-
ning. Vad som däremot snarare framgår tydligare i utredningarna än i Fou-
caults Sexualitetens historia, är varför denna övergång äger rum. Det som
alla utredningar ständigt försöker undvika är nämligen just ett erkännan-
de av den samkönade sexuella handlingen (performativiteten) med dess
abjekta implikationer. Övergången kan därför förstås som ett sätt att han-
tera det abjekta på ett sätt som inte (möjlig)gjordes tidigare. De senare ut-
redningarnas totala fokus på identitet och grupprättigheter, kan egentli-
gen endast sägas visa på att identitet som koncept avvärjer fokus på det
abjekta begäret och att det därför i en senmodern kontext är effektivare
att istället för att försöka tiga ihjäl handlingen, ersätta denna tystnad med
ett odelat och avsexualiserat tal om identitet. 

Varje period, kanske till och med varje enskild utredning, verkar ha ett spe-
cifikt sätt att undvika detta tal om det samkönade begärets performativi-
tet. Inte någon av dessa metoder kan sägas handla om vare sig ett egent-
ligt paradigmskifte eller ett ”nytt” abjekt, utan snarare olika sätt att repro-
ducera ett önskvärt subjekt. Utredningarna som skrevs i samband med
1944 års avkriminalisering lanserar en ”ny” förklaring till samkönade sex-
uella handlingar, där förklaringen i sig strävar efter att göra det abjekta för-
ståeligt och användbart i den samtida moraldebatten. I dessa utredningar
är det alltså själva definitionen och talet om vad homosexualitet är som är
medlet mot abjektionen och möjligheten att distansera sig från det oför-
ståeliga och att ordna och cementera det önskvärda. Den specifika defini-
tion som levereras implicerar dock även en möjlighet att bota den homo-
sexuella genom kirurgiska ingrepp, men detta ses mest som ett hopp för
framtiden, vilket om inte annat kanske visar att definitionens och inter-
pellationens (pseudo-)terapeutiska verkan i sig ibland anses tillräcklig för
att reproducera en heteronormativt materialiserad kropp. De senare utred-
ningarna talar i sin tur nästan inte alls om homosexualitetens orsaker, utan
fokuserar istället på en normalisering, där det främst verkar vara försvaret
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av det heterosexuellt ”rena” som driver utredningarna. Homosexualitetens
orsaker behandlas som ett ointressant och redan uttömt kapitel och utred-
ningarna antar istället att det samkönade begäret är konstitutivt på ett el-
ler annat sätt och utelämnar helt referenser till vetenskaplig forskning. I
det sammanhanget tycker jag mig åter kunna påstå att den objektifier-
ingsprocess som definitionen av homosexualitet är en effekt av, visar att
interpellationerna i första hand gör något med dem som interpellerar och
endast i andra hand riktar sig mot de interpellerade. Interpellationernas
innehåll lutar nämligen hela tiden åt att i första hand skydda det hetero-
sexuella subjektet från abjekta möten.6 Detta är en effekt som varken Alt-
husser eller Butler tar upp utförligt, även om det skulle kunna sägas ligga
implicit i Butlers definition av interpellation. Jag ser med andra ord en tyd-
lig koppling mellan det heterosexuella subjektets behov av att, genom en
interpellation, söka undvika mötet med det abjekta.

I samband med det heterosexuella subjektets strävan efter en viss ord-
ning, kan även tilläggas att i ett vidare perspektiv är det egentligen endast
i samband med homosexualitet som talet om könstillhörighetens inflytan-
de på en relation blir undvikande och nedtystat i de statliga utredningar-
na. I exempelvis de jämställdhetsutredningar som tillsatts under den sena-
re delen av 1900-talet betonas istället att könstillhörigheten har en stor be-
tydelse för kvinnor och män både i (heterosexuella) relationer och i deras
arbetsliv. Syftet med dessa utredningar har dock varit att påpeka att könstill-
hörighet inte borde ha en betydelse för arbetsmöjligheter, men även att jäm-
ställdhet i (heterosexuella) parförhållanden underlättar kvinnors situation
på arbetsmarknaden. Jämför man detta med adoptionsutredningen fram-
står med andra ord en nästan rakt motsatt diskurs, eftersom det i adoptions-
utredningen istället anses väsentligt att könsskillnaderna och de skilda köns-
identiterna bevaras ”för barnets bästa”. Även om det bör tilläggas att det i
jämställdhetsutredningarna aldrig är frågan om att man menar att köns-
skillnaderna ska suddas ut – endast att män och kvinnor ska vara jämställ-
da – kanske man ändå kan fråga sig om den negativa anknytningen till skill-
nader mellan könen i jämställdhetsutredningarna, trots sin halvhjärtade
strävan, har fått en sorts backlash-effekt i utredningarna angående homo-
sexualitet (och intersexualism). I adoptionsutredningen har trots allt an-
knytningar mellan könstillhörigheten och olika positioner och roller i en
parrelation helt ogenerat istället fungerat som det okritiska utgångsläget för
utredningens hela diskussion. Om en liten, men ändå uppmärksammad
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och statligt legitimiserad ”oordning” kan sägas hota det antagna subjektet
proper genom jämställdhetspolitikens tal om lika ansvarstagande och vär-
de, kanske det handlar om att en viss ordning kan återställas i talet om det
bristfälliga homosexuella paret?7 Det skulle i så fall vara frågan om en över-
föring som faktiskt kan riskera att avslöjas om dessa olika utredningspro-
jekt skulle hänvisa till varandra. Även Wendy Brown har noterat dessa två
motsägelsefulla juridiska diskurser: ”kön tenderar faktiskt att i lagen han-
teras som synonymt med heterosexualitet, inte enbart för att de flesta
’könsfrågor’ är utformade i termer av heterosexuella kvinnor, utan även för
att kön och sexualitet hanteras som två olika grunder för diskriminering.”
(Brown, 2002:425; min övers.)8 Vad Brown däremot inte noterade i det
sammanhanget är att den påfallande bristen på ”kontakt” mellan dessa oli-
ka sorters utredningar kan bero på att homosexuella, intressant nog, kan
ha blivit utsedda till ställföreträdande bevarare av heterosexualitetens köns-
skillnader.

En annan viktig slutsats av analyserna är vidare att det homosexuella
subjektet är en paradox i lagens ögon. I samband med strävan efter en lag-
ligt reglerad ”hämnd” eller ”upprättelse (ressentiment), framstår denna pa-
radox som än mer olöslig, då den homosexuellas position som objekt och
offer enligt lagen inte enbart har gjorts nödvändig för den rättighetspoli-
tik som förs, utan även har blivit önskvärd för den homosexuelle själv. Pro-
blemet med detta är att ressentiment är ett sinnestillstånd som inte kan
åstadkomma någon egentlig förändring, eftersom alla parters handlingar
(och fantasier) görs beroende av den föreliggande samhällsordningen. Till
saken hör att Nietzsche, upphovsmannen bakom begreppet ressentiment,
inte ens ville kalla det som ressentiment åstadkommer för handlingar. Han
såg istället ressentimenta handlingar som reaktioner på en maktutövning
och därför inte framsprungna ur en egentlig önskan att förändra sakernas
tillstånd. Därmed återkommer jag till förändring och frågan om de senas-
te decenniernas statliga och föreningsdrivande homopolitik är tecken på
en grundläggande attitydförändring eller om det handlar om en nietz-
scheansk reaktion, det vill säga en icke-handling som införlivats av mak-
ten för att slippa en grundläggande förändring? Något som tyder på det
sistnämnda är att det som av utredningarna utpekas som problem (för ho-
mosexuella) även innebär ett utpekande av andra marginaliserade indivi-
der som bärare av felaktiga värderingar och åsikter.9 Även Brown har no-
terat detta vad gäller amerikansk lagstiftning och skriver att ”[g]enom att
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vidareutveckla en rättfärdigad maktkritik från den sårades perspektiv, av-
gränsar den [ressentiment] en specifik plats för förebråelser över lidandet
genom att konstituera suveräna subjekt och händelser som skyldiga för
den sociala underordnandets ’skada’. Den fixerar sårandet och den sårades
identiteter som sociala positioner och stadfäster även betydelsen av deras
handlingar gentemot alla tillfällen till obestämdhet, dubbeltydighet och
omdaningar av betydelser och positioner. Denna gärning utser även lagen
i synnerhet och staten mer allmänt till neutrala domare över skador istäl-
let för som förlänare med makt att skada.” (Brown, 1995:36; min övers.)
Istället för att se den egna rollen i konflikterna verkar det vara enklare för
utredningarna att förlägga dessa konflikter och problem någon annanstans
och det kan förmodligen inte ses som en slump att det är ”obekväma” in-
divider som pekas ut, eftersom fokus därigenom projiceras bort från ut-
redningarna och den samhällsordning som lagväsendet representerar; ”kil-
ling the symptoms, while spreading the disease” skriver sångerskan och låt-
skrivaren Ani DiFranco, och det är kanske den närmaste beskrivningen av
denna politiska icke-förändring. 

Det bör tilläggas att många poststrukturalistiska forskare har kunnat
konstatera att den senmoderna identitetspolitiken reproducerar liknande
paradoxer. Historikern Joan Scott skriver exempelvis i Only paradoxes to
offer att ”vi har den tillkännagivna likställdheten mellan kvinnor och män
under medborgarskapets (eller den abstrakta individens) flagg och vi har
det individuella subjektets uteslutande maskulinitet. På ena sidan fanns
den antagna likställdheten utifrån det lagligt garanterade innehavet av uni-
versella rättigheter; på andra sidan fanns ojämlikheten utifrån antagna fak-
ta om de naturliga könsskillnaderna.” (Scott, 1996:172; min övers.) Scott
diskuterar även betydelsen och användningen av begreppet paradox, och
finner att den tekniska definitionen (ett påstående som är både sant och
falskt samtidigt, exempelvis ”jag ljuger”) ligger närmast hennes använd-
ning av begreppet, eftersom modern västerländsk feminism ”är inrättad
utifrån den demokratiska politikens diskursiva praktik som likställer in-
dividualitet med manlighet.” (Scott, 1996:5; min övers.) Wendy Brown
noterar samma paradox, men för resonemanget vidare genom att konstat-
era att identitetsbaserad rättighetspolitik i allmänhet inte enbart är impo-
tent i förhållande till de utsatta målen, utan även utesluter en strukturell
kritik av den rådande ordningen. (Brown, 2002:431f ) Både Brown och
Scott konstaterar att det ligger i själva fenomenet paradox att den är olös-
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lig och Brown tillägger att det är ”mycket svårt att bemästra en paradox-
ernas politik. Paradoxen tycks annullera sig själv i det oändliga. En para-
dox är en politisk situation där landvinningar ständigt undermineras, en
besvärande diskurs där varje sanning bemöts av en motsanning och föl-
jaktligen ett tillstånd där själva skapandet av politiska strategier lamslås.”
(Brown, 2002:432; övers. Leila Brännström, Fronesis 2003.)

Vad jag skulle vilja betona i detta sammanhang, är inte enbart den mål-
lösa politik som Brown menar är effekten av ”paradoxernas politik”, utan
även att det verkar som om det är själva paradoxen i sig som möjliggör en
reproduktion av identiteter och normaliserade kroppar och beteenden: ho-
mosexuella reproduceras som objekt i samband med att de juridiskt lik-
ställs genom att jämföras med heterosexuella. Homosexualitet blir därige-
nom aldrig neutralt eller normgivande och homosexuella kan därigenom
endast stå inför lagen som homosexuella (avsexualiserade) objekt eller som
icke-homosexuella (heterosexualiserade) subjekt, där ingetdera alternati-
vet kan ses som tecken på att de juridiska kraven har förändrats över tid.
Denna juridiska paradox är med andra ord inte en oskyldig effekt som rå-
kar försvåra politisk förändring, utan (även) en viktig del i försvaret av vis-
sa subjektifieringar och abjektioner. Återigen kan jag alltså återknyta till
hypotesen om det heteronormativa subjektets närmast narcissistiska för-
svar av ”sig själv”. Här önskar jag dock även sätta denna narcissism i sam-
band med ressentiment: hos Brown knyts nämligen ressentiment helt till
olika så kallade politiska minoriteter, medan mitt material representerar
en ”annan” part, nämligen lagen som företrädare för en antagen majori-
tet. Det är denna part som i utredningarna sätter reglerna och normerna
för ”minoriteterna”, även om organisationer som exempelvis RFSL inte säl-
lan också har tagit en viss del i utredningsarbetet. Regleringarna sker, om
man följer Brown, till stor del utifrån minoriteternas framförda vilja och
önskan att reproducera en ressentiment identitetspolitik. Vad som åter-
finns i mitt material, och som Brown inte diskuterar utifrån sitt material,
är dock en sorts investering i dessa bindningar även från de normerande
subjektens sida. Det är därför väldigt svårt att avgöra om det är den rät-
tighetssökande gruppen som driver fram denna investering eller om det
är lagskrivarnas melankoli som får dem att investera engagemang i att åter-
gälda den andres skada. 

Det finns här också anledning att fråga sig om Browns resonemang
kring de amerikanska lobbyrörelserna och den amerikanska liberalismen
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kan överföras till de svenska folkrörelserna och den svenska statliga inter-
ventionistiska politiken? Möjligen föreligger på denna punkt helt enkelt
en del empiriska skillnader, där vissa av Browns observationer inte finner
sin motsvarighet i den svenska välfärdsstatens centralistiska ”omsorgspo-
litik”. Samtidigt vill jag påstå att Browns diskussion kring både ressenti-
ment och liberalism på många sätt kan appliceras på dessa svenska och
nordvästeuropeiska förhållanden i lika stor – om inte till och med större
– utsträckning som på de amerikanska, eftersom en statligt interventio-
nistisk liberal politik ger många möjligheter att inte enbart påvisa ressen-
timent i statligt producerat material, utan också kan ge upphov till utbred-
da och genomträngande effekter.10

Vad man oavsett möjligheterna att överföra Browns slutsatser ändå kan
se i de svenska lagutredningarna, är att det i lagutredningarna återfinns en
sorts förälskelse i den egna lagtexten, den egna hjälterollen, den egna för-
mågan (makten) att ”ställa allt till rätta”. Man skulle med andra ord kun-
na säga att utredningarna uppvisar en sorts (narcissistisk) förälskelse i den
egna rättfärdigheten som inte enbart syftar till att skydda det egna subjek-
tet och den rådande samhällsordningen, utan som för att kunna fortleva,
även kräver att skadan som tillskansats ”rättsobjekten” faktiskt reproduce-
ras genom den juridiska diskursen. Annars framgår nämligen inte lagens goda
vilja och dess toleranta intentioner blir osynliga. För varför ska man vara
tacksam mot en lag som inte explicit skyddar och ställer allt till rätta? Hur
skulle lagen kunna legitimera sig själv om den inte framhåller sin egen roll
som just rättskipare? Frågan om det är de ”narcissistiska lagstiftarna” eller
de ”ressentimentstyrda rättighetssökarna” som önskar reproducera skadan
i första hand är dock problematisk i sig, eftersom den typen av fråga ute-
sluter möjligheten att båda grupperna är del av samma diskurs och att de
båda kan vara en del i reproduktionen av ett heteronormativt subjekt. De-
ras respektive positioner och motiv må vara olika – den ena vill ”skydda”
sin identitet och den andra vill legitimera sin egen maktposition – men för-
hållandet är närmast symbiotiskt och vilar enligt min tolkning helt på en
gemensam och problematisk definition av subjekt, jämlikhet och frihet. 

Sammanfattningsvis kan man säga att vad som förkastas i utredningar-
na i sin helhet är de negativa effekterna av den heterosexuella matrisen, de
som inte bara utesluter och marginaliserar vissa kroppar, utan även nor-
maliserar och ger upphov till våldsamma och kränkande subjekt. Dessa
förkastningar möjliggörs i utredningarna genom en reproduktion av en
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könsbunden sexualitet som medför att könsskillnaderna görs definierbara,
hierarkiserade och kontrollerbara. Det bekönade begäret blir därigenom
den enda legitima sexualiteten vilken genom kopplingen till just det mo-
raliska blir en oantastbar grund för mänsklighet i allmänhet. Heterosexu-
aliteten kan därigenom reproduceras som det moraliska, bekönade begä-
rets utgångspunkt, utifrån vilken inte enbart andra begär definieras och
anpassas utan även en rad olika samhällsinstanser, institutioner och iden-
titeter. En bestämd ordning mellan könen och ett könsreglerande begär in-
nebär alltså inte enbart ett uteslutande av andra könsupplevelser och andra
begär, utan även ett uteslutande av andra samtalsämnen, andra juridiska
alternativ och andra sätt att organisera människor i ett samhälle. 

Moralen, makten och begäret
På ett sätt tycks den heterosexuella matris som framtonar genom analy-
serna av de statliga offentliga utredningarna ha en flexibilitet och en an-
passningsförmåga som närmast går att jämföra med en kameleont av gum-
mi. När en intersexuell kropp hotar den heteronormativa ordningen i SOU
1968.28, dyker en ny definition av kön upp och oskadliggör hotet, när en
transsexuell individ hävdar sin könstillhörighet i samma utredning,
(an)passas detta in i en oförändrad heterosexuell definition av kön och be-
gär och när ett samkönat begär hotar att störa i de övriga utredningarna,
kan begäret lösgöras från den bekönade kroppen för att sedan falla på plats
i en definition av ett osynligt, inre, könsbundet begär. Eftersom det ab-
jekta dock (åter)uppstår i alla fallen och fortsätter att insistera med sin
frånvaro, skulle man likaväl kunna konstatera att den heterosexuella ma-
trisen egentligen inte lyckas med något annat än att reproducera sina egna
problem. De förändringar som kan urskiljas handlar i så fall oftast om den-
na inre flexibilitet, de inre svängningarna mellan olika sätt att definiera
kön och begär som har uppstått när lagen ställts inför olika självgenerera-
de problem. Definitionerna av det som avviker har således förskjutits om
man jämför kontext med kontext, medan varje kontext samtidigt strävar
efter att anpassa sig efter ett ständigt rekonstruerat och universaliserat, ”hi-
storiskt” sammanhang som därigenom osynliggör (och omöjliggör) vissa
förändringar och lyfter fram andra. En viss avvikelse kan på så sätt förvis-
so definieras som ett kontextuellt undantag, men definitionens utform-
ning strävar samtidigt efter att skapa en överensstämmelse med andra kon-
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texter utifrån den (åter)skapade och antagna universalisering som i denna
avhandling har kallats för den heterosexuella matrisen.

För att finna en lösning på denna självreproducerande cirkel kan de mo-
raliskt legitimerande argumenten i utredningarna vara intressanta att ta
fasta på och sätta in i ett vidare perspektiv. I utredningarna är det nämli-
gen tydligt att det snarare är moral som ställs mot omoral än hetero- mot
homosexualitet. Där framträder ett högst labilt och principberoende he-
teronormativt projekt som pekar mot att diskursen om homosexualitet,
samt inter- och transsexualism, handlar om mer än ”endast” könskatego-
rier, deras binära oppositioner och den subjektifierande effekten. Ingen bi-
när opposition är nämligen determinerad och den centrala frågan i detta
fall är sålunda varför just homo ställs mot hetero?

Laskar menar att denna dikotomi har sin grund i specifika samhällsom-
daningar som vid sekelskiftet 1900 radikalt förändrar sexualmoralen. Hon
konstaterar nya sociala spänningar och folkförflyttningar i det svenska sam-
hället som gav upphov till ökad orolighet, vilket i sin tur gav upphov till
ett ökat antal anmälda brott och då framför allt så kallade sedlighetsbrott.
Laskar menar även att ”när födelsekontrollen vann terräng i borgerliga kret-
sar och i den offentliga debatten under slutet av 1800-talet måste de äldre
normerna för normal sexualitet, det vill säga heterosexualiteten, förändras.
Om samlagets ändamål nu skulle vara samlaget själv och inte befruktning
krävdes nya hot- och motbilder.” (Laskar, 2005:284). Hon anser att det är av
denna anledning som gränsen mellan god och dålig sexualitet alltmer bör-
jade dras mellan hetero- och homosexualitet. Resonemanget återfinns till
viss del hos Rydström (2001), som menar att den ökade urbaniseringen vid
sekelskiftet gav upphov till ett nytt sexualitetsparadigm där homosexuali-
tet passade väl in som en motpol till en ny sorts heterosexuell sexualmoral.
Även om Rydström inte kopplar denna förändring till en ökad tillgång till
preventivmedel, menar de dock båda att homosexualitet skapades som en
direkt kontrast till heterosexualitet och att orsakerna till detta står att fin-
na i de allmänna strukturella förändringar som det svenska samhället ge-
nomgick runt sekelskiftet 1900. 

Vad jag skulle vilja undersöka vidare i det sammanhanget är först om
den sexualmoral som står att finna i utredningarna från och med 1930-ta-
let och framåt är tecken på en genomgripande förändring av normerna el-
ler om det kan påvisas att det snarare handlar om en reproduktion av re-
dan existerande normer om kön och begär som på grund av de struktu-
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rella förändringarna istället reproduceras på andra sätt. Vidare vill jag även
granska det forskningsmässiga antagandet att homosexualitet konstruera-
des som heterosexualitetens motsats efter sekelskiftet 1900. Fokus kommer
att ligga på den sexualmoraliska kontinuiteten där frågan är om fortplant-
ning, preventivmedel eller eventuella sociala paradigmskiften verkligen
spelar en avgörande roll för gränsen mellan norm och avvikande respek-
tive hetero- och homosexualitet. 

Moralisk buffert och heterosexualitetens genealogi

Utifrån de tidigare utredningarna framgår det att motsatsparet hetero- och
homosexualitet inte alls var självklart eller tydligt; i SOU 1935:68 talar man
exempelvis i första hand om homosexualitet i kontrast mot ett ”allmänt
moraliskt förfall”:

Enligt den äldre uppfattningen, som legat till grund för straffbestämmelsen
i 18 kap. 10 § angående ”otukt, som emot naturen är”, betraktades homo-
sexuella böjelser som utslag av allmän sedeslöshet och moraliskt förfall samt
ansågos jämförbara med andra asociala böjelser, som strafflagen har till upp-
gift att motverka. De senaste årtiondenas medicinska forskningar ha emel-
lertid visat upp, att den egentliga homosexualiteten har sin orsak i vissa, san-
nolikt medfödda, avvikelser från det normala […] (SOU 1935:68, s. 82f )

Utredningen vill här sortera ut homosexualitet från ”allmän sedeslöshet
och moraliskt förfall” vari framför allt en hel del former av heterosexuellt
beteende (incest, otrohet, prostitution, polygami, etc.11) räknades in. Ut-
redningen strävar med andra ord här efter att rengöra homosexualitet från
omoraliska kopplingar. Den underliggande frågan är självfallet varför
man ägnar så mycket energi åt detta? 

Utgångsfrågan i detta sammanhang känns igen från abjektionsanalysen
och lyder: vad är det utredningarna vill tala minst om och varför i så fall?
Det är exempelvis påfallande att de tidigare utredningarna ägnar så lite ut-
rymme åt tidelag. Jens Rydström menar här att tidelag blev ointressant för
lagen på grund av en ny definition av sexualitet, som bland annat hand-
lade om att sexuella handlingar knöts till könstillhörighet på ett annat sätt
än tidigare (Rydström, 2001).12 Även om jag ifrågasätter om just anknyt-
ningen mellan sexualitet och kön är ny för 1930-talet, finns där ändå helt
klart svårigheter med att inkludera tidelag i en sådan definition.13 Tidelag
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är på så sätt inte enbart abjekt, utan även mycket svårt, om inte omöjligt,
att använda som en motpol till en könsnorm. Utredningarna tenderar
nämligen överlag att förklara allt som inte går att hänföra till en bekönad
sexualitet som just omoraliskt och det är i det sammanhanget som (man-
lig) homosexualitet, på grund av dess anknytning till könstillhörighet, kan
lyftas fram som en legitim och moraliskt förståelig motpol till det norma-
la: homosexuella lever ut sitt begär för att de inte har något val eftersom
homosexualitet, enligt utredningarna, är sprunget ur ett heterosexuellt be-
gär som naturen råkat förlägga till fel kropp. Att på detta sätt definiera ho-
mosexualitet som både naturligt, ofrivilligt och könsbundet utifrån sam-
ma princip som heterosexualitet är nämligen egentligen detsamma som att
rendera homosexualitet ett moraliskt giltigt existensberättigande. Homo-
sexualitet är dock inte helt och hållet den ideala motpolen eftersom en så-
dan överhuvudtaget inte finns. Som analyserna visat, ligger en implicit kri-
tik mot bekönad sexualitet i det samkönade begäret. Genom den hetero-
normativa förklaringen som utredningarna utgår från och reproducerar,
blir dock begreppet ”inverterat begär” och penetrationsdefinierad sexua-
litet nyckeln till förståelse och hanterbarhet. Genom den kan åtminstone
delar av det homosexuella införlivas i ett lagsystem för att därigenom fyl-
la objektets funktion. Ur den synvinkeln har både Rydström och Laskar
rätt i att homosexualitet konstruerades som en motsats till heterosexuali-
tet, men inte som en omoralisk sådan, utan som en motsats som genom
sitt antagna inverterade begär bekräftade det bekönade heterosexuella be-
gäret. Därigenom kan begärsformer som inte lika tydligt kunde knytas till
en specifik könstillhörighet och som inte betonade och reproducerade
nödvändigheten av könsskillnader förklaras vara omoraliska. Eftersom
könsskillnader reproduceras genom ett antagande att en man och en kvin-
na är varandras kompletterande motsatser, innebar detta att allt som gick
utanför en stabil monogam könsrelaterad sexuell relation exkluderades ge-
nom moralisering.

Det skulle med andra ord kunna sägas vara ett moraliskt styrt upprens-
ningsprojekt som utredningarna genomför, eftersom man tydligt visar upp
behovet av att förkasta allt som kan vara ”allmänt sedeslöst och omora-
liskt” och sätta in något förståeligt och kontrollerbart i dess ställe. I de ti-
digare utredningarna räknades därför även vissa heterosexuella handling-
ar upp för att klassificeras som omoraliska, medan en del homosexuella
drivkrafter ansågs legitima därför att de liknade vissa, moraliskt legitima,
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heterosexuella beteenden med kärlek, ömhet, tvåsamhet, etc. (Se exempel-
vis SOU 1935:68, s. 107) Processen att objektifiera homosexualitet framstår
därmed alltmer som ett sätt att i första hand få ordning på reproduktio-
nen av heterosexualiteten, bland annat genom att utredningarna helst vill
undvika att göra en alltför tydlig koppling mellan den moraliskt legitima
heterosexualiteten och en rad oordnade, okategoriserade och oformalise-
rade sexuella beteenden; beteenden som i första hand riskerar att inte kun-
na reproducera rätt sorts könsbaserade begärsrelation. Vi återkommer med
andra ord till könsskillnader, där det som utgör en korrekt könsskillnad
framgår av utredningarnas fokus på trohet, äktenskap, kärlek, jämbördig-
het och (en viss sorts) familjebildning, det vill säga koncept som till exem-
pel Österberg och Laskar även återfinner i 1600-talets respektive 1800-
talets sexualitetsdiskurs. 

Felaktiga begär är därmed både det som inte reproducerar könsskillnad
utifrån en heteronormativ definition (samkönat begär, intersexuellt begär,
etc), och det som förvisso reproducerar könsskillnaderna utifrån en hete-
ronormativ modell men som ifrågasätter de ovan nämnda koncepten på
ett eller annat sätt (se även Rubin, 1984). De sistnämnda begärsformerna
inkluderar kanske framför allt en del olagliga beteenden (incest, våldtäkt,
prostitution). Det intressanta i detta sammanhang är att dessa är beteen-
den som, genom att förvägras en koppling till den könsbaserade hetero-
sexualitet, därmed inte kan diskuteras utifrån könstillhörighet och makt-
baserade relationer mellan kvinnor och män. Den heterosexuella mannen
och den heterosexuella kärnfamiljen kan med andra ord med hjälp av ett
moraliskt bekönat begär distanseras från de sexuellt omoraliska och olag-
liga handlingar som inte sällan trots allt är en direkt effekt av de hetero-
normativa könsskillnaderna. Det är med andra ord inte frågan om en
oskyldig distansering från det omoraliska; i ett vidare perspektiv verkar
snarare det moraliska upprensningsprojektet handla om att inte enbart
skydda vissa heteronormativa könsskillnader, utan också om att dölja att
dessa för med sig en del negativa effekter.

Det heterosexuella subjektet rengörs alltså från en rad olika sorters ab-
jektioner när en spegel i form av homosexualitet produceras. Som jag har
berört tidigare är det dock enligt min mening inte frågan om en spegel som
(endast) reflekterar en motsatt bild; det är en spegel som satts upp för att
reflektera en redan antagen sanning om det bekönade begäret. Detta är
förmodligen anledningen till att begreppet homosexualitet inom sexolo-
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gin kronologiskt föregår begreppet heterosexualitet eftersom det är genom
homosexualiteten som en upprensning bland omoraliska heterosexuella
beteenden kan äga rum.14 Till skillnad från vad många sexualitetsforskare
brukar anta (däribland Butler), kan man kanske se att detta i en vänster-
liberal samhällsorganisation inte sker genom att de omoraliska beteende-
na i första hand tillskrivs homosexualitet, utan genom att homosexuella
tillskrivs vissa önskemål och förhoppningar som därefter beskrivs som
sprungna ur det heterosexuella: en (viss) heterosexualitet som därigenom
framstår som originalet i förhållande till homosexualitet, men även som
ett allmänt ideal baserat på kärlek och jämlikhet och därför fritt från allt
det som av utredningarna definierar som problematiskt. Även om inver-
sionsdefinitionen av homosexualitet fortfarande är nödvändig för homo-
sexualitetens begriplighet och kontrollerbarhet, är denna definition endast
en förutsättning för att i nästa skede kunna producera homosexualitet som
en bekräftelse av det (hetero)sexuella begärets vilja till moral. Det handlar
med andra ord om att en viss heterosexualitet ska kunna fungera som alla
andra sexualitetsformers moraliska måttstock. Homosexualitet fyller där
funktionen som en förmedlare och förstärkare av denna moral, samtidigt som
samma homosexualitet fungerar som en buffert gentemot alla de andra begärs-
former som annars riskerar att kopplas samman med just heterosexualitet. 

Det väsentliga är alltså att denna koppling till moral även bidrar med
möjligheten för subjektet proper (den heterosexuelle mannen/den hetero-
sexuella kärnfamiljen) att faktiskt utföra omoraliska handlingar, utan att
dessa behöver knytas till den heterosexuella könstillhörigheten. Där det
samkönade begäret alltid riskerar att på ett eller annat sätt klistra sig fast
på alla handlingar utförda av en homosexuell individ, kan subjektet pro-
per utföra en omoralisk och/eller olaglig handling utan att den knyts till
det antaget ”riktiga” bekönade begäret. Poängen är att subjektet proper –
oavsett andra variabler – erbjuds en annan handlingsfrihet när det bekö-
nade begärets del i sådana handlingar inte påpekas, medan homosexuali-
tet medför mer begränsade handlingsmöjligheter. Det är intressant att se
hur dessa begränsningar och deras moraliska anspråk i sin tur leder fram
till att endast en definition av homosexualitet blir moraliskt godtagbar, ef-
tersom den moraliska sexualiteten alltid måste vara bekönad. Det samkö-
nade begäret kan i den bemärkelsen dock inte ses som bekönat i betydel-
sen två kvinnor eller två män som begär varandra, eftersom det ifrågasät-
ter själva grunden för den heteronormativt bekönade kroppen, men inte
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heller kan detta begär ses som helt okönat eftersom ett sådant skulle ifrå-
gasätta det bekönade begärets legitimitet som det enda moraliskt och
kroppsligt tänkbara. Kvar står därför återigen det inverterade bekönade be-
gäret – där en homosexuell tillskrivs det motsatta könets begär – som det
enda moraliskt godtagbara. Som redan har visats, framgår detta även med
önskvärd tydlighet i de senare utredningarnas moraliska ställningstagan-
de rörande vilken förklaring till homosexualitetens orsaker som leder till
minst spridning av homofobi. Det sker med andra ord en heterosexuali-
sering av homosexualitet, som inte leder till en lösning av det abjekta sam-
könade begäret, men som däremot leder till att heterosexualiteten blir mo-
raliskt oantastbar. Återigen kommer man fram till att målet för interpel-
lationerna och de moraliska diskussionerna i egentlig mening inte är de
avvikande utan istället det antagna subjektet proper. Det är med andra ord
genom den homosexuella bufferten och de ständiga abjektionerna som det
heteronormativa subjektet kan återskapas och skyddas.

Moralens genealogi och den kluvna homosexualiteten

Ett förtydligande av min tolkning av homosexualiteten som buffert mot
en omoral som hotar den önskvärda heterosexualiteten kräver en djup-
dykning i en hitintills onämnd utredning: nämligen Könshandelsutred-
ningen (SOU 1995:15), eftersom den genom en jämförelse mellan hetero-
respektive homosexuell prostitution tydliggör att gränsen för det moraliska
går rakt igenom det homosexuella. Utredningen börjar med att beskriva både
den sexköpande mannen och den sexsäljande kvinnan i specifika termer
av avvikelse och anpassningssvårigheter: 

Det är dock lätt att finna belägg för att köpta [heterosexuella] könsförbin-
delser inte är ett ofrånkomligt uttryck för manlig sexualitet. (SOU 1995:15,
s. 111) 

Det nutida samhället skapar också genom sin massiva indoktrinering via oli-
ka kanaler bilder av kvinnor och män som inte alltid överrensstämmer med verk-
ligheten. Män blir desorienterade och ibland rädda för kvinnor. Inte sällan
kräver kvinnor av sina män att de skall dela ansvaret för hem och barn utan
att egentligen släppa ifrån sig något av ansvaret. […] Hans sexualitet begrän-
sas också ofta av vad hans kvinna bestämmer. Hans lust lever på hennes nåd.
[…] Könsköp kan bli ett sätt att slippa be om lov eller att slippa ”meritera
sig”. (SOU 1995:15, s. 111; min kursiv.) 
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Det är män som håller fast vid gamla föreställningar om mäns dominans över
kvinnor men som av olika skäl saknar möjligheter att iscensätta denna do-
minans i det verkliga livet. […] en man som av rädsla för att förlora sig själv
i en relation med en jämlik partner undviker det verkliga mötet med en kvin-
na. (SOU 1995:15, s. 115; min kursiv.)

Här utpekas sexköpande män som missanpassade till det moderna samhäl-
let med dess krav på jämställdhet. Mannens sexkonsumtion blir ett teck-
en på hans otillräcklighet som moralisk och ansvarstagande man. Det
moraliska blir därigenom liktydigt med ”verkligheten” som kräver ett
”verkligt möte med en kvinna”. ”Den massiva indoktrineringen” som om-
talas ses som ett hinder för den verkliga maskuliniteten och det förväntas
finnas en äkta maskulinitet bakom denna massmediala illusion: en hetero-
sexuell maskulinitet som alltid redan är moralisk. Utredningen fortsätter
sedan med att ytterligare tillskriva den moraliska heterosexualiteten vissa
självklara önskningar och begär: 

Människor – och män – vill egentligen inte ha känslolös sexualitet. (SOU
1995:15, s. 112; min kursiv.) 

Ingen ung människa, som funderar över sin framtid, ser prostitution som ett
bra eller likvärdigt alternativ till andra sysselsättningar. (SOU 1995:15, s. 102;
min kursiv.) 

Prostitution – eller i detta fall egentligen ”känslolös sexualitet” – kan här
inte definieras som ett begär eller ett mål i sig utan det önskvärda och rik-
tiga är endast den sexualitet som knyts samman med vissa känslor (kärlek,
ömhet, etc). Riktig (hetero)sexualitet är med andra ord alltid moralisk.15

Samma utredning skriver att den homosexuella prostitutionen däremot
kan ha sin orsak i två, förenliga faktorer: ekonomiskt behov och möjlighe-
ten att leva ut sin sexualitet:

Den homosexuella prostitutionen kan ibland för säljaren vara en blandning
av affärsverksamhet och egen utlevd sexualitet, vilket praktiskt taget aldrig
förekommer i den heterosexuella prostitutionen. (SOU 1995:15, s. 12)

En annan skillnad är att det i den heterosexuella prostitutionen praktiskt ta-
get aldrig förekommer att säljaren upplever sexuell attraktion gentemot kö-
paren. Detta kan emellertid den manlige säljaren uppleva i den homosexu-
ella prostitutionen. Denna kan således vara en blandning av ren affärsverksam-
het och uppnående av någon form av ömhet, social trygghet och eventuellt egen
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utlevd sexualitet. Hos kvinnorna är skillnaden mellan ”arbete” och fritid mer
renodlad medan prostitutionen för mannen kan vara mer av kamratskap och
sammanhållning, en del av en social miljö och en gruppsammanhållning,
som är en ersättning för familjen. (SOU 1995:15, s. 130; min kursiv.) 

Förutom att den homosexuella sexsäljaren tillskrivs en dysfunktion i be-
tydelsen att han saknar en riktig familj, görs det alltså en explicit skillnad
mellan anledningarna till prostitution för män respektive kvinnor. Det ho-
mosexuella begäret blir här återigen det svårhanterliga, det som inte rik-
tigt går att förstå och som alltid verkar riskera att hamna nära det
omoraliska och perversa. Den tillskrivs nämligen en möjlighet att så att
säga kombinera nytta med nöje – ekonomi och begär – samtidigt som het-
erosexuell prostitution uttryckligen fråntas den möjligheten. Utrednin-
gens konstaterar i det sammanhanget även att

[s]vårigheterna att skilja mellan vanligt homosexuellt kontakttagande och
kontakttagande i homosexuell prostitution är stora. (SOU 1995:15, s. 123)

Detta uttalande påminner till viss del om konstaterandet i 1941 års utred-
ning om att det är svårt att skilja på vanlig kvinnlig ömhet och kvinnlig
homosexualitet. Båda utredningarna verkar finna något förkastligt över
denna svårighet att urskilja gränser, och i fallet med prostitution handlar
det i första hand om att utredningen här tillskriver homosexuell prostitu-
tion en vidare betydelse än den heterosexuella. Exempelvis nämns så kal-
lade sugar-daddys och utredningen påpekar att en ung man oftast blir pro-
stituerad på grund av sin homosexualitet (”den homosexuelle ynglingens
debut i gatu- eller parkprostitution kan vara föranledd av starka negativa
reaktioner mot hans homosexuella läggning”, SOU 1995:15, s. 126). Detta
är orsaker och relationer som inte tillskrivs den heterosexuella relationen.
Där anses det istället finnas tydliga gränser mellan prostitution och andra
(vanligt förekommande) behovsrelationer. Orsaken till prostitutionen
framställs likaså handla om ekonomiska problem samt felaktigt utövad och
felaktigt påtvingad sexualitet, men däremot aldrig själva heterosexualite-
ten i sig: 

Den utlösande faktorn, [för kvinnor], är ofta en akut brist på pengar till-
sammans med påverkan av en väninna som prostituerar sig […]. Det är nu-
mera välkänt att sexuella övergrepp under uppväxten, liksom en sexualfient-
lig och likgiltig omgivning under barndomen, är faktorer som medverkar till
att kvinnor senare i livet prostituerar sig. Dessa kvinnors barndom och upp-
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växt kan beskrivas som en ”avvikarkarriär”, under vilken de lär sig ett destruk-
tivt beteende som de senare behåller. (SOU 1995:15, s. 102; min kursiv.) 

Det finns dock anledning att uppmärksamma ett sådant beteende [att ha
många och skiftande sexualpartners] hos en ung flicka, eftersom det kan vara
tecken på att hon befinner sig i en riskzon [för prostitution]. (SOU 1995:15,
s. 103)

Uttalandena visar på en moraliserande diskurs, där kvinnors sexualitet re-
produceras på helt andra villkor än mäns. Diskussionen kan i detta fall
även jämföras med utredningens tankar kring orsakerna bakom homosex-
uell prostitution, som förutom den redan nämnda möjligheten att ”leva
ut sin homosexualitet” även tillskrivs ”slumpen”:

Debuten i prostitutionen kan vara slumpmässig och bero på att han t.ex.
träffar en äldre homosexuell man som är ”vänlig” mot honom. (SOU 1995:15,
s. 126)

Att sådana orsaker skulle kunna ligga bakom även kvinnors övergång till
prostitution avslås helt (se ex. SOU 1995:15, s. 102) och omöjliggörs genom
utredningens försök att rengöra den ”verkliga” och moraliska heterosexua-
liteten. Trots utredningens feministiska maktperspektiv, återfinns här med
andra ord ett försvar av en viss heterosexualitet som inte får tillskrivas någ-
ra omoraliska element, och vars struktur inte heller får ligga alltför nära det
omoraliska, vilket leder till en mer begränsad definition av heterosexuell pro-
stitution än av homosexuell, som istället i princip tillskrivs alla gränsfall. 

Denna besvärliga och vagt perversa homosexualitet attribueras dock en
möjlighet till förändring, där det intressant nog främst handlar om att en
så kallad tydlig sexuell identitet ska kunna råda bot på att unga män pro-
stituerar sig. En tydlig sexuell identitet anses även ge möjlighet till en an-
nan och bättre gemenskap: 

Den isolerade är av olika skäl isolerad från andra, främst från familj och den
s.k. gayrörelsen. (SOU 1995:15, s. 126)

De manliga prostituerade kan dock ibland ta steget ut ur prostitutionen till en
homosexuell subkultur […]. Motsvarande gäller inte för kvinnliga prostitue-
rade (SOU 1995:15, s. 129; min kursiv.)

Att ha kontakt med denna identitetsbaserade subkultur tillskrivs alltså ett
positivt värde eftersom den prostituerade då kan komma i kontakt med
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en mindre destruktiv och mer moralisk och familjeinriktad homosexuali-
tet. Att heterosexuella prostituerade kvinnor inte tillskrivs samma möjlig-
het visar hur den moraliska heterosexualiteten inte kan definieras som en
identitetsbaserad subkultur, utan utredningen måste behandla denna som
en sorts allomfattande ”verklighet” för att kunna reproducera den som just
allmän och verklig. Utredningens tilltro till (en viss) identitet visar sig även
i dess utpekande av olika ”typer” av homosexuella män, där ”den väster-
ländska typen” ställs i kontrast till ”den sydamerikanska”, ”den grekiska”
och ”den muslimska” som anses styras ”hårt av könsroller” eller ”har sex-
uellt umgänge med tonårspojkar”.

Den västerländska typen är en man som har sexuellt umgänge med andra vux-
na män, och för vilken den homosexuella identiteten spelar en stor roll.
Inom denna kultur används ”bög” som en vedertagen beteckning för en ho-
mosexuell man. (SOU 1995:15, s. 122)

Här blir intressant nog homosexualitet ett sätt att även rengöra den väs-
terländska etniciteten och dess politiska agenda. Västerländsk identitetspo-
litik ses här som en möjlighet att ta sig ur allt från homosexuell prostitu-
tion och sexism till sexuellt utnyttjande av tonårspojkar. ”Den västerländs-
ka [homosexuella] typen” framstår nämligen som ett ganska tydligt ideal
i utredningen, framför allt därför att den har en uttalad identitet som
”bög”. Denna identitet ses som en nästan automatisk räddning från det
omoraliska och det icke-västerländska. Samtidigt är dock den västerländs-
ka manliga homosexualiteten fortfarande till viss del problematisk, då den
trots allt tillskrivs den dubbla begärsmöjligheten att kombinera nytta med
nöje, där ett mått av oförståelig och hotfull annorlundahet – ett mått av
perversion – tillskrivs den homosexuella man som inte enbart säljer sig av
ekonomiska skäl utan även för att ”leva ut sin sexualitet”.16

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att homosexualitetens ambi-
valenta funktion framgår i denna utredning genom att dess begär anses
möjligt att kombinera med andra (ej sexuella och/eller ej könsbundna) be-
gär, medan den riktiga heterosexualiteten helt förvägras en sådan kombi-
nation: endast ett dysfunktionellt och ojämställt heterosexuellt förhållande
leder till sexköpande män och endast en dysfunktionell uppväxt leder till
sexsäljande kvinnor. Vad som därmed inte problematiseras är att det man-
liga respektive kvinnliga heterosexuella begäret har materialiserats utifrån
en hierarkisk relation och att denna relation i sig kan ge upphov till pro-
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stitution, misshandel eller våldtäkt oavsett om den är ”dysfunktionell” el-
ler inte; det vill säga att det är i reproduktionen av den moraliska hetero-
normativa könsskillnaden som dessa effekter kan uppstå. Återigen ser man
hur gränsen mellan det moraliska och det omoraliska inte dras mellan he-
tero- och homosexualitet, utan mellan en moralisk sexualitet (monogam,
tvåsam, familjeinriktad) som inkluderar en viss heterosexualitet och en viss
homosexualitet. För det första är det dock heterosexualiteten som är den
moraliska homosexualitetens förebild, och för det andra finns endast en
uttalat omoralisk homosexualitet. En omoralisk heterosexualitet blir, enligt
detta resonemang, otänkbar eftersom det omoraliska frånkopplas varje as-
sociationsmöjlighet med heterosexualitet och istället antas bero på diver-
se olika orsaker som inte kopplas ihop med själva det olikkönade begäret
och dess könsskillnader. Homosexualiteten tillskrivs däremot både en mo-
ralisk och en omoralisk möjlighet. I slutändan uppmanas således homosex-
uella att inte enbart förverkliga den moraliska potentialen utan även att
helt förkasta själva denna valmöjlighet.

Gränsen verkar alltså gå rakt igenom det homosexuella och homosexuali-
tetens funktion som buffert visar sig till stor del handla om att utesluta
omoraliska kopplingar till heterosexualiteten. Det är därigenom som den
homosexuella möjligheten till det omoraliska framstår som ett ständigt hot
för utredningarna och den heterosexuella matrisen, eftersom den riskerar
att förstöra bufferten och istället avslöja att den abjekta delen av det sam-
könade begäret till viss del faktiskt handlar om just en vilja till omoral. Det-
ta är i alla fall vad litteraturforskaren Teresa de Lauretis har visat genom
en radikal läsning av Freud, Lacan och psykoanalytikern Laplanche.17 Hon
menar att lesbisk sexualitet, och i sin förlängning även sexualitet i allmän-
het, handlar om begäret till det ”perversa”, vilket i de Lauretis’ samman-
hang inte är en negativ koppling utan snarare ett sätt att visa att sexuali-
tet i en psykoanalytisk mening handlar om just begär och inte om kärlek
eller trygghetsbehov. ”Jag menar således att lesbiskt begär inte är identifi-
kationen med en annan kvinnas begär, utan det är begäret till hennes be-
gär såsom det uttrycks [is signified] i hennes fetisch och det fantasiscena-
rio som detta frammanar. Vad hon begär är hennes älskares perversa be-
gär […].” (de Lauretis, 1994:251; min övers.) Denna definition av (lesbiskt)
begär innebär två saker som går helt emot den offentliga, statliga defini-
tionen av (homo)sexualitet: 1) begär kräver inte en (sexuell) identifikation
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2) det krävs minst två personer (verklig eller reproducerad i fantasin) för
att ett begär ska produceras, det vill säga begäret finns inte i sig självt eller
inuti i en person per se. De Lauretis’ ”perversa begär” har många likheter
med Butlers ”lesbiska fallos”, men innebär, genom sitt specifika ordbruk,
en tydligare koppling till omoral och dess del i produktionen av begär. Det
”perversa” eller ”omoraliska” som återfinns i homosexuellt begär är just att
det är ett ”felaktigt” objekt som begärs. Till skillnad från exempelvis det
manliga heterosexuella begäret till det abjekta, kräver det perversa begäret
dock en ömsesidighet samt ett synliggörande i form av en subjektifiering
av det begärda. De Lauretis visar med andra ord på vilket sätt ett samkö-
nat begär förvisso är beroende av en reproduktion av könsskillnader och
en heterosexuell matris, men att detta beroende endast handlar om att kun-
na utnyttja dessa skillnader för helt andra syften än de heteronormativt av-
sedda, vilket därigenom leder till ett ifrågasättande av just dessa skillna-
der.18 Här framgår med andra ord att det homosexuella begäret inte upp-
står av sig självt eller ”utanför” en heterosexuell matris, men att detta begär
samtidigt inte går med på de förutsatta regler som reproduceras inom ma-
trisen. Istället kan ett ”perverst” behov avslöjas genom detta begär och ris-
kerar därigenom att visa att det i egentlig mening är omöjligt att tala om
ett moraliskt begär överhuvudtaget, eftersom allt begär är beroende av det
omoraliska. Utifrån detta framstår det heteronormativa projektet att för-
svara ett fantasmatiskt helt och moraliskt sexuellt subjekt som, i dubbel
mening, fåfängt. Det försvarade subjektet frånskrivs brist, splittring och
ansvarstagande på bekostnad av att andra (icke-subjekt) tillskrivs ytterli-
gare brist, ytterligare splittring och framför allt tillskrivs de även ett kollek-
tivt och personligt ansvar för den abjekta möjligheten att välja mellan det
moraliska och det omoraliska. 

Förkastandet av denna ”valmöjlighet” mellan moral och omoral, fram-
står även som en central del i 1968 års utredning rörande inter- och trans-
sexualism, där rädslan inför en ”okönad” kropp till viss del verkar handla
om just detta. Det är förmodligen på så sätt oron för att en sådan individ
skulle bli homosexuell kan förstås: en ”okönad” person skulle nämligen ses
som i (anatomiskt) stånd att välja mellan det moraliska (bekönad hetero-
sexualitet) och det omoraliska (i denna utredning representerat av homosex-
ualitet och transvestism). Det är detta ”val” som utredningen och de medi-
cinska experterna vill förhindra genom att styra den intersexuella kroppens
könstillhörighet. Det är med andra ord kontroll över både materialisering-
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en och moralen som utredningen eftersträvar, eftersom en sådan kontroll in-
nebär att den maktfyllda diskursiva kampen inte behöver synliggöras. Där-
med krävs inga ställnings- eller ansvarstaganden vare sig för lagen, vetenska-
perna eller det tilltalade subjektet, vilket SOU 1968:28 och de övriga utred-
ningarna visar när just ansvaret för denna felaktiga beköning eller begär
istället förläggs till opåverkbara instanser som ”naturen” eller ”hormonerna”.

När homosexualitet (och transvestism) i SOU 1968:28 (om inter- och
transsexualism) framställs som ett ständigt hot mot inter- eller transsexu-
ella, är det just den omoraliska homosexualiteten som avses.19 En transsex-
uell får i denna utredning på inga som helst villkor associeras med homo-
sexualitet eftersom den önskade diagnosen som just transsexuell i så fall för-
vägras, liksom intersexuella endast kan bevisa sin lyckade anpassning till det
tillskrivna könet genom att leva heterosexuellt. Som jag redan har visat, är
homosexualitet i just denna utredning synonymt med det lömska och otill-
förlitliga – det som stör vetenskapernas ordning bland diagnoserna – och
all association med homosexualitet leder där till att personen förvägras le-
gitimitet, rättsligt skydd och subjektsskap. I de utredningar som i huvud-
sak berör homosexualitet återfinns däremot denna omoraliska homosexu-
ella möjlighet på ett annat sätt. I adoptionsutredningen (SOU 2001:10) an-
ses det exempelvis vara av vikt att barn till homosexuella inte blir
homosexuella eller får en störd könsidentitet i större utsträckning än barn
till heterosexuella eftersom det explicit ses som ett hot mot det som benäm-
ns ”barnets bästa”. I partnerskapsutredningen (SOU 1993:68) är det likaså
av vikt att konstatera att andelen homosexuella inte kommer att öka på
grund av partnerskapslagen. Även det antyder att det absolut viktigaste kra-
vet i alla de lagförslag som lagts fram är en garanti för homosexualitetens
stabilitet. Spridningen av samkönat begär är förvisso enligt utredningarna
”vetenskapligt omöjligt”, men det är ändå denna ständiga (o)möjlighet som
driver utredningarna att definiera till och med själva idén om spridning som
omoralisk i förhållande till både homosexuella och till samhället i stort.
Man kan med andra ord se att alla utredningarna talar om både ett moraliskt
och ett omoraliskt samkönat begär, där utredningarnas definition av homosex-
ualitet förefaller sträva efter att eliminera den omoraliska möjligheten helt och
hållet.
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Så talade det omöjliga subjektet – motröster, 
omöjliggjorda diskussioner och senmodern identitetspolitik

En interpellation har ett tänkt syfte, men det finns inte några garantier för
att detta syfte uppnås och att interpellationen får den förväntade effekten.
I de statliga utredningarna reproduceras interpellationerna i form av tex-
ter som ställer upp krav och gör påståenden utifrån olika legitimerande
kunskapsanspråk. De interpellationer som utredningarna tydligt vill re-
producera utgår från påståenden om att homosexuella är en stabil mino-
ritetsgrupp, att homosexualitet är ett kontrollerbart, naturligt och mora-
liskt begär och att homosexuella kommer att vara olyckliga individer tills
de antingen kan bli heterosexuella (i de tidigare utredningarna) eller kan
leva på samma sätt som heterosexuella anses leva (i de senare utredning-
arna). Utredningarna försöker samtidigt ogiltigförklara andra interpella-
tioner som reproduceras på annat håll, och detta görs genom att man kal-
lar dessa för myter eller vanföreställningar. De frånskrivs på så sätt all le-
gitim grund. I denna process framstår en nyanserad eller annorlunda bild
av homosexualitet som omöjlig, eftersom de homosexuella som uppvisar
eller önskar andra definitioner, identiteter eller livsstilar än den av staten
interpellerade, riskerar att antingen betraktas som osolidariska och omo-
raliska (promiskuösa, respektlösa, opålitliga) i betydelsen att de medvetet
går emot de önskade värderingarna (utan att nödvändigtvis bryta någon
lag). Eller också förnekas de kategorin homosexuell helt och hållet efter-
som detta begrepp enligt utredningarna endast ska kunna associeras med
en heteronormativ definition av kön och begär. Det verkar med andra ord
som det sker en uteslutning av möjliga kritiska röster i den statliga diskur-
sen. Det är hur denna uteslutning går till, samt vilka möjligheter det ändå
finns för kritik, som detta sista avsnitt ska handla om. 

Här återkommer jag så till de fåtal kritiska motröster från homosexuel-
la som trots allt skymtar i utredningarna och som togs upp i slutet av ka-
pitel 4. Ur de korta fragment som via utredningen lyfts fram, kan man i
princip utläsa att dessa motröster relativt unisont hävdar andra definitio-
ner och andra politiska agendor än de som utredningarna själva föreslår.
För utredningen verkar dessa röster framstå som både obegripliga och
omöjliga, och anledningen till detta är att det är just homosexuella som
framför kritiken. Deras tal är i utredningens kontext nämligen liktydigt
med att de homosexuella motsäger sin egen existens: de vägrar de statliga
och vetenskapliga interpellationerna och erkännandena, vilket i samman-
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hanget är detsamma som att vägra att anta en homosexuell identitet och
specifika juridiska rättigheter. Det är motröster som inte vill ta del av pa-
radoxernas politik och som därför genom sitt tal förlorar sin position som
(rätts)subjekt. Detta är intressant nog en handling som Butler beskriver
på följande sätt: ”Att förflytta sig utanför det talbaras domäner är detsamma
som att riskera sin status som subjekt. Att genom sitt tal förkroppsliga de nor-
mer som styr det talbara är detsamma som att fullborda sin status som ett
språkligt subjekt. ’Omöjligt tal’ skulle vara just den asociales osamman-
hängande pladder eller ’psykotikerns’ ständiga svammel som oavbrutet
hemsöker de regler för det talbaras domäner som det även är en produkt
av.” (Butler, 1997b:133; min övers.) Skulle utredningarna ha kunnat bemö-
ta detta tal överhuvudtaget och vad skulle det i så fall ha krävts av utred-
ningarna för att ta till sig ett sådant tal? Subjektet, och i det här fallet även
lagen, bör enligt Butler, istället ges en möjlighet att leva med det abjekta
som en faktisk del av sig själv genom att bland annat betrakta sig själv som
en ofärdig främling och inte mekaniskt förkasta allt som motverkar den
imaginära bilden av subjektets helhet och koherens (exempelvis Butler,
2004:191). Denna bild av helhet är den heteronormativa subjektsdefinitio-
nens utgångspunkt, en utgångspunkt som reproducerar ett behov av när-
mast reflexartade förkastningar och som därför framstår som ett hinder för
förändring av både lagar, samhälle och människor.20

Detta kan omformuleras som att de problem som uppstår genom den
heterosexuella matrisen egentligen inte är genererade av ett allmänt behov
av abjektion och i egentlig mening inte heller av subjektet ”i sig”, för in-
get subjekt är koherent eller enhetligt och därför borde ett sådant klargö-
rande inte vara hotande. Det är istället lagens antaganden att ett subjekt
är just stabilt och kategoriserbart som leder till en rad uteslutningar av
motröster. Problemen och paradoxerna verkar alltså bero på de medel som
ett subjekt har tillgång till för att definiera sig själv och andra , det vill säga
medel som i utredningarnas fall begränsar subjektets möjlighet att analy-
sera sig själv, att dekonstruera subjektifieringen och abjektionen och att
tvingas problematisera sin egen mänsklighet, vilket är ett projekt som But-
ler formulerar på följande sätt: ”Det handlar inte om att visa sympati med
en annans position, eftersom sympati involverar ett utbyte av sig själv mot
en annan som mycket väl kan vara en kolonialisering av den andres posi-
tion som ens egen. Det handlar inte heller om en abstrakt slutledning om
likvärdighet baserad på en insikt om varje social identitets partiellt kon-
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stituerade karaktär. Det handlar om att kartlägga sätten identifikation
förutsätter [implicate] vad den utesluter och att följa konturerna för den-
na förutsättning fram till kartan över de framtida gemenskaperna den kan
frambringa.” (Butler, 1993:119; min övers.) Det handlar med andra ord inte
om att känna sympati för andra eller vagt hänvisa till jämlik behandling;
det handlar om att på allvar söka efter sambanden mellan subjektens iden-
tifikation och det som det utesluter. Det blir här tydligt att inga av de ve-
tenskapliga instanser som utredningarna vänt sig till erbjuder en sådan
möjlighet. De verkar istället för att reproducera koherens och samstäm-
mighet som den enda möjliga definitionen av ett subjekt. Det är ett sub-
jekt som istället för att begripliggöra sina egna splittringar, skillnader och
motsägelser, snarare förväntas betona likheter och överrensstämmelser
samt inkludera ett ständigt växande antal identiteter.21 Framlyftande av
förtryckta grupper och deras knytning till en viss identitet kan med andra
ord inte enbart innebära en ineffektiv politik, utan även en imperialistisk
eller kolonialiserande sådan. Även om Butler inte talar om ressentiment,
menar hon på ett liknande sätt som Brown att både abjektionen och makt-
strukturerna riskerar att reproduceras och göras nödvändiga för vissa för-
tryckta grupper om identiteten görs till det politiska utgångsläget.22

Vi återkommer med andra ord till att ressentiment verkar vara den mar-
ginaliserades motsvarighet till lagväsendets narcissism, då den på samma
sätt bidrar till ett försvar av både den egna identiteten och den subjekts-
definition som den är avhängig. I det sammanhanget skulle jag vilja före-
slå att den ressentimentstyrda identiteten kanske skulle kunna ställas i kon-
trast till ett subjektsskap som reproduceras utifrån det ”perversa begär”
som de Lauretis påvisar. Där det ressentimenta subjektskapet kämpar för
ett paradoxalt identitetserkännande och inkludering i normen, innebär ett
”perverst” subjektskap nämligen istället att en sådan identitet inte är nöd-
vändig för (eller ens förenlig med) ett begär och att en integration inte är
möjlig (eller ens önskvärd). Detta ”perversa subjektskap” skulle i så fall
kunna fungera som ett effektivt alternativ till det subjektskap som ser ett
statligt erkännande av den egna identiteten som det viktigaste politiska
målet.

De problem som dock kan uppstå om man artikulerar en sådan motröst
är att det ”perversa subjektskapets” tal tolkas på samma sätt som motrös-
terna i utredningarna, det vill säga som ”den asociales osammanhängan-
de pladder eller ’psykotikerns’ ständiga svammel”, men även att talet tol-
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kas som ett angrepp mot det moraliskt önskvärda. Exempelvis framstår kri-
tik mot behandling av intersexuella som just omoralisk med hänvisning till
att den enskilda individen skulle fara illa om man inte gjorde kirurgiska
ingrepp. Detsamma gäller kritik mot lagförslag som institutionaliserar så
kallade mänskliga rättigheter, där kritik avfärdas som odemokratisk. Och
på samma sätt riskerar även en artikulerad sammankoppling med det an-
tagna subjektet proper och olika våldshandlingar eller kränkningar att för-
kastas som ideologisk och totalitär. 

Detta är en sorts illegitimiseringsprocess som Brown benämner mora-
lism, och som hon till stor del tillskriver den liberala vänstern. Hon me-
nar nämligen att denna politiska vänster, i ett allmänt letande efter ”nya”
samhällsprojekt efter den radikala socialismens (överdrivna) bortgång, har
investerat en stor del av sin energi i moralistiska utsagor: ”[d]et som idag
kallas för kulturpolitik [cultural politics], identitetspolitik, mångfaldspo-
litik, de nya sociala rörelsernas politik eller den nya sociala antagonismens
politik anses allmänt ha tagit över den plats som tidigare innehades av en
socialistisk vänster.” (Brown, 2001:20; min övers.) Det är därför inte hel-
ler oväsentligt att konstatera att de offentliga utredningar som har analy-
serats i denna avhandling till stor del tillkommit på initiativ av vänsterli-
beralt styrda regeringar.23 Problemet är dock inte egentligen specifikt för
vänstern, utan grundar sig enligt Brown i att vänstern tagit över den libe-
rala definitionen av frihet och jämlikhet som annars tillskrivs mer renod-
lade liberaler och nykonservativa. Det har därmed uppstått en sorts poli-
tiskt enad front kring en tro på en neutral stat och ett självständigt sub-
jekt där frihet och jämlikhet endast kan uppnås genom en normativ
rättighetspolitik. (Brown, 2001:21) 

Vad som är väsentligt att påpeka i detta sammanhang är att moralism
enligt Brown, till skillnad från moral, försöker att passera som maktlös och
är oftast i sitt framförande utan egentlig riktning eller mål. Moralism kän-
netecknas därför av rättfärdigande förebråelser och kritik som saknar ut-
talad ideologisk, samhällsförändrande riktning och koherens. Ressenti-
ment kan med andra ord sägas ingå i moralism i form av skuldbeläggan-
de, även om det framför allt är bristen på en konstruktiv riktning som
skiljer moralism från moral. Enligt Brown syftar moralistiska uttalanden
till att cementera den egna positionen som ett rättfärdigt subjekt och att
förskjuta eventuella rädslor och felaktigheter till andra individer (vilka be-
tecknas som homofober, rasister, sexister, etc.). Det är kanske framför allt
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denna del av moralism som man kan återfinna i utredningarna. Diskrimi-
neringslagarna förbjuder således kritik, negativt tal och särbehandling av
utsatta grupper, samtidigt som vissa individer på olika sätt straffas för att
de överträtt diffust formulerade diskursiva moralgränser som satts upp för
att försvara den normativa inkorporeringen. Effekten av denna moralism
blir bland annat att åberopanden av ressentimentstyrda offerpositioner ut-
gör grunden för samtida politiska samhällsdebatter där ett ifrågasättande
av denna identitets ontologi och dess nutida behov av erkännande defini-
eras som omoraliskt. Det moraliskt riktiga blir därmed liktydigt med att
inte bara erkänna offeridentiteter utan även att hjälpa till att utse ett mål
och medel för upprättelsen. 24

Browns förslag till hur man ska kunna överge den moralistiska ressen-
timentpolitiken går ut på att försöka åstadkomma förändringar som inte
reproducerar de historiskt efterkonstruerade subjektskategorierna, så att
man i framtiden kan göras oberoende av dem. Hon menar att den juridis-
ka reproduktion av (ins)kränkningar till stor del vilar på att både lagarna
och aktivisterna riktar sina blickar bakåt (istället för framåt), när de stäl-
ler upp förslag för nya lagar. De ständigt återkommande hänvisningarna
till tidigare lagar i utredningarna kan utifrån detta inte enbart ses som ett
sätt att legitimera den nya lagens plats i ett pågående demokratiskt pro-
jekt, utan visar även på hur bunden utredarna anser sig vara av historien
och tidigare lagstiftning. Lagen reproducerar inte endast legitimitet genom
att blicka bakåt, utan den riskerar hela tiden att även reproducera de nor-
mer som låg till grund för de förra, äldre lagarna då lagen väljer att följa
deras strukturer i form av kategorier, definitioner och lagsystem. De mo-
derna lagarna kan därför inte egentligen definieras som pragmatiska; de
levereras istället som en nödvändig reglering utan några krav på hur lagen
ska kunna göras överflödig i framtiden. Den underliga situationen upp-
står därmed, att lagens existens i sig ses som ett tecken på att samhället är
demokratiskt.25

Brown menar vidare att detta moderna konstitutionella lagväsende ut-
går från en definition av frihet där frihet blir detsamma som att tala om
frihet, vilket betyder att den samtida samhällsordningens definition av be-
grepp som frihet, jämlikhet och demokrati är djupt problematiska.
(Brown, 1995:105) Istället för att faktiskt uppnå frihet, jämlikhet och de-
mokrati döljer denna tro på att talet i sig betyder frihet, jämlikhet och de-
mokrati i själva verket att staten grundar sig på just det den anser sig för-
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kasta: inskränkningar, hierarkier och totalitarianism. Samtidigt får sam-
ma stat legitimitet och makt genom att göra gällande att man löser just
det förtryck och de ojämlikheter som man fördjupar genom att avpoliti-
sera dem. (Brown, 1995:109) Detta är enligt min mening även vad som sker
i de statliga utredningarna, där varje argument, definition och lagförslag
inte enbart anses leda till ökad demokrati, utan tolkas som demokratiska
i sig. Detta framträder bland annat genom att ingen lagutredning talar om
det egna lagförslaget som tillfälligt och möjligt att avskaffa inom en viss
framtid med förhoppning om att lagen ska vara överflödig. Diskrimine-
ringslagarna innebär exempelvis att reproduktionen av homosexuella som
offer fortsätter i det oändliga; skillnaden mellan att ha en diskriminerings-
lag och att inte ha en kan utifrån det egentligen enbart sägas vara att re-
produktionen av offer är juridifierad. 

Moralistiska argument verkar på många sätt användas i de senare ho-
mosexualitets-utredningarna för att explicit kunna hävda att kön är ovä-
sentligt samtidigt som det är just kön som definieras som problemet utan
att utredningarna och lagväsendet förlorar i trovärdighet och legitimitet:
alla andra alternativ ser ut att gå stick i stäv med kravet på subjektets själv-
ständighet och jämlikhet oavsett hur dessa alternativ ser ut. En sådan al-
ternativ kritik mot lagförslagen rörande homosexualitet och inter- och
transsexualism passerar helt enkelt inte som demokratisk, eftersom demo-
kratisk i utredningarna definieras som liktydigt med ”självständiga och
jämlika individer”, där endast tydligt bekönade individer kan definieras
som rättssubjekt och därmed möjliga att göras jämlika.26 Dessa interpel-
lationer lyckas istället reproducera heteronormativt bekönade subjekt
inom en kontext som säger sig vara både anti-homofobisk och anti-sexis-
tisk. Det sker med andra ord en specifik reproduktion av ojämlika subjekt
med hjälp av statliga och juridiska diskurser som betonar varje subjekts lika
värde oavsett sexuell läggning och könstillhörighet. Hierarkier och mak-
tordningar återskapas med andra ord inte trots en jämlikhetsideologi, utan
genom en sådan.

Varför är det då intressant för lagen och statliga utredningar (och i sin för-
längning rättsväsendet) att diskutera kön och begär i ett samhälle som all-
tmer under det sena 1900-talet menar att just könstillhörighet och sexuell
orientering inte ska ha någon betydelse? Ett svar på den frågan, som base-
ras på mina analyser av de statliga utredningarna, pekar mot att en tydlig
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könstillhörighet anses utgöra den moraliska grunden för vad som räknas
som en mänsklig individ. Detta medför att även andra (moraliskt) legiti-
mera(n)de identiteter (etnicitet, handikapp, generation) görs beroende av
denna så kallade tydliga könstillhörighet, eftersom ett tal utifrån en okö-
nad position har gjorts omöjligt också i sådana sammanhang (se även But-
ler, 1993:7).27 Detta betyder inte nödvändigtvis att kön som identitet är
mer ”grundläggande” än andra identiteter, utan snarare att den görs mer
grundläggande.28 Den moral som kopplas till dessa legitimerade identite-
ter har vidare visat sig handla om en sexualmoral som utgår från monoga-
ma kärnfamiljer som samhällets minsta och mest nödvändiga enhet. Det
intressanta är att många sociala rörelser, däribland den så kallade homo-
rörelsen, till stor del har idealiserat denna ”enhet” genom att både vilja ac-
cepteras och inkluderas i den. I det sammanhanget tvekar inte Brown att
till och med påpeka att detta ideal representerar en mycket specifik sam-
hällsgrupp: ”[…] utan tillgång till det vita, maskulinistiska medelklasside-
alet skulle politiserade identiteter förverka en stor del av sina anspråk på
skada och uteslutning, sina anspråk på den politiska vikten av sina olik-
heter”. (Brown, 1995:62; min övers.) Även om klasstillhörighet inte fram-
går särskilt tydligt i de analyserade offentliga utredningarna, skulle det för-
modligen kunna sägas bero på att medelklassideal sällan görs tydliga och
speciellt inte i offentliga sammanhang. Ett exempel på hur ekonomisk re-
sursfördelning passerar oproblematiserad och hur ett visst medelklasside-
al fungerar som en onämnd norm är i detta sammanhang framför allt ad-
optionsutredningen, som inte någonstans diskuterar de ekonomiska och
kulturella begränsningar som spelar en avgörande roll vid adoption av barn
oavsett de ansökandes sexuella orientering. Adoption är nämligen i prak-
tiken endast möjligt att genomföra för en relativt välbeställd och välutbil-
dad medelklass. Historiskt sett är det dock inte heller särskilt kontrover-
siellt att påstå att den monogama kärnfamiljen under modern tid har va-
rit starkt knutet till en androcentrisk, västerländsk medelklass (se Davidoff
och Hall, 1987; Lützen, 1989; Hall, 1992; Skeggs, 1997). Det är utifrån det-
ta resonemang som Brown vill visa att dagens identitetspolitik förmodli-
gen skulle kunna ha sett annorlunda ut om de politiska rörelsernas ideal
hade varit ett annat. 

Browns utpekande av en medelklass syftar även på att visa att det kan lig-
ga intressen som berör ekonomiska resursfördelningar bakom omöjliggöran-
det av kritiska motröster och det ständiga fokuserandet på felaktiga fördo-
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mar och moralistiska förklaringar. Hon menar att det juridiska kravet på tyd-
liga identitetstillhörigheter handlar om både ett försvar av ett visst subjekt
och ett försvar av den ekonomiska samhällsordning som i detta fall repro-
ducerar subjektet: ”[o]m de [politiserade identiteterna] således behöver det-
ta ideal för sina politiska anspråks styrka och skärpa, skulle vi kunna fråga
oss i vilken utsträckning en kritik mot kapitalismen utesluts genom oppo-
sitionspolitikens gängse utformning […].” (Brown, 1995:61; min övers.)

Vad mina analyser har visat är inte enbart att det (vänster)liberala sök-
ljuset på orättvisor konsekvent missar att kasta ljus på missförhållanden
som det egna systemet har gett upphov till, utan även att varje försök att
tala om andra samhällsordningar och andra grupperingar helt enkelt blir
oförståeliga om de inte anknyter till legitima (köns)identiteter; identite-
ter som i sin tur är effekter av den rådande samhällsordningen och som
därför riskerar att utesluta de kritiska motrösterna för att kunna åtnjuta
lagens beskydd och självbekräftelse. Jag drar därför slutsatsen att både den
heterosexuella matrisen och det rådande ekonomiska samhällssystemet på
så sätt naturaliseras med hjälp av varandra.29

Resonemangen i denna avhandling har således även visat att det är väsent-
ligt att fråga sig vilken sorts motstånd som ges företräde. Motstånd som
en reaktion utan annat syfte än som försvar av den egna identiteten riske-
rar exempelvis att hamna i ressentiment och maktförnekanden. Det är
bland annat av denna anledning som det har varit väsentligt för alla de
tongivande teoretikerna som nämnts i denna avhandling att definiera fri-
het som en handling. Följden av detta är ett ifrågasättande av en politik
som utgår från frihet som liktydigt med ett tillstånd eller ett fixerat ”va-
rande” där ”erkännandets språk blir ofrihetens språk” (Brown, 1995:66;
min övers.). Det är förmodligen först genom en kritik mot sådana antag-
na ”varanden” som ett effektivt motstånd kan frambringas. På ett juridiskt
plan kan detta ifrågasättande av ett enhetligt, varande subjekt förmodli-
gen följa en liknande princip. Brown menar exempelvis att det krävs att
vi i juridiska situationer tolkar pronomenet ”jag” på ett annat sätt för att
kunna ersätta den identitetspolitik som utgår från att fastställa vilka som
ingår i olika grupper och vilka rättigheter de enskilda grupperna ska till-
delas. Brown föreslår en politik som utgår från ”jag vill detta för oss”, där
”jag vill” läses som ”potentiellt i rörelse, som förgängligt, som icke-jag, som
möjligt att dekonstruera utifrån en viljans genealogi snarare än som ett fix-
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erat intresse eller erfarenhet” (Brown, 1995:75; min övers.) och där ”oss”
syftar på alla i det kollektiva samhälle ”jaget” befinner sig i, snarare än på
enstaka grupper eller individer. Jag menar att Brown här erbjuder en möj-
lighet till samhällsförändring. Det väsentliga är nämligen att diskussioner
om olika samhällsordningar möjliggörs, att ingen sådan ordning kan na-
turaliseras och att ingen som talar kan gömma sig bakom en sådan natu-
ralisering. Varje ”jag vill” blir på så sätt ett öppet moraliskt ställningstagan-
de istället för ett självbekräftande moralistiskt uttalande. Ett sådant ställ-
ningstagande skulle eventuellt kunna jämföras med det tidigare nämnda
”perversa subjektskapet” som jag utifrån de Lauretis skulle vilja förstå som
subjekt som inte vill förneka det egna begärets genealogi med hjälp av en
rad naturaliserande och identitetsstärkande argument, utan istället expo-
nerar att begär handlar om både (o)moral, ansvar och politik. Det vill säga
ett subjekt som utifrån en annan moralisk position ifrågasätter de mora-
listiska uttalanden som lagväsendet och identitetspolitiken har gjort sig all-
tmer beroende av under (sen)modern tid. 

En sådan politisk diskurs skulle också innebära ett perspektivskifte, där
blicken riktas framåt snarare än bakåt och där historia inte längre tillåts
avgöra vilka identiteter eller samhällsalternativ som är legitima eller tänk-
bara. Det föreligger samtidigt ingen egentlig risk för att det förflutna skul-
le trivialiseras eller dementeras, eftersom ”jaget” förväntas reflektera över
sig själv utifrån ett genealogiskt perspektiv. I denna politik skulle abjek-
tioner och interpellationer förmodligen komma att spela en fortsatt roll,
men påföljderna skulle vara helt annorlunda. Abjektioner skulle exempel-
vis tvingas upp till ytan genom att ”jaget” aldrig får stå oemotsagt. Lagens
interpellationer skulle i sin tur mista något av sitt monopol och därmed
ges möjlighet för andra interpellationer – varierande och ”ahistoriska” –
att fylla en legitimerande funktion, vilket försvårar för de enkelriktade och
”historiskt” bundna interpellationer som i utredningarna har bidragit till
ressentiment och narcissism. 

Ett sätt att försöka visa på det akut väsentliga med att låta en annan sub-
jektsdefinition komma till tals, har i mitt fall således varit att påvisa de pro-
blem, inskränkningar och motsägelser som det senaste århundradets fast-
låsande av könsidentitet och homosexuell identitet har inneburit. Det är
med andra ord med en förhoppning om att de (o)möjliga samhällsalter-
nativen trots allt ska kunna göra sig hörda genom det heteronormativa
bruset som denna avhandling här sätter punkt.
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Sammanfattning

I denna avhandling har jag analyserat statliga offentliga utredningar som
mellan åren 1934 och 2001 har behandlat lagar rörande homosexualitet,
transsexualism och intersexualism (s.k. hermafroditism). Gemensamt för
dessa utredningar är även att de har lett till faktiska lagändringar. SOU
1935:68 (Promemoria angående ändringar i strafflagen beträffande straffsat-
serna för särskilda brott) och SOU 1941:32 (Strafflagberedningens utlåtande
med förslag till lagstiftning angående åtgärder mot homosexualitetens samhälls-
farliga yttringar) behandlade avkriminaliseringen av homosexualitet. SOU
1968:28 (Intersexuellas könstillhörighet) ledde till en lag om fastställande av
könstillhörighet. SOU 1984:63 (Homosexuella och samhället) och SOU
1993:68 (Om Partnerskap) medförde en sambolag, respektive en partner-
skapslag, för homosexuella par. SOU 2001:10 (Barn till homosexuella) gav
homosexuella som ingått partnerskap möjlighet att prövas som adoptiv-
föräldrar och SOU 2001:39 (Ett effektivt diskrimineringsförbud – om olaga
diskriminering och begreppen ras och sexuell läggning) genomförde ett för-
bud mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Dessutom har en
utredning från Folkhälsoinstitutet analyserats (Föreställningar/Vanföreställ-
ningar – allmänhetens attityder till homosexualitet, 2002) och för vissa av-
slutande resonemang har även SOU 1995:15 (Könshandelsutredningen) an-
vänts.

De lagändringar som dessa utredningar har föranlett sätts vanligtvis in
i ett sammanhang där staten anses ha övergett ett repressivt straffsystem
till förmån för en tolerant och jämlik välfärdspolitik. Perspektivet i denna
avhandling har dock varit ett annat och mer kritiskt. Genom en genealo-
gisk metod, inspirerad av Friedrich Nietzsche och Michel Foucault, har
denna antagna utveckling granskats för att se vilka likheter och skillnader
man kan finna utredningarnaemellan. Utgångsfrågan har fokuserat på
kontinuitet och förskjutningar i utredningarnas definition av kön och be-
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gär. Utifrån Judith Butlers definition av heterosexuell matris, har jag be-
tonat både vad som har uteslutits i utredningarna och vad som har för-
medlats. Det psykoanalytiska begreppet abjektion har i det sammanhang-
et spelat en central roll för att förstå vad som utesluts och varför det ute-
sluts. På samma sätt har begreppet interpellation använts i ytterligare en
analys av samma material, för att undersöka hur utredningarna benämner
det avvikande och kanske framför allt, varför de benämner det avvikande
på ett specifikt sätt. 

Utifrån detta har jag kunnat komma fram till följande slutsatser:

• Alla utredningar strävar efter att skapa ett heterosexualiserat samband
mellan kön, könsupplevelse och begär där exempelvis homosexualitet
definieras som ett inverterat heterosexuellt begär och där inter- och trans-
sexuellas könstillhörighet definieras utifrån vilket kön de antas kunna ha
en sexuell relation med i framtiden. 

• Definitionen av homosexualitet gav till en början upphov till förhopp-
ningar om att homosexuella, precis som inter- och transsexuella, skulle
kunna bli heterosexuella genom ett kirurgiskt ingrepp. Under andra hal-
van av 1900-talet antas fortfarande intersexuella vara i behov av kirur-
giska ingrepp, medan homosexuella istället förväntas anpassa sig till ett
heterosexuellt utformat samliv. 

• Dessa behov att på olika sätt anpassa och normalisera det avvikande ver-
kar konstant över den undersökta perioden, vilket visar på en oförmåga
hos utredningarna att hantera ett oförståeligt, icke-heterosexuellt base-
rat begär (ett abjekt samkönat begär), eftersom detta begär även utgör
ett ifrågasättande av en så kallad tydlig könsidentitet. Intersexuella ut-
gör på samma sätt ett problem då deras kroppar vägrar en entydig be-
köning. Istället har utredningarna strävat efter att genom definitioner
och interpellationer förkasta detta begär och framhäva heterosexuellt be-
gär och en tydlig könsidentitet som nödvändiga för förståeliga och legi-
tima kroppar.

• Objektifieringen av homosexuella verkar i första hand ha berört manlig
homosexualitet, medan lesbianism antingen har banaliserats eller uteslu-
tits ur utredningarna. Detta tyder på att lesbianism inte enbart implice-
rar ett abjekt samkönat begär, utan att själva begreppet i sig även utgör
ett hot mot utredningarnas förståelse av (manlig respektive kvinnlig) sex-
ualitet. Det som Butler kallar för ”lesbisk fallos” kan med andra ord ses
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som ett ständigt närvarande hot mot den manligt centrerade sexualitets-
och kroppsdefinition som dominerar i utredningarna. 

• Interpellationerna har oftast inneburit att homosexuella har tilldelats rät-
tigheter i utbyte mot en anpassning till utredningarnas definition av ho-
mosexualitet. Framför allt har dock interpellationerna lett till att det nor-
merande, heterosexuella subjektet inte har behövt förändra sin inställ-
ning till sig själv och samhället, eftersom interpellationerna närmast har
fyllt en (pseudo-)terapeutisk del i ett fortsatt försvar av heteronormati-
va värderingar och samhällsorganisationer. 

• De förändringar som kan påvisas i utredningarna kan ses som olika sätt
att hantera det abjekta, medan kontinuiteten ligger i att det abjekta all-
tid återkommer eftersom lagen och samhället inte erkänner denna ab-
jektion och därför inte heller kan lösgöra sig från den. Istället utformas
utredningarna nästan helt som ett omedvetet försvar mot det abjekta där
lagen görs beroende av uteslutningar och hierarkiska dikotomier. 

Mot bakgrund av min analys har jag slutligen fört en diskussion om den
liberala identitetspolitiken och det moderna samhällets sexualmoral. I förs-
ta hand har jag kunnat konstatera att den identitetspolitik som utredning-
arna utgår från inte enbart har gett upphov till en rad paradoxer, utan även
är beroende av dessa paradoxer för sin fortsatta reproduktion av legitimi-
tet. En individ kan enligt min tolkning exempelvis kräva rättigheter som
just homosexuell enbart om homosexualitet frånskrivs ett eget värde eller
en specifik betydelse, det vill säga endast utifrån en slags offerposition och
endast med en uppvisad vilja att (efter)likna ett heterosexuellt samliv. Följ-
den är att en homosexuell individ bara kan erkännas av lagen om indivi-
den samtidigt frånsäger sig varje antydan till ett abjekt begär som skiljer
sig från det heterosexuella. Det homosexuella subjektet är alltså i egentlig
mening en omöjlighet i lagens ögon. Möjligheten att kräva rättigheter som
något annat än den juridiskt interpellerade homosexuella medborgaren
blir sålunda tillintetgjord, liksom möjligheten att associera samkönat be-
gär med något positivt i sig: positiv anknytning uppnås enbart om homo-
sexualitet jämförs och likställs med heterosexualitet och då i form av de
positiva värden som alltid redan anses finnas i den heterosexuella, mono-
gama kärnfamiljen.

Vad gäller sexualmoral har jag betonat den kontinuitet som finns mel-
lan tidigmodern straffrätt och senmodern civilrätt. I båda fallen är det den
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tvåsamma, monogama och heterosexuella kärnfamiljens struktur som för-
svaras mot promiskuitet, prostitution, oformaliserade sexuella relationer,
informella familjeformationer och framför allt mot ett begär som inte kan
kopplas till en tydlig könstillhörighet. I det senmoderna samhället verkar
sålunda homosexualitet spela en dubbel roll eftersom lagändringarna syf-
tar till att anpassa även homosexualitet till denna sexualmoral: homosex-
ualitet fyller delvis funktionen som buffert mot allt det omoraliska, det
som inte lika ”enkelt” går att förklara genom en heteronormativ defini-
tion. Samtidigt riskerar hela tiden det faktiska samkönade begäret att på-
visa dessa oönskade element och därför krävs en återupprepad interpeller-
ing av homosexuella som baseras på just förhoppningarna om att de avvi-
kande själva ska fungera som skydd mot det abjekta. Homosexuella har
därmed inte interpellerats som heterosexualitetens motsats, utan istället
som dess naturaliserande, men bristfälliga kopia. Interpellationerna har
med andra ord i första hand handlat om att skapa en moralisk och oan-
tastbar heterosexualitet som kan distansera sig från det abjekta, det illegiti-
ma och det kriminella. 

Genom en applicering av Wendy Browns diskussion om ressentiment
och moralism, kommer jag slutligen fram till att den identitetspolitik som
förs i ”demokratins och jämlikhetens namn” avsevärt försvårar andra po-
litiska agendor som inte vill utgå från stabila, cementerade och heteronor-
mativt bevarande subjekt. Analyserna i denna avhandling har med andra
ord kunnat visa hur bekönat begär görs oumbärligt för subjektet i och ge-
nom en heterosexuell matris och att detta har en rad olika uteslutande ef-
fekter. Detta har således lett fram till slutsatsen att definitionen av kön och
begär inte (heller) varit oväsentlig för den senmoderna liberala definitio-
nen av demokrati, frihet och jämlikhet, där en bekönad moralism har bli-
vit en garanti för bevarandet av en viss (ekonomisk) samhällsordning.
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Summary

This thesis presents an analysis of the Official Government Reports (SOU)
in Sweden that between 1934 and 2001 considered legislation on homosex-
uality, transsexualism, and intersexualism (hermaphroditism). Common to
all is that they ushered in actual changes to the law. SOU 1935:68 (Memo-
randum on changes in the penal code regarding penalties for particular crimes)
and SOU 1941:32 (The report of the committee of the penal code on a propos-
al for legislation regarding proceedings against anti-social manifestations of ho-
mosexuality) both dealt with the decriminalisation of homosexuality. SOU
1968:28 (The sexual belonging of intersexuals) resulted in a law on the con-
firmation of sexual belonging. SOU 1984:63 (Homosexuals and society) and
SOU 1993:68 (On partnership) were the origin of a co-habitation law (sam-
bolag) and a partnership law for homosexual couples. SOU 2001:10 (Chil-
dren of homosexuals) granted homosexuals in a partnership the right to be
considered as adoptive parents, and SOU 2001:39 (An efficient prohibition
against discrimination – on illegal discrimination and the concepts of race and
sexual disposition) led to a ban on discrimination based on so-called sexual
disposition (sexuell läggning). In addition, a report from the Institute of
Public Health (Folkhälsoinstitutet) is analysed (Conceptions/misconceptions –
public attitudes towards homosexuality, 2002), and in drawing my conclu-
sions I have also analyzed SOU 1995:15 (The committee on prostitution). 

The legal changes in which these reports and committees resulted are
usually viewed as demonstrating successive governments’ abandonment of
a repressive penalty system for a welfare policy based on tolerance and
equality. The line taken in this thesis is different, and more critical. Draw-
ing on a genealogical method inspired by Friedrich Nietzsche and Michel
Foucault, this supposed development is tested by a close reading of the dif-
ferences and similarities between the reports. The focus is on continuity
and change in the reports’ definitions of sex and desire. By applying Ju-
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dith Butler’s definition of the heterosexual matrix, I have emphasized on
both what was excluded from the reports and what was included and re-
produced. In this context, the psychoanalytical concept of abjection has
played an important part in understanding what was excluded and why.
Similarly, I have used the concept of interpellation in a second analysis of
the same reports to examine how the reports name deviancy and, perhaps
most importantly, why they name deviancy in a particular way.

My analysis, based on these theoretical concepts, leads me to conclude
the following:

• All reports aspire to establish a heterosexualized connection between sex,
gender, and desire, where, for example, homosexuality is defined as an
inverted heterosexual desire and where the sexual belonging of inter- and
transsexuals revolves around assumptions of whether they are going to
be able to have (hetero)sex with a man or a woman. 

• The definition of homosexuality at first included the expectation of
turning homosexuals into heterosexuals through surgery, in the same
way as inter- and transsexuals were ‘cured’. In the second half of the
twentieth century, intersexuals are still assumed to be in need of surgery,
while homosexuals are expected to adopt the heterosexual lifestyle.

• The need to adopt and normalise deviancy in different ways is taken as
read throughout the period, indicating the reports’ inability to handle
incomprehensible, non-heterosexual desire (abjected same-sex desire).
This inability is caused by the threat such desires pose to a so-called dis-
tinct gender identity. Similarly, intersexuals are a problem because their
bodies defy a simple gendering. Instead the committee try to foreclose
this desire through definitions and interpellations, and stress that het-
erosexual desire and an unambiguous gender identity are the prototypes
for comprehensible and legitimate bodies. 

• The objectification of homosexuals seems to be centred mainly on male
homosexuality, while lesbianism is either inconsequentialized or exclud-
ed from the reports altogether. Clearly lesbianism not only implicate an
abject same-sex desire, but is also a concept, or term, that in itself con-
stitute a threat to the committees’ comprehension of (male and female)
sexuality. In other words, Butler’s idea of the ‘lesbian phallus’ can be un-
derstood as an ever-present threat to the male-centred definitions of sex-
uality and body that dominate the reports. 
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• The report interpellations often imply that homosexuals have been
granted legal rights in return for adapting to the committees’ definition
of homosexuality. Above all, however, the interpellations imply that the
normative, heterosexual subject have not been forced to change its atti-
tudes towards itself and society, since the interpellations rather have
played a (pseudo-) therapeutic part in a continuing defence of hetero-
normative values and social organisations. 

• The changes that are visible throughout the reports may be seen as dif-
ferent ways of handling the abject, while the continuity is constituted
by the always returning abject since law and society do not acknowledge
this abjection and hence cannot resolve it. Instead, the reports are almost
without exception structured as unconscious defences against the abject,
where the law is always made dependent on foreclosures and the safe-
guarding of hierarchical dichotomies. 

In my conclusions, I draw on a discussion of liberal identity politics and
the sexual morality of modern society. Most of all, I would argue that the
identity politics represented by the governmental committees did not only
spawn a long line of paradoxes, but were also made dependent on these
paradoxes for the continued reproduction of legitimacy. An individual
can, for example, demand certain rights as a homosexual only if homosex-
uality is destitute of independent values or specific significations, i.e. only
if homosexuality is victimized and ascribed a will to adopt to a heterosex-
ualized lifestyle. As a consequence, a homosexual individual can only be
recognized by the law if that individual simultaneously repudiates any ab-
ject desire different from heterosexual desire; in other words, the homo-
sexual subject is perceived as an impossibility before the law. The chance
to demand rights as something other than the legally interpellated homo-
sexual citizen is foreclosed, as is the chance of same-sex desire in itself be-
ing attributed any positive connotations: positive connotations are only
possible when homosexuality is compared and placed on an equal level
with heterosexuality, and then those connotations are always already as-
sumed to derive from the heterosexual, monogamous nuclear family. 

Concerning sexual morality, I have emphasized the continuity between
the early-modern penal code and late-modern civil law. In both cases, the
social and legal structure of the two-some, monogamous, married, hetero-
sexual nuclear family is defended against, for example, promiscuity, pros-
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titution, non-formalized sexual relations, informal family configurations,
and above all, against any desire that cannot be associated with a clear and
unambiguous gender. In late-modern society, homosexuality occupies a
dual position, since the legal changes seem to adapt homosexuality to this
sexual morality: homosexuality thus serves as a buffer against everything
deemed immoral that cannot ‘easily’ be explained or understood using a
hetero-normative definition. At the same time, same-sex desire always runs
the risk of showing unwelcome propensities, and for this reason we find
a reiterated interpellation of homosexuals based on the expectation that
the deviants themselves will guard against the abject. Hence homosexuals
are not interpellated in contrast to heterosexuality, but rather as its natu-
ralizing, but lacking, copy. In other words, the interpellations are princi-
pally a way for (re)producing a moral and incontestable heterosexuality
that can distance itself from the abject, the illegitimate, and the criminal. 

By drawing on Wendy Brown’s discussion of ressentiment and morali-
ty, I conclude that this kind of identity politics, based on a rhetoric of
‘democracy’ and ‘equality’, is a considerable obstacle to other political
agendas that do not presuppose stable, constitutive, hetero-normative sub-
jects. In other words, this thesis demonstrates that gendered desire is made
indispensable for a subject in a heterosexual matrix, by means of the self-
same matrix, and that this results in a number of subjectivating and fore-
closing effects. This leads me to conclude that the definition of sex and
desire has played a not unimportant part in the late-modern, liberal defi-
nition of democracy, freedom, and equality, where a gendered morality has
become a guarantee for the continued reproduction of a particular (eco-
nomic) social order. 

Proofread by Charlotte Merton
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Résumé

Dans cette thèse, je me propose d’analyser les rapports d’enquêtes des com-
missions officielles de l’état suédois qui, de 1934 à 2001, ont eu pour sujet
les lois sur l’homosexualité, le transsexualisme et l’intersexualité (égale-
ment appelé hermaphrodisme). Un autre point commun à ces rapports est
qu’ils ont tous effectivement mené à des modifications de lois. Le rapport
de la commission officielle 1935: 68 (Mémorendum sur les modifications de
la loi pénale concernant les peines pour crimes particuliers) et le rapport 1941:
32 (Avis de préparation pénale avec proposition de législation concernant les
mesures contre les manifestations de l’homosexualité jugées dangeureuses pour
la société) traitaient de la décriminalisation de l’homosexualité. Le rapport
de 1968: 28 (Appartenance sexuelle des intersexuels) a provoqué une loi sur
ce qui détermine l’appartenance sexuelle. Le rapport de 1984: 63 (Les homo-
sexuels et la société) et de 1993: 68 (Sur le ”partnerskap1”) apportèrent l’un
une loi sur le concubinage, l’autre sur le ”partnerskap” pour les couples
homosexuels, le rapport de 2001: 10 (Les enfants des homosexuels) donna aux
homosexuels ”pacsés” la possibilité de déposer une demande d’adoption
et le rapport 2001: 39 ( Une interdiction efficace contre la discrimination –
sur les discriminations illégales et les notions de race et de préférence sexuelle)
fit passer une loi contre la discrimination basée sur la préférence sexuelle.
De plus, une enquête de l’Institut national de la santé publique (Représen-
tations/préjugés – les attitudes communes envers l’homosexualité, 2002) et,
pour certain raisonnements de la conclusion, le rapport de 1995: 15 (En-
quête sur la prostitution) ont été analysés.

Les changements législatifs amenés par ces rapports d’enquêtes sont ha-
bituellement considérés comme des avancées; l’état abandonne un systè-
me pénal répressif au profit d’une politique de tolérance et d’égalité. Cet-
te thèse aborde cependant ces questions sous un angle plutôt critique. A
l’aide d’une méthode généalogique, inspirée par Friedrich Nietzsche et Mi-

245

Begärets lagar 4  05-10-13  11.34  Sida 245



chel Foucault, les documents mentionnés plus haut ont été analysés et
comparés. Je me suis tout d’abord focalisée sur la stabilité ou les déplace-
ments sémantiques dans la définition du sexe et du désir telle qu’elle est
présentée par les commissions. En partant de la définition proposée par
Judith Butler de la matrice hétérosexuelle, j’ai souligné ce qui a été rejeté et
ce qui a été reproduit par les commissions d’enquêtes. La notion psycha-
nalytique d’abjection a joué un rôle central dans la compréhension de ce
qui a été rejeté et pourquoi. De même, la notion d’interpellation est uti-
lisée dans l’analyse du même matériel pour rechercher comment les com-
missions d’enquêtes nomment le déviant et, peut-être avant tout, pour-
quoi elles utilisent une façon spécifique de nommer le déviant.

Me basant sur ces analyses, j’en ai tiré les conclusions suivantes:

• Toutes les commissions d’enquêtes tendent à vouloir établir une relation
entre le sexe, le genre2 et le désir qui s’appuie sur des références hétéro-
sexuelles ; c’est à dire, par exemple, que l’homosexualité est définie com-
me un désir hétérosexuel inverti et que l’appartenance sexuelle des inter-
sexuels et des transsexuels est définie par rapport au sexe de la personne
avec laquelle ils sont censés, à l’avenir, avoir des relations sexuelles.

• La définition de l’homosexualité fait naître, dans les plus anciens rapports,
un espoir de transformer les homosexuels, comme les intersexuels et les
transsexuels, en hétérosexuels à l’aide d’interventions chirurgicales. Dans
la deuxième moitié du XXe siècle, la chirurgie est toujours présentée com-
me un besoin pour les intersexuels, tandis que l’on attend des homosexuels
qu’ils s’adaptent à un style de vie de couple sur le format hétérosexuel.

• Le besoin d’adapter et de normaliser le déviant semble constant tout au long
de la période étudiée, ce qui montre une incapacité des commissions a ap-
préhender le désir incompréhensible, non hétérosexuel (un désir abject
pour le même sexe) puisque ce désir représente également une remise en
question d’une identité sexuelle claire. De la même façon, les intersexuels
posent un problème de sexuation. En réponse, les commissions ont cher-
ché, avec des définitions et des interpellations, à rejeter ce désir et à mettre
en avant, pour que les corps déviants deviennent compréhensibles et légi-
times, la nécessité du désir hétérosexuel et d’une identité sexuelle claire.

• Les homosexuels en tant qu’ objets d’étude sont surtout des hommes,
tandis que le lesbianisme a soit été banalisé, soit écarté par les commis-
sions d’enquêtes. Cela indique que le lesbianisme n’implique pas seule-
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ment le désir abject pour le même sexe mais également que la notion
même représente une menace pour la compréhension qu’ont les mem-
bres des commissions des sexualités masculine et féminine. Ce que But-
ler appelle le ”phallus lesbien” est, autrement dit, considéré comme une
menace permanente pour la définition de la sexualité qui domine les en-
quêtes et qui est centrée autour de la sexualité masculine.

• Les interpellations ont souvent signifié que les homosexuels se sont vus
accorder des droits en échange d’une adaptation à la définition de l’ho-
mosexualité proposée par les enquêtes. Avant tout, les interpellations ont
permis au sujet hétérosexuel norme de n’avoir à modifier ni sa prope po-
sition ni sa place dans la société puisque les interpellations ont, pour ain-
si dire, rempli une fonction (pseudo)thérapeutique de défense des
valeurs hétéronormatives et des organisations sociales.

• Les déplacements sémantiques visibles dans les textes peuvent être con-
sidérés comme différentes façons d’appréhender l’abject. Cela dit, il ex-
iste une continuité dans le fait que l’abject réapparaisse toujours ; en ef-
fet, ni les lois ni la société ne le reconnaissent et, par là même, ne se don-
nent aucune possibilité d’élaborer autour de cette abjection. A la place,
les rapports d’enquêtes prennent presque exclusivement la forme d’une
défense inconsciente contre l’abject où les lois sont dépendantes des ex-
clusions et du maintien de dichotomies hiérarchiques.

Sur la base de ces analyses, j’ai finalement introduit une discussion sur la
politique libérale des identités et sur la morale sexuelle de la société moder-
ne. J’ai tout d’abord pu constater que la politique des identités sur laquel-
le les rapports s’appuient n’a pas seulement donné naissance à un certain
nombre de paradoxes mais est également dépendante de ces paradoxes pour
la reproduction de sa légitimité. Un individu peut, par exemple, exiger des
droits en tant qu’homosexuel seulement si l’homosexualité est privée de va-
leur propre ou d’une signification spécifique c’est à dire seulement s’il se
positionne comme victime souhaitant la même vie de couple qu’un hété-
rosexuel. La conséquence en est que l’individu homosexuel n’est reconnu
par la loi que s’il s’écarte de tout de qui fait allusion à un désir abject qui se
différencie du désir hétérosexuel. Le sujet homosexuel est donc à propre-
ment dit une impossibilité aux yeux de la loi. La possibilité d’exiger des
droits sans entrer dans le cadre de l’interpellation juridique du citoyen
homosexuel est ainsi annulée, de même la possibilité d’associer le désir
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homosexuel avec quelque chose de positif en soi: l’homosexualité peut être
associée à des valeurs positives uniquement si elle est comparée à et placée
au même niveau que l’hétérosexualité ; censée abriter, sous la forme de la
famille nucléaire hétérosexuelle, les valeurs positives de la société.

En ce qui concerne la morale sexuelle, mon travail souligne la continui-
té entre le droit pénal du XVIIe siècle et le droit civil moderne. Dans les
deux cas, les structures de la famille nucléaire hétérosexuelle, monogame
doivent être défendues contre la promiscuité, la prostitution, les relations
sexuelles et les constellations familiales informelles et, avant tout, contre
un désir qui ne peut être associé à une appartenance sexuelle claire. Ain-
si, dans la société moderne, l’homosexualité semble jouer un double rôle
puisque les modifications des lois ont pour but de l’adapter à la morale
sexuelle: l’homosexualité remplit en partie une fonction de tampon cont-
re tout ce qui est immoral, ce qui ne se laisse pas aussi ”aisément” expli-
quer par des définitions hétéronormatives. En même temps, le désir
homosexuel représente le risque permanent de faire surgir ces éléments peu
souhaitables, il faut donc sans cesse renouveler l’interpellation des homo-
sexuels en se basant sur l’espoir que les déviants eux-mêmes fonctionnent
comme protection contre l’abject. Les homosexuels ne sont donc pas inter-
pelés comme le contraire des hétérosexuels, mais plutôt comme une copie
défectueuse qui naturalise l’hétérosexualité. En d’autres termes, il s’agit, à
travers les interpellations, de créer une hétérosexualité morale et incontes-
table qui peut se distancier de l’abject, de l’illégitime et du criminel.

Enfin, en appliquant les travaux de Wendy Brown sur le ressentiment et
le moralisme, je conclus que la politique des identités menée ”au nom de
la démocratie et de l’égalité” complique considérablement les autres agen-
das politiques ne se basant pas sur la conservation du sujet hétérosexuel sta-
ble et immuable. Les analyses de cette thèse montrent comment le désir
sexué est rendu indispensable pour le sujet au sein d’une matrice hétéro-
sexuelle et quels effets d’assujettissement et d’exclusion en résulte. Partant,
ces analyses m’ont mené à la conclusion que la définition du sexe et du dé-
sir n’a pas (non plus) été accessoire dans la définition moderne et libérale
de la démocratie, de la liberté et de l’égalité ; là où un moralisme sexué est
devenu la garantie de conservation d’un certain ordre au sein de la société.

Traduit du suédois par Ann Marie Teinturier

1 Partneskap : équivalent du Pacte civil de solidarité, PACS. [NDT]
2 De l’anglais ”gender” tel que l’emploie Judith Butler. [NDT]
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Noter

Kapitel 1
1 Den aktuella texten är tagen från Folkhälsoinstitutets (FHI) undersökning om ”Svenska

befolkningens attityder till homosexuella och homosexualitet”, FHI 2000:4f. 
2 Mitt material presenterar dessa begrepp på följande sätt: ”[…] homosexuella handlingar

ofta äro betingade av en konstitutionell särart hos vederbörande, yttrande sig däri att den
sexuella driften är uteslutande eller i övervägande grad riktad mot personer av det egna
könet.” (SOU 1941:32, s. 9); ”[m]ed intersexualitet avses här sådana tillstånd där genita-
lia är missbildade och ej kan hänföras till rent manliga eller kvinnliga.” (SOU 1968:28, s.
23) ”; samt ”[…] de transsexuella – uppvisar normalt inga biologiska särdrag men upp-
lever sig tillhöra motsatt kön mot det anatomiska och önskar också leva i motsatt köns-
roll.” (Soc. redovisar, 1978:2, s. 7).

3 Processen skulle förmodligen kunna jämföras med Judith Butlers begrepp performativi-
tet, som söker peka på just subjektets försök att reproducera sig självt genom vissa sam-
band och ”helheter” i form av olika kroppsliga handlingar. Handlingar som endast blir
”igenkända” eller erkända om de utgår från en vedertagen definition av vad ett samband
och en helhet är, vilket betyder att det är handlingar som gör vissa specifika sanningsan-
språk.

4 Enligt Foucault fastställer Nietzsche denna uppdelning mellan begreppen Ursprung och
Herkunft först i Moralens härstamning, där Ursprung nästan uteslutande används när Ni-
etzsche ironiserar över moralens väktare och deras besatthet av just ursprunget. (Foucault,
1984:77f ) I den svenska översättningen av Moralens härstamning från 1994 (Rabén Pris-
ma) framgår dock inte denna skillnad med önskvärd tydlighet, och även Foucault påpe-
kar att Nietzsche ibland använde begreppen om vartannat. Utifrån detta kan man för-
modligen dra slutsatsen att uppdelningen snarare initierats av Foucault själv. Då de fyl-
ler en viss pedagogisk funktion, har jag valt att återupprepa uppdelningen med hänvisning
till att den är relativt allmän inom genealogisk forskning (se även Beronius, 1991:49f ).

5 I Danmark återfinns exempelvis endast en offentlig utredning rörande homosexuella från
senmodern tid (Lyst eller nød? Kvinders och mænds homoseksualitet: redegørelse for nogle syns-
punkter og resultater i videnskabelig litteratur av Henning Bech och Karin Lützen för Kom-
missionen til belysning af homoseksuelles situation i samfundet, 1986). Beslut om nya la-
gar fattas där oftast inom departementen, men remissprocessen är ändå densamma som
i Sverige, vilket gör det möjligt att jämföra den danska juridiska diskursen med den svens-
ka. Skillnaden är att materialet inte är lika tillgängligt och sammanställt som i de svens-
ka statliga utredningarnas rapporter, samt att den svenska utredningstraditionen medför
att en viss tyngd tillskrivs dessa utredningar som förmodligen är svår att jämföra med en
departementsskrift.

6 Utredningsväsendet i Sverige är mycket genomgripande och antalet utredningar har ökat
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i antal för varje år och flera hundratals kommittéer är ständigt sysselsatta med olika ut-
redningar. Andersson, Mellbourn och Skogö poängterar att för de experter som knyts till
kommittéerna innebär det inte sällan en möjlighet till forskning och publicering, vilket
även påvisar utredningsväsendets starka anknytning till akademin. 

7 Andersson, Mellbourn och Skogö framhåller exempelvis att ”utredningsväsendet väsent-
ligen är ett instrument för regeringen. Det gäller oaktat de internationellt sett unika möj-
ligheterna för oppositionen och för intresseorganisationer att direkt medverka i utred-
ningsarbetet. Utredningsväsendet står för den viktigaste långtidsplaneringen i den svens-
ka förvaltningsapparaten och regeringen lämnar ogärna ifrån sig tyglarna.” (Andersson,
Mellbourn och Skogö, 1983:64) Detta pekar mot att den socialdemokratiska regering som
har suttit vid makten under större delen av 1900-talet har haft ett stort inflytande på ut-
redningarnas utformning. Det är dock tydligt att även de oppositioner som det trots allt
finns möjlighet till, inte i någon större utsträckning har rört sig utanför den traditionel-
la, riksdagsbaserade politiska höger-vänsterskalan: från nyliberalism till vänsterliberalism.
De konservativa partierna under denna period tilläts inte dominera debatterna i någon
större utsträckning. Exempelvis utgör det samtida konservativa partiet Kristdemokrater-
na förvisso den vanligaste ”motpolen” i de offentliga utredningar som berört homosexu-
alitet, men är i ett större perspektiv inte någon egentlig avgörande maktfaktor på grund
av dess marginaliserade riksdagstillvaro i det borgerliga blocket. Detsamma gäller Vänster-
partiet, vars delvisa positionering till vänster om den liberala vänsterpolitiken inte kan
sägas ha påverkat utredningarnas utgångslägen. För en liknande observation rörande
Danmark, se Ussing 2002.

8 Det handlar i sin helhet om fyra utredningar, där den så kallade Keyneutredningen (SOU
1951:21 Keynekommissionens utredning) faller utanför undersökningen då den är en så kal-
lad medborgarkommission och inte berör lagväsendet i sig. De resterande utredningar-
na utgörs av en inseminationsutredning (SOU 1983:42 Barn genom insemination), en pro-
stitutionsutredning (SOU 1981:71 Prostitutionen i Sverige) samt en smittskyddsutredning
från Socialutskottet (SoU 1986/87:38 om förbud mot s.k. bastuklubbar m.m.) som gav upp-
hov till den så kallade bastuklubblagen (lag 1987:375), men då denna utredning inte ta-
lar explicit om homosexuella, utan endast om ”riskbeteenden” och ”smittskydd” i sam-
band med spridningen av HIV och aids, kan den inte analyseras i denna avhandling trots
att den fram till sitt avskaffande 2003 fyllde en viss symbolisk funktion vad gäller synen
på homosexuella mäns sexualitet (Hellman, 2001). Inseminationsutredningen uttryckte
i sin tur att insemination endast skulle gälla heterosexuella, samboende par och att les-
biska samt ensamstående kvinnor inte kunde komma i beaktande. Eftersom resterande
utredning endast berörde just heterosexuella par, barnens rättigheter och internationell
lagstiftning, har denna utredning inte fyllt någon egentlig funktion i avhandlingen. Där
återfinns inga definitioner av lesbianism utan begreppet nämns endast som ett hinder för
insemination på ungefär samma villkor som ”ensamstående”. Själva argumentationen
återfinns dock i partnerskapsutredningen (SOU 1993:98) och adoptionsutredningen
(SOU 2001:10) och då med en explicit referens till just inseminationsutredningen, som
därigenom kan sägas indirekt inbegripas i analysen.

9 Intressant att notera är att Foucault förvisso förespråkar studier av ’kapilärmakt’, det vill
säga mer lokal- och vardagsbaserade studier än studier av statsmakten, men samtidigt me-
nar att dessa har juridificerats så till den grad att det moderna samhället är fullständigt
sprängfullt av olika sorters ’mini-domare’: ”[…] domarväsendet [har] mångfaldigats i och
med att normaliseringsmakten utbrett sig. […] Normaliseringsdomarna är allestädes när-
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varande. Vi befinner oss i läraren-domarens, läkaren-domarens,; [sic] uppfostraren-do-
marens, ’socialarbetaren’-domarens samhälle.” (Foucault, 2003:306) Det är svårt att för-
stå på vilket sätt Foucault menar att lagens och juridikens metoder har blivit undanskuf-
fade av vetenskapens (kunskapens) institutioner, när hans specifika ordval i det här fallet
snarare pekar mot en utökning av det juridiska tänkandet och en applicering av lagens
hierarkiska struktur inom andra diskurser. 

10 Ett annat svar är att Foucault skrev och verkade fram till början av 1980-talet och då fram-
för allt i en kontext där lagens roll och inverkan på människors faktiska beteenden ver-
kade liten. Homosexuella relationer var exempelvis kringgärdade av diskriminerande re-
striktioner och rumsliga begränsningar i fransk lag fram till 1980-talet och ändå kunde
Foucault se att det knappast var lagen i sig som hindrade honom och andra homosexu-
ella män från att träffas eller att identifiera sig som homosexuella. Detsamma kan för-
modligen sägas om andra brottslagar som avskaffades strax före och framför allt efter Fou-
caults död. Homosexualitet blev exempelvis under 80- och 90-talen istället en fråga om
civilrätt i många västerländska stater och en helt annorlunda lagdiskurs har därefter vux-
it fram. Även diskursen kring de så kallade mänskliga rättigheterna har vuxit fram som
en styrande faktor inte enbart för internationella organisationer utan även för nationella
regeringar, lobbyister och andra politiska grupperingar som måste legitimera sin politik
utifrån denna juridiskt reglerade diskurs.

11 Det är självfallet omöjligt att veta vilka som tackat nej, men det finns ett fåtal avhopp re-
gistrerade, bland annat från SOU 1993:68 (om partnerskap) där de två utsedda experter-
na Pia Lundahl och Benny Henriksson lämnade utredningen i protest mot utrednings-
kommitténs brist på lyhördhet.

12 Exempel på det förstnämnda kan återfinnas i SOU 1984:63, s. 45; exempel på det sist-
nämnda, se SOU 1993:98, s. 52 eller FHI, 2000 s. 15.

13 Strafflagens inkluderande av kvinnor är för övrigt ett intressant undantag om man jäm-
för med motsvarande utländska lagar, där det antingen var underförstått att endast män
kunde begå brottet eller, som i den norska lagtexten, explicit gällde endast män. Rydström
har dock visat att detta undantag inte var så enastående som det först verkar, eftersom an-
talet fall med kvinnor mellan 1880 och 1950 var 14 stycken (av totalt 1 561 fall). Av dessa
14, inträffade endast tre fall före den lavinartade ökningen i anklagelser och domar åren
strax innan avkriminaliseringen. Av dessa tre var två stycken fall med kvinnor som haft
oralsex med män, eftersom även det tydligen gick under ”brott som mot naturen är”, samt
en kvinna som utsatt barn (av båda könen) för sexuella övergrepp. Inkluderingen av kvin-
nor i lagen handlade alltså inte i egentlig mening om kvinnligt samkönat sexuellt um-
gänge – varken i lagtexten eller i praktiken. (Rydström, 2001:332f ) Man kan med andra
ord säga att först när avkriminaliseringens utredningar explicit definierat kvinnlig homo-
sexualitet, blev kvinnor dömda för det, därigenom definierade, brottet i det korta mel-
lanrummet mellan utredningen och den faktiska avkriminaliseringen (1941–44). Före
1864 kunde dock kvinnor dömas för så kallad tribadism, det vill säga för bärandet av man-
liga kläder, vilket hade en biblisk referens i Femte Moseboken kapitel 22, vers 5. Skälet
till straffet handlar enligt rättspraxis av allt att döma om varken sexualitet eller könstill-
hörighet utan om oärlighet och lurendrejeri (se exempelvis Österberg, 1997; Dekker/van
de Pol, 1995).

14 Både Socialutskottet och Medicinalstyrelsen stödde en höjning av åldersgränsen med ar-
gumentet att en sådan skulle minska den homosexuella prostitutionen som ansågs vara
ett problem därför att unga heterosexuella pojkar som sålde sex till homosexuella män
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kunde utveckla asociala beteenden: ”Risken är, att de under den formbaraste perioden av
sitt liv genom ett lättvindigt sätt att tjäna pengar vänjas vid ett parasiterande levnadssätt.
Parasiterandet fortsätter i andra former sedan de upphört med prostitutionen och hela
deras livsföring hotar att få en kronisk asocial prägel.” (Socialstyrelsens kommentar i Förs-
ta lagutskottets utlåtande nr 35, 10, 1951) 1962 års utredning ledde till ett förbud för kö-
pande av homosexuella tjänster av män under 21 år (motsvarande förbud för heterosex-
uella var 18 år). Det kan nämnas att RFSL skickade in sin första vädjan till riksdagen an-
gående denna debatt 1951. Föreningen föreslog en sänkning till 15 år. Brevet ansågs dock
representera ”sexuellt dementa personer” (John Wiktor, lib. riksdagsledamot enligt AK
protokoll nr 32, 38, 1951) och nämns endast implicit i riksdagsprotokollet (se vidare Andre-
asson, 2000 ).

15 Enligt uppgifter från regeringen ska en utredning inom en snar framtid tillsättas angåen-
de lagen om fastställande av könstillhörighet. Uppdraget verkar än så länge fokusera på
de krav på civilstatus, medborgarskap och sterilisering som idag gäller transsexuella (se
bl.a. Stockholms Fria, 050709).

16 Även Scotts kritik av begreppet erfarenhet utgör en grundläggande del av detta forsknings-
fält, som dock inte berörs i särskilt stor utsträckning i denna avhandling (se Scott, 1991).

17 Det bör tilläggas att det självfallet finns mycket forskning som berör problematiken kring
kvinnors och mäns förväntade plats i både äldre och modern tid. Denna forskning kan
ibland beröra avvikande begär – eller beteende – och är på så sätt inte alls irrelevanta för
sammanhanget. Urvalet här handlar dock i första hand om de forskare som på ett mer
explicit sätt behandlat avvikande kön och begär. 

18 Även sociologen Ann Kroon har i en uppsats gått igenom samma utredning, även om
hennes fokus i huvudsak ligger på medicinsk praxis vad gäller diagnostisering och behand-
ling av transsexuella. (Kroon, 1996) Hennes slutsatser angående heteronormativitet lig-
ger där nära de internationella forskare som har gjort liknande studier. En diskursanalys
av SOU 2001:10 (Barn i homosexuella familjer) har även utförts av Anna-Karin Persson i
en c-uppsats i genusvetenskap i Lund, vars slutsatser har en del beröringspunkter med
denna avhandling (Persson, 2002). 

19 Svenska läkare och psykiatriker har relativt konsekvent översatt engelskans gender med
könsidentitet eller känsla av könstillhörighet (se bland annat SOU 1968:28). Begreppet ge-
nus har inte använts inom svensk medicinsk och psykiatrisk forskning, utan är helt och
hållet ett feministiskt försök att översätta gender. 

Kapitel 2
1 Se exempelvis Foreman, 1977; Friedan, 1974; Hartmann, 1981 för kritik mot feministisk

användning av psykoanalytiska teorier.
2 För en intressant läsning av Lacan som historiker med historiserande anspråk på sin sub-

jektsteori snarare än universella, se Brennan (1995). 
3 För en betydligt noggrannare diskussion om det omedvetna, psyket, kroppen och subjek-

tet se Subjection, resistance, resignification: between Freud and Foucault i Butler 1997a (även
i Rajchman, 1995). Där försöker Butler bland annat motstå den traditionella psykoanaly-
tiska definitionen av det omedvetna som en instans för motstånd genom att peka på det
omedvetnas egna bindningar till normaliserande diskurser. Butler tar istället in kroppen
som ett sorts motstånd när hon skriver att ”Om kroppen är underkastad och till viss del
förstörd under det att det splittrade [dissociated] självet framträder, och om detta framträ-
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dande kan tolkas som upphöjandet [the sublimation] av kroppen – självet – som kroppens
spöklika form, återstår då någon del av kroppen som inte bevaras i upphöjandet, någon
del av kroppen som förblir oupphöjbar? Jag skulle föreslå att för ett sådant subjekt över-
lever denna kroppsliga rest i ett tillstånd av att redan – om inte alltid – ha blivit förstörd,
en sorts konstituerande förlust. Kroppen är inte en plats på vilken en konstruktion äger
rum; den är en förstörelse vid tillfället då ett subjekt formas. Formeringen av detta subjekt
är samtidigt hopfogningen, underkastandet och regleringen av kroppen; sättet på vilket
förstörelsen bevaras (i betydelsen bibehållen och balsamerad) i normalisering.” (Butler,
1997a:92; min övers.) Det är bland annat genom denna psykoanalytiskt reviderade defini-
tion av kroppen, som Butler i egentlig mening inte kan kallas för socialkonstruktivist.
Överlag betonar Butler själv att hon strävar efter en materialiseringsteori snarare än en kon-
struktionsteori trots att hon, lite paradoxalt, ofta benämns som en grundläggande repre-
sentant för just socialkonstruktivismen (se exempelvis Järvinen, 1997:59; Moi, 1999:51; Åse,
2000:15; Thurén, 2002:58 o 208; Rosenberg, 2002a:160).

4 De föreliggande översättningarna av Butlers texter har dock valt att inte problematisera
översättningen av gender till genus (se exempelvis Rosenberg, 2004). För en historisk och
teoretisk genomgång av det svenska genusbegreppet och dess förhållande till begreppet
kön, se Gothlin, 1999. Genus är utifrån detta tvivelsutan en etablerad term inom svensk
forskning. Min uppfattning är dock att svenskans genus är ett alltför tomt begrepp som
hela tiden riskerar att tolkas som relativt ofarligt. Det ligger exempelvis en helt annan
tyngd i att på engelska hävda att ”gender is not a biological given” än att på svenska säga
att ”genus inte är biologiskt givet”, eftersom begreppet genus redan från början har defi-
nierats som just ”socialt betingat”, medan ”gender”, både vetenskapligt och vardagligt,
innebär en tydlig kroppslig koppling. Frågan är med andra ord om det inte var ett stra-
tegiskt (och begreppsligt) misstag av svenska feminister att på 1980- och 90-talet okritiskt
översätta gender med genus för att sedan bygga en vetenskapskritik kring detta ofarliga
och ”tomma” begrepp. En reaktion mot detta kan man förmodligen uttyda i en del yng-
re forskares val att istället enbart använda begreppet kön (se exempelvis Lundahl, 2001:15;
Andersson, 2004:27; Mattson, 2005:27) för att kunna påvisa den koppling till kroppen
som de, oftast genom en läsning av Butler, vill tydliggöra i sin språkanvändning. Detta
val av begrepp kan även ses som ett sätt att positionera sig mot den medicinska forsknin-
gens monopolliknande tolkningsföreträde till just begreppet kön och ska utifrån det inte
på något sätt ses som en ”tillbakagång” till ett biologiskt definierat kön.

5 De till synes oförenliga användningarna av verbet upphäva är tydliga även på svenska: att
avskaffa respektive att häva (höja) upp (till permanent tillstånd).

6 Butlers definition av material har fått kritik för att göra idealistiska och metafysiska an-
taganden (se Carlson, 2001), men vid en närmare läsning är det just detta som Butler ak-
tivt försöker undvika, exempelvis när hon i Bodies that Matter skriver att ”[h]är bör inte
kroppens materialitet uppfattas som en ensidig eller kausal effekt av psyket på ett sätt som
reducerar denna materialitet till psyket eller gör psyket till det monistiska stoff ur vilken
materialiteten produceras och/eller uppkommer. Detta senare alternativ skulle utgöra en
helt klart ohållbar form av idealism. Det måste vara möjligt att medge och fastställa en
hel uppsättning ’materialiteter’ som rör kroppen, det som betecknas av biologins, anato-
mins, fysiologins domäner, kemiska sammansättningar, sjukdom, ålder vikt, metabolism,
liv och död. Inget av detta kan förnekas. Men att dessa ’materialiteter’ är omöjliga att för-
neka, säger inte någonting om vad det betyder att bekräfta dem, hur uttolkande matri-
ser faktiskt förutsätter, möjliggör och begränsar detta nödvändiga bekräftande. Att var
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och en av dessa kategorier har en historia och en historicitet, att var och en av dem är
konstituerad genom de gränslinjer som utmärker dem och sedermera av vad de exklude-
rar, att relationerna mellan diskurs och makt producerar hierarkier och överlappningar
mellan dem och utmanar dessa gränser, betyder att de är både ståndaktiga och bestridda
områden.” (Butler, 1993:66f; min övers.)

7 Detta är en svår uppgift då man väldigt lätt uppslukas av det avvikande och aldrig når
fram till en analys av normerna. Ett sätt att undvika det är att inte leta efter nedtystade
avvikare utan att istället leta efter det som anses vara offentlig och universell kunskap om
det avvikande. Mitt förfarande kan i viss mån ställas i kontrast till exempelvis Tiina Ro-
senberg (2002) som menar att en homosexuell forskarposition kan råda bot på ”den he-
teronormativa blick som hittills producerat en historisk ignorans […]” (Rosenberg,
2002:276). Förutom att Rosenberg här förespråkar en ganska klassiskt strukturalistisk
ståndpunktsforskning, tolkar hon även historisk tystnad främst som tecken på just igno-
rans. Jag skulle snarare mena att de många exempel på historiskt material som knappt ta-
lar om något annat än det avvikande inte producerar tystnad eller ignorans utan subjek-
tifierande kunskap och att varje subjekt måste relatera till denna kunskap på ett eller an-
nat sätt.

8 Butler formulerar denna problematik på följande uttrycksfulla sätt: ”Vilka utmaningar
för en symbolisk hegemoni producerar detta exkluderade och förkastade [abjected] om-
råde som kan frammana en radikal reartikulation av vad som räknas som betydelsefulla/
materiella kroppar [bodies that matter], vilka levnadssätt som räknas som ’liv’, vilka liv
som är värda att försvara, att bevara, att sörja?” (Butler, 1993:16; min övers.)

9 Man skulle kunna precisera tre olika psykoanalytiska revideringar som alla är en del av
Butlers diskussioner: den första utgörs av Lacans omtolkning av Freud som bland annat
medförde att subjektsprocessen nyanserades och komplicerades genom det så kallade spe-
gelstadiet. Detta följdes av Julia Kristevas (och Luce Irigarays) kritik och omtolkning av
Lacan utifrån ett kvinnocentrerat perspektiv. Feministiska teoretiker som Judith Butler,
Anne McClintock och Theresa de Lauretis har sedan i sin tur kritiserat och använt alla
dessa uttolkare. Representanter för den så kallade sexual difference-feminismen kan för öv-
rigt sägas vara en gren av Kristevas och Irigarays teorier, där exempelvis Elizabeth Grosz
till stor del utgår från dessa psykoanalytiker och därför snarare kan ses som en fortsätt-
ning än en revidering. 

10 Likheterna ligger i det att termerna beskriver samma händelse och baseras på samma kri-
terier: förkastning (abjection) eller uteslutning (foreclosure) av det som inte kan inklude-
ras i den symboliska ordningen utan att orsaka psykos. En möjlig skillnad skulle kunna
vara att uteslutningen föregår abjektionen, eftersom abjektion förutsätter att något redan
alltid har blivit uteslutet. I så fall innehar de två begreppen två olika positioner i samma
process. Problemet är dock att Kristeva sällan talar om foreclosure och Lacan aldrig talar
om abjection, vilket i Lacans fall kan bero på att hans definition av den absoluta Andra
till viss del fyller abjektets funktion (men däremot inte abjektionens). Skillnaden mellan
begreppen är med andra ord något grumlig, speciellt som både det uteslutnas och det för-
kastades effekter, enligt Lacan, Kristeva och Butler, är melankoli. Jag föredrar här att göra
skillnaden till den att abjektion är en fysisk känsla av avsmak som orsakas av att det ute-
slutna (det som den symboliska ordningen gör obegripligt) dyker upp i form av abjekt på
grund av den symboliska ordningens inre inkonsekvenser. Abjektionen är förvisso en effekt
av en uteslutning, men den är samtidigt också själva uteslutningen, eftersom det är ge-
nom abjektion som uteslutningen äger rum. På så sätt cementeras inte det abjekta som
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alltid varande en viss form, utan den kan ses som en effekt av en specifik och politisk sym-
bolisk ordning som kräver en specifik och politisk reproduktion för att fortleva. 

11 För kritik mot exempelvis Butlers sammanblandning av den lacanska Andra och den so-
ciologiska Andra, se Van Pelt (2000). Till saken hör dock att Butler förmodligen – i enig-
het med Lacan – menar att eftersom den lacanska Andra egentligen inte finns, är det inte
direkt fel att benämna existerande grupper i ett samhälle som de Andra; de är trots allt
de enda Andra som (i viss mening) kan sägas existera.

12 Enligt Lacan är sexuation (”beköningsprocessen”) en grundläggande del av subjektets in-
träde i den symboliska ordningen och i den bemärkelsen kan Lacan sägas låsa fast köns-
skillnader och heterosexualitet som absolut nödvändiga för den symboliska ordningen.
Den fråga som Butler diskuterar med exempelvis Ži3ek berör huruvida Lacan menade att
sexuation var universell eller kontingent (se exempelvis Butler et al, 2000a).

13 Lacan menar att just kvinnan (i bestämd form singularis) intar (en omöjlig) position som
den Andra. Jag tror att han menar att detta sker på ungefär det sätt som jag försöker för-
klara, det vill säga att kvinnan inte är den ultimata, enda Andra, utan en ”projicerad”
Andra (Lacan, 1975).

14 Butler påpekar att även om homosexuella kan se heterosexualiteten som den Andra (och
även subjektifieras genom homosexuell melankoli), medför den heterosexuella matrisen att
den som inte tilldelas en subjektsposition i den symboliska ordningen inte heller kommer
att kunna betrakta sig själv som fullständigt subjekt i just den ordningen, och därför i viss
mån internaliserar projiceringen av den Andra i sig själv. Kanske relationen mellan den av-
vikande och den Andra därför leder till att den Andre inte helt kan projiceras på objekt
och kroppar utanför den egna? Det finns ju, enligt Lacan, ingen Andra för den Andra (ex-
empelvis Lacan 1998: 81). Frågan blir i så fall vad den egna, kroppsliga, närheten till det
förkastade kan ha för effekter på den avvikandes möjligheter att hantera vissa abjekt.

15 Detta är förmodligen ett argument för att det som Lacan kallar det imaginära inte är
särskiljt från det symboliska på det sätt som han hävdar. Detta är en väsentlig kritik som
Butler framfört mot Lacan i samband med hans definition av fallos, men som kanske skul-
le kunna gälla även definitionen av den Andra. Den symboliska ordningen är nämligen
i Butlers tolkning inget annat än en hegemonisk imaginäritet. (Butler, 1993:79ff ).

16 Till skillnad från den (spegel)yta Lacan menar ger upphov till medvetande genom en to-
tal identifikation med spegelbilden (Lacan, 1996:27ff ), kan den yta det abjekta represen-
terar kanske ses som ett försök till en total disidentifikation med något som hotar den
imaginära spegelbilden av ett enhetligt jag i en enhetlig kropp. 

17 Här skiljer sig Butlers användning av det abjekta från Kristeva som i större utsträckning
vill betona det abjektas hemmahörighet i det hon kallar för det ”semiotiska” (motsvarar
Lacans ”imaginära”). Det semiotiska är enligt Kristeva fundamentalt skiljt från den sym-
boliska, patriarkala ordningen och hela Kristevas emancipatoriska projekt vilar på att det
abjekta (i hennes fall kvinnors tal) kan störa denna ordning utifrån sin position i det se-
miotiska (se Kristeva, 1992).

18 Butler skriver angående subjektifieringens universella villkor att ”Jag kan till och med hål-
la med om att inga subjekt framträder utan vissa uteslutningar [foreclosures], men jag skul-
le avfärda antagandet att dessa konstituerande uteslutningar, även trauman, har en uni-
versell struktur som av en händelse har beskrivits perfekt utifrån Lévi-Strauss’ eller Lacans’
fördelaktiga synvinkel.” (Butler, 2000:148; min övers.)

19 För att detta ska vara logiskt ur ett psykoanalytiskt perspektiv, definierar Butler förkas-
tandet av det samkönade begäret som pre-oidipalt, eftersom oidipuskomplexet helt och
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hållet är beroende av ett redan erkänt heterosexuellt begär. Förkastandet av homosexua-
litet föregår alltså förkastandet av incest (se Butler, 2000b; 2002).

20 Interpellation kommer från latinets inter (mellan) och pellare (driva, stöta).
21 Jag hänvisar här till Althussers exempel med en polis som på en folkfylld gata säger ”Du

där!” vilket får som effekt att den som känner sig tilltalad vänder sig om (det vill säga de
flesta på gatan vänder sig om). De som vänder sig om blir i det ögonblicket subjektifie-
rade – de får en identitet mot att de vänder sig om och erkänner/besvarar tilltalet. (Alt-
husser, 1971).

22 ”Hon” verkar snarare inta objektets position i form av en passiv yta varpå det manliga
subjektet finner sin motsats – sin spegelvända bild – där subjektet kan skriva in alla de
egenskaper som definierar det ”han” har behov av att definiera bort från sig själv för att
framstå som den enhetliga norm som ”han” identifierar sig med. Det är dock endast det
som kan förstås som detta manliga bekönade subjekts motsats, som skrivs in på objek-
tet, vilket innebär att kvinnan som objekt definieras och produceras genom samma logik
eller matris utifrån vilken mannen blir subjekt. Det kan här verka som att det sker en to-
tal inkorporering av (den manliga) objektifieringen av kvinnor, där ”delar” av det abjekt
kvinnliga materialiseras på villkor att det kan göras både förståeligt för och särskiljt från
subjektet på samma sätt som ett objekt är. När Kristeva på detta sätt pekar ut kvinnan
som abjekt, kan man måhända påstå att det är just på grund av det kvinnligt abjekta och
oförståeliga som en man förhåller sig till en kvinna som om hon vore ett objekt. Det är
likaså endast som objekt en kvinna kan inta en erkänd och legitim position. Utifrån det-
ta vore det fatalt för både det manliga och kvinnliga subjektet att erkänna det förkastade
och därför sker istället en sorts ömsesidig objektifiering av kvinnan.

23 I något andra termer skulle man utifrån Ži3eks resonemang kunna hävda att den webe-
rianska ”avförtrollningen av världen” aldrig har inträffat: den rationaliseringsprocess som
tillskrivs västvärldens 1900-tal, handlar lika mycket om en tilltro till det oförståeliga som
någonsin tidigare.

24 Detta är även tydligt genom att statliga offentliga utredningar kan konsulteras i dom-
stolstvister för att fungera som ett förtydligande av lagen. Deras uppsatta position fram-
går även i den offentlighetsprincip som omgärdar utredningarna. De ska finnas tillgäng-
liga på alla statsbibliotek, samt numera även på internet, och går också att kostnadsfritt
beställa, allt i syfte att alla medborgare har rätt att läsa och ta del av innehållet. Även om
statliga offentliga utredningar förvisso spelar en ganska tillbakadragen roll inom praktisk
juridik, återfinns alltså deras uttolkande och förberedande roll på centrala platser inom
lagsystemet och de offentliga delarna av samhället.

Kapitel 3
1 Jag har inte stöd för en sådan uppdelning i varken Kristeva eller Butler; de verkar använ-

da abjekt och abjektion relativt synonymt. Uppdelningen är med andra ord snarare en
pedagogisk metod från min sida i syfte att förenkla definitionen av abjektion. 

2 Det kan tilläggas att Kristeva på många sätt essentialiserar vissa former som abjekta. Hon
talar framför allt om mat, avföring och lik som primära abjekt. Likaså blir modern (och
därmed, enligt Kristeva, den kvinnliga kroppen) definierad som ett centralt abjekt i ett
barns subjektifieringsprocess. Hon antyder förvisso att det inte behöver röra sig om den
biologiska modern, men talar aldrig om den eventuella effekten av exempelvis en man-
lig kropp som ett barns primära vårdgivare. På grund av detta anser jag att Kristevas egna
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användningar av abjektbegreppet inte i sig är feministiska eller förmögna att ifrågasätta
rådande könsnormer (se exempelvis Järvstad, 1994; se Franzén, 1995 för motsatt slutsats). 

3 Butler skriver även att ”det abjekta är för mig inte på något sätt begränsat till kön [sex]
och heteronormativitet. Det hänför sig till alla sorters kroppar vars liv inte anses vara ’liv’
och vars materialitet förstås som ’meningslös’ [not to ’matter’]. För att ge en sorts indika-
tion: den amerikanska pressen gestaltar regelbundet icke-västerländska liv på ett sådant
sätt. Fattigdom är en annan vanlig kandidat, liksom område för de som definieras som
psykiatriska ’fall’.” (Butler, 1998:281; min övers.)

4 Till saken hör att manligt pronomen är det normalt förekommande i juridiska texter, med
undantag för de lagar som anses specifikt beröra kvinnor (exempelvis abortlagar) eller för-
hållanden mellan kvinnor och män (exempelvis äktenskapslagen). Vissa lagar har med-
vetet skrivits könsneutralt (gäller egentligen endast lagtexter som berör våldtäkter och sex-
uella trakasserier) för att undvika stigmatisering och utpekande av kvinnor som offer. Ju-
risten Ulrika Andersson har i sin avhandling visat på hur en sådan lagstiftning ändå fylls
med könskodat innehåll i praktiken eftersom utläsarna tolkar texten i termer av manligt
och kvinnligt och aktiv och passiv. Frågan hon ställer sig är varför könsneutralt i andra
sammanhang betyder manligt pronomen, medan det i dessa fall betyder varken eller. Vad
hade effekten varit om man skrivit en lag mot våldtäkt där det juridiska objektet har man-
ligt pronomen (som är fallet i andra lagtexter)? Är det könsneutrala bedrägligt eftersom
det inbjuder läsaren att lägga in de traditionella könsuppdelningarna på egen hand? Klart
är i alla fall att det på ytan könsneutrala, i all sin välmening, döljer en del väsentliga pro-
blem och maktförhållanden. (Andersson, 2004, se även MacKinnon, 1989:221f som ar-
gumenterar för att könsneutrala lagar ofta gagnar en manlig hegemoni).

5 Man skulle kunna fråga sig hur ett sådant självständigt värde kan definieras överhuvud-
taget. I min analys har jag utgått från utredningens egna essentialistiska anspråk och där-
för menat att en eventuell referens till något som anses nödvändigt för mänskligt liv skul-
le kunna vara ett, för utredningens egna utgångspunkter, fullgott exempel på ett sådant
värde: exempelvis en referens till bibeln där kvinnans och mannens olika roller beskrivs
som guds vilja, en biologistisk förklaring som utgår från att en differentiering mellan män
och kvinnor är nödvändig för att själva organismen människa ska kunna leva, eller en psy-
kologisk förklaring där könsskillnaden ses som universellt grundläggande för en lyckad
och nödvändig subjektsprocess. De skulle, utifrån en essentialistisk synvinkel, alla kun-
na utgöra exempel på ett så kallat självständigt värde, men inte ens utifrån ett sådant ”väl-
villigt” perspektiv har jag alltså kunnat återfinna ett exempel från utredningen själv på
det, av utredningen själv, nämnda självständiga värdet.

6 Utredningens kommentarer gäller både trans- och intersexuella, eftersom deras tänkta sce-
nario berör effekterna av att inte kastrera/sterilisera transsexuella inför könsbytet och/el-
ler att tillåta intersexuella att ändra könstillhörighet senare i livet utan att genomgå even-
tuell sterilisering. Det är med andra ord ”mellanformerna” som behandlas, oavsett hur
dessa skulle diagnostiseras. När det gäller transsexuella säger sig dock utredningen inte
vara överdrivet orolig för att sådana mellanformer skulle uppstå, eftersom det ligger i den
transsexuellas intresse att helt och hållet bli det motsatta könet. Kastrering skulle med
andra ord ingå i den transsexuellas önskemål. 

7 En freudiansk läsning av utredningens text hade förmodligen sett denna rädsla för släkt-
skapens upplösande som ett utslag för oidipuskomplex, eftersom Freud, liksom Lévi-
Strauss, betonar incestförbudet som grunden för mänsklig kultur. Utredningens ängslan
över att inte veta vem som är mor och vem som är far skulle då vara exempel på rädslan
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för incest. Utifrån Butlers revidering av Freud och Lacan skulle man istället kunna se den-
na oro som ett försvar av oidipuskomplexet. Den freudianska oidipustolkningen förut-
sätter nämligen att pojken/mannen och heterosexualiteten sätts i centrum medan andra
relationer och trauman inte kan komma till tals. Utredningen kan därmed tyckas påvisa
faran för incest, men det är för att andra, otänkbara, släktskapsförhållanden inte ska bli
synliga. Butlers (och Lacans) fokus på Antigone-myten som ett alternativ till Oidipus vi-
sar hur psykoanalysens ständiga betoning av oidipuskomplexet snarare kan ses som ett
försvar av den heterosexuella matrisens subjektsprocess (se Butler, 2000b). I så fall kan
utredningens rädsla för att inte kunna identifiera mor och far snarare tolkas som ett ut-
slag för homofobi än för incesttabu. Utredningens påföljande uttalande om risken för
spridning av homosexualitet blir i det sammanhanget en faktisk lapsus.

8 Butler menar att denna sortens språkliga erkännande är en performativ motsägelse, som
alla som talar eller skriver om den abjekta kroppen gör sig skyldig till. Hon betonar istäl-
let att det handlar om vilket syfte du har med detta tal: ”hur kommer det sig att vissa sub-
jekt gör anspråk på ontologi? Hur kommer det sig att de räknas eller kvalificeras som verk-
liga [real]? […] vi kan inte se till grammatiken och påstå att om jag säger att det finns ab-
jekta kroppar då måste jag kunna gå från påståendet ’det finns’ till en tidigare ontologi.
[…] Knappast. Jag kan säga ’det finns abjekta kroppar’ och det skulle kunna vara en per-
formativitet genom vilken jag skänker [endow] ontologi. Jag skänker ontologi till just det
som har blivit systematiskt berövat på ontologins privilegier. […] Jag framför alltså en
performativ motsägelse, med vilje.” (Butler, 1998:280; min övers.) Skillnaden mellan ex-
empelvis mitt uttalande ”det finns intersexuella kroppar” och lagutredningens uttalande
”det finns intersexuella kroppar”, ligger alltså i att det sistnämnda leder till ett förkastan-
de av dessa kroppar och därmed förstörs varje möjlighet till juridisk eller medicinsk on-
tologi, medan mitt uttalande medvetet syftar till att skapa en ontologi (dock vare sig ju-
ridisk eller medicinsk) för att kunna fortsätta att erkänna den intersexuella kroppen. Ett
performativt uttalande är med andra ord alltid beroende av andra uttalanden som till-
sammans skapar en kontext där det specifika uttalandet får en viss effekt. 

9 Kanske var det detta försvar mot det abjekta som rationaliserades till en inverterad form
av interpellation i den ideologi som brukar kallas för nazistisk, där namngivningen av ex-
empelvis den homosexuella kroppen innebar ett automatiskt tillbakadragande av existens-
berättigande, döden och namnet blev detsamma. Kristeva menar i alla fall att det som
hotar subjektet i mötet med det abjekta i botten är en rädsla för just döden. I Dregers
material återfinns måhända utifrån det ett tillstånd där den intersexuella kroppen ”är”
döden på ett direkt sätt, vilket i så fall skulle kunna jämföras med mitt material där kopp-
lingen är indirekt.

10 Butler skriver angående den besvärliga och mycket komplexa relationen mellan språk och
materia att ”signifikantens materialitet signifierar endast i den utsträckning att den är
oren, besmittad av de särskiljande relationernas idealitet, de tysta struktureringarna av en
lingvistisk kontext som är principiellt gränslös. Omvänt fungerar signifikanten i den ut-
sträckning att den också är konstitutionellt besmittad av just den materialitet som för-
nuftets idealitet avser få bukt med. Skiljd från, men ändå besläktad med, signifikantens
materialitet finns det signifierades materialitet som liksom det refererade kan närmas ge-
nom signifikanten, men som ändå fortfarande inte är möjlig att reducera till det signifi-
erade. Denna radikala skillnad mellan det refererade och det signifierade utgör det ställe
på vilken språkets materialitet och den del av världen som den försöker signifiera oavbru-
tet förhandlas.” (Butler, 1993:68f; min övers.)
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11 Begreppen som den engelskspråkiga medicinska diskursen använder i detta sammanhang
är sex och gender (se exempelvis Stoller, 1968; Money, 1968). Gender introducerades un-
der 1950-talet i samband med begreppet transsexualism och översattes i motsvarande
svenska kontexter med just begreppen könsidentitet eller psykosexuell läggning. Den eng-
elskspråkiga feministiska användningen av gender är ett övertagande av denna medicinskt
definierade term (se exempelvis Hausman, 1995:8).

12 Det kan invändas att en kvinna även kan ha vaginalpenetrativt sex med en kvinna. Här
är det utredningens egna uttalanden om ”normalt sexualliv” som sätter stopp för en dy-
lik tolkning, då homosexualitet klassificerades som en sjukdom när utredningen skrevs.
Vidare är det tydligt att det är tvåkönsmodellen som utredningen utgår från, det vill säga
att kvinnor och män är varandras kompletterande motsatser även fysiskt; manligt könsor-
gan definieras som utåtvänd och kvinnligt som inåtvänd (vilket även är en anledning till
att klitoris inte får vara ”för stor”). Om tvåkönsmodellen som modern diskurs, se Laqueur,
1990.

13 Jag menar att förfarandet att förminska så kallade maskuliniserad klitoris kan jämföras
med så kallad kvinnlig könsstympning, eftersom det i båda fallen handlar om en rädsla
för att detta könsorgans storlek och närvaro ska störa den kvinnliga utvecklingen och ge
henne en manlig sexualitet (se även Dreger, 1998; Hirseland, 2003).

14 Här uppstår återigen en intressant konflikt inom matrisen, där en högst existerande kli-
toris på nyfödda barn anses innebära risken att dessa barn kan få en homosexuell orienter-
ing. Historiskt sett har det samtidigt varit väsentligt för medicinvetenskapen att belägga
att lesbiska kvinnor har en förstorad klitoris för att därigenom förklara deras begär. Det
är med andra ord endast på nyfödda barn som storleken på detta könsorgan är farligt och
måste opereras bort. För att kunna förklara lesbianism utifrån en heteronormativ tanke-
bild är dessa karakteristika däremot önskvärda och måste därför uppfinnas när de inte
går att finna på kroppen i fråga.

15 I SOU 2001:10 (Om barn till homosexuella) återfinns termen ”könsutveckling”, som ex-
plicit definieras på just det sätt som SOU 1968:28 implicit applicerar begreppet ”psyko-
sexuell inriktning”: ”Med könsutveckling avses i detta sammanhang barns könsidentitet,
könsrollsbeteende och sexuella läggning.” (SOU 2001:10; s. 219; min kursiv.). 

16 Exakt vad en så kallad ”snedvridning av könsrollsutvecklingen” innebär kan man inte di-
rekt utläsa av utredningen, men genom kompletterande litteratur kan man läsa sig till att
de metoder psykiatriker vanligtvis använder för att fastställa att könsidentiteten inte är
just ”snedvriden” handlar om vilka leksaker barnet leker med samt vilka lekkamrater bar-
net väljer; om en förväntad flicka leker med dockor anses detta vara ett tecken på att hon
har en kvinnlig könsidentitet och om lekkamraterna är av samma kön som barnet för-
väntas läkaren tolka detta som en framtida heterosexuell läggning (se bilagan till SOU
2001:10; Money, 1968; DSM-IV). Det framtida begärsobjektet dyker med andra ord åter
upp som ett kriterium för den nuvarande könsidentiteten – ett om inte annat intressant
teleologiskt tillvägagångssätt – och ”snedvriden” kan med andra ord tolkas som att bar-
net löper en risk att inte bli entydigt heterosexuell. 

17 Förfarandet kan jämföras med transsexuella, som juridiskt blir det så kallade motsatta kö-
net efter operation, medan de inom den medicinska diskursen behåller det tidigare epi-
tetet biologisk man respektive biologisk kvinna, eller som male-to-female transsexual och fe-
male-to-male transsexual (Socialstyrelsen redovisar Fastställelse av könstillhörighet 1978:2;
Hertz, 1961, Wålinder, 1967 and Landén, 1999). 

18 ”Farliga” eller ”förbjudna” ord är intressanta att studera eftersom själva deras uttalande
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inte sällan orsakar både ett fysiskt och ett psykiskt motstånd. Den kände intersex-läka-
ren John Money visar i sina råd till andra läkare på hur just vissa ord i sig blir farliga om
de nämns: ”Vad som ger upphov till störst förvirring och oro är nämnandet av ordet ’testik-
lar’ [i fall av androgenokänslighet]. De bör endast kallas könskörtlar, och en förklaring
bör ges rörande deras paradoxala funktionssätt och brist på embryonala celler. (Money,
1977:29f; min kursiv.) För fler exempel på ord som blir onämnbara i vissa sammanhang,
se Jackie Staceys artikel om ”the C word and the L word” (Stacey, 1997:65ff ), där likhe-
terna mellan anhörigas problem med ordet cancer, respektive lesbisk analyseras. Denna
låsning inför vissa ord är med största sannolikhet kopplad till det abjektas hot om sub-
jektets upplösning och det är förmodligen av den anledningen det blir en fysisk effekt
hos den som uttalar orden, inte sällan i form av stamningar eller viskningar.

19 Blankett för födelseanmälan, RSV 7607 enligt 24 § folkbokföringslagen (1991:481) Den-
na lag trädde i kraft 1991, den innehöll dock inga direkta ändringar. Förra lagen trädde i
kraft i oktober 1967.

20 Forskaren Helena Bergström har i intervjuer med läkare och föräldrar till intersexuel-
la barn kunnat konstatera att synsättet att barnet är fött först efter att en könstillhörig-
het har tilldelats är vanligt förekommande: ”Slutligen säger en läkare att ’Ja då får man
gratulera till er pojke!’ och stämningen är lättsam. Bestämningsprocessen är över och
därmed tiden för oklart kön. På ett sätt uppfattar jag det som att det först är här de har
fått ett barn. Läkarens slutliga kommentar känns igen från de första gratulationerna
som annars ges på BB eller strax därefter.” (Bergström, 2001) Se även John Moneys egna
utläggning om att det är effektivt att förklara intersexualism med att ”barnet har fötts
sexuellt ofullbordat […] På detta sätt kan man förklara naturens misstag.” (Money,
1977:38).

21 För en uttömmande redogörelse för framväxten av begreppen homo- och heterosexuali-
tet, se Katz 1995 och Lakar 2005. 

22 Utredningen skriver följande angående homosexuella och fertilitet: ”I närvarande tid bju-
der hänsynen till vårt folks bestånd, att den normalskapta ungdomen icke förledes till
homosexuell vana […]. Samhällets åtgärder mot homosexualiteten kunna därför sägas ha
inneburit ett moment av självförsvar mot vissa biologisk betingade, just därför ständigt
återkommande men ur samhällets synpunkt i fortplantningsavseende misslyckade och för
den normalskapta, fortplantningsdugliga ungdomens utveckling till nästa generation fä-
der och mödrar ibland farliga individer.” (SOU 1935:68, s. 79).

23 Läkaren Anton Nyström gav redan 1919 ut en skrift med titeln ”Om homosexualitet och
hermafrodit – belysning af missförstådda existenser” (Nyström, 1919) där homosexuali-
tet och hermafroditism (intersexualism) definieras som samma fenomen. Skillnaderna
läggs in på en glidande skala från inomkroppslig hermafroditism (homosexualitet) och
utomkroppslig (intersexualism). Samma definition återfinns i Medicinalstyrelsens yttran-
de i SOU 1935:68, författad av psykiatriprofessor Wigert.

24 Dagens medicinska texter rörande homosexualitet skiljer sig inte nämnvärt från dessa ut-
redningar vad gäller förklaringen till homosexualitet (se exempelvis Hedenrud, 1992;
Hesslow, 1996, 1999; Landén, 1999).

25 Därmed inte sagt att det samkönade begäret finns i sig som en icke-definierbar enhet
utanför den heterosexuella matrisen; precis som för det olikkönade begäret, krävs en sub-
jektifiering för att ett sådant begär skall reproduceras. Syftet är snarare att visa på hur en
heteronormativ diskurs är beroende av en viss abjektion (och därmed ett visst abjekt) för
att kunna marginalisera all eventuell reproduktion av samkönat begär (till att bli den
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Andre) och att naturalisera (centralisera) det olikkönade begäret med ett specifikt förhål-
lande mellan två antagna kön. 

26 Denna definition av motsatsen som en misslyckad variant av originalet, återfinner man
även i Thomas Laqueurs så kallade enkönsmodell där kvinnor bokstavligt definierades
som just inverterade och outvecklade män. (Laqueur, 1990) En annan välkänd teori om
kvinnor som misslyckade män är den freudianska definitionen av kvinnan som kastre-
rad, det vill säga i avsaknad av fallos. Vardagsdefinitioner av skillnaden mellan män och
kvinnor reproducerar också denna tankebild, där kvinnor ofta beskrivs som människor
”utan penis” (istället för exempelvis människor ”med klitoris”).

27 Fler exempel på detta: ”Sedan 1994 har Folkhälsoinstitutet en medarbetare som ansvarar
för åtgärder kring hiv/aids riktade till män som har sex med män. Denne tjänsteman har
också till uppgift att arbeta med frågor som gäller genomförandet av regeringsuppdraget.
Folkhälsoinstitutet har därigenom skapat en bred kunskap om homosexuellas situation i sam-
hället.” (FHI rapport 1997–1999, min kursiv.). 

28 Det finns väldigt lite statistik på hur många lesbiska och bisexuella kvinnor som fått
hiv/aids genom en sexuell relation med en annan kvinna. Enligt Omvärldsbilder (Insti-
tutionen för freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs Universitet) är det ”nästan omöj-
ligt att bli smittad genom sex mellan kvinnor” (Omvärldsbilder, 030310–16). Enligt De-
partment of Health and Human Services (USA) är andelen kvinnor som smittats av hiv/aids
genom sexuella relationer med kvinnor så marginell i statistiken att det är omöjligt att
säga hur ovanligt det är. Detta beror bland annat på att många av de hiv-smittade kvin-
nor som definierar sig som lesbiska inte fått smittan genom en annan kvinna utan genom
sprutinjektioner, sexuella relationer med män eller blodtransfusioner.

29 Även Folkhälsoinstitutets sammanställning Vanföreställningar/Föreställningar (FHI, 2002)
skriver att ”[m]an kan i det här sammanhanget också fundera på om allmänhetens upp-
fattningar förknippas först och främst med manlig homosexualitet? Det finns vissa data
som tyder på det” (FHI, 2002:23), samtidigt som utredningen inte analyserar detta vida-
re utan istället själv reproducerar denna föreställning genom att exempelvis aldrig, eller
sällan, ställa frågor om attityder till homosexuella män respektive kvinnor.

30 Noten utgår. 
31 Butler är extra tydlig på denna punkt då hon inte önskar reproducera vare sig den hete-

rosexistiska bilden av lesbianism som en misslyckad kopia av heterosexualitet eller den
traditionella lesbisk-feministiska bilden av lesbianism som ett fristående begär utanför den
patriarkala (fallocentriska) ordningen: ”Jag menar inte att lesbisk sexualitet enbart eller
ens primärt är strukturerad av fallosen, eller ens att en sådan omöjlig monolit som ’les-
bisk sexualitet’ existerar. Jag vill dock föreslå att fallosen utgör en ambivalent plats för
identifikation och begär som skiljer sig signifikant från den normativa heterosexualite-
tens område till vilken den står i relation till.” (Butler, 1993:85; min övers.) Syftet är sna-
rare att inte förutsätta att något subjekt eller begär är fristående men att fallos inte heller
är naturligt kopplat till maskulinitet.

32 Homosexuella handlingar mellan manliga ungdomar däremot anses kunna utlösa en
framtida homosexuell läggning eller vara en inkörsport till manlig prostitution och be-
handlas därför med ett helt annat allvar av utredningen.

33 Historikern Ruth Ford visar i sin artikel ’The man-woman murderer’ – sex fraud, sexual
inversion and the unmentionable ’article’ in 1920s Australia (Ford, 2000) ett konkret exem-
pel på hur omöjligt det är att tala om lesbiskt begär. Den lesbiska fallosen i detta exem-
pel kan nästan sägas ha materialiserats till ”det ’onämnbara föremålet’” som inte ens kan
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beskrivas i den domstol där en kvinna som passerat som man står anklagad för mord på
sin före detta hustru. 

34 Sexualiserat kvinnohat, där kvinnor och deras könsorgan definieras som smutsiga och
äckliga, samtidigt som det är just därför de är attraktiva för sexuellt umgänge (men inte
för någonting annat), är förmodligen den vanligaste iscensättningen inom heterosexuell
pornografi. (Dines/Jensen, 1998) Attraktionen till det abjekta, som följs av ett, ofta ag-
gressivt, förkastande känns igen även i detta sammanhang.

35 Samtida undersökningar (Jenefsky/Miller, 1998; Roof, 1991; Sheldon, 1984; Swedberg,
1989) liksom historiska undersökningar (Faderman, 1981;1991) visar att lesbianism som
ett heterosexuellt pornografiskt tema är mycket vanligt. Jenefskys och Millers undersök-
ning av den amerikanska tidningen Penthouse visar exempelvis att representationer av les-
bianism förekommer i upp till 2/3 av materialet (Jenefsky/Miller, 1998). 

36 Noten utgår. 
37 Man skulle kunna utgå från Kristevas abjektionsteori för att försöka visa att könsidenti-

tet och begär i grunden handlar om just abjektion, men jag låter bli att göra en sådan
utvikning här, delvis för att det ligger utanför ämnet och delvis på grund av de reserva-
tioner som jag redan tidigare uttryckt gentemot Kristeva. Butlers diskussion om hetero-
sexuell melankoli fyller om inte annat den funktionen på ett mer givande sätt enligt mig.
Vad som skulle kunna tilläggas är att de som väljer att inte förkasta sina könskarakteri-
stika helt och hållet utan endast ändrar vissa av dem – exempelvis manliga prostituerade
i Sydamerika och Sydostasien – varken får status som transsexuella (dvs. statlig subven-
tionering) eller subjektsstatus i samhället de lever i (Kulick, 1998). De blir med andra ord
abjekta. Ur ett psykoanalytiskt perspektiv skulle man där kunna ställa sig frågan om det
är önskan att vara omnipotent, dvs. att kunna vara och göra allt, som är den drivande
faktorn mer än en önskan om en specifik könsidentitet. Ur ett praktiskt perspektiv är det
dock förmodligen till stor del en fråga om vad de heterosexuella männen som köper sex
önskar och vi återkommer därmed med andra ord till den manliga erotiseringen av det
abjekta. 

38 Som exempel på denna flytande diagnos som har ett uppenbart samband med teknolo-
gi kan nämnas en artikel i Acta Psychiatrica Scandinavica från 1961 (APS vol. 37, 1961)
där en man-till-kvinna transsexuell genomgått en, enligt forskarna, lyckad könsbyteso-
peration som inneburit hormonbehandling och borttagande av penis. Inget annat. Här
verkar alltså i första hand avskyn inför det egna manliga könsorganet vara avgörande för
diagnosen transsexuell och inte önskan om att få kvinnliga könsorgan (även om den fal-
loscentriska definitionen av kvinna inkluderar kvinnor som ”män utan penis”, vilket ju
gör att denna patient i läkarnas ögon, genom borttagande av penis, automatiskt blir kvin-
na). 

39 Diagnosen transsexualism delas vanligtvis in i två kategorier: primär transsexualism som
bland annat innebär att patienten känt sig som det ”motsatta” könet sedan barndomen
samt uppvisar ett heterosexuellt begär i sin önskan att vara en kvinna (som begär män)
och vise versa. Sekundär transsexualism avser de som inte kunde uppvisa samma livshisto-
ria – som började känna sig som det ”motsatta” könet först senare i livet och/eller kände
ett homosexuellt begär – dvs. ett begär till personer av samma kön som patienten själv
vill tillhöra (Wålinder, 1967). 1968 års utredning gör det klart att endast primärt trans-
sexuella är aktuella för behandling; de sekundära ansågs inte vara transsexuella, eftersom
deras könsidentitet inte ansågs tillräckligt konstitutiv då de begärde fel kön. De misstänk-
tes istället för att vara förvirrade homosexuella eller något som inte gick att klassificera
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överhuvudtaget. I dag händer det inte alltid att de som klassificerats som sekundärt trans-
sexuella avvisas. Detta behöver dock inte innebära ett avsteg från heteronormen: att ett
fåtal patienter definierar sig som homosexuella stämmer väl överens med den nutida ve-
tenskapliga och politiska diskurs som hävdar att en specifik procent av en befolkning all-
tid är homosexuell och att den delen av befolkningen tillhör en alternativ och accepte-
rad så kallad livsstil. De sekundärt transsexuella ses därmed, i sitt sexuella begär, som till-
hörande denna minoritet och kan på så sätt klassificeras in i den heteronormativt
anpassade (och identitetsbaserade) så kallade gaykulturen. Detta synsätt möjliggörs ge-
nom en retorik där läkare på ett plan försöker förstå dessa individer genom att säga att
könsidentitet inte ska blandas ihop med sexuell identitet medan de på ett annat plan ba-
serar hela definitionen transsexualism på ett heteronormativt antagande om könets och
begärets sammankoppling. Det är trots allt först när det är tal om ”homosexuella trans-
sexuella” som det anses nödvändigt att inte sammankoppla könsidentitet med begär; de-
finitionen primärt transsexuell kräver fortfarande ett heterosexuellt begär som är intimt
sammanflätat med själva könsdefinition. Samtida psykiatriska texter angående transsex-
ualism visar på att sammankopplingen mellan kön och begär fortfarande är grundläggan-
de på många olika plan i diagnostisering och behandling av transsexuella (se Bodlund,
1994; Landén, 1999), m.fl.) och det är inte alls självklart att så kallade sekundära trans-
sexuella anses ha rätt till könsbyte. För diskussion kring liknande ”undantag som bekräf-
tar undantagen”, se även nästa kapitel. 

40 Intressant att tillägga är att utredningen i samband med intersexualism kommit fram till
att det är vanskligt att försöka definiera könstillhörighet utifrån kroppen. Att man då i
samband med transsexualism så att säga finner lösningen i form av en könsdefinition som
utgår från det självupplevda könet, kan inte betraktas som en slump. Det som till att bör-
ja med verkar vara en underlig sammanblandning av två olika fenomen i en och samma
utredning (inter- och transsexualism) får härigenom sin förklaring.

41 I samma kristna, västerländska anda är det också talande att det i fallet med transsexua-
lism är själen som med nödvändighet vinner kampen över kroppen eftersom det är krop-
pen som till slut måste underkasta sig operationskniven för att själen ska kunna upplevas
som fri.

42 Därmed inte sagt att ett homosexuellt och lesbiskt begär inte skulle vara en produkt av
den heterosexuella matrisen‚ den är dock en oönskad produkt som det krävs ett ifråga-
sättande av matrisen för att kunna förklara, därav dess status som abjekt. För en utförlig
teori om orsakerna till lesbiskt begär, se exempelvis de Lauretis (1994). För en diskussion
om så kallad homosexuell melankoli, dvs. motsvarigheten till heterosexuell melankoli, se
Butler (1997a:132ff ).

43 Butler påpekar, med stöd av Kate Bornstein, att ett transsexuellt begär också kan handla
om begäret till själva omvandlingen i sig, det vill säga inte till att bli det motsatta. (But-
ler, 2004:8) Detta är dock inte ett begär som blir interpellerat av den statliga eller medi-
cinska diskursen och skulle förmodligen kunna tolkas som abjekt. Frågan hur vanligt be-
gäret till själva omvandlingen är bland transsexuella och om det endast kan existera sam-
tidigt som begäret att bli det motsatta könet, är tyvärr omöjliga frågor att besvara i detta
sammanhang. 

44 Det kan vara väsenligt att påpeka att vissa transsexuella kroppar i vardagssammanhang
behandlas som abjekta. När en person ställs inför en kropp som inte ”passerar”, det vill
säga som oavsett hormonbehandlingar och operationer fortfarande bär på könsavvikan-
de former (kroppsbyggnad, röst, m.m.) utlöses inte sällan abjektion, ibland med
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våldshandlingar som resultat. Analysen av utredningen handlar dock inte om detta, utan
om hur diagnosen transsexualism fungerar i en heterosexuell matris. Den sortens abjek-
tion som utlöses i mötet med faktiska människor, gäller inte heller specifikt transsexuel-
la (även homosexuella utsätts exempelvis för våldshandlingar oavsett om de visar sitt be-
gär till en person av samma kön eller ”endast” skapar osäkerhet vad gäller könstillhörig-
het på andra sätt). Till saken hör att den juridiska/medicinska definitionen av
transsexualism dock kan förhindra abjektion i sådana situationer, medan definitionen av
homosexualitet inte lyckas med det i samma utsträckning, då den inte kan erbjuda en
fullt tillfredsställande förklaring till den abjekta könsförvirringen. 

45 Det är förmodligen av denna anledning som statligt subventionerade könsbytesoperatio-
ner är tillåtna i länder som vi oftast definierar som könskonservativa och totalitära (ex.
Iran och Kina). Inte sällan motiveras sådana operationer med att de förhindrar spridning-
en av homosexualitet och könsupplösning. Transsexualism verkar alltså här fylla en funk-
tion som normaliserande kategori gentemot de påträngande abjekta kropparna.

46 Vad som åsyftas är två olika psykologiska inriktningar: den psykodynamiska och den be-
havioristiska. För studier av homosexuella utifrån ett psykodynamiskt perspektiv se ex-
empelvis Caprio, 1958; för en mer allmän genomgång av psykodynamiken och dess in-
ställning till kön och sexualitet, se Cullberg, 2001.

47 Noten utgår.
48 Exakt samma heteronormativa definition av homosexualitet som återfinns i SOU 1941:32,

finner man även i bilagan till SOU 1984:63, där den tillsatte experten Per-Arne Håkans-
son resonerar på följande sätt: ”Om man vill tillämpa Leachs tes om tabu på homosexu-
alitet kan man saga, att en homosexuell person har ett biologiskt kön A men delar könet
B:s egenskap att vara emotionellt och sexuellt orienterad mot A. Denna tvetydighet, att ha
både manliga och kvinnliga egenskaper, omfattas av ett tabu, som tjänar att upprätthålla
skillnaden mellan manligt-kvinnligt. Att homosexuella har den sexuella orienteringen ge-
mensam med det motsatta könet tycks lätt leda till uppfattningen, att de också har andra
egenskaper gemensamma med dem.” (SOU 1984:63, bilaga av Håkansson, s. 349; min
kursiv). Håkansson försöker visa på att homosexuella inte av nödvändighet beter sig som
det motsatta könet, samtidigt som han menar att de känner samma begär som det mot-
satta könet. Även om han strävar mot att motsäga en stereotyp bild av homosexuella, är
hans grundantagande med andra ord strikt heteronormativt och skiljer sig inte på någon
punkt från definitionen av homosexualitet i SOU 1941:32. Håkanssons bilaga fungerade
som en viktig grund för SOU 1984:63, som i sin tur spelade en väsentlig roll som refe-
rens i SOU 1993:68.

49 ”Som exempel på den typ av variationer som här avses har tidigare nämnts bl.a. pedofi-
li, exhibitionism, sado-masochism och transvestism. […] Med den angivna begreppsbe-
stämningen faller olika sexuella variationer eller intressen utanför termen sexuell läggning.
En av fördelarna med ett sådant synsätt är att uttryck för sådan sexualitet och sådana sex-
uella variationer, som i vissa fall kan manifestera sig i straffbara beteenden inte kommer
att omfattas av begreppet.” (SOU 2001:39). 

50 En intressant detalj i sammanhanget är att när homosexualitet 1979 inte längre skulle de-
finieras som en sjukdom och därför togs ut ur svenska sjukdomsregistret ICD (Interna-
tional Classification of Diseases), ströks samtidigt fetischism, pedofili, transvestism och ex-
hibitionism ur samma sjukdomsregister. Kvar stod den relativt nyinlagda diagnosen trans-
sexualism, som ett par år senare inordnades under det nya paraplybegreppet
könsidentitetsstörning. Inom den svenska homo-rörelsen brukar strykningen ur sjuk-
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domsregistret pekas ut som en höjdpunkt i kampen för lika rättigheter (vilket det för-
modligen också var), men det nämns aldrig att strykningen även gällde just de kategori-
er som drygt 20 år senare definieras som ”sexuell orientering” och ”sexuella intressen”.
Kanske att den officiella strykningen egentligen hade lite att göra med homosexuella ak-
tivisters påtryckningar och mer handlade om att den medicinska vetenskapen nått fram
till den slutsatsen att sexuellt avvikande (oavsett om de var straffbara eller inte) helt en-
kelt inte kunde botas på medicinsk väg. Transsexualism, däremot, var en diagnos som gick
att bota och som medicinvetenskapen därför hade intresse av att den stod kvar i regist-
ret. Att homosexuella friskförklarades tillsammans med exempelvis pedofili, kan alltså i
sig själv inte automatiskt sägas vara ett tecken på en önskan om ökad tolerans från medi-
cinalstyrelsens sida, då exempelvis en (friskförklarad) pedofil fortfarande utför en olaglig
och otolererad handling. 

51 Reproduktion behandlas även på ett mer indirekt sätt i SOU 2001:10 (Barn till homosex-
uella). I den utredningen diskuteras för övrigt fortplantning utifrån hotet om felaktig re-
produktion, där homosexuellas avkomma (oavsett om den är biologisk eller inte) tillskrivs
en riskfaktor rörande framtida könsidentitet och sexuell läggning som faktiskt påminner
om den riskfaktor som homosexualitet ansågs innebära i SOU 1968:28.

52 Hausman kommer fram till en liknande slutsats i sin studie av behandlingen av intersex-
uella i USA och hon skriver att för läkarna verkar det ”viktigare att deras patienter är he-
terosexuella än att de är fertila men ’perverterade’”. (Hausman, 1995:74; min övers.)

53 Julia Kristeva skriver angående abjektionen och det moderna samhället att ”[d]enna ab-
jektion, som moderniteten har lärt sig att tränga bort, undvika eller sminka över ter sig,
utifrån den analytiska positionen, som fundamental.” Julia Kristeva (1992:51) Även But-
ler kommer fram till ungefär samma sak när hon skriver att ”Om denna [samkönade]
kärlek redan från början är otänkbar då kan den inte förekomma, och om den gör det så
gjorde den säkerligen inte det. Om den förekommer, gör den endast det under det egna
förbudets och förnekandets officiella tecken. […] Där det inte finns ett offentligt erkän-
nande [recognition] eller diskurs genom vilken en sådan (av)saknad kan namnges och sör-
jas, får melankolin kulturella dimensioner med konsekvenser för samtiden.” (Butler,
1997a:139; min övers.)

Kapitel 4
1 Rubriken syftar på Gayatri Chakravorty Spivaks definition av interpellation: ”an enab-

ling violation” (Spivak, 1988, även i Butler, 1993:122).
2 Jag har valt maskulint pronomen därför att utredningen nästan uteslutande koncentre-

rar sig på transsexuella män-till-kvinnor och då använder just maskulint pronomen. Det
är med andra ord denna transsexualism som ständigt används som exempel och det är
för att visa hur den ”typiska” (önskvärda?) transsexuelle klienten definieras och interpel-
leras som jag tar över detta ordval. 

3 Detta är en stark förenkling av materialiseringsprocessen, där det verkar som om krop-
pen materialiseras självständigt utan samband med psyket. Så är självfallet inte fallet, utan
det kan snarare beskrivas som att psyket och kroppen odelbart ingår i samma materiali-
seringsprocess där en invertering av ”insida” och ”utsida” äger rum på flera olika nivåer.
Exempelvis Elizabeth Grosz använder sig i detta samband av en liknelse med ett så kal-
lat möbiusband (Grosz, 1994:xii) Grosz lånar i sin tur liknelsen i något reviderad form
från Lacan. Den transsexuella konflikten mellan det som upplevs som kropp respektive
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psyke, kan utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv inte sägas äga rum i någondera och fram-
för allt inte delas upp i en ”insida” som inte stämmer överens med en ”utsida”. 

4 Förfarandet känns igen från en kristen diskurs där mottot att hata synden men inte syn-
daren till stor del vilar på samma försök att först införliva den felaktigt handlande män-
niskan i gemenskapen för att med hjälp av (individens behov av) just denna gemenskap
göra sig av med det felaktiga beteendet.

5 De särskilda yttringarna anspelar i första hand på sexuellt umgänge med minderåriga och
sexuellt umgänge med person i beroendeställning. I och med avkriminaliseringen blev ål-
dersgränsen satt till 18 år (jämför 15 år för heterosexuellt umgänge), eftersom ungdomens
sexualinriktning ansågs vara mottaglig för ”felaktiga” intryck upp till den åldern. Ålders-
gränsen blev diskuterad i riksdagen i perioder under 50-, 60- och 70-talet med fokus på
att den var för lågt satt. Åldersgränsen blev under 70-talet den dominerande frågan för
RFSL och efter motioner i riksdagen ändrades den 1978 till densamma som för hetero-
sexuella relationer. Argumentet för särskild åldersgräns från riksdagens sida var att en
sänkt åldersgräns kunde öka den så kallade pojkprostitutionen samt bidra till att sprida
homosexualitet. Det var först när RFSL och riksdagsmotionerna använde Speijerrappor-
ten, som stöd för argumentet att man inte kan förföras till homosexualitet, som ålders-
gränsen ändrades. (Andreasson, 2000) Speijerrapporten omnämns för övrigt i både SOU
1984:63 och SOU 1993:98 för samma syfte. Den sistnämnda utredningen resulterade dock,
något paradoxalt, i en lag (partnerskapslagen) som explicit gjorde det omöjligt för perso-
ner att ansöka om tillstånd att ingå partnerskap mellan 16 och 18 års ålder vilket är en
möjlighet som finns inskriven i äktenskapsbalken. 

6 Bisexualitet är ett begrepp som återintroduceras i antidiskrimineringsutredningarna
(SOU 1997:175 och SOU 2001:39) efter att i huvudsak inte ha nämnts i en enda utred-
ning sedan 1941. En förklaring till detta kan vara att de krav på monogami som följer
på sambo- och partnerskapslagen, förmodligen får som effekt att utredningarna auto-
matiskt utesluter bisexualitet som väsentlig kategori: om det endast är legitimt med en
partner åt gången, kan en person inte leva annat än hetero- eller homosexuellt och där-
med utgör bisexualitet på ett juridiskt reglerande plan inte ett problem eftersom det en-
ligt utredningarna endast finns antingen hetero- eller homosexuella relationer och fa-
miljer som kan regleras. Att man bara återfinner begreppet bisexualitet i de utredning-
ar som berör avkriminaliserig och diskriminering tyder i alla fall på en sådan
uteslutning. När begreppet nämns och definieras, såsom i SOU 1941:32, verkar det dock
inte innebära något större problem för utredningarna: förklaringen till bisexuellt bete-
ende antas följa samma heteronormativa princip som definitionen av homosexualitet,
men med det tillägget att det ”motsatta könets” hormoner endast ibland ”tar över” sex-
ualdriften. Där homosexuella är hermafroditer i förhållande mellan kroppens utsida
och insida, beskrivs alltså bisexuella som hermafroditer på ”insidan” i dubbel bemär-
kelse. I diskrimineringsutredningarna (SOU 1997:175 och SOU 2001:39) återfinns bi-
sexualitet i samband med att man fastställer vilka olika så kallade sexuella läggningar
det finns (homo-, bi- och heterosexualitet). Där görs inte någon närmare definition,
utan även här antas samma princip gälla för bisexualitet som för hetero- och homosex-
ualitet, dvs. att det är könstillhörigheten på den som begärs som avgör vilken läggning
man har. Till saken hör dock att ingen utredning behandlar bisexualitet som ett särskilt
fenomen, utan det sammankopplas alltid med homosexualitet. Detta tyder om inte an-
nat på en viss osäkerhet som mycket väl kan kopplas till en abjektion. Trots att en så-
dan analys säkerligen skulle kunna bidra till intressanta slutsatser, ligger den dock utan-
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för ramarna för denna avhandling eftersom bisexualitet inte är ett genomgående åter-
kommande begrepp i utredningarna.

7 Observera att ”kunskap” och ”vanföreställningar” är de faktiska uttrycken som används,
även uttryck som ”fördomar” och ”bättre kunskap” förekommer i dessa sammanhang
(FHI, 2002).

8 Det är intressant att notera att FHI:s undersökning rörande sambanden mellan attityder
och bekantskapen med homosexuell arbetskamrat inte har tagit i beaktande att männi-
skor påverkas av vilken sorts arbetsplats de befinner sig på oavsett om de är hetero- eller
homosexuella. Undersökningen har med andra ord valt att fokusera på homosexualitet,
istället för att poängtera att en viss arbetsmiljö (exempelvis akademin) innebär vissa förut-
sättningar för homosexuella att vara öppna eftersom arbetsplatsen i sig redan kan domi-
neras av människor som inte hyser fientliga inställningar gentemot homosexuella. Un-
dersökningen börjar så att säga i fel ände, när den drar slutsatsen att det är bekantskapen
med homosexuella i sig som har gett upphov till positivare attityder. Inte heller berör ut-
redningen att det på vissa arbetsplatser tenderar att finnas en överrepresentation av öpp-
na homosexuella, vilket även det skapar andra förutsättningar. På många sätt skulle man
kunna sammanfatta detta med att utredningen i detta fall saknar ett problematiserande
klassperspektiv, eftersom arbetsplatser som fenomen i mycket hög utsträckning styrs av
de klassbundna värderingar som dominerar kontexten. Det bör dock tilläggas att under-
sökningen i andra sammanhang noterar att högskoleutbildning påverkar attityderna mot
homosexuella. Problemet är kanske att detta antas höra ihop med att högskoleutbildade
hyser ”rätt” kunskaper, vilket osynliggör att dessa kunskaper inte enbart blir liktydiga med
utredningens definition av homosexuella utan även liktydiga med den utbildade me-
delklassens värderingar.

9 Landén är psykiatriker och även författare till avhandlingen Transsexualism – epidemolo-
gy, phenomenology, regret after surgery, aetiology, and public attitudes (Landén1999), där han
bland annat försöker påvisa samma resultat angående attityder till transsexuella. Han an-
ser det väsentligt att framhålla att de som anser att transsexualism är medfödd och har en
biologisk orsak är positivare inställda till transsexuella och deras rättigheter till operation
än de som anser att det har en psykologisk orsak.

10 Även diskrimerineringsutredningen följer samma mönster när den förklarar sin metodo-
logi: ”Undersökningarna, i form av intervjuer och enkäter, riktade sig dels till allmänhe-
ten, dels till homosexuella.” (SOU 1997:175).

11 ”Det homosexuella kärlekslivet har emellertid icke endast en genital inriktning. Alla de
psykologiska företeelser, som tillhöra den normala kärleken, kunna uppträda i den ho-
mosexuella. Ömhet och hängivenhet, romantik och svärmeri, svartsjuka och lidelse ha
här samma spelrum som i den normala erotiken.” (SOU 1935:68, s. 107).

12 I utredningens referensförteckning återfinns två allmänna verk i (utvecklings)psykologi:
Erik Eriksons Barnet och samhället (1993; 1:a upplagan 1954) och Daniel Sterns Spädbar-
nets interpersonella värld – ur psykoanalytiskt och utvecklingspsykologiskt perspektiv (2003,
1:a upplagan 1991). 

13 Undantaget skulle vara den undersökning som kom fram till att barn till homosexuella
faktiskt har fler likakönade relationer än barn till heterosexuella även om de inte defini-
erar sig som homo- eller bisexuella. Det skulle, enligt utredningens premisser vara ett ne-
gativt resultat, det vill säga att homosexuella föräldrar är sämre föräldrar än heterosexu-
ella. Följaktligen tas detta inte upp av utredningen eftersom målet är att visa att de är ”lika
bra”, inte sämre eller bättre. 
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14 I både Folkhälsoinstitutets enkäter och i bilagan till SOU 1984:63 (även Håkansson, 1987)
återfinner man samma resonemang, där alla svarsalternativ rörande åsikter om homosex-
uella begränsats till antingen negativa eller likvärdiga i förhållande till heterosexuella. Tack
till studenterna på GNV001 vid Centrum för Genusvetenskap i Lund, höstterminen
2003, som pekade ut detta för mig.

15 Noten utgår.
16 Direktiv för ensamstående adoptanter att tillgodose just ”goda och varaktiga manliga och

kvinnliga förebilder” finns dock inte i riktlinjerna för socialtjänstens handläggning av ad-
optionsärenden från Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor (NIA). Även om
det förmodligen ingår som ett krav i praktiken, är det alltså inte ett explicit, nedskrivet
krav för ensamstående. Lagutskottets och utredningens uttalande är därmed egentligen
de första och enda statliga texter som ställer detta krav och då endast i samband med ho-
mosexuella pars möjligheter att adoptera. (se Franzén, 2002). 

17 Den lagändring som under 2005 ledde till att lesbiska gavs möjlighet att insemineras inom
den svenska vården, utgår i princip från samma resonemang vad gäller faderns antaget
centrala roll i det framtida barnets liv genom att det ses som helt nödvändigt att spermi-
edonatorn är känd (äggdonation är för övrigt fortfarande förbjudet). Vidare gäller rätten
att insemineras endast de kvinnor som har ingått partnerskap. 

18 Adoptionslagen är extra intressant i detta sammanhang, då den är den enda lag som fak-
tiskt teoretiskt skulle kunna ha medfört inskränkningar för heterosexuella subjekts möj-
ligheter att adoptera, vilket gav upphov till en relativt unik oro som lagutskottets såg sig
nödgad att tillmötesgå genom att delegera följande uppdrag: ”Med hänsyn framför allt till
den risk som lagändringen rörande adoption kan innebära för makars och ensamståendes möj-
ligheter att adoptera från andra länder avser regeringen att ge berörda myndigheter i uppdrag
att kontinuerligt följa upp konsekvenserna.” 2001/02:LU27. 

19 Henning Bech presenterar i sin redogörelse för den danska offentliga debatten kring part-
nerskapslagen 1989 samma kritiska argument med tillägget att ”[s]ådana ’radikala’ åsik-
ter var emellertid ovanliga i den allmänna debatten som helhet och företräddes huvud-
sakligen av ett fåtal lesbiska och homosexuella män.” (Bech, 1992:136; min övers.) Se även
Søland, 1998.

20 Denna socialkonstruktivism låg, som det brukar heta, ”helt i tiden”. Exempelvis Berger
och Luckmans grundläggande bok i ämnet (The social construction of reality) gavs ut 1966,
samtidigt som många psykologer och psykiatriker alltmer betonade miljöns inverkan på
allt från kriminalitet till sexualitet, där bland annat behaviorismens framväxt är ett exem-
pel.

21 Det framgår bland annat av Folkhälsoinstitutets undersökning att självbilden av den till-
frågade ”allmänheten” även exkluderar invandrare (av både första och andra generatio-
nen), då en del frågor ”mäter” sambandet mellan denna allmänhets homofobi och in-
ställning till invandrare. Slutsatsen är att ju mer homofob man är desto mer rasistisk är
man förmodligen också. Här uppstår självfallet frågan om invandrare kan vara homofo-
ber överhuvudtaget eller om alla homosexuella är anti-rasister, samt om det enligt utred-
ningarna är omöjligt att vara både homosexuell och invandrare. Exempelvis Brown dis-
kuterar den amerikanska juridikens likartade svårigheter med att se paralleller mellan oli-
ka kategorier eller identiteter, men är samtidigt inte okritisk inför att applicera ett så kallat
intersektionellt perspektiv. (Brown, 2002:427f ).

22 Begreppet ”läggning” är i sig en betoning på just denna konstitutiva och medfödda sex-
ualitet. SOU 2001:39 argumenterar till exempel för begreppet ”sexuell läggning” av just
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den anledningen, och förkastar samtidigt det internationellt använda begreppet ”sexual
orientation” för att det antyder en alltför svag konstitutiv koppling. Istället tillskrivs andra,
icke-önskvärda, begär begreppet ”orientering” för att betona deras labila – och implicit
illegitima – status. 

23 Se exempelvis Fausto-Sterling, 2000.
24 Celia Kitzingers undersökning av hur begreppet homofobi används i sociologisk forskning

är intressant i samband med den politiska övergången från en medikalisering av den ho-
mosexuella till en medikalisering av homofoben. (Kitzinger, 1987) Hon menar att studier
om attityder mot homosexuella utgår från att de attityder som avviker från en liberal hu-
manistisk ideologi ska klassificeras som homofobiska och att ”homofobiska” individer ses
som ”personligt störda på andra sätt.” (Kitzinger, 1987:57). Hon jämför detta med samma
undersökningars definition av homosexualitet och skriver att: ”[p]recis som idén om den
’välanpassade’ homosexuelle baseras på en serie värdeomdömen rörande vad homosexuel-
la borde tycka om sin homosexualitet, är idén om ’homofobi’ baserad på en serie värdeom-
dömen rörande vad den heterosexuella personen bör tycka om homosexualitet. Båda be-
greppen definierar vad som räknas som godtagbara (sunda) tankar om homosexualitet i
den liberalhumanistiska ideologins terminologi.” (Kitzinger, 1987:62; min övers.)

25 Den politiska debatten om den så kallade sexualiseringen av det offentliga rummet är ex-
empelvis märkbart heterosexualiserad, där frågan om ett behov av en ökad homosexuali-
seringen är en total icke-fråga för alla inblandade parter. 

26 Noten utgår. 
27 Det är i det sammanhanget talande att en av de experter som utredningen tillsatte var ut-

bildad psykoterapeut med inriktning på studier av sexuellt utnyttjade pojkar (Svensson,
1998).

28 Endast i en utredning finns ett unikt försök att tolka en homosexuell samhällsposition
positivt när SOU 1984:68 i ett kort stycke menar att ”[h]omosexuella får större anledning
än de flesta andra att reflektera över hur umgänget mellan människor och det sociala li-
vet i stort fungerar. Det kan ge en större människokännedom och gynna en analyserande och
ifrågasättande hållning till många företeelser i samhället.” (SOU 1984:63 s. 37; min kursiv.)
Detta uttalande är dock inget som sedan återkommer i utredningens övriga text och fram-
för allt omfattas det inte alls av utredningens egen praktik. Ett tydligt tecken på detta är
bland annat att en öppet homosexuell kandidat förvägrades att sitta med i just denna ut-
redningskommitté med motiveringen att han som homosexuell skulle vara jävig. Likaså
togs inte undersökningarna av de utsedda, men sedan avhoppade homosexuella exper-
terna Pia Lundahl och Benny Henriksson i beaktande vare sig vad gäller utredningens
definition av (homo)sexualitet eller dess förslag rörande adoptions- och inseminationsför-
bud. (se Westerholm, 2000) Denna enda positiva association till homosexualitet fram-
står med andra ord som en oefterkommen engångsföreteelse. 

Kapitel 5
1 Se även Edenheim, 2005 för ett liknande resonemang rörande jämställdhetspolitik och

så kallad kvinnohistoria.
2 Teresa Brennan gör en liknande observation i sin historisering av Lacan och ger även en

förklaring till varför ”det abstrakta” föredras framför ”det materiella”: ”Det är enklare att
föra ett rimligt resonemang på en abstrakt nivå än det är att knyta an till en materiell nivå,
delvis därför att den ’materiella verklighetens’ ’natur’ är rörig; den blir en blandning av
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den generativa naturliga kedjan och de subjekt-objekt konstruktioner som rör sig ovan-
för den.” (Brennan, 1993:21; min övers.)

3 Noten utgår.
4 Även Foucault argumenterar för att fortplantning inte har varit utgångspunkten för re-

produktionen av sexuella mönster i tidigmodern och modern tid: ”Sexualitetsmönstret
har till uppgift inte att fortplanta sig utan att frodas, att förnya, annektera, uppfinna, pe-
netrera kropparna in i minsta skrymsle och kontrollera befolkningarna på alltmer omfat-
tande sätt. […] den drift som har hållit den vid liv […] går inte ut på fortplantning; den
har från början hängt samman med en intensifiering av kroppen med dess uppvärdering
som objekt för vetande och som element i maktrelationerna.” (Foucault, 1980:136). Fou-
cault tillskriver dock fortplantningen en central roll i det förmoderna ”allianssystemet”. 

5 Exempelvis har historikern Thomas Laqueur visat hur en explicit hierarkisk könsmodell
(den så kallade enkönsmodellen) under medeltiden och tidigmodern tid medförde att
hermafroditer (intersexuella) kunde förklaras och accepteras genom den glidande skala
som utgjorde manligt och kvinnligt. Den moderna tvåkönsmodellen som explicit defi-
nierar män och kvinnor som väsenskilda men jämställda, medförde däremot att herma-
froditen blev ett omöjligt alternativ eftersom modellen inte lämnade något utrymme för
”mellanformer” (Laqueur, 1990).

6 För en studie av hur vissa genforskare genomför en liknande ”självsubjektifierande” be-
nämning av (köns)kromosomer i studier av något så objektifierbart och icke-mänskligt
som bananflugor, se Kraus, 2000.

7 Det kan tilläggas att jämställdhetspolitiken inte utmanar heteronormativiteten utan sna-
rare förstärker den (se exempelvis Lenke, 2004). Lenke visar också på denna krock mel-
lan jämställdhetspolitiken och kampen för sexuellt likaberättigande när hon lyfter fram
den osäkerhet och inkonsekvens som talet om att utjämna skillnaderna mellan könen hela
tiden ger upphov till.

8 Ett annat exempel på denna explicita frånkoppling mellan kön och sexualitet är antidis-
krimineringsutredningens argument att inte inkludera transsexuella i lagen om diskrimi-
nering på grund av sexuell läggning. Transsexuella ska, enligt utredningen, skyddas av
jämställdhetslagen istället och dess förbud mot diskriminering på grund av kön. På ett
plan verkar detta både logiskt och progressivt då det görs ett försök att bryta isär kön och
sexualitet. Problemet är i detta fall att detta ytterligare heterosexualiserar talet om kön,
då utredningen istället slipper tala om homosexuellas könstillhörighet trots att diskrimi-
nering på grund av ”sexuell läggning” i praktiken handlar lika mycket om ”felaktig”
könstillhörighet som ”felaktigt” begär. Förfarandet kan med andra ord visa på samma pro-
jicering som i samband med jämställdhetsutredningarna. 

9 Se även Butler som bland annat menar att så kallade ”gay marriage” riskerar att utesluta
andra marginaliserade begär och grupper (Butler, 2002).

10 Brown menar själv att liberalismens paradoxer kan ge upphov till två olika samhällssystem
som båda styrs av ressentiment: ”Det är spänningen mellan löftena om individualistisk
frihet [liberty] och kraven på jämlikhet [equality] som, beroende på vilket sätt paradoxen
förmedlas, leder in ressentiment i en av två riktningar. Ett starkt engagemang för frihet
[freedom] omintetgör infriandet av löftet om jämlikhet och odlar ressentiment i form av
väldfärdsstatsliberalism – försvagningar av de rikas och mäktigas oförmildrade befogen-
heter å de ’förfördelades’ vägnar. På motsatt sätt försvagar ett starkt engagemang för jäm-
likhet som kräver tunga statliga interventioner och ekonomisk omdistribution, engage-
manget för frihet [freedom] och odlar ressentiment uttryckt i neokonservativ anti-centra-
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lism [anti-statism], rasism, anklagelser om omvänd rasism, och så vidare.” (Brown,
1995:67; min övers.) Jag tycker mig i denna uppdelning se att Browns argumentering i
lika hög utsträckning berör den svenska välfärdspolitiken som den amerikanska frihetsi-
deologin: de utgår båda från en liberal definition av individ, jämlikhet och frihet och skil-
jer sig endast i fråga om vilken av dessa koncept de lägger tyngdpunkten på.

11 Begreppet ”sedeslöshet” har en rad synonymer där ”lösaktighet”, ”otukt”, ”hor” och ”bol”
är några. Det anspelar med andra ord på okontrollerade och oformaliserade sexuella hand-
lingar som inom den tidigmoderna juridiska sfären endast kopplades samman med olik-
könade sexuella relationer.

12 Jens Rydström jämför avkriminaliseringen av homosexualitet med det samtidiga avskaf-
fandet av tidelag som brott vilket passerade med nästan total tystnad. Han driver tesen
att tidelag tillhörde ett annat paradigm som framför allt associerades med landsbygd, so-
domi och penetration, medan utredningarna utgick från ett ”urbant, mastubatoriskt, ho-
mosexuellt paradigm”, där en handling knöts till den som utförde handlingen på ett an-
nat sätt än tidigare. Rydström menar utifrån detta resonemang att förståelsen för sexua-
litet alltmer grundades utifrån vilka som hade utfört akten och då framför allt vilket kön
dessa hade; frågan om de blivit penetrerade eller inte blev alltmer oväsentlig. Tidelag hade
enligt Rydström inte de ingredienser som krävdes för en identitetsbaserad förklaring till
handlingen och därför försvann paragrafen ur strafflagen utan några egentliga
protester.(Rydström, 2001) Denna tes fungerar dock inte lika bra om man även tar kvinn-
lig homosexualitet i beaktande. Då framstår snarare penetrationsparadigmet som förhärs-
kande ända fram till vår egen samtid, vilket analyserna av lesbiskt begär och den lesbis-
ka fallosen i denna avhandling om inte annat har visat på. Den eventuella skillnad man
kan urskilja över tid är snarare att penetration har blivit ytterligare knuten till könstillhö-
righet, bland annat genom att homosexuellt beteende endast kan förstås genom att ut-
redningarna definierade homosexualitet som en sorts själslig hermafroditism. Vem som
vill penetrera vem (oavsett om de ”kan” det eller inte) framstår med andra ord nästan som
den absoluta huvudfrågan i alla utredningarna, inklusive SOU 1968:28 om inter- och
transsexualism där denna handling helt och hållet knyts till könstillhörigheten. Detta gör
det svårt att hävda att penetration skulle ha blivit en icke-fråga efter 1930-talet till förmån
för en ”mastubatorisk” definition av sexualitet.

13 Se även Jonas Liliequist som har kartlagt tidelagsbrotten och dess diskurs under 1600-
och 1700-talet (Liliequist, 1992).

14 Se även Jonathan Katz som i sin redogörelse för hetero- och homosexualitetens begrepps-
historia visar hur det sexologiska begreppet heterosexualitet långsamt och genom diver-
se omvägar tog form under en period när ”homosexualitet” redan hade fått en relativt ve-
dertagen plats i den allmänna diskursen. (Katz, 1995).

15 Samma resonemang återfinns i 1936 års sexualutredning, där kopplingen till moral
(”etik”) är explicit: ”Det bör klargöras, att det ur etisk synpunkt avgörande är, huruvida
sexualdriften framträder såsom skild från övriga emotionella moment eller om den är in-
ordnad i ett högre personligt sammanhang [..].” (SOU 1936:59, s. 145) Det verkar med
andra ord i första hand handla om att inte möjliggöra en skillnad mellan sex, kärlek och
tvåsamhet. En tanke är att ett särskiljande mellan sexualitet och person riskerar att även
lösgöra sexualiteten från kön eftersom individen antas vara bekönad. Lösgörandet riske-
rar även att skilja sexualitet och kärlek från kärnfamiljen, vilket i sin tur skulle kunna in-
nebära ett hot mot denna institutions inbyggda könspositioneringar och viktiga del i kon-
sumtion och samhällsordning.
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16 Se även Bryngemark, 2001 för en liknande slutsats utifrån en mer detaljerad analys av sam-
ma utredning.

17 Se även Ži3ek (2001a:148) som drar en liknande slutsats utifrån Lacan.
18 Se även Edenheim, 2003.
19 Transvestism framstår däremot som rakt igenom omoraliskt i både SOU 1968:28 och se-

nare i diskrimineringsutredningen (SOU 2001:39). Transvestism anses förmodligen vara
ett problem för utredningarna därför att de inte vill reproducera ett fetischistiskt begär
genom att erkänna transvestism som ett legitimt begär. Transvestism är med andra ord
omoraliskt därför att det endast anses anknyta till könstillhörighet på ett fetischistiskt sätt.
Det bör dock tilläggas att inom sexologin avser transvestism endast heterosexuella män
som klär sig i kvinnokläder för den egna sexuella upphetsningens skull. Detta innebär att
inom sexologin förträngs både kvinnliga transvestiter och kvinnliga fetischister. Kvinn-
ligt begär kan/får med andra ord, i ännu högre utsträckning än manligt begär, inte kopp-
las samman med något annat än ett bekönat (heterosexuellt) begär. Litteraturvetaren
Anne McClintock förklarar detta uteslutande av kvinnlig fetischism på ett likartat sätt
när hon skriver att ”bestridandet av kvinnlig fetischism […] är i mindre grad en riktig
beskrivning än en teoretisk nödvändighet som bistår med att förneka existensen av kvinn-
ligt sexuellt aktörsskap förutom i termer föreskrivna av män.” (McClintock, 1995:183; min
övers.) Enligt de Lauretis är lesbiskt begär intressant nog just ett fetischistiskt begär (lik-
som i egentlig mening alla andra begärsformer) och det är därför möjligt att genom sex-
ologernas uteslutande av transvestitiska och fetischistiska kvinnor återigen se hur det sam-
könade begäret blir abjekt i dubbel mening när det handlar om kvinnor. 

20 Butler beskriver denna strävan efter en ouppnålig enhet på följande sätt: ”Insisterandet
på koherenta identiteter som ett utgångsläge antar att vad ett ’subjekt’ är, är redan känt,
redan fixerat, och att detta färdiggjorda subjekt skulle träda in i världen för att omför-
handla sin plats. Men om själva detta subjekt producerar sin koherens på just bekostnad
av sin egen komplexitet – de genomkorsande [crossings] identifikationer som det själv be-
står av – då utesluter [forecloses] subjektet den sortens motstridiga förbindelser som skul-
le kunna demokratisera dess eget verksamhetsområde.” (Butler, 1993:115; min övers.) Se
även Butler, 1997a:149.

21 I samband med en liknande discussion utifrån Butler, beskriver litteraturvetaren Petra Rag-
nerstam detta subjekt på följande illustrativa sätt: ”Vad vi följaktligen i slutändan verkar
erhålla inom deplacementsteorier är ett alltid utvidgat liberalt subjekt, där inkorporering
av allt fler attribut i ’självet’ verkar vara svaret på subjektets problem och dess exkluderan-
de funktion. […] Därför blir idén om ett allomfattande subjekt en ständigt expanderan-
de ballong av konformitet och likhet. Det blir ett sätt att införliva allting inom en liberal
ideologi om tolerans och acceptans medan egentligen alla olikheter bara görs om till lik-
heter. Ett sådant subjekt blir en ideologi i sig själv.” (Ragnerstam, 2004:324; min övers.)

22 Butler påpekar risken med identitetsbaserade politiska krav på följande sätt: ”Det är tyd-
ligt att maktskillnaderna genom vilka sådana subjekt är upprättade och vidmakthållna
skiljer sig åt. Ändå finns det en viss risk att göra betonandet av en subjektsposition till
den enda politiska uppgiften eftersom en del av abjektionens strategier, som hanteras av
och genom hegemoniska subjektspositioner, har kommit att strukturera och innefatta de
underkastade och utsuddade positionaliteternas uttalade [articulatory] strider.” (Butler,
1993:112; min övers.)

23 I Sverige går denna vänsterpolitik ibland under den pejorativa benämningen MR-vänster
(där MR är förkortning för ”mänskliga rättigheter”).
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24 Brown försöker även härleda moralismens politik som ”ett symptom på ett brutet histo-
riskt narrativ för vilken vi ännu inte har utformat några alternativ.” (Brown, 2001:22f; min
övers.) För henne är denna brutna berättelse specifik för en senmodern politisk kontext
och hon liknar moralism vid upplockade bitar från en sönderslagen ruin av moral. I de
senmoderna utredningarna finner man dock inte mycket som pekar mot en sådan vilsen-
het i tiden. Snarare betonar man sin egen samhällsomvälvande del i det historiskt obrut-
na demokratiprojektet. Frågan är alltså om inte moralistiska uttalanden förvisso kan vara
upplockade bitar, men snarare från ett efterkonstruerat förflutet som drevs av liknande
moralistiska grunder? Intressant nog gör Brown en liknande observation när hon i arti-
keln Wounded attachment (”Sårade förbindelser”) skriver att ”vi [skulle] kunna fråga oss
i vilken utsträckning en kritik mot kapitalismen utesluts genom oppositionspolitikens
gängse utformning och inte endast genom ’förlusten av det socialistiska alternativet’ el-
ler liberalismens påstådda ’triumf ’ i den globala ordningen.” (Brown, 1995:61; min övers.)
I så fall är det inte ett behov av nya historiska berättelser som skulle lösa moralismens pro-
blem, utan snarare ett ifrågasättande av de kausalitetsanspråk som historiska berättelser i
sig alltid gör.

25 För en intressant diskussion om lagar som bland annat försöker passera som pragmatis-
ka samt vad ett effektivt sätt att förändra ett moralsystem kan gå ut på, se Ži3eks diskus-
sion kring ”den etiska handlingen proper” i Ži3ek, 2001a:170ff.

26 Se återigen Brown, 2002 för exempel på hur den amerikanska lagen ställer sig oförståen-
de inför möjligheten att sexuella trakasserier av en man riktade mot en annan man kan
röra sig om könsdiskriminering. Försvaret argumenterade att åtal var omöjligt ”anting-
en för att det inte fanns någon könsskillnad mellan parterna eller för att det inte finns
något sätt att fastställa att offret har blivit trakasserad på grund av sitt kön.” (Brown,
2002:425; övers. av Leila Brännström, Fronesis 2003.) Även den kanadensiska intersex-
organisationen OII (Organisation International des Intersexués) har rapporterat om en lik-
nande händelse, där ett åtal om sexuella trakasserier mot en intersexuell person lades ner
eftersom lagen om diskriminering endast ansågs gälla män och kvinnor (se Curtis Hink-
le, www.intersexualite.org).

27 Förvisso behandlas handikappade inte sällan som asexuella och könlösa, men en ”kön-
lös” individ är i princip omöjlig som subjekt även där. En intressant observation är dock
att intersexuella definieras som just handikappade, vilket leder till en del frågor rörande
”handikappsidentitetens” förhållande till kön även utifrån den aspekten: utgör denna
identitet (eller rättare sagt, dessa identiteter) trots allt ett undantag i jämförelse med andra
så kallade minoritetsgrupper och hur kommer det sig i så fall? Ett tack i detta samman-
hang till Halvor Hanisch vid universitetet i Bergen för givande diskussioner rörande han-
dikapp och abjektion (se även Hanisch, 2004).

28 Se även Butler, som i polemik mot Ži3ek diskuterar ”sexual difference” i Butler, Laclau,
Ži3ek 2000a:143f.

29 Detta ömsesidiga naturaliserande betyder inte nödvändigtvis att ett kapitalistiskt system
alltid är beroende av en heterosexuell matris och vise versa. Det är endast ett konstate-
rande att i den samtida liberala kontexten fungerar legitimeringsprocessen av dessa rå-
dande maktsystem genom att de tar hjälp av varandra. Teresa Brennan anser dock att det
finns ett omutligt samband mellan dessa ordningar när hon menar att det Lacan kallar
för egots era har gett upphov till det globala ekonomiska system som kallas för kapita-
lism (Brennan, 1995:18f ). Sambandet mellan en viss kroppsdefinition och kapitalism på-
pekade även Foucault när han menade att ”sexualitetsmönstret [är] förbundet med eko-
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nomin genom otaliga små reläer, av vilka den främsta är kroppen; kroppen som produ-
cerar och konsumerar.” (Foucault, 1980:136) Han fortsätter med att förklara att den så
kallade biomakten har ”varit en bidragande orsak till kapitalismens utveckling. Förutsätt-
ningarna för denna var kroppens kontrollerade införande i produktionsapparaten och be-
folkningsmassornas anpassning till de ekonomiska processerna. Men kapitalismen kräv-
de mer; […] den hade behov av maktmetoder som kunde maximera krafterna, förmå-
gorna, livet i allmänhet utan att för det göra dem svårare att kuva […].” (Foucault, 1980:
176f ) Se även Brown, 1995:60f.
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