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Abstract 

The 1980s was a decade when homosexuality was frequently debated because of the 

contemporary incoming of aids. Since aids first affected homo- and bisexual men they became 

stigmatized as the risk group. The Swedish authorities started to act with epidemical methods 

at 1985/86, which restricted the sexual minority. This study, unlike others made before, 

contextualizes the lawmaking of Bastuklubbslagen, a prohibition concerning gaysaunas, by 

analyzing it with queer theoretic perspectives. Through an investigation of Bastuklubbslagen 

and contemporary sexual norms, this survey shows that the making of distinctions between 

hetero- and homosexuality were central to the context of the lawmaking. The outcome primarily 

shows that sexual norms were linked to a heteronormative point of view when 

Bastuklubbslagen was motivated by the authorities. Heteronormative ideals about monogamy 

and twosomeness made impact on the founding of the law. Sex between men was pointed out 

as harmful and gaysaunas as the explicit locations for the spreading of aids. My survey is 

contextualizing behaviors as the authorities described meant a risk of being infected by aids, or 

to spread it. My study has shown that homo- and bisexuals were regarded as the active actors 

of aids increasing, while the heterosexual majority was passivated. In the field of historical 

queer studies this study enhances the greatness of heterosexual normativity within the 

stigmatization and sanctions made by the authorities’, as Bastuklubbslagen became an aids 

prevention strategy.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Ut ur bastun, grabbar! Den 1 juli 1987 trädde Bastuklubbslagen i kraft, en förbudslag som 

inskränkte möjligheten att anordna verksamheter som underlättar sexuellt umgänge mellan 

klubbesökare. Då myndigheterna gick till aktion i aidsfrågan blev Bastuklubbslagen en del av 

det epidemiologiska arbete statsmakten bedrev för att förhindra aidsepidemins spridning.1 

Bastuklubbsbesökarna var homo- och bisexuella män, en sexuell minoritet stigmatiserad som 

riskgruppen som bar och spred aids.2  

Stigmatiseringen av den sexuella minoriteten tar ansats i 1900-talets sexuella progression.3 Med 

intentioner riktade mot välfärdsstatens tillväxt hade social- och familjepolitik blivit en central 

angelägenhet för den svenska statsmakten. Under efterkrigstiden tilltog en utveckling av 

sexualpolitiken.4 Här kom så kallade sexliberaler att utkräva reformer om individualisering 

under 1960-talets historiskt utmärkande sexualdebatt. Argumenten handlade om individens rätt 

till ett sexliv utan att bli bedömd av andra.5 Att göra människan fri politiskt, själsligt och 

kroppsligt var ämnen för debatten där frågor om sexualitet blev utmärkande. Detta blev nu 

visionen för den individualiserade friheten.6  

Utvecklingen mot sexuell frihet ledde till acceptans gentemot heterosexuellas icke-

barnalstrande sex.7 Detta innebar att betydelsen av sex förändrades från explicit 

reproduktionshandling till att även innebära njutning.8 Utrymmet och utvecklingen för alla 

sexualiteter följde dock inte denna progressivitet. Då icke-reproduktivt sex för heterosexuella 

accepterades, kom betydelser för vad som var sexuellt accepterat att förskjutas. Istället ökade 

intoleransen gentemot homo- och bisexuella, vilket bidrog till att stigmatiseringen av den 

sexuella minoriteten kom att intensifieras.9  

                                                           
1 David, Thorsén, Den svenska aidsepidemin: Ankomst, bemötande, innebörd, Diss. Uppsala universitet 2013, (Uppsala 
2013), s. 12-13. 
2 Svensson, Ingeborg, Liket i garderoben: En studie av sexualitet, livsstil och begravning, Diss. Stockholms universitet 2007, 
(Stockholm 2007), s. 65. 
3 Jens Rydström, ”Queer teori och historia”, Lambda nordica., 1996 (2):3/4, s. 88-89. 
4 Lena Lennerhed, Frihet att njuta, sexualdebatten i Sverige på 1960-talet, (Stockholm 1994), s. 92ff. 
5 Ibid., s. 10. 
6 Åsa Bergenheim, ”Drömmen om frihet: om sexualitet, normalitet och kön under perioden 1950-80”, i Lena 
Lennerhed (red.), Från Sapfo till Cyborg: idéer om kön och sexualitet i historien, (Hedemora 2006), s. 181. 
7 Rydström, ”Queer teori och historia”, s. 89. 
8 Ibid., s. 88-89.  
9 Ibid. 
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Heterosexuella berördes positivt av utvecklingen inom sexualpolitiken, men även frågor om 

samkönade relationer växte sig in i sammanhanget, om än mer långsamt. Under början av 1970-

talet uttalade riksdagen att homosexuell samlevnad är, som de uttryckte sig, en fullt acceptabel 

samlevnadsform.10 Under senare delen av 1900-talet hade homorörelsen blivit allt mer 

progressiv. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras 

rättigheter (RFSL), dåvarande Riksförbundet för sexuellt likaberättigade, blev allt mer 

utåtriktade och bedrev politiskt påverkansarbete.11 Efter påtryckningar från homorörelsen 

avpatologiserades homosexualitet år 1979 och togs därmed bort som sjukdomsbegrepp. Innan 

dess hade sex mellan samkönade personer varit kriminaliserat och kontinuerligt straffbelagt 

mellan åren 1864 – 1944.12 

Homo- och bisexualitet kom att bli ett allt mer omtalat ämne i det sexualpolitiskt offentliga 

rummet. År 1977 beslutade regeringen att homosexuellas situation i samhället skulle utredas.13 

Uppdraget lämnades till en utredning med direktiv att belysa eventuell diskriminering som 

berör homosexualitet, samt att lyfta fram förslag för hur sådan diskriminering skulle 

undanröjas.14  Samtidigt som utredningen inleddes i Sverige utredde läkare i New York, Los 

Angeles och San Fransisco sjukvårdspatienter med ovanliga, multipla sjukdomssymptom.15 Det 

dessa läkare fann underligt var att enskilda patienter hade flera kritiska sjukdomar samtidigt. 

Det upptäcktes infektioner i kroppars centrala nervsystem, svåra lunginflammationer, 

svårbehandlade svampinfektioner, sällsynta cancerformer och nedsatta immunsystem. 

Majoriteten av dessa patienter hade en gemensam nämnare, nämligen att de var homo-

/bisexuella män.16  

Kännedom om, och erfarenheter av, vad som utlöste detta sjukdomstillstånd, senare kallat aids, 

saknades såväl i USA som internationellt. Under 1981 ställdes den första diagnosen på svensk 

mark och året därpå skördade sjukdomen sitt i Sverige första dödsoffer.17 Att upptäckten av 

aids först skedde i homo- och bisexuella mäns kroppar bidrog till associationer mellan homo-

/bisexualitet och sjukdomen.18 Homo- och bisexuella mäns sexuella preferenser blev nu 

                                                           
10 Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, (RFSL), ”HBT-historia”, 
www.rfsl.se, 2015-08-30; Svensson, Liket i garderoben, s. 56. 
11 RFSL, ”HBT-historia”. 
12 Ibid. 
13 Statens offentliga utredningar, (SoU 1984:63), Homosexuella och samhället: Betänkande av utredningen om homosexuellas 
situation i samhället, (Stockholm 1984), s. 3; 29. 
14 Ibid., s. 29-31; 43. 
15 Thorsén, Den svenska aidsepidemin, s. 37. 
16 Ibid., s. 38-39. 
17 Ibid., s. 37. 
18 Svensson, Liket i garderoben, s. 62. 

http://www.rfsl.se/


7 

 

synonymt med riskbeteenden och riskgruppsmotiv. Det talades om aids som ”homosexsjuka” 

och ”bögpest” och att sex mellan män skulle leda till döden.19  

Aids bröt ut runt om i världen. I december 1982 hade nära 1000 fall rapporterats från ett tjugotal 

länder. Av kända fall utgjorde män som har sex med män tre fjärdedelar.20 Behovet av en 

syndabock fanns enkelt till hands och den högt drabbade sexuella minoritetsgruppen pekades 

ut. Om aids smittade män som har sex med män, skulle homosex vara brottet.21 

Stigmatiseringen av homo- och bisexuella män som aidssmittans riskgrupp och spridningskanal 

var ett faktum. Homokulturen behövde kontrolleras, den ansågs direkt farlig.22  

Platser där homo- och bisexuella kunde träffa partners var svåra att hitta. I Sverige hade badhus 

tidigare varit potentiella mötesplatser, men under slutet av sjuttiotalet blev dessa allt mindre 

tillgängliga. Istället hade bastuklubbar startats där homo- och bisexuella män fick kontakt med 

andra män. Det fanns ett tiotal klubbar i Sverige vilka främst var lokaliserade i storstäderna.23 

Den bild av homo- och bisexuella män som målades upp i offentligheten var att de var illojala 

gentemot samhället och drevs av sexuell lust och maktbegär som direkt inskränkte 

medborgarnas trygghet. Denne man kunde inte se till allmänhetens bästa.24 Den huvudsakliga 

oron handlade dock inte om att riskgruppen drabbades av aids, rädslan handlade istället om 

huruvida andra utanför gruppen kunde smittas.25 

Förhållandet mellan hetero- och homosexualitet har i historien aldrig utgjorts av dem som 

jämlikar, utan relationen har utmärkts av en hierarki där heterosexualiteten påstås vara det 

normala.26 Detta innebar att bastuklubbsbesökarna var sexuellt avvikande, och det är här min 

undersökning tar vid, hur normbildning påverkade stigmat och Bastuklubbslagen. 

 

 

 

                                                           
19 Svensson, Liket i garderoben, s. 63. 
20 Thorsén, Den svenska aidsepidemin, s. 38. 
21 Svensson, Liket i garderoben, s. 62-63. 
22 Ibid., s. 65. 
23 Tidningen QX, ”Sagan-om-bastuklubbslagen”, (2002). 
24 Svensson, Liket i garderoben, s. 64. 
25 Ibid., s. 63-65.  
26 Tiina Rosenberg, ”Den heteronormativa historieskrivningen”, i Eva Borgström (red.), Makalösa kvinnor: 
könsöverskridare i myt och verklighet, (Stockholm 2002), s. 272. 
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1.2 Syfte 

Min uppsats är en queerteoretisk studie om sexualitetsnormer under 1980-talet. Uppsatsens 

teori sätter heterosexualiteten i fokus genom att rikta ljuset mot heteronormers betydelser och 

konsekvenser. Mot bakgrund av stigmatiseringen av homo- och bisexuella män, syftar 

uppsatsen till att undersöka normer om sexualitet under perioden för aids utbredning, och vilken 

betydelse normerna hade vid stiftandet av Bastuklubbslagen. 

 

1.3  Frågor 

 

- Hur framställdes homo- och bisexualitet, och hur normaliserades heterosexualiteten?  

- På vilket sätt bröt homo- och bisexuella mot heteronormativt önskvärda beteenden, och 

vilka konsekvenser fick normbrytandet? 

- På vilket sätt delades hetero- och homosexualitet upp? Vilka föreställningar och ideal 

upprätthölls genom åtskillnaden? 

- Hur reproducerades normer om sexualitet och vilken inverkan fick dessa vid stiftandet 

av Bastuklubbslagen? 

 

1.4 Definitioner 

Följande begrepp och förkortningar är centrala för uppsatsen. 

Begreppet norm är en beteckning för oskrivna regler, förväntningar och ideal som anses vara 

positiva och önskvärda. En norm visar vad som anses fördelaktigt och vad som inte anses vara 

det.27 En människa som följer en norm benämns i uppsatsen som normbärare eller normativ. 

Den som inte följer normen benämns å sin sida genom ett motsatsförhållande. Här används 

begreppen icke-normativ eller normbrytare. 

Begreppet normkritik är väsentligt för förståelsen av det queerteoretiska perspektivet som 

används i uppsatsen. Normkritik handlar om att fokusera på det som uppfattas vara önskvärt, 

                                                           
27 Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, (RFSL), www.rfsl.se, 
”Begreppslista”, 2015-08-30. 

http://www.rfsl.se/
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varpå normkritiska perspektiv flyttar fokus från normbrytaren till att granska normer och de 

maktförhållanden som åtföljer normativa ideal.28  

Ett annat centralt begrepp är heteronormer vilka är de normer som en heterosexuell person är 

normbärare av. En heteronormativ person är heterosexuell och bär därmed den norm som av 

samhället bedöms fördelaktig för sexuell läggning.29 Av heteronormativa ideal förväntas män 

och kvinnor vara olika, maskulina respektive feminina, och attraheras av en partner från det 

motsatta könet. Heteronormer innehåller förväntningar om att alla människor är heterosexuella, 

samt föreställningar om att alla är monogama och eftersträvar tvåsamhet.30  

Begreppet sexualitet eller sexuell läggning inordnar människor utifrån vem eller vilka de har 

förmågan att bli kär i och attraherad av.31 De sexuella läggningar som vidkänns i svensk lag är 

homo-, bi- och heterosexualitet.32 Homo- och bisexuella avviker från heterosexuella ideal 

genom att personen inte alls-, eller inte enbart-, attraheras av det motsatta könet. I uppsatsen 

undersöks sexuell läggning genom perspektiv på samhällets vedertagna norm för sexualitet, 

dvs. heterosexualiteten. Detta innebär att begreppet icke-heterosexuell ska förstås som att någon 

är homo- eller bisexuell. I uppsatsens källmaterial och i tidigare forskning samlas de två icke-

heterosexuella läggningarna överlag in under beteckningen ”homosexualitet”. Den 

begreppsgeneraliseringen åsyftar därför även i den här uppsatsen dem båda. I situationer där 

bisexualitet explicit berörs sker dock inte en sådan generalisering. 

Sjukdomen aids, acquired immune deficiency syndrom, är enligt definition en virussjukdom 

som utlöses till följd av obehandlad HIV-infektion.33 Humant immunbristvirus, HIV, smittar 

via oskyddat sex, blodtransfusion eller transplantation av vävnad eller organ.34 Beteckningen 

HTLV-III är en benämning för HIV som påträffas i uppsatsens källmaterial och därför används 

vid sådana citeringar. 

 

 

                                                           
28 Jämställ.nu, www.jamstall.nu/fakta/normkritik, 2015-08-28. 
29 RFSL, ”Begreppslista”. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Diskrimineringslagen (SFS 2008:567), 1 kap. 4§ femte punkten. 
33 Nationalencyklopedins nätupplaga, www.ne.se, sökord ”aids”, 2015-08-28. 
34 Folkhälsomyndigheten, www.folkhalsomyndigheten.se, ”Smittskyddsinformation om hivinfektion”, 2015-08-29.  

http://www.jamstall.nu/fakta/normkritik
http://www.ne.se/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/
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1.5 Teori 

I undersökningen studeras normer om sexualitet genom den normkritiska teoretiseringen 

queerteori, vilken lägger fokus på uppdelningar mellan hetero- och homosexualitet. I 

analysprocessen tillämpas även performativitetsteori för förståelser av sexualitet och markörer 

för sexualitet.  

 

1.5.1 Performativitet och sexualitet 

I en artikel i den vetenskapliga tidskriften Lambda nordica skriver genusvetaren och professorn 

Jens Rydström om queerteoretikerna Judith Butlers och Eve Sedgwicks perspektiv på 

performativitet och stigma.35 Här illustrerar Rydström performativitet genom att problematisera 

stigmatiseringen av homo- och bisexuella män under 1980-talet, vilket därmed blir intressant 

för min undersökning.  

Från Butlers håll beskriver Rydström performativitet som en central teori för att förstå identitet. 

Butlers argument är att människans identitet inte är självständig i sig självt, utan att människan 

uppfattar sitt jag genom en serie upprepade handlingar och utsagor, vilka leder till att personen 

och omgivningen uppfattar personen utifrån vissa egenskaper.36 Performativitet innebär således 

att det är upprepningen av beteenden som utmärker vad som anses vara ”normalt” respektive 

”avvikande”. Ett upprepande av accepterade beteenden blir på så vis garanten för att personen 

uppfattas som normal.37 För den här uppsatsen öppnar performativ teori upp möjligheten att 

analysera normalisering av sexualitet, genom att belysa hur den normativa respektive den 

avvikande följer/inte följer accepterade beteenden. 

Regler för sexuell identitet är i det performativa sammanhanget möjliga att märka ut. Att bryta 

mot reglerna medför dock konsekvenser. Detta innebär att det finns en instabilitet för 

människans identitetsskapande.38 Här låter Rydström Eve Sedgwicks hypotes ta vid. Sedgwick 

menar att upprätthållandet av regler för identitet, samt vikten av att avgränsa dem, grundar sig 

i den manliga dominansen i samhället. Denna dominans bygger på homosociala sammanhang 

där män umgås med andra män utan kvinnors närvaro.39 Detta leder Rydström in på vad som 

                                                           
35 Rydström, ”Queer teori och historia”. 
36 Ibid., s. 86-87. 
37 Ibid., s. 86. 
38 Ibid., s. 87. 
39 Ibid. 
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skapar synen på normalitet, vilken för den här uppsatsen har en central betydelse för förståelsen 

av hur viss sexualitet blir normaliserad medan annan blir avvikande. Ingenting får äventyra den 

manliga hierarkin och när kvinnor inte närvarar i det homosociala maktskapande rummet, måste 

hot upptäckas och bestraffas. Hotet är homosexualitet och stigmatisering uppstår för att 

undanröja eventuella antaganden om kärleksrelationer männen emellan.40  

Homosexualitet bryter i Butlers och Sedgwicks mening mot beteenden som påstås vara 

normala. Enligt Sedgwick sker brottet när den manliga dominansen sätts ur spel, varpå utvägen 

blir att ta avstånd från homosexuella beteenden och tillskriva dem avvikelser.41 Performativitet 

i den här bemärkelsen lägger grund för att homosexuella beteenden försätts i en anormal dager. 

Riskgruppen som stigmatiserades bröt mot regler om sexuell identitet, varpå de kunde bemötas 

repressivt.   

Etnologen Ingeborg Svensson skriver om performativitetsteori i anknytning till kön och 

sexualitet i sin avhandling Liket i garderoben från 2007.42 Svensson skriver att, för att förstå 

kön och sexualitet performativt, ska de betraktas som stiliserade upprepningar. Med detta 

åsyftas upprepning av handlingar vilka skapa ideal.43 Även Svensson styrker därmed tesen att 

stigmat av icke-heterosexuella män under 1980-talet kan studeras genom att undersöka 

huruvida sexuella beteenden följer villkor för det vedertagna idealet. 

Det Svensson också framhäver är att beteendens betydelser är förskjutningsbara.44 Svensson 

skriver ”[d]en stigmatiserade homosexualiteten kan inte frigöras. Däremot kan de negativa 

bestämningarna omförhandlas.”45 Omförhandlingar kan således ske och stigmatiseringen var 

inte en unik händelse för 1980-talet. I enlighet med Butler framhåller Svensson att beteenden 

kan värderas genom att personen antingen följer idealet eller bryter mot det.46 Att 

homosexualiteten någon gång skulle bli idealet i det (hetero-) normativa majoritetssamhället är 

därför inte en möjlig hypotes. Däremot kan homosexualitet förhandla betydelser. Detta innebär 

att stigmatiseringen inte enbart handlade om sammanträffanden med aids, utan även grundade 

sig i riskgruppens sexuella läggning. Då synen på sexualitet före den sexuella frigörelsen var 

synonymt med äktenskap och reproduktion, kunde homosexuella inte uppfylla samma kriterier 

                                                           
40 Rydström, ”Queer teori och historia”, s. 87. 
41 Ibid. 
42 Svensson, Liket i garderoben. 
43 Ibid., s. 25. 
44 Ibid. 
45 Ibid., s. 26. 
46 Ibid., s. 25. 
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för samlevnad som heterosexuella. Jag förstår Svensson som att markörer mellan normalitet 

och anormalitet kan omförhandlas och att performativitet försätter subjektet i en handlingsbar 

subjektsposition.47 En förskjutning av betydelser kan exemplifieras med äktenskapet. I Sverige 

infördes vigselrätten för homosexuella par år 2009.48 Då homosexuella tar del av en markör 

som tidigare sammankopplats med heterosexuella, sker en betydelseförskjutning för vad som 

är normalt. För min uppsats skapar performativitetsteorin därmed ett perspektiv på att regler för 

sexuell identitet inte är att betrakta som fastlåsta i bestående positioner. Teorin förenar sig också 

med uppsatsens andra teoretisering, queerteorin, där motsatsparet heterosexualitet och 

homosexualitet analyseras genom att förhålla sig kritiskt till att det finns en sexuell normalitet. 

 

1.5.2 Queerteori 

I sin artikel skriver Rydström även om historieforskning och menar att forskning om 

homosexualitetens historia tidigare varit snäv, genom studier som verkat för att förklara 

homosexualitet. Rydström motiverar att, genom queerteoretiska forskningsperspektiv sätts 

istället fokus på det påstådda normala.49 Queerteori erbjuder ett tillvägagångssätt för tolkningar 

av forskningsmaterial, samtidigt som queer- som begrepp även innebär ett förhållningssätt till 

samhällets vedertagna normalitet. En queerteoretisk historieskrivning utgörs av att analysera 

heteronormativitet och dess konsekvenser, samt att undersöka historien ur ett annat perspektiv 

än det normativa. Det handlar således om att undersöka bortom heteronormativ tolkningskultur 

för att på så vis belysa andra perspektiv.50 

Queerbegreppet grundar sig i ett ifrågasättande av heteronormen.51 Queer- är menat att inte vara 

en enhetlig genre, utan att istället ifrågasätta normalitetens varande.52 Forskningsgenren ”gay 

and lesbian studies”, så kallad homosexualitetsforskning, är till skillnad från queerforskningen 

en forskningstradition med emancipatoriskt och identitetspolitiskt syfte.53 Men queerforskaren 

sätter inte fokus på homosexuellas levnadsvanor, erfarenheter eller dylikt, utan med ursprung 

från den homopolitiska rörelsen är brottet mot normen det centrala.54 Queerforskning lägger till 

                                                           
47 Svensson, Liket i garderoben, s. 25. 
48 Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, (RFSL), ”Lagar”, 
www.rfsl.se, 2015-08-30. 
49 Rydström, ”Queer teori och historia”, s. 88. 
50 Rosenberg, ”Den heteronormativa historieskrivningen”, s. 243-244.  
51 RFSL, ”Begreppslista”. 
52 Rosenberg, ”Den heteronormativa historieskrivningen”, s. 267. 
53 Svensson, Liket i garderoben, s. 18-19. 
54 Fanny, Ambjörnsson, Vad är Queer?, (Stockholm 2006), s. 8-9. 

http://www.rfsl.se/
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skillnad från homosexualitetsforskning betoning på samhället och hur sexualnormer där 

fungerar, upprätthålls och vilka konsekvenser de medför.55 Det queer:a perspektivet innebär 

därför att forskaren utgår från att det finns normer och en påstådd normalitet.  

I Rydströms artikel beskrivs det queer:a begreppet innehålla betydelser av både sexualitet och 

annorlundaskap. Queer- framställs som ett ställningstagande emot den stora 

samhällsgemenskapen genom att utgöra ett avvikande från den.56 Den politiska radikalrörelsen 

”Queer nation” i USA använde under början av 1990-talet begreppet med en politisk laddning, 

och därmed återtogs det från en tidigare nedlåtande betydelse som använts gentemot 

homosexuella.57 Idag är queerbegreppet bland mycket annat en identitet med positiv laddning 

många inom hbtq-spektrat identifierar sig med, men för undersökningsperioden hade detta ännu 

inte aktualiserats. Queerteorin är dock applicerbar i historiska kontexter beroende på 

ifrågasättandet av att det finns normalitet. 

I artikeln ”Om heteronormativ historieskrivning” skriver professor Tiina Rosenberg om den 

roll som en queerteoretiker har genom att den fokuserar på uppdelningen mellan hetero- och 

homosexualitet, och vad denna uppdelning innebär. Detta motiveras med att heterosexualiteten 

är beroende av en motsats med negativ laddning och att homosexualitet utgör denna motsats.58 

På så vis definieras heterosexualitet genom ett avståndstagande från homosexualitet.59 Även 

Rosenberg hänvisar till Judith Butler, som menar att den heterosexuella genusordningen har en 

uteslutning av homosexualitet som sin primära uppgift.60  

För att uttrycka relationen mellan sexuella läggningar citerar Rosenberg Monique Wittig, en 

fransk feministisk teoretiker.61 Wittig har menat ”[a]tt skapa en skillnad och sedan kontrollera 

den är en maktåtgärd därför att det är en normativ handling. Alla försöker peka ut varandra som 

annorlunda. Men inte alla lyckas med det. Man måste tillhöra de socialt dominerande grupperna 

för att lyckas med det.”62 Historiskt sett har aldrig hetero- och homosexualitet varit jämlikar, 

istället har en hierarkisk maktordning märkt ut förhållandet dem emellan.63  

                                                           
55 Ambjörnsson, Vad är Queer?, s. 35. 
56 Rydström, ”Queer teori och historia”, s. 85-86. 
57 Ibid., s. 86. 
58 Rosenberg, ”Den heteronormativa historieskrivningen”, s. 272. 
59 Ibid. 
60 Ibid., s. 269-270. 
61 Nationalencyklopedins nätupplaga, www.ne.se, sökord ”Monique Wittig”, 2015-08-27. 
62 Rosenberg, ”Den heteronormativa historieskrivningen”, s. 270. 
63 Ibid., s. 272. 
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Genusvetaren och socialantropologen Fanny Ambjörnsson menar att queerteorin ska ”vända 

upp och ner” på antagandet om att det finns en sexuell normalitet. Detta innebär att 

queerforskningen snarare handlar om kritik än att söka likställa sexuella läggningar med 

varandra.64  Min undersökning handlar därför varken om att belysa homosexualitetens närvaro 

eller beskriva hur homosexuella upplevde stigmat. Uppsatsens queerteoretiska perspektiv har 

därför en central betydelse för hur empirin hanterats. Detta innebär att queerteorin även har en 

metodologisk betydelse för uppsatsen.  

Min uppsats tar vid där performativ teori belyser hur vissa beteenden normaliseras, och genom 

den queerteoretiska utgångspunkten kastas ljus på normaliseringen av heterosexualitet. Med 

min forskning ämnar jag lyfta fram perspektiv som normer kan ha dolt i historieskrivningen, 

och därmed skapa rum för normbrytarnas historia. 

 

1.6 Metod 

För undersökningen har jag tillämpat queerteoretisk analysmetod, vilket går hand i hand med 

min användning av queerteorin. Detta innebär att empirin tolkats normkritiskt och att jag som 

forskare utgått från att det finns heteronormer i källmaterialet. Det finns ingen särskild metodik 

för hur queerteoretiska analyser genomförs, men utgångspunkten är alltid ett kritiskt 

förhållningssätt gentemot normativitet.65 För att tydliggöra hur jag tolkat materialet har jag 

konstruerat en metodologisk modell. Modellens utgångspunkt är det normativa påståendet om 

att heterosexualiteten är den normala sexuella läggningen. Analysen har därför grundats av ett 

sökande efter beskrivningar i materialet där heterosexualiteten normaliseras, och där 

heteronormativa föreställningar skapar en åtskillnad mellan sexuella läggningar. Framträdande 

i mitt val av teori och analysmetod är att det inte finns en normal sexualitet. Heterosexualiteten 

är som överordnad andra sexuella läggningar därför en normativ konstruktion.  

Analysmodellen illustreras i figuren på nästa sida. Högst upp står det heteronormativa 

påståendet att det finns en normal sexuell läggning och att heterosexualitet därmed 

normaliseras. I modellen synliggörs att personer som uppfyller de heteronormativa idealen blir 

dess normbärare, och att om personen istället bryter mot dessa ideal blir den en normbrytare, 

eller avvikare från det normala. Att bryta mot normen medför i sin tur konsekvenser, vilket 

                                                           
64 Ambjörnsson, Vad är Queer?, s. 9. 
65 Donald, E. Hall (red.) & Annamarie Jagose, ”Introduction”, i The Routledge queer studies reader, (London 2013), s. xvi. 
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leder till en reproduktion av heteronormativitetens överordning. Detta visar det 

beroendeförhållande där heterosexualiteten behöver avvikaren för att upprätthålla och 

reproducera sin maktordning.  

 

Figur 1. Teoretisk analysmodell. 

 

 

Figuren centrerar den teoretiska utgångspunkten där fokus riktas mot heteronormativiteten. 

Som figuren visar har analysen utgått från att normativitet skapas och reproduceras i en process 

i rörelse. Detta innebär att det ena leder till det andra, så som att heteronormativitetens 

överordnade maktposition leder till att heterosexualitet normaliseras, vilket i sin tur visar att det 
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finns något anormalt, något som bryter mot det (påstådda) normala. Då normbrytandet sker 

reproduceras också heteronormativitetens överordning, tillika heterosexualitetens normalitet. 

Analysmetoden skapar möjligheter att belysa hur och när normbrytandet sker, till exempel 

genom beskrivningar i källmaterialet om vad som anses vara sexuellt normalt eller inte. Genom 

att utgå från heterosexualitetens överordning och påstådda normalitet, möjliggör den teoretiska 

analysmodellen att undersöka vad som händer då normbrytaren bryter mot normativa ideal och 

beteenden. En utgångspunkt för metoden handlar om att, om det finns ett behov av att markera 

något som normalt, finns också ett behov av att identifiera avvikaren. I tolkningsprocessen har 

den queerteoretiska analysmetoden fyllt sin funktion genom att möjliggöra en identifiering och 

analys av situationer där olikheter och likheter beskrivs mellan hetero- och homo-/bisexualitet, 

dvs. normbärande och normbrytande. 

 

1.7 Källmaterial och avgränsningar 

Uppsatsens källor har valts ut för att underbygga den normkritiska historietolkningen. Till 

undersökningen har jag valt två källmaterial vilka båda uppkommit genom statlig 

myndighetsutövning. Under början av arbetet med uppsatsen övervägde jag att utöver dessa 

även behandla RFSL:s tidskrift Kom Ut, och på så vis inkludera en homopolitisk bild av 

sammanhanget. Men under teoretiseringen av uppsatsen kom jag till insikt om betydelsen av 

att vidhålla fokus på material som ger tillfälle att lyfta fram och analysera heteronormativa 

föreställningar. Om undersökningen istället syftat till att studera aktörsperspektiv, 

erfarenhetsperspektiv, homosexuellas känslor, upplevelser osv. hade tidskriften kunnat vara 

kompletterande. 

Uppsatsens ena källmaterial utgörs av den statliga offentliga utredning om homosexuellas 

samhällssituation som regeringen bemyndigade år 1977. 66 Utredningen heter Homosexuella 

och samhället: betänkande av utredningen om homosexuellas situation i samhället, och 

publicerades 1984 med beteckningen SoU 1984:63. Betänkandet är en tryckt källa som utgör 

568 sidor fördelat på 26 kapitel. Av dessa återfinns rubriker som bland annat ”Homosexuellas 

situation”, ”Familjefrågor” och ”Hälsofrågor”. Inledningsvis presenteras de författningsförslag 

till ändringar i lagstiftningen som utredningen framkommit med, där tilläggen motiverar att 

sexuell läggning ska vara diskrimineringsgrund i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, 

                                                           
66 Homosexuella och samhället, s. 3. 
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brottsbalken och utlänningslagen.67 Även förslag till lag om samlevnad mellan två personer av 

samma kön presenteras.68 Till utredningen hör också fem mindre undersökningar vilka återfinns 

som bilagor, bland annat bilagorna ”Homosexuellas barn” och ”Det okända och förbjudna” som 

använts som material till undersökningen.  

För undersökningen tecknar analyser av Homosexuella och samhället en bakgrund om 

heteronormativa föreställningar och ideal i tiden före aids ansågs utgöra en fara för allmänheten. 

Den analysen skapar en kontext av normativa föreställningar som föranlåg myndigheternas 

utredning om en förbudslag gentemot bastuklubbarna. Till förarbetena av Bastuklubbslagen 

inhämtades bakgrundsinformation, bland annat statistisk, från materialet Homosexuella och 

samhället. 

I materialgenomgången av Homosexuella och samhället har jag koncentrerat analysen till 

textavsnitt där heterosexualitet är normerande och normer skapar skillnader mellan sexuella 

läggningar. Detta innebär att jag bitvis lyft fram mer empiri ur vissa kapitel och mindre, eller 

inte alls, ur andra. På så vis finns delar av materialet tillgängligt för andra forskningsperspektiv, 

exempelvis om utbildnings- eller bostadsfrågor där utredningen beskriver homosexuellas 

upplevelser av diskriminering i möten med samhället. 

Det andra källmaterialet, Bastuklubbslagen, har den formella beteckningen Lagen (1987:375) 

om förbud mot s.k. bastuklubbar och andra liknande verksamheter. Bastuklubbslagen som 

myndigheternas sanktion under aids utbredning är inte tidigare problematiserad som en unik 

händelse, varpå den heller inte studerats genom normkritiska perspektiv. Lagen omfattar tre 

paragrafer samt förarbetena proposition 1986/87:149 som innehåller 46 sidor, däribland en 

promemoria från Socialstyrelsen som utreder huruvida bastuklubbar utgör risk för spridningen 

av aids. Materialet består även av Socialutskottets betänkande SoU 1986/87:38 som innefattar 

8 sidor.69  

Att utredningen Homosexuella och samhället färdigställdes 1984 innebär att den publicerades 

vid brytpunkten för myndigheternas involvering i aidsfrågan. Utredningen påbörjades i samma 

skede som avpatologiseringen verkställdes, och pågick medan homosexuella män ännu 

betraktades vara de som explicit insjuknade i aids. Detta material publicerades således före 

                                                           
67 Homosexuella och samhället, s. 13-16. 
68 Ibid., s. 17. 
69 Lagen (1987:375) om förbud mot s.k. bastuklubbar och andra liknande verksamheter, (SFS 1987:375); Regeringens 
proposition (1986/87:149) med förslag till lag om förbud mot s.k. bastuklubbar och andra liknande verksamheter; 
Socialutskottets betänkande (1986/87:38) om förbud mot s.k. bastuklubbar m.m. 
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homosexuellas privatliv blev allmänhetens sakfråga att bedöma, tillika statsmaktens ämne att 

begränsa. Här kompletterar källorna varandra utifrån tidsmässiga aspekter då Bastuklubbslagen 

är författad vid ett annat samhälleligt läge, nämligen då myndigheterna agerade och började 

utreda aids spridningsmönster.  

Urvalet av uppsatsens källmaterial motiveras även genom att utredningen syftade till att öka 

homosexuellas sociala tillgång till samhället, medan Bastuklubbslagen var en aktion för att 

kontrollera och begränsa detsamma. Kritik har framförts att när riksdagen klubbade igenom 

Bastuklubbslagen år 1987, ställde de sig också bakom en diskriminering gentemot 

homosexuella på grund av sexuell läggning.70 Mot bakgrund att utredningen verkade för att 

undanröja sådan diskriminering, får kombinationen av material en intressant infallsvinkel i 

ämnet. 

Normativitet är komplext som ämne för analys då normer både berör individer och formar 

strukturer. Inom en norm vilar intersektioner med andra normer, varpå det en person upplever 

förtryckande kan upplevas annorlunda av någon annan. Materialets tolkare måste därmed 

beakta en medvetenhet inför att normer upplevs olika av olika individer, och att en normbärare 

inte har ett uteslutande av icke-normativa personer som motiv. Källmaterialet ska således inte 

tolkas som ett heteronormativt redskap gentemot normavvikaren. Däremot problematiserar det 

samhällsstrukturer genom frågor om homosexualitet och sociala utrymmen för den sexuella 

minoriteten i det heteronormativa majoritetssamhället under 1980-talet. 

 

1.8 Tidigare forskning 

Jag har sökt efter forskning om aids ankomst och utbredning, Bastuklubbslagen samt om 

associationer mellan aids och homo-/bisexuella män. Publikationer jag funnit har bland annat 

handlat om aids i olika afrikanska länder, om homosexuellas känsloliv, eller om aids ur ett 

vårdperspektiv. Om Bastuklubbslagen har jag inte funnit någon forskning alls. Genom 

uppsatsens litteratur har jag kommit till insikt att Bastuklubbslagen inte har studerats som unik 

händelse, utan enbart tagits i bruk som fakta för homosexualitetshistoria. 

I uppsatsen har jag valt att lyfta fram Bastuklubbslagen som statsmaktens sanktion gentemot 

spridningen av aids. Då specifik tidigare forskning saknas har jag sökt efter tillfällen där andra 

                                                           
70 Thorsén, Den svenska aidsepidemin, s. 212. 
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forskare behandlar kontexten, och jag har funnit två svenska avhandlingar inom de humaniora 

ämnena. Den ena avhandlingen är etnologen Ingeborg Svenssons från 2007, och den andra är 

idéhistorikern David Thorséns från 2013. Författarna behandlar perioden för aids ankomst och 

utbredning och båda närmar sig mitt uppsatsämne. Både Svensson och Thorsén kontextualiserar 

aids och sexualitet under 1980-talet och i viss mån även Bastuklubbslagen. Genom deras 

forskning har jag fått tillfälle att utvärdera min egen undersökning i relation till annan befintlig 

forskning. Under arbetet med uppsatsen har jag kommit till insikt att min queerteoretiska 

forskning får mening för den svenska historieskrivningen genom att undersöka och belysa 

betydelser av normer inför och i Bastuklubbslagen, samt belysa aids och stigmat ur perspektiv 

där normer om normaliserad sexualitet leder till konsekvenser för normbrytaren. 

 

 1.8.1 Från sexuell läggning till död 

Ingeborg Svenssons avhandling Liket i garderoben: en studie av sexualitet, livsstil och 

begravning, utgiven 2007, är en problematisering av homo- och bisexuella mäns situation till 

följd av aidsepidemin. Avhandlingen handlar om förfaranden kring de avlidna icke-

heterosexuella männens begravningar och är kunskapsberikande för min undersökning genom 

en historisk bakgrundsteckning om associationer mellan homo-/bisexualitet och aids.  

Avhandlingens titel handlar om synonymier mellan homosexualitet och uttrycket ”lik i 

garderoben”. Med detta åsyftar Svensson föreställningar om att det anses finnas något skamligt 

och äckligt med homosexualitet som måste förnekas.71 För min uppsats har ämnet kommit att 

väcka liknande paralleller. Här tas Bastuklubbslagen i anspråk i titeln, som ett symptom på det 

heteronormativa samhällets möjlighet att forcera icke-normativas sociala möjligheter, i detta 

fall en mötesplats. 

Svensson menar att homosexualitet inte anses behöva uppmärksammas i det offentliga, utan 

istället kan ignoreras. I avhandlingen beskrivs detta förhållande som att: ”[…] homosexualitet 

tolererades, men var helt avhängig det heterosexuella etablissemangets välvilja. I detta 

perspektiv kan man se hiv och aids som en prövning av vad majoritetssamhällets tolerans av 

sexuella minoriteter gick för.”72 Detta är intressant för min undersökning genom perspektiv på 

normer om sexualitet där normbäraren är överordnad den sexuella minoriteten och därför kan 

                                                           
71 Svensson, Liket i garderoben, s. 23.  
72 Ibid., s. 67-68. 
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inskränka normbrytarens rättigheter. Då Svenssons avhandling likt min uppsats har 

queerteoretiska utgångspunkter, blir den givande i min forskningsprocess såväl som parallell 

forskning för uppsatsens ämne som för teorin. Bland annat beskriver Svensson 

heteronormativiteten som att den förespråkar handlingar som gör heterosexualiteten naturlig 

och självklar.73 

Svensson argumenterar för att föreställningar om att ”komma-ut” som homosexuell är en 

markör för uppdelningen mellan hetero- och homosexualitet.74 För när behöver en heterosexuell 

person ”komma ut” som heterosexuell?75 Eller som Svensson ramar in det, ”[m]an är 

heterosexuell så länge man inte aktivt insisterar på motsatsen.”76 

Genom att sätta queerperspektiv på stigmatiseringen menar Svensson att den homo- och 

bisexuella mannen mot bakgrund av sin icke-heteronormativa sexuella läggning fick en central 

betydelse när aids ankom. Genom associationer till icke-normativ sexualitet kom också aids att 

klassas som sexuellt överförbar sjukdom, istället för ett blodburet virus.77  

Under 1970- och det tidiga 1980-talet såg homo- och bisexuella en möjlig framtid utan 

fördomar. Men glädjen över avpatologiseringen av homosexualitet 1979 kom att bli kort. 

Homosexualitet associerades nu med den dödliga sjukdomen aids, och Svensson menar att en 

re-patologisering då uppstod. Åter blev homosexualitet synonymt med sjukdom, nu ännu mer 

synbart och tydligare än någonsin.78 

I avhandlingen frågar sig Svensson vilka föreställningar som låg till grund för stigmatiseringen 

av homo- och bisexuella män. Svensson återger att forskare menat att det var moralen hos den 

homosexuella mannen som ifrågasattes och skuldbelades. Här utvecklar dock Svensson 

sammanhanget genom tesen om motsatsförhållandet mellan den skyldige och den oskyldige. 

Detta handlar det om att män har sex med andra män, inte hur, vilket av Svensson åsyftar 

skyddat eller oskyddat sex. På så vis sker en förskjutning av betydelsen från ett riskbeteende 

(oskyddat sex), till att handla om homosexuella män, vilka därmed märks ut som riskgrupp. 

Den drabbade gruppen blir således den skyldiga.79 Svenssons tes om förflyttningen från 

riskbeteende till riskgrupp skapar motsatsassociationer mellan heterosexualitet och icke-

                                                           
73 Svensson, Liket i garderoben, s. 22. 
74 Ibid., s. 23. 
75 Att ”komma ut” handlar om att berätta om sin icke-normativa sexuella läggning för omgivningen. 
76 Svensson, Liket i garderoben, s. 24.  
77 Ibid., s. 62-63. 
78 Ibid., s. 61-63. 
79 Ibid., s. 68-69. 
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heterosexualitet, vilket ur queerteoretisk synpunkt har betydelse för min teoretiska 

infallsvinkel. 

Gällande stigmatiseringen uppvisar Svenssons forskning att då myndigheterna gick till aktion, 

bemöttes homosexuella av repressalier medan heterosexuella försattes i centrum.80 Den 

normativa sexualiteten beskrivs av Svensson utgöras av en man och en kvinna, men även av 

andra normativa ideal.81 Svensson lyfter att inte alla homo- och bisexuella ansågs utgöra samma 

hotbild, här framträder en situation som öppnar upp för min uppsats att genom den performativa 

teorin analysera detta förhållande i mitt källmaterial. Svensson framställer den ”gode” 

homosexuella genom att den exempelvis levde monogamt, medan den ”dåliga” ansågs leva 

promiskuöst. För min analys av hur beteenden performativt normaliserades eller 

anormaliserades blir Svenssons perspektiv därmed viktigt. Det lägger en grund för mig att 

problematisera mitt källmaterial och analysera ideal inom heteronormativiteten. 

Svensson behandlar Bastuklubbslagen i ett mycket kort avsnitt och skriver att bastuklubbarna 

blev symbol för promiskuös sexualitet, en sexualitet som myndigheterna inte ville låta fortgå. 

Klubbarna ansågs direkt vara smitthärdar.82 Det perspektivet är relevant för min forskning att 

utveckla, där jag går in på ett analytiskt plan för vad som var promiskuöst och vilken betydelse 

det hade för lagstiftningen. 

 

1.8.2 Aids ankomst och bemötandet 

David Thorséns avhandling Den svenska aidsepidemin: Ankomst, bemötande, innebörd, från 

2013, problematiserar idéströmningar om aids som epidemiologisk samhällsangelägenhet.83 En 

epidemi, konkretiserar Thorsén, är en beskrivning eller kategorisering av en sjukdoms 

spridningsmönster.84 Sökandet efter smittspridningens mönster var en tidig strategi gentemot 

aids i det svenska samhället. Män som har sex med män var överrepresenterade bland de som 

till en början insjuknade, vilket öppnade upp för tolkningar av homosexuella kontaktmönster 

och sexuella beteenden.85  

                                                           
80 Svensson, Liket i garderoben, s. 66. 
81 Ibid., s. 22. 
82 Ibid., s. 65. 
83 Thorsén, Den svenska aidsepidemin, s. 13; 18. 
84 Ibid., s. 13. 
85 Ibid., s. 40-42. 
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Thorsén skriver att historisk forskning om den svenska aidskontexten lyser med sin frånvaro. 

Statsvetare och etnologer beskrivs i viss omfattning ha forskat om sjukdomen, bland annat har 

etnologen Georg Drakos studerat upplevelser om att leva med aids.86 Thorsén styrker således 

det jag själv funnit, eller snarare inte funnit. Därtill saknas normkritisk forskning i ämnet, och 

här finns en forskningslucka för mig att fylla, genom min granskning av normers inverkan på 

stigmakontexten och Bastuklubbslagen under aids utbredning. 

För min uppsats fungerar Thorséns empiri som bakgrundsteckning för hur aids behandlades av 

statsmakten och i media, samt hur homorörelsen var en utmärkande aktör. Thorsén menar att 

bastuklubbarna uppkom i symbios med den homosexuella frigörelsekamp som fördes under 

1970-talet.87 Att kritisera klubbarna ansågs därför till en början homofobt.88 Bastukulturen 

erbjöd en plats att träffa partners, kanske för första gången, och kanske den enda plats det ens 

var möjligt. Klubbarna skapade ett tryggt rum för den homo- och bisexuella mannen, som här 

kunde bejaka sin sexualitet.89 

Sedan kom aids. Inledningsvis rådde total okunskap om hur sjukdomen uppstod. Vissa idéer 

ifrågasatte potenshöjande medel eller sex med många partners.90 RFSL var en tidig aktör medan 

staten fortfarande frånvarade.91 Men när aids kom att skörda sina första dödsoffer växte intresset 

i media.92 Här framställdes sjukdomen som en ”medicinsk gåta”, och det talades om att den 

manliga (homo-) sexuella minoriteten var de som insjuknade.93 Efter flera dödsfall och skarp 

kritik från RFSL, kom myndigheterna 1983 att allt mer ta till sig aids som samhällsproblem. 

Men fortfarande upplevde RFSL att myndigheterna förnekade situationen, medan 

myndigheterna själva menade att sjukdomar som cancer eller gulsot behövde prioriteras framför 

aids.94  

RFSL drev frågor om prevention och efter påtryckningar tilldelades förbundet ekonomiska 

medel från Socialstyrelsen för att upprätta ett informationsmaterial och anordna 

informationsträffar. Utbetalningarna drog ut på tiden och RFSL uttryckte sitt missnöje. De 

hävdade att staten inte tog sjukdomen på allvar.95 Ansvaret för aids och spridningpreventionen 

                                                           
86 Thorsén, Den svenska aidsepidemin, s. 18-20. 
87 Ibid., s. 74. 
88 Ibid., s. 74-75. 
89 Ibid., s. 73. 
90 Ibid., s. 39; 44. 
91 Ibid., s. 50-51; 63. 
92 Ibid., s. 57; 60. 
93 Ibid., s. 63. 
94 Ibid. 
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ålades därmed RFSL. Statens nonchalans exponerades och tystnaden om aids ansågs ge näring 

åt det förtryck och diskriminering som homosexuella redan utsattes för. Intresset för 

homosexuella individers hälsa var svalt.96  

Fram till 1983 förmodades aids bero på ett smittsamt ämne.97 Men snart började forskare 

komma till insikt om sjukdomen som virusburen. Detta innebar att den icke-homosexuella 

befolkningen också kunde smittas.98 Nu förändrades myndigheternas intresse och aids kom att 

bli en angelägen fråga för samhällstryggheten.  

Mot slutet av 1984 hade 15 fall av aids inrapporterats i Sverige men det befarades finnas tio 

gånger fler. Efter år av kritik från RFSL om brist på statligt engagemang, skrev Socialstyrelsen 

i januari 1985 en promemoria till Socialdepartementet om ett ”dramatiskt genombrott” och en 

”snabb spridning”. Det föreslogs att föra in aids under smittskyddslagen och där klassificera 

den som ”allmänfarlig” eller ”venerisk”. Om förslaget antogs skulle det innebära möjlighet för 

tvångsvård och internering.99 Förslaget godkändes och i september 1985 blev det verklighet.100  

Samma år hade den så kallade Aidsdelegationen inrättats, en institution direkt underställd 

regeringen tillika socialminister Gertrud Sigurdsen.101 Delegationen skulle samordna det 

nationella arbetet för aidsfrågor och följa upp åtgärder.102 

Thorséns avhandling visar hur RFSL arbetade i uppförsbacke fram till 1985. Från att ha ansetts 

vara ämne för den sexuella minoriteten blev aids samhällets sak när det upptäcktes att den 

allmänna medborgaren kunde smittas. Thorsén tar bland annat upp prostituerade som en annan 

utsatt grupp, och argumenterar för att det inte var den prostituerades hälsa som samhället 

värnade om, utan sexköparens eventuella exponering av smitta.103 I ett allt grövre medieklimat 

beskrevs nu ”bögar, knarkare och horor” som smittokällor.104 Thorséns avhandling utgör 

explicit en bakgrundsteckning, men bakgrundsteckningen sätter också in min egen 

undersökning av källmaterialet i en empirisk verklighet. Att minoriteter betraktades som bärare 

och spridare av aids har Thorsén visat, men med min uppsats vill jag ta ytterligare ett steg åt 

sidan, ett steg riktat mot betydelser av normativitet. De smittokällor som pekades ut var 
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minoriteter som inte följer samhällets vedertagna normer. Den homo-/bisexuelle hade fel 

sexuell läggning, den prostituerade hade förlorat sitt egenvärde och narkomanen var inte 

önskvärd. Samtliga tre minoriteter kunde stigmatiseras genom att de inte passar in i samhällets 

normativa ideal. Thorsén problematiserar alla tre, men för den här uppsatsen är normer som rör 

den sexuella minoriteten mitt fokus. 

Thorséns avhandling lägger en informativ bakgrund inför min undersökning. Särskilt medför 

den kunskap om hur aids bemöttes av olika aktörer i samhället, av RFSL, av statsmakten och i 

media. Våra ingångar till ämnet skiljer sig dock åt, här nedan följer ett exempel från Thorsén 

text:  

Aids satte alltså frågan om homosexualitetens innehåll och uttryck på sin spets. 

För samtidigt som epidemin mycket smärtsamt och konkret förändrade 

förutsättningarna för många unga homosexuella mäns liv, deras kroppar, 

identiteter och gemenskap, innebar sjukdomen samtidigt ett synliggörande av 

homosexualitet och ett etablerande av homosexuella som grupp och politisk 

kraft.105 

 

Thorséns forskning menar att aids och stigmatiseringen hade en eftersläpande positiv effekt för 

den homo- och bisexuella minoriteten. Att lyfta fram minoritetens vinning på det som försatte 

homo- och bisexuella män i tystnad, marginalisering och diskriminering, kan förringa 

betydelser av de konsekvenser som stigmat medförde. I en tid när homosexuellas situation i 

samhället stod inför en utveckling, och en avpatologisering var rykande färsk, skuldbelades en 

sexuell minoritet i dödsdomens namn, enbart för att de var män som attraherades av-, och hade 

sex med-, andra män. Jag vill hävda att ett synliggörande av homosexualitet i spåren av aids 

behöver utvecklas för att ge homo- och bisexuella en historia som inte belyser avvikarens 

betydelse utan normbärarens.  

Thorséns forskning skiljer sig från min genom att den tecknar kontexten utan normkritiska 

perspektiv. Ändå behövs Thorséns avhandling inför mitt bemötande av källmaterialet. Thorséns 

teckning av aidskontexten är en forskning som genom sin bredd och empiri inte liknar någon 

annan forskning i ämnet, även om hans ingång skiljer sig åt från min. Då mer genrespecifik 

tidigare forskning saknas fungerar Svensson och Thorsén kompletterande för mig, där deras 

avhandlingar problematiserar sådant som rör mitt uppsatsämne, och de berör det från varsitt 
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håll. Den ena normkritisk, den andra berättande. Detta innebär att jag får stöd såväl i min 

teoretisering som min tolkning av myndigheternas epidemiologiska handlingar ur 

källmaterialet.  

 

 

1.9 Disposition 

Uppsatsens disposition är fördelad på tre undersökande kapitel och en resultatdel. I den 

inledande undersökningsdelen analyseras föreställningar om homosexualitet och heterosexuell 

normalitet vid tiden före myndigheternas agerade i aidspridningsfrågan. I den andra 

undersökningsdelen analyseras aids som epidemi, myndigheternas involvering i frågan samt 

upprinnelsen till Bastuklubbslagen. I den sista undersökande delen genomgår Bastuklubbslagen 

en normkritisk analys genom problematiseringar av föreställningar om riskbeteenden, 

riskgruppsmotiv och normativa ideal. 
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2. Undersökning 

2.1 Sexuell normativitet och åtskillnad 

I Svenssons forskning tecknas heteronormativitetens dominerande ställning genom 

perspektivet att människan betraktas vara heterosexuell så länge hen aktivt inte insisterar på 

motsatsen.106 Heterosexualiteten får på så vis en normaliserad innebörd. I människans 

handlingar, strukturer, institutioner och relationer skapas, upprätthålls och reproduceras 

heteronormer, vilket gör att heterosexualiteten fortsätter vidhålla sin ställning.107 Som bärare 

av samhällets norm för sexualitet kan den heterosexuella majoriteten upprätta gränser för vad 

som är sexuellt accepterat.108 Följande analys undersöker normbildning och förhållanden till 

homosexualitet i utredningen Homosexuella och samhället. 

 

2.1.1 Det normativa företrädet 

Homosexuella och samhället publicerades år 1984, arbetet med utredningen hade då pågått i 

sex år. Från socialutskottet sida uttrycktes att samhället måste motverka öppen och förtäckt 

diskriminering av homosexuella. Utredningens direktiv lämnades genom dåvarande chefen 

för Socialdepartementet, Rune Gustavsson, vid ett regeringssammanträde 1977. Direktiven 

var att belysa homosexuellas situation samt framkomma med förslag till åtgärder för att 

undanröja eventuell diskriminering i lagstiftningen.109 Ett av författningsförslagen rörde 

förslag om ändring i 2 kap. 15 § regeringsformen: 

 

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

 

Lag eller annan föreskrift får ej innebära att 

någon medborgare missgynnas därför att han 

med hänsyn till ras, hudfärg eller etniskt 

ursprung tillhör minoritet. 

 Lag eller annan föreskrift får ej innebära att någon 

medborgare missgynnas därför att han med hänsyn till 

ras, hudfärg, etniskt ursprung eller sexuell läggning 

tillhör minoritet.110 
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Departementschefen Gustavsson återges i utredningen ha lyft att riksdagen vid flera tillfällen 

tidigare behandlat motioner om homosexuellas samhällssituation. Bland annat då riksdagen 

1970 uttalade sig om att homosexualitet ur samhällets synpunkt var ”en fullt acceptabel 

samlevnadsform”.111 Utredningens direktiv grundade sig i en vision att förbättra homosexuellas 

villkor. Genom att undersöka och belysa homosexuellas situation skulle eventuella 

missgynnanden synliggöras.  

Inledande skildringar av homosexualitet i utredningen beskriver att de olikheter som råder 

mellan sexuella läggningar enbart handlar om till vilket kön personen ”upplever en 

känslomässig dragning”.112 ”Vi konstaterar, att den enda säkra skillnaden mellan homosexuella 

och heterosexuella är att homosexuella känslomässigt dras till personer av samma kön. Mot 

denna bakgrund är det självklart att homosexuella inte ska diskrimineras.”113 Citatet speglar en 

neutraliserad bild av betydelser av kön, vilket skulle innebära att samkönade relationer inför 

myndigheterna likställdes med olikkönade.  

För att beskriva homosexuellas situation lyfter utredningen perspektiv på olikheter. Här 

beskrivs de sexuella läggningarna skilja sig åt vad gäller socialt och kulturellt utrymme i 

samhället, där hetero- och homosexuella berättas leva under olika villkor. Bland annat beskrivs 

att samhället består av en inneboende heterosexuell kultur, där heterosexuell kärlek är det som 

explicit konstruerat samhället.114 Det heterosexuella paret utgör här grunden för allt liv. När 

samhället sedan förväntar sig en enhetlig heterosexuell befolkning, försvåras läget för 

homosexuella.115 Här åsyftar utredningen att människouppfostran präglas av förväntningar om 

att alla människor är heterosexuella, eller åtminstone inte stör det heterosexuella mönstret.116 

Utredningen dras paralleller till heterosexualiteten som en redan befintlig social och kulturell 

institution i samhället, medan homosexualiteten i samma bemärkelse uppges saknas.117  

Det uttrycks även att heterosexuellt livsmönster ”nästan” har en dominerande ställning.118 Med 

förbehållet ”nästan” framställs dock heteronormativitetens dominans ur ett återhållsamt 

perspektiv. Som Wittigs tes åsyftar kan den dominerande gruppen placera in en värdering, 
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vilket enbart normbäraren själv kan göra.119 Till den sexuella hierarkin har dock 

heterosexualiteten det ohotade företrädet. Att tolka vem som har makt och vad som är normalt 

reproducerar därför maktförhållandet. 

I utredningen problematiseras sexualitet som en social institution i samhället. Vid tillfällen där 

den sexuella majoriteten och minoriteten likställs, respektive åtskiljs, träder maktförhållandet 

dem emellan fram. Ett sådant tillfälle är vid beskrivningar om att den homosexuella individen 

ska komma till insikt om sin sexuella läggning, trots att den: ”(…) lärt sig att det inte är 

’normalt’ att vara homosexuell.”120 Att heterosexualiteten lyfts fram som grundläggande kan 

bottna i en generaliserad bild av majoritetssamhället, men det som sker är att heterosexualiteten 

normaliseras. Utredningen beskriver att människan har, med det heteronormativa samhället 

som vägledare, ”lärt” sig vad som är normal sexuell läggning. När människan sedan bryter mot 

den kunskap den tidigare erfarit, avviker den från den normala samhällsfostran. Genom att 

belysa sammanhanget performativt framträder normbärarens makt att avgöra och markera vad 

eller vem som inte uppfyller kriterierna för normalitet.121 Vid tillfällen där homosexualiteten 

framställs som onormal framträder åtskillnaden mellan läggningarna, och med det reproduceras 

den hierarkiska ordningen. 

När likheter påtalas framställs försök att jämställa homo- och heterosexualitet genom 

förkunnanden om sexuell läggning. Då beskrivs den homosexuella människans personlighet 

vara inriktad mot det egna könet, liksom heterosexualitet är riktat mot det motsatta, och att båda 

läggningarna upplever samma typ av känslor. Känslorna beskrivs vara vänskap, omsorg, 

lojalitet, ömhet och kärlek.122  

Då homosexualitet som en separat läggning istället ska beskrivas hänvisas till vetenskapen. Här 

refererar utredningen till forskningsteorier som sökt efter genetiska, psykologiska och 

hormonella orsaker till homosexualitet. En psykologisk teori berättas vara att 

familjeförhållanden kan påverka, och gemensamt för de psykologiska teorierna ska ha varit att 

utvecklingsfaktorerna har uppstått tidigt i en människas liv.123 Då homosexualitetens existens 

nödvändiggör förklaringsteorier, synliggörs normbärarens företräde att tolka vad som avviker 

från det normala. 

                                                           
119 Rosenberg, ”Den heteronormativa historieskrivningen”, s. 270. 
120 Homosexuella och samhället, s. 37. 
121 Rydström, ”Queer teori och historia”, s. 86-87. 
122 Homosexuella och samhället, s. 37. 
123 Ibid., s. 34. 



29 

 

Orsaksteorier om familjeförhållanden har med freudianska perspektiv handlat om en överdrivet 

kärleksfull moder och en mer frånvarande fader.124 Utredningen tar dock avstånd från sådana 

perspektiv och motiverar att orsaker till homosexualitet är mer komplicerade än så. Här 

framhålls att det inte enbart rör sig om en faktor, utan fler.125 Orsaksperspektiven som används 

av utredningen ställer frågan om varför en människa blir homosexuell. ”Frågan om varför en 

människa blir homosexuell har i många olika sammanhang ägnats stor uppmärksamhet. Inom 

forskningen har olika teorier ställts upp och dominerande syns genetiska, psykologiska och 

hormonella teorier vara.”126  

Perspektivet som lyfts fram handlar om att den homosexuella människan blir sin sexuella 

läggning. Detta innebär, för att belysa den språkhandling som utredningen tar i bruk, att 

homosexualitet är något som individen utvecklar och/eller förvärvar. I den meningen anses 

människan vara heterosexuell tills hen förvärvat sin sexuella avvikelse. I enlighet med 

Svenssons tes bekräftar utredningen därför att människan antas vara heterosexuell tills hen 

påvisar motsatsen.127 Genom att anta homosexualitet som utvecklat eller förvärvat förstärks 

bilden av heterosexualitet som det normala, och normbäraren undkommer därmed få sin 

sexuella läggning orsaksteoretiskt förklarad. 

Initiativ till att förklara homosexualitet och homosexuellas läggning tar sig flera uttryck i 

utredningen. Vid vissa tillfällen är inställningarna tudelade. Det motiveras bland annat att ”(…) 

man skall iaktta största försiktighet med att beteckna homosexualitet som en sjukdom eller 

avvikelse.”128 Språkligt tar utredningen både avstånd från den tidigare sjukdomsstämpeln, och 

behåller den till viss del. Här redogörs för en samhällelig progression där homosexualitet 

betraktas som en sexuell variation istället för sjukdom.129 Men redogörelsen blir komplex då 

utredningen inte till fullo tar avstånd från eventuella sjukdomsbeteckningar. Svensson menar 

att när aids ankom och utbredde sig uppstod en re-patologisering av homosexuella.130 Möjligen 

är den tudelade inställningen en sådan spegling, mot bakgrunden att utredningen fördes medan 

myndigheterna fortfarande betraktade aids som en sjukdom kopplad till homosexualitet. 
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Slutligen sammanfattas sökandet efter orsaker med att forskning om evidensbaserade orsaker 

inte är att betrakta som tillräckliga.131 Detta innebär dock inte att utredningen förkastar teorier 

om homosexualitet som något förvärvat. Följande beskrivning antas av utredningen: 

 

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 under fosterstadiet och de psykologiska under de första barnaåren.132 

 

I citatet undanröjs eventuella anspråk på att homosexualitet skulle vara en elementär del av 

människan. Detta innebär att, för att beskriva homosexualitetens förekomst, måste orsaker 

påvisa hur normala heterosexuella beteenden kan brytas.  

 

2.1.2 Värderade skillnader 

Till utredningen har statistiska underlag inhämtats genom enkätundersökningar. Det motiveras 

dock att, då forskning om hur många som är homosexuella saknas, är enbart skattningar 

möjliga. Orsaksförklaringar till varför sådan statistik inte finns, lyder att det dels saknas 

kännetecken som utmärker homosexuella, dels är många som ännu inte är medvetna om sin 

homosexuella läggning, dels att antalet utkomna tros komma att öka i takt med att samhället 

blir allt öppnare.133 

Enkätundersökningens resultat används både i huvudtexten och finns presenterad i bilagan ”Det 

okända och förbjudna”. För undersökningen har homosexuellas enkätfrågor och svar separerats 

från allmänhetens.134 Den så kallade allmänheten betecknas vara ”till största delen 

heterosexuella”.135 Hälften av dessa har angett att de tror att homosexuella har särskilda 

karaktäristika så som ”det motsatta könets kännetecken.”136 Svaren från allmänheten påvisar 
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även en uppfattning om att homosexualitet är ett tragiskt livsöde och homosexuella de oturligt 

drabbade.137 

Enkätgruppen ”allmänheten” utgjorde 1500 postenkäter och 500 intervjuer.138 I utredningen 

presenteras procentuell statistik från dessa, samtidigt som det hävdas att svar som inkommit 

från homosexuella inte kan användas representativt.139 Till undersökningen har ca 80 intervjuer 

med homosexuella gjorts och 1300 skriftliga enkätsvar inkommit.140 Statistik ur 

undersökningen används från båda grupperna som indikativ empiri trots att det representativa 

värdet värderas olika. 

Exempel från enkätsvaren från homosexuella visar att 200 respondenter angav att de blivit 

diskriminerade i arbetslivet, och 30 % att de vägrats hyra en lägenhet tillsammans med någon 

av samma kön.141 En annan uppgift som används visar att det i genomsnitt gått sju år mellan 

det att personen upplevde ”sina första homosexuella känslor” till dess personen kom att uppfatta 

sig som homosexuell.142 Intrycket när statistiken används är att homosexuellas svar används för 

att påvisa hur homosexuellas situation ser ut. Det görs inga jämförelser med den allmänna 

respondentgruppens svar. Detta innebär att heteronormativitetens normbärare inte får 

funktionen som motpart då diskriminerande situationer för den sexuella minoriteten ska 

beskrivas. Statistiken från homosexuella används för att belysa homosexuellas upplevelser av 

problem, medan allmänheten svarat på frågor om hur de upplever homosexuella och 

homosexualitet. Följande citat är hämtat ur utredningens sammanfattande inledning och återger 

svar från allmänheten: 

 

För många leder ordet homosexualitet tanken till sexuella handlingar och inte 

förälskelse, kärlek och samhörighet. På en direkt fråga om homosexuella blir 

förälskade på ungefär samma sätt som heterosexuella svarar mer än hälften att de 

inte vet.143 
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Enkätfrågan handlar om huruvida allmänheten tror att homosexuellas känslor och förälskelse 

kan likställas med heterosexuellas. Texten visar en statistisk uppgift där över hälften angav att 

de inte visste om så var fallet.  

Vilken betydelse har statistik som inte värderas lika representativt som den normativa? Hur kan 

enkätundersökningen garantera att allmänhetens svar representerar den allmänna 

(heterosexuella) befolkningen? Svensson menar att homosexualitet tolereras av samhället men 

är avhängt en välvilja från det heterosexuella etablissemanget.144 Denna tes skulle innebära att 

homosexuellas enkätsvar inte behövde vara representativa då homosexualitet är beroende av 

det värde som den får av den heterosexuella majoriteten. Svenssons tes skapar också motiv för 

att representativ statistik från homosexuella respondenter inte behövde kompletteras. Hade den 

bristfälliga representationen exempelvis grundat sig i generationella eller geografiska aspekter, 

hade nya eller kompletterande svar kunnat efterlysas.  

Genom queerteori sätts normkritiskt fokus på vad som händer när hetero- och homosexualitet 

delas upp, samt vilka konsekvenser uppdelningen får.145 Det intressanta med enkätkontexten är 

därför inte att de två sexualiteterna fick fylla i olika typer av enkäter, utan hur utredningen 

motiverar dess värde. Det saknas argument för varför allmänhetens svar nödvändigades, till 

exempel om hur information om antalet heterosexuella som inte vet hur homosexuella känner 

förälskelse och känslor är av betydelse för utredningen. Att homosexuellas upplevelser av sin 

egen situation som minoritet i samhället har en betydande roll kräver ingen förklaring, men det 

som sker är att den ena parten tillåts tolka den andra. Den med tolkningsföreträdet sätts därför 

i positionen att bedöma hur den upplever minoritetsgruppen. 

Förutom att ge heteronormativiteten företräde till att tolka vad homosexualitet är, har 

heteronormer letat sig in i beskrivningar av homosexuellas upplevelser: ”[i] allmänhet har 

homosexuella under längre eller kortare tid utgått från att de är som alla andra, dvs. 

heterosexuella, och istället trott att de har haft svårt att bli förälskade (…)”146 Ett sådant 

utgångsläge leder till att utredningen upprätthåller heteronormer genom att normalisera 

heterosexualitet.    

Även andra undersökningar har genomförts till utredningen. En handlar om föräldraskap och i 

bilagan ”Homosexuellas barn”, problematiseras homosexuellas familjebildning.147 Eve 

                                                           
144 Svensson, Liket i garderoben, s. 68. 
145 Rosenberg, ”Den heteronormativa historieskrivningen”, s. 272. 
146 Homosexuella och samhället, s. 21. 
147 Ibid., s. 283. 
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Sedgwick har menat att den manliga dominansen i samhället har ett behov av att markera och 

upprätthålla regler för vad som är sexuellt accepterat.148 I utredningen beskrivs föreställningar 

om familjebildning, där studerande personer tillfrågats om hur de uppfattar relationen mellan 

homosexualitet och barn.149 Det värsta scenariot ansågs av intervjupersonerna vara två 

homosexuella män som adopterar en pojke i 10 – 15 årsåldern.150 Med andra ord en bild av två 

män som delar ett föräldraskap och där ett moderskap saknas. Könsmässiga aspekter är av 

betydelse för att definiera sexualitet och hänger på så vis samman med heteronormativa 

föreställningar om moder- och faderskap. Att genusmässigt utmana kärnfamiljen ansågs således 

hota tvåkönsmodellen och könsmaktsordningen. Sedgwick hävdar att reglering av accepterade 

sexuella beteenden explicit handlar om att undanröja möjliga associationer till kärleksrelationer 

män emellan.151 Föreställningen om två fäder är därför utmanande.  

 

Nu ska sägas att i den grupp där denna bedömning gjordes var det övervägande 

antalet studerande män – och kanske upplevs ”hot” som mer allvarliga om de är 

riktade mot den egna gruppen. Jag tror ändå att detta uttalande ger en rättvisande 

bild av många människors uppfattning om ”riskerna” med homosexualitet.152  

 

I texten framkommer att, trots en ojämn könsuppdelning av tillfrågade personer, anses den 

manliga homosexualiteten utmana den normativa familjebilden. Bilagans författare, i citatet 

nämnd som ”jag”, tar inte avstånd från att homosexuella män skulle vara sämre vårdnadshavare, 

utan tolkar svaret som ett allmänt tycke. Vidare drar författaren en annan parallell till 

mansdominans och skriver ”[d]et är ingen obefogad gissning att påstå att det är det traditionella 

manssamhället som ger utslag – igen.”153 När homosexuella män här tillskrivs ett negativt 

föräldraskap sker en bekräftelse av tvåkönsmodellen kopplat till idealet om den 

heteronormativa kärnfamiljen. Familjefrågan förenas därmed med Sedgwicks tes där 

homosexuella män är hotet mot den manliga dominansen. 

 

                                                           
148 Rydström, ”Queer teori och historia”, s. 87. 
149 Homosexuella och samhället, s. 286. 
150 Ibid., s. 286ff. 
151 Rydström, ”Queer teori och historia”, s. 87. 
152 Homosexuella och samhället, s. 287. 
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2.1.3 Den frånvarande sexualiteten  

”För det första kan homosexualiteten sägas vara till stor del socialt och kulturellt 

frånvarande.”154 Detta är ett grundläggande perspektiv i utredningen och syftar till att 

homosexualitet som social och kulturell institution i samhället saknas.155 Denna frånvaro 

beskrivs ha betydelse för hur homosexuellas situation ska förklaras, förstås och förbättras.156 

Då heterosexualiteten som institution redan finns, underbygger den förväntningar på 

samhället.157  

Homosexualitetens frånvaro förklaras genom konsekvensperspektiv för den homosexuella 

individen. Utredningen framhåller att processen med att ”komma ut” inleds med att personen 

måste inse sin sexualitet mot bakgrund av att gå emot det hen lärt sig uppfatta som normalt.158 

När den homosexuella ska inse sin sexuella läggning beskrivs att den måste omvärdera sin 

person och acceptera sin sexualitet.159 Det uttrycks att ”[d]en som anar, att han eller hon är 

homosexuell möter homosexualitetens frånvaro på ett annat sätt. Den homosexuella livsformen 

finns inte. Hur lever man ett liv som homosexuell?”160 Texten är hämtad från ett avsnitt som 

beskriver svårigheter för den homosexuelle att acceptera och komma till insikt med sin 

läggning. Svensson menar att föreställningar om att homosexuella ska komma ut är en 

åtskiljande markör för uppdelningen mellan hetero- och homosexualitet.161 Detta ska enligt 

Svensson spela heteronormativiteten i händerna. Utredningen lyfter frågan om att komma ut: 

 

Om man genom forskning kan hitta svaret på frågan vilka de mekanismer är som 

får en del homosexuella att ”komma ut”, kan denna kunskap användas för att 

hjälpa fler homosexuella att öppet acceptera sin homosexualitet. Denna forskning 

kan också undersöka om samhället kan dra nytta av denna kunskap även inom 

andra områden.162 

 

                                                           
154 Homosexuella och samhället, s. 37. 
155 Ibid., s. 21; 38. 
156 Ibid., s. 38. 
157 Ibid. 
158 Ibid., s. 39. 
159 Ibid. 
160 Ibid. 
161 Svensson, Liket i garderoben, s. 23. 
162 Homosexuella och samhället, s. 190. 
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Genom homosexuellas komma-ut-process markeras en uppdelning mellan normativ och icke-

normativ sexuell läggning. När personer kommer ut sker en aktiv handling där normbrytaren 

offentliggör sin icke-normativa sexualitet. Handlingen avser, med heteronormativa 

förväntningar på att människan, att personen kommer ut för omgivningen och ”kliver ut ur 

garderoben”.163 Att komma ut syftar därmed till att tillfredsställa det normativa samhällets 

sökande efter att avgränsa och gruppera. 

Vidare tecknas bilden av att en stor andel homosexuella låtsas vara heterosexuella och lever 

dubbelliv. Det beskrivs att den sociala och kulturella frånvaron av homosexualiteten är en 

situation som innebär att homosexuella isoleras från varandra och döljer sina känslor, beroende 

på att de vistas i heterosexuella sammanhang. Frånvaron befaras leda till en socialt svår 

situation där individens homosexualitet kan innebära ett liv i ensamhet och tystnad.164  

Den sociala och kulturella frånvaron beskrivs hittills beröra den homosexuellas person, och 

konsekvenserna drabbar på så vis den homosexuella. Men när frånvaron ska försöka förstås, 

förs den heteronormativa omgivningen in i sammanhanget.  

 

Homosexualiteten ställer heterosexuella inför en ny och okänd situation som det 

inte finns något handlingsmönster för. Vad säger föräldrar, när de plötsligt en dag 

får veta att deras barn är homosexuella? Man glömmer lätt bort att barnet en längre 

tid bearbetat sin situation medan föräldrarna ställs inför en situation de aldrig 

föreställt sig. (…) Osäkerheten om vad som är ett riktigt beteende och viljan att 

smita från problemet är ännu ett resultat av homosexualitetens frånvaro och inte 

nödvändigtvis ett uttryck för fördomar.165  

 

Nu synliggörs att ord skapar åtskillnad och homosexualitetens närvaro gör det heteronormativa 

samhället prekärt. Här skapas tillfällen där frånvaron ska förstås genom att föra in 

heterosexuella förväntningar i sammanhanget. Konsekvenserna rör inte längre enbart den 

homosexuella individen.166 Nu är det även den heterosexuella föräldern som behöver förståelse. 

Till skillnad mot sitt homosexuella barn har föräldern inte fått tillräcklig tid för att förbereda 

sig på att hens barn inte är heterosexuellt. När den homosexuella närvaron lyfts, ställs den 

                                                           
163 Svensson, Liket i garderoben, s. 23. 
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165 Ibid., s. 41. 
166 Ibid. 



36 

 

heterosexuella omgivningens behov i fokus. Normbrytaren står åter i den avvikande dagern och 

utredningen reproducerar heteronormativa föreställningar när den homosexuella människan ska 

förstås ur heterosexuellas känslomässiga perspektiv. 

Infallsvinklar när frånvaro ska bli till närvaro handlar således både om den homosexuellas 

person och dess heterosexuella omgivning. En aspekt som lyfts fram är att homosexualitet 

måste bli mer synligt. Den homosexuella måste, efter att hen erkänt sin läggning för sig själv, 

även komma ut inför andra och ”uppträda öppet och i gemenskap med andra homosexuella.”167 

Öppenhet och gemenskap sägs komplettera varandra och skapa styrka inifrån den homosexuella 

gruppen.168 Denna gemenskap ska i sin tur komma att förbättra situationen när homosexualitet 

väl får utrymme som social och kulturell samhällsinstitution. Homosexualitetens ökande 

närvaro ska således minska dess befintliga frånvaro. 

Utredningen menar att tystnaden om homosexualitet i samhället är fullständig. Att motverka 

diskriminering och öppet erkänna homosexualitet och homosexuella är därför intentionen med 

utredningen.169 Gällande perspektiv på problemet uttrycks avslutningsvis att ”[ä]mnet skall inte 

behandlas som något negativt utan som något positivt för homosexuella likväl som 

heterosexualitet uppfattas som något positivt för heterosexuella.”170 Här kan argumenteras för 

att det att likställa det avvikande med det normativa kan vara en inkluderande signal. Men enligt 

Rosenberg bärs heteronormativiteten upp av en negativ laddning i motsats till heterosexualitet, 

där motpolen är homosexualitet. Rosenberg argumenterar på så vis för att homosexualiteten 

inte är en avvikelse från heterosexualiteten, utan att heterosexualiteten är den som är beroende 

av en avvikare.171 Då homosexualitet ska bemötas av omgivningen ställs den som avvikande 

läggning i relation till den normativa heterosexualiteten. Föreställningar om avvikelse och 

normativitet reproducerar därmed normbärarens normalitet. 

Med normkritiska perspektiv har det synliggjorts att heteronormer framträder, bedömer och 

tolkar när homosexualitet och homosexuella ska beskrivas i utredningen. Heteronormativa 

värderingar och anhörigperspektiv belyser sammanhanget om när den homosexuella individen 

ska komma ut, där hänsyn bör tas gentemot föräldern som inte känt till att hens barn inte är 
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heterosexuellt. Att komma ut kan som Svensson menar därmed bli en åtskiljande markör. Då 

personen kommer ut förflyttas den från det normativa ursprungsläget. 

 

2.1.4 Hälsofrågan och riskgruppen 

Människans handlingar kan värderas genom att personen antingen följer idealet eller bryter mot 

det.172 Då aids till en början upptäcktes hos homo- och bisexuella män kom samhället att 

kategorisera dem som den skyldiga gruppen.173 Att beskylla offren följer enligt Svensson en 

logik som är vanlig när en hotbild framträder. När något av ondo inträffar störs förväntningarna 

på att livet är rättvist och kan kontrolleras, vilket leder till synen på att den sjuke förtjänar det 

hen råkat ut för.174 I stigmakontexten rör sig föreställningar om homosexuellas handlingar och 

livsmönster och hur just den gruppen kunde bli de som (först) drabbades av aids.  

Människans identitet är ur det performativa perspektivet inte självständig i sig, utan människan 

uppfattar sig själv och uppfattas av andra genom en serie utsagor och handlingar.175 Under aids 

tidiga utbredning kom många män som tidigare levt med en öppen sexuell läggning att åter leva 

i tysthet. De upplevde skamkänslor och rädslor för att utsättas för trakasserier.176 Sexuella 

handlingsmönster kopplades nu samman med den sexuella minoriteten, vilka stod försvarslösa. 

Svensson menar att den situation som män som har sex med män utsattes för vid aids 

utbredning, skapade idén om att de bar sin egen skuld och fick skylla sig själva.177 

Homosexuella män betraktades vara drivna av maktbegär och sexuell drift och ansågs 

därigenom illojala gentemot samhället.178 I Homosexuella och samhället finns beskrivningar 

som rör attityder till homosexualitet. En sådan attityd föreställer homosexuella som 

hypersexuella.179 Här dras paralleller till föreställningar om att homosexuella till större del än 

heterosexuella ägnar sig åt sex.180  

Tidigare forskning har visat att föreställningar om homosexuellas sex lade grund för synen på 

anormalitet i relation till manlig homosexualitet. Sex mellan män sades leda till döden och aids 
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kallades för bögpest. Här drogs paralleller och likhetstecken mellan icke-normativas sexuella 

läggning och riskgruppsmotiv.181  

Sökandet efter mönster för hur aids smittade var en preventiv strategi för att försöka förstå 

sjukdomen. Förklaringsmodeller som gjorde sig hörda handlade om miljöpåverkan, livsstil eller 

kollaps av kroppens immunsystem. Inledningsvis var förvirringen stor; vad innebar sjukdomen, 

vad orsakade den, och hur kunde den smitta? Kunde potenshöjande medel, hög konsumtion av 

antibiotika, dålig hygien, vissa sexpraktiker eller kanske frekventa partnerbyten vara 

bidragande orsaker? Andra idéer handlade om att återkommande infektioner blev för mycket 

för kroppens immunsystem. Sjukdomen hade onekligen dödlig utgång och oftast drabbades 

yngre och medelålders män.182  

Följande citat är hämtat från utredningens avsnitt om hälsofrågor:  

 

Under senare år har frågor om manliga homosexuellas speciella hälsoproblem 

blivit mer uppmärksammade. Anledningen är dels att vissa sexuellt överförbara 

sjukdomar konstaterats vara vanliga bland vissa manliga homosexuella, dels 

sjukdomen AIDS.183  

 

I citatet uttrycks att homosexuella män anses ha en speciell problematik med hälsan. Vidare 

kontextualiserar utredningen detta genom att göra en koppling till att dessa män misstror 

sjukvården och därför inte vågar berätta om sin sexuella läggning vid vårdbesök.184 Att inte 

berätta om sin homosexualitet för vården beskrivs i sin tur medföra konsekvenser som att 

sexuellt överförbara sjukdomar inte upptäcks.185 Istället åläggs den homosexuella individen att 

berätta om sin sexuella läggning inför vården. Här framträder en nidbild av den homosexuella 

mannen som att den är sin sexuella läggning, och förväntas vara det ständigt och på det 

heteronormativa samhällets premisser. Denna förväntan visar hur avvikaren från 

heteronormativiteten kan anses ha upplysningsplikt, vilket den heterosexuella individen å andra 

sidan undkommer. Då läggningarna här åtskiljs framträder privilegier där normbäraren inte 

behöver förklara sig. En konsekvens som Svensson visar på är att rädslan för att blottas som 
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icke-heterosexuell bidrog till att många som redan hade kommit ut som homosexuella klev in i 

garderoben igen, och låtsades vara heterosexuella när aids bredde ut sig. Många såg sitt 

insjuknande i hiv och aids som en konsekvens av sitt sexliv.186 Tidigare forskning har visat att 

den överrepresentation som homo- och bisexuella män stod för när aids ankom, bidrog till att 

samhället kunde analysera deras sexuella beteenden.187 På så vis kunde idéer om deras 

skyldighet att upplysa vården och samhället om sin sexualitet föreställas.  

Fler perspektiv på vårdfrågor lyfts fram. Exempelvis beskrivs att homosexuell vårdpersonal 

inte tordats lyfta frågor om homosexualitet på sin arbetsplats på grund av rädsla att avslöja sin 

egen sexuella läggning.188 Detta förhållande uttrycks som att ”[p]å så sätt ökar avståndet 

ytterligare mellan personal och den homosexuelle patienten.”189 Här åläggs således ansvaret 

över vård för homosexuella med eventuell hiv/aidsstatus dels på den homosexuella individen, 

dels på den homosexuella vårdgivaren. På så vis kan samhället friskriva sig visst ansvar. Kanske 

speglar detta det som Thorsén just berör, att myndigheterna länge väntade med sitt agerande 

och lät ansvaret över aids förläggas till homorörelsen och individerna som själva drabbades.190 

Fram till 1983 förmodades aids uppstå till följd av ett smittsamt ämne.191 Vid den medicinska 

riksstämman samma år rapporterades att, av de första 350 undersökta männen hade 72 % 

uppgett för sina läkare att de var homo- eller bisexuella. Detta innebär, poängterar utredningen, 

att nästan 30 % riskerar få fel prover tagna och därmed fel behandling om de inte anger sin 

(homo)sexuella läggning.192 Med andra ord ansågs aids explicit smitta minoriteten och om en 

heterosexuell man uppsökte vården skulle en eventuell aidsdiagnos inte behöva misstänkas. För 

misstanke om aids räckte det helt enkelt med att en homosexuell man uppsökte vården. 

Riskbeteenden för insjuknande i aids kopplades till den homosexuella mannens handlingar. 

Fortfarande saknades dock metoder för att upptäcka aids annat än genom kliniska 

undersökningar.193  

Tidiga aidsoffer trodde sig först vara pestsmittade och från USA kablades bilder ut på en döende 

aidssmittad människa där vården stod handfallen.194 I samband med rapporter om svenska 
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dödsoffer ökade det mediala intresset i Sverige och kopplingar gjordes till sjukdomens hastiga 

spridning i USA.195 Cirkeldiagrammet nedan är en sammanställning av nordamerikansk 

statistik hämtad från avsnittet ”Sexuellt överförbara sjukdomar” i utredningen. Rubriceringen 

speglar dåtidens okunskap om hur aids smittar då sexuell kontakt troddes vara den explicita 

smittvägen.  

Diagrammet föreställer en gruppfördelning av aidssmittade i USA utifrån de 4000 dittills 

inrapporterade fallen, per juli 1984.196 Av världens alla aidssmittade uppskattades 90 % finnas 

i USA.197 

 

Figur 2. Utsatta grupper i USA procentuellt uppdelade. 

 

 

 

Fördelningen i diagrammet utgörs av narkomaner 18 %, invandare från Haiti 5 %, övriga 3 %, 

homosexuella män med många partner 70 %, personer med blödarsjuka 1 % och där uppgift 

saknas 3 %.198 Den svenska fördelningsstatistiken liknade den nordamerikanska. Thorsén 
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återger att cirka tre fjärdedelar av de insjuknade i början av åttiotalet var män som har sex med 

män, vilket stämmer överens med statistiken utredningen återgav.199 Förutom kategorin 

”invandrare från Haiti” utmärktes drabbade grupper i den svenska kontexten liknande grupper 

som i USA.200  

Förutom att aids först upptäcktes hos, och överrepresenterades av, homo- och bisexuella män, 

skapades bilden av en riskgrupp genom föreställningar om sexuella beteenden. Thorsén återger 

en utblick från Läkartidningen år 1982, där det påvisades att det inte var homosexualiteten som 

sådan som bidrog till den ökade sjukdomsfrekvensen, utan det ”(…) faktum att vissa 

homosexuella män hade många sexuella kontakter och dessutom använde sig av ur 

infektionssynpunkt riskfyllda sexuella tekniker (…)”.201 Statistiken i cirkeldiagrammet utgörs 

av en gruppindelning där homo- och bisexuella män inte helt och hållet generaliseras, utan 

variabeln ”med många partner” har placerats in. Idéer om homo- och bisexuella mäns många 

sexkontakter och val av ”sexuell teknik” troddes ligga bakom insjuknanden.202 Svensson 

bekräftar att det talades om dessa mäns sexuella preferenser som riskbeteenden.203 Med 

begreppet ”riskgruppsbeteende” åsyftar Svensson sex mellan män.204  

Svensson återger ytterligare en föreställning, den om den goda respektive dåliga homosexuella 

människan. De goda är de som lever i monogama parförhållanden, och de dåliga de som saknar 

fast relation och har flera sexuella förbindelser.205 Här träder heteronormativitetens monogama 

tvåsamhetssträvan fram som en förutsättning för att särskilja homosexuell godhet och illvilja. 

Den dåliga homosexuella människan bryter i utredningens presentation av statistiken ovan mot 

heteronormativa ideal i val av antal partners. 
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2.2 Epidemin och den farliga spridningsverksamheten  

I propositionen till Bastuklubbslagen skrev socialminister Gertrud Sigurdsen att en infektion av 

HTLV-III otvivelaktigt är en allvarlig epidemisk sjukdom.206 Begreppet epidemi omfattar en 

kategorisering av en observerad sjukdoms spridningsmönster. Tidigare forskning hävdar att 

sjukdom blir till epidemi då den letar sig in i människors liv och skapar reaktioner som har 

sociala, kulturella och politiska värden.207 Utifrån ett normkritiskt perspektiv undersöks här 

heteronormers betydelser för statsmaktens aktioner under aidsepidemins utbredning. 

 

2.2.1 Ett stundande samhällshot 

I Sverige diagnostiserades det första aidsfallet 1981, året därpå avled det första offret till följd 

av sjukdomen.208 Tidigt uppmärksammades att aids sjukdomsförlopp inte gick att hantera varpå 

preventiva och informativa strategier arbetades fram under ett expertmöte som Socialstyrelsen 

sammankallade i slutet av 1982.209 RFSL bedrev arbete med att informera homosexuella om 

den nya sjukdomen som, då den betraktades vara sexuellt överförbar mellan män, hamnade 

inom ramarna för RFSL:s engagemang.210 Vid två tillfällen fick RFSL statliga ekonomiska 

medel sig tillhanda för att sammanställa och sprida broschyrer samt arrangera 

informationsträffar i preventivt syfte.211   

Förutom homo- och bisexuella män fanns andra särskilt utsatta grupper, bland annat 

missbrukare och hemlösa. Thorsén berättar att eftersom dessa redan ansågs vara särskilt 

drabbade av ohälsa kom de att hamna i skymundan eller förbisågs.212 Associationer mellan 

homosexuella män och aids förblev stark. I ett tidigt skede gick sjukdomen under benämningen 

”gay related immune deficiency”.213  

Myndigheternas aktioner dröjde trots expertmötet 1982. Medan aids letade sig in i det svenska 

samhället förnekade statsmakten sjukdomens allvar och argumenterade för att yrkesolyckor och 

sjukdomar som cancer och gulsot behövde prioriteras.214 RFSL riktade kritik gentemot 
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myndigheterna och menade att de inte tog homosexuellas hälsoproblem på allvar.215 Var inte 

värdet av homosexuellas hälsa att likställa med andras?216 

En bakgrund till stigmat handlade om att sjukdomen först kom att upptäckas i homo- och 

bisexuella mäns kroppar.217 Svensson argumenterar för att stigmatiseringen inte var ett nytt 

fenomen för åttiotalets aidskontext.218 Homosexualitet blev dock synonymt med aids och dess 

dödlighet och åter igen försattes homosexualitet i en patologiserad dager.219 Att sammanhanget 

dessutom rörde en grupp med icke-heterosexuell läggning förstärkte föreställningar om en 

riskgrupp, vilket styrker Sedgwicks tes om hotet mot den manliga samhällsdominansen.220 Om 

homosexuella mäns handlingar är hotet mot mäns homosociala umgänge med varandra, måste 

avstånd från homosexuella mansbeteenden markeras för att inte äventyra den fortsatta manliga 

dominansen i samhället. 

Homosexuella och samhället publicerades 1984 vid myndigheternas tilltagande involvering i 

aidsfrågan. I utredningen talas det om hur homosexuella behöver platser att mötas och hur 

gemenskap med andra homosexuella är en viktig faktor. 

 

Gemenskap och öppenhet är viktigt i flera avseenden för homosexuella. 

Isoleringen bryts och öppenheten innebär att det blir lättare att leva; man behöver 

inte smyga, ljuga eller på annat sätt dölja sin homosexualitet. Har man gemenskap 

med andra homosexuella får man lättare att knyta kärleks-, vänskaps- eller andra 

relationer och därigenom får man ett rikare liv och kommer i god balans med sig 

själv. Gemenskapen med andra i samma situation resulterar i att man vågar vara 

sig själv.221 

 

Då utredningen författade dessa visioner för homosexuellas gemenskapsutrymme befann sig 

samhället i ett annat läge än när aids blev till statsmaktens epidemiologiska angelägenhet. 

Thorsén argumenterar för att homosexuella mäns överrepresentation bland aidsdrabbade bidrog 

till att homosexuellas kontaktmönster och beteenden tilläts värderas. Då utredningen 
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publicerades fanns visioner om det öppna samhället där homosexuellas situation skulle bli 

bättre, bara de kunde träffas och umgås. Det omnämns särskilda klubbar där homosexuella 

kunde mötas, men att dessa var få och svåra att hitta. Det beskrivs dessutom att det krävs mod 

för individen att våga sig dit.222  

Då utredningen färdigställdes hade myndigheterna ännu inte påbörjat direkta insatser för att 

utreda aids betydelser. En beskrivning av aids förekommer dock i avsnittet ”Sexuellt 

överförbara sjukdomar”. Här beskrivs att ”[e]n grundläggande förutsättning för AIDS är att den 

sjuke på grund av nedsättning av immunförsvaret blir mottaglig för smittämnen som i vanliga 

fall hos unga friska män inte ger upphov till allvarliga sjukdomar.”223 Vid första anblicken 

framkommer att aids sammankopplades med könet man. Detta skulle kunna åsyfta vilken man 

som helst, men inte en kvinna. Texten får stå oproblematiserad i sin kontext och är därför 

svårtolkad, men med stigmat som bakgrund kan en uppdelning mellan hetero- och 

homosexuella (män) belysas, där homosexuella anses särskilt mottagliga. Då föreställningar om 

icke-heterosexuell läggning och aids låg till grund för att sjukdomen först betraktades som 

sexuellt överförbar, kan heteronormativa associationer därför inte uteslutas. 

Mot slutet av 1984 började makthavarna inse att aids behövde tas på allvar. I början av 1985 

författade Socialstyrelsen en promemoria till Socialdepartementet om oro över aids snabba 

utbredning.224 I maj samma år tillsattes den så kallade Aidsdelegationen efter ett 

regeringsbeslut.225 Delegationen tillsattes formellt inom Socialdepartementet med 

socialminister Gertrud Sigurdsen som ordförande.226 Övriga företrädare var bland annat 

Socialstyrelsens generaldirektör Barbro Westerholm, personer från berörda departement, 

myndigheter, landsting m.fl.227 Aidsdelegationens uppgift var att samordna arbetet för 

spridningsprevention, informera riskgrupper, vårdpersonal och allmänhet, samt att bedöma 

behov av potentiella åtgärder.228 Genom införandet av Aidsdelegationen betraktades nu aids 

som ett hot mot samhället för vidsträckt för att åläggas endast en enskild myndighet.229  
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I november 1986 författade Socialstyrelsen en ny promemoria som handlade om bastuklubbars 

betydelse för spridning av HTLV-III bland homo- och bisexuella män.230 Det konstateras att 

smitta kan överföras mellan besökare då klubbverksamheten möjliggör tillfällen för sexuella, 

ibland anonyma, kontakter. I texten framgår argument både för och emot klubbverksamheterna. 

”Argumenten för att låta verksamheten finnas kvar är att klubbarna ger en möjlighet för 

homosexuella män att få träffas under trygga förhållanden utan att riskera att bli 

misshandlade.”231 Här kan paralleller dras till den frånvarande sexualiteten som i utredningen 

beskrivs bero på att homosexualitet inte är en integrerad social och kulturell del av samhället. 

Där styrker utredningen att det finns problem för homosexuella att komma i kontakt med 

varandra.232 Den sociala situationen för homosexuella beskrivs försvåras av att det 

heterosexuella majoritetssamhället bemöter homosexualitet med en slags ”förbud” som 

resulterar i att homosexuella bemöts med avsky.233 I promemorian har dessa kontaktsvårigheter 

övervägts, men slutligen tas det ställning emot fortsatt verksamhet.234 ”Det tyngsta vägande 

skälet emot verksamheten vid klubbarna i deras nuvarande form är enligt socialstyrelsen risken 

för att HIV-smitta sprids mellan besökarna. Som angivits ovan är lokalerna avsedda för en 

verksamhet, som innebär smittrisk.”235  

Till en början intog Socialstyrelsen tillsammans med Aidsdelegationen en avvaktande hållning 

inför ett eventuellt förbud av bastuklubbarna. Det sociala värdet för homosexuella hade varit 

ämne för att eventuellt reglera verksamheterna istället för att förbjuda dem.236 Men till 

Aidsdelegationens sammanträde i december 1986 skulle andra ingripanden utredas.237 Det 

argumenterades för att förutsättningarna för klubbverksamheterna ändrats i och med aids.238  

Nu kom statsmakten att sätta tilltro till epidemiologiska metoder för att förhindra 

smittspridningen. HTLV-III-smittan drabbade nu andra utöver ”vissa riskutsatta grupper” och 

åtgärder behövde vidtas för att stoppa miljöer som betraktades ”särskilt farliga från 

smittskyddssynpunkt”. 239 
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2.2.2 Spridningsrisken och bastuklubbarna 

 

I en situation då HTLV-III-smittan får en allt vidare spridning och då risken för 

smitta inte längre är begränsad till vissa riskutsatta grupper är det nödvändigt att 

åtgärder vidtas mot miljöer som är särskilt farliga från smittspridningssynpunkt. 

När det gäller de s.k. video- och bastuklubbarna delar jag aidsdelegationens 

uppfattning, att de aktiviteter som förekommer där inte kan accepteras från 

smittskyddssynpunkt.
240

  

 

Orden är socialministerns tillika Aidsdelegationens ordförande, Gertrud Sigurdsens, hämtade 

ur regeringens proposition med förslag till lag om förbud mot så kallade bastuklubbar och 

liknande verksamheter. Nu ansågs aids hota även andra individer än homosexuella män.241 Den 

fortsatta medicinska okunskapen om hur sjukdomen spreds var bekymmersam och rädslor för 

aids blev dagliga inslag i samhällsgemenskapen.242 Kvar fanns föreställningen om den dålige 

homosexuella mannen med många sexpartners och sexuella tekniker som särskilt skulle sprida 

smitta. 

Aidsdelegationen hade inflytande över huruvida aids skulle skrivas in i smittskyddslagen 

(SmL).243 Från och med den 1 november 1985 kom sjukdomen, här nämnd som ”infektion av 

HTLV-III-virus” att skrivas in bland veneriska sjukdomar i SmL.244 Svensson menar att när det 

skrevs in i lagen försattes heterosexuella i centrum medan homosexuella istället bemöttes av 

repressiva åtgärder.245 Vid Aidsdelegationens sammanträde i oktober 1986 ansågs att 

omedelbara åtgärder gentemot bastuklubbars verksamheter behövde vidtas. Motiveringen löd 

att sådana verksamheter inte var godtagbara ur smittskyddssynpunkt.246 Men innan 

Bastuklubbslagen kom att sättas i verket utredde myndigheterna andra alternativ. Det visade sig 

dock inte finnas tillräckligt stöd i redan befintliga lagar för att tillämpa i sammanhanget.247  
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I propositionen återges att alla medborgare enligt regeringsformen är tillförsäkrade 

yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och 

religionsfrihet. Religionsfriheten får inte inskränkas, men övriga fem kan under vissa 

förutsättningar begränsas.248 En sådan begränsning kan bland annat genomföras lagmässigt. 

Generellt beskrivs att begränsningar endast får ”tillgodose ändamål som är godtagbara i ett 

demokratiskt samhälle.”249 Vidare motiveras att en begränsning inte får gå längre än ändamålet 

kräver.250 För sakfrågan bastuklubbar kom begränsning av mötesfriheten att prövas om den 

eventuellt kunde tillämpas för att agera gentemot bastuklubbsverksamheter. Här anges att 

mötesfrihet får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, ordning och säkerhet vid 

demonstrationer, sammankomster, trafiken och för att motverka farsot.251 Farsot definieras som 

”[m]ed farsot avses epidemiska sjukdomar av allvarlig karaktär”.252 Här hade aids som epidemi 

kunnat placeras in. Problemet med att begränsa mötesfrihet grundade sig dock i att den åsyftar 

allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar så som sporttävlingar, tivolis m.m.253 

En lagmässig begränsning av mötesfrihet som potentiell åtgärd avslogs. 

Ett annat stöd som prövades gällde koppleri. Även här gick myndigheterna bet. För att klassas 

som koppleri måste brottet gälla ekonomisk ersättning, vilket inte betraktades vara aktuellt.254 

Det gick heller inte att tillgripa bestämmelser om ingripanden enligt SmL i fall av veneriska 

sjukdomar, då dessa enbart gäller personer som antingen redan blivit smittade eller som fört 

smittan vidare.255 

Undersökningar gjordes och dittills hade cirka 1300 personer smittats. I propositionen framgår 

att riktlinjen som myndigheterna gick efter var att det per diagnostiserad person antogs finnas 

ytterligare 50 – 100 fall. Enligt beräkningar skulle antalet komma att fördubblas per elfte eller 

tolfte månad.256 Thorsén skriver att tidigare intervallberäkningar hade varit en fördubbling var 

sjätte månad. Under 1986 angavs att cirka 60 % av de smittade var homo- och bisexuella män. 

Med andra ord hade en sänkning skett i relation till det tidigare diagrammet som speglar 

åttiotalets första år. Den siffra som nu angavs för heterosexuellt smittade var 2 %.257 För 
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homosexuellt smittade hade andelen sjunkit med 15 %, men fortfarande bedömdes risken i 

motsats till heterosexuellt smittade. Bilden av aids som sexuellt överförbar sjukdom bland 

homosexuella fick därmed fortgå som sanning. 

Under mitten av åttiotalet hade hälften av de som insjuknat avlidit och det rådde ingen tvekan 

om att aids var en epidemi kommen för att stanna. Problematiken kantades av att sjukdomen 

inte enbart var omöjlig att stoppa, det ansågs också svårt att få en överblick över dess 

spridning.258 På myndigheternas bord hamnade frågan om bastuklubbar som platser där aids 

smittade. Socialministern skrev i propositionen att verksamheter som hindrar arbetet med att 

begränsa epidemins spridning inte är godtagbara, ”[h]it hör som jag tidigare framhållit s.k. 

video- och bastuklubbar för homo- och bisexuella män.”259 Klubbarna beräknades vara ett tiotal 

och inriktade på mäns tillfälliga sexuella kontakter med andra män. Det sexuella umgänget, 

som det beskrivs i propositionen, skedde i gemensamma utrymmen eller i mindre avskilda 

hytter.260 Aidsdelegationen rapporterade att risken för spridning av aids vid klubbarna var stor, 

och motiverade därmed omedelbara åtgärder som nödvändiga.261 

Svensson återkopplar homosexuellas utrymme i samhället till utbredningen av aids och menar 

att sjukdomen blev en prövning av majoritetssamhällets tolerans gentemot sexuella 

minoriteter.262 Det ansågs att om aids smittade man till man var deras sexuella handlingar 

faran.263 När väl andra samhällsgrupper kom att betraktas som riskutsatta sattes denna tolerans 

således på prov. Allmänheten och därmed samhällskroppen utsattes nu för fara och gränsen var 

nådd. Myndigheterna tog tag i ämnet och gick till handling.  

I propositionen framhålls att aids särskilt smittar via personer med många sexuella kontakter.264 

Den homosexuelle mannen ansågs ha många sexpartners. Normbrytaren bröt mot 

heterosexuella ideal och mot heteronormativitetens monogami- och tvåsamhetssträvan när, som 

propositionen uttrycker det, han på bastuklubbarna hade ”tillfälliga, anonyma sexuella 

kontakter”.265 Borta var perspektivet på klubbarnas sociala värde för besökarna och fram trädde 
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föreställningen om den promiskuösa normbrytaren. Synen på bastuklubbarna förändrades fort 

och sågs som tillhåll för de dåliga och avvikande. 

I Svenssons avhandling anges att det varken förekom debatt i bastuklubbsfrågan i media eller i 

riksdagen. Men det återges att bastuklubbarna ansågs vara smitthärdar och att de blev en symbol 

för promiskuös sexualitet.266 Thorséns avhandling kontextualiserar dock mediala reaktioner och 

menar att bastuklubbarnas betydelser fick nya skepnader efter debatter i massmedia under 1986. 

I tidningen Svenska Dagbladet publicerades en debattartikel där Hans Strindlund, chef för 

Norrmalmspolisens gatulangningsgrupp, menade att video- och bastuklubbar var de verkliga 

platserna där aidsproblemet fanns.267 Strindlund skrev att ”[v]ad mina ögon sett gör mig 

fullständigt övertygad om att dessa ställen är en mycket farlig och omfattande smittkälla för 

den dödsbringande HIV-infektionen. […] varje dag som går kan vara en ren katastrof.”268 I 

media målades skräckföreställningar nu upp om den homosexuella mannen och bastuklubbarna, 

och bilden av den homosexuelle som ”djurisk” och driven av ett ständigt ”begär” förstärktes.269 

De som spred aids var mördare, skrev Strindlund, och Thorsén menar att debatterna i 

massmedia reproducerade negativa föreställningar om den homosexuella mannen och dens 

sexliv. Nu var inte aktiviteter på bastuklubbarna enbart den enskilde besökarens ensak.270 

Svensson skriver ”… att homosexuella kunde ha ihjäl varandra framstod i media inte som det 

egentliga problemet. Problemet var att så kallade vanliga människor kunde drabbas…”271 

 

2.2.3 Lag och motiv 

Socialminister Sigurdsen bedömde situationen som allvarlig och att processen med att bereda 

lagförslag som reglerade bastuklubbarna därmed behövde skyndas på. I propositionen återges 

att Socialdepartementet anordnade en så kallad ”hearing” i mars 1987 för att berörda 

myndigheter skulle ges tillfälle att uttala sig i ärendet.272 Proceduren kring bastuklubbslagen 

skiljde sig på så vis från sedvanliga formella förfaranden om remissvar inför 

lagstiftningsförslag.273 Bland de som instämde till förbudslag under hearingen fanns 

                                                           
266 Svensson, Liket i garderoben, s. 65. 
267 Thorsén, Den svenska aidsepidemin, s. 202. 
268 Ibid., s. 203. 
269 Ibid., s. 204. 
270 Ibid., s. 205.  
271 Svensson, Liket i garderoben, s. 65. 
272 Prop. 1986/87:149, s. 10. 
273 Ibid. 



50 

 

justitieministern, riksåklagaren, Sveriges domarförbund, Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen 

m.fl.274 Från hearingen återberättas att bland annat RFSL opponerat sig mot ett förbud, med 

motiveringen att det ur smittskyddssynpunkt inte ska finnas behov att inskränka säkra sexuella 

umgängen, så kallat säkert sex, oberoende var det utspelar sig. Sigurdsen instämde dock inte 

och menade att fortsatt verksamhet ändå skulle innebära sexuella aktiviteter och att gränser för 

vad som skulle anses vara säkert sex var svårdefinierat.275  

En eventuell tillämpning av redan befintliga lagar hade nu uteslutits och lagligt stöd för att stifta 

en separat förbudslag gick därför att motivera. I Lagrådets utlåtande den 31 mars 1987 

poängterades dock att det inte gick att utesluta att den föreslagna förbudslagen kunde innebära 

en begränsning av mötesfriheten. Därav, motiverade Lagrådet, måste förbudsstadgandet ha en 

tydlig avgränsning som inte enbart åsyftar lokalen eller platsen, utan även omfattar 

omständigheter om tillställningens art, så som ”(…) särskilt ägnad att underlätta för besökare 

att ha sexuellt umgänge i lokalen eller på platsen med annan besökare.”276 

Såväl Sigurdsen som Aidsdelegationen förordade att stifta förbudslagen.277 Den samhällsfara 

som aids nu ansågs utgöra bidrog till att epidemiologiska metoder tillämpades genom att 

försöka spåra smittvägar och på så vis förhindra spridningen.278 Så presenterades lagförslaget 

och den första paragrafen löd enligt följande: ”1§ Till skydd mot spridning av veneriska 

sjukdomar hos människor ges i denna lag bestämmelser om förbud mot att anordna vissa 

tillställningar och sammankomster.”279 Begreppet anordna blev centralt när lagen skulle 

framarbetas, för att en tillställning eller sammankomst skulle omfattas av lagen krävdes 

nämligen att en fysisk eller juridisk person anordnade den.280 Med tillställning som sådan 

avsågs en verksamhet där människor träffades genom arrangerade former. Aktiviteten behövde 

inte arrangeras i en särskilt lokal utan kunde lika gärna utspela sig, som uttrycks i propositionen, 

på till exempel en båt eller i ett tält.281  

För att omfattas av lagen skulle tillställningen vara öppen för allmänheten, med andra ord 

inräknades inte slutna sammankomster dit allmänheten inte hade tillträde.282 Klubbars besökare 
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skulle heller inte begränsas av lagen, däremot skulle det bli straffbart att medverka till 

verksamheten, vilket får stöd i Brottsbalken (BrB). Att ”främja brottet med råd eller dåd”, så 

som till exempel ekonomiska understöd, var redan förbjudet enligt BrB.283 

Inledningsvis lyder lagförslagets andra paragraf: 

 

2§ Tillställning eller sammankomst till vilken allmänheten har tillträde inte får 

anordnas om denna med hänsyn till lokalens utformning eller inredning, platsens 

beskaffenhet eller andra omständigheter är särskilt ägnad att underlätta för 

besökare att ha sexuellt umgänge i lokalen eller på platsen med annan besökare.284 

 

Vidare uttrycks att lagen gör sig gällande om allmänheten anses ha tillträde till evenemanget 

även om det skulle kräva inbjudan eller medlemskap i en förening. Lagen gäller dock inte om 

föreningar eller dylikt har möten och sammankomster i någons hem eller på andra platser dit 

allmänheten inte har tillträde.285  

Med ”inredning” åsyftas till exempel möblemang, avskilda bås samt belysning. Syftet med 

uttrycket ”andra omständigheter” är mer komplext då det exempelvis åsyftar uppträdanden, 

men också besökarnas handlingar. Det anges att: 

 

Det förhållandet att besökarna är mycket lätt klädda eller helt nakna behöver inte 

innebära något för verksamhetens karaktär i detta avseende: så uppträder ju varje 

människa vid ett bad eller en badinrättning. Om däremot nakna eller nästan nakna 

människor dansar med varandra eller t. ex. tittar på film av pornografisk natur bör 

det kunna vägas in vid en samlad bedömning.286 

 

Här uttrycker lagförslaget en syn på människans nakenhet, samt när nakenhet kan anses 

acceptabelt eller inte. Klubbesökaren är fri från misstanke om brottshandling men anordnaren 

riskerar få sin verksamhet granskad och utdömd. Det beskrivs att om besökare har sex med 
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varandra på exempelvis en toalett vid en dansbana, föreligger inte misstankar om att 

verksamheten anses ägnad åt att underlätta sexuellt umgänge.287 Här betonas 

besöksperspektivet och det görs en åtskillnad mellan besökare till bastuklubbarna och besökare 

till bordellverksamheter. Det beskrivs att det som skiljer verksamheterna åt är, förutom den 

ekonomiska kopplerifrågan, att bordellverksamhet inte utgör sexuellt umgänge mellan två 

besökare, så som bastuklubbarna.288 Således betonas att bastuklubbsbesökaren inte begår ett 

brott om den besöker en bastuklubb och har sex med andra besökare. 

Den tredje och sista föreslagna paragrafen handlar om straffåtgärder. Förslaget lyder att den 

som anordnar tillställningar av denna art kan dömas till fängelse i högst två år, eller vid 

förmildrande omständigheter till böter. Vidare, om det anses föreligga en risk att sådan 

tillställning bedrivs ”får en polisman i syfte att förhindra detta avstänga, utrymma eller förbjuda 

tillträde till lokalen eller platsen. Endast om fara är i dröjsmål får åtgärden vidtas utan 

föregående beslut av myndigheten.”289 Mot bakgrund av en eventuell begränsning av den 

grundlagsskyddade mötesfriheten, yttrar sig dock Lagrådet med en korrigering av den tredje 

paragrafen, vilken motiverar en restriktiv hållning till tvångsingripanden. Lagrådet menar att 

istället för att ge enskilda polismän befogenheter att ingripa, ska denna befogenhet tillskrivas 

polismyndigheten som sådan.290 Lagrådets ändringar godtogs och betraktades vara främst 

redaktionella och språkliga.291  

Lagförslaget syftar till att den anordnande aktören är den som kan beläggas med straff. Som 

aktörsperspektiv problematiseras dock inte detta i propositionen. Det framhålls dock att 

besökare går fria från straffansvar med grund i rådande allmänna straffrättsliga principer.292 

Den med ansvar är således aldrig besökaren men besökaren är den som analyseras i förarbetena 

till Bastuklubbslagen. Vidare i den här undersökningen problematiseras att homosexuella mäns 

handlingar stod i centrum då propositionen tecknar bilden om den förväntade samhällsfaran. Ur 

epidemiologiska perspektiv betraktades klubbarna som ett problem nödvändigt att sanktionera. 

Men då statsmakten agerade sattes den heterosexuella människan i centrum för epidemin och 

skulle skyddas, medan homosexuella bemöttes med repressalier. 
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291 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde, (1987-04-02), i Prop. 1986/87:149, s. 20. 
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I propositionen uttrycks att gemensamt för de veneriska sjukdomarna i SmL är ”(…) 

grundtanken att varje människa visar sina medmänniskor den hänsyn och respekt som man har 

rätt att kräva.” Med ett sådant perspektiv var det inte verksamheterna i sig som gav upphov till 

Bastuklubbslagen, utan besökarnas överträdelser gentemot heteronormativa ideal om 

accepterade sexuella handlingar. 

Undersökningen har hittills belyst heteronormers skapelser och ideal för förståelser av 

bakomliggande föreställningar till stigmat. Här har uppfattningar om homosexualitet och 

sexuella handlingar, mediala föreställningar av bastuklubbarna som dödsbringande aidshärder, 

samt myndigheternas snabbutredning om förbudslagen behandlats. I nästkommande 

undersökningsdel fördjupas analysen med konsekvensperspektiv på Bastuklubbslagen som 

myndigheternas epidemiologiska handling gentemot aids spridning. 
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2.3 Normbrytande och konsekvenser 

Att vara normbärare av samhällets sexualitetsnorm innebär performativt sett att personens 

handlingsmönster följer heteronormativa ideal och därmed betraktas som normal. Den som 

bryter mot normaliserade handlingar anses å andra sidan avvika från det normala och 

accepterade.293 I föregående kapitel framgick att Bastuklubbslagen ämnade inskränka 

anordnarens möjligheter att bedriva bastuklubbsverksamhet, men också att besökaren inte 

ansågs begå en brottslig handling vid umgänge med andra besökare. I den stigmatiserande 

aidskontexten låg dock besökarens person och intima liv till bakgrund för Bastuklubbslagen. 

Det ansågs att bastuklubbarna var explicita tillhåll för spridningen av aids.294 I 

Bastuklubbslagens kontext problematiseras den manliga sexuella minoriteten som grund för 

behovet av lagstiftningen.  

Tidigare forskning har visat att rädslan för aidsspridningen satte heterosexuella i fokus medan 

homosexuella bemöttes med repressalier.295 Bastuklubbslagen blev en sådan åtgärd och i den 

fortsatta undersökningen analyseras problemformuleringar som rör sexuell läggning. Här 

undersöks föreställningar om sexuellt (o)accepterade beteenden. 

 

2.3.1 Normbrytande möten 

Till bastuklubbsmaterialet hör den promemoria som Socialstyrelsen författade i november 

1986.296 I arbetet med promemorian hade Socialstyrelsen fört telefonsamtal med bland annat 

läkare från Venhälsan och andra liknande vårdverksamheter för homosexuella, samt 

smittskyddsläkare och hälsovårdsinspektörer. Dessutom gjordes besök vid två bastuklubbar 

tillsammans med en hälsovårdsinspektör.297 I promemorian användes också kunskap hämtad ur 

utredningen Homosexuella och samhället som bakgrundsteckning, bland annat inhämtades 

underlag från bilagan ”Det okända och förbjudna”, en undersökningsrapport som tar upp 

homosexuellas erfarenheter, exempelvis om kontaktskapande.298 

                                                           
293 Rydström, ”Queer teori och historia”, s. 86-87. 
294 Thorsén, Den svenska aidsepidemin, s. 206. 
295 Svensson, Liket i garderoben, s. 66. 
296 ”Bastuklubbar m.m.: Vilken betydelse har bastuklubbar och videoklubbar för homosexuella för smittspridning av 
HIV bland homo- och bisexuella män?”, (1986-11-26), i Prop. 1986/87:149, s. 23. 
297 Ibid., s. 27. 
298 Per-Arne Håkansson, ”Det okända och förbjudna”, i Homosexuella och samhället, s. 331. 
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I utredningen och bilagan tecknas att homosexualitetens sociala och kulturella osynlighet i 

samhället ligger till grund för kontaktsvårigheter mellan homosexuella.299 Att finna 

mötesplatser återges vara svårt och befintliga platser var ofta strategiskt undanskymda. Några 

möjliga platser beskrivs vara parker eller gathörn där män kan ses promenera omkring sena 

kvällar.300 Mötesplatserna beskrivs vara medvetet placerade för att inte upptäckas av 

heterosexuella, varpå skyltning och annonsering sker diskret. Denna diskretion hävdar 

utredningen ytterligare försvårar för homosexuella själva att hitta var mötesplatserna finns.301 

Bastuklubbar, av utredningen kallade gaysaunor, beskrivs vara en plats där besökarna badar 

bastu, gymnastiserar, ser på tv och film, dricker kaffe eller öl. Vidare anges att ”… deras 

egentliga ändamål är att ge tillfälle till sexuellt umgänge i hytter och basturum.”302 Medan 

utredningen pågick hade bastuklubbsverksamheterna ännu inte bemötts med kritik. I början av 

år 1985, knappt ett halvår efter att utredningen publicerades, uppmärksammade Socialstyrelsen 

den snabba spridningen av aids.303 Myndigheternas intresse för Bastuklubbsfrågan lät dock 

dröja ytterligare ett år.304  

I promemorian refereras till utredningen och statistik som hämtats från enkätundersökningen 

med homosexuella respondenter. Statistiken som tas upp i promemorian handlar om hur 

homosexuella först kom i kontakt med någon annan homosexuell. Här framkommer att 17 % 

möttes via kontaktannons, 19 % via homosexuellas organisationer och kommersiella klubbar, 

restauranger eller dansställen, samt 16 % vid parker, toaletter och bad.305 Sammanlagt speglar 

statistiken i promemorian endast 52 %. De 48 % som sållats bort gäller, vilket framkommer i 

huvudkällan ”Det okända och förbjudna”, hur många som första gången mött en annan 

homosexuell i vardagen.306 Här argumenteras för mönster som visar att homosexuella personer 

till en början kommer i kontakt med andra homosexuella i vardagen, men sedan övergår till att 

träffas i det som utredningen kallar för ”delkulturer”, så som de kategorier promemorian sållat 

fram i sin referering till utredningen.307 Här har ett urval av underlag gjorts, men även 

huvudkällan väljer att inte lyfta kunskapen att nästan hälften av respondenterna för första 

                                                           
299 Homosexuella och samhället, s. 333; 405. 
300 Ibid., s. 405. 
301 Ibid., s. 405-406. 
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gången träffas i vardagen. I bilagan motiveras dock inte varför delkulturerna skulle vara mer 

intressanta att belysa än möten i vardagen. 

Då möten mellan homosexuella problematiseras i promemorian hävdas att anonyma sexuella 

kontakter blivit mer riskfyllda än tidigare.308 Enligt Svensson handlar bilden av homosexuella 

män som riskgrupp om att de gjorde sig skyldiga till att ha sex (med varandra).309 Deras felande 

sexliv stred inte enbart mot heteronormativa ideal om tvåsamhet, äktenskap och reproduktion, 

det felaktiga handlade även om sexuella beteenden som ansågs promiskuösa, bland annat anala 

samlag.310 Den homosexuella mannen bröt både mot accepterade sexuella beteenden och mot 

ideal om hur ett par bör vara. Dessutom innebar bastuklubbsverksamheten att sex utspelade sig 

utanför hemmet, vilket Svensson menar inkräktade på heteronormativa föreställningar om att 

sex är något bör ske innanför hemmets väggar.311 Här bryter bastuklubbsbesökaren mot 

heteronormativa föreställningar om att sex är privat och utspelar sig i hemmet mellan två 

personer som strävar efter tvåsamhet.  

Hälften av de homosexuella respondenterna i utredningens enkätundersökning svarade att de 

lever i en homosexuell parrelation, medan den andra hälften svarade att det var deras önskemål. 

Utifrån detta drar utredningen slutsatsen om att parförhållanden är ett ideal med stark 

ställning.312 Ingen respondent ska ha svarat att den inte önskar sig ett parförhållande, vilket 

innebär att utredningen utan att nämna en potentiell motsats till tvåsamhetssträvan, obehindrat 

markerar det heteronormativa paridealet som strävansmålet. 

Då homosexuellas relationer med varandra problematiseras fortsätter heteronormer att 

framträda ur texterna. I utredningen argumenteras för att så kallade ”tillfälliga kontakter” hos 

homosexuella handlar om det omedelbara sexuella mötet och därmed inte grundlägger 

bestående kontakter.313 Hur homosexuella träffar varandra får en framträdande roll både i 

utredningen och promemorian genom och båda materialen belyser att tillfälliga sexuella 

kontakter inte leder till bestående relationer. Här synliggörs normbärarens maktposition att 

avgränsa normalitet där bestående relationer blir en markör för den normala strävan. 
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Normbäraren bedömer tillfälliga sexuella kontakter som avvikande vilket innebär att 

normbrytaren bryter mot normaliserade beteenden. 

Då Socialstyrelsen besökte två bastuklubbar i Stockholm i februari 1986 med anledning av 

promemorian, hade personal från båda verksamheterna angett att antalet besökare sjunkit efter 

nyheter om aids.314 En i personalen angav att hen trodde att många ändrat val av sexuella 

tekniker samt upplyste om att det såldes fler kondomer än tidigare.315 Bastuklubbarna beskrivs 

i termer av britsar klädda i galonliknande material samt med dämpad belysning där besökarna 

ibland själva skruvar ur glödlamporna för att ordna en mörkare miljö. Vid besöken noterades 

också att besökarna var män i 30 – 40 årsåldern och ansågs se vanliga och välvårdade ut. I 

lokalerna fanns bland annat soffor och biosalonger.316 Det beskrivs att ett rum helt saknade brits 

och istället hade en ”slags ’hängmatta’ av nitade breda läderremmar i ansiktshöjd.”317  

Beskrivningen av klubbarna är berättande och innehåller inga utmärkande värderingar, dock 

avslutas den med en referering till prostitutionsutredningens rapport där även bastuklubbar 

berördes. Där anges att ”[l]änsrätten har svårt att föreställa sig några större smitthärder eller 

smittspridningskällor för HIV. Och detta har inte med intolerans att skaffa. Att det tillåts fortgå 

är inte annat än ett utslag av flathet från samhällets sida.”318 

Aids utbredning beskrevs av personalen ha påverkat de sexuella aktiviteter som utspelades på 

klubbarna. Trots avsaknad av värderingar skapar beskrivningarna en bild av lokalerna som 

anonyma där sex sker på galonklädda möbler och i dunkla ljus.  

 

2.3.2 Riskgruppen och riskbeteenden 

Förutom att tillhöra den sexuella minoriteten som normbrytare mot sexualitetsnormen ansågs 

homo- och bisexuella män som aids explicita riskgrupp, med grund i föreställningen att aids 

överförs via män som har sex med män. En betydande del av stigmat beskriver Svensson 

handlade om att riskgruppen beskylldes för att själva orsaka den sjukdom som drabbade dem.319 

Men för att belysa föreställningar om riskgruppens skuld måste fokus från riskgruppsmotivet 
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riktas om och en problematisering av riskbeteenden istället lyftas fram. Här behöver sexuella 

beteenden som accepterade eller inte undersökas. 

I utredningen ställer sig myndigheterna frågan om hur många homo- och bisexuella det finns i 

samhället, medan frågan inför Bastuklubbslagen handlade om hur många som lever med 

riskbeteenden.320 I fråga om riskbeteenden och förekomst av homosexuella män formulerar 

promemorian följande: 

 

I diskussionen idag om smittspridning av HIV är det inte antalet homo- och 

bisexuella män i Sverige som är av intresse, utan hur många som lever med 

riskbeteende, dvs. har sexuellt umgänge med många på ett sådant sätt att smitta 

kan överföras. Hur många de är vet vi inte. Storleken av gruppen kan också bara 

uppskattas.321 

 

Här synliggörs föreställningar om att vissa sexuella beteenden är mer riskfyllda än andra. 

Sådana beteenden framkommer vara många partners och/eller sex på sätt som möjliggör att 

smitta överförs. Citatet speglar ett perspektiv på situationen där det förekommer variationer 

som innebär att riskgruppen inte är homogen. Med andra ord behöver inte alla homo- och 

bisexuella män utgöra samma risk. Svensson lyfter här en tes om den goda respektive dåliga 

homosexuella mannen.322 ”Att associera homosexualitet till sex framstår som negativt i enlighet 

med föreställningen om att det finns goda homosexuella.”323 Detta motiverar att undersöka vad 

som särskiljer personer inom den stigmatiserade gruppen genom att studera situationen med 

perspektiv på beteenden som särskiljer. Svensson refererar till sociologen Benny Henriksson 

som hävdat att ”… det är den promiskuösa bögen som utgör problemet, inte homosexualiteten 

i sig. Det är framförallt den promiskuösa bögens ’runtknullande’ på så kallade bastuklubbar 

som är uppe till diskussion.”324 Som framgått tidigare ansågs bastuklubbarna vara tillhåll för 

tillfälliga kontakter som inte uppmuntrade till bestående relationer. Detta styrker 
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föreställningen om att den homosexuella individen, i detta fall bastuklubbsbesökaren, inte är 

förmögen att upprätthålla en fast relation.325  

I promemorian görs beskrivningar av riskbeteenden graderade utifrån hur riskfyllda de anses 

vara. I den kontexten utgörs riskbeteenden av sexuella tekniker, vilka inte enbart rör 

homosexuella förbindelser. Risktekniker kategoriseras utifrån huruvida de ”alltid innebär risk”, 

”kan innebära risk” eller är ”utan risk”. Kategorin som alltid innebär risk för smitta utgörs av 

anala samlag utan kondom; vaginala samlag utan kondom; att ”suga” penis utan kondom; slicka 

där bak (saliv vid anus); s.k. ”fist-fucking” och att dela sexleksaker utan att rengöra dem. 

Sexuella tekniker som beskrivs kunna innebära risk anges vara anala samlag med kondom; 

vaginala samlag med kondom och att ”suga” penis utan att utlösning sker i munnen. De tekniker 

som anses vara utan risk, här så kallat ”säker sex”, är ömsesidig onani (med kondom) samt 

kontakt hud mot hud (massage, smekningar, kramar) samt kyssar på huden.326  

Vidare beskrivs att riskfyllda sexuella beteenden också kan handla om utbyten av kroppsvätskor 

så som blod, sperma och slidsekret. Utbyte av kroppsvätskor innebär att personen utsätter sig 

själv eller den som hen har sex med för risk att drabbas av HIV.327 Men risken för HIV stannar 

inte bland personer med riskbeteenden, utan med tiden sprids det vidare även till personer med 

ett fåtal sexpartners.328 Här utmärks den goda människan vara den med få sexuella partners. 

Den som försvårar kontrollen över aids spridning är således personen med många sexpartners 

och/eller riskfyllda sexuella tekniker, så som de nämnda ovan. 

Även individperspektiv lyfts in i sammanhanget kring riskbeteenden. Ett riskbeteende 

exemplifieras med den homosexuella individen som ännu inte bearbetat sin sexuella läggning 

och därmed inte accepterat den. Denna person utgör ett hot för aids spridning på grund av att 

en hen söker sig till ytliga relationer.329 I utredningen framställdes respondentgruppen 

homosexuella antingen befinna sig i en parrelation eller önska göra det.330 Tvåsamhetsidealet 

lyser stark även i bastuklubbsmaterialet. Individen i exemplet bryter mot ideal om fasta 

parrelationer mellan två människor, där hen som avvikare från normaliserade beteenden utgör 

en risk att sprida aids. Att inte acceptera sin homosexualitet blir således ett riskbeteende i sig. 

Att anta att individen söker sig till ytliga relationer på grund av att hen inte insett eller accepterat 
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sin homosexuella läggning, är en normativ handling som normbäraren gör genom att markera 

att och hur någon bryter mot accepterade sexuella beteenden. Den felande handlingen lyfts på 

individnivå och normbäraren visar inte hänsyn till att bilden den målar upp om normbrytaren 

är homofobisk. Individen blir måltavla trots att homofobi är strukturellt skapat i och av det 

heteronormativa majoritetssamhället där normbäraren åtnjuter privilegiet att inte få sin 

sexualitet, val av antal partners eller sexuella tekniker granskad eller bedömd i myndigheternas 

handlingar. Nu nämns inte längre att olikkönade sexuella förbindelser kan vara riskfyllda, utan 

normbrytaren blir fokus. 

I utredningen anges att enkätundersökningen från den allmänna gruppen visat att övervägande 

antalet respondenter betraktade homosexualitet som ett tragiskt livsöde och den homosexuella 

människan som oturligt drabbad.331 Ett perspektiv på den desorienterade homosexuella 

individen med acceptanssvårigheter förstärker bilden av att homosexuella ansågs behöva 

kontrolleras av samhället. Homosexuella uppfattades inte själva kunna kontrollera de 

omständigheter som ledde till att de utgjorde spridningsrisk. Svensson lyfter fram en liknande 

tanke och refererar till samtida föreställningar om att homosexuella är självdestruktiva, varpå 

samhället behöver hjälpa dem.332 

Ett annat riskbeteende som behandlas i promemorian handlar om den bisexuella mannen och 

dess möjlighet att inleda såväl samkönade som olikkönade relationer. Bisexuella män anses 

utgöra en spridningsrisk mer omfattande än personer med enbart samkönade relationer.333 

 

Hur många bisexuella män lever med riskbeteende? Vet de kvinnor som dessa 

män har sexuellt umgänge med om att männen är bisexuella? Utsätts de för risken 

att smittas av en allvarlig sjukdom utan att veta om det? (---) De bisexuella är 

rädda om sin anonymitet och går därför troligen oftast till mötesplatser av typen 

parker, offentliga bad, videoklubbar och bastuklubbar.334  

 

Det hot den bisexuella mannen utgör för samhället är att smitta kvinnor med aids, vilket han 

förvärvat genom sex med andra män. Att den bisexuella mannen skulle utgöra ett hot för en 
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annan homo- eller bisexuell man berörs inte, utan överförandet av aids till en kvinna är den 

explicita faran. Åter framkommer perspektivet på det som även Svensson berör, att hotbilden 

som aids utgjorde inte handlade om att män som har sex med män kan smitta varandra, utan att 

den ”vanliga människan” utsattes för aidsrisk.335 Följande citat är hämtat ur samma text som 

föregående och uppvisar en frustration över att gruppen män som någon gång haft sex med en 

annan man anses svår att nå.  

 

På dessa platser har de möjlighet att knyta tillfälliga sexuella kontakter utan att 

behöva vara medlemmar i någon förening. Risken att de möter någon som känner 

igen dem är liten. Till parker, offentliga bad och videoklubbar går ju dessutom 

andra som inte är homosexuella. De män som någon gång har sex med andra män 

är många. Hur ska vi nå den gruppen?336 

 

Citatet synliggör en riskperson, en man som någon gång har/har haft sex med andra män. Denna 

formulering reproducerar föreställningen om att aids är en sexuellt överförbar sjukdom (mellan 

män). Bisexuella män anses särskilt problematiska och beskrivs: ”De bisexuella männen lever 

i ett förhållande med kvinnor samtidigt som de har sexuella kontakter med män (eller tvärtom). 

Om de smittas med HIV, kan smittan spridas vidare till heterosexuella.”337 Problemet med den 

bisexuella mannen är således att han har både samkönade och olikkönade förhållanden. Oavsett 

relationskonstellation utgör den bisexuella mannen ett hot mot kvinnor som har sex med 

bisexuella män.338 Gruppen som hotas av den bisexuella mannen läggning är den heterosexuella 

majoriteten.  

 

Hur många bisexuella män lever med riskbeteende? Vet de kvinnor som dessa 

män har sexuellt umgänge med om att männen är bisexuella? Utsätts de för risken 

att smittas av en allvarlig sjukdom utan att veta det? (…) De bisexuella är rädda 

om sin anonymitet (…)339 

 

                                                           
335 Svensson, Liket i garderoben, s. 65. 
336 Prop. 1986/87:149, s. 29. 
337 Ibid., s. 27. 
338 Ibid. 
339 Ibid., s. 29. 
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Den som här utsattes för aidsrisk var inte normbrytaren, utan kvinnan vars manliga sexuella 

partner hemlighetshåller sin bisexuella läggning. Ett antagande som görs handlar om att 

kvinnan som lever med en bisexuell man har heterosexuella relationer, vilket leder till 

antagandet att hon sprider aids vidare ut i det heterosexuella majoritetssamhället. Här behövde, 

som Sedgwick hävdat, hotet undanröjas.340 Undersökningen visar att den bisexuella mannen 

ansågs utgöra ett större hot mot det heteronormativa samhället än den homosexuella. 

Homosexuella män utgjorde inte samma hot gentemot samhället så länge de endast smittade 

andra homosexuella män. Genom att framhålla hur heterosexuella kvinnor riskerade bli de som 

smittas och bär med sig smittan utanför riskgruppen, reproducerades kvinnans skörhet likt den 

mansdominerade genusordningen gärna framhäver, där mannen sörjer för kvinnan. Om 

Sedgwicks tes stämmer in i sammanhanget skulle detta innebära att det hot som homo- och 

bisexuella män ansågs utgöra för samhället inte handlade om smittade kvinnor, utan risken att 

smitta heterosexuella män. Att stigmatisera den sexuella minoriteten reproducerar därför det 

mansdominerade samhällets makt över vad som är normaliserad sexualitet och inte. 

En statistisk siffra som anges i promemorian är att det per 31 oktober 1986 fanns 1235 kända 

smittbärare. Mer än hälften av dessa var homo- och bisexuella män.341 Detta innebär att en stor 

del av alla smittbärare har kategoriserats som något annat än som tillhörande den stigmatiserade 

gruppen. I enlighet med Rosenberg behöver analytiskt fokus riktas mot vad som sker då hetero- 

och homosexualitet delas upp.342 De statistiska siffror som lyftes skulle kunnat avdramatisera 

riskgruppen som utpekade smittspridare på grund av att lika många kategoriserades som något 

annat än män som har sex med män. I den tidigare undersökningsdelen framgår dock att 

stigmatiseringen av riskgruppen fortgick på grund av föreställningar om att de spred aids till 

andra personer utanför den egna gruppen. Att närmare häften av smittbärarna i statistiken inte 

kategoriserades som homo- eller bisexuella män skulle innebära att nästan hälften av de som 

smittats hade fallit offer för den icke-heterosexuella mannens smittbärande och spridning av 

aids. Hotet om aids var således knutet till riskgruppens aktioner. Heterosexualitet stod därför 

utan skuld i frågan. 

Den bisexuella mannen ansågs utgöra ett särskilt hot mot heterosexuella och i promemorian 

beskrivs detta enligt följande: 

                                                           
340 Rydström, ”Queer teori och historia”, s. 87. 
341 Prop. 1986/87:149, s. 27. 
342 Rosenberg, ”Den heteronormativa historieskrivningen”, s. 272. 
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De bisexuella männen lever troligen i mer komplicerade och ångestskapande 

förhållanden idag. Enligt en man som suttit i ”gay-jouren” är många bisexuella 

som ringer dit så rädda att det ska komma ut att de har haft sexuella kontakter med 

andra män att de hellre tar sitt liv än att någon ska få veta om det. Tillfälliga 

sexuella kontakter kan troligen ge ångest efteråt.343 

 

Här framträder normativitetens konsekvenser genom ett individperspektiv. Att avvika från 

normen om sexualitet och tvåsamhet sägs skapa konsekvenser för personen genom ångest och 

självmordstankar. Problematiseringen av bisexualitet som hotbild fortsätter: 

 

Om mannen inte vill att hans fru eller fästmö ska få veta att han är bisexuell, kan 

det vara svårt att motivera varför han efter diskussionerna om AIDS plötsligt vill 

använda kondom, om kvinnan t. ex. har p-piller och ingen av dem har haft 

anledning att tro att den andra varit otrogen. Dessa kvinnor, som genom en rad 

olika omständigheter utsätts för risken att smittas av HIV, har ingen möjlighet att 

skydda sig eftersom de inte vet att de är utsatta för en risk. Allt som underlättar 

anonyma, tillfälliga sexuella kontakter mellan män ökar denna risk.344 

 

Åter igen är det den heterosexuella personen som skyddas, medan normbrytaren har sig själv 

att skylla. Den homo- eller bisexuella mannen som sprider aids tillskrivs en aktiv roll i 

aidskontexten medan den heterosexuella personen framställs som passiv. Här synliggörs ett 

åtskiljande där normbrytaren med icke-accepterade sexuella beteenden bär skuld, medan den 

passiva heterosexuella normbäraren går skuldfri, oavsett om hens handlingar i sin tur sprider 

aids vidare.  

Den som ansågs vara i behov av samhällets skydd var således den passiva, heterosexuella 

individen. Den normbrytande personens å sin sida drevs av lust och vilja att träffa många 

partners. Personer som lever med sådana riskbeteenden behövde rekommenderas att begränsa 

sig till en sexpartner, och att den partnern skulle informeras om smittrisken den kan utsättas 

för.345 

                                                           
343 Prop. 1986/87:149, s. 31. 
344 Ibid. 
345 Ibid., s. 35. 
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2.3.3 Lag och konsekvens 

I promemorian beskrivs bastuklubbarna göra det enklare för män som har sex med män att träffa 

anonyma och tillfälliga sexuella kontakter, varpå sådan verksamhet ökar risken för aids 

spridning.346 Det uttrycks att ”[s]yftet med bastuklubbarna och videoklubbarna är att underlätta 

tillfälliga sexuella förbindelser.”347 Det noteras dock att om klubbarna tvingas stänga ner sina 

verksamheter kan tillfälliga sexuella kontakter fortsätta vara tillgängliga på andra platser, så 

som i parker, på offentliga toaletter m.m.348 Ett argument för att behålla klubbverksamheterna 

lyfts vara att klubblokalerna fungerar som en trygg plats för personer som i andra öppnare rum 

kan utsättas för misshandel och våld.349 Men om klubbarna skulle tillåtas fortsätta bedriva 

verksamhet skulle det signalera att smittfaran på bastuklubbarna inte ansågs särskilt stor. 

Argument både för och emot klubbarna ventilerades. Det lyftes dock slutligen fram, att om 

klubbarna skulle tvingas stänga ner, skulle det bli en markering från myndigheternas sida att 

klubbesök utgör smittorisk.350 Som makthandling blev Bastuklubbslagen på så vis statsmaktens 

markör gentemot den stigmatiserade gruppen om vad som är accepterat och inte.  

I promemorian beskrivs att utformningen av klubblokalerna visar upp sexualiteten ”… som 

avskild från andra mänskliga relationer.”351 Den symbolik klubbarna tillskrevs handlade således 

om något annat än vad som ur mänsklig och relationell synpunkt accepterades. Följande 

beskrivning är motiveringen till att klubbarnas lokaler medför ökad risk för spridning av HIV: 

 

1. Möjlighet till anonyma, tillfälliga sexuella kontakter genom dålig belysning och 

hål i väggar mellan bås genom vilka helt anonyma kontakter kan ske, t. ex. 

munsex. 

2. Låsbara kontaktrum med madrasser, där tillfälliga, mer avancerade sexuella 

kontakter kan ske. Möjligheten att ha många partners ökar. Klubbarna har öppet 

hela natten. 

3. Spelautomaten, som finns i en videoklubb, kan locka dit unga killar som är i en 

sökande period av sitt liv. Att en videoklubb i Göteborg har släppt in skolungdom 

gratis leder tankarna till underlättande av prostitution. 

                                                           
346 Prop. 1986/87:149, s. 31. 
347 Ibid.  
348 Ibid., s. 34. 
349 Ibid. 
350 Ibid., s. 35. 
351 Ibid. 
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4. Ju fler lokaler det finns som underlättar för människor att ha många tillfälliga 

förbindelser, desto lättare är det för dem att hamna i situationer som de kanske 

ångrar senare.352 

 

Här beskrivs att lokalernas utformning uppmuntrar till tillfälliga och anonyma sexuella 

kontakter. Genom att ha öppet hela natten blev det dessutom väldigt tillgängligt. Att besökaren 

även kanske ångrar sig förstärker den bild Svensson beskriver om homosexuella mäns skam- 

och skuldkänslor på grund av stigmat tillika aids.353 I citatet ovan lyfts åldersperspektiv, men 

detta är enda gången bastuklubbsmaterialet problematiserar detta. Ett scenario beskrivet som 

att det ”leder tankarna till underlättande av prostitution.”354 Kanske var detta ett argument som 

med sitt djup och allvar förstärkte bilden av bastuklubbarna som oacceptabla.  

Svensson lyfter att bastuklubbarna symboliserade en promiskuöshet.355 I promemorian 

argumenteras för att om klubbverksamheterna stängs, trots att liknande möjligheter till sex med 

många och tillfälliga partners finns i till exempel parker, ska det totala antalet tillfälliga sexuella 

kontakter minska vid en förbudslag. Detta kommer i sin tur leda till en minskad spridning av 

HIV.356 Bastuklubbarnas synonymi med aids var utmärkande.  

Det grundläggande heteronormativa idealet handlar om att en man och en kvinna sexuellt och 

känslomässigt dras till varandra. Mannen förväntas vara maskulin och kvinnan feminin, och de 

attraheras bara av varandra. Av heteronormativiteten förväntas paret eftersträva tvåsamhet och 

monogami.357 Den stigmatiserade gruppen bryter således mot idealet om olikkönade pars 

känslomässiga dragning och sexuella attraktion till sin motsats. Tidigare problematiserades att 

heteronormativa ideal även handlar om att sexuella förbindelser sker i hemmet, emedan 

bastuklubbarna inbjöd till normbrytande utrymmen för normbrytande sex.  

Då den stigmatiserade sexuella minoriteten blev ämne för repressalier har undersökningen 

hittills visat att heteronormativa ideal om tvåsamhetssträvan, monogami och platsangivelser för 

sex lös stark i fråga om Bastuklubbslagen. Som Svensson hävdar kunde föreställningen om den 

goda homosexuella människan exempelvis handla om att denne levde monogamt.358 Att 

                                                           
352 Prop. 1986/87:149, s. 36. 
353 Svensson, Liket i garderoben, s. 60. 
354 Prop. 1986/87:149, s. 36. 
355 Svensson, Liket i garderoben, s. 65. 
356 Prop. 1986/87:149, s. 37. 
357 RFSL, ”Begreppslista”. 
358 Svensson, Liket i garderoben, s. 62. 
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bastuklubbsbesökaren inte uppfyllde sådana ideal förstärkte bilden av klubbarna som 

promiskuösa. 

I promemorian argumenteras för att en förbudslag vore önskvärt.359 Frågan om skyddade 

samlag som spridningsprevention lyfts, men det beskrivs vara svårt att få klubbesökare att 

använda kondom. ”En svårighet med att få folk att praktisera ’säkrare sex’ ligger i att 

sexualiteten inte styr förnuftet. Det ena kan ge det andra, och benägenheten att ta risker ökar 

om man är sexuellt upphetsad.”360 Bastuklubbsbesökaren försatte sig således i riskfyllda 

situationer på grund av sexuell lust, och upphetsningen var så pass moralsänkande att personen 

inte förmådde värna om eventuell smittöverföring. Den stigmatiserade gruppens bristande 

moral innebar att deras sexuella lust kunde påvisas vara större än respekten inför andra 

människors liv.  

Undersökningen har visat att riskbeteenden var ett starkt inslag i stigmatiseringen under 

utbredningen av aids, tidvis starkare än riskgruppsmotivet. Genom perspektivet att människan 

betraktar sig själv och betraktas av andra genom en serie upprepade handlingar, där accepterade 

handlingar ska garantera normbärarens status som normal, lyfts tillfälle för en normkritisk 

fördjupning av Bastuklubbslagen. Svensson påtalar att då det finns goda homosexuella blir att 

härleda homosexualitet till sexuell handling negativt.361 Det gäller därför att söka sig bortom 

det uppenbara, fysiska sexet för att belysa vad normer innebar för samhället och den sexuella 

minoriteten. Med stöd i Svenssons framställning om god och dålig människa, påvisar 

undersökningen föreställningar om riskbeteenden och dessas olika betydelser för spridning av 

aids, genom att synliggöra att riskgruppen inte betraktades vara homogen. Inte alla ansågs 

utgöra samma risk för aids spridning.  

Inom en norm existerar och samverkar andra normer och tillsammans bildar de ideal för hur 

normbäraren bör vara. En norm är således aldrig helt enkel, varpå normbärandet och 

normbrytandet följer samma ojämna mönster. För att undersöka hur goda och dåliga 

homosexuella kunde uppdelas, och varför, riktas ljuset mot sådana ideal. 

Av tvåsamhetsnormer, monogaminormer, ideal om antal sexpartners samt ideal om att sex sker 

i hemmet bärs heteronormen upp. Analyser av normer som föranlåg Bastuklubbslagen visar att 

sådana ideal föreställdes.  
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360 Ibid., s. 36. 
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Normer upprätthåller ideal för hur människan ska bete sig. Av majoritetssamhället anses sådana 

beteenden önskvärda, positiva och strävansvärda.362 Då föreställningar om riskgrupp och 

riskbeteende sammanförs i undersökningen synliggörs att den goda homosexuella människan i 

vissa delar bryter mot sitt normbrytande genom att uppfylla vissa andra heteronormativa ideal. 

Med detta menas, att trots att dess sexuella läggning gjorde den till normbrytare, fanns personer 

inom den stigmatiserade gruppen som levde monogamt med en sexpartner och med vilken sex 

enbart skedde i hemmet. Dvs, uppfyllde andra heteronormativa ideal än gällande sexuell 

läggning.  

Här måste förstås att även den som bryter mot normen kan vara normativ enligt den norm den 

bryter mot. Om att leva med en människa är ett relationsideal som bär upp heteronormativiteten, 

kan den som följer tvåsamhetsnormen ta del av heteronormativa, normaliserade markörer. Detta 

kan bidra till att inte behöva kritiseras för sina handlingar så länge personen fortsätter handla 

eftersträvansvärt, till exempel monogamt. Monogami eller tvåsamhet blir på så vis markörer 

för normalitet, så som även Svensson beskriver.363 En homo- eller bisexuell man under 1980-

talets stigma- och aidskontext kunde därför uppfattas som god genom att på andra sätt än med 

sin sexuella läggning följa heteronormativa ideal.  

Ett argument som källmaterialet lyfter gällande bastuklubbarna handlar just om tillfällen där 

besökarna kunde knyta anonyma och/eller tillfälliga sexuella kontakter. Bastuklubbarna kallas 

i promemorian till och med för ”inrättningar (som) underlättar högriskbeteende”.364 Men långt 

ifrån alla inom den stigmatiserade sexuella minoriteten utsatte sig för den risk klubbarna ansågs 

utgöra. Detta innebär att aids- och stigmakontexten inte enbart handlade om åtskiljandet mellan 

hetero- och homosexualitet, utan även rör huruvida den homosexuella normbrytaren genom 

vissa kriterier ansågs promiskuös i relation till den goda normbrytaren som inte levde med 

samma riskbeteenden.  

Genom att särskilja den goda från den dåliga träder en bild fram där performativt upprepande 

handlingar inte enbart rör den sexuella läggningen utan även subjektet, i detta fall den goda 

homosexuella mannen. Dennes position innebar att den som underordnad homosexuell, genom 

att uppfylla vissa heteronormativa ideal, kunde tillskrivas vissa positiva attribut i relation till 

den dåliga homosexuella personen med riskbeteenden. 

                                                           
362 RFSL, ”Begreppslista”. 
363 Svensson, Liket i garderoben, s. 25. 
364 Prop. 1986/87:149, s. 37. 
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Heteronormativa föreställningar handlade om beteenden och handlingar där klubbesökarnas 

brytande mot det sexuellt accepterade fick en betydande roll då bastuklubbarnas verksamhet 

skulle förhindras. Föreställningar om både fysiska och känslomässiga riskbeteenden har 

påvisats låg till grund för Bastuklubbslagen. Genom att föreställa bastuklubbsbesökaren i en 

sexuell, dunkel, promiskuös miljö kunde bastuklubbarna anses vara aidshärder. Det uttrycktes 

att lokalernas utformning var att betrakta sexualitet som avskild andra mänskliga relationer.365 

Detta var ett argument för att belysa att klubbarna inte uppmuntrade till bestående 

kärleksrelationer, så som de heteronormativa idealen föreskriver. Genom att framställa 

bastuklubbarna som motsats till normativa tvåsamhetsutopier klubbades lagen igenom i mars 

1987. 

Då myndigheterna kom att involvera sig i aidsfrågan hade samhället sedan tidigare redan pekat 

ut homo- och bisexuella män som riskgrupp. Även RFSL hade behandlat aids som fråga för 

homosexuella. Thorsén menar att det under början av aids utbredning ansågs homofobt att 

kritisera bastuklubbarna.366 Undersökningen visar dock att den tanken försvann fort förbi under 

myndigheternas epidemiologiska arbete. Myndigheternas ageranden visar att heteronormativa 

föreställningar fick företräde att tolka den normbrytande sexualiteten och dess privatliv, utan 

att framhäva vetskapen om att aids kunde smitta genom annat än sex mellan män.  

I föreställningen om den goda och dåliga homosexuella individen har uppsatsen visat att 

heteronormativa ideal fungerade som markörer för vad som inte var sexuellt accepterat. Att 

överträda det accepterade medförde konsekvenser med aids som största hotet, men även 

statsmaktens sanktioner. Att bryta mot normativa ideal motiverade myndigheternas åtgärder 

och att stoppa den största smitthärden som fanns skulle leda till att smittfrekvensen sjönk.367 

Genom att belysa riskbeteenden har analysen bekräftat Svensson tes. Även i 

Bastuklubbskontexten gjordes en uppdelning av personer inom den stigmatiserade sexuella 

minoriteten, och uppdelningen grundade sig i heteronormativa relationsideal. 

 

2.3.4 Mottagandet av lagen  

Lagen riktade sig specifikt till anordnaren och löd enligt följande: 

                                                           
365 Prop. 1986/87:149, s. 35. 
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Hämtat ur: Förslag till Lag om förbud mot s.k. bastuklubbar och andra liknande verksamheter, i Proposition 

1986/87:149, s. 45. 
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Lagen innebär att det inte längre är tillåtet att för allmänheten anordna sådan 

tillställning eller sammankomst, som är särskilt ägnad att underlätta för besökare 

att där ha sexuellt umgänge med varandra. Härigenom förbjuds bl.a. s.k. video- 

och bastuklubbar för homosexuella. Den som bryter mot förbudet skall i 

normalfallet dömas till fängelse.368 

 

Då lagen motiverades lyftes en aspekt som direkt rörde sexualitet, där den sexuella minoriteten 

utgjorde de problemfyllda klubbesökarna. Detta uttrycktes, trots att liknande verksamheter där 

personer med andra sexuella läggningar likväl föll in under förbudslagens ramverk.369  

Då lagen stiftades betraktades HIV fortfarande vara veneriskt, dvs. sexuellt överförbart. År 

1989 redigerades lagens första paragraf till följd av ändringar gjorda i SmL då HIV istället kom 

att klassas som allmänfarlig sjukdom. Den nya paragrafen löd: ”1 § Till skydd mot spridning 

hos människor av sjukdomar som avses i 1.3 bilagan till smittskyddslagen (1988:1472) ges i 

denna lag bestämmelser om förbud mot att anordna vissa tillställningar och sammankomster 

(1989:299).”370 Under 2004 kom Bastuklubbslagen att hävas.371  Även detta med grund en 

revision i SmL (2004:168). 

Thorsén beskriver att lagen mottogs med blandade reaktioner, företrädesvis negativ kritik. 

RFSL hävdade att antalet osäkra sexuella kontakter ökat som en konsekvens av lagen. Det var 

nu svårare att nå ut med information om aids och RFSL menade att lagens konsekvenser därmed 

var livsfarliga. Antalet sexuella möten i till exempel parker hade ökat, vilket ledde till att 

informationsarbetet försvårats betydligt. Det hävdades också att våldet mot homosexuella 

ökat.372 

Utvecklingen för homosexuellas sociala och juridiska situation i samhället var under 1980-talet 

enligt Thorsén tudelad. Detta motiverar Thorsén genom att Bastuklubbslagen trädde i kraft 

samtidigt som framvecklingen av inkluderande sambolagstiftning för samkönade par, 

undanröjande av diskriminering gentemot homosexuella i lagen m.m.373 Thorsén styrker att 

aids både fick en positiv och negativ konsekvens för homosexuellas situation, grundat i att 

                                                           
368 Prop. 1986/87:149, s. 1. 
369 Thorsén, Den svenska aidsepidemin, s. 208ff; 210. 
370 Lag (1989:299) om ändring i lagen (1987:375) om förbud mot s.k. bastuklubbar och andra liknande verksamheter. 
371 Lag (2004:177) om upphävande av lagen (1987:375) om förbud mot s.k. bastuklubbar och andra liknande 
verksamhet. 
372 Thorsén, Den svenska aidsepidemin, s. 209. 
373 Ibid., s. 213. 
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riksdagen samtidigt som Bastuklubbslagen klubbades igenom, instiftade 

diskrimineringslagstiftningen. Thorsén hänvisar till att detta innebar ett erkännande av 

homosexuellas principiella rätt till samliv under samma förutsättningar som heterosexuella.374 

Min forskning skiljer sig från Thorséns genom att den sätter fokus på normbildning och normers 

konsekvenser. Mitt källmaterial sträcker sig inte längre än till förbudslagen 1987. Min 

undersökning visar dock att föreställningar om homosexuellas situation i grund och botten 

handlade om föreställningar om sexuell normalitet. Den stigmatisering som mitt material har 

belyst gick hand i hand med normer om sexualitet. 

Thorsén hänvisar till skribenten Jon Voss som menat att 1980-talet resulterade i en 

avsexualisering av homosexualitet, och att homorörelsens inriktning gick från att vara en 

sexuell revolution till en social revolution.375 Att homosexuellas rättigheter har genomgått en 

progressiv utveckling sedan avpatologiseringen år 1979 är inte att förneka. Bland annat lade 

Homosexuella och samhället fram författningsförslag till ändringar i lagstiftningen, där 

tilläggen innebar att sexuell läggning blev diskrimineringsgrund i regeringsformen, 

tryckfrihetsförordningen, brottsbalken och utlänningslagen.376 Historiska händelser då 

homosexuellas rättigheter allt mer kommit att likställas med heterosexuellas, synliggör att 

homosexuellas situation förbättrats ur ett rättsligt perspektiv. Det som skett i den progressiva 

lagstiftningen är att normerna inte längre finner samma lagliga stöd. Årtal och rättsliga 

erkännanden uppvisar däremot inte de normer som upprätthåller heterosexualiteten som den 

normala sexuella läggningen. 
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375 Ibid., s. 214. 
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3. Undersökningens resultat 

Resultaten är uppdelade i två kategorier, en om sexualitet, normer och normalisering, och en 

om Bastuklubbslagen. Slutligen förs en avslutande diskussion. 

 

3.1 Sexualitet, normer och normalisering 

I undersökningen kontextualiserades föreställningar om homosexualitet ur källmaterialet 

Homosexuella och samhället. Undersökningen har visat att sådana föreställningar bland annat 

handlade om att förklara varför en person blir homosexuell. Förklaringsperspektiven visade sig 

utgå från att heterosexualitet är det vedertagna ursprungsläget, medan homo- och bisexualitet 

är något som utvecklas eller förvärvas. Detta innebär att heterosexualiteten som den enda av tre 

sexuella läggningar varken behöver förklaras eller beskrivas. Heterosexualiteten är så allmän 

att förklaringsteorier om hur människan blir heterosexuell inte ställs. Men i motsats till 

normbärarens sexualitet, beskrivs de andra sexuella läggningarna genom förklaringar om hur 

människan blir homo- eller bisexuell. Behovet av att tydliggöra att och varför den icke-

normativa personen bryter mot det heterosexuella mönstret, synliggör att en åtskillnad har 

skapats. Denna uppdelning säkerställer normbärarens fortsatta privilegium att uppfattas som 

normal. 

Homo- och bisexuell läggning betraktades som en utvecklad avvikelse, sannolikt förvärvad hos 

personen i det genetiska befruktningsögonblicket, av hormonella aspekter i fostringsstadiet 

samt psykologiska påverkansfaktorer under barnens första år.377 Sökandet efter orsaker visar 

även på det heteronormativa samhällets behov av att förklara hur heterosexuella beteenden kan 

brytas, varpå normbrytandet tillskrivs en avvikande innebörd. 

Undersökningen har synliggjort hur utredningen tolkade sin enkät- och intervjuundersökning 

utifrån bilden av en normbärare och en normbrytare. Här lyfter utredningen en åtskillnad mellan 

den heterosexuella majoriteten och den homosexuella minoriteten, där majoritetens respons 

ansågs tillräcklig för att beskriva allmänhetens syn på homosexualitet och homosexuella. 

Samtidigt ansågs minoritetens svar inte vara tillräckligt representativa.  

                                                           
377 Homosexuella och samhället, s. 35. 
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Genom undersökningens normkritiska perspektiv belyses dock att om minoritetens svar ansetts 

likvärdiga allmänhetens, hade den normbärande majoritetens svar inte lika självklart tilldelats 

det högre värdet. Med grund i maktförhållanden mellan sexuella läggningar måste den ena 

värderas som mer tillförlitlig än den andra. Som Judith Butler visar har den heterosexuella 

genusordningen en uteslutning av homosexualiteten som sin primära uppgift. Att skapa denna 

åtskillnad och sedan kontrollera den är således en makthandling.378 Åtskillnaden utredningen 

gjorde vid hanteringen av enkät- och intervjusvaren är ett exempel på hur heteronormer 

upprätthålls. Undersökningen bekräftar därmed den heterosexuella normbärarens makt att 

värdera och bedöma, där hävdandet av maktordningar tar sig uttryck genom att försvaga den 

avvikandes betydelse och funktion. 

Tidigare forskning har hävdat att människan av samhället betraktas vara heterosexuell så länge 

hen aktivt inte hävdar motsatsen. Denna tes har visat sig stämma överens med källmaterialet 

där min undersökning bekräftar hur föreställningar om sexuell normalitet grundlade 

föreställningar om homosexualitet. Utredningen argumenterade för att heterosexualiteten som 

institution byggt upp samhället och att den heterosexuella kulturen därför dominerar. När det 

heterosexuella samhället sedan förväntar sig en heterosexuell befolkning försvåras läget för den 

homosexuella minoriteten. Strategier för att förändra denna situation, utöver undanröjandet av 

diskriminering i lagen, betonas vara att den homosexuella individen själv måste bekräfta sin 

sexuella läggning för att hävda sin plats i samhället. Homosexuellas egna engagemang skulle 

således medverka till att förändra heteronormativa samhällsstrukturer. Min undersökning visar 

dock att inga avkall eller förhandlingar gällande heterosexualitetens privilegier motiverades. 

Varken gällande bilden av sexuell normalitet, kulturell dominans, företräde till den rätta 

barnuppfostran eller företräde till den rätta familjekonstellationen.  

För att öka den homosexuella befolkningens integrering uppmanades homosexuella att aktivt 

visa sin närvaro och komma ut för omgivningen och samhället. Här placerades 

anhörigperspektivet in varför hänsyn måste visas inför den homosexuellas omgivning. Bland 

annat måste den homosexuella ha förståelse för sina föräldrar som inte fått tid att förbereda sig 

på att deras barn är homosexuellt. Detta innebär att i processen med att komma ut som homo- 

eller bisexuell ställs den heterosexuella omgivningen i centrum. Föräldrarnas eventuella 

avståndstagande från sitt barn på grund av hens läggning måste därför förstås. Här togs ingen 

hänsyn till känslor hos den normbrytande individen, trots den homofobi som kommer till 
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uttryck vid omgivningens eventuella avståndstagande från sin medmänniska eller sitt barn. Här 

synliggörs konsekvenser för uppdelningen av hetero- och homosexualitet. Konsekvensen som 

valdes att inte lyftas fram handlade om att den homosexuella individens välbefinnande 

prioriteras lägre än den heteronormativa omgivningens. Den heterosexuella försätts i centrum 

oavsett vem frågan berör, vilket innebär ett godkännande av strukturell homofobi. 

Rosenberg menar att heterosexualiteten är beroende av en motsats med negativ laddning, och 

att den motsatsen är homosexualitet.379 Detta innebär att heterosexualitet markeras genom att 

ta avstånd från homosexualitet. Undersökningen har visat att ett sådant avståndstagande bland 

annat skett i fråga om att komma ut, där den homosexuella åläggs göra en aktiv handling för att 

offentliggöra sin sexualitet. Att behöva komma ut blir således en åtskiljande markör, varpå det 

blir en separerande handling. Då normbrytaren kan särskiljas, bekräftas normbärarens 

normalitet.  

Föreställningar om sexuell normalitet handlade om monogaminormen som föreskriver 

tvåsamhet och ideal om en sexpartner med vilken sex sker i hemmet. Vid aids ankomst och 

utbredning försattes frågor om sexuell läggning och sexuell normalitet i centrum. Såväl i 

utredningen som i bastuklubbsmaterialet uttrycktes föreställningar om att aids och 

homosexualitet hängde ihop. I undersökningen visades hur homo- och bisexuella män ansågs 

behöva berätta om sin sexuella läggning vid vårdbesök. Det beskrevs att om de underlät att 

berätta kunde fel prover tas. Denna föreställning gjorde aids synonymt med homo- och 

bisexuella män. Med andra ord ansågs risken för aids direkt röra människor med icke-

heterosexuell läggning.  

Då myndigheterna kom att agera gentemot aids aktualiserades epidemiologiska metoder med 

sökande efter spridningsmönster. I undersökningen har jag problematiserat hur utredningen 

(1984) beskrev aids som sexuellt överförbart mellan män. Den implicita betydelsen av detta 

innebär att kvinnor inte fördes in i sammanhanget.  

Bastuklubbslagen fattades inte i en handvändning, även om ett eventuellt förbud om en 

förbudslag snabbutreddes på socialministerns direktiv. Undersökningen har visat hur 

myndigheterna undersökte om redan befintliga lagstadgade åtgärder kunde vidtas, så som till 

exempel inskränkning av mötesfriheten. Denna inskränkning kunde emellertid endast begränsa 

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, dit bastuklubbar inte kunde inräknas. 
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En annan potentiell åtgärd som undersöktes gällde koppleri, vilken dock avfärdades då 

klubbesökares sexuella utbyten inte gällde ekonomisk ersättning. Inte heller kunde 

Smittskyddslagen tillämpas då denna enbart gäller personer som redan blivit smittade eller fört 

smittan vidare. Utan tillräckligt befintligt stöd förordades en förbudslag som direkt inskränkte 

klubbverksamheter likt bastuklubbarnas. 

Stigmatiseringen fortlöpte trots vetskap om att aids inte enbart smittade via sex, och trots att 

andelen smittade homo- och bisexuella män sjönk från ca 75 % till ca 60 % under åttiotalets 

första halva. Den homo- och bisexuella mannen ansågs redan av utredningen 1984 ha många 

sexuella partners. Denna idé kom att följa med in i kontexten kring Bastuklubbslagen. 

 

3.2 Bastuklubbslagen 

Då myndigheterna inledde sitt epidemiologiska och smittpreventiva arbete placerades 

heterosexuella i fokus. Likt tidigare forskning hävdat, visar även min undersökning att 

myndigheternas sanktioner rörde den sexuella minoriteten. Aids ansågs spridas till den så 

kallade ”vanliga” människan på grund av homo- och bisexuella mäns destruktiva leverne och 

bristande moral.380 Att identifiera den sexuella avvikaren som smittokälla reproducerade 

därmed stigmatiseringen och normbrytaren kategoriserades som riskgrupp.  

Bastuklubbarna kritiserades för att genom sin estetiska utformning uppmuntra till många och 

ofta anonyma sexuella möten. Besökaren antogs ha bristande moral ifråga om smittskydd och 

besöken på klubbarna ansågs sprida aids i större utsträckning än något annat. 

Ett argument för förbudslagen handlade om att en nedläggning av bastuklubbarna ansågs leda 

till att aidsspridningen skulle minska markant. Ett annat argument löd att ett förbud skulle 

signalera att myndigheterna inte ställde sig bakom sådana aktiviteter. I stigmakontexten blev 

bastuklubbarna problematiska genom att de ansågs uppmuntra till kontakter oförenliga med 

tvåsamhetssträvan. Tvåsamhetsidealet lös starkt och undersökningen visar att idealbilder av 

monogama relationer var centrala i lagskontexten. Problemet klubbarna utgjorde var att 

uppmuntra till många, anonyma och/eller tillfälliga sexpartners, vilket i sin tur blev 

problematiskt för heteronormativiteten då detta inte uppmuntrade till bestående relationer. 

Heteronormativa ideal om tvåsamhet, fåtal sexpartners och sex innanför hemmets väggar 
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bildade bakgrundskontexten som motiverade förbudslagen. Om antalet tillfälliga, anonyma 

sexpartners minskade hos riskgruppen, skulle även smittspridningen generellt minska. 

Undersökningen har visat skillnader i betydelse mellan riskgrupp och riskbeteenden. Det har 

framkommit att bedömningar av riskbeteenden möjliggjorde särskillnader mellan den goda och 

dåliga homosexuella människan. Särskilda riskbeteenden ramades in i bastuklubbsmaterialet 

och utgjordes där bland annat av sexuella tekniker. Dessa värderades utifrån vilken grad de 

ansågs öka risken för smittöverföring.  

Ett annat riskbeteende ansågs handla om att inte acceptera sin sexuella läggning, där den 

homosexuella individen som inte hade denna självacceptans utsatte sig för risker genom att ha 

många sexpartners. Att inte acceptera sin homosexualitet blev således riskfyllt i sig och denna 

person ansågs ha många sexpartners på grund av en skamkänsla gentemot sin sexuella läggning. 

Undersökningen har visat en föreställning om den bisexuella mannen som en särskild risk för 

heterosexuella. Bisexuella män innebar på grund av att sexualiteten är riktad mot båda könen 

en risk att överföra aids till en kvinna. Kvinnan kunde i sin tur överföra smittan till 

heterosexuella, samt personer med fåtal partners.  

Den stigmatiserade homosexualiteten, i detta fall män som har sex med män, var det explicita 

hotet gentemot det heteronormativa majoritetssamhället, ett samhälle beskyddat av och genom 

den heterosexuella mansdominansen. Det hot män som har sex med män utgjorde undanröjdes 

genom att upprätthålla idealet om det heterosexuella tvåsamma paret, och aids ursprung, oavsett 

vem som blev smittad, var homo- och bisexuella män. 

Klubbarna identifierades och förbjöds i enlighet med statsmaktens epidemiologiska strategi.  

Undersökningen har visat att bastuklubbarna ansågs vara tillhåll för aidsspridningen så till den 

grad att om de stängdes skulle smittspridningen uppenbart sjunka. Problemet med klubbarna 

var att de uppmuntrade till normbrytande relationer där just flertalet sexpartners ansågs vara ett 

anormalt beteende.  

I undersökningen har hotet som aids ansågs utgöra kopplats samman med perspektiv på den 

stigmatiserade gruppens handlingar som aktiva. På så vis har min undersökning kunnat påvisa 

att den sexuella majoriteten å andra sidan betraktades passiv, såväl som mottagare som spridare 

av aids. Avvikaren var därför ett uppenbart hot gentemot det önskvärda, där det önskvärda 

handlade om att varken ha eller sprida aids. Detta innebar en uppdelning mellan hetero- och 
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homosexualitet, en normativ handling av normbäraren som genom att särskilja sexualiteterna 

utförde en makthandling. 

Särskiljandet mellan skyldig och oskyldig har i undersökning visat sig inte enbart handla om 

normbärare och normbrytare på grund av sexuell läggning. Här har undersökningen 

uppmärksammat en separering mellan den goda och dåliga homosexuella människan. Genom 

att rikta fokus på normativa ideal som rör sig inom heteronormativiteten har det framgått att 

ideal om tvåsamhet, monogami, antal sexpartners och var sex utspelar sig, fick en betydande 

roll då förbudslagen utreddes och motiverades. Om de relationsideal som heteronormen värnar 

om efterlevdes och eftersträvades av normbrytaren, kunde denne bära upp ett ideal inom den 

norm som den med sin sexuella läggning bröt mot.  

I bastuklubbsmaterialet uttrycktes en frustration över okunskapen om hur många som lever med 

riskbeteende, med andra ord gjordes en problematisering utöver riskgruppsmotivet. Att 

identifiera och markera sexuell normalitet blev en strategi för att avgöra vad som kunde leda 

till aids fortsatta spridning. Trots att fokus flyttades från riskgruppen till riskbeteenden fortsatte 

riskbeteenden synonymiseras med riskgruppen. 

Normbrytaren som till exempel levde monogamt kunde inte på grund av att uppfylla det 

normaliserade monogamiidealet likställas med en heterosexuell. Oavsett föredömlighet på 

andra håll kunde normbrytaren därmed fortfarande bli stigmatiserad. Men då 

bastuklubbsmaterialet lade tyngd på betydelsen av riskbeteenden tonades riskgruppsmotivet 

ner. Frågan om vem som levde med riskbeteende möjliggjorde föreställningar om att inte alla 

inom riskgruppen utgjorde samma fara. Att skapa en åtskillnad inom riskgruppen försatte den 

promiskuösa homosexuella bastuklubbsbesökaren i en jämförande situation mot den goda 

homosexuella mannen, istället för den heterosexuella. 

 

3.3 Avslutande diskussion 

Maktpositionering ur ett normkritiskt perspektiv handlar om att människan som normbärare är 

privilegierad i situationer där normbärandet skapar ett positivt värde i relation till den som faller 

utanför normen. Maktpositionering varierar därför beroende på sammanhang. Det 

maktförhållande Bastuklubbslagen uppvisar satte den heterosexuella majoriteten högst upp i 

hierarkin genom att normalisera heterosexualitet. Min undersökning visar att där sexuell 
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läggning utgör en del av källmaterialet reproduceras den heterosexuellas maktposition. Detta 

innebär att den heterosexuella majoriteten kan fortsätta åtnjuta privilegier, så som att 

undkomma bli en problemformulering för myndigheterna ifråga om sexpartner, antal 

sexpartners, sexuella tekniker osv. Som statsmaktens sanktion har Bastuklubbslagen visat en 

stark förankring i heteronormativiteten. 

I undersökningen problematiserades ideal inom heteronormen vilka figurerat som avskiljare 

mellan personer inom riskgruppen. Detta har funnit stöd i bastuklubbsmaterialet där betydelsen 

av riskbeteenden framträder som en föreställning om hur aids skulle förhindras. Det menades, 

att alla inom riskgruppen inte levde med riskbeteenden. Detta har lett mig till en situation där 

jag sökt förstå betydelsen för normbäraren att framhålla att det fanns personer inom riskgruppen 

utan riskbeteenden. Genom att bryta ner heteronormen i flera ideal om hur relationer och sex 

enligt normen bör vara, har markörer för normalitet kunnat belysas. Jag har funnit att vissa inom 

riskgruppen kunde leva upp till vissa heteronormativa ideal, oavsett sexuell läggning. 

Monogami, tvåsamhetssträvan och sex innanför hemmets väggar blev markörer för sexuell 

normalitet. Att leva upp till dessa torde därför ha ansetts mindre riskfyllt för individen. 

Huruvida skillnader var synbara eller hade betydelse för personer med egna upplevelser är en 

fråga denna uppsats inte behandlar. Min undersökning begränsas av att studera normerna och 

deras verkan i den aktuella kontexten. Med den queera teoribildningen bakom mig som 

materialets tolkare, lyfts normernas konsekvenser fram. Att skapa skillnad och sedan 

kontrollera den, menade Monique Wittig är en makthandling.381 Att normbäraren av samhällets 

sexualitetsnorm skapar en åtskillnad mellan personer inom riskgruppen, är en makthandling 

endast den dominerade gruppen själv kan göra. Detta innebär att den goda homosexuella 

mannen inte åtnjöt exakt samma privilegier som heterosexuella, bara för att den inte utgjorde 

en nämnvärd risk. Skapandet av en skillnad inom riskgruppen var en maktutövning som lyfte 

den riskfyllde dåliga homosexuella mannen som det direkta hotet gentemot samhället. Om 

andra inom den stigmatiserade gruppen skötte sig väl, genom att till exempel leva monogamt, 

fanns ideal som den dåliga bröt mot. Men att bryta mot normen äventyrade samhällstryggheten. 

Detta åtskiljande förtog dock inte den uppdelning som gjordes mellan den sexuella majoriteten 

och minoriteten, där homosexuella män stigmatiserades som en följd av att undanröja 

eventuella påståenden om sex mellan männen i de kvinnofria maktskapande rummen. 

Särskiljandet mellan personer inom riskgruppen visar istället att de som tjänade på 
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stigmatiseringen, som kunde utöva makt och nyttja den för egen vinning, var den heterosexuella 

normaliteten. Den normala besatt privilegiet att inte få sin sexualitet ifrågasatt, studerad, 

analyserad och blottad för allmänheten, eller bli betraktad som den som bär och sprider aids.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

Litteratur- och källförteckning 

Litteratur 

Ambjörnsson, Fanny, Vad är Queer?, (Stockholm 2006). 

 

Bergenheim, Åsa, ”Drömmen om frihet: om sexualitet, normalitet och kön under perioden 

1950-80”, i Lena Lennerhed (red.), Från Sapfo till Cyborg: idéer om kön och sexualitet i 

historien, (Hedemora 2006). 

 

Hall, Donald, E., (red.) & Jagose Annamarie, The Routledge queer studies reader, (London 

2013). 

 

Lennerhed, Lena, Frihet att njuta, sexualdebatten i Sverige på 1960-talet, (Stockholm 1994). 

 

Rosenberg, Tiina, ”Den heteronormativa historieskrivningen”, i Eva Borgström (red), 

Makalösa kvinnor: könsöverskridare i myt och verklighet, (Stockholm 2002). 

 

Svensson, Ingeborg, Liket i garderoben: En studie av sexualitet, livsstil och begravning, Diss. 

Stockholms universitet 2007, (Stockholm, 2007).  

 

Thorsén, David, Den svenska aidsepidemin: Ankomst, bemötande, innebörd, Diss. Uppsala 

universitet 2013, (Uppsala, 2013). 

 

Tryckta källor 

SoU 1984:63, Statens offentliga utredningar, Homosexuella och samhället: Betänkande av 

utredningen om homosexuellas situation i samhället, (Stockholm 1984). 

 

Internetkällor 

Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om hivinfektion, 

www.folkhalsomyndigheten.se, (hämtad 2015-08-29).   

http://www.folkhalsomyndigheten.se/


81 

 

Jämställ.nu, Normkritik. www.jamstall.nu/fakta/normkritik, (hämtad 2015-08-28).  

Nationalencyklopedins nätupplaga, www.ne.se, sökord ”aids”, (hämtad 2015-08-28). 

Nationalencyklopedins nätupplaga, www.ne.se, sökord ”Monique Wittig”, (hämtad 2015-08-

27). 

Proposition 1986/87:149. Med förslag till lag om förbud mot s.k. bastuklubbar och andra 

liknande verksamheter, www.riksdagen.se, (hämtad: 2015-09-01). 

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, (RFSL), 

framsidebild, ”Bastuklubben”, 2005-06-20, www.rfsl.se/?=3815&aid=9572, (hämtad 2015-

11-15). 

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, (RFSL), 

Begreppslista. http://www.rfsl.se/?p=410, (hämtad 2015-08-30).  

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, (RFSL), 

HBT-historia, www.rfsl.se/?p=413, (hämtad 2015-08-30).  

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, (RFSL). 

Lagar, www.rfsl.se/?p=2840, (hämtad 2015-08-30). 

Rydström, Jens, ”Queer teori och historia”, Lambda nordica., 1996(2):3/4, s. 81-99, 1996, 

www.lambdanordica.se/wp-content/uploads/2011/11/1996-34-Rydstr%C3%B6m-Queer.pdf, 

(hämtad 2015-08-26).   

SFS 1987:375, Lag om förbud mot s.k. bastuklubbar och andra liknande verksamheter, 

www.riksdagen.se, (hämtad 2015-09-01).  

 

SFS 1989:299, Lag om ändring i lagen (1987:375) om förbud mot s.k. bastuklubbar och 

andra liknande verksamheter, www.notisum.se, (hämtad 2015-11-27). 

 

SFS 2004:177, Lag om upphävande av lagen (1987:375) om förbud mot s.k. bastuklubbar och 

andra liknande verksamhet, www.riksdagen.se, (hämtad 2015-11-27).  

SFS 2008:567, Diskrimineringslag, www.riksdagen.se, (hämtad 2015-09-01).  

http://www.jamstall.nu/fakta/normkritik
http://www.ne.se/
http://www.rfsl.se/?=3815&aid=9572
http://www.rfsl.se/?p=410
http://www.rfsl.se/?p=413
http://www.rfsl.se/?p=2840
http://www.lambdanordica.se/wp-content/uploads/2011/11/1996-34-Rydstr%C3%B6m-Queer.pdf
http://www.riksdagen.se/
http://www.notisum.s/
http://www.riksdagen.se/
http://www.riksdagen.se/


82 

 

SoU 1986/87:38, Socialutskottet, Betänkande om förbud mot s.k. bastuklubbar mm. 

(prop.1986/87:149), www.riksdagen.se, (hämtad 2015-09-01).  

Tidningen QX, ”Sagan om bastuklubbslagen”, 2002-12-03, www.qx.se/2214/sagan-om-

bastuklubbslagen, (hämtad 2014-10-30).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.riksdagen.se/
http://www.qx.se/2214/sagan-om-bastuklubbslagen
http://www.qx.se/2214/sagan-om-bastuklubbslagen


83 

 

Summary 

This essay is a queer theoretic research about heteronormativity through the period of aids 

increasing in the 1980s. The aim with my survey has been to examine norms about sexuality 

within the stigmatization of homo- and bisexual men in Sweden. The theoretic perspective is 

questioning how heterosexuality is being normalized and which impact the normalization had 

to the lawmaking of Bastuklubbslagen, a prohibition concerning gaysaunas, founded at 1987. 

The queer theoretic perspective is also an analyzing methodology used in this study. By 

focusing on heterosexuality as the normal sexuality, the method opens for studies about what 

happens when someone goes against sexual norms. The survey analyzes what happens when 

the sexual minority broke the rules of sexual normativity, and how they became treated with 

limitations as the lawmaking of Bastuklubbslagen. The analyzing method also reflects that 

when the sexual minority were stigmatized as the risk group spreading aids, heterosexuality 

became reproduced as normal. The fact that someone broke the normalized rules, re-produces 

the (hetero)normative sexuality. The theories I’ve applied also says that only the one’s who’s 

most powerful can create differences, and the making of divisions is therefore an exercise of 

power. 

The field of research within the context of aids and the stigmatization in the 1980s isn’t widely. 

Previous research used in the survey is specifically David Thorsén’s thesis “Den svenska 

aidsepidemin” concerning responses and debates about aids through the 1980s. The other thesis 

is Ingeborg Svensson’s “Liket i garderoben”, a survey about sexuality and norms enlightened 

through aids infected men’s funerals.  

The previous research has contributed to my study with perspectives on the stigmatization. 

Svensson points out that the sexual minority’s un-heterosexual sexuality made impact to the 

stigma, and that ideals of how to be normal was a controlling act the sexual majority could 

appear to maintain normality. Thorsén’s thesis shows that the authority’s aids prevention work 

started late, although the homo movement already started to inform homo- and bisexual men 

about aids and prevention at the beginning of aids arrival. Thorsén also says that aids made both 

positive and negative impact to the civil right of homosexuals.  

 The questions I have formed to the study concerns how homo- and bisexuality was described 

and how heterosexuality became normalized. How did homo- and bisexuals broke the rules of 
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heteronormal behaviours? How was hetero- and homosexuality divided, and which 

consequences did the division lead to? And lastly, which norms and ideals made impact to the 

founding of Bastuklubbslagen? 

My queer theoretic topic has shown that the making of differences between hetero- and 

homosexuality was an act motivated by maintaining the power as the normal sexuality. By 

showing that homosexuality needs causal explanations, the heterosexuality was reproduced as 

normative, and therefore stayed powerful in the hierarchy of sexuality.  

A theory Svensson is highlighting is that a person stays heterosexual until they argue against it. 

My study has confirmed this theory as central in the context of the stigma. The need of 

descriptions of homosexuality was an outcome of the need to reproduce the normalization of 

heterosexuality.  

Homo- and bisexual men were seen as the group having and spreading aids. Gaysaunas, on the 

other hand, were described as locals were this spreading took place. Gaysaunas was problematic 

because they were seen as encouraging many and anonymous sexual relations. In the founding 

of Bastuklubbslagen a high amount of sexual partners were pointed out as a risk for aids.  

Bisexual men were directly stigmatized as the group with potential risk of spreading aids to 

heterosexuals, because of the possibility of having sex with both men and women. Even if a 

heterosexual person would be infected, the resource of aids was the stigmatized group. If 

homosexual men spread aids within their own group wasn’t worrying.  

The making of divisions between hetero- and homosexuality, was, as the queer theoretic topic 

shows, a need to separate the un-normal to clarify the normality of heterosexuality. Ideals as 

monogamy, twosomeness and only sex with one partner, with whom sex was taking place in 

one’s home, were heteronormative ideals that separated people within the stigmatized group.  

My study shows that homosexuals were seen as the active actors in the spreading of aids, and 

heterosexuals, in the other hand, were passivated. But within the risk group for aids spreading, 

there were differences between the “good” and the “bad” homosexual. My study shows that 

heteronormative ideals about relations created differences between the good and bad 

homosexual. The good ones could for example be monogamous, and therefore, as long as they 

stayed that way, escape being seen as a risk. A privilege as heterosexuals already had. 

The authorities meant that if gaysaunas would had to close for good, the spreading of aids would 

be reduced. Homo and bisexual men visiting the gausaunas was a threat to society, and there 
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will of having many sexpartners was an explicit allegation the authorities made. Even when the 

meaning of risk behaviours separated people within the risk group, the behaviours continued to 

be synonymous with the group.  

When differences within the stigmatized group could be identified, difference between homo- 

and heterosexuals was no longer the only one. The context of Bastuklubbslagen put 

heterosexuality in the highest position of power since the law was strongly based on 

heteronormative ideals. With perspectives grounded in this essay’s theorization, the survey 

shows that the making of differences between hetero- and homosexuals wasn’t the only power 

reproduction in this context. The making of differences within the stigmatized group was 

grounded by heteronormative ideals. This shows that the divisions was an exercise of power, 

made exclusively by the powerful heterosexual normativity.  

 

 

 

  

  


