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Abstract 

Jenny Larsson: Förändring behövs i min samtid; en undersökning av Johan Almkvists skrift 

Sexuallivet i våra samhällen och möjligheten av dess förbättrande. Uppsala Universitet: Inst. 

För idé -och lärdomshistoria, C-uppsats, Vårterminen 2018. 

 

I denna uppsats ges en analys av läkaren Johan Almkvists skrift Sexuallivet i våra samhällen 

och möjligheten av dess förbättrande. Skriften publicerades 1942, under en tid av stora 

förändringar inom sexualpolitiken i Sverige. Då läkarna under denna tid fått en större 

vetenskaplig auktoritet även inom sexuallivet kan denna skrift ses som en representation för 

sin tid. Genom en analys av texten i jämförelse med samtidens samhälle påvisas en läkares 

tankar om förändringen gällande sexualiteten och varför en publikation av detta slag ansågs 

behövas. Uppsatsen undersöker vad denna läkare ansåg behövde förbättras i samhället och 

varför, samt hur detta skulle uppnås. Analysen är upplagd utefter de stora teman boken berör, 

rashygien, samhällsnytta samt könssjukdomar och sexualupplysning, teman som också var 

stora i samhället under denna tid. I uppsatsen framhålls hur Almkvist ansåg att sexuallivet 

skulle bli mindre samhällsskadligt genom att hålla sig till de skyldigheter han ställer upp. 

Skyldigheter som alla berör just områdena kring rashygien, samhällsnytta samt 

könssjukdomar och sexualupplysning. 

 

Keyword: Sexualpolitik, Johan Almkvist, folkhälsa, socialhygien, rashygien, samlevnad, 

sexualliv, 1940-tal, Sverige. 
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Inledning 
 

”Vid fyra tillfällen var sexualdebatten särskilt livlig: under 1880-talet, några år omkring 1910, 

1930-talet och 1960-talet.”1 Kanske kommer man i framtiden också lägga till slutet av 2010-

talet till detta, med #metoo-rörelsen och nu pågående utredningar i Svenska Akademien? Vad 

är det som gör att debatter blossar upp genom olika årtionden, debatter med återkommande 

teman? Samma teman, men olika infallsvinklar och nya rön. Vad ansåg man i tidigare 

debatter krävde förändring? Denna fråga ska denna uppsats försöka närma sig genom en 

analys av en skrift från 1942, gällande sexuallivet och behovet av förändring i samhället i 

Sverige under denna tid. 

 

Syfte och frågeställningar 

Sexualitetens historia har behandlats i många texter, avhandlingar och böcker där en översikt 

kan fås över de förändringar som skedde under 1930 -och 40-talet i Sverige. Vi kan utifrån 

dessa verk få en översikt över de milstolpar inom politiken och de nyckelpersoner som skapat 

de förutsättningar som finns idag. ”Det synsätt som började formuleras vid denna tid har i 

flera grundläggande drag därefter bestått och kommit att utgöra fundamentet för än idag 

bestående föreställningar om sexualiteten.”2   

Lika viktig som makrohistorien, är också mikrohistorien för att få en närmare inblick i 

och förstå de stora verkningarna i samhället. Denna uppsats ska därför titta närmare på en av 

de läkare som under en tid av stora förändringar inom sexualpolitikens historia gav ut skrifter 

i ämnet sexualitet och uttryckte en enligt honom avvikande åsikt från gällande normer i 

samhället. 

Att studera en läkares text under denna tid innebär också en studie i den nya 

auktoritetens synpunkter. Det var under sekelskiftet 1900 som läkarna fick en allt större roll 

gällande sexualiteten, en roll som tidigare prästerna haft. I detta nya utvecklades vetenskapen 

runt sexualitet och vetenskapsområdet sexologi föddes. Denna tid blir också avgörande för 

                                                
1 Hjördis Levin, ”Från nymalthusianism till folkhälsa: sexualdebatt och socialpolitik 1880–1936”, i Seklernas 
sex, ed. Åsa Bergenheim & Lena Lennerhed (Stockholm, 1997), 204. 
2 Claes Ekenstam, Kroppens idéhistoria: disciplinering och karaktärsdaning i Sverige 1700–1950 (Hedemora, 
1993), 249. 



 4 

den nya sexualmoralen som fortsätter att spridas och formas under 1930 -och 40-talen i 

Sverige.3  

Det finns idag även flera undersökningar kring nyckelpersoner som ingick i de 

förändringar som skedde under denna tidpunkt, men en person som ännu inte fått många 

undersökningar är Johan Almkvist som också är huvudpersonen i min uppsats. Almkvist var 

under denna tid praktiserande läkare och gav ut flera skrifter under ämnet sexualitet. Han har 

genom åren mest blivit känd för sitt förespråkande om nudism, så pass att det fanns ett uttryck 

”almkvista” när man badade naken. Han var under sin tid som praktiserande läkare ledande 

expert inom området könssjukdomar i Sverige.4 

Jag ska genom avstamp i en av Almkvists skrifter få en närmare inblick i vad som 

kunde anses avvikande från samtidens sexualmoralsyn i hans texter. Den bok som ligger till 

grund för denna uppsats är Sexuallivet i våra samhällen och möjligheten av dess förbättrande 

som gavs ut år 1942. 

De frågeställningar som ligger till grund för undersökningen är: 

• Varför väljer Almkvist att publicera boken, varför behövs en förändring i 

samhället enligt honom?  

• Vad var det han ansåg behövde förändring? 

• Hur skulle dessa förändringar genomföras, vad var lösningen på problemen? 

 

Källmaterialet 

Det källmaterial som används i denna uppsats är Johan Almkvists bok Sexuallivet i våra 

samhällen och möjligheten av dess förbättrande, hädanefter förkortas titeln till Sexuallivet. 

Denna bok är utgiven 1942, med förord undertecknat av Almkvist i september 1941.5 

Almkvist presenterar tidigt sin bok som en samling av hans erfarenheter efter fyrtio års 

drivande av läkarpraktik. Boken, säger han, ska representera det han under denna tid kunnat 

se hos sina patienter. Han hänvisar också tidigt i boken till sina tidigare utgivna texter och 

man förstår att denna bok är en slags sammanfattning även av hans tidigare utgivna texter 

inom ämnet.6 Detta är också anledningen att jag valt att basera uppsatsen på denna bok, att 

den sammanfattar hans åsikter och erfarenheter inom sitt yrkesliv. 

                                                
3 Ekenstam, 248–50; Karin Johannisson, Medicinens öga: sjukdom, medicin och samhälle - historiska 
erfarenheter (Stockholm, 1990), 137. 
4 Ulf Schöldström, ”Professor och nudismens förespråkare”, Läkartidningen, nr 43 (2010), 2668. 
5 Johan Almkvist, Sexuallivet i våra samhällen och möjligheten av dess förbättrande (Stockholm, 1942), 9–10. 
6 Almkvist, 9–11. 
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Professorn i psykiatri Olof Kinberg menade ännu 1934 att en bitter strid rasade mellan den nya 

sexualmoralen och den officiella uppfattningen. Så sent som 1948 [hävdade] en debattör att dessa två 
antagonistiska attityder fortlevde.7 

 

 Sexuallivet har en systematisk framtoning i sin framställning av sexuallivet, en 

framtoning som påvisar hur vetenskapen började ge sin inverkan inom detta område. 

Almkvist har i sin bok listat olika sexuella förbindelser som kan förekomma i samtidens 

samhälle. Även hans lösning på det samhällsskadliga sexuallivet har fått en systematisk 

framställning genom en uppställning med olika kategorier.   

 

Undersökningens upplägg och forskningsläge 

Min uppsats ämnar undersöka Almkvists skrift i en närmare analys för att se vad han 

argumenterar för eller emot. Därmed tillämpas en närläsning av hans skrift för att förstå hans 

syn i den pågående sexualmoraliska förändringen i samtidens samhälle. För att besvara min 

frågeställning letar jag efter hans ståndpunkter samt den argumentation han framställer, i de 

olika ämnen han tar upp i sin bok.  

Inför en undersökning av Sexuallivet krävs en inblick i det samhälle den publicerades i, 

en kontext. Denna kontext hämtas från den litteratur och det forskningsläge som jag använt 

inför undersökningen. Genom litteraturen kommer en löpande diskussion föras i analysen 

med Almkvists åsikter och det samhälle han verkade i under åren kring 1942. Litteraturen 

som använts är i huvudsak fyra böcker med en mer övergripande forskning av de förändringar 

som var i gungning på 1930 -och 40-talen i Sverige. I det följande ska en genomgång ges av 

dessa fyra. 

Claes Ekenstam har i sin bok Kroppens idéhistoria: Disciplinering och karaktärsdaning 

i Sverige 1700–1950 skrivit ett övergripande verk om förändringen av synen på kroppen 

under 250år av Sveriges historia. ”Tanken var att studera den historiska process genom vilken 

dagens attityder till den mänskliga kroppen vuxit fram.”8 Boken är därför lämplig för att få en 

grund inför min undersökning och en inblick i de förändringar som skett genom historien i 

Sverige. Det är främst avsnittet ”Sexualitetens modernisering”9 som använts i denna uppsats 

då detta avsnitt berör just det samhälle och den förändring som också Sexuallivet handlar om.  

                                                
7 Ekenstam, Kroppens idéhistoria, 250. 
8 Ekenstam, 9. 
9 Ekenstam, 248. 
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Ekenstams avsnitt om den pågående moderniseringen inom sexualmoralen är uppbyggd 

på ett liknande sätt som denna uppsats ämnar använda som tillvägagångssätt. Han har valt att 

använda sig av en läkare, Anton Nyström, som under denna tid syntes i tidens debatter där 

den oscarianska könsmoralen ifrågasattes, den moral som blev ersatt med den moderna 

synen.10 Genom Nyström tar Ekenstam med läsaren på en väg genom åren kring sekelskiftet 

1900 fram till ca 1950. Han ställer Nyström i kontrast till den sida som debatterade för den 

äldre oscarianska sexualmoralen för att på så sätt visa hur förändringarna skedde och hur 

debatten såg ut. Ekenstam har koncentrerat sig till största del på det första årtiondet kring 

sekelskiftet 1900 för att visa början av sexualmoralens förändring, jag kommer istället att titta 

på åren kring 1942 då Sexuallivet publicerades. I likhet med Ekenstam är analysens upplägg 

som en kontrast mellan Almkvist och det samhälle Sexuallivet gavs ut i, för att få en 

jämförelse mellan Almkvists åsikter och de gällande i samtiden. Ekenstam ger den pågående 

förändringen i samhället under första hälften av 1900-talet en stor del i sexualitetens historia: 

”troligen har frågan om sexualitetens betydelse för individ och samhälle aldrig senare tillmätts 

en fullt lika avgörande roll och väckt så stor uppståndelse som då.”11 

Ytterligare en forskare som skrivit böcker om sexualmoralens och medicinens 

förändring i övergripande verk, som också de ligger till grund för denna uppsats, är Karin 

Johannisson. De två berörda böckerna är Medicinens öga: Sjukdom, medicin och samhälle – 

historiska erfarenheter samt Kroppens tunna skal: Sex essäer om kropp, historia och kultur.  

Medicinens öga behandlar hur synen på det sjuka har förändrats genom historien och 

hur de samhälleliga förändringarna spelar in.12 I denna bok är det främst de två avsnitten ”En 

frisk och stark arbetarstam”13 samt ”Den farliga sexualiteten”14 som berör samma perioder 

som denna uppsats. Johannisson använder samhället som utgångspunkt för synen på det sjuka 

samt medicinens betydelse, därmed en likhet med denna uppsats upplägg där också samhället 

står i fokus. Kroppens tunna skal fokuserar istället på hur synen på kroppen förändras genom 

samhällets förändringar i historien.15 Den har därför ett likande upplägg som Medicinens öga 

med sin utgångspunkt genom samhällets förändringar. I Kroppens tunna skal har ett avsnitt 

varit i fokus för denna undersökning, ”Politisk anatomi”16, som behandlar det samhälle 

                                                
10 Ekenstam, 248. 
11 Ekenstam, 249. 
12 Johannisson, Medicinens öga, 7–8. 
13 Johannisson, Medicinens öga, 42. 
14 Johannisson, Medicinens öga,126. 
15 Karin Johannisson, Kroppens tunna skal: sex essäer om kropp, historia och kultur (Stockholm, 1997), 9–12. 
16 Johannisson, Kroppens tunna skal, 219. 
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Sexuallivet publicerades i. Denna uppsats kan därför också använda denna bok som en grund 

till både kontext och den löpande diskussionen i analysen. I likhet med Johannisson är 

samhället i fokus, med skillnaden att den används som en jämförelse med Almkvists åsikter i 

Sexuallivet.  

Den sista boken som använts till huvudbok för att sätta in Sexuallivet i dess kontext är 

Hjördis Levins Testiklarnas herravälde. Hon har i denna fördjupat sig i sexualpolitiken, ur ett 

mer feministiskt perspektiv, påvisat kvinnohistorien och hur den utvecklats.17 Boken är 

skriven ur ett kvinnoperspektiv och sätter kvinnan i fokus, men är lämplig för att se hur den 

sexualpolitiska debatten såg ut under publikationen av Sexuallivet. Testiklarnas herravälde tar 

upp begynnelsen av sexualundervisningen i skolan och sexualupplysningen, vilket varit 

särskilt hjälpsamt till denna uppsats. Detta är ett ämne Ekenstam eller Johannisson knappt 

berört i de nämnda böckerna, Ekenstam hänvisar i vissa fall till Testiklarnas Herravälde i sin 

bok Kroppens idéhistoria. 

Inför undersökningen har jag velat få en bakgrundshistoria för Almkvist, vilken också 

har betydelse för att förstå Sexuallivet och varför vissa teman är tydligare än andra. Till detta 

har en artikel i Läkartidningen varit särskilt hjälpsam då den på ett koncist sätt framställt vem 

läkaren Johan Almkvist var.18 

I nästa avsnitt presenteras den analys som gjorts av Sexuallivet där de frågeställningar 

som ställts upp besvaras. Frågeställningarna ges i kontrast till den kontext Sexuallivet skrevs i 

och den litteratur som ligger till grund för denna uppsats. I det sista avsnittet av denna uppsats 

ges en sammanfattning av analysen och de viktigaste punkterna som tagits upp. 

 

Almkvists skadliga samhälle 
 

Under detta kapitel ska jag närmare gå in på Almkvists Sexuallivet för att besvara mina 

frågeställningar. Analysen kommer att återges genom de teman som varit särskilt 

framträdande i Almkvists skrift och delkapitlen har därför namngetts därefter. De olika 

frågeställningarna kommer därmed också att besvaras genom varje tema.  

                                                
17 Hjördis Levin, Testiklarnas herravälde: sexualmoralens historia, (Stockholm, 1989), 7–9. 
18 Schöldström, ”Professor och nudismens förespråkare”, 2668. 
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En samhällsfråga 

Att Almkvist ville förändra något i sin samtid och det samhälle han levde i kan vi förstå redan 

av hans titel till sin bok, Sexuallivet i våra samhällen och möjligheten av dess förbättrande. 

Varför ansåg han att det krävdes en förändring i samtiden, vad var motiveringen bakom 

publikationen? Redan i sin inledning ger Almkvist en förklaring till valet att publicera denna 

bok, han menar sig ha sett en tendens gällande sexuallivet i sin samtid efter fyrtio års drivande 

av egen läkarpraktik. En tendens där sexuallivet som ska vara något fint har fått en råhet som 

han menar kräver förbättrande. Han skriver även tidigt i boken att den ogiftes sexualliv inte är 

en privatsak som allmänheten anser, ”utan det är en folkangelägenhet, hur den ogifte lever sitt 

sexuella liv”19.20  

 Här kan man urskilja ett första tema i Almkvists skrift, samhällsfrågan, som är 

återkommande genom hela boken. Människans sexualliv och sexualmoral är inte en privatsak, 

det är en samhällsfråga. Som man kan se i ovan återgivna citat är det en folkangelägenhet 

enligt honom. Detta resonemang är Almkvist inte ensam om att föra under denna tid, 1940-

talets Sverige, där befolkningsfrågan stod högst på agendan. Johannisson tar i Kroppens tunna 

skal upp just denna befolkningsfrågan som skulle ge Sverige ett strakt och friskt folk, det var 

därför en samhällsfråga inte en individfråga.21 I förlängningen innebar detta också att 

sexuallivet och sexualmoralen skulle beslutas utifrån samhällets bästa, precis som man kan se 

i Almkvists resonemang. 

 Även i Almkvists slutord för sin skrift påtalar han anledningen till publiceringen av 

Sexuallivet, samhällsnyttan. Denna gång en samhällsnytta att få igång en utveckling i 

samtiden gällande frågor kring sexualitet.22  

 
Jag tror, att planen och tankegången i mitt arbete innehålla så mycket av värde, att de böra kunna bli en 
grund att bygga på för en framtida utveckling av sexuella frågor, varjämte jag hoppas, att min bok skall 

kunna väcka intresse för dessas lösning.23 
 

Därmed knyts frågeställningen gällande varför Almkvist publicerar denna bok ihop, 

genom samhällsnyttan. Han påtalar detta tydligast i skriftens inledning och avslutning, men är 

ett genomgående tema även för andra frågor. Som tidigare nämnts är detta tema tidstypiskt 

                                                
19 Almkvist, Sexuallivet i våra samhällen och möjligheten av dess förbättrande, 11. 
20 Almkvist, 9–10. 
21 Johannisson, Medicinens öga, 64,149; Johannisson, Kroppens tunna skal, 227. 
22 Almkvist, Sexuallivet i våra samhällen och möjligheten av dess förbättrande, 220–21. 
23 Almkvist, 221. 
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genom den pågående befolkningsfrågan. Almkvist var heller inte ensam i valet att publicera 

en skrift gällande sexualmoral, en bok som utkom under 1930-talet var Gunnar och Alva 

Myrdals Kris i befolkningsfrågan. Denna skrift fick stor genomslagskraft och gav eko i 

samtiden och samhället, denna kan heller inte gått förbi Almkvist. Boken blev enligt 

Johannisson ” snabbt en politisk bestseller.”24 Kris i befolkningsfrågan gav upphov till 

befolkningskommissionen, som bildades 1935, som i sin tur gav ut riktlinjer för sexualmoral 

och sexualliv. Kommissionen leddes av just Gunnar Myrdal och var ett sätt att tala om för 

samhället hur man skulle leva sitt liv. Både Johannisson och Ekenstam ger Myrdalarnas bok 

och dess ringar på vattnet stor betydelse för tiden. 25  

 Att motivationen bakom publiceringen av Almkvists bok är samhällsnyttan har därmed 

gett ett svar på första frågeställningen. Därför ska de andra frågeställningarna nu komma in i 

analysen under kommande rubriker. Även inom de kommande frågeställningarna och temana 

kommer synen om samhällsfrågan att återkomma. Almkvist har genom hela boken samhället 

som utgångspunkt och motivation till de olika områden han vill förbättra gällande sexuallivet 

i sin samtid.  

  

Vad ville Almkvist förändra? 

Efter denna bakgrund gällande bokens uppkomst ska nästa tema gås igenom, därmed kommer 

vi också in på nästa frågeställning; Vad är det Almkvist vill förändra i sin samtid? Han vill 

som vi tidigare sett få bort en råhet i samhället kring sexualiteten. Men vad är då denna råhet? 

Råheten bottnar enligt Almkvist i olika orsaker, som också är de områden han vill skapa 

förändring inom. Därför ägnar han ett kapitel åt att lista de orsaker som han ansett sig funnit 

genom fyrtio års läkarpraktiserande. När man förstått och hittat orsakerna till ett osedligt liv 

kan också förändring inom detta ske. Almkvist menar att osedligheten, som skapar 

samhällsskada, är en psykisk åkomma, en förklaringsmodell han anser sig vara ensam om. Då 

psykiska åkommor härstammar från bakomliggande orsaker ger det nyckeln till förändring.26 

”[D]en enda rationella vägen för osedlighetens tillbakaträngande måste gå genom utredandet 

av dess orsaksförhållande och det är därför just denna fråga, som vi skola ingå på.”27 

                                                
24 Johannisson, Kroppens tunna skal, 240. 
25 Johannisson, Medicinens öga, 68,149; Johannisson, Kroppens tunna skal, 240–41; Ekenstam, Kroppens 
idéhistoria, 284, 287. 
26 Almkvist, Sexuallivet i våra samhällen och möjligheten av dess förbättrande, 21. 
27 Almkvist, 21. 
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 Därmed är det olika orsaker Almkvist vill förändra, orsaker som han menar leder till ett 

samhällsskadligt liv. Det är dessa orsaker vi ska titta närmare på, genom de olika teman som 

är framträdande vid analys av boken.  Under de nästkommande rubrikerna är det 

frågeställningarna gällande vad dessa orsaker som ska förändras är, samt hur de ska förändras, 

som besvaras.   

  

Rashygien för samhällets bästa 

Ett av de tydliga teman som finns i Sexuallivet är rashygienen, som bryter igenom vid hans 

genomgång av de områden han vill skipa förändring inom. Almkvist säger vid ett tillfälle, 

gällande äktenskap: ”Den säkraste grunden för ett lyckligt äktenskap är goda egenskaper hos 

de båda parterna. Då uppfyllas också de rashygieniska reglerna […] för skapandet av bästa 

möjliga avkomma.”28 Man kan därmed se att han öppet talar om rashygien som en lösning 

och något att ta hänsyn till inom samlivet med en partner. Rashygienen finns också 

underliggande i hans olika framställningar av sexuallivet och hur detta ska förändras.  

 Under tiden för publiceringen av Sexuallivet fanns en giftermålsbalk som trädde i kraft 

år 1915, denna lagstiftade gällande vilka som fick ingå äktenskap. Johannisson berättar hur 

giftermålsbalken skulle hjälpa till att få en starkare och friskare befolkning i Sverige genom 

socialhygien. Inskränkningen av äktenskapets ingående gällde för vissa individer, främst 

sjukdomsbärare som hade oönskade gener. Dessa oönskade gener skulle förhindras att spridas 

via arv genom lagstiftning. Sjukdomarna kunde gälla bland annat psykiska åkommor eller 

epilepsi.29 

 Denna lagstiftning är något Almkvist tar upp i sin skrift och är ett område han vill se 

förändring inom. Han kallar detta för ”hinder att ingå äktenskap” och de berör gällande 

lagstiftning, ekonomiska hinder samt att man inte funnit en partner. En orsak han menar 

uppkommit av detta är att vissa grupper i samhället hamnar i ett utanförskap, som i sin tur 

skapar samhällsskadliga sexuella förbindelser. Han vill dock inte ta bort lagstiftningen helt 

men menar att det finns andra lösningar på problemet med de oönskade generna. Lösningen 

för att fler ska kunna ingå äktenskap är den nya medicinska kunskapen i form av olika 

botemedel samt sterilisering. Gällande psykiska sjukdomar som inte är överförbara till en 

partner kan man hindra spridning av genom sterilisering. För könssjukdomar finns i hans tid 

bra botemedel vilka hindrar spridning av sjukdomarna när patienten blivit botad. Med hjälp av 

                                                
28 Almkvist, 190. 
29 Johannisson, Medicinens öga, 67; Johannisson, Kroppens tunna skal, 239. 
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dessa botemedel kan fler ingå äktenskap och en minskning av samhällsskadliga sexuella 

förbindelser blir resultatet.30  

 
Får däremot sexuell charm, vackert utseende, lysande titlar, pengar o. dyl. vara bestämmande vid valet av 
maka eller make, så är en rasförbättring knappast möjlig […], och mänsklighetens framtid oviss […], ty 

den beror just på rasförbättring och inte på pengar eller geniala uppfinningar.31 
 
  

 Almkvist är i ovanstående citat tydlig med att valet av partner ska gynna samhället i 

form av en frisk och stark avkomma. Som tidigare angivits var detta en rådande tanke under 

Sexuallivets samtid. Rådande regering hade år 1938 avskaffat preventivmedelslagen, viket 

innebar att från detta år var det lagligt att använda och sprida information om olika 

preventivmedel. Från år 1938 blev det därmed lagligt med barnreglering och man kunde 

också reglera vilka gener som fördes vidare. Johannisson uttrycker sig gällande 

preventivmedelslagen: ”[j]ust de planerade barnen skulle också bli önskebarnen.”32 Även 

tankarna om sterilisering som bekämpningsmedel mot oönskade sjukdomar och gener fanns 

under denna tid. År 1934 hade steriliseringslagarna tagits i bruk, dessa fick en utökning år 

1941, samma år som Sexuallivets förord är undertecknat. Redan år 1922 hade också statens 

institut för rasbiologi öppnats, där det bedrevs forskning om rashygien. 33 Johannisson skriver 

om tidens anda: ”[b]ara de dugliga har fullt människovärde, bara de friska är samhällets 

önskebarn.”34 

 Sexuallivet följer därmed samtidens riktlinjer om ett friskt och starkt folk som ska föra 

Sverige framåt mot utveckling. Tilltron till rashygienen som en lösning var stark, både i 

samhället och i Almkvists skrift. Man kan också se detta i Almkvists sätt att argumentera och 

skapa agens för sin sak. När det gäller just åsikterna om rashygienen och betydelsen för 

samhället gällande val av partner hänvisar han till ras -och sexualforskare verksamma under 

denna period.35  

 Förutom sterilisering och medicinering som lösningar till problemet med oönskade 

gener, ställer Almkvist upp ett antal regler gällande det sexuella samlivet. Dessa regler berör 

alla delar av de områden han vill se förbättringar inom och är levnadsregler för individen att 

hålla sig till, för samhällets bästa. Dessa regler hamnar i tre kategorier, som han benämner A-

                                                
30 Almkvist, Sexuallivet i våra samhällen och möjligheten av dess förbättrande, 147–48, 182–84. 
31 Almkvist, 191. 
32 Johannisson, Kroppens tunna skal, 241. 
33 Johannisson, Medicinens öga, 67, 143, 152–53; Johannisson, Kroppens tunna skal, 238–42; Ekenstam, 
Kroppens idéhistoria, 284–87. 
34 Johannisson, Medicinens öga, 64. 
35 Almkvist, Sexuallivet i våra samhällen och möjligheten av dess förbättrande, 191–92. 
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C, därmed ser vi åter hans systematisering av sexuallivet. Under varje kategori finns ett antal 

skyldigheter som ska hjälpa individen till ett mer samhällsnyttigt sexualliv. Under området för 

rashygien kan man föra in kategori B, innehållande tre skyldigheter för individen.  

 Kategori B gäller de skyldigheter som finns gentemot en eventuell avkomma, dessa 

betonar Almkvist som de viktigaste att ta hänsyn till då de handlar om samhällets framtid. 

Under kategorin finns tre regler, den första gällande arvsanlagen. Man ska inte föra vidare 

gener med dåliga arvsanlag, samt betänka att ett barn ska växa upp i trygghet med bra 

ekonomiska förutsättningar. Åter förordas för detta preventivmedel och sterilisering, men 

också sexualupplysning. 36  

 
Det är sorgligt att såsom läkare få bevittna den ström av unga flickor ur alla samhällsklasser, vilka 

komma upp på mottagningen och vid undersökning visa sig havande och i fullkomlig saknad av möjlighet 
att uppfostra barnet på ett ansvarsfullt sätt.37 

 

 Under kategorin hamnar även en regel om vikten av att kunna fastställa ett faderskap, 

därmed är kvinnans skyldighet att inte ha flera sexuella förbindelser. Mannen har samma 

skyldighet, men i detta fall att inte ha sexuell förbindelse med en kvinna han vet har flera 

sexuella partners. ”Denna föräldrars skyldighet mot ett blivande barn vilar på den självklara 

uppfattningen, att ett barn har full rätt att veta, vilka som äro dess föräldrar.”38 Den sista 

skyldigheten gäller hälsan vid en tänkt graviditet, båda föräldrar måste sköta sin hälsa för 

avkommans bästa. 39   

 Almkvist tar även upp fastställandet av faderskap som en viktig komponent till varför 

vissa sexuella förbindelser bör anses samhällsskadliga. Han tar dock upp att olika sexuella 

förbindelser kan ha lika god kärlek som ett äktenskap, men det innebär inte att de är 

samhällsnyttiga. Kärleken menar Almkvist är god så länge den bottnar i en själslig 

samhörighet, vilken brukar komma ur gemensamma intressen. Oavsett om det är bra 

kärleksförhållanden är dock alla samhällsskadliga så länge det finns risk för svårighet av 

fastställande av faderskap. Därmed blir alla utomäktenskapliga förbindelser samhällsskadliga 

ur den synpunkten. Under kategori C sammanfattar han allt detta under en regel, att aldrig 

ingå sådana förbindelser som kan vara samhällsskadliga. Kategori C benämner han som 

skyldigheter gentemot samhället. Om den mest samhällsskadliga sexuella förbindelsen, 

                                                
36 Almkvist, 133–39. 
37 Almkvist, 137. 
38 Almkvist, 139. 
39 Almkvist, 139–41. 
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prostitution säger Almkvist följande, som också är en bra sammanfattning för Almkvists syn 

på vad som är samhällsskadligt:40 

 
Den omöjliggör bestämmandet av faderskapet, försvårar i hög grad barnuppfostran, hindrar den sexuella 
driftens själsliga utveckling, ställer kvinnan i en slavinnas ställning, utvecklar hänsynslöshet hos mannen 

genom att han befrias från det så nödvändiga sexuella ansvaret, förstör känslan för trohetens betydelse 
och slutligen dödar den allt begrepp om sexuell moral […].41 

 

Detta ivrande från Almkvists sida gällande fastställande av faderskap för barnets bästa 

kan ses som en del av rashygienen. Att veta vilka föräldrarna är innebär en kunskap om vilka 

gener som förs vidare. Man också åter se en likhet med befolkningskommissionens uppställda 

sexualmoraliska betänkanden. Både Johannisson och Ekenstam nämner 

befolkningskommissionens betänkanden om äktenskapet som den eftersträvansvärda 

förbindelsen. Samt att sexuella förbindelser skulle hållas inom äktenskapet, därmed skulle 

också barn skaffas inom ett äktenskap. Johannisson citerar en läkares röst gällande arvsanlag 

under slutet av 1800-talet: ”Oäkta barn blifva otvivelaktigt vida mer och oftare ekonomisk 

och moralisk skada för samhället än de äkta.”42 Ett resonemang vi i stycket ovan också känner 

igen hos Almkvist. Åter kan också påminnas om upphävandet av preventivmedelslagen samt 

de gällande steriliseringslagarna under Sexuallivets samtid. 43  

För att få en starkare befolkning och en bättre sexualmoral framhåller Almkvist också 

nakenhetskulturen som en lämplig lösning. Nakenhetskultur samt sexualupplysning ska kunna 

ge ett ”sexuellt lugn”. Han menar att nakenhetskulturens mål är ”kroppslig och själslig 

hälsa.”44 Den kroppsliga hälsan kommer från nakenhetskulturens gymnastik och bad, den 

själsliga från det sexuella lugn som naturligheten med nakna kroppar ger. Detta menar han 

ska kunna motarbeta det pryderi som finns i samtiden. Almkvist menar att samtidens syn att 

man ska dölja kroppen och inte tala om det sexuella enbart skapar en lockelse, istället för 

tvärtom.45 

 
Den visar nu, att gemensam nakenhet mellan män och kvinnor på nudismens friluftsplatser ingalunda 

framkallar någon sexuell eggelse, utan tvärtom både hos männen och kvinnorna ett sexuellt lugn, som har 
en synnerligen välgörande inverkan på båda könen.46 

                                                
40 Almkvist, 40–41, 54–57, 67–71, 141. 
41 Almkvist, 54–55. 
42 Johannisson, Medicinens öga, 143. 
43 Johannisson, 64–68; Johannisson, Kroppens tunna skal, 233–34, 239; Ekenstam, Kroppens idéhistoria, 
284,287. 
44 Almkvist, Sexuallivet i våra samhällen och möjligheten av dess förbättrande, 209. 
45 Almkvist, 209–16. 
46 Almkvist, 171. 
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Just nakenhetskulturen får ett stort utrymme i Almkvists skrift som en lösning på en 

bättre sexualmoral. Han är också den som varit framträdande i Sverige för att bygga upp 

denna kultur. Ulf Schöldström skriver i en artikel om Almkvist: ”Men viktigare för den 

luttrade experten på könssjukdomar var förhoppningen att en vardaglig nakenhet skulle bidra 

till att avdramatisera sexualiteten och dämpa könsdriften.”47 Schöldström skriver också hur 

han själv minns att det fanns ett uttryck att ”almkvista” när man badade naken. 

Nakenhetskulturen passar också in inom Almkvists och befolkningskommissionen syn på ett 

strakt och friskt folk som ska bygga upp Sverige. Därmed passade denna kulturs gymnastik 

och ivern att bygga upp en frisk kropp också in i Almkvists lösningar. 48 

 

Könssjukdomar och sexualupplysning 

Ett ämne vi redan sett att Almkvist tar upp är sexualupplysningen, som en del av lösningen till 

en bättre sexualmoral. Under denna rubrik ska både temat sexualupplysning och 

könssjukdomar gås igenom, då de ofta nämns tillsammans i Sexuallivet. Att just 

könssjukdomar fått ett stort utrymme i Sexuallivet kan få sin förklaring av att Almkvist var 

ledande inom forskningen på detta område i Sverige.49 

 Tidigare nämndes de skyldigheter som Almkvist ställer upp för individen, skyldigheter 

som ska gynna en bra sexualmoral. Vi gick då igenom kategori B och C, under kategori A 

hamnar temat könssjukdomar. Han ställer under kategori A upp 5 skyldigheter som finns 

gentemot den andra parten i en sexuell förbindelse. Dessa skyldigheter ska motverka 

spridning av könssjukdomar, men även övriga oönskade sjukdomar. Den första skyldigheten 

innebär att man ska ta hänsyn till varandra, att aldrig tvinga någon till något varken sexuellt 

eller till känslobetygelser. Regel 2 och 5 handlar explicit om könssjukdomar, då man ej ska 

inleda sexuell förbindelse med någon som bär på könssjukdom samt att man ska ha trohet 

inom ett förhållande för att förhindra smittspridning. Enligt tredje skyldigheten ska man heller 

inte ha en sexuell förbindelse om någon har en slags abnormitet på sitt könsorgan. Regel 4, 

och sista, innebär att båda parter bär lika stort ansvar för de följder som kan finnas vid 

sexuella förbindelser, såsom graviditet eller sjukdomar. 50 

                                                
47 Schöldström, ”Professor och nudismens förespråkare”. 
48 Johannisson, Medicinens öga, 66; Johannisson, Kroppens tunna skal, 221–27, 233–34; Ekenstam, Kroppens 
idéhistoria, 284; Schöldström, ”Professor och nudismens förespråkare”, 2668. 
49 Schöldström, ”Professor och nudismens förespråkare”, 2668. 
50 Almkvist, Sexuallivet i våra samhällen och möjligheten av dess förbättrande, 129–32. 
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Just denna ANSVARSKÄNSLA inför skyldigheter mot den andra parten, den möjligen blivande 

avkomman och samhället är utmärkande för vad som hos en person bör kallas sedlighet, sexuell moral 
eller sexuell kultur.51 

 

 Skyldigheterna som Almkvist ställer upp finns därmed med under alla de stora teman 

som skriften tar upp. Dessa skyldigheter är en del av Almkvists lösningar till ett bättre 

sexualliv i samtidens samhälle. Hur ser då orsakerna ut för vad som behöver förändras inom 

det område jag valt att benämna som ”könssjukdomar och sexualupplysning? Vad menar 

Almkvist behöver förändring inom detta? 

 Otroheten är en orsak till samhällsskadligt sexualliv, också återkommande i de ovan 

nämnda skyldigheter Almkvist ställer upp. Han menar att otrohet, som är en samhällsskadlig 

förbindelseform kommer ur ett otillfredsställt sexualliv. Detta betyder dock inte att den 

själsliga kärleken försvunnit, utan att det efter en tid kan finnas lockelse till det nya och mer 

spännande. 52  Det är just de lösa sexuella förbindelserna som Almkvist ställer sig emot då de 

kan sprida könssjukdomar. Man kan se de olika lösa förbindelserna återkomma i hans 

resonemang men med olika orsaker. 

 Även alkohol och dansbanor är olika föremål och miljöer som Almkvist anser skapa 

lösa sexuella förbindelser.  ”Alkoholen har i alla tider varit prostitutionens och det lösaktiga 

sexuallivets trogne följeslagare, bundsförvant och gynnare.”53 För att påvisa riskerna med 

alkoholförtäring använder sig Almkvist av två exempel från sin egen praktik. Dessa handlar 

om två olika individer som blivit smittade med könssjukdomar på grund av lösa sexuella 

förbindelser som uppkommit på grund av alkoholförtäring. Han säger dessutom om dansbanor 

som har alkoholförtäring att de ”hota kärnan av vårt svenska folks sedlighet […].”54 Också 

övrigt nöjesliv i form av bio, varietéer och teatrar uppmuntrar till samhällsskadligt sexualliv.  

Att även dessa ger upphov till lockelser beror mycket på den sexuella frihet kvinnan skapat 

sig under Almkvists samtid.55 

 Alla lösa förbindelser och orsakssammanhang av detta slag i Almkvists skrift har ett 

samband, de sprider könssjukdomar. Som tidigare nämnts var Almkvist en av de ledande 

inom ämnet i Sverige under denna tid och är därför ett ämne som ligger när till hands. 

Tidigare har vi också sett likheter med gällande sexualmoralsyn och Almkvists ståndpunkter. 

                                                
51 Almkvist, 129. 
52 Almkvist, 156–57. 
53 Almkvist, 158. 
54 Almkvist, 160. 
55 Almkvist, 158–67. 
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Också här kan en parallell dras med befolkningskommissionens betänkanden gällande 

sexuallivet som skulle hållas inom äktenskapet. Det var också gängse syn bland läkarna under 

denna tid att alkohol var en orsak till sexuella utsvävningar, detta ämne behandlar både 

Johannisson och Ekenstam. Ekenstam tar också upp hur man, speciellt de som stod för 

konservativa tankar i samhället, också såg dansbanorna som orsakssamband för fria sexuella 

förbindelser.56 

 För att åtgärda problemen med alkohol och nöjesliv vill Almkvist inte ha några förbud, 

då de bara gör att man hittar andra vägar att gå. Istället måste individen själv veta sin 

begränsning gällande alkoholkonsumtionen, hur mycket man tål innan alkoholen tar över 

beslutsförmågan. Gällande ett nattligt nöjesliv handlar istället lösningen om 8-timmars 

arbetsdag, då behöver man inte vara ute så sent på kvällen efter jobbet. Han kallar detta, att 

inte utfärda förbud, att istället förändra genom ”psykologisk klokhet”. Detta, att inte arbeta 

med förbud eller påstå att det finns något som är absolut rätt, vill Almkvist framhålla inte går 

att använda sig av eller hävda att det finns något absolut rätt. Också efter han ställt upp sina 

skyldigheter i de olika kategorierna A-C påpekar han detta, att de inte ska ses som något 

absolut rätt. Det finns inget som är absolut rätt, då synen på olika saker är olika för olika tider 

och i ständig förändring. De skyldigheter och lösningar han ställer upp gäller därför för hans 

samtid.57  

 En stor del av lösningen för ett mindre samhällsskadligt liv, förutom de skyldigheter 

han ställer upp, ligger också i sexualupplysning. Almkvist menar att det i hans samtid finns ett 

stort hemlighetsmakeri kring nakenhet och sexualitet, vilket i sin tur skapar lockelse och 

nyfikenhet. Detta i sin tur skapar samhällsskadliga sexuella förbindelser. Denna okunskap och 

den, enligt Almkvist, obefintliga sexualupplysningen kallar han för ”sexuell bortpjoskning”.58  

 
Den sexuella bortpjoskningen uppstår, då ungdomen uppfostras i okunnighet om sexuella saker och den 

gör människan så svag för även de minsta sexuella retningar, att hon inte kan motstå obetydliga frestelser, 
utan lätt ger vika och därvid ofta kommer in i ett samhällsskadligt sexualliv av något slag.59 

 

 I sin argumentation för sexualupplysning och det naturliga i nakenhet använder han sig 

åter av nakenhetskulturen och hur den skapar ett bättre samspel mellan könen som ej är 

sexuellt. Han tar också upp Viktor Rydbergs skrift Om nakenhet och klädselsätt, publicerad 

1895, som också påtalar hur hemlighetsmakeri enbart skapar lockelse. Därför krävs 

                                                
56 Johannisson, Medicinens öga, 127; Ekenstam, Kroppens idéhistoria, 266. 
57 Almkvist, Sexuallivet i våra samhällen och möjligheten av dess förbättrande, 144–45, 204–8. 
58 Almkvist, 168–77. 
59 Almkvist, 174. 
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sexualupplysning och upplysning av nakenhetskulturen, en ”härdning” som Almkvist 

benämner det.60 

 Just sexualupplysningen är ett ämne som Levin berör i Testiklarnas herravälde, där hon 

påtalar 1920-talet som startskottet för kampen om sexualupplysning i skolorna. Även 

Ekenstam påvisar hur läkaren Anton Nyström såg sexualupplysningen som ett svar för många 

problemområden i sin samtid.61 Därmed är Almkvist också en del av den syn som började 

växa fram under denna tid om sexualupplysning som ett svar på en ny sexualmoral. 

 

Avslutning 
Almkvist har genom olika teman visat hur han vill se en förändring av sin tids samhälle. 

Teman som var framträdande också i det samhälle han levde i. Han har i några fall tyckt sig 

vara en av få eller till och med vara ensam i sin uppfattning, men mycket kan hittas i 

samhällets pågående förändring. Man kan säga att vi genom Almkvist ser hur han står för en 

förändring som var pågående i samhället men också den forskning och det synsätt som var 

grunden för detta. Denna undersökning har gett en närmare insyn i en av de sexualskrifter 

som publicerades under en tid i Sverige då läkare fick alltmer auktoritet inom sexualsynen. En 

skrift som redan i sin titel talar om att läkaren Johan Almkvist vill ha en förändring i sin 

samtids samhälle. Motivationen Almkvist anger till publiceringen av Sexuallivet är 

samhällsnyttan, något som också kunde urskönjas som ett tema i hans bok. Han skriver boken 

för att försöka få bukt med en råhet som han tycker sig se, gällande sexuallivet i samhället. 

Denna råhet han talar om, förstår man vid närläsningen är något han sett bland sina patienter 

efter drivande av egen läkarpraktik och fyrtio års erfarenhet i sitt yrkesliv. Han använder i 

många fall just sina patienter som exempel när han vill påvisa varför något behöver förändras. 

Dessa nämns förstås utan namn. Almkvist påtalar tidigt i skriften att sexuallivet inte är en 

individs privatsak utan en fråga för samhällets bästa. När man tar sina beslut, i detta fall 

gällande sexuallivet, ska man besluta utefter vad som ger samhället de bästa konsekvenserna. 

Därav också valet att sammanställa sina tankar i en bok, för att kunna förbättra samhället. 

Förbättra samhället genom vägledning utifrån Almkvists egna tankar ur vilka han skapat olika 

regler och förhållningssätt. Han skriver själv att han hoppas att boken ska ge en grund att stå 

                                                
60 Almkvist, 168–77, 216. 
61 Levin, Testiklarnas herravälde, 59; Ekenstam, Kroppens idéhistoria, 251. 
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på för bättre sexualmoral och utveckling genom sexualfrågor, han vill skapa ett intresse för 

detta.  

 Han anser att boken behövs som en vägledning och för att skapa utrymme för 

sexualfrågor i samhället. Men vad skulle förändras och varför? Som redan snuddats vid, var 

det en råhet som Almkvist menade behövdes få bukt med i samhället. En råhet som man 

kunde se sprang ur olika lösa sexuella förbindelser. Förbindelser som inte var till gagn för 

samhället, snarare tvärtom. Almkvist pratar om en hänsyn som ska tas till den andra parten, 

både sexuellt och känslomässigt. Ingen får tvinga sig på någon annan, ett ämne som är lika 

aktuellt idag. Men framförallt är det de lösa förbindelser som ger samhälleliga konsekvenser 

som inte ska ingås. Konsekvenser som graviditet och överföring av sjukdomar, både genetiska 

och könssjukdomar. 

 Just könssjukdomarna är också Almkvists specialistområde, som ledande forskare i 

Sverige inom detta under denna tid. Han menade sig se hur dessa sjukdomar spreds genom 

olika lösa sexuella förbindelser, vilket i sin tur skapade konsekvenser för samhället. Almkvist 

ville stoppa spridningen av könssjukdomar, och det är därför ett av hans teman i Sexuallivet. 

Genom att inte ingå lösa sexuella förbindelser kunde en spridning av dessa minska. Almkvist 

menade också att det fanns orsaker som skapade de olika samhällsskadliga förbindelserna, 

och att det är just orsakerna man måste hitta för att åtgärda problemet. För att påvisa att det är 

olika orsaker som ligger till grund för olika beteenden tar Almkvist in psykologin i sina 

resonemang. Han menar sig vara ensam om förklaringsmodellen att just det osedliga livet 

beror på psykiska åkommor. Då psykiska åkommor uppkommer från orsaker är det just dessa 

orsaker man måste hitta för att komma åt problemet. En av orsakerna till spridningen av 

könssjukdomar var de lösa sexuella förbindelserna. Man måste veta att partnern inte bär på 

någon könssjukdom och att den heller inte har andra sexuella förbindelser samtidigt, då det 

också ökar smittorisken. 

 Det fanns också orsaker som kunde skapa lösa sexuella förbindelser, orsaker som 

grumlade sinnet. Främst är det alkohol som är en orsak till dessa förbindelser, alkohol och 

dansbanor med alkoholförtäring. Varje individ måste veta var gränsen går innan alkoholen tar 

över beslutsfattandet. Almkvist anser därför att man måste jobba för nykterheten, även om 

förbud inte är rätt väg att gå. Förbud menar han ger bara motsatta effekter, precis som hans 

tids samhälle att tysta ned sexualfrågor bara skapar lockelse och nyfikenhet. Nyfikenhet som i 

motsats till tanken, enbart skapar samhällsskadliga förbindelser. 

 För att dämpa nyfikenhet och lockelse behövs mer sexualupplysning och upplysning av 

nakenhetskultur. Genom sexualupplysning menar Almkvist att ungdomen härdas och inte blir 
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bortpjoskad, något han menar är situationen i hans tid. Genom sexualupplysning kan 

information spridas om konsekvenser av sexuella förbindelser, konsekvenser som 

sjukdomsspridande. En upplysning av nakenhetskultur dämpar också den nyfikenhet som 

skapats i hans samtid. Han återger ett av sina besök på en nudistanläggning och talar av egna 

erfarenheter när han förespråkar detta. Almkvist blev också känd för sin iver att sprida 

nakenhetskulturen. Han menade sig se att det fanns en mer avslappnad relation mellan 

mannen och kvinnan på nudistanläggningarna, då nyfikenheten inte fanns över vad som döljer 

sig under kläderna. Nakenhetskulturen stod också för ett hälsosamt leverne genom friskvård 

och idrottsaktiviteter, också detta ett tema som fanns i samtiden. 

 Nakenhetskulturen stod för ett friskt folk, precis som den rashygien som blivit spridd i 

Sverige under denna tid.62 En rashygien som också Almkvist ser som en lösning för ett bättre 

samhälle. Rashygienen innebar för Almkvist att stoppa spridningen av olika sjukdomar, både 

psykiska och fysiska. Även detta en anledning att inte ingå olika sexuella förbindelser, för att 

veta vilka gener man för vidare. Under Sexuallivets samtid fanns en giftermålsbalk som 

avgjorde huruvida man fick ingå äktenskap. På så sätt förbjöds individer med oönskade gener 

att gifta sig och därmed skaffa barn, barn skulle skaffas inom äktenskapet. Äktenskapslagen 

anser Almkvist behöver ses över för att fler ska kunna ingå äktenskap, då förbudet enbart 

skapar ett utanförskap i samhället. Ett utanförskap som i sin tur skapar lösa sexuella 

förbindelser och även skapar situationer där individer kan tvinga till sig samlag. Han menar 

att det i hans tid finns en läkarvård som istället kan bota sjukdomar vilka är oönskade. T.ex. 

finns det bra botemedel mot könssjukdomar, även här använder han exempel från sin egen 

praktik på lyckade kurer mot detta. Psykiska sjukdomar som inte är överförbara genom 

samlag kan istället hindras från att föras vidare genom sterilisering. Steriliseringen är även 

den en del av hans samtid då steriliseringslagarna var gällande, vilka tvingade vissa 

sjukdomsbärare till sterilisering.  Genom olika åtgärder på detta sätt kan fler ges möjlighet att 

ingå äktenskap, vilket i sin tur gynnar samhället enligt Almkvist.  

 Lösa sexuella förbindelser kan också skapa svårighet i att fastställa ett faderskap, detta 

kan ses som en del av rashygienens oro för vilka gener som förs vidare. Almkvist uttrycker i 

sin bok en stor oro just för fastställande av faderskap och anger det till en stor del varför lösa 

sexuella förbindelser inte är bra. Ett barn menar han har rätt att veta vem fadern är, men också 

rätt till en trygg ekonomisk uppväxt.  

                                                
62 Kopplingar mellan rashygien och nakenhetskulturen tas upp i Michael Hau, The Cult of Health and Beauty in 
Germany (USA, 2003), under kapitel 8, för vidare läsning gällande detta. 
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 Hur skulle man då lösa allt detta som behövde en förändring? Vi har sett att olika 

rashygieniska åtgärder och nykterhet är en del av lösningen, men Almkvist hade regler att lära 

ut. Regler som skulle ge ett bättre sexualliv i samhället och som skulle skapa en bra 

sexualmoral. Han är i sin framställning systematisk och ställer upp de olika reglerna eller 

skyldigheterna, som han kallar dem, i tre kategorier med totalt 9 skyldigheter. Kategorierna 

ställs upp med bokstäverna A till C, och under dessa numrerar han de olika skyldigheterna. 

 De olika kategoriernas regler ger vägledning i hur man ska bete sig inom sexuallivet för 

att inte göra samhällsskada. Även i dessa skyldigheter som Almkvist ställer upp återspeglas 

de teman som varit framstående i hans bok. Flera av dem gäller könssjukdomar och att man 

ska leva sitt sexualliv utifrån minsta risk för smitta, t.ex. genom att ej ha flera sexuella 

partners. Smittorisken ska också tas i beaktning när det gäller dåliga arvsanlag vid tänkt 

graviditet, här ser vi åter rashygienen. Almkvist betonar i sin uppställning att båda parter, 

kvinna och man, bär lika stor skyldighet inför de konsekvenser som kan uppstå vid sexuella 

förbindelser, såsom graviditet och smittorisk för olika sjukdomar. Han är också noggrann med 

den framtid man ger sin avkomma, både ekonomiskt samt rätten till vetskap om faderskap. 

Denna kategori, gällande avkomman, menar han är de viktigaste av alla hans skyldigheter, då 

de gäller samhällets framtid. 

 Den sista skyldigheten han ställer upp gäller samhället, ett av hans stora teman i sin 

skrift. Denna sammanfattar de andra skyldigheterna och säger att man inte ska ingå sådana 

förbindelser som kan vara skadliga för samhället. Här ger Almkvist också en uppställning på 

de förbindelser han anser vara skadliga, åter är han väldigt systematisk. 

 Genom att följa dessa skyldigheter ska därmed ett bättre samhälle kunna fås och den 

råhet Almkvist sett ska fås bukt med. Han är dock noggrann att dessa regler inte ska ses som 

något absolut rätt, det menar han inte existerar. Det som är rätt i hans tid kommer förändras, 

liksom tidigare värderingar redan har förändrats. Detta kan vi, med facit på hand hålla med 

om, värderingar och moral är i ständig förändring men vissa teman tycks vara återkommande. 

Det är mer än någonsin åter aktuellt med diskussioner att inte tvinga sig på någon eller 

utnyttja någon. Därmed kan vi se hur vissa av hans betraktelser i samhället fortfarande 

diskuteras även om det mesta såklart, precis som Almkvist själv förutspått, är oaktuellt ur 

dagens moralperspektiv.  
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