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ABSTRACT !
Denna uppsats redogör för hur homosexuella, bisexuella och transsexuella personer har 
karaktäriserats inom svensk film mellan åren 1916 och 1998. Undersökningens mål har 
varit att ta reda på hur framställandet av HBT-personer har förändrats under tidsperioden 
och relatera detta till samhällets lagar och normer kring homosexualitet samt till den 
internationella utvecklingen. Uppsatsen visar att homosexualitet alls inte diskuterades 
öppet inom den svenska filmen förrän i slutet av 1940-talet. På 1950 och 1960 
framställdes homo- och bisexuella relativt ofta inom den svenska filmen - betydligt oftare 
än inom hollywoodfilmen. Poträtterandet var ofta negativt men undantag fanns, särskilt 
när det gällde kvinnlig homosexualitet. Först på 1980-talet kan man se en klar tendens 
till att homosexualitet framställdes som någonting naturligt och ofarligt. De filmer som tar 
upp homosexualitet under 1990-talet verkar alla att ha en mycket positiv inställning.    
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INLEDNING!
PROLOG 
1999 publicerade Arena en artikel av författaren och journalisten Bodil Sjöström i vilken 
hon beskriver sin reaktion då hon 1998 såg den senaste svenska publiksuccén på bio: !

Första scenen i Fucking Åmål höll på att orsaka min första hjärtinfarkt. Jag fattade allt.  
Alla frågor om vad just jag skulle tycka om filmen. Alla syskonbarns hjärtskärande 
omtankar. Och jag fattade vilket satans kaos jag utsatte mig och frugan för. Femhundra 
gapande tonåringar i kombination med det uppenbara lesbiska temat är ingen 
drömsituation. Men som det blev... som jag grät när rock'n'roll publiken applåderade åt 
Agnes och Elins första kyss, som jag höll på att spy upp mitt eget hjärta när de öppnade 
dörren, klev ut ur “garderoben”, bara var LESBISKA och publiken skrek som efter ett 
fotbollsmål.  1!

Filmhistorikern Richard Dyer har konstaterat att homosexuella under 1900-talet oftast 
växt upp med en känsla av utanförskap men också i isolering från varandra. För att 
förstå sig själva sökte de information i massmedia, men de bilder av homosexuella som 
förmedlades av Hollywood ledde mestadels till självförakt.  När homosexuella karaktärer 2

alls syntes i hollywoodfilmer så främjade de ofta negativa stereotyper - exempelvis som 
fjolliga bögar eller som korrumperade och (serie)mördande skurkar. Detta påverkade 
filmpubliken till att tro att homosexualitet i sig själv leder till dödligt anti-socialt beteende - 
och tvärtom. Till detta kan läggas veka homosexuella karaktärer som framställdes som 
patetiska, underkuvade, ofta utpressade personer som begår självmord. Mycket sällan 
framställdes homosexuella personer som flerdimensionella karaktärer eller förebilder.  3

Ändå, att som homosexuell, se bara en glimt av sig själv representerad på vita duken 
betydde så mycket, för det var en bekräftelse på att man existerade, påpekar Vito Russo 
i The Celluloid Closet. Därför kunde det hävdas att de stereotypiskt fjolliga karaktärerna 
var bättre än att inte bli representerad alls.  4!
SYFTE 
Att som homosexuell, bisexuell, eller transsexuell se sig själv representerad på film var 
alltså inte något självklart under 1900-talet. Tvärtom. Under långa perioder i filmens 
historia var det sällan som HBT-personer alls existerade på vita duken. Hollywoods 
självcensurerande produktionskod som var i effekt mellan början av 1930-talet och 
mitten av 1960-talet totalförbjöd alla representationer av så kallad “sexuell perversitet.”  5

Många europeiska länder var villigare att porträttera homosexuella karaktärer rättframt 
och öppet på film och det har hävdats att den svenska filmen i hög grad var en del av 
dessa.  Men på vilket sätt framställdes homosexuella, bisexuella och transsexuella 6

personer inom den svenska filmen under 1900-talet? Någon övergripande analys av 
detta har aldrig gjorts, och detta är därför något som jag ämnar ta reda på i denna 
uppsats. !!
Dyer hävdar att hur sociala grupper behandlas i kulturella representationer påverkar hur 
de behandlas i livet - trakasserier och diskriminering upprättas och stödjer sig på denna 
representation.  Statsvetaren John S. Nelson konstaterar att film kan öka förståelsen för 7
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det samhälle som vi lever i och att filmer och de effekter som dessa har på vanliga 
människors politiska handlingar därför borde studeras mera.  I den brittiska filmsuccén 8

Fyra bröllop och en begravning från 1990 spelade Simon Callow en homosexuell 
karaktär. Callow har berättat att månaderna efter filmens premiär så fick han ett antal 
brev från till synes intelligenta, artikulerade personer som förklarade att de aldrig tidigare 
förstått, förrän de sett filmen, att homosexuella har känslor precis som normala 
människor.  9!
I Sverige förändrades synen på homosexualitet enormt under 1900-talet. Med denna 
undersökning förväntar jag mig inte kunna hitta bevis för att de filmer som jag analyserar 
har varit med om att påverka denna utveckling (då jag kommer att spekulera lite kring 
detta, speciellt när det handlar om ungdomsfilmer med stor genomslagskraft). Med min 
analys hoppas jag dock kunna utröna vilka normer kring HBT som den svenska filmen 
gett uttryck för. Samt besvara frågan i vilken mån homosexuella kunnat se sig själva 
representerade i den svenska filmen.  !
FRÅGESTÄLLNINGAR 
• Hur har homosexuella personer framställts i svensk film under 1900-talet?  
• Kan man se ett skifte i denna framställning från ett decennium till ett annat? 
• I vad mån, om alls, följer denna utveckling lagförändringarna? Porträtterades 

homosexualitet exempelvis som någonting brottsligt före 1944 och som en 
sinnessjukdom under de följande årtiondena?   10

• Är det en skillnad på hur homosexuella män versus kvinnor har porträtterats? Hur ser 
denna skillnad i så fall ut? !

Jag tänker också jämföra utvecklingen i Sverige med den i Hollywood: !
• Kan man se några paralleller mellan hur HBT-karaktärer porträtterades inom svensk 

film i relation till Hollywood-filmen? !
Genom att besvara dessa frågor så hoppas jag att kunna sätta in representationen av 
homosexuella inom den svenska filmen i sitt historiska sammanhang.  !
FORSKNINGSLÄGET 
Jag har inte lyckats identifiera några tidigare övergripande undersökningar kring HBT-
yttringar inom den svenska filmen. Gayhistorikern Fredrik Silverstolpe har skrivit en del 
om Sveriges (och världens) första film med ett homosexuellt tema, Mauritz Stillers 
Vingarne från 1916, och jag kommer att referera till hans text i analysen av den filmen.  11

Hur det lesbiska temat i Fucking Åmål speglades i den svenska pressen har analyserats 
av bland andra queerfeministen Tiina Rosenberg.  12!
2013 släppte filmvetaren Daniel Humphrey boken Queer Bergman där författaren 
diskuterar alla de Ingmar Bergman-filmer som han menar har ett queertema.  Denna 13

typ av queer-läsning av filmer har gjorts allt oftare under de senare årtiondena och bland 
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andra Alfred Hitchcocks filmer har studerats på liknade vis. Humphrey är mycket 
övertygande och identifierar i sin bok en hel rad Bergman-filmer med HBT-karaktärer 
som vanligtvis inte nämns i detta sammanhang. Efter att ha tittat på de flesta av dessa 
filmer finner jag dock att författaren ibland tycks finna homosexuella karaktärer där 
sådana inte nödvändigtvis alls existerar. Jag kommer dock att referera flitigt till 
Humphreys bok då jag skriver om olika Bergman-filmer. !
Ett flertal böcker har skrivits om homosexualitet, bisexualitet och transsexualitet - uttalat 
och outtalat - inom den amerikanska filmen. Mest välkänd är förmodligen The Celluloid 
Closet (1981) av Vito Russo.  På senare årtionden har man alltmer övergått till att 14

diskutera queer-uttryck och Hollywoodfilmer och karaktärer i dessa har analyserats på 
diverse sätt ur queer-perspektiv, vilket även Queer Bergman är ett exempel på. (Jag 
återkommer till denna distinktion nedan). Slutligen har det analyserats och skrivits om 
homosexualitet i tysk, fransk, spansk, brittisk, italiensk, israelisk, indonesisk, 
taiwanesisk, mexikansk och kubansk film.  Denna litteratur har jag dock inte haft 15

möjlighet att titta närmare på för denna uppsats.  !
KÄLLMATERIAL 
För att kunna besvara mina frågor så har jag tittat på väldigt mycket svensk film då mitt 
viktigaste källmaterial i den här undersökningen är filmerna själva. Då det inte har varit 
möjligt för mig att titta på varje svensk film som släppts på bio mellan åren 1916 och 
1998 så har jag använt mig av diverse olika metoder för att identifiera filmer med HBT-
tema eller karaktärer. Jag började med att studera Svenska Filminstitutets Svensk 
Filmdatabas som ger handlingsbeskrivningar till samtliga svenska långfilmer.  Denna 16

metod visade sig dock inte vara fullkomlig då det ofta inte nämns i dessa 
sammanfattningar om en mindre rollfigur skulle kunna identifieras som HBT (och i 
många fall handlar det om mindre rollfigurer). Tack vare amerikanska encyclopedias för 
gayfilm som listar alla filmer med gaytema från hela världen lyckades jag identifiera ett 
stort antal av de filmer som är med i min undersökning.  En annan källa fann jag i 17

RFSL:s medlemstidning Följeslagaren som utgavs på 1950 och 1960-talet. Tidningen 
hade en teater- och filmkrönika som ofta skrev om filmer som inkluderade homosexuella 
karaktärer eller teman.  !
Jag tror mig ha lyckats identifiera och studera i stort sett alla svenska biograffilmer under 
perioden med karaktärer eller handling som tydligt kan identifieras som HBT. Jag har 
också identifierat och studerat ett stort antal filmer med karaktärer som skulle kunna ses 
som HBT. Speciellt i den senare kategorin är det dock troligt att jag har missat några 
exempel på detta, men detta till trots är jag övertygad om att det underlag jag använt mig 
av för min undersökning är tillräckligt för att jag ska kunna dra de slutsatser som jag gör. !
Förutom att titta på de utvalda filmerna så har jag använt mig av Svenska Filminstitutets 
filmdatabas för att få ytterligare information om dessa som publik- och pressmottagande. 
För att sätta filmerna i en relation till lagar och normer kring homosexualitet i Sverige har 
jag använt mig av Sara Edenheims avhandling Begärets Lagar, som utifrån de svenska 
lagändringsutredningarna analyserar hur normerna kring HBT förändrats , samt 18

Andréaz Wasniowskis avhandling Den korrekta avvikelsen om RFSL under 50 och 60-
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talet.  Jag har också använt mig av ett större antal, mestadels amerikanska, böcker om 19

homosexuell representation i film (se litteraturlista på sidan 29). Dels för att ta reda på 
vad dessa har haft att säga (om något) om svenska filmer och dels för att kunna jämföra 
min egen analys av utvecklingen i Sverige med hur utvecklingen såg ut internationellt - 
då främst inom den amerikanska hollywoodfilmen.  !
BEGRÄNSNINGAR OCH METOD 
Jag har valt att börja min undersökning år 1916 av det mycket naturliga skälet att det var 
då Vingarne släpptes (som redan nämnts Sveriges, och världens, första film med ett 
homosexuellt tema). Som Bodil Sjöströms citat ovan visar så var sättet som de lesbiska 
karaktärerna i Fucking Åmål framställdes revolutionerade inom den svenska filmen. 
Detta är den huvudsakliga orsaken till att jag har valt att avsluta min undersökning med 
just denna film. Andra orsaker till att det känns naturligt att avsluta analysen med just 
Fucking Åmål är att vi då nästan är framme vid 1900-talets slut (filmen släpptes 1998), 
samt att dess enorma succé både hos kritiker och hos publik visar att homosexualitet på 
vita duken i hög grad normaliserats.   20!
Vidare har jag valt att begränsa min analys till svenska filmer som distribuerats på bio. 
Inget utrymme har kunnat ges till homosexuella karaktärer i svenska TV-serier och 
eventuella TV-filmer eller filmade pjäser som visats på TV. Jag har heller inte haft 
möjlighet att inkludera kortfilmer som eventuellt behandlar detta tema. Under 1970-talet 
släpptes det ett antal svenska porrfilmer - många med lesbiska scener - på (ett fåtal) 
biografer. Jag har valt att inte heller inkludera dessa i min analys.  !
Med termen queer inkluderar queerteoretikern Alexander Doty ett stort antal icke-
heteronormativa uttryck. Det handlar alltså inte bara om homo- och bisexuella uttryck 
utan även om “alla andra potentiella (och potentiellt icke-klassificerbara) icke-
heteronormativa positioner.”  Queerteori har studerats flitigt sedan 90-talet början. 21

Eftersom det enligt Doty är möjligt att hitta queerness i alla filmer och det enda som 
stoppar oss från att göra detta är vår heterocentiska/homofobiska kulturella uppfostran, 
så leder detta till att gränserna för vad som kan anses vara en homosexuell karaktär blir 
väldigt otydliga.  Då jag inte haft möjlighet att leta efter queerkaraktärer i filmer som 22

normalt inte anses ha några så har jag valt att fokusera min undersökning på filmer där 
karaktärer är mer eller mindre uttalat HBT. Detta är också intressantare om jag ska 
kunna besvara mina frågeställningar. Jag kommer dock även att diskutera en del filmer 
där karaktärers sexuella identitet är diskutabel men där en eventuell homosexuell publik 
ändå får förmodas känna igen sig (även om den allmänna publiken alls inte ifrågasatte 
dessa karaktärers heterosexualitet).  !
Den metod som jag använder mig av är den komparativa metoden som går ut på att 
studera och jämföra de undersökta filmerna. Efter mycket övervägande har jag kommit 
fram till att det bästa sättet att analysera filmerna är att gruppera dem i olika tidsperioder 
med en sammanfattning i slutet av varje period. I den sammanfattande diskussionen 
sammanställer jag sedan hela materialet och analyserar hur representationer av 
homosexualitet har sett ut och förändrats över hela tidsperioden. Sammanlagt består 
min analys av 39 filmer (se filmlistan på sidan 28). 
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ANALYS !
FÖRE 1944 
Uppfattningarna om homosexualitet var mycket delade bland sexualforskare och 
psykologer i början av 1900-talet. Den tidiga sexualvetenskapen, som tagit sin början på 
1800-talet, ansågs sexuell dragning till en man vara kvinnligt och därför menade man 
hade homosexuella män ett kvinnligt psyke. Könet hade fått fel genus.  Redan tidigt 23

fanns alltså uppfattningen att företeelsen var medfödd och därför vare sig en sjukdom 
eller ett tecken på degeneration.  Sigmund Freud och psykoanalysen fick dock ett stort 24

inflytande, så även i Sverige, och enligt Freud kunde så kallad “inversion” ibland 
betraktas som medfödd och ibland inte.  Det fanns många orsaker till vilka de sociala 25

faktorerna var som man menade kunde leda till homosexualitet.  Enligt läkaren Anton 26

Nyström kunde den förvärvas genom lockelser och dåliga exempel, den så kallade 
förförelseteorin.   27!
Bland allmänheten var sexualitet dock inte något som diskuterade öppet i Sverige i 
början av 1900-talet. Tystnaden gjorde att begreppet homosexualitet förmodligen inte 
ens existerade för de allra flesta.  Det var först i den debatt och de utredningar på 1930-28

talet som ledde fram till 1944 års avkriminalisering av homosexuella handlingar som just 
homosexualitet och homosexuella för första gången introducerades och definierades 
officiellt i Sverige.  Den bestämmelse i strafflagens kapitel 18, paragraf 10, som skulle 29

komma att avskaffas och som förbjöd ”brott som mot naturen är” innehöll varken dessa 
ord eller det bibliska sodomi.  I diskussionerna om denna lag, som gick tillbaka till 1734, 30

menade man nämligen att talet i sig ledde till att handlingen i fråga synliggjordes och 
därmed skulle kunna inspirera till dess utbreddhet.  Alltså bättre att förtiga, en 31

uppfattning som bestod långt in på 1900-talet.  !
Under 1900-talets början varnade samhällsforskare gärna för vad “massan” eller 
“pöbeln” kunde tänkas ta sig för om den inte kontrollerades. Man menade att dessa 
outbildade människor lätt skulle kunna förledas och därför var det viktigt att kontrollera 
vad de tilläts läsa, se och höra.  När det gällde detta så var just filmen ett speciellt 32

orosmoment då dess rörliga bilder ansågs både omoraliska och uppviglande i sin 
karaktär, och kunde leda till ökad prostitution, tjuveri, våldsbrott och i värsta fall uppror 
och revolution. För att förhindra detta var Sverige 1911 det land som var först ut med en 
statlig filmcensur.  33!
I detta klimat skulle en film med ett öppet homosexuellt tema aldrig tillåtas. Ändå gjorde 
regissören Mauritz Stiller och hans medarbetare Axel Esbensen (båda själva 
homosexuella) den homoerotiska filmen Vingarne 1916. Filmen bygger på en dansk 
roman vi namn Mikaël om en konstnär som förälskar sig i en yngling.  I filmen tar den 34

store mästaren Claude en ung konstbegåvad man under sitt beskydd som sin lärling och 
adoptivson. I en scen poserar den unge Mikael barbröstad för mästarens skulptur 
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Vingarne som i filmens bildtext sägs ha att göra med Ikarosmyten. När konstverket är 
klart så håller mästaren Mikael ömt om axeln och säger att han ska låta gjuta statyn i 
brons och ge till Mikael som gåva.  !
Mikael förälskar sig dock i Lucia, en furstinna med extravaganta levnadsvanor. Snart får 
mästaren höra av en vän att Mikael är ute och spenderar alla hans pengar på furstinnan. 
Furstinnan är djupt skuldsatt och Mikael säljer nu sin bronsskulptur för att rädda henne 
undan ekonomisk ruin. När mästaren får veta om detta beger han sig till furstinnan och 
ber upprivet att få tillbaka Mikael. Furstinnan svarar honom: “Ni är gammal, och förstår 
inte kärleken”. Mycket upprörd lämnar mästaren hennes hus och möter en kylig Mikael i 
trädgården. Väl hemma igen får han ett slaganfall och blir sängliggande.  !
Nu döende testamenterar mästaren allting till Mikael. Under feberyrsel går han sedan ut 
i sin trädgård och fram till den Vingarne-skulptur som står där. Han kastar sig mot den 
nakna skulpturen och faller död ner. Under tiden har Mikael fått bud om slaganfallet och 
skyndar till mästarens hem där han får höra om dödsfallet. En bestört Mikael gråter ut 
hos furstinnan som försöker trösta och krama. Mikael stöter henne ifrån sig och går.   
  
Vingarne är fylld av homoerotiska koder som till exempel mästarens eleganta 
konstnärshem fyllt med bronsstatyetter vilket var populärt för tidens välbärgade 
homosexuella.  Det är inte heller svårt att se den sexuella spänningen mellan mästaren 35

och Mikael i filmen. Dessutom tycks slutet ge en postum seger till homoerotiken över 
heterosexualitet. Ändå lyckades Stiller få sin film godkänd av censuren och varken 
recensenter eller publik tycks ha reagerat på den homoerotiska berättelsen - endast 
Dagens Nyheters recensent refererar till dess “ömtåliga handling”.  36!
Enligt forskaren Fredrik Silverstolpe använde sig Stiller av diverse knep för att blanda 
bort korten.  Berättelsen omges först och främst av en ramhandling om inspelningen av 37

filmen och dess premiär. En ung skådespelare som vi i prologen ser förlora rollen som 
Mikael går i epilogen hem till skådespelerskan som spelar furstinnan och hotar ta livet av 
sig om hon inte vill ha honom. Det heterosexuella temat i epilogen drar på detta sätt 
uppmärksamhet från huvudtemat. Carl Milles välkända skulptur Vingarne föreställande 
en yngling med en örn är konsthistoriskt sett en välkänd homoerotisk ikon.  Temat har 38

sedan antiken används för att avbilda den så kallade Ganymedes-myten - historien om 
hur Zeus förälskar sig i en yngling, den vackre Ganymedes, och förvandlar sig till en örn 
och för honom till Olympen. Detta förvrängs medvetet i filmens bildtexter och skulpturen 
sägs istället handla om Ikaros som flög för nära solen och störtade med förbrända vingar 
ned till jorden. Silverstolpe förklarar Stillers förfarande:  !

Poängen med den förvillande texten om Ikaros var just att den inte lurade de invigda, 
samtidigt som den lade ut tillräckliga rökridåer för att gardera filmens upphovsmän mot 
homofobiska angrepp. Inledningsscenen där Mästaren stående på en bergkulle blickar 
ned på Mikael vid bergets fot och likt Zeus breder ut armarna som en örn som bereder 
sig att fånga sitt byte hade varit omöjligt utan den avledande texten om Ikaros.  39!

Debatten om homosexualitet fortsatte under 1920-talet men det skulle ta ett par 
decennier till innan homosexualitet öppet visades i en svensk film. I Tyskland under 
Weimarrepublikens tid släpptes det dock flera filmer med homosexuella teman. Anders 
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als die Anderen (1919), var världens första film som öppet diskuterade homosexualitet. 
Filmen, som sexualforskaren Magnus Hirschfeld var med och skev, och också själv 
deltog i, förespråkade tolerans för vad den kallade “det tredje könet”.  1924 gjordes det 40

även en tysk film som byggde på romanen Mikaël, denna gång utan några rökridåer.  41

1929 släpptes filmen Pandoras Box vilket var världens första film med en tydlig lesbisk 
karaktär.  42!
I Sverige hade det några år tidigare, 1926, släppts en film med vissa lesbiska 
undertoner. Flickan i frack i regi av Karin Swanström bygger på Hjalmar Bergmans 
roman med samma namn och utspelar sig kring sekelskiftet. Katja vill ha en ny klänning 
till studentbalen men hennes far vägrar att köpa henne en trots att hennes bror fått en ny 
frack. Katja går då till balen i broderns frack och hela stadens societet förfäras. Katjas 
tilltag får dock stöd av rektorn och snart dansar männen på balen med henne. Senare på 
kvällen blir stadens överhuvud, änkedomprostinnan, mycket upprörd då hon ser Katja 
dricka sprit, röka cigarr, samt dansa och flirta med en annan flicka. Katjas far förskjuter 
henne då hennes tilltag har skämt ut honom och Katja följer med sin skolkamrat och 
kavaljer, den unge greven Ludwig, till hans hem utanför staden. Ludwigs herrgård bebos 
av ett sällsamt kollektiv av lärda kvinnor som röker både pipa och cigarr. Vid ett tillfälle 
proklamerar Katja för kvinnorna att hon tänker viga sitt liv till att bekämpa fördomar - 
något som de ger sitt bifall till. Efter diverse förvecklingar förlovar hon sig med Ludwig. 
Änkeprostinnan förlåter hennes felsteg.  !
Komedin har helt klart ett starkt feministiskt budskap, men i vad mån kan den beskrivas 
som lesbisk? När Katja går på balen i frack är det aldrig någon tvekan om att hon är av 
kvinnligt kön och att hon är intresserad av män. Sexualideologi kring det förra 
sekelskiftet sade dock att kvinnor var passionslösa, asexuella varelser som var passiva 
objekt för den manliga lusten. Antropologen Esther Newton har därför hävdat att manlig 
klädsel var ett sätt för kvinnor att proklamera sin sexualitet, och att klä sig i manskläder 
var inte ovanligt för lesbiska kvinnor i början av 1900-talet.  Klädd i frack tar Katja snart 43

efter ett manligt beteende och både dricker och röker cigarr. Detta får henne att känna 
sig så frisläppt att hon griper tag i en annan flicka och dansar runt med henne. De 
manhaftiga kvinnorna på herrgården verkar i dagens ögon helt klart vara lesbiska. Jag 
kan tänka mig att lesbiska kvinnor i publiken 1926 också upplevde dem som sådana 
även om detta förmodligen inte, med tanke på tidsandan, var den allmänna 
uppfattningen. Om regissören menat att ge filmen lesbiska undertoner kan man dock 
bara gissa sig till. Här kommer vi åter in på ämnet queer-läsning av filmer som jag 
nämnde i inledningen.   !
Efter att Hitler tagit makten på 1930-talet så görs det inte några fler filmer med 
homosexuella karaktärer i Tyskland. I USA undviker filmindustrin skapandet av en statlig 
censur genom att inrätta en självcensur i form av produktionskoden 1930. Syftet med 
koden var att få slut på omoralen inom filmen och att visa, eller ens nämna, 
homosexualitet totalförbjöds.  Produktionskoden skulle överleva till slutet av 60-talet 44

och möjligheten till hälsosamma, kärleksfulla förhållanden mellan människor av samma 
kön är därför helt omöjlig att hitta i den klassiska hollywoodfilmen.  45!
Några homosexuella karaktärer, vare sig positiva eller negativa, fick man inte heller se 
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inom den svenska filmen under 1930-talet. Däremot pågick debatten om homosexualitet 
skulle avkriminaliseras för fullt. Fortfarande menade man att det kunde vara dumt att dra 
fram “homosexuella handlingar i offentlighetens ljus” då det kunde ge “näring till en 
sensationslystnad och skandalhunger” och “medföra en viss smittorisk”.  1933 46

publicerade Populär Tidskrift en artikel som fick mycket uppmärksamhet och som 
hävdade att homosexualitet förmodligen orsakades av en kombination av medfödda 
anlag och barndomserfarenheter.  Samma år lade riksdagsmannen Vilhelm Lundstedt 47

fram en motion som hävdade att lagen som förbjöd homosexualitet inte fyllde någon 
funktion.  I en bilaga hävdades det att homosexuella har det motsatta könets könsdrift 48

och intressen. Homosexuella personer beskrevs som ensamma och hänvisade till 
prostituerade. Dock var det inte en sjukdom menade Lundstedt utan en naturlig 
variation.  Psykoanalytikern Gunnar Nycander kritiserade ståndpunkten att 49

homosexualitet skulle vara medfött och fick stort gehör för detta.  I en statlig utredning 50

från 1935 hävdas det att homosexualitet är mycket mer djupgående och grundläggande 
än vanlig omoral eller sinnesjukt beteende. Ofta finns det hysteriska och neurasteniska 
symptom, sjuklig överkänslighet, hållningslöshet eller paranoida drag. Den 
homosexuelle sades även ha grova asociala tendenser.   51!
Som karaktärsbeskrivning passar detta ganska bra in på den fruktade lektorn Caligula i 
filmen Hets från 1944. Filmen regisserades av Alf Sjöberg efter ett manus av Ingmar 
Bergman. Studentexamen närmar sig för Jan-Erik men Caligula pinar honom hårt med 
sin sadistiska pedagogik. Jan-Erik inleder ett förhållande med Bertha som jobbar i 
tobaksbutiken. Bertha är rädd för någon men vill inte säga vem. I en skolkorridor 
springer Caligula ifatt Jan-Erik för att prata med honom. Nästan med tårar i ögonen 
säger han att han inte vill att Jan-Erik ska tycka illa om honom och att han sett Jan-Erik 
titta på honom med illvilja. “Ni får inte göra det. JAG FÖRBJUDER DET!” skriker han till 
sist. En kväll kommer Jan-Erik hem till Bertha och finner henne död i sin säng. I 
tamburen hittar han Caligula som säger att han inte gjort det. Caligula blir förhörd av 
polisen men släpps då obduktionen visar att Bertha har dött av alkoholförgiftning. Jan-
Erik regleras efter att ha slagit till Caligula inför rektorn och anklagat honom för Berthas 
död. I sista scenen söker Caligula upp Jan-Erik i trapphuset utanför Berthas lägenhet. 
Caligula säger han att han varit sjuk, att han inte har någon och att ingen vill se åt 
honom. Han ber Jan-Erik att stanna hos honom men denne vägrar och går ut i solen.  !
Att Hets skulle innehålla ett homosexuellt tema finns inte nämnt i några officiella 
beskrivningar av filmen.  Daniel Humphrey som författat Queer Bergman är dock 52

övertygad om att så är fallet. Han menar att Caligula förtränger sin homosexualitet och 
pinar den vackre Jan-Erik som ett sätt att få utlopp för den åtrå som han känner för 
ynglingen.  Homoerotiska element inkluderar en scen där Caligula lägger handen 53

bakom Jan-Eriks nacke och klappar honom. I en annan scen lyfter Caligula upp sin 
reservoarpenna och sprutar bläck på Jan-Eriks ansikte i en, jag citerar Humphrey, 
“orgasmisk handling av chockerande direkthet”.  Filmens skulle med lätthet kunna 54

klassificeras som homofobisk med sitt framställande av en så demonisk homosexuell 
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karaktär, men enligt Humphrey är det inte så enkelt då han hävdar att det finns mycket i 
filmen som tyder på att även Jan-Erik har homosexuella tendenser.   55!
Det finns alltså mycket få exempel på homosexuella karaktärer inom den svenska filmen 
fram till 1944 - året då homosexualitet legaliserades i Sverige. Den första 
representationen av homosexualitet var filmen Vingarne från 1916. Även om det 
homosexuella temat är tydligt så diskuterades det inte öppet och troligtvis uppfattades 
det inte av den allmänna publiken i ett klimat där många inte ens var medvetna om 
företeelsens existens. Det kan diskuteras om homosexualitet är närvarande i Flickan i 
Frack eller om det driver handlingen i Hets.  Även om diskussionen om homosexualitet 
skulle lagliggöras och betraktas som en sjukdom pågick för fullt under 1930 och början 
av 1940-talet så inkluderades detta inte alls inom den svenska filmen.  !!
1945 - 1950-TALET 
1944 avskaffades brottsbalkens paragraf 10 helt och åldersgränsen för straffbara 
homosexuella handlingar sattes till 18 år.  Avkriminaliseringen innebar inte på något vis 56

ett accepterande av homosexuellt beteende utan den ansågs bara som ett effektivare 
sätt att hantera situationen.  Problemen med homosexualitet, som man såg det, 57

inkluderade manlig prostitution, spridning av könssjukdomar, förvirring av ungdomens 
sexualsyn, risker för rasens fortlevnad, samt risk att utsätta allmänheten för den 
frånstötande åsynen av homosexuella handlingar.  Men med argument som att 58

“straffhotet leder till att de utför sina handlingar under hemlighetsmakeri och uppsöker 
prostituerade eller barn och ungdom, som äro lättare tillgängliga än äldre”  så kom man 59

alltså fram till att avkriminalisering vore det bästa. Man hoppades att lagändringen skulle 
leda till att fler homosexuella sökte vård (på sinnesjukhus eller psykiatrisk tillsynsvård) 
och man trodde att den medicinska vetenskapen snart skulle hitta en lösning på 
problemet. Under tiden var kastrering ett möjligt hjälpmedel till att förebygga återfall.   60!
Utredningarna och lagförändringen hade alltså lyft fram begreppet homosexualitet på en 
officiell nivå, och media bidrog sedan till debatten vilket ledde till ett synliggörande av 
homosexuella.  Det var dock den manliga homosexualiteten som lyftes fram. Kvinnlig 61

homosexualitet var fortsatt osynliggjord genom en vag och tvetydig definition. Eftersom 
utredningarna varken såg kvinnlig homosexualitet som ett hinder för heterosexuellt 
äktenskap eller ett hot mot minderåriga diskuterades detta mycket lite.  Det 62

konstaterades bara att homosexuella yttringar hos kvinnor var “mindre anstötliga” och ur 
en ordnings- och anständighetsynpunkt inte behövde “påkalla något särskilt intresse från 
samhällsmyndigheternas sida”.  Kanske var det just detta mindre anstötliga hos 63

homosexuella kvinnor som gjorde att ett relativt stort antal lesbiska karaktärer dök upp 
inom den den svenska filmen i början av 1950-talet, medan antalet homosexuella män 
var betydligt färre. !
Först ut i denna våg av lesbiska filmkaraktärer var Törst av Ingmar Bergman som 
släpptes 1949. Filmen växlar mellan att berätta om tre olika kvinnor, alla mitt inne i olika 
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livskriser. I en tillbakablick ser vi Rut och Valborg som elever på en balettdansskola. 
Danslärarinnan är extra hård mot Rut. Favoriteleven Valborg tar henne i försvar och 
lärarinnan verkar svartsjuk på Violas intresse i Rut. I en scen möter lärarinnan Valborgs 
blick i en spegel och säger att hon vet vilket öde Valborg har att vänta. Tillbaka i nutid 
springer Valborg på sin barndomsvän, den som vi redan fått se psykiskt instabila, Viola 
och bjuder med henne hem på middag. I lägenheten får hon Viola att dricka mycket 
alkohol och gör sedan sexuella närmanden. Viola gör sig fri, springer ut därifrån, och 
vandrar planlöst runt tills hon kommer till en kaj. Vi hör ett plask när hon hoppar i och 
dränker sig. !
Bergman berättar i sin filmmemoar Bilder att Birgit Tengroth, som skrivit romanen som 
filmen bygger på och som spelade Viola, fint and taktfullt hjälpte honom att forma 
förförelsescenen. Bergman fortsätter med att säga att detta var vi den här tiden “eldfängt 
stoff” och den svenska censuren klippte rejält i scenen.  I Hollywood hade rovlystna 64

kvinnor på jakt efter ungt villebråd börjat dyka upp i skräckfilmer och film noir även om 
dessa karaktärer inte var uttalat lesbiska.  Det är tydligt att Bergman tagit intryck av 65

detta och scenen mellan Valborg och Viola är filmad som en skräckfilmsscen med 
Valborg som det rovlystna monstret. !
Hasse Ekmans Flicka och Hyacinter som kom året därpå var en mycket välgjord film 
noir med en berättarstruktur som påminner om Citizen Kane.  Dagmar Brink 66

testamenterar alla sina ägodelar till grannparet Anders och Britt Wikner innan hon 
hänger sig i en takkrok. I hennes lägenhet finns lyrik av bland andra Edith Södergran 
och Karin Boye. Makarna Wikner söker upp personer i Dagmars liv för att ta reda på 
vem hon var och varför hon tog sitt liv. Från hennes före detta man får Anders veta att 
Dagmar en dag får ett brev från en älskare vid namn Alex, nu bosatt i Paris. Dagmar 
nekar till att någonsin ha älskat en annan man och maken berättar aldrig om brevet för 
henne men hans svartsjuka krossar äktenskapet. Britt berättar då för Anders att hon en 
kväll tagit hand om Dagmar efter ett tidigare självmordsförsök. Nedbäddad hade Dagmar 
halvt sovande talat om sin kärlek till Alex. Senare avslöjas att kvällen före sin död träffar 
Dagmar en väninna hemkommen från Paris på en bjudning. Väninnan berättar om sitt 
umgänge med den tyska ockupationsmakten under kriget innan hon försvinner in i 
sovrummet med en kvinnotjusande schlagersångare. I filmens sista scen får Britt reda 
på att väninnans namn var Alexandra men att hon kallades för Alex.   !
I Filminstitutets databas kan vi läsa att filmens homosexuella tema kommenterades i 
Vecko-Journalen 14/1950 av psykoanalytikern Dr Nils Haak, som menade att "det 
kvinnliga driftlivet oftare än det manliga uppvisar bi- eller rent homosexuella drag" 
eftersom kvinnan tvingas byta sitt ursprungliga kärleksobjekt (modern) mot ett av annat 
kön, i motsats till mannen. Enligt Aftonbladet 19.3.1950 var emellertid det homosexuella 
temat så diskret behandlat i filmen att 40 % av åskådarna lämnade biosalongen "utan att 
ha förstått dramats tragiska upplösning".  Även RFLS:s tidning Följeslagaren nämner 67

att då den homofila publiken löst problemet i Flicka och hyacinter långt före filmens slut 
så begrep de vanliga åskådarna ingenting.  I Den korrekta avvikelsen konstaterar 68

Wasniowski att demoniseringen av homosexuella i början av 50-talet innebar att många 
som ställdes inför den faktiska personen/handlingen inte kände igen den.  I filmen 69

framställs Dagmar som en känslig och god person som vi har sympati för. Detta 
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överensstämde säkerligen inte med den uppfattning som många hade om 
homosexuella. !
Hösten 1953 släpptes två filmer med lesbiska teman - Kvinnohuset av Erik Faustman 
och Marianne av Olle Hellbom och Egil Holmsen. Titeln Kvinnohuset refererar till ett 
kollektivhus som byggts åt stans ensamstående yrkesarbetande kvinnor. Både Tryggves 
fru Anna och hans älskarinna Eva bor i huset och då de möts på en maskerad i huset 
bjuder Anna upp Eva till dans. Ett par alkoholpåverkade kvinnor smeker varandra på 
festen. Efter ett sommaruppehåll vill Tryggve återuppta förhållandet med Eva. För henne 
har situationen dock blivit alltmer outhärdlig och hon har mardrömmar om att Anna 
kräver att få delta i hennes kärleksstunder med Tryggve. I ungdomsfilmen Marianne 
känner sig klassföreståndarinnan Andelius erotisk dragen till de unga flickorna på 
gymnasiet. Hon engagerar sig i problembarnet Marianne och låter flickan flytta hem till 
henne. Då Marianne inte besvarar hennes känslor börjar lärarinnan trakassera henne på 
lektionerna och försöker få bort henne från skolan. Mariannes klasskamrater ställer dock 
upp för henne och tillsammans lyckas de driva lärarinnan till en nervkris. Andelius 
tvingas erkänna för skolans rektor de homosexuella känslor som drivit hennes 
uppträdande mot Marianne. !
Redan året därpå, 1954, gav Egil Holmsen ett positivare porträtt av lesbisk kärlek i 
Hästhandlarens Flickor. Må vara att den är mellan två systrar. De moderlösa Ragni 
och Lilly lever med sin far hästhandlaren. De oskiljaktiga flickorna kramas och dansar 
med varandra i sitt rum. Varje morgon rider de ut tillsammans. Under en ridtur badar de 
nakna i en damm med näckrosor och kysser varandra vilket bevittnas av Nisse. Han 
berättar var han sett för de andra männen i byn och någon säger "Jaså de är såna! Fy 
fan!" Den nyss hemkomne Algot ser dock detta som en utmaning och bestämmer sig för 
att förföra en av dem, vilket också lyckas. Ragni spenderar all sin tid med Algot och Lilly 
är förtvivlad. Ragni blir med barn men vill inte gifta sig med Algot då hon säger att hon 
inte är kär. Algot lämnar byn och Ragni ber Lilly vara hos henne då hon ska föda. Filmen 
slutar med att hon, Lilly och barnet åker hästskjuts. I näckrosdammen glider två 
näckrosor sakta allt närmare varandra. !
En recensent i Expressen som kallat Marianne en av de "äckligaste" filmerna på senare 
år, var lika negativ till den "småsnaskiga" Hästhandlarens flickor med sin historia om 
"perverterad syskonkärlek".  Följeslagarens recensent menade att de var de 70

heterosexuella motiven som chockerar med hästhandlaren som håller sig med ett harem 
av pigor.  Däremot tyckte han att de båda döttrarnas "incestuösa och homosexuella 71

kärlek visas vackert och utan överdrifter.”  72!
Även Bergmans sekelskiftskomedi Sommarnattens leende från 1955 flörtar med det 
lesbiska. I en scen förhör sig den unga fru Egerman om pigan Petras sexuella 
erfarenheter och bekänner att hon själv fortfarande är oskuld. Snart börjar de skratta och 
rulla runt tillsammans på en säng. Frun ger Petra en snabb puss på munnen innan hon 
går upp för att ta itu med dagens plikter. Den frigjorda Petra ligger kvar och sträcker på 
sig och det är inte svårt att tänka sig att hon skulle kunna tänka sig en lesbisk 
kärlekshistoria med frun - något som Följeslagarens recensent är övertygad om att hon 
har.  Båda är dock fullt påklädda i scenen och det hela är väldigt oskyldigt och visar 73

snarare att de båda, särskilt den 19-åriga frun, är rätt barnsliga. Ändå kan man förmoda 
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att eventuella lesbiska i publiken uppskattade scenen i fråga betydligt mer än de 
rovlystna lesbiska karaktärerna i filmer som Törst och Marianne.   !
Intressant att notera är också att många av dessa lesbiska karaktärer framställs som 
bisexuella. Alfred Kinseys rapporter från 1948 (om manlig sexualitet) och 1953 (om 
kvinnlig sexualitet) hade ifrågasatt uppdelningen av hetero- och homosexualitet och 
Kinsey skapade istället en sjugradersskala. )Kinseys statistik och idéer fick stor 74

genomslagskraft i den allmänna debatten och långtgående inflytande även in Sverige.  75

Säkerligen kan Kinseys tankar ha påverkat manusförfattarna till både Flicka och 
hyacinter och Hästhandlarens flickor.  !
Sommarnattens leende inkluderar även en stereotypisk fjollig homosexuell man i början 
av filmen - den lismande assistenten på advokat Egermans kontor. Det är möjligt att 
karaktären sågs som ett komiskt inslag i filmen på samma sätt som dessa typer av 
karaktärer användes i den tidiga hollywoodfilmen. !
I ungdomsfilmen Farlig Frihet från 1954 av Arne Ragneborn hittar vi också ett par 
exempel på manligt homosexuella karaktärer. Filmen följer Myggan som rymt från en 
ungdomsvårdsanstalt. Tillsammans med flickvännen Laila och förföljd av polis lyckas 
han ta sig till Stockholm där Laila tar kontakt med deras homosexuelle vän Tommy. Att 
Tommy är homosexuell är det ingen tvekan om på sättet som han pratar, går och klär 
sig. Myggan går till en park tillsammans med Tommy som får agera lockbyte. Vid en 
toalett raggar Tommy upp en äldre herre som de följer med hem. Den äldre 
homosexuelle mannen sitter bredvid Tommy i soffan och pratar om hur vacker han är. 
Han säger att han njuter av att få sitta här och se på honom. Medan mannen byter 
grammofonskiva slår Myggan honom medvetslös med en flaska. Efteråt tittar Myggan 
igenom mannens lådor och hittar några bilder som får honom att utbrista "Det var mig en 
äcklig fan!" Sedan ger han bilderna till Tommy då han tror det kan vara något för honom. 
Tommy sätter på sig handskar för att det inte ska bli några fingeravtryck. “Äsch", säger 
Myggan, ”tror du att han vågar anmäla det här? Du sa ju att du var sjutton bast!” !
Att Myggan slår ner den äldre homosexuelle mannen i Farlig Frihet är inte speciellt 
intressant - han behandlar många andra karaktärer i filmen minst lika brutalt. Betydligt 
intressantare är att den unge hårdkokte brottslingen inte verkar ha något problem med 
sin väns homosexualitet. Tommy tillåts delta i brottet på lika villkor. Man kan även tycka 
att det är märkligt att den homosexuelle Tommy inte tycks bekymrad över att den äldre 
homosexuelle mannen slås ner och rånas, men kanske detta överensstämde med 
publikens förväntningar på hur depraverade homosexuella personer betedde sig. Det 
kan också förmodas att många i publiken tyckte att den äldre mannen som bjuder hem 
och försöker förföra den - som han tror - minderåriga Tommy hade sig själv att skylla. 
Tanken att ynglingar förfördes till att bli homosexuella var utbredd vid århundrades mitt.  
När homosexuella relationer gjordes lagliga 1944 så hade det satts en artonårsgräns för 
att skydda ungdomar mot just detta.  76!
Börje Larssons Danssalongen från 1955 utspelar sig på en danssalong i Stockholm. 
"Inte visste jag att du ville med flickor" får en yngling till svar då han försöker ragga upp 
en ung kvinna. Efter att ha gett kvinnan en örfil förs han in på ägaren Viktors kontor. För 
Viktor berättar den känslige unge mannen att han har “träffat en kille som var hygglig”. 
En äldre man med konsthandel i Gamla Stan som varit snäll och gett honom saker, men 
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att han själv inte fattat vad det var frågan om. Nu är han förtvivlad över att de andra 
killarna snackar skit om honom och säger att han inte är "riktig". Viktor viftar bort det hela 
och säger att den unge mannen är “all right”. Följeslagarens recensent är kritisk och 
säger att "en verklig homosexuell yngling har man väl inte velat eller vågat visa”.  77

Scenen kan dock lika gärna förstås som att ynglingen är homosexuell men inte vågar 
erkänna detta fullt ut ens för sig själv. !
Sista ringen av Gunnar Skoglund från 1955 är åter en film i läroverksmiljö. 
Huvudpersonen Erik drivs så hårt av gymnastikläraren att han faller ihop med ett skrik 
och måste bäras ut. Hans vän Clarence (som Arbetarens recensent kallar för en 
"neurotiskt depraverad och lätt antytt homosexuell adelsyngling” ) hotar att anmäla 78

gymnastikläraren för homosexualitet om denne inte slutar plåga Erik. !
Det finns två filmer till från den här perioden som är värda att nämnas i det här 
sammanhanget. Hasse Ekmans komedi Fram för lilla Märta från 1945 och dramat 
Ansiktet av Ingmar Bergman från 1958 har det gemensamt att i båda filmerna uppträder 
heterosexuella karaktärer utklädda till det motsatta könet. Det finns många exempel på 
hollywoodfilmer på detta tema.  I Fram för lilla Märta uppvaktas Märta, som alltså är en 79

man, av en herre som försöker förföra honom omedveten om hans rätta kön. I Ansiktet 
fascineras Dr Vergerus av den unge Aman och vid läggdags kikar han in i dennes 
sovrum. Nöjt upptäcker han då att Aman egentligen är en kvinna. Humphrey konstaterar 
att en heterosexuell tittare kanske antar att han redan från början gissat Amans rätta 
kön. En homosexuell tittare å andra sidan kanske antar att han har en förkärlek till 
androgyna unga män.  Vilket som är fallet får vi aldrig veta. 80!
I slutet av 1940-talet/början av 1950-talet får vi alltså för första gången tydligt uttalat 
homosexuella karaktärer i den svenska filmen, de flesta av kvinnligt kön. Många av dem 
var psykiskt instabila, vilket överensstämde med den rådande tanken om 
sjukdomstillståndet homosexualitet. Enligt tidens forskning kunde en homosexuell kvinna 
aldrig vara lycklig och denna uppfattning är tydlig i de flesta av dessa filmers 
framställningar.  Endast Hästhandlarens Flickor tycks hävda att motsatsen är möjlig. De 81

enda klart uttalade manligt homosexuella karaktärerna under perioden är Tommy i filmen 
Farlig Frihet och den äldre herre som han hjälper till att råna. Båda är ganska negativa 
porträtt av homosexuella män (en fjollig bög och en äldre karl på nattlig jakt efter unga 
män), även om Tommy tillåts att delta i händelserna utan att hånas av sina 
heterosexuella kamrater. I andra filmer möter vi ytterligare ett par äldre män som lustar 
efter ynglingar, en stereotypiskt fjollig man, samt en ung vek man som mobbas för att 
vara homosexuell. Porträtterandet av dessa karaktärer är överensstämmande med en 
samhällssituation där homosexuella tvingades att dölja och smyga med sin sexualitet, 
vilket skapade en rädsla och oro över att bli avslöjade.   82!
1960-TALET!
På 1960-talet var homosexualitet inte längre lika stigmatiserat i Sverige som tidigare och 
debatten i media hade avtagit något.  Politiskt klassades homosexualitet fortfarande 83

som en sjukdom - något som även gällde för transsexualitet.  En statlig utredning kring 
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transsexualitet från 1968 förklarade dock att dessa var oskyldiga offer och underförstått 
menade man att det vore grymt och omänskligt att kalla dem för homosexuella.     84!
I Hollywood ändrades produktionskoden 1961 till att tillåta att ämnet homosexualitet togs 
upp i filmer. Då homosexuella karaktärer blev vanligare porträtterades de ofta som fjollor, 
som man gjorde sig lustig över, men minst lika ofta som mördare, sadister och 
psykopater. Homosexuella karaktärer blev vanliga inom skräckfilmgenren där de ibland 
var offer men mestadels porträtterades som monster (exempelvis lesbiska vampyrer).  85

Russo Vito påpekar också i The Celluloid Closet att homosexuella karaktärer i 
Hollywoodfilmer dog som flugor på 60-talet. Otäcka rovlystna typer samt ovanligt 
obehagliga fjollor mötte alla en våldsam död. Om de var mer av den tragiskt plågade och 
undertryckta sorten så tog de livet av sig.  Hela 22 av 28 amerikanska filmer mellan 86

åren 1962 och 1978 som handlade om homosexuella ämnen slutade med att ledande 
homosexuella karaktärer tog livet av sig eller dödades.   87!
Inom den svenska filmen hade vi redan 1950 sett exempel på att homosexualitet är lika 
med död i Flicka och Hyacinter med Dagmars självmord, samt i Bergmans Törst där 
Viola tar livet av sig efter Valborgs förförelseförsök. Då trenden inte var stark i den 
svenska 60-tals filmen så har jag hittat två exempel på detta och båda står Bergman för; 
en lesbisk kvinna lämnas att dö och en homosexuell yngling mördas brutalt.  !
Bergman regisserade hela tre filmer på 60-talet som mer eller mindre tydligt tog upp 
homosexualitet: Tystnaden från 1963, Persona från 1966 och Vargtimmen från 1968. I 
Tystnaden är systrarna Anna och Ester samt Annas son Johan på väg hem från 
semester. De stannar till i ett främmande land eftersom Ester är sjuk, och tar in på ett 
hotell. Medan Ester ligger ensam på rummet och hostar, röker och dricker, så går Johan 
på upptäckarfärd i hotellet och Anna går ut på lokal och träffar en man.  På hotellet stöter 
Johan på en grupp dvärgar på väg till sitt rum efter ett uppträdande. Johan följer med 
och i rummet klär de ut honom i kvinnokläder. Efter att Anna varit ute och roat sig 
undersöker Ester hennes klänning och är tydligt svartsjuk på hennes förehavanden. Vid 
ett tillfälle sover Anna naken i hotellsviten. Ester går fram och tittar på henne men 
stoppar sig själv från att röra vid henne. I ett senare skede i filmen berättar Johan för 
Ester att han sett sin mamma gå in i ett av hotellrummen med en man. Upprörd går 
Ester till rummet och systrarna grälar. Anna anklagar Ester för att hata henne. Ester 
säger att det inte alls är sant. Filmen slutar med att Anna och Johan fortsätter resan hem 
medan Ester lämnas ensam kvar för att dö.  !
I Persona bosätter sig sköterskan syster Alma tillsammans med sin patient, 
skådespelerskan Elisabet, som har upphört att tala, i en isolerad stuga på en ö. De båda 
kvinnorna har många intima scener tillsammans då exempelvis Elisabet smeker Almas 
kind eller masserar hennes axlar. Vid ett tillfälle besöker Elisabeth Alma i hennes sovrum 
om natten. De ligger i sängen tillsammans och smeker och håller om varandra. Elisabet 
kysser Alma på nacken. Vi får aldrig veta om detta hände eller om Alma drömde eller 
inbillade sig händelsen. !
Den surrealistiska Vargtimmen om konstnären Johan som plågas av mardrömmar växlar 
mellan verklighet, hallucinationer och minnen. För sin hustru Alma ritar Johan upp 
demonerna från sina drömmar och berättar att han tror en av de ofarliga är homosexuell. 
Senare slår han till mannen ifråga då denne följer efter honom på vägen hem. I en 
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annan scen metar Johan från klipporna vid havet. En tonårspojke ligger bredvid och 
poserar utmanande i badbyxor. Johan griper tag i pojken och börjar skaka honom 
våldsamt. Plötsligt klamrar och biter sig pojken fast runt nacken på Johan som kämpar 
sig ur pojkens grepp, slår ihjäl honom mot klipporna och kastar honom i sjön. !
Tystnaden har analyserats mycket i den internationella gayfilmslitteraturen. Många 
recensenter har hävdat att filmens porträtt av den självdestruktiva Ester ger en mycket 
negativ bild av en lesbisk karaktär.  Andra har en motsatt uppfattning och det har 88

påpekats att Esters sexualitet bygger på djupare känslor än hennes systers.  89

Amerikanska gayorganisationer som skrev om filmen i sina medlemstidskrifter då filmen 
släpptes i USA verkade tacksamma för att den lesbiska historien existerade 
överhuvudtaget.  Det har också spekulerats kring Johans utklädnad till kvinna och om 90

detta betyder att även hans karaktär kommer att upptäcka att han är homosexuell. Om 
inte, varför har Bergman annars valt att ha med denna bisarra incident av transvestism? 
frågar sig filmkritikern Parker Tyler.   91!
Persona, som är en av Bergmans mest kända filmer världen över, har analyserats talrika 
gånger av både svenska och utländska skribenter.  Istället för att se de båda kvinnorna 92

som två riktiga personer som dras till varandra, har de båda karaktärernas förhållande 
ofta setts som en metafor för den “kluvna själen i mänsklighetens samtid.”  93

Filmprofessorn Harry Benshoff har dock konstaterat att då en homosexuell tittare förstår 
en sympatiskt porträtterad lesbian som ett porträtt av en sympatisk lesbian så väljer den 
allmänna publiken ofta att titta på dessa karaktärer i metaforiska eller symboliska 
termer.  94!
Den enklaste förklaringen till den erotiska våldsamma scenen i Vargtimmen mellan 
Johan och tonårspojken är att den symboliserar ett försök att kväva homosexuella 
tendenser. Tolkningen kompliceras av att Johan i filmen också är besatt av en före detta 
kvinnlig älskare. Tjugotvå år efter att filmen släppts skriver Bergman om filmen i sin bok 
Bilder:  !

Då jag ser Vargtimmen idag förstår jag att den handlar om en dold och starkt bevakad 
kluvenhet som kommer till synes i både min tidigare och senare produktion: Aman i 
Ansiktet, Ester i Tystnaden, Tomas i Ansikte mot ansikte, Elisabet i Persona, Ismael i 
Fanny och Alexander. För mig är Vargtimmen viktig eftersom det är ett försök att inringa 
en svåråtkomlig problematik och att tränga ner i den. Jag har vågat ta några steg men 
inte gått hela vägen.   95

!
Av de båda karaktärerna som omnämns och som jag ännu inte tagit upp är Tomas en 
homosexuell man och Ismaels sexualitet (och kön) är öppet för tolkning. Att Bergman 
nämner dessa karaktärer tillsammans med den androgyne Aman, den lesbiska Ester 
och den tvetydiga Elisabet, och hävdar att den kluvenhet inom honom själv som de alla 
representerar och vars problematik han försöker “inringa och tränga ner i” genom denna 
film om Johan som kämpar emot homosexuella tendenser är svårt att tolka på något 
annat sätt än att regissören själv levde med denna inre kamp. En tolkning som förstärks 
av att Bergman har detta att säga om scenen på klipporna några sidor längre fram i 
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Bilder: !
Jag vill ett ögonblick återvända till det erotiska motivet: jag avser en scen som jag tycker 
är bra gjord. Det är när Johan slår ihjäl den lilla dämonen som bitit honom. Felet är bara 
att dämonen skulle ha varit naken! Och om man tar ett steg vidare: Johan skulle också 
ha varit naken. Detta föresvävade mig när vi filmade episoden men jag orkade inte eller 
vågade inte eller orkade inte våga föreslå Max von Sydow detta. Hade båda aktörerna 
varit nakna, hade scenen blivit brutalt tydlig. När dämonen klamrar sig fast vid Johans 
rygg och hugger efter honom krossas han mot bergväggen med orgasmisk kraft.   96!

Freuds psykoanalytiska verk lästes flitigt och var allmänt mycket populära på 1950- och 
1960-talen, så även bland homosexuella som intresserade sig för psykologiska 
förklaringar till homosexualitet. I Följeslagaren kunde man exempelvis ofta läsa artiklar 
där homosexualitet diskuterades ur ett psykoanalytiskt perspektiv.  Humphrey menar att 97

många av Freuds teorier är centrala för att man ska förstå Bergmans icke-
heteronormativa verk.   98!
Under 1960-talet växte sig också feminismen starkare och en effekt var att fler kvinnor 
fick möjlighet att regissera filmer inom den europeiska konstfilmen. Det har 
uppmärksammats att många av dessa filmer gav positiva porträtt av lesbiska. Hit räknas 
definitivt Älskande par av Mai Zetterling från 1964.  Zetterling, som var en av 99

Bergmans tidiga skådespelerskor var mycket inspirerad av honom i sina egna filmer som 
ofta inkluderade psykologiskt mycket komplicerade karaktärer. I Älskande par ska tre 
olika kvinnor i början av 1900-talet föda barn. I tillbakablickar får vi möta en av dem, 
Angela, på en flickpension där flickorna springer nakenbröstade i skogen och en 
lärarinna till hennes förskräckelse kysser henne. Senare är Angela tillbaka hos sin faster 
Petra som hon har en mycket intim relation till. Angela blir gravid med Petras före detta 
kavaljer Tomas som nu är gift med en annan. De båda kvinnorna bestämmer att barnet 
ska bli deras gemensamma.  En av de andra kvinnorna, pigan Agda, väntar barn med en 
ung arvtagare som arrangerar äktenskap mellan henne och den homosexuelle 
konstnären Stellan mot betalning. När Agda och Stellan tittar på kyrkan där de ska gifta 
sig går han i procession genom kyrkan hållande sin pojkväns hand. Scenen visade för 
första gången sedan Vingarne två män som har känslor för varandra. I en annan av 
Zetterlings filmer, Nattlek från 1966, klär en tolvårig pojke upp sig i sin mammas smink, 
peruk och kläder i en scen. I en annan smörjer en äldre man in en muskulös manlig 
modell på överkroppen med olja inför en fotografering. “Han är väl gudomlig!” säger den 
äldre mannen. “Han är väl inte från himlen?”, svarar någon i fototeamet. “Nej snarare 
från helvetet”, skrockar den äldre mannen.  !
Det gjordes många ungdomsfilmer i Sverige i början av 1960-talet och många av dem 
inkluderade homosexuella karaktärer. I Chans av Gunnar Hellström från 1962 får vi följa 
raggarflickan Mari som är på drift i samhället. Vid ett tillfälle besöker hon den 
homosexuelle narkomanen Natan som hon hjälper skjuta upp. Mari säger att hon vill 
stanna ett par dagar.  “Var ska du sova då?” frågar Natan. “På golvet… var som helst” 
svarar Mari. “Hos mig i sängen kanske?” frågar Natan. Mari blir perplex och stammar 
fram att det trodde hon aldrig att han skulle vilja. “Det trodde du alldeles rätt i” svarar 
Natan. “Jag ville bara veta hur angeläget det var för dig att stanna här.” Följeslagaren 
skriver om filmen:  !

Som narkomanen gör Bertil Anderberg en märklig rollskapelse, även om typen målas 
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med lite väl starka färger. Det är en otäck roll, och det finns stor risk att den godtas som 
karakteristisk av homofiler.  100!

Samma år släpptes Barbro Bomans Svenska flickor i Paris. Barbara sitter nakenmodell 
på en konstskola där hon träffar en svensk konstnärselev. Efter att senare ha sprungit på 
honom på en bistro insisterar hon på att följa med honom hem och dricka vin. I hans 
lägenhet uppmärksammar hon genast att det är bilder på nakna män på väggarna. Snart 
kommer en ung man och knackar på. De båda männen ler mot varandra och tittar på 
några bilder tillsammans. Äcklad tar Barbara sin väska och går. I Livet är stenkul av 
Jan Halldoff från 1967 blir den frånskilda småbarnsmamman Britt involverad med ett 
gäng lösdrivande ungdomar. Vid ett tillfälle rånar ett par av killarna en homosexuell 
badgäst. I Berndt Klyvares Resan från 1967 blir ynglingen Thomas utsatt för ett 
närmande av en medelålders man som han fått lift med.  !
Stor uppmärksamhet fick Vilgot Sjömans 491 som kom ut 1964. Filmen handlar om sex 
ungdomsbrottslingar som blir utvalda för ett socialt experiment att bo tillsammans med 
en ung socialarbetare i en lägenhet. Bakom experimentet står inspektören, en äldre 
man. Ynglingarnas ledare Nisse misstänker att inspektören är homosexuell och de gör 
upp om att en av killarna, Pyret, ska låta sig förföras av honom. De har stulit en 
bandspelare för att spela in det hela och använda det till att öva utpressning mot 
inspektören. Pyret blir sexuellt utnyttjad men lyckas inte spela in det hela. Han säger att 
han inte ens fick en cent av “bögdjäveln.” Nisse går ändå till socialvårdens kontor för att 
försöka utpressa inspektören men denne manipulerar honom väl och vänder på det 
hela. Snart smeker han Nisses nacke, sedan hans kropp. “Det är vackert Nisse. Det 
finns inget smutsigt i det” säger den äldre mannen. Scenen slutar med att Nisse står 
framåtlutad över skrivbordet medan inspektören drar ner persiennerna.   !
Kattorna från 1965 av Henning Carlsen handlar om en grupp kvinnor som jobbar på en 
tvättinrättning. Marta misstänks för att vara lesbisk och hatet från hennes arbetskamrater 
växer. Den unge hemlösa Rike som Marta duschat och gett rena kläder anklagar henne 
för att ha utnyttjat henne sexuellt. Hon påstår också att en annan flicka, som inte längre 
arbetar på tvättinrättningen togs om hand av Marta på ett speciellt sätt och att flickan 
sedan hamnade på mentalsjukhus. De andra kvinnorna försöker tvinga Marta att sluta 
på tvätteriet men så vaknar Rikes samvete och hon erkänner att hon ljugit. 
Arbetskamraterna inser att Marta inte alls är lesbisk och kvinnorna försonas.  !
1968 släpptes Vilgot Sjömans samhällskritiska Jag är nyfiken - en film in blått. Filmen, 
som blandar skådespeleri med dokumentära inspelningar, börjar med en scen från en 
flickskola där en sexualpsykolog berättar om orgasm, onani och homosexualitet. 
Sexologen förklarar att lesbiska kvinnor kan smeka varandra till orgasm. Skådespelaren/
karaktären Lena Nyman säger hon hade en period “då jag knappt vågade peta på en 
annan tjej för jag var rädd att dom skulle tro att jag var lesbisk”. Senare i filmen badar 
Lena naken tillsammans med Sonja och vid ett tillfälle smygtittar hon genom ett fönster 
på två kvinnor som ligger nakna tillsammans i en säng och smeker varandra. !
Det fanns alltså ett flertal tendenser i framställandet av homosexualitet i den svenska 
filmen på 1960-talet. Homosexuella män porträtterades fortfarande gärna som rovlystna 
äldre män som ger sig på yngre vilket framför allt 491 är ett exempel på, även om de 
unga männen i den filmen inte är helt oskyldiga heller. I Vargtimmen är det dock en ung 
pojkaktig demon som försöker förföra den äldre gifte konstnären. I Svenska flickor i Paris 
är den homosexuelle mannen porträtterad som rätt normal men den kvinnliga 
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huvudrollskaraktären är tydligt äcklad av honom. I Älskande par porträtteras det manliga 
homosexuella paret kärleksfullt och utan negativitet och det verkar till och med som om 
de båda manligt homosexuella männen har en lycklig framtid tillsammans även om 
Stellan mot betalning gifter sig med den gravida Agda. Lesbiska framställdes även de 
som rovlystna i Tystnaden och Kattorna - fast i den senare filmen visar det sig att de 
homofobiska arbetskamraterna inte har något att frukta i den oskyldigt anklagade Marta. 
Men det fanns också flera exempel på positiva framställningar av lesbiska; i Persona är 
den lesbiska scenen romantisk och i Jag är nyfiken - en film i blått pratas det om, och 
visas, lesbiska utan negativitet. Älskande par slutar med familjelycka för det lesbiska 
paret.  !!
1970-TALET 
Mot slutet av 1960-talet och på 1970-talet menade många homosexuella i Sverige själva 
att deras situation hade förbättrats.  Intressant nog avtog samtidigt antalet filmer med 101

homosexuella karaktärer avsevärt. Jag har faktiskt bara lyckats identifiera två stycken. 
Vad detta kan bero på kan jag bara spekulera kring. Kanske hade större accepterande 
av homosexualitet lett till att det inte längre var lika intressant att utnyttja dessa som 
karaktärer i syfte att göra en film mer kontroversiell - något vi definitivt sett exempel på 
både under 1950 och 60-talet. Kanske hade förståelsen för homosexualitet lett till att det 
inte längre var politiskt korrekt att framställa homosexuella karaktärer på ett negativt 
sätt?  !
Politiskt gjordes det stora framsteg för homosexuellas rättigheter under 1970-talet. 1973 
uttalade riksdagen att "homosexuell samlevnad är en ur samhällets synpunkt fullt 
acceptabel samlevnadsform". 1978 infördes samma åldersgräns för samkönat sexuellt 
umgänge som för heterosexuella och 1979 avskaffade socialstyrelsen homosexualitet 
som ett sjukdomsbegrepp.  Inom politiken hade vänstern tagit över liberalernas 102

drivande roll för sexuellt likaberättigande.  Samtidigt fortsatte debatten över vad som 103

orsakade homosexualitet. Den tilltro till vetenskapen som fanns i början av 1950-talet 
hade dock avtagit. På 1970-talet var det inta alls lika självklart förtroendegivande att 
stödja sig på vetenskapliga rön.  104!
I Ingmar Bergmans psykologiska drama Ansikte mot ansikte från 1976 sitter en ung 
kvinnlig mentalpatient och smeker sitt nakna bröst medan hon pratar med sin kvinnliga 
läkare Jenny. Jenny går senare på en fest där den äldre värdinnan, doktorinnan Wankel, 
introducerar sin mycket yngre partner Mikael och hans bästis Ludwig. De båda unga 
männen uppträder båda två stereotypiskt homosexuellt. På tillställningen träffar Jenny 
också läkaren Tomas och vi observerar att Mikael tittar på honom ett flertal gånger. 
Jenny och Tomas börjar umgås och då hon bryter ihop psykiskt så tar han hand om 
henne. Mot filmens slut berättar Tomas att han för ett år sedan blev övergiven av sin vän 
som han älskade och som han varit tillsammans med i fem år. Tomas förklarar att Mikael 
lämnade honom därför att doktorinnan Wankel accepterade hans nya vän och “kunde 
erbjuda bättre villkor”. Han säger att han själv ratades därför att han blev för jobbig med 
sina känslor och sin svartsjuka.  !
Porträtterandet av de båda stereotypiska karaktärerna i filmen var inte något nytt - 
homosexuella framställda på det viset har vi sett många gånger. Annat är det med 
karaktären Tomas som är välutbildad, artikulerad, omtänksam och fullkomligt “normal” i 
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sitt uppträdande och utseende. Under filmens gång tror vi helt klart att han är romantiskt 
intresserad av Jenny. När Tomas berättar om sin manlige älskare kommer hans 
homosexualitet som en total överraskning. Det bör noteras att detta är första gången en 
öppet homosexuell man har en huvudroll i en svensk film och dessutom porträtteras som 
så alldaglig. Tomas uppträder inte fjolligt och han har inga psykologiska problem eller 
lider av sin homosexualitet. Inte heller försöker han förföra eller våldföra sig på en 
yngling. !
Vad Tomas berättar om sin före detta ger dock en annan, negativare, bild av 
homosexuella. Mikael är i ett okonventionellt bisexuellt förhållande med doktorinnan 
Wankel och Ludwig i utbyte mot materiella fördelar. Tomas verkar också säga att det 
knappast är möjligt att ha ett långvarig homosexuellt förhållande med repliken “På vår 
grymma marknad är trolösheten total och konkurrensen fruktansvärd.” I denna scen där 
Tomas “kommer ut” som homosexuell för Jenny lyckas Bergman följaktligen på bara 
några minuter både bryta ner fördomar om homosexuella och bekräfta dem.   !
Året därpå kom en film ut som verkligen var ett barn av sin tid - den mycket 
kontroversiella Tabu av Vilgot Sjöman. Filmen som handlar om en kamp för sexuellt 
likaberättigande släpptes alltså 1977 - ett år innan samma åldersgräns för samkönat 
sexuellt umgänge som för heterosexuella infördes, och två år innan Socialstyrelsen strök 
homosexualitet som ett sjukdomsbegrepp i det officiella sjukdomsregistret.  105!
Advokaten Kristoffer försvarar sexförbrytare och vill utbilda sexsamariter. Han umgås 
med gränsfolket - folk med olika sexuella “avarter” och vi får träffa den gifte Lennart som 
är transvestit, juveleraren som är sadist, hans vän nekrofilen, en sadomasochist som vill 
bli piskad och den äldre bisexuella konstnärinnan Sirkka som är exhibitionist och tror på 
fri kärlek. I olika scener möter vi heterosexuella transvestiter som har fest tillsammans, 
homosexuella män som raggar upp varandra i en park om natten och en läderklädd man 
som smiskar en annan. I en scen ser vi Kristoffer själv kämpa med sin sexualitet då han 
förtvivlat skriker att han inte är fikus och aldrig har varit det.  !
Gränsfolket förbereder ett demonstrationståg för sexuellt avvikande men de olika 
grupperna som ska vara med kan inte hålla sams. En grupp lesbiska kvinnor blir 
upprörda när de får syn på transvestiterna. "Gud vad löjligt! Läskigt!” En av kvinnorna 
deklamerar att “här jobbar vi som fan på att spränga dom gamla kvinnorollerna och 
här håller dom på och konserverar skiten!” Två homosexuella transvestiter kommer in 
och börjar smeka en muskulös man i badbyxor. "Djävla typer. Bögdjävlar.” muttrar en av 
de heterosexuella transvestiterna. En av de homosexuella transvestiterna greppar tag 
om den brudklädde Lennarts skrev och säger “Om du vågar löpa linan ut så skulle du 
säga som det är - att du egentligen vill bli knullad av en karl. Törs du det?” Kristoffer, 
också klädd och sminkad som kvinna, håller då ett flammande tal om att tillsammans är 
vi starka vilket har en enande effekt på gruppen. Efteråt kysser han först sin fästmö Sara 
sedan går han fram till Lennart som försöker kyssa honom. Kristoffer, fortfarande i 
kvinnokläder, har sex med Sirkka medan Sara tittar på. Nästa morgon vaknar Sara 
bredvid en naken Sirkka. De båda kvinnorna kysser varandra.  !
Tabu kritiserades mycket från många håll. Arbetets recensent kallar filmen farlig och 
säger att den “snarare frigör latenta fördomar än krossar dem”.  Föreningen 106

Homosexuella socialister är lika kritiska i ett uttalande: !
I Tabu förekommer ingen analys av något slag, Vilgot Sjöman kikar bara genom 
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nyckelhålet på vad han själv tycker är spännande. (- - -) Den här kombinationen av 
bristande identifikation och bristande kunskap får till följd att Vilgot Sjöman med Tabu gör 
gemensam sak med förtryckarna. Han ger sig ut för att skildra vad det lidande förtrycket 
kan orsaka men i stället visar han handlingsförlamade, inbördes stridande gestalter som 
helt saknar identitet. Detta är en förolämpning.  107!

Eventuellt porträtterades i Tabu för första gången inom svensk film transsexuella 
personer. Men detta är tveksamt då alla män i kvinnokläder antingen verkar vara 
heterosexuella transvestiter eller dragqueens (kallade homosexuella transvestiter i 
filmen). Om en av de heterosexuella transvestiterna sägs det att hon skulle vilja operera 
sig om hon inte var för gammal och, får man förmoda, bli en lesbisk kvinna. !
Under 1970-talet accepterades alltså homosexualitet alltmer i det svenska samhället 
samtidigt som intresset för att porträttera homosexuella karaktärer inom filmen avtog. I 
Ansikte mot ansikte är en av de ledande karaktärerna för första gången en öppet 
homosexuell man som dessutom porträtteras på ett positivt sätt. Det är första gången i  
den svenska filmen som en manlig karaktär talar om sin kärlek till en annan man. Filmen 
Tabu verkar dock bekräfta fördomar om homosexuella och andra sexuella minoriteter 
snarare än att krossat dem. De manligt homosexuella karaktärerna porträtteras i filmen 
antingen som aggressiva transvestiter eller sado-masochistiska “läderbögar”.  !
1980 - 1996 
Internationellt så var 1980-talet den tid då filmer med ett homosexuellt tema gjorda av 
homosexuella filmskapare och gärna för en homosexuell publik först började dyka 
upp.  Det finns dock inga exempel på detta i den svenska filmen från denna period. 108

Under 1980-talet utkom det endast ett fåtal svenska filmer med homosexuella 
karaktärer, och intressant nog är det bara en enda som är en samtidsskildring, de andra 
fyra utspelar sig alla under 1900-talets första hälft.  !
Ingmar Bergmans sekelskiftsdrama Fanny och Alexander från 1982 har inga uttalade 
homosexuella karaktärer, men i filmen slutskede möter vi Ismael, en androgyn ung man 
som har en mycket intim, erotisk laddad scen med den 12-årige Alexander. Ismael 
spelas av en kvinnlig skådespelare men någon förklaring till hans androgyna utseende 
ges aldrig.   !
I Avskeded av Tuija-Maija Niskanen, som också släpptes 1982, men som utspelar sig i 
tiden före andra världskriget, förälskar sig den finlandsvenska adelsflickan Valerie i 
Kerstin. I enrum är de romantiska med varandra och Kerstin dansar sexigt för Valerie. 
Fadern får tag på ett kärleksbrev från Kerstin till Valerie och öser hat över dottern. “Det 
finns inget samhälle som tolererar sådant här! Jag avskyr dig!” säger han och tillägger 
att hon inte längre får träffa sin syster Margaret. “Åtminstone en av dem måste bli 
normal.” Senare i filmen berättar Kerstin tårfyllt för Valerie att hon haft ett förhållande 
med Valeries far då kvinnorna varit skilda åt men att hon fortfarande älskar henne. 
Valerie svarar att kanske det är hon som inte älskar sig själv.   !
Amorosa av Mai Zetterling från 1986, handlar om den svenska författarinnan Agnes von 
Krusenstjerna. Agnes uppvaktas i början av 1900-talet av den unge adelsmannen 
Gerhard men det är tydligt att han är mer intresserad av Agnes bror. De båda männen 
dansar tillsammans och går arm i arm. Agnes å sin sida badar naken med en väninna 
som vill kyssas på prov. Då Agnes blir alltför passionerad stöter väninnan bort henne. 
Gerhard förlovar sig med Agnes och de kysser varandra vilket observeras av hennes 
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svartsjuke bror. Han gråter i Gerhards armar och säger att “aldrig trodde jag att jag 
skulle uppleva att du kysste min syster”. Senare anklagar Agnes sin fästman för att vara 
rädd för att vara ensam med henne och har även en erotiskt laddad scen med sin 
blivande svärmor.  Hon gifter sig dock med en annan man och senare i filmen antyds det 
att de båda tillsammans har ett sexuellt förhållande med sin hushållerska.   !
Kvinnorna på taket av Carl-Gustaf Nykvist kom 1989. Filmen utspelar sig 1914 och 
Linnea låter fotografen Anna som bor i ateljén bredvid hennes vindsrum fotografera 
henne naken. Senare sitter de båda unga kvinnorna tätt tillsammans och färglägger 
foton samtidigt som de rör mycket vid varandra. Efteråt ser vi kvinnorna sova nakna 
tillsammans. Anna älskare Willy dyker upp och de tre karaktärerna verkar ha ett 
polyamoröst förhållande. !
I ungdomsfilmen G - som i gemenskap av Staffan Hildebrand som kom 1983, träffar 
den 16-årige Kim den äldre och tydligt homosexuelle Kristoffer på en uteservering där de 
pratar om att åka till Grekland tillsammans. Eftersom Kim ska träffa sin flickvän Mia på 
kvällen så köper han kondomer i en butik. Mc-killen Snudden kommer in och säger “inte 
visste jag att bögar behövde kådis”. Senare frågar Kim sin mamma efter pengar för att 
åka till Grekland men mamman är emot att han ska åka dit med Kristoffer. “Varför åker 
du inte med Mia istället? Det vore väl både naturligare och trevligare.” På klubben G 
avvisar Mia Suddens närmanden och säger att hon är ihop med Kim. “Inte visste jag att 
han tänder på brudar” svarar Sudden och påstår att Kim är tillsammans med Kristoffer. 
Lite senare håller Kim om Kristoffer men då Mia kommer och ser dem tillsammans så 
släpper han genast taget och ser skyldig ut. Kim försöker älska med Mia men 
misslyckas. Full av självömkan och trots säger han att hon ska låta Sudden dra över 
henne istället. Mia svarar att han är ju iallafall inte bög. Kim söker upp Kristoffer och 
berättar om misslyckandet och att han kanske är bög. “Ja men skulle det vara så farligt 
då va?” svarar Kristoffer. Kim säger att han tänker på det jämnt men att han aldrig har 
känt så här för en tjej förut. Kristoffer svarar att “Lite procent till höger och vänster - det 
har väl alla.” Mot slutet av filmen, efter att Kim och Mia älskat framgångsrikt berättar Kim 
för henne att han har lite procent - att han tänder på killar ibland. “Det känns skönt att 
krama Kristoffer. Tycker jag iallafall.” !
G kritiserades hårt av recensenter men blev en stor publiksuccé. Förutom på biograf 
visades filmen flitigt på skolor och ungdomsgårdar runt om i landet och Hildebrand och 
skådespelare medverkade ofta för att diskutera filmen med ungdomarna i publiken.  109

Det var första gången som homosexualitet diskuterats så öppet och positivt i en svensk 
ungdomsfilm. Då jag själv minns när filmen kom ut och reaktionära till den så skulle jag 
vilja påstå att filmens avslappnade attityd till homosexualitet hade en positiv effekt på 
många ungdomars tankar kring ämnet. Samma år som filmen släpptes så påstods det i 
en statlig offentlig utredning att det kan vara en skakande upplevelse när en ung 
människa upptäcker att hon är homosexuell. “Samlevnad mellan två personer av samma 
kön är svår att etablera och erkänna som en naturlig sak.”  De offentliga utredningarna 110

på 1980-talet menar att avsky för homosexualitet är baserad på okunskap och 
förespråkar därför mer synlighet.  Filmen G hjälpte definitivt till att uppfylla detta mål.  111!
1990-talet såg fler exempel på en mycket avspänd attityd till homosexualitet inom filmen. 
I Skyddsängeln av Suzanne Osten från 1990 och som utspelar sig i början av 1900-
talet svärmar den vuxne sonen Welja över sin fars livvakt Jakob. Vid ett tillfälle broderar 
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Welja blommor och senare ger han ett broderi till Jakob och säger att det är till honom. 
“Den ingår i min brudkista”, tillägger han och skrattar. Jakob förför båda hans systrar 
men det händer inget mellan Jakob och Welja mer än att de kramas.  !
I Colin Nutleys succéfilm Änglagård från 1992 möter vi den homosexuelle Zac som 
tillsammans med Fanny kommer till en svensk by. Zac har en förkärlek till läderbyxor, 
silkesblusar och svart eyeliner. Vid ett tillfälle beskriver han sitt dragshownummer. Vid ett 
annat tillfälle pratar han och Fanny om att hans före detta John i Milano. Zac flirtar också 
skämtsamt med bondsonen Mårten då han kommer till deras hus för att göra 
reparationer. Zac är tillbaka i en större roll i Änglagård 2 - den andra sommaren från 
1994. I filmen fortsätter han göra Mårten obekväm med sitt flirtande. Han har också flera 
diskussioner med Fanny om tidigare pojkvänner som varit misstag. I slutet av filmen 
meddelar Fanny att hon är med barn och Zac säger genast att det är han som är 
pappan. Betyder detta att han och Fanny har en sexuell relation? Min uppfattning är att 
filmen menar att vem den biologiske fadern är inte spelar någon roll utan det är 
papparollen som Zac tar på sig. !
Under sommarsemestern på Pensionat Oskar i filmen med samma namn av Susanne 
Bier från 1995, möter familjefadern Rune trollkarlen Petrus. Snart är han som förtrollad 
av Petrus och spenderar allt mer tid med honom och allt mindre med sin fru och sina 
barn. Det äldre paret Hjördis och Evelyn är stamgäster på pensionatet. Vid ett tillfälle 
frågar Runes son Kalle om damerna är homosexuella. “Bara lite grann” svarar den ena. 
Pensionatsföreståndaren konstaterar dock att “här är vi alla normala”. Efter ett 
gemensamt kvällsdopp kysser Petrus Rune. Den homosexuella spänningen blir för 
mycket för Rune som får ångestfulla utlopp, grälar med fru och barn och kräks i 
toaletten. Runes dragning till Petrus blir dock bara starkare och för honom erkänner han 
att han aldrig tidigare känt sig så lycklig. De båda männen klär av sig nakna i Petrus 
stuga men blir avbrutna av pensonatsföreståndaren. Dagen efter förklarar Rune för 
Petrus att han är gift, har tre barn, är tjugofem år äldre och måste åka hem. Petrus säger 
att det är ett brott att vara feg och att Rune kommer att ångra sig hela sitt liv. Efter en tid 
hemma bestämmer sig Rune en dag för att lämna sin fru och tillsammans med sonen 
Viktor åker han tillbaka till pensionatet för att leta upp Petrus. Men Petrus är inte längre 
där.  !
Filmen, som var skriven av Jonas Gardell, väckte inte någon stor debatt på grund av sitt 
homosexuella tema.  Intressant är dock att notera att detta var första gången som två 112

män kysstes i en svensk film. Senare samma år skedde det igen i den  
norsk-svenska filmen När alla vet av Svend Wam. Sjuttonårige Sebastian är kär i sin 
kamrat Uffe. I flera scener tittar de djupt i varandras ögon, och brottas runt på skoj. 
Sebastian önskar att han kunde vara kär i Lisbet fortfarande. “Vad är det för fel på mig?” 
frågar hans berättarröst. “Varför är jag så rädd att visa vem jag är? Vad är jag rädd för?” 
Då de två killarna har en föräldrafri kväll hemma hos Sebastian så brottas de, dricker 
sprit, sminkar sig, dansar halvnakna och badar tillsammans. När Ulf ska gå, kysser 
Sebastian honom plötsligt på munnen. Ulf ryggar förskräckt tillbaka och åker därifrån. 
Sebastian faller ihop förtvivlad. Då föräldrarna kommer hem så erkänner Sebastian för 
dem att han är homosexuell. “Kastar ni ut mig nu?” frågar han. “Du ser alldeles för 
många dåliga filmer”, får han till svar. Sebastian kräver att få veta vad föräldrarna tycker. 
“Ja du är ju du” svarar mamman. “Det är helt OK. Det är helt underbart” säger hon och 
börjar gråta. Sebastians berättarröst förklarar för publiken: “Massa människor är bögar. 
Har jag hört. Fy fan. Måste man vara bög bara för att man råkat kyssa sin bäste vän? 
Jag bara råkade liksom.” Sebastian försonas med Uffe som lovar att inte berätta för 
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någon om att Sebastian är homosexuell. Sebastians berättarröst säger att man väl inte 
behöver vara en tjej för att tycka att killar är snygga. “Vad då homo? Vad då hetero? Vad 
fan betyder det? Varför just jag? Varför inte Ulf? Eller Janne?” Lisbet kommer på besök 
och lyckas dra ur honom att han är homosexuell. Det är väl ingen katastrof om folk får 
veta säger hon. “Jag är kär i Ulf” säger Sebastian. “Jag är också kär i Ulf. Alla är kära i 
Ulf” svarar Lisbet. Filmen slutar med att berättarrösten säger att nu vet alla och att det 
känns faktiskt ganska bra. “Äntligen vågar jag. Nu kan det verkliga livet börja!”  !
När alla vet sågades totalt av en enad kritikerkår för sin stelbenta dialog och sin 
övertydliga berättelse fylld med klyschor och klichéer. Dock påpekar någon att filmen har 
ett visst berättigande som vänlig upplysningsfilm.  Filmen var ingen stor framgång men 113

för de homosexuella ungdomar som såg den måste den ändå ha varit betydelsefull. 
Bland svenska filmer hade endast G tolv år tidigare handlat om en ung kille som kämpar 
med sin sexuella identitet. Men G slutar med att Kim väljer sin flickvän. Då Sebastian 
inte heller hittar en pojkvän i slutet av filmen så accepterar han iallafall sin 
homosexualitet.  !
1998 kom så Lukas Moodyssons Fucking Åmål. Agnes är kär i skolans coolaste tjej 
Elin. När Elins syster berättar att Agnes är lesbisk slår Elin vad om att hon vågar kyssa 
henne. Efteråt springer hon därifrån och Agnes blir ledsen och skär sig i handleden. Men 
Elin kommer tillbaka och ber om förlåtelse. Flickorna pratar, och bestämmer sig för att 
lämna djävla skit-Åmål och lifta till Stockholm. I baksätet på en bil som stannat kysser de 
varandra och blir utkastade. Elin lovar att ringa men dagen efter vågar hon inte. Istället 
börjar hon träffa Johan och vägrar prata med Agnes i skolan. De andra eleverna mobbar 
Agnes för att hon är lesbisk. Hennes lillebror frågar deras mamma vad ordet betyder för 
någon har sagt till honom att Agnes är det. Mamma säger först att det inte är något 
konstigt med att vara lesbisk men blir bestört när hon hör att Agnes skulle vara det och 
börjar snoka i hennes rum. Mamman läser Agnes dagboksanteckningar och får bekräftat 
att det stämmer. Hon försöker prata med Agnes men denna vägrar då hon är upprörd 
över sin mammas snokande. Elin har sex med Johan men är mest irriterad på honom 
och gör slut. I skolan tar hon med sig Agnes i på en toalett, ber om ursäkt och säger att 
hon älskar henne. Agnes förlåter henne. En kompis till Elin fattar att hon är inne på 
toaletten med någon och en stor grupp bildas utanför, de bankar på dörren och skriker 
att Elin och killen ska komma ut. Till sist går tjejerna ut och Elin ropar till de andra att 
“här är min nya tjej!”  !
Recensenterna jublade och publiken strömmade till biograferna för att se Fucking 
Åmål.  Aldrig tidigare hade homosexuell kärlek mellan två unga tjejer skildrats så öppet 114

och i ett så positivt ljus i en svensk film. Men trots att det är tydligt att det lesbiska 
förhållandet är den huvudsakliga handlingen i filmen så ville inte Moodysson stämpla 
filmen som lesbisk utan menar att den handlar om att uppleva sig annorlunda.  Filmens 115

recensenter nämnde ofta inte heller den lesbiska kärlekshistorien vilket senare skulle 
kritiseras av bland andra Tiina Rosenberg som skrev att detta “blottlägger 
heteronormativets första, och mest effektiva princip, nämligen att inte låtsas om 
homosexualitet, helt oavsett hur öppet den än framträder.”  Men hon fortsätter med att 116

säga att det inte nödvändigtvis handlar om illvilja utan att den kan också handla om att 
det ses som en generös och frisinnad gest att inte låtsas om homosexualitet.  117
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!
Politiskt tillsattes under 1980-talet utredningar som skulle undersöka möjligheten av en 
sambolag för homosexuella och en lag om homosexuella sambor infördes också 
1988.  1991 skulle en ny utredning undersöka möjligheterna till en lag om registrerat 118

partnerskap, vilket ledde till partnerskapslagen 1995.  Några exempel på filmer före 119

1996 där dessa ämnen togs upp finns dock inte. En annan viktig fråga för homosexuella 
under 1980 och 1990-talet var HIV och aids men detta omnämnts överhuvudtaget inte i 
någon av de filmer som släpptes före 1996. I filmen G från 1983 sägs repliken “inte 
visste jag att bögar behövde kådis”. Att “bögar” i högsta grad använde kondom senare 
på 80-talet och under 90-talet på grund av aidsrisken görs det inte en enda referenser till 
i någon film.  !
Sammanfattningsvis kan vi alltså se att homosexualitet behandlades mycket avspänt i 
filmer under perioden 1980-1996. Under 80-talet gjordes det ett flertal filmer som 
utspelade sig i början av 1900-talet och som inkluderade homosexuella och bisexuella 
karaktärer, men detta beskrivs allmänt i filmerna som något mycket naturligt utan 
allvarliga konsekvenser. Endast i filmen Avskedet lider karaktären Valerie av den 
homofobi som hennes far öser över henne. Ungdomsfilmen G som utspelar sig under 
80-talet ger uttryck för tanken att alla har mer eller mindre homosexuella tendenser och 
att det inte är så allvarligt. Under 90-talet var filmerna Änglagård 1 och 2 stora succéer 
med en mycket omtyckt (icke-sexuell) homosexuell karaktär som en av 
huvudkaraktärerna. Filmerna Pensionat Oskar och När alla vet berättar båda “komma-
ut” historier där karaktärernas accepterande av sin homosexualitet presenteras som 
någonting positivt.  Detta är sant även för Fucking Åmål med den skillnaden att filmen 
också får ett lyckligt romantiskt slut när det båda tonårsflickorna finner varandra. Fucking 
Åmåls enormt positiva bemötande både kritiskt och från publik gör att filmen kan 
förmodas ha haft en mycket positiv effekt på allmänhetens förståelse och accepterande 
av homosexualitet.  
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SAMMANFATTANDE DISKUSSION!!
Den första representationen av homosexualitet på svenska biografer var Vingarne 
(1916). Samhällsklimatet var sådant att temat inte kunde diskuteras öppet och troligtvis 
uppfattades det inte ens av den allmänna publiken. Detsamma gäller för de lesbiska 
undertonerna i Flickan i frack (1926). Hets (1944) kan förstås som en berättelse om 
förträngd homosexuell lust men detta är aldrig uttalat i filmen och uppfattades säkerligen 
inte av de flesta åskådare - även om filmen utkom samma år som homosexualitet 
gjordes laglig i Sverige och diskuterades allt flitigare i media. Först i slutet av 1940-talet 
introduceras de första uttalat homosexuella karaktärerna i den svenska filmen. De flesta 
var kvinnor vilket kan förklaras med att lesbiska upplevdes som mindre stötande än 
manligt homosexuella. Oftast porträtterades de som psykiskt instabila och olyckliga 
vilket överensstämde med den rådande uppfattningen om homosexualitet. Att många av 
karaktärerna framställdes som bisexuella kan ha att göra med den uppmärksamhet som 
Kinsey-rapporterna fick i början av 1950-talet och som hävdade att de flesta människor 
är mer eller mindre bisexuella.  !
Homosexuella män framställdes under 1950-talet som lustande efter ynglingar eller som 
stereotypiskt fjolliga. I Danssalongen (1955) plågas en ung man av att andra uppfattar 
honom som homosexuell, men i Farlig Frihet (1954) porträtteras en yngling som verkar 
bekväm i sin sexualitet (denne framstår dock ändå som psykopatisk eftersom han 
hjälper sina vänner att råna en äldre homosexuell man). Under 1960-talet fortsatte 
porträtterandet av homosexuella män som lustar efter ynglingar, men i Vargtimmen 
(1968) är det en demonisk yngling som försöker förföra en vuxen man. I Tystnaden 
(1963) är det en lesbisk kvinna som lustar efter sin syster men hon är ändå sympatiskt 
porträtterad. Ett par filmer, Persona (1966) och Jag är nyfiken - en film i blått (1968), 
skildras lesbiska kärleksscener på ett romantiskt och oskyldigt vis. Filmen Älskande par 
(1964) porträtterade både homosexuella män och kvinnor i en positivt ljus och 
karaktärerna ges lyckliga slut.  !
Älskande par var för övrigt den första film sedan Vingarne som visar män som har 
känslor för varandra. I Ansikte mot Ansikte (1977) talar en man om sin kärlek till en 
annan för första gången. Dessutom är det första gången sedan Vingarne som en av 
huvudrollerna är en homosexuell man. Tabu (1977) inkluderade både homosexuella 
transvestiter och sado-masochistiska “läderbögar”. I en tid då sjukdomsstämpeln snart 
skulle tas bort och homosexualitet accepterades alltmer bland allmänheten så menade 
många att Tabu bekräftade fördomar om homosexuella. !
Under 1980- och 1990-talen behandlas homosexualitet mycket avspänt i de filmer som 
tog upp ämnet, exempelvis G - som i gemenskap (1983). Det var första gången som 
homosexualitet framställdes på ett positivt sätt i en ungdomsfilm, något som inte skulle 
ske igen förrän med När alla vet (1995). I Pensionat Oscar (1995) kysser två män 
varandra för första gången och i Fucking Åmål (1998) ges ett mycket positivt porträtt av 
lesbisk kärlek. !
Denna sammanfattning visar tydligt att framställandet av homosexuella karaktärer 
förändrades stort under den undersökta perioden. Under de första årtiondena 
porträtterades inga homosexuella karaktärer öppet. Från att de först introducerades i 
slutet av 1940-talet fram till 1960-talets slut så var homosexuella generellt mycket 
negativt porträtterade - men vissa undantag fanns. Först på 1980-talet kan vi se en klar 
tendens till att homosexualitet porträtterades som någonting mer naturligt och ofarligt, 
och de filmer som tar upp homosexualitet under 1990-talet verkar alla att ha en mycket 
positiv inställning. Vi kan dock även konstatera att homosexuella karaktärer vid 
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åtminstone något tillfälle bemöttes illa på grund av sin homosexualitet i många av 
filmerna från hela perioden.   120!
Någon tydlig relation mellan framställningen av homosexuella och den svenska 
lagstiftningen kring homosexualitet går inte att hitta. Ingen film som gjordes före 1944 tar 
upp att homosexualitet var förbjudet. Vad gäller uppfattningen att homosexualitet var ett 
psykiskt sjukdomstillstånd så diskuteras inte heller detta i någon av filmerna. Dock 
framställdes den psykopatiske karaktären Caligula i Hets på ett sätt som överensstämde 
med de psykiska störningar som många vid den här tiden menade att homosexuella 
personer led av. I Chans (1962) är den homosexuelle karaktären narkoman vilket ibland 
förknippades med homosexualitet. I Vargtimmen lider en man med homosexuella lustar 
av psykiska problem. Vi kan också se tendenser till att många av de homosexuella 
karaktärerna under mitten av århundradet porträtteras som olyckliga och allmänt 
lidande, men det finns även flera exempel på karaktärer som inte lider av sin 
homosexualitet på något påtagligt vis. Från slutet av 1960-talet och framåt kan vi se en 
klar tendens till att homosexuella karaktärer framställdes som relativt välanpassade. !
I Begärets lagar konstateras att i de statliga utredningarna om homosexualitet så nämns 
ordet kärlek och inte sexualdrift för första gången först 1993.  Därför är det intressant 121

att notera att i de analyserade filmerna så drivs homosexuella karaktärer av kärlek under 
hela den undersökta perioden: Vingarne (1916), Flicka och hyacinter (1950), 
Hästhandlarens flickor (1954), Tystnaden (1963), Älskande par (1964), Ansikte mot 
ansikte (1976), Avskeded (1982), Pensionat Oskar (1995), När alla vet (1995) och 
Fucking Åmål (1998).   !
Vidare kan vi notera att framställande av kärlek mellan kvinnor har varit betydligt 
vanligare än att porträttera kärlek mellan män. Den första lesbiska kyssen kom redan 
1954 i Hästhandlarens flickor och det skulle ta mer än fyrtio år innan den förste kyssen 
mellan två män visades i Pensionat Oskar. Lesbiska kvinnor har också i mycket högre 
grad än de homosexuella männen framställts i ett positivt ljus under hela perioden. 
Fucking Åmål var inte först med en lesbisk kärlekshistoria som får ett lyckligt slut. 
Tidigare har vi kunnat se detta i Hästhandlarens flickor och i Älskande par. Även det 
manligt homosexuella paret i Älskande par är tillsammans vid filmens slut och får 
förmodas vara lyckliga. Några andra exempel på kärlek mellan två män som slutar 
lyckligt finns det inte under den undersökta perioden.  !
I hög grad framställdes lesbiska som bisexuella och det verkar som om kvinnlig kärlek 
ansetts mer flytande mellan könen. Jag har faktiskt inte hittat någon film som porträtterar 
lesbiska kvinnor där inte minst en av dem också har en heterosexuell relation. Bisexuella 
män å andra sidan finns det bara ett fåtal exempel på. Transsexuella karaktärer lyser 
med sin frånvaro från de svenska biograferna under hela den undersökta perioden. I 
Änglagård är en av Fannys besökande gäster en transsexuell kvinna, men hennes roll är 
mycket liten och saknar repliker.  !
Vi kan notera att det är ganska få filmer där homosexualitet är det centrala temat, men 
på det hela taget gjordes det ett rätt stort antal filmer som inkluderade homosexuella 
karaktärer - som mest under 1960-talet med tolv filmer. Det gjordes också minst åtta 
filmer under 1950-talet - en tid då framställandet av homosexualitet var totalförbjuden 
inom hollywoodfilmen. Porträtterande av homosexuella var jämförelsevis också mycket 
mer positivt inom den svenska filmen än i Hollywood. Även om det fanns en hel del 
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osympatiska homosexuella karaktärer i svenska filmer så var de ändå inte de monster 
som de ofta gjordes till i Hollywood. Att homosexuella karaktärer mördades eller begick 
självmord var inte heller alls lika vanligt inom den svenska filmen som det var inom den 
amerikanska.  !
Internationellt så kunde man under 1980-talet börja se exempel på flera homosexuella 
filmskapare som gjorde film om homosexualitet. I Sverige, under den undersökta 
perioden, verkar det enda exemplet på en homosexuell regissör som gjort en film med 
gaytema vara Mauritz Stiller som skrev och regisserade Vingarne redan 1916. Ingen av 
de andra undersökta filmerna har regisserats av en öppet homosexuell regissör och de 
flesta av regissörerna är uttalat heterosexuella.  Givetvis är det mycket möjligt att 122

någon eller några av de andra regissörerna valt att inkludera homo- eller bisexuella 
teman i sina filmer på grund av ett ifrågasättande av den egna sexualiteten - något som 
min undersökning visar att Ingmar Bergman skulle kunna vara ett exempel på.   !
Vad togs då inte upp under perioden? Att homosexualitet skulle vara moraliskt fel har 
inte diskuterats in någon av filmerna. Homosexuell prostitution sågs som ett stort 
samhällsproblem under 1950- och 1960-talen, men detta har inte tagits upp in någon av 
filmerna (förutom att en yngling i 491 klagar på att inspektören förgrep sig på honom och 
inte ens gav honom ett cent för besväret). Det allvarligaste hotet mot homosexuella 
sedan 1980-talet, HIV och aids, nämns inte ens vid namn i någon film. Under 1990-talets 
infördes den homosexuella partnerskapslagen samt adoptionsmöjligheter för 
homosexuella men dessa frågor är inte heller något som tagits upp i någon film under 
den undersökta perioden. Frågan om vad som orsakar homosexualitet har debatterats 
flitigt sedan långt före att filmen uppfanns, detta ämne har dock inte heller behandlats i 
någon svensk film under perioden - med möjligt undantag för filmen G där karaktären 
Kristoffer lakoniskt påstår att “lite procent till höger eller vänster - det har alla.”!!!
EPILOG!
Film är inte bara underhållning. Film bidrar till skapandet och spridandet av kultur och 
identiteter. Film skildrar och analyserar sociala problem. Under i stort sett hela 1900-talet 
har filmen fungerat som en spegel av verkligheten och bilderna på vita duken har både 
producerat och reproducerat allmänna tankar och känslor om vår kultur. Som sådan är 
filmen viktig för alla sociala grupper, inklusive homosexuella, bisexuella och 
transsexuella personer. I min analys har jag undersökt hur dessa personer har 
porträtterats inom den svenska filmen mellan åren 1916 och 1998. Jag har även 
studerat hur denna framställning har förändrats tidsmässigt och försökt sätta den i 
relation till samhällets lagar och normer kring homosexualitet under perioden. Någon 
liknande analys av HBT-yttringar inom den svenska filmhistorien har aldrig tidigare 
genomförts. Ur detta material har jag lyckats göra många intressanta iakttagelser. Jag är 
dock övertygad om att det finns mycket mer att tillägga, som exempelvis ytterligare 
jämförelser med filmproduktionen i andra länder under perioden eller djupare analyser 
av hur de olika filmerna påverkade sin samtid - och tvärtom. Hur det förhåller sig med 
detta får vidare studier visa. !!

�27

 Detta påstående är baserat på information som jag kunnat hitta om de olika regissörerna i Svenska 122

Filminstituets filmdatabas etc. 



KÄLLFÖRTECKNINNG !!
FILM LISTA!!
Vingarne (Mauritz Stiller, 1916)  
Flickan i frack (Karin Swanström, 1926)  
Hets (Alf Sjöberg, 1944)  
Fram för lilla Märta (Hasse Ekman, 1945)  
Törst (Ingmar Bergman, 1949)  
Flicka och hyacinter (Hasse Ekman, 1950)  
Kvinnohuset (Erik Faustman, 1953)  
Marianne (Olle Hellboms och Egil Holmsen, 1953)  
Farlig Frihet (Arne Ragneborn, 1954) 
Hästhandlarens flickor (Egil Holmsen, 1954) 
Sommarnattens leende (Ingmar Bergman, 1955)  
Danssalongen (Börje Larsson, 1955) 
Sista ringen (Gunnar Skoglund, 1955)  
Ansiktet (Ingmar Bergman, 1958)  
Chans (Gunnar Hellström, 1962)  
Svenska flickor i Paris (Barbro Boman, 1962) 
Tystnaden (Ingmar Bergman, 1963)  
Älskande par (Mai Zetterling, 1964)  
491 (Vilgot Sjöman, 1964)  
Kattorna (Henning Carlsen,1965)  
Persona (Ingmar Bergman, 1966)  
Nattlek (Mai Zetterling,1966) 
Resan (Berndt Klyvare, 1967) 
Livet är stenkul (Jan Halldoff, 1967) 
Vargtimmen (Ingmar Bergman, 1968)  
Jag är Nyfiken - en film i blått (Vilgot Sjöman, 1968)  
Ansikte mot ansikte (Ingmar Bergman, 1976)  
Tabu (Vilgot Sjöman, 1977)  
Fanny och Alexander (Ingmar Bergman, 1982)  
Avskeded (Tuija-Maija Niskanen, 1982) 
G – som i gemenskap (Staffan Hildebrand, 1983)   
Amorosa (Mai Zetterling, 1986)  
Kvinnorna på taket (Carl-Gustaf Nykvist, 1989)  
Skyddsängeln (Suzanne Osten, 1990)  
Änglagård (Colin Nutley, 1992)  
Änglagård 2 (Colin Nutley, 1994)  
Pensionat Oskar (Susanne Bier, 1995)  
När alla vet (Svend Wam, 1995) 
Fucking Åmål (Lukas Moodysson, 1998) !!

�28



LITTERATURLISTA!!
Benshoff, Harry M., Monsters in the Closet, Manchester University Press, Manchester, 
UK, 1997  !
Benshoff, Harry M and Griffin, Sean, Queer Images - A History of Gay and Lesbian Film 
in America, Rowman & Littlefield Publishers, Inc, Lanham, MD, 2006 !
Bergman, Ingmar, Bilder, Norstedts Forlag, Stockholm, 1990 !
Davies, Steven Paul, Out at the Movies - a History of Gay Cinema, Kamera Boooks, 
Herts, UK, 2008 !
Doty, Alexander, Making things perfectly queer, 1993, University of Minnesota Press, 
Minneapolis, MN, 1993 !
Dyer, Richard, Gays and Film, Zoetrope, New York, 1984 !
Dyer, Richard, The Matter of Images: Essays on Representation (1993), Routledge, 
London, 2002 !
Dyer, Richard, Now You See It: Studies on lesbian and gay film (1990), Routledge, 
London, 2003 !
Edenheim, Sara, Begärets lagar - Moderna statliga utredningar och 
heteronormativitetens genealogi, Symposion, Stockholm/Stehag, 2005   !
Humphrey, Daniel, Queer Bergman: Sexuality, Gender, and the European Art 
Cinema, 2013 

Gentele, Jeanette "Moodysson gjorde Åmål  av Trollhättan”, Svenska Dagbladet, 
22.10.1998 !
Grainge, Paul /Jancovich, Mark / Monteith, Sharon, Film Histories, University of Toronto 
Press, Tornoto, 2007 !
Murray, Raymond, Images in the Dark: An Encyclopedia of Gay and Lesbian Film and 
Video, TLA Publications, Philadelphia, PA, 1994 

Nelson, John S, Popular Cinema as Political Theory, Palgrave Macmillian, a division of 
St Martin's Press LLC, New York, 2013 !
Parish, James Robert, Gays and Lesbians in Mainstream Cinema, McFarland and 
Company, Inc, Jefferson, NC, 1993 !
Rich, B. Ruby, New Queer Cinema, Duke University Press Books, Durham, NC, 2013 !
Rosenberg, Tiina "Det Nya Lukas-evangeliet: Om det heteronormativa mottagandet av 
“Fucking Åmål”, Lambda Nordica, 2000:4 !
Russo, Vito, The Celluloid Closet: Homosexuality in the Movies (1981), Harper & Row 
Publishers, Inc. New York, 1987 !

�29



Silverstolpe, Fredrik, “Mauritz Stiller och den första homosexuella spelfilmen” 
Sympatiens hemlighetsfulla makt Stockholms Homosexuella 1860-1960, Stockholm Mia 
Förlag, Borås, 1999 !
Sjöström, Bodil “Varför har ingen sagt något?” Arena, 1999:1, s26 !
Straayer, Chris, Deviant Eyes Deviant bodies: sexual re-orientation in film and video , 
Columbia University Press, New York, 1996 !
Tyler, Parker, Screening the Sexes -Homosexuality in the movies, Holt, Rinehard and 
Winston, New York, 1972 !
Wasniowski, Andréaz, Den korrekta avvikelsen - Vetenskapsanvändning, 
normalitetssträvan och exkluderande praktiker hos RFSL, 1950-1970, Förlaget Holzweg, 
Umeå, 2007 !
ÖVRIGT:  !
“Film och Teater av Alonso”, Följeslagaren 1962:1 !
“Teaterkrönika”, Följeslagaren 1955:1 !
“Teaterkrönika av Alonso”, Följeslagaren 1956:1 !
SOU 1935:68, Promemoria angående ändringar i strafflagen beträffande straffsatserna 
för särskilda brott m. m.  !
SOU 1941: 32, Strafflagberedningens utlåtande med förslag till lagstiftning angående 
åtgärder mot homosexualitetens samhällsfarliga yttringar !
SOU 1984:63, Homosexuella och samhället !
OTRYCKTA KÄLLOR !
Svensk Filmdatabas (www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/) !
Matiné - Svenska Filminstitutets biblioteksdatabas (www.sfi.se/matine) !!!!!!!!!!!

�30

http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/
http://www.sfi.se/matine

