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Abstract

Sofia Koernig: Kärlek, sjukdom eller brott? Vetenskapliga och sexliberala diskurser kring pedofili 

och barns sexualitet 1950‒1980. Uppsala universitet: Inst. för idé- och lärdomshistoria, C-uppsats, 

vt 2015.

Denna uppsats undersöker hur uppfattningar om pedofili artikuleras och omformas under perioden 

1950‒1980. Två delundersökningar genomförs. Den ena studerar uppfattningar och förhållningssätt   

kring barns sexualitet, sexuella avvikelser och sexualupplysning bland några av de professioner som 

verkade inom områdena, som exempelvis psykiatriker, pedagoger och läkare. Den andra fokuserar 

på några av de radikala idéströmningar som artikuleras inom den sexuella frigörelserörelse som 

växer fram under 1960- och 1970-talen. En grundpelare inom de sexliberala idéströmningar som nu 

formas är idén om allas rätt till sexuell tillfredsställelse där en frigörelse från vad som uppfattades 

som gammal förlegad moralism och där en mer tillåtande inställning till sexualiteten eftersträvades. 

Även pedofilen som kategori undersöks i denna uppsats närmare, hur det talas om denne och hur 

diskursen förändrats över tid. Under den undersökta perioden råder det delade meningar om 

huruvida sexuella avvikelser ska betraktas som psykopatologiska störningar eller bara ett mindre 

vanligt beteende som tabubelagts. I uppsatsen drivs tesen att den vetenskapliga diskursen gav viss 

legitimitet åt och möjliggjorde den mer radikala argumentationen under 1960- och 1970-talen.

Keywords: pedofili, sexuell frigörelse, sexuella revolutionen, psykiatri, barns sexualitet, sexualitet, 

RFSU, sexualbrott.
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Inledning

Under 1960-talet växte det i Sverige fram en sexliberal rörelse bestående av, framför allt, unga 

vuxna som krävde en mer öppen och tillåtande syn på sexualitet samt en uppgörelse med vad som 

ansågs vara förlegade och moraliserande normer och ideal. Det var ett  frigörelseprojekt som kan 

sammanfattas under parollen allas rätt till sexuell tillfredsställelse och som rörde en mängd frågor 

som exempelvis krav på fri abort, reformerad sexualupplysning, möjlighet till mer frigjorda 

sexuella relationer, tillgång till p-piller samt en liberaliserad pornografilagstiftning. 

Ytterligare en fråga som lyftes var samhällets inställning till sexuella avvikelser. Här menade 

många inom rörelsen att en ökad tolerans mot vad som brukade betraktas som ”perversioner” var 

nödvändigt. Större delen av den här diskussionen rörde homosexualitet som hade avkriminaliserats    

1944 men som fram till 1979 registrerades som en diagnos. I skenet av den debatten började det 

både inom och utanför homorättsrörelsen höjas röster för en större acceptens även gentemot andra 

så kallade ”sexuella avvikare”. Med sexuella avvikare avsågs vanligen de som hade en sexuell 

läggning eller dragning till sådant som inte föll inom ramen för vad som ansågs vara det normativa 

eller ideala, det vill säga det mesta som inte innefattade ett monogamt heterosexuellt förhållande. 

Det var med andra ord ett ganska diffust begrepp som spände över ett brett spektra. Från sådant som 

kanske bara uppfattades som lite udda eller tabubelagt, som olika typer av fetischer, till sådant som 

var förbjudet enligt lag, t.ex. att blotta sig eller pedofili. 

De vanligaste argumenten för de avvikandes rätt var att den rådande synen på dem och deras 

sexuella handlingar genomsyrades av både gamla religiösa föreställningar om synd och den tidiga 

läkarvetenskapens tendens att patologisera varje beteende som avvek från normen. Moralism tilläts 

råda över ett  förnuftigt förhållningssätt och detta fick konsekvenser för hur lagstiftning och sjukvård 

utformades samt hur samhället i allmänhet bemötte dessa individer. I denna uppsats kommer jag att 

fokusera på en av dessa sexuella avvikelser, nämligen pedofili.

 Även om acceptansen gentemot pedofili inte var en fråga som verkat engagera särskilt många 

och således inte fick något större genomslag ens inom den sexliberala rörelsen kan det idag tyckas 

märkligt eller främmande att diskussionen över huvud taget förekom så pass offentligt. Idag 

förefaller det omöjligt att en liknande diskussion skulle kunna föras. För att förstå fenomenet tror 

jag det är nödvändigt att undersöka inte bara argumentationen i sig utan även vad som föregick den. 

Det ämnar jag göra genom att gå tillbaka ett decennium till 1950-talet, för att  undersöka olika 

förhållningssätt och uppfattningar kring sexualitet inom främst läkarkåren och psykiatrin. Här 
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etableras grunden till många av de uppfattningar som senare kommer lyftas fram av dem som 

förespråkade en mer liberal syn på sexuella relationer mellan vuxna och barn. 

Inom den vetenskapliga diskussionen är det främst tre teman som kan antas få betydelse för 

frågans utveckling på 1960- och 1970-talen. Det första handlar om ett uppmärksammande av 

barnets sexualitet. Det var ett område som länge omgärdats av tystnad och ambivalens. Vid början 

av seklet fanns det ännu en bild av barnet som en asexuell varelse. Sexualiteten ansågs vara kopplad 

till fortplantningen och fanns därför inte naturligt hos barn. I de fall då ett barn visade upp  ett 

sexuellt beteende (oftast  onani) sågs det som både ett tecken på och en orsak till begynnande fysik 

och mental svaghet.1  Under 1900-talets första decennier kommer uppfattningen att utmanas och 

istället börjar fler och fler läkare, psykiatriker och andra sakkunniga råda föräldrar att inte 

tillrättavisa eller uppröras över sexuella yttringar hos barnen. Man menade att det kunde verka 

hämmande för deras utveckling och ge upphov till ett avvikande sexuellt beteende senare i livet. 

Här spelade Freud och psykoanalysens tankar om barnets olika utvecklingsstadier en viktig roll, 

vilket också visar sig i de böcker och tidskrifter om barnpsykiatri och sexualundervisning som 

använts i undersökningen. 

Det andra rör synen på sexuella avvikelser och sexualbrott. Ämnet tycks ha varit  föremål för 

en ganska intensiv diskussion under 1950-talet, bland annat i samband med att straffrättskommittén 

lade fram sitt  betänkande om ändringar i brottsbalken 1953. I den av RFSU utgivna Populär 

tidskrift för psykologi och sexualkunskap förekommer ett antal artiklar där skribenterna ställer sig 

tveksamma till hårdare straffsatser för sexualbrott. Det framhålls att det som brukar benämnas som 

”perversiteter” ofta är uttryck för psykopatologiska problem vilka knappast botas eller förebyggs 

genom fängelsestraff.2 Å andra sidan fanns det de som vände sig mot att patologisera allt beteende 

som uppfattades som avvikande. Den senare uppfattningen återfinns främst hos sexliberalerna även 

om den då och då förekommer hos de sakkunniga.

Det tredje temat kretsar kring sexualupplysning. Om det tidigare varit vanligt att så länge som 

möjligt försöka undanhålla all typ av sexuell kunskap och information från barn och ungdomar så 

märks det av ett tydligt skifte i diskussionen under 1950-talet. Nu börjar istället folks okunskap 

kring sexuella frågor upplevas som ett  betydligt  större problem än den uppluckring av moralen som 

många tidigare ansett skulle bli konsekvensen av att gemene man fick sexualupplysning. RFSU 

hade sedan 1930-talet arbetat för att sprida kunskap och införa obligatorisk sexualundervisning i 
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1 Åsa Bergenheim, Barnet, libido och samhället. Om den svenska diskursen kring barns sexualitet 1930‒1950 
(Grängesberg 1994), s. 44‒47, 70.
2 Se exempelvis artikeln ”Straff som ”skydd” mot sexualförgripelser”, Populär tidskrift för psykologi och 
sexualkunskap, 5:1951, s. 31‒39. 



skolorna, vilket  också skedde 1955.3  I Populär tidskrift för psykologi och sexualkunskap är en 

återkommande problemformulering den ”sexualskräck” som föräldrar kan ge upphov till hos sina 

barn genom att förtiga allt som rör det sexuella eller bestraffa dem för att ha gett uttryck för ett 

sexuellt beteende. Det ansågs kunna resultera i hämningar, perversioner och frigiditet både för barn 

och i vuxen ålder. När det gäller så kallade ”fula gubbar” tycks den dominerande uppfattningen vara 

att  det är viktigt att informera barnen om dessa på ett lugnt och sakligt sätt. Att försöka skrämma 

upp barnen kan ge negativa konsekvenser, eller som författaren och journalisten Marie-Louise 

Segerstedt uttrycker det  vid ett slags panelsamtal i Populär tidskrift för psykologi och 

sexualkunskap: ”Dessutom måste man gå ett slags medelväg när man upplyser om t.ex. fula gubbar. 

En upplysning som uteslutande lägger an på att varna kan lätt skapa en otrygghetskänsla som inte 

motsvarar de verkliga farorna.”4  Väsentligt  för den här typen av resonemang är vilken bild som 

skapas av pedofilen. Vad menar Segerstedt med att varningarna kan skapa en obefogad eller i vart 

fall överdriven rädsla? Behöver barn och föräldrar i själva verket inte oroa sig särskilt  mycket för de 

fula gubbarna? Det är den här typen av argumentation som jag är intresserad av att undersöka 

närmare i uppsatsen. 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka både den vetenskapliga och den 

sexliberala diskursen kring pedofili i Sverige under perioden 1950‒1980. Jag använder mig här av 

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips övergripande definition av termen där diskurs  kan 

förstås som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen).” 5 I relation 

till min uppsats rör det  sig om de uppsättningar begrepp och utsagor som används när pedofili 

diskuteras både i vetenskapliga kontexter som inom exempelvis sexologi, psykiatri och rättsväsende 

eller när det förekommer inom ramen för en sexliberal debatt. Diskursen skapar, upprätthåller och 

möjliggör specifika uppfattningar om barns sexualitet, sexuella avvikelser och sexualupplysning 

som i sin tur formar hur pedofilen ska förstås. 

Bara det faktum att  ett ämne som varit (och fortfarande är) så kontroversiellt börjar diskuteras 

i större utsträckning än tidigare är i sig intressant. Att det  under den här perioden dessutom verkar 

3

3 Åsa Bergenheim, Brottet, offret och förövaren. Vetenskapens och det svenska rättsväsendets syn på sexuella övergrepp 
mot kvinnor och barn 1850‒2000 ( Stockholm, 2005), s. 159, 259. Lena Lennerhed, Välfärdens rebeller. Sveriges 
liberala studentförbund och kulturradikalismen under 1960-talet (Avdelningen för idéhistoria, Stockholms universitet, 
1989), s. 51. 
4 ”Skydda våra barn”, Populär tidskrift för psykologi och sexualkunskap,  6:1950, s. 15.
5 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Roskilde 1999), sv. övers. (Lund, 
2000), s.7.



ske en brytning mot tidigare uppfattningar kring hur man bäst bör förhålla sig till barns sexualitet 

samt vad som utgör och kännetecknar pedofilen är ytterligare aspekter värda att undersöka närmare. 

Min uppfattning är att den diskussion som förs bland vissa sexliberaler på 1960- och 1970-talen inte 

hade varit möjlig utan den diskurs som etablerades av psykiatriker, läkare och andra sakkunniga 

redan på 1950-talet. De som senare kom att förespråka större tolerans och mindre moralism när det 

kommer till sexuella kontakter mellan vuxna och barn fick på så sätt  en viss legitimitet för sina 

anspråk, vilket förmodligen var avgörande för möjligheterna att kunna föra en öppen diskussion 

kring ett så kontroversiellt ämne. 

Att vi idag befinner oss ganska långt borta från många av de uppfattningar som förs fram i 

källmaterialet är tydligt. Ändå tror jag att de har haft betydelse inte minst för hur vi idag ser på 

pedofili inom sjukvård och rättsväsende. Att bli sexuellt attraherad av barn är inget brott i sig men 

något som är möjligt  att söka hjälp för, exempelvis via den nationella hjälptelefon som Karolinska 

sjukhuset inrättade 2012. Det är först när det övergår till handlingar som att bruka barnpornografi 

eller att förgripa sig sexuellt på ett barn som det blir möjligt att tala om något brottsligt. Vad både 

vården och lagstiftningen eftersträvar är inte i första hand att fördöma eller skuldbelägga människor 

utan vissa handlingar som går ut över andra individers integritet. Just den här typen av 

problematiseringar rörande maktrelationer mellan barn och vuxna är dock märkbart frånvarande i 

källmaterialet, vilket jag kommer att belysa närmare i undersökningen. 

De frågeställningar jag kommer utgå ifrån är följande:

• Vem är pedofil? Hur framställs och karaktäriseras denne i källmaterialet? Sker där en 

förändring  under undersökningsperioden?

• Vilka är de tydligast  framträdande argumenten och uppfattningarna i diskussionen kring barns 

sexualitet och pedofili? 

• Hur diskuteras frågor om ansvar och makt i relation till pedofili och övergrepp mot barn? 

Frågan avser att ringa in förhållanden dels mellan barn och vuxen, dels mellan pedofil och 

samhälle. 

Källmaterial, metod och disposition

Undersökningen består av två delar. I den första kommer jag att undersöka de tre teman som jag 

tidigare redogjort för. Jag kommer hålla mig inom det som jag kallar den vetenskapliga 

diskussionen eller de sakkunniga, det vill säga läkare, pedagoger, psykiatriker och andra 

professioner som på något sätt engagerat sig i ämnet. Källmaterialet består främst  av den tidigare 

nämnda Tidskrift för psykologi och sexualkunskap som RFSU gav ut mellan 1950‒1959. I den 
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publicerades bland annat olika vetenskapliga artiklar med de senaste rönen inom psykologi och 

sexualfrågor, men också en del politiska inlägg och en sida där läsare kan skicka in frågor som 

redaktionen besvarar i samråd med experter. 

Utöver Tidskrift för psykologi och sexualkunskap har jag undersökt ett  antal fackböcker som 

på olika sätt behandlar barns sexualitet och sexuella avvikelser. Alla böcker är svenskproducerade 

och skrivna mellan 1950‒1980. Ett  exempel är antologin Sexologi från 1970 som samlar de senaste 

rönen inom allt från födelsekontroll till sedlighetsbrott. De övriga böckerna behandlar i huvudsak 

barnpsykiatri och barnets sexuella utveckling.  

Den andra delen fokuserar på 1960- och 1970-talen och de sexliberala idéströmningar som då 

växte sig starka. Här utgörs källmaterialet av en tidskrift och en bok. Tidskriften heter Revolt mot 

sexuella fördomar och riktar sig främst till homo- och bisexuella, även om där finns en uttalad 

ambition att  inta en liberal och inkluderande hållning gentemot alla typer av sexuella variationer. 

Innehållet är ganska spretande, dels finns där en aktivistisk eller politisk ton med debattinlägg, 

nyheter (främst kring homosexuellas situation), reportage av olika slag och internationella utblickar. 

Sedan finns det mer lustbetonade inslag i form av pornografiska foton, erotiska noveller, 

kontaktannonser samt annonser för pornografiska filmer och tidningar. Revolt var en fristående 

tidskrift men hade kopplingar till RFSL genom chefredaktören Michael Holm som var verksam 

inom organisationen, bland annat var han under en period dess internationelle sekreterare.6 Reklam 

för förbundets lokalorganisationer och klubbar runt om i landet är ett återkommande inslag, liksom 

rapporter från årsmöten och övrig verksamhet. I och med att den inte var bunden till RFSL kunde 

Revolt inta en betydligt mer radikal och frispråkig hållning än något av förbundets egna tidskrifter. 

Tidskriften trycktes först i Danmark under namnet Viking men 1971 flyttades produktionen till 

Sverige och bytte i samband med det namn.7  Jag har, med några få undantag, gått  igenom de 

nummer av Revolt som utkom under 1970-talet, alltså 1971‒1979.8 

Utöver Revolt behandlar avsnittet även en bok som fick ett  påfallande stort genomslag, Lars 

Ullerstams De erotiska minoriteterna. Den kom ut 1964 och rörde genast upp  en debatt då den så 

radikalt gick i försvar för diverse olika avvikelser, däribland pedofili. Förutom en beskrivning av 

situationen för dessa olika minoriteter i samhället, där de enligt Ullerstam möttes av både moraliskt 

5

6 Rasmus Severin Karlsson, ”För alla som är sexuellt undertryckta i samhället”. RFSL, pedofilin och den sexuella 
frigörelsens gränser 1970‒1980 (Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet 2015), s. 48.
7 Hanna Bertilsdotter Rosqvist, ”Vi tar farväl av pianoläraren”. Retoriska konstruktioner av en homosexuell manlig 
subjektivitet utifrån tal om öppenhet och homosexuell exklusivitet i svensk homopress 1965‒1986”, Historisk tidskrift 
129:3 2009, s. 518.
8 1972 års upplagor samt nummer 1‒6 från 1973 går ej att beställa fram från Kungliga bibliotekets magasin (och inte 
heller på Uppsala universitets bibliotek). Det ges ingen specifik förklaring till detta utan man skriver att det kan finnas 
olika anledningar t.ex. att materialet behöver skyddas av bevarandeskäl eller att det tillhör en samling som inte lånas ut.



och juridiskt förtryck, presenteras även förslag på hur samhället bättre kan ordna det så att ett mer 

jämlikt och fördomsfritt sexliv blir möjligt. Sådana förslag var till exempel lagliga bordeller under 

överinseende av medicinalstyrelsen, fri tillgång till pornografi eller byråer som förmedlade sexuella 

kontakter utifrån driftsprofiler.9

Ullerstam är intressant för undersökningen inte bara som en representant för en (även för sin 

samtid) påfallande liberal syn på sexualitet, utan också för att han uttalar sig i egenskap av läkare 

och inte som en av de utsatta. Han är tydlig med att han, med sin yrkesauktoritet, inte styrs av egna 

intressen utan talar för dem som inte själva vågar eller tillåts yttra sig. Det ger honom en plattform 

att kritisera såväl kyrkan och politiker som sin egen arbetskår för att låta moralism stå i vägen för 

rationalitet gällande behandlingen av de sexuellt avvikande. Samtidigt genomsyras boken av en 

medkänsla för de avvikande, det är tydligt att  Ullerstams krav på ökad tolerans bottnade i ett 

genuint patos. 

En central del av denna uppsats består i undersöka hur den person som begår sexuella 

handlingar mot barn omtalas och karaktäriseras. När de sakkunniga diskuterar huruvida en person 

som förgriper sig på barn är patologisk eller om det snarare är ett beteende som är ovanligt och 

därför uppfattas som abnormt så gör det också något med självförståelsen inom den omtalade 

gruppen. Vi kan se hur kritik mot beskrivningar som ”fula gubbar” och ”perversioner” gör det 

möjligt att delvis omforma innebörden av begreppet pedofil, särskilt som även barnets eller offrets 

roll börjar omförhandlas i och med diskussionen om barns sexualitet och huruvida det är själva 

handlingen eller omgivningens reaktioner som är mest skadliga. Jag har här inspirerats av Ian 

Hackings tankar om hur kategorier av människor skapas, förändras och identifierar sig själva. Han 

beskriver två faktorer som styr den process han kallar ”making up people”:

Each category has its own history. If we wish to present a partial framework in which to describe such events,  we 
might think of two vectors. One is the vector of labeling from above, from a community of experts who create  a 
”reality” that some people make their own. Different from this is the vector of the autonomous behavior of the 
person so labeled, which presses from below, creating a reality every expert must face.10   

Jag har alltså först undersökt hur de sakkunniga diskuterar vem pedofilen är och på så vis skapar ett 

ramverk eller som Hacking skriver, ”reality”, för de som omtalas att verka i och identifiera sig med. 

Därefter har jag tittat närmare på hur kategorin själv beskriver sina handlingar i termer av 

6

9 Lars Ullerstam, De erotiska minoriteterna (Uddevalla 1964), s. 120. Med driftsprofil menar Ullerstam en slags 
sammansättning eller kartläggning av en individs olika sexuella beteenden och lustar, se s. 29. 
10 Ian Hacking, ”Making Up People”, Historical Ontology (Cambridge 2002), s. 113.



ömsesidiga kärleksrelationer som inte nämnvärt skiljer sig från dem mellan två vuxna. Detta görs 

delvis utifrån den av experterna redan etablerade diskursen. 

Tidigare forskning

Den finns en stor mängd historisk forskning kring den tidsperiod som brukar beskrivas som ”den 

sexuella revolutionen”, både ur ett internationellt och ett  svenskt perspektiv. I den här uppsatsen har 

idéhistorikern Lena Lennerheds arbete varit  till stor hjälp då hon undersökt 1960-talets unga 

politiska radikaler både mer övergripande och med särskilt fokus på sexualdebatten. 

En annan svensk idéhistoriker som intresserat sig för sexualfrågor är Åsa Bergenheim. Hon 

har undersökt både uppfattningar om barnets sexualitet och synen på sexualbrott inom vetenskap 

och rättsväsende. Både Bergenheim och Lennerhed rör sig med andra ord inom uppsatsens 

undersökningsperiod och har behandlat ämnen som på olika sätt relaterar till dess syfte. Ingen av 

dem fokuserar dock särskilt på pedofili. Ämnet finns där, till exempel när Lennerhed diskuterar 

synen på sexuella avvikelser eller när Bergenheim behandlar sexualbrott mot barn, men ingen av 

dem närmar sig pedofilen som kategori eller hur den förändras över tid. 

Det gör däremot historikern Philip Jenkins. I boken Moral Panic. Changing Concepts of the 

Child Molester in Modern America visar han hur synen på sexuella övergrepp mot barn och på 

vilken typ  av person som begår dem har förändrats under 1900-talet. Han visar på att 

uppfattningarna har ett  cykliskt förlopp där två perspektiv tycks växla och avlösa varandra. Det ena 

är att övergrepp mot barn är ett omfattande samhällsproblem och där förövarna är brutala 

återfallsförbrytare. Den andra uppfattningen gör gällande att sexuella övergrepp i själva verket är 

betydligt mer ovanliga än vad många tror och att  de flesta gärningsmän varken är återfallsförbrytare 

eller uteslutande pedofila, det är med andra ord ofta en tillfällighet att just ett barn drabbas. Det 

förklaras enligt Jenkins med att gärningsmannen i första hand ses som förvirrad eller sjuk och inte 

som pedofil. Jenkins lägger stor vikt vid hur det talas om sexuella övergrepp mot barn, vilka 

begrepp  som används under en viss period och hur de förändras över tid allt eftersom attityder och 

diskurser förändras. 

Den belgiske sociologen David Paternotte beskriver i antologin Sexual Revolutions vilken 

betydelse kampen för sexuell frigörelse inom främst homorörelsen fick för frågan om pedofili på 

1960- och 1970-talen. I början av perioden fanns det en uttalad idé om solidaritet mellan olika 

sexuella minoritetsgrupper som gjorde det möjligt för pedofiler att utifrån denna plattform starta 

intresseorganisationer och mer öppet arbeta för att lyfta frågan politiskt. Detta var ett genomgående 
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mönster i flera västerländska länder, så även i Sverige. Paternotts avsikt är inte att undersöka själva 

de sexuella handlingarna mellan barn och vuxna utan hur debatten kring dem såg ut vid en tidpunkt 

som han menar på skiljer ut  sig historiskt. Han skriver också att han vill visa hur förhållningssättet 

till frågan förändras över tid samt ge en förståelse för hur debatten kring denna kontroversiella fråga 

uppkom, vilket ganska väl ringar in även mitt syfte med denna uppsats.

När det gäller det svenska forskningsläget kring pedofili så saknas det längre historiska 

perspektivet. Pedofili i sig är ett väl utforskat  ämne, inte minst i spåren av de senaste decenniernas   

uppmärksammande av den internetbaserade barnpornografin. Men det finns få undersökningar som 

behandlar hur synen på pedofilen och sexuella kontakter mellan vuxna och barn har förändrats över 

tid. Ett  undantag är Rasmus Severin Karlssons masteruppsats ”För alla som är sexuellt 

undertryckta i samhället” RFSL, pedofilin och den sexuella frigörelsens gränser 1970‒1980 som 

ventilerades vid Stockholms universitet tidigare i våras. Han studerar i första hand de politiska 

ambitionerna och försöken att få till en liberalisering i synen på sexuella relationer mellan barn och 

vuxna. Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) och dess interna diskussioner kring i 

vilken grad pedofili och andra sexuella minoriteter borde inkluderas i förbundets arbete utgör en 

stor del av uppsatsen, varför jag väljer att inte gå in specifikt på detta tema. Han berör även 

uppfattningar om barns sexualitet och pedofili inom psykiatri, pedagogik och sexual-

upplysningsarbete, men de utgör en del av bakgrundsbeskrivningen tillsammans med frågan om 

barnpornografi och 1976 års sexualbrottsutredning och hamnar alltså inte i fokus på samma sätt 

som i min undersökning. Jag vill i än högre grad understryka den vetenskapliga diskursens 

betydelse för möjligheterna att driva frågan politiskt under framför allt 1970-talet. 

  

Begreppsanvändning

I källmaterialet förekommer en mängd olika benämningar på det fenomen jag studerar. De 

vanligaste är: fula gubbar, pedofiler, perversa samt sexuella avvikare. Det kan dessutom ibland råda 

en viss osäkerhet vad som faktiskt avses i olika sammanhang, särskilt  som flera olika begrepp  kan 

förekomma i samma text. Fula gubbar verkar till exempel vara ett slags paraplybegrepp  som främst 

används i vardagligt tal och som innefattar allt från blottare till grövre typer av övergrepp och där 

gärningsmannen är obekant med sina offer. Från sakkunnigt  håll påpekas flertalet gånger att det ger 

en missvisande bild av vilken typ av person det  rör sig om, något jag kommer att  återkomma till 

under rubriken De sexuellt avvikande. Jag har valt att hålla mig till källornas begrepp och kommer 

därför använda olika benämningar beroende på vilket källmaterial jag för tillfället diskuterar. Då 

uppsatsens syfte bland annat handlar om hur kategorin pedofil konstrueras och förändras både över 
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tid och i olika sammanhang är det relevant att uppmärksamma vilka begrepp som används. Ordvalet 

får betydelse för både hur personen och handlingen kan förstås. Jag är i det här avseendet beredd att 

hålla med Philip Jenkins som skriver:

In this book I contend that all concepts of sex offenders and sex offenses are socially constructed realities: all are 
equally subject to social,  political, and ideological influences, and no particular framing of offenders represents a 
pristine objective reality. Each in its way is instructive for the light it casts on the concerns, prejudices, and fears 
of the society that thus defines its deviants and outsiders. The changing frames of the sex offender provide an 
index of shifting social attitudes to matters as diverse as the status of children, the structure of the family, the 
range of acceptable sexual behaviors, and tolerance of alternative sexual orientations.11

Det ska även förtydligas att den benämning jag använder för att beskriva de mer radikala rösterna i 

debatten, sexliberaler, är ett  begrepp som jag har lånat av Lena Lennerhed. Hon är inte den första 

eller enda forskare som använt sig av det, men det är hennes definition som jag utgår ifrån. Hon 

beskriver det som ”en uppsättning idéer och krav som syftar till att öka individens frihet på det 

sexuella området.” Begreppet behöver inte kopplas till politisk liberalism eller enbart till konkreta 

sakfrågor som exempelvis fri abort, utan är en slags väv av sammanlänkade idéer kring människa, 

samhälle, sexualitet, moral och vetenskap. Målet är en fri och tolerant inställning till individens rätt 

till sexuellt självbestämmande och privata lycka. Moralism och tabun ska bekämpas, oavsett om de 

kommer från kyrka, stat eller vetenskapen.12

”Våra barns bästa”

1948 inträffar något som kommer att få avgörande betydelse för samtidens syn på människans 

sexualliv, den amerikanske zoologiprofessorn Alfred Kinsey publicerar sin omfattande 

undersökning Sexual Behavior in the Human Male. Den bestod av ett statistisk material baserat på 

tusentals amerikanska mäns uppgifter om sitt sexualliv, bland annat onani, samlagsfrekvens, 

homosexuella erfarenheter och ålder för sexuell debut. Några år senare, 1953, kom nästa rapport 

som behandlade kvinnas sexualliv.13 

Det som som gjorde Kinseyrapporterna så omtalade och inflytelserika var främst att  de visade 

upp en bild av människors sexuella vanor där verkligheten i många avseenden skilde sig från både 

det som ansågs socialt acceptabelt och vad som var tillåtet  enligt  samtidens lagstiftning. Som 
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exempel kan nämnas att Kinseys undersökningar visade att hela 37% av de amerikanska männen 

någon gång under sitt liv haft  en sexuell kontakt med någon av samma kön, något som då var 

brottsligt i många amerikanska delstater. De normer som på ytan reglerar vårt sexuella liv motsvarar 

alltså inte hur det ser ut i verkligheten. Kinseys slutsats blir att det därför är missvisande att tala om 

naturliga och onaturliga beteenden, istället bör vi betrakta det som vanliga respektive mindre 

vanliga beteenden.14 

Kinseyrapporterna fick ett stort  genomslag även i Sverige där sexualfrågor redan var ett flitigt 

diskuterat ämne. Detta är årtiondet  då RFSL bildas, sexualundervisning blir obligatoriskt i skolorna, 

och då begreppet ”den svenska synden” sprids över världen. Det är i denna kontext min 

undersökning tar sin början.

Barnets sexualitet

Även om jag inte kommer att  gå in specifikt på Sigmund Freud och hans teorier om barnets sexuella 

utvecklingsfaser i den här uppsatsen så bör det ändå nämnas att hans inflytande på området är 

betydande under  hela undersökningsperioden. I stort sett allt material som jag har tagit del av utgår 

från hans termologi där libido är det grundläggande begreppet. Åsa Bergenheim har visat på att det i 

den svenska debatten rått  en viss osäkerhet om vad som egentligen avses med begreppet, inte minst 

då Freud själv ändrade definitionen över tid. Enklast  kanske det kan sammanfattas som 

”driftsyttringar” vilka kan ta sig både pre-genitala och genitala uttryck. Enligt Freud genomgår 

barnet ett antal pre-genitala stadier (oralt, analt, falliskt) som är koncentrerade till den egna kroppen 

och betecknar barnets infantila period. Därefter inträder det genitala stadiet som är tydligare 

kopplat till sexualdriften och som sedan är närvarande livet ut.15 

Vad som är att ta fasta på för uppsatsens syfte är främst  två saker. För det första så tillskriver 

Freud genom sin sexualteori barnet en drift  eller libido som yttrar sig i handlingar som onani eller 

ett  intresse för både den egna och andras kroppsliga funktioner. Detta intresse visar sig främst i 

frågor som varför pojkar och flickor ser olika ut eller varifrån bebisar kommer.16 

För det andra så menade Freud att barnets sexuella utveckling är nyckeln till att  förstå hur  

perversioner uppstår. Om något skulle gå snett vid något av utvecklingsstadierna, om ett trauma 

eller liknande skulle uppstå, kan individen fastna i ett stadium och alltså även i vuxen ålder ge 
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uttryck för ett infantilt sexuellt beteende.17 I artikeln ”Vad är psykoanalys?” förklarar Nils Nielsen 

det såhär:

Faktum är ju, att flertalet normala barn ibland gör saker och ting,  som hos en vuxen utan vidare skulle kallas 
perversa. Freud drar därav den numera allmänt accepterade slutsatsen, att perverst beteende hos vuxna är en 
infantilism, en återgång till barnsliga handlingsmönster på grundval av utvecklingshämning eller andra 
neurotiska mekanismer. Härigenom har dessa underliga företeelser med ett slag blivit långt mera begripliga samt 
möjliga att förebygga och behandla.18 

Diskussionen kring barns sexualitet  hakar i både den om sexuella avvikelser och den om vikten av 

sexualupplysning för att  undvika sexualskräck och trauman. Inte minst när det kommer till frågan 

om hur barn påverkas av ett övergrepp från en vuxen. Den generella uppfattningen verkar vara att  i 

de fall där varken våld eller hot  förekommit har inte heller barnen tagit nämnvärd skada. I och med 

att ett sexuellt beteende hos barn erkänns öppnar det upp  för möjligheten att de också kan initiera en 

sexuell kontakt med vuxna. ”Det är möjligt att vissa barnkategorier är mer utsatta för sexuella 

närmanden från vuxna och att man då måste räkna med ett visst initiativ från barnens sida.” Så 

skriver docent Gustav Jonsson i Sexologi. Den kategori som åsyftas är främst barn som inte fått den 

uppmärksamhet och närhet de behöver hemifrån eller de vars intelligens är något nedsatt. Han 

hänvisar till en amerikansk studie som visat  att ”flickorna i dessa fall visat sig mycket 

tillmötesgående gentemot den vuxne mannen ‒ till dess föräldrar och andra vuxna ingripit.”19 

Liknande resonemang är återkommande för hela undersökningsperioden, här i en artikel i Populär 

tidskrift för psykologi och sexualkunskap från 1955:

Ett barn med goda känslokontakter till föräldrar och syskon lockas inte lika lätt att följa med en främmande, som 
barn som äro mer eller mindre försummade och känslomässigt utsvultna i hemmet. Det är alltså av stort värde 
när det gäller att skydda ett barn: att de står i ett gott förhållande till föräldrarna. Därnäst viktigast är en vettig 
sexualupplysning, så barnen vet vad som kan hända inom den sexuella sfären, och att de törs tala om för 
föräldrarna om något skulle hända dem.20

Barnets hemförhållanden är enligt  det här synsättet med andra ord avgörande både när det  gäller 

vilka barn som utsätts för sexuella handlingar av vuxna och i vilken grad de påverkas av det 

inträffade. I de fall där inget våld förekommit verkar det vara diskutabelt om själva händelsen är 
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traumatiserande eller om det är andra faktorer som spelar in. I boken Elementär barnpsykiatri 

skriver docent Anna-Lisa Annell att:

Ängslan kommer först, när barnet ställs inför de vuxnas reaktion på det inträffade. Moderns indignerade 
förskräckelse, hennes och andras utfrågningar och förhör,  påståenden och antydningar om att det måste vara 
något farligt och förfärligt som barnet varit med om, kan suggerera fram en panikartad ängslan, som ej fanns hos 
barnet från början.21

Hon konstaterar att när barn överfallits eller utsatts för våld innebär ju händelsen, liksom alla 

våldshandlingar, ett trauma för offret. Men i de fall där inget sådant har förekommit är risken 

betydligt större att det är omgivningens reaktioner som orsakar störst skada.

De sexuellt  avvikande

Alltför ofta hör man nu t.ex uttrycken psykopat och neurotiker brukas som okvädningsord. Och värst av allt är 
väl nästan att kalla en människa för pervers. Därför skulle jag helst se,  att detta ord försvann ur språket och 
ersattes med uttrycket sexuellt avvikande, vilket inte gärna någonsin kan bli ett skällsord. 
Ordet avvikelse säger just vad det är frågan om ‒ ett från det vanliga avvikande beteende. Det rör sig alltså inte 
om sjukdomar utan om människor, som uppträder annorlunda, än vad vi väntar oss.22

Så skriver dr Nils Nielsen i Populär tidskrift för psykologi och sexualkunskap i en text som delvis 

skiljer sig från de samtida gängse uppfattningarna om hur perversioner ska karaktäriseras. Han, 

liksom medparten av de sakkunniga, tar avstamp hos Freud och dennes tankar om hämningar i 

barnets utveckling som resulterat i en permanent infantil sexualitet. Däremot vänder han sig mot att 

per automatik betrakta perversioner eller avvikelser som patologiska, vilket annars är vanligt 

förekommande i källmaterialet från 1950-talet.23  Nielsen pläderar för en ökad kunskap och 

förståelse för dessa avvikare från både allmänhet och myndigheter. Trots det tycks han inte beredd 

att helt betrakta deras beteende som enbart ”mindre vanligt”, likt Kinsey, utan skriver: ”Man skulle 

kunna önska [...] att läkarna vore bättre skolade att ta hand om missanpassade människor, som 

säkert i åtskilliga fall skulle kunna hjälpas till rätta med sakkunnig behandling.”24  Nielsens 

resonemang kan uppfattas något motsägelsefullt: å ena sidan är det fel att tala om perversioner och 

sjukliga beteenden då det snarare rör sig om ett annorlunda beteende. Å andra sidan är detta 

beteende något som läkare behöver bättre kunskap om för att kunna behandla, det är alltså 

fortfarande ett problem som medicinen eller psykologin kan åtgärda. 
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Kanske kan Nielsen sägas stå med en fot i den tidiga sexologin och de traditionella psykoanalytiska 

uppfattningarna om perversioner som en utvecklingshämning och därmed något psykopatologiskt 

och den andra i Kinsey-rapporternas banbrytande nya rön som visade på att människors sexuella 

beteendet i praktiken var betydligt mer varierande än vad man tidigare trott. Här får vi en föraning 

om ett nytt sätt att betrakta sexuella avvikelser, något som kommer bli tydligare ju längre fram i 

undersökningsperioden vi tar oss och som slutligen kommer att etableras som sanning inom den 

sexliberala rörelsen.   

Det är dock inte ”sexuell avvikare” som är den primära benämningen när personer som tar 

sexuell kontakt med barn diskuteras, istället är det ”ful gubbe” som används mest frekvent. Som jag 

nämnde i inledningen så är det ett ganska diffust begrepp som innefattar ett flertal olika beteenden. I 

vardagligt tal tycks det ha varit vanligt förekommande och därav behöver även sakkunniga till viss 

del förhålla sig till det för att kunna göra sig förstådda. Ofta inflikas det dock att det är en 

missvisande och olycklig formulering, ett exempel som ringar in de vanligaste invändningarna 

återfinns i handboken Sexuell utveckling från 1978:

Att använda begreppet ”fula gubbar” om de män som söker sexuell tillfredsställelse genom barn och ungdomar 
är helt felaktigt.  Dessa är i regel unga män och inte alls fula till utseendet. Barn uppfattar begrepp som ful på ett 
mycket konkret sätt. Därför är benämningen ”ful gubbe” förkastlig när man skall lära barn att inte följa med 
främmande personer som erbjuder dem leksaker,  godis eller en biltur. [‒ ‒ ‒] Att i överdriven rädsla eller 
beskyddarinstinkt skrämma barn med rövarhistorier om otäcka karlar som gör hemska saker med barn är 
förkastligt. 25 

Att inför barnen måla upp  en bild av en både till utseende och beteende skrämmande individ ger 

dem alltså inte den kunskap som behövs för att  kunna identifiera en eventuellt  farlig situation. Det 

även av vikt att betona det ”fula” i sammanhanget. Som citatet visar så handlar det snarare om 

vuxenvärldens behov av att tala i omskrivningar eller analogier när det kommer till det sexuella på 

ett  sätt  som blir obegripligt för barn, de som ju faktiskt  ska informeras. De sakkunnigas kritik av 

begreppet följer således den övergripande uppfattningen om att öppet diskutera och upplysa om 

sexuella frågor. Att tala om fula gubbar blir ett tydligt  exempel på det moraliserande och osakliga 

förhållningssätt som många experter nu försöker bryta med. Något som ytterligare gör fula gubbar 

till ett problematiskt begrepp är att det täcker in allt från exhibitionister (blottare) som ju inte 

nödvändigtvis inriktar sig på barn, till de som begår betydligt grövre våldshandlingar.

En ytterligare distinktion som är vanligt förekommande är att skilja ut ”riktiga 

sexualförbrytare” från de som tillgriper barn i brist  på andra sexualobjekt. Det mest tydliga 

exemplet är när det talas om den blyge och ensamme åldringen. Hos den här kategorien anges sällan 
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psykopatologiska drag som bakomliggande orsak för närmandet av barn utan snarare sociala 

handikapp. 

De imbecilla och de utpräglat infantila blir av psykologiska skäl ofta barnaskändare. De är blyga för vuxet folk 
eller vet med sig, att de där har föga framgång sexuellt eller de vågar inte ta risken av ett avslag och vänder sig 
till barn som de känner sig mer i paritet med, inte är rädda för och och inte behöver riskera avslag hos. Den 
sexuella kontakten har här faut de mieux-karaktär. Endast en liten grupp är primärt pedofil. 26

Detta skriver överläkare Folke Kinnmark i Populär tidskrift för psykologi och sexualkunskap 1951. 

Några år senare, 1955, för rättspsykiatrikern Roland Bejke ett liknande resonemang: ”Men de flesta 

av dessa pedophila är gamla, beskedliga, ofta impotenta män, som varken vill göra flickan något ont  

eller som i verkligheten åstadkommer någon större fysisk eller psykisk skada.”27 

Om den fula gubben tidigare fått  representera en väldigt stor och heterogen grupp av personer 

och handlingar kan denna distinktion ses som en ansats att konkretisera begreppet. Pedofilen är inte 

nödvändigtvis varken ful, ondskefull, sjuklig eller en gubbe. Att prata om ömhetssökande imbecilla 

eller åldringar gör det också möjligt att särskilja på olika typer av handlingar: de som inte verkar 

skada barnen i någon större utsträckning och de sexualbrott  som skett genom hot och/eller våld. 

Den här distinktionen anser jag vara av stor vikt för hur det senare blir möjligt att prata om pedofili 

i termer av kärlek och ömsesidiga relationer samt att särskilja pedofili från sexualbrott. 

Avslutningsvis vill jag kontrastera med ytterligare ett exempel från 1970-talet, hämtat från 

boken Sexologi. Överläkare Ingmar Flodström har skrivit ett kapitel med rubriken ”Sexuella 

variationer” där allt från olika samlagsställningar, onani, fetischism, våldtäkt, transsexualism och 

pedofili behandlas. En indelning som kanske kan verka något udda, men där avsikten troligen är att 

anlägga ett vetenskapligt förhållningssätt och därmed inte värdera eller göra skillnad mellan olika 

typer av handlingar och läggningar. Flodström betonar hur uppfattningar om normalt respektive 

abnormt beteende tenderar att variera beroende på religion, ålder, personliga värderingar etc. och 

hur det därför kan vara svårt att  urskilja ett normalbeteende för något så personligt som en individs 

sexualitet. 

Eftersom det inte finns något allmänt accepterat sexuellt normalitetsbegrepp ter det sig inadekvat att försöka 
avgränsa ett abnormitetsbegrepp.  Detta innebär inte att det inte skulle finnas psykiskt abnorma eller gravt 
abnorma individer på sexuallivets område. [‒ ‒ ‒] Vare sig man lägger kvantitativa eller kvalitativa synpunkter 
på frågan blir gränserna mellan normalt och abnormt så flytande att det synes riktigast att avstå från sådana 
moraliserande begrepp som abnormiteter och pervseriteter för att istället använda det mer neutrala »sexuella 
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variationer». Det kan sedan stå den enskilde bedömaren fritt att från egna erfarenheter och förutsättningar ha sin 
mening om vad som skall bedömas som abnormt.28

Från ”perversioner” och ”avvikelser” har vi här landat  i det betydligt mer neutrala ”variationer”, 

förmodligen influerat av Kinsey vars rapporter det även hänvisas till i kapitlet. Att från 

vetenskapligt håll tala om pedofili som en variation av ett sexuellt beteende snarare än något 

avvikande har betydelse även för hur den sexliberala diskursen kommer att utvecklas. Om läkare, 

psykiatriker och forskare anser att pedofilen inte nödvändigtvis är en avvikare, varför ska då de 

själva göra det? 

Det ska dock påpekas att Flodström beskriver pedofili som ett utnyttjande av barn och ett 

kriminaliserat beteende. Samtidigt framhåller han att  tidigare undersökningar har visat på att barn 

inte sällan har en aktiv roll i de handlingar som han trots allt beskriver som sexualbrott. Här finns en 

paradox som jag tycker är framträdande i stora delar av källmaterialet under hela perioden. Sexuella 

handlingar mot ett barn är en brottslig handling, inom den vetenskapliga diskursen tycks det råda 

samstämmighet därom. Däremot är det inte självklart  att  betrakta barnen helt och hållet som 

brottsoffer, det visar sig i diskussionerna kring barnets aktiva deltagande i de sexuella handlingarna 

och det faktum att de inte upplevs ta någon större skada av det inträffade såvida varken hot eller 

våld förekommit. Det gör att frågan om vem som har ansvar för de sexualbrott  som faktiskt begås 

till viss del hamnar i en gråzon. Särskilt som de trauman som kan uppstå oftast  härleds till föräldrars 

reaktioner, polisförhör och läkarundersökningar och alltså inte till själva händelsen. När det gäller 

Flodström så tolkar jag honom så att  han ser ser handlingen som brottslig men att han ogärna vill 

generalisera över gärningsmännen, eller varna för fula gubbar så att säga.    

Sexualskräck och upplysning

En gift kvinna skriver 1950 ett brev till Populär tidskrift för psykologi och sexualkunskap. Hon 

beskriver sig själv som frigid i början av äktenskapet men har ”tack vare en öm och förstående 

make” lyckas överkomma detta. Men när det kommer till att beröra hans kön får hon panik. Hon 

härleder känslorna tillbaka till en episod i sin barndom.

Tror själv det hänger ihop med en s. k.  ful gubbe, som jag råkade ut för före skolåldern. Han tog fram 
manslemmen och ville bli smekt. Känner än idag samma panik när jag ser en naken man. Men jag sprang för 
livet ut ur hönshuset dit han lockat mig och gömde mig bakom en buske tills jag sett honom cykla iväg i full 
fart.29 
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Nu har hon skuldkänslor gentemot sin make (som är införstådd med situationen) och känner att hon 

inte kan ge honom det han vill ha, men hon lyckas inte övervinna sin reaktion. I svaret  hon får (som 

inte är undertecknat) håller skribenten med om att det förmodligen är upplevelsen i barndomen som 

givit upphov till hennes ångest. Däremot verkar det inte vara händelsen i sig som ligger bakom 

rädslan utan snarare är det flickans oförståelse för situationen givit upphov till traumat.

Ett barn, som fått en tidig och riktig upplysning i sexuella ting får inte en sådan chock av en s. k. ful gubbe. Ni 
skriver ingenting om vad Er mor berättat för Er på det området, men själva det faktum att Ni fick en så stark 
skräck att verkan av den hänger kvar än visar, att Ni fått den uppfattningen att »allt sådant»  var något fult och 
farligt. Jag menar inte med detta att klandra Era föräldrar. Ingen kan begära, att de skulle känna till vad man först 
under de senare åren börjat bli klar över, nämligen vilka spår sexualskräcken sätter.30

Problemet här, för att hårdra det, är med andra ord inte att en vuxen människa utsatt  flickan för en 

situation som hon funnit mycket obehaglig. Det är i själva verket föräldrarnas oförmåga att på ett 

nyanserat sätt upplysa sitt barn om att det inte var något farligt eller skamligt som inträffat. 

Skribenten fortsätter:

Om Ni fått veta sammanhanget om hur barn blir till och inte blivit skrämd för onani och dessutom fått veta, att 
män som går omkring och visar manslemmen för små flickor är sjuka människor, som det är mycket synd om, så 
hade Ni inte reagerat som Ni gjorde utan helt lugnt sprungit Er väg och snart glömt alltihop.31 

 

Svaret väcker intressanta frågor om vart ansvaret för den uppkomna situationen och dess följder 

ligger. Även om man kan tycka att skribenten drar ganska långtgående slutsatser utan att veta 

särskilt mycket om det specifika fallet (flickans förkunskaper, hennes föräldrars inställning eller om 

den fula gubben i fråga) så ligger svaret i linje med vad som tycks vara den dominerande 

uppfattningen bland sakkunniga: det är inte främst mötet  med den fula gubben som är skadligt för 

barnen utan de tabuföreställningar rörande det sexuella som de fått med sig hemifrån och som gör 

barnen oförmögna att förstå och hantera situationen. I själva verket lägger skribenten inte någon 

större vikt vid den fula gubben. Dennes beteende tycks förklaras genom hans sjukdomstillstånd och 

även om hans handlingar inte kan rättfärdigas så bör vi ändå känna medlidande med honom. 

I samma tidskrift, under rubriken ”Våra barns bästa” beskriver Joachim Israel ett aktuellt fall 

där en folkskollärare begått självmord efter anklagelser om att ha ”klappat sina elever på kinden och 

kysst dem.” Han nekade till anklagelserna och Israel understryker att han inte vill ta ställning i 

frågan om det har förekommit några närmanden eller ej. Det han upprörs över är den lynchstämning 

som drabbat läraren där hela orten vänt sig emot honom och krävt hans avgång utan att bry sig om 
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att närmare undersöka vad som verkligen inträffat. I situationer när ett  starkt grupptryck av det här 

slaget uppstår bottnar det ofta i känslor av osäkerhet och rädsla skriver Israel och ställer sig därefter 

frågan ”Vad är det man är rädd för?” Svaret finner han i att fallet berör ett av samhället oacceptabelt 

beteende, dessutom ett  sexuellt sådant, vilket tenderar att  ytterligare väcka folks fördomar och 

affekt. 

I vår kultur finns det så många tabuföreställningar kring sexualiteten, så många förbud och hämningar att de 
sexuella impulserna blir en vanlig källa till rädsla.  Det som man själv straffats för måste upplevas som farligt. 
Och det som är farligt måste hållas ned med makt. Men inte bara hos en själv utan även hos andra.  Det man ej 
kan acceptera hos sig själv eller vågar låta komma fram, det kan man inte heller tillåta hos andra.  Det som man 
själv är rädd för, måste aggressivt bekämpas när det kommer till uttryck hos andra. Det är därför så vanligt att 
intolerans och fanatism finns samtidigt som som sexualfientlighet.32 

Händelsen verkar för Israel vara den yttersta konsekvensen av samhällets irrationella 

förhållningssätt till det sexuella. Han ifrågasätter om omgivningen verkligen agerat för sina barns 

bästa eller om det var något annat som låg bakom och påpekar att läraren själv hade fyra barn vars 

bästa uppenbarligen inte prioriterats.   

Om vi nu väger samman slutsatserna från ovanstående avsnitt skulle de dominerande 

tankegångarna kunna sammanfattas såhär: sexualskräck och moralism ger upphov till ett irrationellt 

förhållningssätt vad gäller både avvikande beteenden och barns sexualitet. Vuxnas 

ångestföreställningar och ovilja att tala om sexualiteten smittar av sig på barnen och så fortplantar 

sig tabuföreställningarna vidare generation för generation. Denna kedja av okunskap och rädsla 

leder till missförstånd och olyckliga relationer vilket bryts bäst genom grundläggande och saklig 

upplysning redan i barnaåldern. 

För allas rätt till tillfredsställelse ‒ sexliberalerna
  

I introduktionen till Sexual Revolutions beskriver Gert Hekma och Alain Giami fenomenet som ”a 

series of events in Western countries that created new perspectives and practices regarding sexuality 

and brought a flood of eroticised texts and images into the public realm.”33 I samma bok beskriver 

David Paternotte framväxten av en mer öppen och politisk homorörelse och dess krav på 

inkludering som en förutsättning för att även pedofili kunde diskuteras mer öppet. I Sverige kan den 
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trenden framför allt spåras i den interna debatten inom RFSL och i några av de mer frispråkiga 

tidskrifter som främst riktade sig till homo- och bisexuella, något som både Hanna Bertilsdotter 

Rosqvist och Rasmus Severin Karlsson har studerat.34 

Under 1970-talet sker i Sverige en mängd reformer kopplade till sexualfrågor, bland annat blir 

all produktion och distribution av pornografi laglig vilket också innefattade barnpornografi. Det 

senare  föranledde stor debatt och 1980 infördes särskilda bestämmelser som förbjöd framställning 

och spridning av barnpornografi.35 Ytterligare en viktig händelse är den sexualbrottsutredning som 

tillsattes 1971 och som lade fram sitt betänkande 1976. Utredningen brukar framhållas som ett 

exempel på att en mer liberal inställning till sex nu hade fått spridning ända upp till de 

beslutsfattande nivåerna i samhället. Förslaget  trädde dock aldrig i kraft, kritik mot bland annat 

sänkta straffsatser för våldtäkt ledde till att en ny utredning tillsattes.36 

Lars Ullerstam och de erotiska minoriteterna

Det är en ynkedom och ett förbluffande faktum, att den relativt intensiva sexualdebatt som rasat i Sverige de 
senaste åren i stort sett endast avsett en sak, nämligen de redan sexuellt privilegierades rättighet att njuta 
sexuellt. Jag undrar varför hela denna skara av skribenter, som tydligen anser att det är viktigt att man inte 
försnillar sexuella lyckomöjligheter, så monomant fixerat sig vid den friska,  gynnade, heterosexuella ungdomen. 
Det är ingen fara med den, dess erotiska intressen tillvaratas nog. Då är det långt angelägnare att dra en lans för 
de sexuellt handikappade, människor som aldrig får något tillfälle att tillfredsställa sin könsdrift.37

Detta kraftfulla citat är hämtat från den unge läkaren Lars Ullerstams debattbok De erotiska 

minoriteterna som utkom 1964. I den går han i strid för de vars intressen han tycker ignorerats av 

den sexliberala rörelsen, de vars sexualitet var förbjuden enligt lag eller tabubelagd genom 

samhällets normer. Han redogör för ett flertal olika sexuella böjelser som alla lider under detta 

förtryck, bland annat exhibitionism, skoptofili (att  betrakta samlag, avklädda människor och 

dylikt.), sadism, incest och pedofili. Det positiva förändringar som på senare tid hade resulterat i en 

mer öppen och tolerant syn på sexualiteten hade enligt Ullerstam enbart gynnat de vars behov redan 

ansågs ”sunda”, det vill säga de heterosexuella utan böjelser som kunde uppfattas som avvikande. 

Ett erotiskt privilegiesamhälle hade enligt Ullerstam skapats, där rätten till sexuell tillfredsställelse 

bara gällde dem som höll sig inom den samhälleliga normen.38  Han riktar sin kritik både mot 
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sexliberalerna själva då de enligt  honom inte lever upp till sina ideal om allas rätt till sexuell 

tillfredsställelse genom sin ambivalens gentemot de sexuellt avvikande, men också mot 

etablissemanget, jurister, lagstiftare och psykiatriker som han menar låter gammal unken moralism 

styra vilka beteenden som klassas som brottsliga eller patologiska. 

Att Ullerstam väljer benämningen ”erotiska minoriteter” är ingen tillfällighet utan en 

medveten strategi. Genom att tala om minoriteter ansluter han sig till Alfred Kinseys uppfattning 

om att variationerna i människors sexuella beteende är betydligt mer omfattande än vad våra ideal 

vill ge sken av. Att som Ullerstam då använda ordet minoriteter signalerar att det rör sig om mindre 

grupper utanför majoritetssamhället, grupper som både misstänkliggörs och förtrycks. Det blir 

samtidigt en kritik mot den sjukdomsstämpel som klistras på minoriteterna genom begrepp som 

”avvikelser” och ”perversioner”.39 Det ska dock nämnas att Ullerstam själv i texten växlar mellan 

de tre olika begreppen, men att  han markerar sin uppfattning genom att sätta ut citationstecken varje 

gång han använder sig av begreppet perversioner.

I kapitlet  som behandlar pedofili vill Ullerstam försöka nyansera bilden av vem pedofilen är 

och vad som driver denne. Även han framhåller att  det rör sig om en mycket heterogen grupp. Det 

finns de vars sexualitet endast inriktar sig på barn och de som tillgriper sig dem i brist på andra 

sexualobjekt. Det finns de kriminella som förgriper sig på barn genom våld och hot, men även de 

som etablerar en innerlig och kärleksfull relation till barnet. Ullerstam menar att det är den 

kriminella typen som fått  utgöra själva sinnebilden för en pedofil och ställer sig frågande till hur 

representativ den bilden egentligen är: ”Hur pass vanligt är det att pedofilen använder sig av våld 

eller hot för att nå sitt mål? Statistikerna lämnar mycket divergerande uppgifter, men de flesta 

undersökare är överens om, att det har gått fredligt till i över hälften av fallen.”40 Konsekvensen av 

den nuvarande lagstiftningen, som är till för att skydda barnen mot övergrepp, går alltså ut  över det 

stora antalet pedofiler som aldrig skulle få för sig att skada ett  barn. Dessa individer görs till ”fula 

gubbar” utan någon som helst möjlighet till sexuell tillfredsställelse och Ullerstam frågar sig om det 

är en rimlig prioritering. 

Omgivningens negativa inställning till pedofili förklarar Ullerstam dels med den kriminella 

stereotyp som fått representera alla former av sexuella kontakter mellan vuxna och barn, dels med 

de hämningar som sprungit ur den moderna västerländska kulturens sexualskräck, tydligast 

manifesterad i kyrkan och gamla borgerliga (viktorianska) värderingar. Föräldrar kan obehindrat 
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skuldbelägga och straffa barn som uppvisar ett sexuellt beteende samtidigt som ”kärleksfulla 

genitala manipulationer” mellan ett barn och en ”åldring” bestraffas. Värt att notera är att  även 

Ullerstam verkar skilja ut den ensamme och blyge åldringen som en särskilt harmlös kategori som 

det rentav  går att känna empati med.41

En bit in i texten gör Ullerstam ett förtydligande: ”Nu får det inte tolkas så, att jag hävdar att 

vuxna män utan vidare skall tillåtas att fingra på barns könsorgan. Mitt ärende är att plädera för 

rimligare proportioner i vår inställning till detta problem.”42  Han konkretiserar detta genom att 

bemöta två motiveringar som enligt honom brukar anföras som skäl till en kriminalisering av 

pedofili, en mentalhygienisk och en kriminalpolitisk. 

Den mentalhygieniska motiveringen går ut på att barn skulle fara illa av att  utsättas för 

sexuella handlingar av vuxna, oavsett om våld förekommit eller ej. Här för Ullerstam fram samma 

uppfattning som noterats inom den vetenskapliga diskursen, den att det främst är omgivningens, och 

då särskilt moderns, reaktioner som skrämmer och traumatiserar barnen. Om ett  barn faktiskt skulle 

ta illa vid sig är det troligt att  de redan innan fått med sig en sexualskräck hemifrån skriver 

Ullerstam i ett resonemang som påminner om exemplet med kvinnan som skrev till Populär 

tidskrift för psykologi och sexualkunskap.

Den kriminalpolitiska motiveringen rör de fall där våld förekommit, Ullerstam medger att det 

är omöjligt att på förhand skilja ut  de våldsamma förövarna från de ömhetssökande åldringarna och 

att det i nuläget  inte verkar finnas något alternativ till att ”skära alla över en kam, även om det kan 

förefalla onödigt grymt i vissa fall.”43  Här uppstår ett dilemma för Ullerstam: hur kan samhället 

både skydda barnen från övergrepp och samtidigt tillgodose de ”snälla pedofilernas” behov? Här 

återkommer distinktionen mellan ofarliga och farliga pedofiler som redogjordes för i avsnittet De 

sexuellt avvikande. En distinktion som jag menar kommer att vidgas ytterligare i vissa sexliberala 

sammanhang till att helt skilja på sexualförbrytare och pedofiler där den senare förknippas med 

känslor av ömhet och tillgivenhet, vilket gör det möjligt att argumentera för en mer liberal 

inställning.  

Revolt mot sexuella fördomar

 I ett  nummer av tidskriften Revolt från 1974 förkunnar en annonsruta att  den ”Fjärde internationella 

pedofilträffen” äger rum i Rotterdam/Breda den 2 november. Det utlovas bland annat vetenskapliga 
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föredrag och rapporter från utländska arbetsgrupper. ”Dessutom ges möjlighet till personliga 

kontakter och meningsutbyten. Pedofil litteratur presenteras. På kvällen den 2 blir det  gemensam 

middag och därefter eventuellt filmer.”44 Annonsen pryds med en ett svartvitt foto på en pojke som 

räcker ut tungan åt fotografen. 

Annonsen visar att pedofili inte längre enbart är ett ämne som engagerar sakkunniga, eller för 

att  återknyta till Hacking, ”a community of  experts who create a ”reality” that som people make 

their own”.45  Förvisso spelar den förändrade vetenskapliga diskursen en betydande roll för att 

möjliggöra den här typen av öppen organisering från en grupp som nyligen beskrivits som 

psykopatologiska och abnorma. Men nu sker alltså även en rörelse underifrån, den tidigare tysta 

gruppen börjar själva definiera sig som just sådan, en förtryckt grupp och inte som enskilda 

avvikande individer. Mönstret  känns igen från ”Gay Liberation”, slagordet för den rörelse som 

växte fram i början av 1970-talet där homosexuella allt mer öppet och högljutt protesterade mot 

diskriminerande bemötande och krävde likvärdiga rättigheter. Rasmus Severin Karlsson visar i sin 

uppsats hur de nya konfrontativa tongångarna i Sverige ledde till en ökad press på RFSL att  både 

verka mer öppet och att  tydligare inkludera fler minoriteter än de homo- och bisexuella. Ett steg på 

vägen skedde 1971 då förbundet under ett extra årsmöte ändrade stadgorna från att enbart verka för 

”likaberättigande för homosexuella” till enbart ”sexuellt likaberättigande” vilket öppnande upp för 

att  inkludera även andra grupper.46  Det är tänkbart att framgångarna för Gay Liberation-rörelsen 

sporrade även pedofila i Sverige att öppet börja hävda sin rätt till likaberättigande. 

Revolt var ju som sagt en tidskrift  som i första hand riktade sig till homo- och bisexuella, 

majoriteten av artiklarna och bildmaterialet har också en sådan vinkling. Men den övergripande 

inställningen är att  alla fördomar ska motverkas, oavsett vem de riktar sig mot. När en insändare 

önskar att två sidor i varje nummer ska vigas åt artiklar, reportage och bilder med pedofil inriktning 

får han ett svar som sammanfattar tidskriftens ståndpunkt väl:

Vi ska kontinuerligt följa vad som händer i de nybildade pedofila förbunden och redogöra för resultaten av de 
undersökningar som pågår. Också ta upp annat material, som kan vara av särskilt intresse för pedofiler. Och 
naturligtvis tar vi mer än gärna emot inlägg, bilder eller uppslag från läsarna. Men vi är inte mycket för att 
avsätta vissa sidor för pedofiler. Vi är emot den här uppdelningen av människor i fack och spalter. Material om 
pedofili angår alla läsare, liksom det mesta av vårt material också gäller dem som vanligen föredrar pedofila 
förbindelser.47
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Här ser vi hur uppfattningen om människans sexuella variationer har etablerats. Att som i den tidiga 

sexologin dela upp folk i kategorier utifrån en tanke om normalt och abnormt sexuellt beteende 

avfärdas. Endast genom att acceptera alla uttryck för människans sexualitet som inte inbegriper våld 

kan vi bli helt lyckliga och säkra i oss själva.

  Ett genomgående tema i artiklarna är, liksom i den vetenskapliga diskursen, att vuxnas 

beröringsskräck för frågor som rör sexualiteten leder till att  fördomar och okunskap går ut över 

barnen. För barn är sexualiteten inte ursprungligen förknippad med skam och tabun, det är först när 

vuxenvärlden oreflekterat överför sina egna värderingar på barnen som problem uppstår. I artikeln 

”Barns sexualitet”, som är skriven av Jill Richard från den amerikanska pedofilorganisationen 

Childhood Sensuality Center (CSC), är både Freud och vuxenvärldens förträngande av barnets 

sexualitet givna utgångspunkter. Att barn har ett intresse av att uttrycka sin sexualitet genom lekar 

är vedertaget skriver Richard, frågan är istället  vad barnen borde göra med detta intresse. Hon 

ställer därefter den retoriska frågan: ”‒ borde i förhållande till vems intressen: barnets eller den 

vuxnes?”48 

En faktaruta bredvid artikeln upplyser om att  att  CSC skiljer sig från andra 

pedofilorganisationer då den framför allt fokuserar på barnets intresse. Enligt CSC måste barnet 

betraktas som självständiga och fria varelser och ”inte som bihang till föräldrarna eller som 

samhällets fångar.” Idag sker en diskriminering av barn som inte tillåter dem att uttrycka sina behov 

av ömhet, ett  resonemang som liknar Ullerstams tankar om de förtryckta erotiska minoriteterna. 

CSC hänvisar till FN:s deklarationer om de mänskliga rättigheterna och barnens rättigheter men gör 

vissa tillägg varav tre jag särskilt vill lyfta fram:

6. Att lära kärlekens konst
Alla barn har rätt att lära sig kärlekens konst och att få börja vid den ålder då barnet har förmåga att förstå, på 
samma sätt som barnet tillåts lära sig varje annan färdighet.49

7. Val av sexualpartner
Varje barn har rätt till kärleksfulla förhållanden,  även sexuella, med en förälder, släkting, andra ansvarsfulla 
vuxna eller barn och ska skyddas och hjälpas vid detta val genom att förses med preventivmedel och skydd mot 
veneriska sjukdomar.50 

8. Skydd mot sexuellt förtryck
Varje barn har rätt att skyddas från varje form av sexuellt förtryck hemma eller i samhället så att barnet vid 
vuxen ålder ska kunna uttrycka sitt sexualliv i förhållande till sina naturliga önskningar och inte till vad 
traditionen påbjuder.51
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Här ser vi ett delvis nytt förhållningssätt. Genom att hävda att barnet är en fri individ som har 

förmågan och rätten att göra sina egna val, även när det gäller sexualpartner, utvecklar man tanken 

på barnet som en i vissa fall aktiv deltagare i sexuella relationer med vuxna som presenterades i 

förra kapitlet. Det är rentav ett nödvändigt grepp  för att överhuvudtaget kunna argumentera för 

pedofili utan att frångå idealet  om alla individers rätt till sexuell njutning och självbestämmande. 

Frågan om förtryck får då ytterligare tyngd i och med att  det enligt den här definitionen är två som 

förtrycks: både barnet och pedofilen berövas sin sexuella frihet. Det sexuella förtryck som barnen 

ska skyddas ifrån i punkt 8 är alltså det från okunniga och moraliserande vuxna som istället för att 

låta barnen själva utveckla sin sexualitet tvingar in dem i samma normer som de själva fostrats i. 

Vad som hamnar i periferin, medvetet eller eller ej, är det faktum att barn ju alltid är i underläge i 

relation till vuxna även om det inte förekommer våld eller hot. Samma tendens återfinns hos 

Ullerstam, när det talas om förtryck kopplas det ihop med religiösa föreställningar om synd eller 

gammal förlegad moral. Viljan att  frigöra sig från de här föreställningarna gör att man ofta tycks 

bortse från de situationer då den enas frigörelse riskerar att bli den någon annans förtryck. 

Den kanske tydligaste förskjutningen i argumentationen i jämförelse med den hos de 

sakkunniga är synen på barnets sexualitet. Från inställningen att barn inte tar nämnvärd skada av ett 

närmande till att nu hävda att sexuella relationer med vuxna och andra barn är varje barns rättighet. 

Det framhålls ofta att om målet om sexuell frigörelse på allvar ska kunna uppnås är det nödvändigt 

att  frigöra sig från alla typer av fördomar, så även de som rör pedofili. ”Många försvarar den 

moderna sexuella friheten och talar vackert om den ädla roll sex spelar i ett sunt och lyckligt liv ‒ 

men lämnar sin stora övertygelse, så snart det gäller barn eller ungdom. Skulle man uppmuntra 

ungdomens sexuella aktivitet? Vore det inte att gå för långt?”52  Citatet ur en artikel i Revolt 

påminner om Ullerstams kritik mot de sexliberaler som enligt honom inte till fullo lyckats leva upp 

till de egna idealen om allas frigörelse. Kritik mot de homosexuella som inte vill inkludera andra 

minoritetsgrupper är ett återkommande inslag i Revolt. Det är inte för intet  som David Paternotte 

vidhåller att den sexuella revolutionen var en förutsättning för en politisk och aktivistisk 

mobilisering av pedofila frågor, även bland dem som inte själva betraktade sig som pedofiler. Han 

visar samtidigt att  ämnet aldrig upphörde att vara kontroversiellt, inte ens under den mest intensiva 

perioden av sexuell frigörelse. När sedan kritiken mot delar av de sexliberala idealen växte, både 

inom och utanför rörelsen, försvann frågan om pedofilers likaberättigande ganska fort från den 
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offentliga debatten. Kritiken kom bland annat från den framväxande kvinnorörelsen som framhöll 

att sexliberalerna ofta bortsåg från både könsrolls- och maktperspektiv.53 

Sammanfattande diskussion

Det övergripande syftet med den här uppsatsen har varit att  undersöka hur uppfattningar om 

pedofili förändrats under perioden 1950‒1980, med ett  särskilt  fokus på hur pedofilen som kategori 

artikuleras och omformas. Jag menar på att grunden till de idéströmningar om barnets ”rätt” till sin 

sexualitet som kommer till uttryck inom den sexuella frigörelserörelsen etablerats redan tidigare, 

inte hos gemene man men hos de professioner som på olika sätt kom i kontakt med frågan. Under 

1950-talet börjar delvis nya uppfattningar vinna gehör och allt fler argumenterar för att den tystnad 

och skam som omgärdade sexualiteten resulterade i hämningar, olyckliga förhållanden och ett 

irrationellt förhållningssätt gentemot både barn och de som uppvisade ett  avvikande sexuellt 

beteende. För att förtydliga: jag menar inte att psykiatriker, läkare och pedagoger ansåg att  sexuella 

relationer mellan vuxna och barn var acceptabelt. Däremot anser jag att de genom att: ifrågasätta 

den negativa inverkan sexuella handlingar kunde ha på barn, omvärdera pedofilens karaktär och 

drivkrafter samt arbeta för att motverka ”sexualskräcken” öppnade för mer radikala åsiktsyttringar 

att  bygga vidare på uppfattningarna och i slutändan kunna argumentera för en tillåtande attityd 

gentemot sexuellt umgänge mellan vuxna och barn. Lennerhed, Jenkins och Paternotte har dock 

visat på att perioden av ett öppet förespråkande var begränsad, när kritiken mot vissa sexliberala 

idéer växte vaknade även den allmänna opinionen. I Sverige fick till exempel Ullerstam kritik just 

för sin inställning till pedofili, något som han senare även själv instämde i.54  

De tre teman som undersökningens första del utgick ifrån, de dominerande uppfattningarna 

bland sakkunniga rörande barns sexualitet, sexuella avvikelser samt sexuell upplysning har fungerat 

som röda trådar för att  synliggöra förändringar i diskursen kring pedofili under 

undersökningsperioden. Jag kommer nu sammanfatta de mest utmärkande resultaten för var och en 

av de frågeställningar som återfinns i inledningen och som teman utgått ifrån.
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Vem är pedofil? Hur framställs och karaktäriseras denne i källmaterialet? Sker där en förändring 

under undersökningsperioden? Under 1950-talet är synen på sexuella avvikelser föremål för en 

livlig diskussion bland sakkunniga. Den tidiga sexologins metod att ringa in och benämna olika 

sexuella beteenden som perversa utmanas av Kinseyrapporterna vars resultat visade  på att antalet 

perversa individer enligt den definitionen i så fall var betydligt större än vad man tidigare föreställt 

sig. Detta väckte frågor om det egentligen var rimligt att beteckna vissa beteenden som perversa 

eller om det var mer adekvat  att tala om ovanliga respektive vanliga beteenden eller sexuella 

variationer. 

Något som de flesta verkade vara överens om är att det är problematiskt att varna barn för 

”fula gubbar”  då begreppet var både missvisande och otydligt, inte minst för barnen. Det rimmade 

dessutom illa med övertygelsen om att det bästa förhållningssättet till sexuella frågor var att tala om 

dem öppet och sakligt utan omskrivningar eller moralkakor. Detta till trots så används uttrycket 

”fula gubbar” genomgående under hela undersökningsperioden. Trots kritiken är det alltså svårt att 

helt undvika ett begrepp som är så nära sammanlänkat till fenomenet.

En annan viktig iakttagelse är distinktionen som görs mellan olika typer av personer och 

handlingar där den beskedliga åldringen är mest utmärkande. Han är inte primärt pedofil utan dras 

till barn då de är lättare att få kontakt med, inte heller brukar han något våld och det kan därför 

ifrågasättas huruvida hans handlingar orsakar någon skada hos barnen. Att börja skilja på olika 

personlighetstyper och handlingar på det här viset öppnar upp för ett nytt sätt att betrakta pedofili 

där ansvarsfrågan blir mer otydlig. Det blir även möjligt att särskilja sexualbrottslingar som genom 

hot och våld förgriper sig på barn och de pedofiler som inte åsamkar barnen några skador och som 

dessutom verkar etablera en kärleksfull relation till dem. Den senare definitionen utvecklas och görs 

till synonym till pedofili i Revolt mot sexuella fördomar där begreppet tolkas som kärlek till barn på 

samma sätt som homosexualitet innebär kärlek till någon av samma kön. Det är i slutet  av 

undersökningsperioden alltså möjligt att tala om pedofiler som en minoritetsgrupp som, liksom Gay 

Liberation-rörelsen, kämpar mot ett samhälleligt förtryck.

Vilka är de tydligast framträdande argumenten och uppfattningarna i diskussionen kring 

barns sexualitet och pedofili? Utöver förändrade uppfattningar om pedofilen som kategori så är de  

mest markanta inslagen inom den vetenskapliga diskursen de uppfattningar om barns sexualitet och 

den rådande sexualskräcken som ofta artikuleras. Fokus hamnar påfallande ofta på barnens roll i 

situationen. Att barn som inte får tillräckligt med ömhet och uppmärksamhet i hemmet själva skulle 

söka sig till främmande vuxna, eller i vart fall lättare lockas att  följa med dem, verkar vara en 

etablerad uppfattning. De här barnen verkar också ha lättare för att  skapa en nära relation med 
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pedofilen eller, för att åter citera Gustav Jonsson, så har de ofta ”visat sig mycket tillmötesgående 

gentemot den vuxne mannen”.55  Att alltid betrakta barnen som offer i sådana situationer eller 

reflektera över vuxnas auktoritära övertag (som ju inte behöver förutsätta våld och hot) tycks alltså 

inte självklart. 

Yttranden om sexualskräck eller moralism dyker i stort  sett undantagslöst upp när det pratas 

om sexuella avvikelser eller barns sexualitet. Ofta påpekas viken om att  upplysa barnen så att de 

inte gör om sina föräldrars misstag och för vidare sina fördomar och sin okunskap till nästa 

generation. Tabun bryts bäst genom öppenhet och ökad kunskap, oavsett om det är ”fula gubbar” 

eller barns sexualitet som behandlas. Under 1970-talet har idén på vissa håll utvecklats från 

upplysning till frigörelse, vilket  innebär ett öppet förhållningssätt inte bara i teori utan också i 

praktik. Rätten till sexuell tillfredsställelse skall gälla alla, barn som vuxen.

Hur diskuteras frågor om ansvar och makt i relation till pedofili och övergrepp mot barn?      

När sexuella handlingar mellan vuxna och barn diskuteras bland sakkunniga i början av 

undersökningsperioden riktas ofta kritik mot barnens föräldrar. Ibland sker det lite mer subtilt som i 

påståenden att barn vars hemmaförhållanden inte är optimala söker bekräftelse utanför hemmet, 

ibland mer uttryckligt som när deras inställning till sexuella frågor eller hur de reagerar om deras 

barn råkat ut för närmanden lyfts fram. Att vuxna i ett barns omgivning har betydelse för dess 

uppväxt är i sig inget märkligt påpekande, det är dock intressant att fokus så ofta riktas mot vad 

barnet gjort i situationen och hur föräldrar agerat före och efter medan förövarens agerande, själva 

handlingen, inte sällan hamnar i skymundan. Ansvarsfrågan för den uppkomna situationen lämnas 

på sätt  delvis öppen för olika tolkningar vilket visar sig i den sexliberala diskursen där frågan om 

förtryck får stort utrymme. Lars Ullerstam pekar exempelvis på ett förtryck av pedofilen genom de 

lagar som stiftas, hur denne betraktas inom sjukvård och psykiatri samt hur samhällets snäva 

normer för acceptabelt sexuellt beteende omöjliggör de erotiska minoriteternas sexuella lycka. 

Även i Revolt skrivs det mycket om förtryck från ett moraliserande och sexualfientligt samhälle 

som trots vissa framsteg ännu inte är berett att acceptera frigörelsen fullt ut , det vill säga alla vuxna 

och barns rätt till en självständig och fri sexualitet. En förskjutning har skett under perioden där 

frågan inte längre är huruvida barn tar skada eller inte av sexuella kontakter, nu ses det i vissa 

sammanhang istället som deras rättighet att ingå i dem. 

Det är mycket som händer under de tre decennier som jag har valt att  studera och att begränsa 

källmaterial och infallsvinklar inom ramen för en C-uppsats omfång har varit en utmaning. Den 

tidsavgränsning gjorts ser jag som motiverad utifrån den förändringsprocess som jag hävdar äger 
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rum, även om det givetvis händer väldigt mycket av intresse både före och efter perioden som jag 

nu bara kunnat beröra ytterst  översiktligt. Det hade till exempel varit spännande att fortsätta studera 

ämnet längre fram i tiden, vad som händer när kritiken mot frigörelsekampen växer eller när 

barnpornografin blir en allt mer uppmärksammad politisk fråga under 1980- och 1990-talen. Vilka 

uppfattningar om pedofili och barns sexualitet blir bestående för en längre tid och vilka förkastas? 
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