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Sammandrag 
 

Perversion är ett negativt laddat begrepp som används för att beskriva personer eller 

företeelser som avviker från normen, oftast den sexuella. Jag undersöker vad, vem och 

vilka som kallas perversa i tidningen Expressen år 1966, 1986 och 2016, med syftet att 

synliggöra hur begreppets användningsområde har förändrats. 

 

Min metod har sina rötter i den begreppshistoriska teorin och är utvecklad av Reinhart 

Koselleck. Genom synkrona och diakrona analyser granskar man politisk-sociala 

begrepp och sammanhangen de brukas inom. 

 

Resultatet visar att bruket av begreppet som ett icke-sexuellt, värdeladdat ord har varit 

konstant. Det har också åsyftat ett varierande antal sexuella läggningar och uttryck, 

varav några finns närvarande under alla årtal. Min slutsats blir att det perversa inte 

nödvändigtvis förblir perverst: ibland brukas begreppet impulsivt, som en reaktion mot 

det vi inte är vana vid. Begreppets associationer med det förbjudna och tabubelagda 

förblir dock beständiga. 

 

Nyckelord: perversion, begreppshistoria, Reinhart Koselleck, Expressen, parafili, 

synkron analys, diakron analys, asymmetriska motbegrepp 
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1. Inledning 
 

 

 1.1 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att granska begreppet perversion ur ett modernt perspektiv. Det 

handlar om hur begreppet används idag, hur det har använts tidigare och ifall dess innebörd 

har varierat. Begreppet är intressant för att det är negativt laddat och ofta syftar på sexuella 

läggningar. Vem ansågs vara pervers för femtio år sedan? Skulle denne även anses vara det 

idag? Att undersöka bruket av ett begrepp är inte bara intressant ur en lingvistisk synpunkt; 

analysen gör det även möjligt att blottlägga skiftningar i samhället. Det perversa är dessutom 

mångtydigt – begreppet måste placeras i ett sammanhang för att kunna tolkas. Jag vill ta reda 

på vem, vad och vilka som har tillskrivits detta epitet, och vilka synonymer och motbegrepp 

det har haft. Genom att besvara nedanstående frågeställningar vill jag blottlägga hur synen på 

perversion har förändrats under vår samtid. 

 

 

 1.2 Frågeställningar  
 

• Hur användes begreppet perversion i tidningen Expressen åren 1966, 1986 och 2016? 

• Vilka begrepp ansågs vara synonymer till perversion? 

• Vilka motsatsbegrepp finns till de företeelser som tolkats som perversion under de 

utvalda årtalen? 
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2. Bakgrund 
 

Detta avsnitt innehåller relevant bakgrundsinformation för min studie. Jag presenterar lagar 

och sjukdomsklassificeringar som kan ha påverkat synen på perversion, och beskriver hur 

rädslan för AIDS präglade synen på homosexuella under 1980-talet. Även uppkomsten av det 

begreppshistoriska fältet skildras.  

 

 

2.1 Lag och rätt 
 

För att kunna studera det perversa bör jag också undersöka det normativa – skrivna och 

oskrivna lagar som alla förväntas följa. Nedan sammanfattar jag lagar från mina utvalda årtal. 

Med begreppet i åtanke har jag valt att lägga särskilt fokus på sex, kön och samlevnad. 

 

 

2.1.1 1966 

 

1966 var våldtäkt inom äktenskapet olagligt sedan ett år tillbaka (Riksförbundet för sexuell 

upplysning [RFSU], 2009), däremot tydliggör den då gällande lagen att mannens och 

kvinnans relation till varandra kunde påverka domslutet. Enligt brottsbeskrivningen var 

mannen förövare och kvinnan offer (Brottsbalken 1962:700, BrB 6:1, i dess lydelse 1966) och 

om en kvinna utsattes för våldtäkt var hon tvungen att anmäla det inom sex månader för att 

åtal skulle kunna väckas (BrB 6:11). Våldtäkt mellan personer av samma kön nämns inte.  

 

Precis som idag var det olagligt att utföra sexuella handlingar mot barn under 15 år 

(Brottsbalken 1962:700, BrB 6:3, i dess lydelse 1966; Brottsbalken 1962:700, BrB 6:4, i dess 

lydelse 2016). Då gällde detta även för äldre tonåringar som stod under en vuxen persons 

”övervakning, vård eller lydnad” – mer specifikt flickor under 18 år och pojkar under 21 år 

(Brottsbalken 1962:700, BrB 6:4, i dess lydelse 1966). Dessa åldersgränser gällde även för att 

få köpa sex, vilket var lagligt på den här tiden (BrB 6:8). Däremot var koppleri förbjudet (BrB 

6:7). 

 

Man räknades som vuxen och myndig när man hade fyllt 21 år (Giftermålsbalken 1920:405, 

GB 9:1), och denna åldersgräns gällde för mannen när han ville gifta sig. Kvinnan behövde 

däremot bara vara 18 år (GB 2:1). Under denna tid började även åldersskillnaden mellan män 

och kvinnor som bildade familj att minska. Detta sägs bero på att årskullarna av jämnåriga 

växte, och forskare spekulerar i att små åldersskillnader är vanliga i jämställda samhällen 

(Statistiska Centralbyrån [SCB], 2013). Släktingar fick inte gifta sig (GB 2:7) och sex mellan 

syskon eller föräldrar och vuxna barn ledde till fängelsestraff (BrB 6:5). Samma lagar gäller 

idag (Äktenskapsbalken 1987:230, ÄktB 2:3, i dess lydelse 2016; Brottsbalken 1962:700, BrB 

6:7, i dess lydelse 2016). 

 

Specifika regler gällde vid skilsmässa eller bruten förlovning: när ett äktenskap hade upplösts 

var kvinnan tvungen att vänta tio månader innan hon fick gifta sig med någon annan, om hon 

inte var gravid eller hade slutat leva med sin före detta make för mer än tio månader sedan 

(Giftermålsbalken 1920:405, GB 2:11). När en trolovning bröts och kvinnan var gravid 

tvingades mannen betala ett skäligt skadestånd, om han ansågs ”huvudsakligen bära skulden” 

för uppbrottet (GB 1:3). Att gifta sig med fler än en person var olagligt, men ett månggifte 

som genomförts utomlands var giltigt i Sverige (Mårtensson, 2001). Denna lag gäller även 

idag (TT, 2016). 



 

3 

 

 

2.1.2 1986 

 

1986 har lagen om våldtäkt ändrats, den har blivit könsneutral och man tar inte längre särskild 

hänsyn till mannens och kvinnans relation. Kvinnan är inte heller tvungen att anmäla brottet 

inom en viss tid (Brottsbalken 1962:700, BrB 6:1). Myndighetsåldern har ändrats till 18 år för 

alla (Föräldrabalken 1949:381, FB 9:1) och vid denna ålder får både män och kvinnor gifta 

sig (Äktenskapsbalken 1987:230, ÄktB 2:1). Man gör inte heller någon skillnad på mäns och 

kvinnors åldrar gällande prostitution (BrB 6:10). Alla särskilda lagar kring skadestånd, 

graviditet och kvinnor som vill gifta om sig är borta. Däremot kan halvsyskon få gifta sig, om 

de får tillstånd från regeringen eller annan myndighet som regeringen bestämmer (ÄktB 2:3). 

Alla dessa lagar är även giltiga i skrivande stund, förutom att prostitution inte är lagligt längre 

(Brottsbalken 1962:700, BrB 6:1, i dess lydelse 2016; Föräldrabalken 1949:381, FB 9:1, i 

dess lydelse 2016; Äktenskapsbalken 1987:230, ÄktB 2:1, i dess lydelse 2016; Brottsbalken 

1962:700, BrB 6:11, i dess lydelse 2016; ÄktB 3:1). 

 

 

2.1.3 2016 

 

2016 finns en särskild strafflag för sexuellt utnyttjande i beroendeställning som gäller vuxna 

över 18 år (Brottsbalken 1962:700, BrB 6:3, i dess lydelse 2016). Könsneutrala äktenskap har 

varit lagliga sedan 2009 (Regeringskansliet, 2009), och i äktenskapsbalken benämns 

personerna som ingår äktenskap med varandra inte som man och kvinna, utan ”makar” 

(Äktenskapsbalken 1987:230, ÄktB 1:1, i dess lydelse 2016). På grund av teknikutveckling 

och turism har pedofiler fått ökade möjligheter att hitta offer (Nilsson, 2001), men 

barnpornografi har varit förbjudet sedan 1999 (Ovander, 2000) och en lag mot att utnyttja 

barn för sexuell posering har tillkommit (Ecpat, u.å.). Debatten om sexuellt våld är väldigt 

aktuell: aktivister med den ideella organisationen Fatta i spetsen (Annebäck, 2016) strider för 

en samtyckeslag där ett sexuellt övergrepp ska dömas efter avsaknad av ett ja till sex, snarare 

än avsaknad av ett nej till sex (Fatta, u.å.). Lagstiftningen mot sexuella våldsbrott får ses som 

särskilt omtvistad: den har förändrats mellan alla utvalda årtal, medan klausulen om brott mot 

liv och hälsa (andra våldsbrott, t.ex. mord eller misshandel) har omarbetats betydligt mindre. 

 

 

2.2 Sexuella störningar 
 

Med jämna mellanrum publicerar Socialstyrelsen en klassifikation av sjukdomar och 

relaterade hälsoproblem. Dessa inkluderar även avvikande sexuella läggningar (idag kallade 

”parafilier”). Då perversion ofta associeras med det sexuella är det relevant att lista de 

läggningar som har benämnts som ”sjuka” eller ”störda” under de utvalda årtalen: 

 

1966: Exhibitionismus. Fetischismus. Homosexualitas. Masochismus. Sadismus. Sexualitas 

pathologica. Transvestismus (Socialstyrelsen, 1954, s. 30). 

 

1986: Transsexualism. NUD (Socialstyrelsen, 1981, s. 57). 

 

2016: Exhibitionism, voyeurism, pedofili, andra specificerade störningar av sexuell preferens 

(ringa obscena telefonsamtal, frotteurism, sex med djur, strypning/anoxi för sexuell njutning, 

nekrofili) (Socialstyrelsen, 2016, s. 212). 
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Beteckningen NUD står för en diagnos som ännu inte har fått en språklig bestämning, det 

måste däremot inte betyda att den är medicinskt ospecificerad (Socialstyrelsen, 1981, s. 2). 

Sexualitas pathologica får ses som ett paraplybegrepp som betyder ungefär ”sjuklig 

sexualitet”: 

 
sexualitet sammanfattande namn på allt som har med könslivet att göra, t.ex. 

könsdrift (Lindskog, 2008, s. 556). 

patologi - (av. g. logos, kunskap, lära) sjukdomslära, vetenskapen el. läran om 

de sjukliga förändringarna i kroppen; jfr cellular- och humoralpatologi samt 

nosologi 

Adj. patologisk – sjuklig (Lindskog, 2008, s. 469). 

 

Anledningen till att 1986 har så få klassificeringar är att Socialstyrelsen 1979 skrev en 

kungörelse som offentliggjorde förändringar i hur de skulle redovisa statistik. I förordet till 

Socialstyrelsens klassifikation av sjukdomar som adapterades för sjukhusbruk 1981 

(Socialstyrelsen, 1981, s. 2) går följande att läsa: 

 
Enligt Socialstyrelsens kungörelse SOFS (M) 1979:70 om ändring i 

”Klassifikation av sjukdomar 1968” har i denna upplagda följande kodnummer 

utgått: 302,00, 302,10, 302,20, 302,30, 302,40, samt 302,88. På sidan 106 har 

hänvisning om läkemedelsnummer omarbetats. Socialstyrelsen i mars 1981 

(Socialstyrelsen, 1981, s. 2). 

 

Kodnumren som utgick stod för följande läggningar: Homosexualitas, Fetischismus, 

Paedophilia, Transvestismus, Exhibitionismus, Aliae definitae (se Bilaga, som innehåller ett 

e-postmeddelande från Socialstyrelsens klassifikationsverksamhet). Den sistnämnda 

läggningen specificeras så här: 
 

Beteckningen ”alia” (alternativt ”alia definita”) och dess böjningsformer före-

kommer både som fristående subkategoribeteckning och i anslutning till annan 

text. Betydelsen är »annan definierad» typ och innebörden måste förstås med 

hänsyn till övriga förekommande, preciserade typer. Alia-kategorin syftar på en 

i primärmaterialet (t ex sjukjournalen) angiven och preciserad diagnos, för 

vilken inget särskilt nummer anges i klassifikationen (Socialstyrelsen, 1981, s. 

3). 

 

I kungörelsen skriver Socialstyrelsen att diagnoserna som de utgångna kodnumren betecknar 

endast bör användas när ”behandlande läkare anser detta vara nödvändigt för patients vård” 

(SOFS (M) 1979:70). 

 

Homosexualitet slutade klassas som en sjukdom 1979, efter påtryckningar från HBTQ-

aktivister och deras sympatisörer (RFSU, 2009). En stor förändring skedde även årsskiftet 

2008–2009, då transvestism, fetischism och sadomasochism slutade betraktas som diagnoser 

inom sjukvården (RFSU, 2008b). Idag genomför Socialstyrelsen en utredning för att kunna 

sluta klassificera transsexualism som en sjukdom, den räknas idag inte som parafili utan är 

placerad under kategorin ”Könsidentitetsstörningar” (2016, s. 212). 
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2.2.1 Hur vanliga är de sexuella störningarna? 

 

Transsexualismen och de sexuella läggningar som beskrivs i den föregående punkten anses, 

eller har ansetts, avvika från det ”normala”. Men hur vanliga är de egentligen? Nedan 

beskrivs förekomsten av dessa i samhället. 

 

 

2.2.1.1 Exhibitionism 

 

En svensk befolkningsbaserad undersökning som gjordes 1996 visar att 4 % av männen och 2 

% av kvinnorna har blottat könsorganet och blivit sexuellt upphetsade av det (Bäsén & 

Långström, 2006, s. 53). Blottning räknas som sexuellt ofredande och kan ge böter eller 

fängelse i upp till två år (Bäsén & Långström, 2006, s. 54). 

 
 

2.2.1.2 Fetischism 

 

Anna Bäsén och Niklas Långström skriver i boken Pervers? Om sex utöver det vanliga att de 

flesta personer brukar i större eller mindre utsträckning kunna relatera till fetischism. De 

hänvisar till opublicerade data från undersökningen Sex i Sverige som gjordes 1996, där 

varannan man och var femte kvinna svarade ja på frågan ”Har du någon gång blivit sexuellt 

upphetsad av föremål som skor eller underkläder?”. De talar dessutom om olika kulturers 

ideal: det är vanligt att västerländska män attraheras av stora bröst, medan en stor kvinnostjärt 

är mer eftertraktad i latinamerikanska och afrikanska kulturer. Detta kan ses som en form av 

partialism (Bäsén & Långström, 2006, s. 82–83). Fetischism inriktad på kläder, skor, vissa 

material eller kroppsdelar är vanligast, men det finns också ovanligare inriktningar där man 

blir sexuellt upphetsad av t.ex. clowner, träd eller att smälla ballonger (Bäsén & Långström, 

2006, s. 85).  

 

 

2.2.1.3 Homosexualitet 

 

Det är svårt att säga en exakt siffra på hur många människor som är homosexuella. Under 

föregående punkt nämndes undersökningen Sex i Sverige från 1996, där resultatet blev att 

drygt 10 % av intervjupersonerna har fantiserat sexuellt om människor av samma kön: drygt 

var sjätte kvinna men endast några få procent av männen. Cirka 2 % uppger att de föredrar att 

enbart vara med personer av samma kön (Riksförbundet för sexuell upplysning, [RFSU], 

2010).  

 

 

2.2.1.4 Sadism och masochism 

 

Bäsén och Långström (2006, s.152–153) redovisar olika siffror på hur vanligt sadomasochism 

är. Enligt Sex i Sverige hade 2 % av de tillfrågade blivit upphetsade av fantasier kring att 

tillfoga någon annan smärta eller själva bli tillfogade smärta. Sexforskaren Alfred C Kinsey 

gjorde en undersökning på 50-talet som visade att 3–12 % av kvinnorna och 10–20 % av 

männen blev upphetsade av en sadomasochistisk berättelse. Sveriges Radio rapporterade 2015 

att den populära filmen Fifty Shades of Grey hade ökat försäljningen av BDSM-prylar med 

hela 265 % (Tibblin, 2015), vilket kan tolkas som att läggningen har blivit en kommersiell 

succé. 
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2.2.1.5 Transvestism 

 

Studier på transvestism har gett väldigt olika resultat beroende på hur man definierar 

företeelsen och vilka grupper man undersöker, enligt Bäsén och Långström. De varierande 

siffrorna visar att mellan mindre än 1 % och upp till 10 % av den manliga befolkningen är 

transvestiter (Bäsén & Långström, 2006, s. 120). Att beräkna hur många kvinnor som klär sig 

i typiskt manliga kläder är ännu svårare, eftersom det är mer socialt accepterat för en kvinna 

att använda typiskt maskulina plagg så som kostym, slips eller trosor som liknar kalsonger 

(Bäsén & Långström, 2006, s. 122). 

 

 

2.2.1.6 Transsexualism 

 

Transföreningen Full Personality Expression Sweden skriver: ”Hur vanligt det är med 

transpersoner finns det ingen exakt kunskap om. Vår erfarenhet är att det är så pass vanligt att 

det är troligt att de flesta känner en eller flera transpersoner, kanske utan att veta om det.” 

(Transföreningen Full Personality Expression Sweden, 2017). 

 

 

2.2.1.7 Voyeurism 

 

Bäsén och Långström skriver att det är svårt att veta hur vanligt voyeurism är eftersom det 

inte är ett accepterat socialt beteende, och dessutom ligger en del av spänningen i att det sker i 

hemlighet. De beskriver en svensk studie som visade att 15 % av de tillfrågade hade haft 

sexuella fantasier om att spionera på andra som har sex. Dessutom hade 12 % av männen och 

4 % av kvinnorna hade någon gång blivit sexuellt upphetsade av att titta på andra som klädde 

av sig eller hade sex (Bäsén & Långström, 2006, s .29–30). 

 

 

2.2.1.8 Pedofili 

 

Enligt Bäsén och Långström finns det ingen rättvisande statistik över hur vanligt det är med 

pedofili och sexuella övergrepp mot barn. De hänvisar till en studie över manliga amerikanska 

collegestudenter där 5–6 % uppgav att de hade onanerat till sexfantasier om barn. En annan 

undersökning visade att upp till 4 % av kvinnliga collegestudenter och upp till 7 % av de 

manliga angav att de skulle begå ett övergrepp mot ett barn om det inte fanns någon risk för 

upptäckt eller straff. Enligt Sex i Sverige hade 4 % av kvinnorna och 2 % av männen tvingats 

delta i sexuella handlingar innan de fyllt 15 år (Bäsén & Långström, 2006, s. 188). 

 

 

2.2.1.9 Andra specificerade störningar 

 

Telefonskatologi eller telefonikofili, alltså att ringa obscena telefonsamtal, är vanligt 

förekommande enligt Bäsén och Långström. De hänvisar till en studie från 1988 där 14 % av 

en grupp kanadensiska arbetssökare erkände att de hade ringt sådana samtal (Bäsén & 

Långström, 2006, s. 233). 

 

Det finns inga siffror på hur vanligt frotteurism (att gnugga sig mot någon som inte gett sitt 

samtycke) är, men enligt Officer.com som är en amerikansk nyhetssajt för poliser är 
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läggningen mest vanlig hos personer i åldrarna 15–25 år, och 68 % av dessa beräknas även ha 

andra typer av parafiliska beteenden (Kulbarsh, 2012).  

 

Bäsén och Långström skriver att zoofili (sexuell attraktion till djur) anses vara ovanligt, men 

att det inte finns några studier som bekräftar eller motbevisar detta. I en undersökning visade 

det sig att 5 % av män hade fantiserat om sex med djur, och i en annan var siffran så hög som 

15 %. Sexforskaren Alfred C Kinseys studier från 40- och 50-talet indikerade att 8 % av de 

tillfrågade männen och 5 % av kvinnorna någon gång hade haft sexuell kontakt med djur 

(Bäsén & Långström, 2006, s. 246). Att ha sex med djur avkriminaliserades samtidigt som 

homosexualiteten i Sverige (Jansson, 2014), men blev olagligt på nytt 1 april 2014 (Alakangas 

& Hagström, 2014). 

 

Det är svårt att veta hur vanligt det är att bli sexuellt upphetsad av strypning och anoxi (att 

minska syretillförseln till hjärnan), eftersom aktiviteten oftast utförs i ensamhet. Den statistik 

som finns bygger på de gånger någonting har gått fel och personen har avlidit. Enligt en 

svensk studie rör det sig om högst ett dödsfall per år och miljon invånare (Bäsén och 

Långström, 2006, s. 217). 

 

Nekrofili är mer förekommande än vad man tror, enligt Bäsén och Långström. Anledningen 

ska vara att den nekrofila handlingen är lätt att dölja, och finns beskriven långt tillbaka i 

historien. Några siffror på frekvensen finns inte (Bäsén och Långström, 2006, s. 231). 

 

 

2.3 Homosexuella och AIDS 
 

Allmänhetens rädsla för sjukdomen AIDS ledde till att bi- och homosexuella män 

svartmålades i medier på 1980-talet. Detta får anses relevant för min undersökning, då det kan 

ha påverkat synen på den homosexuella läggningen och skapat associationer till begreppet 

perversion. En beskrivning av det dåvarande samhällsklimatet följer: 

 

Det första dödsfallet som orsakats av AIDS i Sverige konstateras på Roslagstull sjukhus 1982, 

och människor blir väldigt oroliga (Svéd, 2000, s. 229). Man ser till USA, där antalet dödsfall 

stigit hastigt. Sjukdomen tycks bero på ett kraftigt försvagat immunförsvar, och får det tidiga 

namnet Gay Related Immunodeficiency, GRID. I svenskarnas tidningar och folkmun 

benämns den som bögpesten (Sjöström, 2003, s. 210). Bodil Sjöström skriver att man än idag 

inte vet varför HIV i västvärlden drabbade de homosexuella så hårt, men att det förmodligen 

hade med omgivningens attityder att göra. Ett stort antal homosexuella vågade inte leva i fasta 

relationer på grund av samhällets snäva normer, utan sökte sig istället till särskilda 

mötesplatser för att leva ut sin sexualitet. Kanske med flera olika sexpartner (Sjöström, 2003, 

s. 212). 

 

Viruset som orsakar AIDS upptäcks 1983 och får namnet HTLV-III (Sjöström, 2003, s. 211). 

Samma år trycker Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) broschyren AIDS-fakta, 

som innehåller information om sjukdomen och ger konkreta råd om hur man skyddar sig mot 

den. Socialstyrelsen, som har bidragit med pengar till publikationen, blir missnöjd och anser 

att texten är alltför sexpositiv. De anser att centralbudskapet borde ha varit att begränsa antalet 

sexpartner och avstå från riskfyllda kontakter (Svéd, 2000, s. 231). 1985 bildas 

Aidsdelegationen, en särskild myndighet underställd regeringen (Svéd, 2000, s. 232), och de 

anlitar en reklambyrå för att utforma eget informationsmaterial. När kampanjförslaget läggs 

fram visar det sig innehålla ”ren skräckpropaganda som paras med en fördomsfull och negativ 
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beskrivning av homosexuell sex” (Svéd, 2000, s. 234). När RFSL:s representant Sten 

Pettersson möter Aidsdelegationens informationsgrupp blir han så upprörd att han vägrar 

lämna tillbaka annonsoriginalen som cirkulerat i rummet (Svéd, 2000, s. 234). 

 

År 1986, ett av årtalen som är aktuella för min undersökning, förs en uppmärksammad debatt 

i massmedia om de så kallade bastuklubbarna. Tidningsrubriker som ”Här får man sprida 

aids”, ”Stoppa smitthärdarna” och ”Män kopulerar i bänkraderna” blir allt vanligare (Svéd, 

2000, s. 237). George Svéd skriver om hur detta färgar synen på homosexuellt sex: 
 

Kopplingen bastuklubb-sexklubb-homosexklubb framstår som klar. Homosexuella gör 

inget annat än knullar. Nej, man knullar inte ens, man kopulerar. Som djur. Bögar ger 

helt enkelt vika för sina djuriska drifter. Utan att ta hänsyn sprider man aids till 

oskyldiga, ovetande, gifta, bisexuella män och genom dessa smittar man 

familjefädernas fruar och barn (Svéd, 2000, s. 238). 

 

Senare skriver han: ”Aids har blivit ytterligare ett redskap för att fördöma, förtrycka och 

förnedra bland annat homosexuella – inte ett skäl att ta hand om och stötta de drabbade” 

(2000, s. 240). 

 

 

2.4 Begreppshistoria 
 

Här presenterar jag forskningsområdet som min undersökning kommer att utgå från. 

Begreppshistoria är ingen väletablerad vetenskap inom Sverige; enligt Bo Lindberg växer 

intresset, men detta har skett med en viss fördröjning. Han menar att det börjar bli vedertaget 

hos svenska statsvetare, historiker och idéhistoriker att ta reda på när centrala begrepp i deras 

undersökningar började användas, men i övrigt är området relativt outforskat (Lindberg, 2005, 

s. 5–6). 

 

Begreppshistoria har sina rötter i Tyskland, där den kom att bli en viktig forskningsgenre 

under 1900-talet. Den har dock aldrig blivit en egen institution, utan har brukats inom andra 

discipliner (t.ex. filosofi, teologi, juridik och historia) (Persson, 2005, s. 15). Teorin har sin 

främsta upphovsman i forskaren och teoretikern Reinhart Koselleck. Han presenterade 

inriktningen som kritik mot huvudlinjer inom social- och idéhistoria, och menade att 

samhällets strukturer inte styr människans handlingar; förhållandet mellan dem är ömsesidigt. 

Likväl som människan begränsas av rådande villkor kan hon också förändra dem, och detta 

skulle bevisas med hjälp av lingvistiskt orienterade metoder (Kurunmäki, 2005, s.183–184).  

 

Tillsammans med två andra redaktörer sammanställde Koselleck uppslagsverket 

Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in 

Deutschland: nio omfattande volymer på mer än 9 000 sidor sammanlagt. I dessa har ett stort 

antal författare kallats in för att analysera över 120 politisk-sociala begrepp, t.ex. Freiheit, 

Krise, Monarchie, Politik och Tradition. Man använde sig av skrifter från den lärda och 

litterära världen: tidskrifter, tidningar, pamfletter och dokument från statsförvaltning och 

politiska organ, samt ordböcker för att undersöka hur begreppens innebörd hade förändrats 

över tid. Eftersom man fokuserade på användningen av begreppen var det traditioner och 

kulturella strömningar som stod i centrum, snarare än enskilda tänkare (Persson, 2005, s. 15–

16). 
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Det grundläggande syftet med Geschichtliche Grundbegriffe var att undersöka hur den 

moderna begreppsvärlden har formats. Detta gjordes med en styrande frågeställning av 

Koselleck. Tesen var att det tyska politisk-sociala språket hade genomgått radikala 

förändringar från mitten av 1700-talet och in på 1800-talet, så pass att den äldre 

begreppsanvändningen knappt kunde förstås i den nya eran. Koselleck har formulerat fyra 

kriterier för att visa hur detta skedde: vid Demokratisierung började det politiska språket 

brukas av allmänheten; under Verzeitlichung började man använda begreppen för att 

visualisera en framtid snarare än att spegla erfarenheter; vid Ideologisierbarkeit blev 

begreppen mer abstrakta och många pluralformer blev singular (friheterna blev friheten, 

rättvisor blev rättvisan och historier blev historien m.fl.) och under Politisierung började 

begreppen alltmer användas som politiska slagord. I Geschichtliche Grundbegriffe försöker 

man blottlägga dessa förändringar genom diakrona analyser (som visar hur begreppet har 

förändrats över tid), men även synkrona aspekter (detaljer om hur begreppet används i 

pågående tid) finns närvarande (Persson, 2005, s. 16–18). 

 

Den begreppshistoriska metoden är väletablerad i Tyskland och har även vuxit i England och 

USA, trots skepsis från Quentin Skinner (Lindberg, 2005, s. 5), professor i modern historia 

vid universitetet i Cambridge som utvecklade Cambridgeinriktningen (Kurunmäki, 2005, s. 

184). I Norden har begreppshistoria haft störst genomslagskraft i Finland, som har profilerade 

forskare inom området och ger ut en begreppshistorisk tidskrift vid namn Finnish Yearbook of 

Political Thought. De har också utarbetat en volym om den finska politiska kulturen med 

hjälp av begreppshistoriska verktyg (Lindberg, 2005, s. 5).  
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3. Tidigare forskning 
 

Här skriver jag om hur den sexuella revolutionen tog fart på 1960-talet, och hur synen på 

kvinnors sexualitet långsamt har förändrats. Jag tar även upp tidigare forskning kring 

begreppet perversion, där Sigmund Freud försöker skilja den perversa sexualiteten från den 

normala och Kim Herburt undersöker hur man har definierat perversion i svenska 

uppslagsverk. I övrigt tycks begreppet vara relativt outforskat i Sverige (det tycks heller inte 

ha undersökts inom den engelskspråkiga disciplinen, där teorin kallas ”conceptual history” 

eller ”the history of concepts” (Richter, 1996, s. 7, 14). 

 

 

3.1 Den sexuella revolutionen (och kvinnorna i den) 
 

Under 1960-talets första hälft fördes en intensiv sexualdebatt i medier och under större 

sammankomster. Studenter och andra intellektuella gick till attack mot den gamla moralen 

och krävde ett flertal lagändringar: fri abort, en pornografi tillgänglig för alla och en 

fördjupad, värdeneutral sexualundervisning i skolan (Lennerhed, 1994, s. 9–10). Lena 

Lennerhed menar att 60-talets fokus på ökad tolerans och frihet för individen blev avgörande 

för den sexuella liberalismen (1994, s. 11). Till följd av debatten infördes fri abort i Sverige 

1975 (RFSU, 2014, s. 1) och straffbestämmelsen om sårande av tukt och sedlighet (som 

hindrade visning och spridning av pornografi) togs bort helt 1971 (Gustafsson & Larsson, 

2009, s. 446). Dessutom skrev skolöverstyrelsen en ny handledning, Samlevnadsundervisning, 

som beskrev sexualiteten som en integrerad del av en människas liv och var riktad till alla 

åldrar (Juvall & Petersson, 2005, s. 11). 

 

Lena Lennerhed skriver även om synen på den kvinnliga sexualiteten. I Sex i folkhemmet: 

RFSU:s tidiga historia beskriver hon hur bilden av kvinnan förändrades radikalt under 1700-

talet: man övergav en slags enkönsmodell där man hade betraktat kvinnan som lik mannen, 

fast med ett inåtvänt könsorgan, och började istället betona könens olikheter. En bild av 

kvinnan som asexuell, eller med svag sexuell drift, började träda fram. Under romantiken var 

det kvinnliga idealet en asexuell kvinna vars sensibilitet var helt knuten till moderskapet. Vid 

sidan av henne fanns den lösaktiga kvinnan: en fresterska som ofta var prostituerad och kom 

från underklassen. Det var först i början av 1900-talet som den medicinska litteraturen började 

framställa kvinnan som en sexuell varelse på nytt. Hon kände sexuella känslor och fick 

orgasm, men vissa ansåg att hennes lust var slumrande och behövde ”väckas” av mannen. 

Under samlaget skulle mannen leda kvinnan till njutning, som en lärare undervisar sin elev 

(Lennerhed, 2002, s. 147–149). På 1960-talet ger den unga journalisten Kristina Ahlmark-

Michanek ut boken Jungfrutro och dubbelmoral (Lennerhed, 1994, s. 99), i vilken hon 

kritiserar bl.a. sexualupplysarparet Torsten Wickbom och Lis Asklund för att vara 

bakåtsträvande i synen på pojkars och flickors sexualitet. De påstod att det är naturligt för 

flickan att inte vilja ha sex under tonåren, medan pojken har en stark drift och försöker tjata 

sig till samlag. Om han till sist lyckas känner han sig missnöjd med både sig själv och henne 

efteråt. Ahlmark-Michanek menade istället att flickor ska ha rätt att ha samlag utan att anses 

som ”dåliga”, och ville införa en ny moral som innebar acceptans mot fria sexuella 

förbindelser. Hon talade om sexualitet ”för vänskaps skull”, där samlagen skedde med 

ömsesidig respekt och var en källa till gemenskap och njutning (Lennerhed, 1994, s. 102–

103). 

 

Den långa debatten som följde efter Jungfrutro och dubbelmoral resulterade i ökad acceptans 

för ungdomssexualiteten. Man började mer och mer avfärda den kristna, puritanska 
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sexualsynen och talade för sex utan krav på äktenskap, fortplantning eller kärlek (Lennerhed, 

1994, s. 111). Den sexualliberala vågen fortsatte in på 70-talet, men vände sedan i samband 

med AIDS-epidemin på 80-talet och kriminaliserandet av att köpa sexuella tjänster på 90-talet 

(Swahn, 2014). 

 

 

3.2 Freuds bruk av begreppet perversion 
 

Sigmund Freud, psykoanalysens fader, skriver om sexuell perversion i studien De sexuella 

avvikelserna (1965). Hans användning av begreppet är vagt och dubbeltydigt. Enligt honom 

är vaginalt penetrationssex mellan en man och en kvinna det normala, och perversionerna 

avviker från detta. Perversion handlar om att fokusera på kroppsdelar som inte är skapta för 

könsumgänge, eller dröja sig kvar vid aktiviteter som brukar höra till förspelet. Samtidigt 

menar Freud att det finns länkar mellan det ”normala” och det perversa: t.ex. är det så vanligt 

att kyssa varandra att det får anses som normalt, trots att munnen främst är till för att äta med 

(1965, s. 28–29). Dessutom anser han att alla människor i någon mån är sexuellt perversa: 

 
Hos varje frisk person torde man kunna finna någon form av sexuellt beteende, som 

skulle kunna kallas perverst, jämsides med det normala sexualmålet. Denna 

allmängiltighet är i och för sig tillräcklig för att visa hur olämpligt det är att använda 

ordet perversion i nedsättande betydelse (Freud, 1965, s. 41). 

 

Freud använder även begreppet ”svåra avvikelser av könsdriften”, vilket tycks vara synonymt 

med de särskilt kontroversiella perversionerna, t.ex. sexuellt utnyttjande av barn, sex med 

djur, slickande av exkrementer och likskändning (Freud, 1965, s. 27, 41). Han menar att dessa 

inte måste grunda sig i någon typ av sinnessjukdom: 

 
Vissa av perversionerna skiljer sig genom sitt innehåll så mycket från det normala, att vi 

inte kan undgå att förklara dem för sjukliga, särskilt sådana, där sexualdriften genom att 

övervinna motstånd (skamkänsla, äckelkänsla, skräck, smärta) åstadkommer 

häpnadsväckande handlingar (slickande av exkrementer, likskändning). Dock får man 

inte heller i dessa fall vara alltför snar att tro att människor, som beter sig så, alltid måste 

ha andra svåra abnormiteter eller vara sinnessjuka. Man kommer inte heller här längre än 

till att konstatera att människor, som i övrigt förhåller sig normalt, kan uppträda som 

sjuka enbart på sexuallivets område, under inflytande av den mest svårtyglade av alla 

drifter (Freud, 1965, s. 41). 

 

Enligt honom bör perversionen endast bedömas som sjuklig om den alltid tränger bort och 

ersätter det normala, oberoende av omständigheter (Freud, 1965, s. 42). Han menar 

exempelvis att ett sexuellt utnyttjande av barn kan ske för att något lämpligare objekt för 

sexdriften inte finns närvarande. Utnyttjandet skulle då betraktas som ”ett enstaka utbrott av 

störd själsverksamhet” (Freud, 1965, s. 27). 

 

 

3.3 Perversion i svenska uppslagsverk 
  

I artikeln Sadomasochism i svenska uppslagsverk. En historia om misshandel, våldtäkter och 

lustmord (2009) undersöker Kim Herburt hur begreppet sadomasochism har definierats i 

svenska uppslagsverk från 1876 till 2006. Hon studerar även avledningar av ordet pervers, för 

att komma åt sitt utvalda begrepp i andra former (Herburt, 2009, s. 411). 
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Den tidigaste förekomsten av begreppet perversion finner Herburt i Nordisk familjebok 1888, 

där uppslagsordet perversitet brukas som en medicinsk term för att beskriva organs förvända 

lägen i kroppen. Samma beskrivning återkommer i upplagan från 1915, med tillägget: 

”Termen betecknar oftast en förvänd och naturvidrig riktning af driftlifvet, särskildt af det 

sexuella. Jfr H o m o s e x u a l i t e t”. Från och med detta år verkar begreppet främst ha 

använts för att beskriva sexuella avvikelser (Herburt, 2009, s. 415). 

 

Trots att man tidigt slår fast vad perversion innebär tar det lång tid innan man förklarar den 

norm som perversionen anses avvika från; först i Bra Böckers lexikon 1980–1995 återfinns 

beskrivningen ”avvikelser från sedvanliga sexuella normer”. En annan definition får Herburt 

från Respons 2005, där perversion beskrivs som ”något som inte följer den givna eller 

vanligaste vägen” och det perversa sexuella beteendet innebär att ”den föredragna formen för 

tillfredsställelse eller stimulering inte är allmänt socialt accepterad”. Med detta som 

utgångspunkt slår hon fast att begreppet perversion är tätt anknutet till det föränderliga 

majoritetssamhällets tycke och smak. Hon menar också att när normen ”explicit benämndes 

och relativiserades, undergrävdes dess självklarhet och legitimitet” (Herburt, 2009, s. 416). 

 

Uppslagsverken som Herburt hämtar sitt material ur anger olika orsaker till sexuell 

perversion. Bra böcker ger exempel på både fysiska och psykiska sjukdomstillstånd som kan 

ligga bakom, medan Nationalencyklopedin framhåller att det inte finns någon tydlig 

förklaring. Det sistnämnda är däremot det enda uppslagsverket som beskriver en möjlig 

behandlingsmetod: ”Nyare psykoterapeutiska metoder kan ge goda resultat, särskilt då 

behandling sätts in tidigt”. De beskriver också perversionerna som tvångsmässiga rutiner, 

ritualer som upprepas särskilt ofta under stresspåverkan. Perversionerna benämns aldrig som 

sjukdomstillstånd i sig, men Herburt anser att kopplingarna till andra sjukdomar gör att de 

implicit betraktas som sådana. Detta förstärks ytterligare av de negativa ord som associeras 

med begreppet, t.ex. naturvidrig, fördärvad, onaturlig och sjuklig (Herburt, 2009, s. 416–

417). 

 

Slutligen undersöker Herburt hur man framställer utövandet av den perversa sexualiteten. Hon 

finner endast en beskrivning av detta, i Stora Focus från 1989. Där står det att exhibitionism 

och pedofili är straffbara enligt svensk lag om de omsätts i handling, medan man betraktar ”de 

övriga variationerna i sexualdriftens inriktning” som ”individens ensak så länge det inte är 

fråga om tvång och övergrepp”. Att inget av de andra uppslagsverken för en diskussion kring 

detta anser Herburt är problematiskt. Hon menar att det är nödvändigt att diskutera skillnaden 

mellan perversioner som utmynnar i övergrepp och perversa sexuella aktiviteter som sker med 

samtycke från alla parter; görs inte detta bidrar man till en vinklad bild av den perverse som 

en samhällsfarlig person, någon som inte respekterar andras gränser (Herburt, 2009, s. 417–

418). 
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4. Metod 
 

I detta kapitel beskrivs de begreppshistoriska verktyg jag ska använda för att få fram ett 

resultat. Jag visar hur jag ska genomföra en synkron och en diakron analys, förklarar varför 

jag har valt bort den semasiologiska och den onomasiologiska synvinkeln och introducerar 

fenomenet asymmetriska motbegrepp. Jag tar också ställning till Quentin Skinner och hans 

retoriska metod. Materialet jag ska använda presenteras, jag ställer upp en punktlista att följa 

vid genomförandet av studien och formulerar kritik mot den metod jag har valt.  

 

 

4.1 Metodval 
 

Inför en begreppshistorisk undersökning rekommenderar Allwood (1989, s. 54) att man först 

ger begreppet en definition. Jag har valt att använda mig av ett nutida uppslagsverk och en 

synonymordbok för att göra detta. Enligt Koselleck finns det sedan två analytiska operationer 

som måste genomföras. I den synkrona analysen försöker man utröna begreppets betydelse 

genom att jämföra det med andra begrepp som är i bruk samtidigt (Kurunmäki, 2005, s. 187). 

Ett vanligt sätt att göra detta är att rita upp ett semantiskt fält där man tydliggör hur de 

språkliga uttrycken hänger ihop. Allwood (1989, s. 7) visar ett exempel i en hierarkisk 

pyramid: 

 

 
 
 Figur 1. Exempel på hierarkisk pyramid (Allwood, 1989, s. 7) 

 

Begreppet ”djur” kan betyda många saker. Vill man tala mer specifikt om djur kan man 

nämna arterna ”hund” och ”fågel”, vilka då underordnas det större begreppet. De två arterna 

har i sin tur fått varsin underkategori, ”collie” och ”kanariefågel” (Allwood, 1989, s. 7). Den 

semantiska analysen är situationsspecifik: vid en annan tidpunkt hade fältet kunnat se helt 

annorlunda ut (Kurunmäki, 2005, s. 187). Resultatet av min undersökning kommer att 

innehålla flera hierarkiska pyramider, som tydligt demonstrerar vilka begrepp som har 

kopplats till perversion vid de olika årtalen. 

 

Den andra analysen Koselleck anser vara ofrånkomlig är den diakrona analysen. Här jämför 

man resultaten i den synkrona analysen, alltså vilka betydelser begreppet har haft genom 

tiderna. På så sätt tydliggörs hur begreppet har förändrats (Kurunmäki, 2005, s. 187). Jag 

kommer att använda mig av en diakron tabell för att visa hur bruket av perversion har varierat. 

 

Koselleck anser också att hans analysmetoder bör genomföras ur två olika synvinklar. Ur den 

semasiologiska synvinkeln undersöker man ordet (eller orden) som begreppet består av 

(Kurunmäki, 2005, s. 187). Detta görs för att ta reda på om ordet i sig är entydigt, eller kan 

betyda flera saker. Om ordet är flertydigt kallas det för en homonym (Allwood, 1989, s. 1): 
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krona i betydelserna (i) av kunglig huvudbonad (ii) typ av valuta (iii) typ av mynt (iv) 

trädtopp (v) tandersättning (Allwood, 1989, s. 1). 

 

Även om begreppet perversion är mångtydigt så är inte ordet i sig en homonym. Därför 

kommer jag inte att använda mig av den semasiologiska synvinkeln. 

 

Den andra synvinkeln är onomasiologisk och innebär att man vänder på frågan och 

undersöker de synonymer som begreppet har fått (Kurunmäki, 2005, s. 187): 

 
gosse-pojke-kille (Allwood, 1989, s. 1) 

 

Detta blir svårt att göra med det isolerade begreppet perversion. Ordet ”gosse” kan stå för sig 

självt och ändå skapa associationer (de flesta tänker nog på ett barn av manligt kön när de hör 

ordet), men perversion måste placeras i ett sammanhang för att få betydelse. Mina hierarkiska 

pyramider kommer att visa vilka situationsbaserade synonymer begreppet har fått, och därför 

blir det överflödigt att göra en enskild onomasiologisk analys. 

 

Man kan även analysera begreppets asymmetriska motbegrepp, alltså de begrepp som anses 

vara motsatser till det man fokuserar på. När man ställer de två begreppen mot varandra 

brukar det typiska vara att det ena har en negativ laddning. Ett exempel är begreppet 

patriotism, som på 1860-talet ställdes mot egoism när svenskarna debatterade om de politiska 

ständernas varande eller icke-varande (Kurunmäki, 2005, s. 181, 187). Jag kommer att 

formulera asymmetriska motbegrepp till de företeelser som tolkats som perversion under de 

utvalda årtalen. I avsnittet Diskussion ställer jag dem mot varandra, undersöker vilka 

värdeladdningar respektive begrepp har och diskuterar hur lagar, sjukdomsklassificeringar 

och historiska händelser kan ha påverkat vår syn på dem. Min avsikt är att blottlägga om de så 

kallade perversiteternas motsatser alltid är tydligt formulerade, realiserbara och önskvärda, 

eller om de kan ta form i företeelser som är vaga och orealistiska. 

 

Inom begreppshistoria ryms också den så kallade Cambridgeinriktningen som associeras med 

Quentin Skinner, professor i modern historia vid Cambridge universitet (Kurunmäki, 2005, s. 

184). Han menar att man måste granska hur ett begrepp har använts retoriskt för att kunna 

utröna vad det har betytt i olika tider och sammanhang. Hur användes ordet i debatt? Vilka 

för- och motargument fördes? Vad var möjligt att säga enligt de skrivna och oskrivna 

reglerna? (Kurunmäki, 2005, s. 187–188). Då min analys endast kommer att fokusera på 

upplagor av en dagstidning har jag valt bort denna metod. Ett stort antal texttyper ryms inom 

genren journalistik och Skinners metod går bara att applicera på några av dem. Nyhetsartiklar 

skrivs med syftet att vara opartiska, och debattartiklar eller insändare som publiceras får inte 

alltid svar.  

 

 

4.2 Material och urval 
 

Jag har valt att fokusera på tidningen Expressen och årtalen 1966, 1986 och 2016. Valet av 

tidning baseras på en sökning i Kungliga Bibliotekets databas över digitaliserade 

dagstidningar (Kungliga biblioteket, u.å.), där begreppet gav flest träffar i Expressen. Jag har 

sedan besökt bibliotekets mikrofilmsläsesal för att kunna ta del av det fullständiga, 

upphovsrättsskyddade materialet. Årtalen har jag valt av olika anledningar: 2016 får 

representera vår moderna tid, 1986 var synen på homosexuella starkt färgad av rädslan för 

AIDS, och 1966 ger min jämförelse ett tidsspann på femtio år. 
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Kungliga Biblioteket erbjuder idag drygt 15 miljoner sökbara tidningssidor. Expressen har 

digitaliserats från år 1944 och framåt, men det finns fortfarande vissa beståndsluckor som ska 

göras tillgängliga löpande under 2017 (Kungliga biblioteket, 2017). Jag samlade in mitt 

material 7–8 april och 4 maj 2017 och kan därför inte garantera att min undersökning är 

heltäckande. 

 

 

4.3 Genomförande 
 

Med hjälp av ovanstående metod kommer jag att redovisa min undersökning efter följande 

disposition: 

 

1. Min utgångspunkt: vad begreppet perversion antas betyda i vår moderna tid. Jag har 

valt att använda mig av Nationalencyklopedin och Norstedts svenska synonymordbok 

för att definiera detta. 

 

2. Årtalen 1966, 1986 och 2016 får egna rubriker. Under var och en av dem presenteras: 

 

• En synkron tabell över hur begreppet användes i tidningsartiklarna från det 

årtalet. 

 

• En hierarkisk pyramid som visar vilka begrepp och ord som underordnas 

perversion. 

 

3. En diakron tabell visar hur användningen av begreppet har förändrats med tiden.  

 

4. De asymmetriska motbegreppen redovisas och motiveras. 

 

 

4.4 Metodkritik 
 

Begreppshistoria innehåller ett starkt drag av perspektivism, vilket utgår från tanken att svaren 

varierar beroende på hur frågorna ställs. Man kan alltså aldrig nå ett helt objektivt resultat. 

Jussi Kurunmäki beskriver begreppshistoria som ett perspektiv på sociala och politiska 

fenomen (2005, s. 183), och en av punkterna i Jens Allwoods modell för begreppsbestämning 

är ”intuition” (1989, s. 54). Han skriver: 

 
Detta är fortfarande idag och förblir troligen imorgon den grundläggande metoden för 

begreppsbestämning. De andra metoderna kan mycket väl, en och en eller i 

kombination, förenas med användning av intuition. Men det leder oftast till dåliga 

resultat om användning av intuition inte finns med i bilden (Allwood, 1989, s. 54). 

 

Då den begreppshistoriska synen är att människan både påverkar diskurser och påverkas av 

dem kan forskarens intuition också tyckas relevant, men ur andra perspektiv kan detta 

säkerligen framstå som märkligt och allt annat än vetenskapligt. Min analys av begreppet 

perversion kommer säkerligen att färgas av mina personliga åsikter och erfarenheter, men å 

andra sidan handlar språk alltid om tolkningar. Det är omöjligt att på ett objektivt sätt slå fast 

vad ett ord betyder. Jag är dock övertygad om att mitt perspektiv kan tillföra nya synvinklar 

och inspirera andra till att skapa sig egna uppfattningar. 
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5. Resultat 
 

Resultatdelen av min undersökning utgår från en grundläggande nutida definition av 

perversion, där information har hämtats ur Nationalencyklopedin och Norstedts svenska 

synonymer. Jag presenterar sedan en synkron tabell och en hierarkisk pyramid per årtal, som 

visar hur begreppet har använts under en och samma tid (här förklaras även hur jag har 

genomfört mina kategoriseringar). Slutligen ställer jag upp en diakron tabell som visar hur 

begreppsanvändningen har förändrats över tid, och introducerar passande asymmetriska 

motbegrepp till de olika formerna av perversion. 

 

 

5.1 Grundläggande nutida definition 
 

Efter Allwoods rekommendation (1989, s. 54) blir utgångspunkten för min undersökning en 

modern definition av perversion. Nationalencyklopedin (Nationalencyklopedin, 2017) 

definierar adjektivet pervers och begreppet perversion så här:  

 
pervers´ adj. ~t  

ORDLED: per-vers 

• som på ett sjukligt sätt avviker från det normala och sunda i ngt psykiskt (spec. 

sexuellt) avseende; om person, handling e.d.: han hade ett ~t behov av att förstöra; en ~ 

sexualförbrytare 

HIST.: sedan 1883; av lat. perversus 'förvänd; orimlig'  

 

perversion [-verʃo´n] 

subst. ~en ~er  

ORDLED: per-vers-ion-en 

• sjuklig avvikelse från det normala och sunda spec. på det sexuella området 

KONSTR.: ~ (av ngt) 

HIST.: sedan 1893 

 

Vidare anger Norstedts svenska synonymer (Norstedts svenska synonymordbok, 2017) 

följande synonymer för pervers: 

 
pervers onaturlig, naturstridig, naturvidrig, mot naturen, abnorm, förvänd, förvriden, 

se fördärvad under fördärva, (sexuellt) snedvriden, perverterad 

 

Alla nämner det sexuella som ett specifikt område för begreppet, och beskrivningarna som 

återkommer är sjukt, mot naturen och avvikande från det normala. Nationalencyklopedin, 

som sedan 2015 också äger Norstedts ordböcker, skriver att uppslagsverket ska ”spegla sin 

tid” och att urvalet ska ”vara modernt och visa utvecklingen i samhället” 

(Nationalencyklopedin, 2017). Detta blir tydligt när man kopplar ovanstående definitioner till 

samtiden. En rad sexuella preferenser, t.ex. exhibitionism, pedofili och nekrofili, klassas idag 

som psykiska störningar (Socialstyrelsen, 2016, s. 212); Naturhistoriska riksmuseet öppnade 

2009 utställningen Rainbow Animals med syftet att ”avliva myten om att homosexualitet hos 

människor är mot naturen” (Naturhistoriska riksmuseet, 2008, s. 1) och 2007 jämförde Björn 

Söder från Sverigedemokraterna (då partisekreterare, nu riksdagens andre vice talman) 

homosexualitet med pedofili och skrev: ”Dessa sexuella avarter är inte normala och kommer 

aldrig att vara normala” (Stengård, 2007).  
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5.2 Materialanalys 
 

Nedan presenteras resultatet av min sökning efter begreppet perversion i tidningen Expressen 

år 1966, 1986 och 2016. För att få maximalt antal träffar sökte jag på begreppet i alla dess 

språkliga former: perversion, pervers, perverst, perversa, perverse, perversitet, perversiteten, 

perversitetens, perversiteterna, perversiteternas, pervertera, perverterar, perverterad, 

perverterade, perverterades, perverterande, perverteras, perverterat och perverterats. 

 

Efter en noggrann granskning av alla artiklar har jag formulerat olika kategorier för 

begreppsbestämning. Nedan klargör jag vad några av dessa syftar på: 

 

”BDSM” är ett begrepp som innefattar bondage/disciplin, dominans/submission 

(underkastelse) och sadomasochism. Dessa tar sig uttryck i aktiviteter där samtyckande vuxna 

utforskar maktutbyten i form av rollspel, dominans, undergivenhet, smärta och fysisk 

restriktion (RFSU, 2008, s. 2). Exempel: 

 
När Madame är ute klär sig flickorna i Madames fina kläder och hetsar varandra i en 

pervers lek. […] Inger Liljefors pryglar Marianne Hedengrahn i en masochistiskt 

färgad scen.  

 

”Pornografi” syftar på Expressens reklamannonser om sexnoveller, erotiska bildtidningar eller 

filmer som läsaren kan beställa. Exempel: 

 
SYNAGOGAN, en ny pervers sexbok av nyckelkaraktär. 

 

”Sex vid olämpligt tillfälle” är en kategori jag skapat för att inbegripa sexuella uttryck 

och/eller nakenhet i ”fel” miljöer. Det kan t.ex. handla om oanständiga telefonsamtal, samlag i 

en kyrka eller en 27 meter hög naken kvinnostaty, som i följande exempel: 

 
Konstnärerna Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely och Per Olof Ultvedt har på 

Moderna museet byggt en jättekvinna. Hon (sic) 27 meter lång. Hon har bl a inbyggd 

bar och rutschbana och entré via skötet. […] Min första och bestående reaktion är: 

löjligt, sjukt, perverst. 

 

I ”Humor”-kategorin använder man sig av begreppet perversion för att få folk att skratta. 

Exempel: 

 
Att efter dagens slit och släp se fram emot klippt persilja som belöning är komiskt på 

ett litet perverst sätt. 

 

”Fetischism” är ett uttryck för sexualitet som innebär att man njuter av vissa material, 

klädesplagg, kroppsdelar eller föremål. Man kan också uppleva njutning av färger, former 

eller särskilda upplevelser (som att se någon blåsa rökringar eller smälla ballonger) (RFSU, 

2008a, s. 16). Exempel: 

 
Den handlar om människor som är inspärrade i fängelser och på anstalter, innestängda 

i sina egna perversa drifter. […] kamraterna tvingar upp munnen på honom och 

överhöljer honom med spottloskor, och han önskar att de ska spotta mer på honom, 

betäcka honom helt och hållet med sitt slem. Men innan orgasmen kommer, märker 

kamraterna hur det är fatt med honom, och de slutar.  
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”Onaturligt/vidrigt” syftar på situationer där man använder begreppet perversion för att 

beskriva någonting som är onaturligt eller vidrigt på ett icke-sexuellt sätt. Exempel: 

 
Man registrerade den egendomligt kalla tomheten i blicken, hans perversa intelligens 

när han gjorde avkall på den förödande charmen för att genomföra sina planer. 

 

”Begreppsbestämning inte möjlig” är en kategori för artiklar som innehåller begreppet 

perversion, men där man som läsare inte kan säkerställa vad det syftar på. Exempel: 

 
En österrikare anhålls. Husrannsakan avslöjar att han bl a har perversa anteckningar. 

Han åtalas, men frikänns. 

 

Om begreppet perversion används fler än en gång eller syftar på olika företeelser har jag 

räknat dem var för sig. Exempel: 

 
Vittnen berättar att den mördade Mossler var sexuellt pervers. Han hade fotograferat 

sin hustru tillsammans med sin negerchaufför. Båda nakna. Han umgicks gärna med 

unga pojkar. 

 

Ovanstående bruk av begreppet har jag valt att kategorisera både som ”Gruppsex” och 

”Pedofili”. Man kan t.o.m. argumentera för att skribenten anser att en vit kvinna och en svart 

man inte bör beblanda sig med varandra, i sådana fall skulle exemplet också höra till ”Sex vid 

olämpligt tillfälle”. 

 

5.2.1 År 1966 

 

Min sökning resulterade i 46 artiklar. Sammanlagt användes begreppet 56 gånger. Resultatet 

redovisas i Synkron tabell 1: 

 
Synkron tabell 1. Begreppsanvändning 1966 

 

BDSM 21 

Pornografi 19 

Sex vid olämpligt tillfälle 11 

Humor 3 

Onaturligt/vidrigt 3 

Gruppsex 2 

Homosexualitet 2 

Incest 2 

Pedofili 2 

Våld 2 

Fetischism 2 

Kvinnlig lusta 1 

Tidelag 1 

  

Begreppsbestämning inte möjlig 10 

 

Av de begrepp som cirkulerat under detta årtal är ”BDSM” det som varit synonymt 

med perversion flest gånger, men endast tre av träffarna är artiklar som nämner 
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BDSM som företeelse. Resten kommer ur pornografiska annonser (se plats två i 

tabellen). Även ”Sex vid olämpligt tillfälle” har ofta omnämnts som perverst. Den 

hierarkiska pyramiden nedan visar hur de olika kategorierna associeras med det 

perversa: 

 

 
 Figur 2. Perversion (1966) 

 

Pyramiden speglar den bild av begreppet som presenterades i uppslagsverken: perversion 

syftar särskilt på sexuella avvikelser. Den sexuella perversionen förgrenar sig i både konkreta 

läggningar och mer obskyra företeelser, medan den icke-sexuella perversionen tar sin form i 

våld, det onaturliga, det vidriga och bruket av begreppet som ett skämt. Någon överordnad 

kategori för de icke-sexuella perversionerna går inte att formulera. 

 

 

5.2.2 År 1986 

 

Sökningen resulterade i 71 artiklar där begreppet användes 75 gånger. Resultatet redovisas i 

Synkron tabell 2: 

 
Synkron tabell 2. Begreppsanvändning 1986 

 

Onaturligt/vidrigt 27 

Pornografi 24 

Våld 6 

BDSM 4 

Kvinnlig lusta 4 

Sex vid olämpligt tillfälle 4 

Humor 3 

Sexuellt våld 2 

Trans 2 

Fetischism 1 

Homosexualitet 1 

Pedofili 1 

Spel och dobbel 1 

Starkt intresse för sex 1 

Tidelag 1 
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Begreppsbestämning inte möjlig 8 

 

 

”Trans” är en kategori där jag inkluderar personer med icke-normativa könsuttryck. Det kan 

handla om en person vars könsidentitet varierar eller avviker från det kön som tillskrevs 

denne vid födseln, eller någon som använder kläder, accessoarer eller andra kroppsliga 

uttryck som i vanliga fall tillskrivs det ”motsatta” könet. 

 

”Spel och dobbel” inkluderar bara en träff, där en filmrecensent kallar spelstaden Atlantic 

City för ”ett av det amerikanska samhällets mest perversa utslag”.  

 

Av de årtal jag undersöker används begreppet mest frekvent här. Associationerna med 

”Onaturligt/vidrigt” har ökat markant och placerar kategorin på en förstaplats. ”BDSM”, som 

låg i topp 1966 med 21 träffar, har endast 4 träffar här. ”Pornografi” ligger kvar på 

andraplatsen. Alla kategorier placerade i en hierarkisk pyramid följer nedan: 

 

 

 
 Figur 3. Perversion (1986) 

 

Här har de sexuella perversionerna ökat i antal: de är tretton stycken, jämfört med de tio som 

finns med i pyramiden för 1966. ”Spel och dobbel” har dessutom tillkommit som icke-sexuell 

perversion. 

 

 

5.2.3 År 2016 

 

Sökningen resulterade i 31 artiklar. Begreppet användes sammanlagt 39 gånger. Resultatet 

redovisas i Synkron tabell 3: 

 
Synkron tabell 3. Begreppsanvändning 2016 

 

Onaturligt/vidrigt 19 

Pedofili 5 

Stor åldersskillnad mellan partner 4 

Starkt intresse för sex 3 

Humor 2 
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Homosexualitet 2 

Sexuellt våld 2 

Våld 2 

BDSM 1 

Gruppsex 1 

Incest 1 

  

Begreppsbestämning inte möjlig 2 

 

Trots att kategorin ”Stor åldersskillnad mellan partner” har fyra träffar så rör det sig om en 

och samma artikel, som har publicerats två gånger: en gång i Expressen och en annan gång i 

bilagan Extra. Det handlar om skådespelerskan Maria Lundqvist som har träffat en 21 år 

yngre man. Jag anser detta vara relevant för begreppsbestämningen, då det handlar om 

könsspecifika normer. 

 

Detta är årtalet där begreppet används mest sällan. Även här ligger ”Onaturligt/vidrigt” högst 

upp i tabellen, men till skillnad från 1986 har den ingen stark konkurrent. ”Pedofili” på 

andraplatsen har fem träffar. Den hierarkiska pyramiden följer: 

 

 

Figur 4. Perversion (2016) 

 

Här har de sexuella perversionerna återigen blivit färre, men kategorin ”Stor åldersskillnad 

mellan partner” är unikt för detta årtal.  

 

 

5.3 Diakron analys 
 

Följande diakrona analys visar hur bruket av begreppet perversion har förändrats under den 

utvalda femtioårsperioden.  

 

Hela nio kategorier är genomgående i materialet. 1966 och 1986 har flera gemensamma 

nämnare som inte finns närvarande 2016, medan 1986 och 2016 har ”Sexuellt våld” och 

”Starkt intresse för sex” gemensamt. Jämförelsen visar att perversion i hög grad har tillämpats 

på olika sexuella uttryck. Dessa har varierat. Begreppet har även använts för att beskriva 

några icke-sexuella företeelser som (förutom ”Spel och dobbel”) är konstanta genom alla 

årtal. 
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Tabellen nedan visar hur användningen av begreppet har varierat. Om en kategori existerar 

endast under ett årtal är den kursiverad. I botten av tabellen finns en spalt för kategorier som 

varit genomgående. 

 
Tabell 4. Begreppsförändring genom åren 

 

Årtal Perversioner 

1966 Fetischism, Gruppsex, Incest, Kvinnlig 

lusta, Pornografi, Sex vid olämpligt tillfälle, 

Tidelag 

1986 Fetischism, Kvinnlig lusta, Pornografi, Sex 

vid olämpligt tillfälle, Sexuellt våld, Spel 

och dobbel, Starkt intresse för sex, Trans, 

Tidelag 

2016 Gruppsex, Incest, Sexuellt våld, Starkt 

intresse för sex, Stor åldersskillnad mellan 

partner 

Gemensamt för alla årtal BDSM, Homosexualitet, Humor (perversion 

som skämt), Det onaturliga, Pedofili, Det 

vidriga, Våld 

 

 

5.4 Asymmetriska motbegrepp 
 

Under denna punkt introducerar jag asymmetriska motbegrepp till de former av perversion 

som hittats i mitt material. I avsnittet Diskussion ställer jag begreppen mot varandra, 

undersöker värdeladdningar och kopplar dem till våra lagar, sjukdomsklassificeringar och 

historiska händelser. Några av motbegreppen har tagits fram via Antonym.se, en ordbok med 

svenska motsatsord. För att kunna använda sidans sökfunktion har jag fått bryta ned några av 

perversionerna till greppbara substantiv eller adjektiv, t.ex. ”Fetischism” = besatt. I tabellen 

nedan står originalbegreppen skrivna till vänster i fet stil, och eventuella sökord på raden 

under i kursiv stil:  

 

Fetischism 

Besatt 

 

Motbegreppen står skrivna i högerspalten. Antonymerna från Antonym.se står i kursiv stil, 

medan begreppen jag formulerat står i rak stil: 

 

likgiltig, obesatt, fokus på att genomföra penetrerande samlag, 

neutralt/milt intresse inför sådant som inte är direkt relevant vid 

penetrerande samlag 
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Tabell 5. Perversionens asymmetriska motbegrepp 

 

Perversion Asymmetriska motbegrepp 

BDSM: bondage [fysisk restriktion], 

disciplin, dominans/underkastelse, 

sadism, masochism, rollspel, smärta 

restriktion, bunden, disciplin, smärta 

 

 

 

Fetischism 

besatt 

 

 

 

Gruppsex 

 

Homosexualitet 

 

Humor (perversion som humoristiskt 

begrepp) 

 

Incest 

 

 

Kvinnlig lusta 

lust 

 

Det onaturliga 

onaturlig 

 

Pedofili 

 

Pornografi 

pornografisk. exhibitionistisk 

 

Sex vid olämpligt tillfälle 

 

 

 

Sexuellt våld 

 

Spel och dobbel 

 

Starkt intresse för sex 

lust, upphetsad 

 

Stor åldersskillnad mellan partner 

 

Tidelag 

Frihet, fri, obunden, tygellöshet, 

njutning, välbehag, jämlika 

maktförhållanden, ovilja att 

skada/förnedra, ovilja att bli 

skadad/förnedrad, utagerande av det egna 

jaget vid samlag 

 

likgiltig, obesatt, fokus på att genomföra 

penetrerande samlag, neutralt/milt 

intresse inför sådant som inte är direkt 

relevant vid penetrerande samlag 

 

Samlag mellan två personer 

 

Heterosexualitet 

 

Perversion som en allvarlig och bedrövlig 

företeelse 

 

Sexuella uttryck mellan obesläktade 

människor 

 

olust, motvilja, kvinnlig avhållsamhet, 

kvinnlig frigiditet 

 

normal, rimlig, det naturliga 

 

 

Sexuella uttryck mellan vuxna 

 

Anständig, skygg, censur av nakenhet/sex 

i medier 

 

Ett samlag utfört mellan två 

heterosexuella personer i ett monogamt 

förhållande, i hemmet och utan åskådare  

 

Sexuella handlingar med samtycke 

 

Avhållsamhet från spel och dobbel 

 

Olust, oberörd, att intressera sig 

”normativt” mycket för sex 

 

Partner i ”samma ålder” 

 

Sex mellan människor 
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Trans 

 

 

 

 

 

 

Det vidriga 

vidrig, naturvidrig 

 

Våld 

 

Cisnormativitet (cisperson = person vars 

könsidentitet överensstämmer med 

normerna för det kön som registrerades 

vid födseln) (RFSU, 2015). Inkluderades 

i Årets nyordslista 2014 (Institutet för 

språk och folkminnen, 2014). 

 

ljuvlig, underbar, naturenlig, naturtrogen 

 

 

Icke-våld 
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6. Diskussion 
 

I denna del kommenterar jag mitt resultat. Jag analyserar perversiteterna och deras 

motbegrepp, drar slutsatser kring var perversion har betytt och hur synen på sex, samlevnad 

och kön har förändrats med tiden. I slutordet reflekterar jag över vad begreppshistoria betyder 

för samhället och den kritiska normanalysen. 

 

 

6.1 Perversiteterna och motbegreppen  
 

Här jämför jag undersökningens kategorier med de asymmetriska motbegreppen för att 

upptäcka värdeladdningar och återkoppla till lagar, sjukdomsklassificeringar och tidigare 

forsning. Jag undersöker om perversiteternas motsatser alltid är självklara, eller om de kan 

vara otydliga, orealiserbara eller rentav icke önskvärda. 

 

 

6.1.1 BDSM 
 

Kopplingarna mellan BDSM och perversion finns närvarande under alla utvalda årtal, men 

årtalet 1966 är särskilt relevant: där ligger kategorin i topp med 21 träffar. Som tidigare 

nämnts beror detta på det stora antalet annonser som gör reklam för sadomasochistiska 

sexböcker. Räknar man bort dem blir det bara tre träffar kvar, jämfört med fyra 1986 och en 

enda 2016. Att BDSM sällan har benämnts som perverst (förutom när det har använts som 

säljargument) borde betyda antingen att ämnet har varit tabubelagt, eller att det sexuella 

uttrycket har varit allmänt accepterat. Jag anser att den första anledningen är mer trovärdig. I 

nutid har den sadomasochistiska läggningen slutat anses som en sjukdom, och dessutom blivit 

en trend i och med filmen Fifty Shades of Grey. Denna popularisering kan vara viktig i 

belysandet av skillnaden mellan övergrepp och så kallat perverst sex med samtycke, som Kim 

Herburt anser är nödvändigt.  

 

Samlingsnamnet ”BDSM” fick delas upp i flera nyckelord för att kunna tilldelas 

asymmetriska motbegrepp, vilka slutligen blev frihet, fri, obunden, tygellöshet, jämlika 

maktförhållanden, ovilja att skada/förnedra, ovilja att bli skadad/förnedrad, utagerande av 

det egna jaget vid samlag, njutning, och välbehag. Här framstår BDSM som negativt laddat: 

det enda motbegrepp som möjligtvis kan tolkas som negativt är tygellöshet, medan 

utagerande av det egna jaget vid samlag kan framstå som neutralt.  

 

 

6.1.2 Fetischism 

 

Denna kategori har två träffar 1966 och en träff 1986; 2016 har den försvunnit. Trots att man 

inte har kopplat perversion till fetischism så ofta tycks en liten förändring ha skett. Under 

mitten av 90-talet uppgav en så stor del som 32 % av den vuxna befolkningen att de hade 

blivit sexuellt upphetsade av skor eller underkläder, och fetischismen slutade betraktas som en 

sjukdom 2009, samtidigt som BDSM. Fetischismen tycks vara vanligt förekommande och 

mer accepterad nu än förut. 
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De asymmetriska motbegreppen till fetischism blev likgiltighet, obesatthet, fokus på att 

genomföra penetrerande samlag och neutralt/milt intresse inför sådant som inte är direkt 

relevant vid penetrerande samlag. När Sigmund Freud talar om perversion tycks han beskriva 

fetischism: man fokuserar på kroppsdelar som inte är relevanta eller dröjer sig kvar vid 

aktiviteter som hör förspelet till. Däremot definierar han inte var gränsen går. Vilka 

kroppsdelar är irrelevanta? Hur lång tid får man ägna åt olika stadier av förspelet? 

Fetischismen framstår inte heller som särskilt negativ när man granskar dess motbegrepp: det 

enda av dem som kan tolkas som ensidigt positivt är obesatthet. Kanske uppfattas 

fetischismen som mer eller mindre avvikande, beroende på vad eller vem den riktas mot. 

 

 

6.1.3 Gruppsex 

 

”Gruppsex” har kopplats till begreppet perversion 1966 och 2016. Träffarna är få, och 

kategorin saknas 1986. Det har varit svårt att hitta källor på hur vanligt gruppsex har varit i 

Sverige under dessa årtal, vilket tyder på att sex mellan fler än två personer är tabubelagt. 

 

Motbegreppet till gruppsex är samlag mellan två personer, som i sammanhanget blir positivt 

laddat. Detta speglar en konservativ syn på kärlek och sex där monogami premieras. 

Tendensen återkommer i våra äktenskapslagar, som endast tillåter par att ingå äktenskap, och 

kan även kopplas så långt tillbaka som till Freuds syn på det normala sexet. Trots att den 

sexuella revolutionen talade för sex utan krav på äktenskap, fortplantning eller kärlek är vi 

fortfarande skeptiska till sexuella uttryck mellan fler än två personer. Kanske är vi mer 

puritanska än vad vi tror. 

 

 

6.1.4 Homosexualitet 

 

Man har kopplat homosexualitet till perversion under alla mina utvalda årtal, men träffarna 

inom kategorin är väldigt få. En anmärkningsvärd faktor är att den endast har en träff år 1986 

(jämfört med två träffar 1966 och 2016), trots att tidningarna svartmålade bastuklubbar och 

homosexuellt leverne under detta årtal. Varför de inte använde begreppet perversion går 

givetvis inte att svara på. Däremot kan man se att samhället med tiden hade blivit mer 

inkluderande mot homosexuella: läggningen slutade vara olaglig 1944 och sjukdomsstämpeln 

togs bort 1979. När inga lagar eller förordningar hindrade de homosexuella längre kan 

skeptikerna ha känt sig tvungna att maskera sin homofobi. Trots att begreppet perversion lyser 

med sin frånvaro finns hatet där, om än i kamouflerad form. George Svéds beskrivning av 

AIDS som ett redskap för att fördöma, förtrycka och förnedra homosexuella passar in i denna 

teori. 

 

Homosexualitet har ett enda asymmetriskt motbegrepp: heterosexualitet. Detta 

överensstämmer med beskrivningen av perversion som Herburt fann i Nordisk familjebok 

från 1915, där begreppet stod för organs förvända lägen i kroppen men också för ”en förvänd 

och naturvidrig riktning af driftlifvet, särskildt af det sexuella. Jfr H o m o s e x u a l i t e t”. 

Läggningen framställs som en rak motsats till det ”naturliga” sexuella tillståndet. De som 

håller med om att homosexualitet är onaturligt anser nog också att begreppet är negativt 

laddat, medan andra menar att både homo- och heterosexualitet är neutrala. Begreppen 

inbegriper samma företeelse: vuxna människor som attraheras av varandra sexuellt. 

Skillnaden ligger i deras könstillhörighet, och det faktum att ett homosexuellt samlag inte kan 

alstra barn. Anser man att homosexualitet är perverst håller man förmodligen med om 
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Sigmund Freuds beskrivning av det normala: vaginalt penetrationssex mellan en man och en 

kvinna. 

 

 

6.1.5 Humor 

 

Användningen av begreppet perversion med ett humoristiskt syfte har varit ungefär lika 

vanlig under alla årtal. Man har utnyttjat begreppets negativa laddning som en kontrast mot 

någonting annat, och därav skapat en absurditet som går att skratta åt. Kanske man 

undermedvetet ”skrattar åt eländet”. 

 

Humor (perversion som humoristiskt begrepp) har det asymmetriska motbegreppet perversion 

som en allvarlig och bedrövlig företeelse. Man kan säga att det roliga ligger i spänningen 

mellan dessa två. Det är fullt möjligt att säga att någonting är perverst med en underton av 

avsky, och i nästa mening använda begreppet igen för att skratta åt det. Få skulle nog säga att 

perversion är roligt eller tragiskt: i själva verket kan det vara både och. 

 

 

6.1.6 Incest  

 

”Incest” förekommer som perversion 1966 och 2016. Träffarna är få, och därför får det anses 

som en slump att kategorin inte påträffades under 1986. Sex mellan syskon eller vuxna barn 

och föräldrar har varit förbjudet under alla årtal, och troligtvis är ämnet så pass tabubelagt att 

man sällan talar om det. 

 

Det asymmetriska motbegreppet till incest är sexuella uttryck mellan obesläktade människor. 

Motbegreppet är särskilt formulerat för denna undersökning och ser underligt ut när det får stå 

för sig självt. Troligtvis är incest så pass stigmatiserat att man aldrig har behövt formulera 

dess motsats – att inte vara besläktad med den man har sex med anses vara det självklara. 

 

 

6.1.7 Kvinnlig lusta 

 

”Kvinnlig lusta” som perversion förekommer 1966 och 1986, men försvinner 2016. Detta 

talar för att man idag har en mer liberal syn på den kvinnliga sexualiteten, vilket kan vara en 

följd av 1960-talets sexuella revolution som förespråkade sex ”för vänskaps skull” och 

menade att flickor måste få ha samlag utan att anses som ”dåliga”. Att man använde 

begreppet mot kvinnor även på 80-talet kan bero på att det tar tid för nya ideal att etableras. 

Bilden av den asexuella och rena kvinnan har präglat vårt samhälle i flera hundra år och 

påverkar oss säkert fortfarande, trots att vi inte längre kallar den kvinnliga lustan pervers. 

 

Motbegreppen till kvinnlig lusta blev olust, motvilja, kvinnlig avhållsamhet och kvinnlig 

frigiditet. Alla motbegrepp får anses som negativt laddade, förutom kvinnlig avhållsamhet 

som kan tolkas neutralt eller positivt beroende på hur man värderar sex. Analyserar man dessa 

motpoler tycks en kvinnas lust (eller brist på sådan) fungera som ett tveeggat svärd. Hon ska 

varken känna stor lust eller motvilja till sex: hon ska känna ”lagom” lust. Vad som räknas som 

mycket, lite eller lagom kvinnlig lust är omöjligt att avgöra, och därför får bruket av 

begreppet perversion anses som otydligt inom den här kategorin. 
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6.1.8 Onaturligt/vidrigt  

 

Att använda begreppet perversion i betydelsen onaturligt och/eller vidrigt har man gjort under 

alla årtal i min undersökning. År 1966 låg kategorin på femte plats med tre träffar, men både 

1986 och 2016 ligger den i topp. Detta signalerar att det med tiden har blivit vanligt att 

använda perversion som ett förstärkande adjektiv, snarare än en åsyftning på en speciell 

läggning eller företeelse. 

 

De asymmetriska motbegreppen till onaturligt blev normalt, rimligt och naturligt, medan 

vidrigt fick motbegreppen ljuvligt, underbart, naturenligt och naturtroget. Inget av dessa 

begrepp eller motbegrepp syftar på någonting konkret: hur de ska tolkas är upp till individen. 

I Herburts granskning av svenska uppslagsverk kommer hon fram till att det är 

majoritetssamhällets tycke och smak som avgör vad som är perverst, och att normen framstår 

som betydligt mindre självklar och legitim när man blottlägger den. Freud påstår i sin tur att 

någon form av perverst sexuellt beteende finns hos varje frisk person, och att det rentav är 

olämpligt att använda ordet perversion i en nedsättande betydelse. Jag anser att bruket av 

perversion i betydelsen onaturligt eller vidrigt inte förtydligar någonting. Dessa två begrepp 

är otydliga i sig och skulle också kunna undersökas med begreppshistoriska verktyg. 

 

 

6.1.9 Pedofili 

 

Kategorin ”Pedofili” kopplas samman med perversion under alla utvalda årtal. En ökning sker 

2016, där den får fem träffar jämfört med tidigare en och två. Samma lagstiftning mot sex 

med barn under femton år har funnits vid alla årtal, men idag har pedofilernas möjligheter att 

komma i kontakt med barn blivit större. Detta skapar rädda föräldrar och kan vara en 

anledning till att man talar mer om och fördömer pedofili idag. 

 

Pedofili har ett asymmetriskt motbegrepp: sexuella uttryck mellan vuxna. Det sistnämnda 

begreppet framstår som neutralt när det står för sig självt, men i jämförelse med pedofili blir 

det starkt positivt laddat. Enligt lag kan ett barn under 15 år inte ge samtycke till sex, och 

därmed döms alla sexuella akter som utförs mot eller med barn som sexuella övergrepp. 

Däremot finns det med stor sannolikhet pedofiler som aldrig lever ut sin läggning, vilket man 

kan återkoppla till Herburts vilja att göra skillnad på perversioner som utmynnar i övergrepp 

och perversioner som inte gör det. 

 

 

6.1.10 Pornografi  

 

Kategorin ”Pornografi” finns 1966 och 1986 och ligger näst högst upp i respektive synkron 

tabell. Det stora antalet träffar beror på de pornografiska annonser som Expressen 

publicerade, varav ett flertal är återkommande. Tidningen publicerar inte sådana annonser 

idag, vilket är anledningen till att kategorin inte finns närvarande 2016. Det unika med denna 

kategori är att begreppet perversion används för att locka till sig kunder: vid ett tillfälle påstår 

man t.o.m. att det man säljer är ”den ruskigaste mest perversa bok som någonsin tryckts”. 

Begreppets negativa laddning blir till någonting fantasieggande, kanske till och med sexuellt 

stimulerande, för den utvalda målgruppen. 

 

Pornografi fick de asymmetriska motbegreppen anständig, skygg och censur av nakenhet/sex 

i medier. Inget av motbegreppen är ensidigt positivt: tvärtom skulle nog många tolka 
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skygg(het) som någonting negativt, och begreppen censur av nakenhet/sex i medier och 

anständig(het) känns konservativa och politiskt polariserade. Här blir det tydligt att 

pornografin är politiskt laddad som begrepp, och att dess eventuella perversion kan 

debatteras. 

 

 

6.1.11 Sex vid olämpligt tillfälle 

 

Här syns en tydligt nedåtgående kurva: kategorin ”Sex vid olämpligt tillfälle” hade 11 träffar 

1966, 4 träffar 1986 och inga alls 2016. Trenden tycks spegla ett samhälle som med tiden 

blivit mer liberalt, vilket stämmer när man ser tillbaka på 60-talets sexuella revolution. Den 

heta debatten som pågick då drev igenom lagändringar flera år senare, bl.a. fri pornografi och 

ny sexualundervisning på 70-talet. Med tiden har dessa etablerats i samhället och gett oss ett 

nytt, mindre puritanskt sätt att se på sex. Detta kan förklara minskningen av träffar under 1986 

och varför kategorin inte existerar 2016. 

 

Det asymmetriska motbegreppet till sex vid olämpligt tillfälle blev ett samlag utfört mellan 

två heterosexuella personer i ett monogamt förhållande, i hemmet och utan åskådare. I 

praktiken är det omöjligt att dra en tydlig gräns mellan ”passande” och ”opassande” sex, men 

gissningsvis är det väldigt få som skulle tolka det formulerade motbegreppet som opassande. 

Motbegreppet kan även kopplas till Freuds definition av det ”normala” penetrationssexet 

mellan mannen och kvinnan, även om han aldrig definierar var detta samlag bör ske 

någonstans. 

 

 

6.1.12 Sexuellt våld 

 

Denna kategori dyker upp i 1986 års tabell med två träffar, och återkommer 2016 med lika 

många. Att den inte existerade 1966 kan bero på att synen på våldtäkt var annorlunda då. 

Våldtäkt inom äktenskapet hade precis blivit olagligt, rätten tog särskild hänsyn till vilken 

relation mannen och kvinnan hade till varandra och kvinnan var tvungen att anmäla 

våldtäkten senast sex månader efter att den hade skett för att åtal skulle kunna väckas. Denna 

patriarkala syn på brottet och offrets skyldigheter kan i längden ha påverkat hur man talade 

(eller inte talade) om sexuellt våld. 

 

Det asymmetriska motbegreppet till sexuellt våld är sexuella handlingar med samtycke. Vid 

en närmare analys blir det dock tydligt att gränsen mellan dem är flytande. Idag hävdar vissa, 

med rörelsen Fatta i spetsen, att en samtyckeslag måste införas: samtycke ska inte innebära 

avsaknad av ett nej utan förekomsten av ett tydligt ja. På detta sätt ska det bli tydligare att 

avgöra om båda parter har tagit hänsyn under den sexuella akten. 

 

 

6.1.13 Spel och dobbel 

 

Kategorin ”Spel och dobbel” är unik för årtalet 1986, där den har en enda träff. Journalisten 

använde begreppet perversion i en kortfattad recension, och därav blir det svårt att placera 

företeelsen i ett större sammanhang. Man kan däremot analysera det asymmetriska 

motbegreppet. 
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Spel och dobbel fick det tydligt formulerade motbegreppet avhållsamhet från spel och dobbel. 

Spänningen mellan de två för tankarna till det sexuella: antingen ger man sig hän åt sina 

lustar, eller så står man emot. Brist på impulskontroll kan ge ödesdigra konsekvenser, och 

bilden av en plats där man spelar om pengar medför associationer till alkohol, lyxkonsumtion 

och prostitution. Har man invändningar mot denna livsstil kan det kännas naturligt att kalla 

den pervers. 

 

 

6.1.14 Starkt intresse för sex 

 

Denna kategori förekommer 1986 med en träff, och återkommer 2016 med tre träffar. Det kan 

tyckas motsägelsefullt att ett samhälle som blivit mer sexuellt liberalt plötsligt dömer ut stark 

sexuell lust, men detta kan vara en motreaktion mot 60-talets fria sexuella förbindelser. När 

AIDS-epidemin kom till Sverige under 80-talet var man väldigt rädd för smittan och pratade 

särskilt om att homosexuella skulle begränsa sitt antal sexpartners, och på 90-talet förbjöds 

sexköp. Båda dessa företeelser tycks beskriva ett samhälle som anser att man inte bör drivas 

av sin sexuella lust. 

 

De asymmetriska motbegreppen till starkt intresse för sex blev olust, oberörd och att 

intressera sig ”normativt” mycket för sex. Inget av dem kan anses vara positivt: olust är 

negativt, att vara oberörd är oftast neutralt eller negativt medan att intressera sig normativt 

mycket för sex är både neutralt och otydligt. Detta tyder på att ett starkt intresse för sex också 

är otydligt formulerat. Precis som i kategorin ”Kvinnlig lusta” kan vi slå fast att ingen kan 

avgöra vad som är en ”lagom” eller ”icke-pervers” sexlust, och därför känns begreppet 

perversion diffust i sammanhanget. 

 

 

6.1.15 Stor åldersskillnad mellan partner 

 

”Stor åldersskillnad mellan partner” är unik för 2016, där den ligger på tredje plats med fyra 

träffar. Som tidigare nämndes härrör de från en och samma artikel: skådespelerskan Maria 

Lundqvist har träffat en 21 år yngre man. Min ståndpunkt blir att begreppet perversion har 

tillskrivits henne för att hon är kvinna; hade mannen varit 21 år äldre än henne hade inte 

reaktionen blivit densamma. Forskare har även spekulerat i att små åldersskillnader är ett 

kännetecken för jämställda samhällen, så de som fördömer Lundqvists relation kanske anser 

att den inte är jämställd. 

 

Det asymmetriska motbegreppet till stor åldersskillnad mellan partners är partner i ”samma” 

ålder. Trots att de två begreppen framstår som konkreta är de allt annat än specifika. Var 

gränsen går för stor eller liten åldersskillnad går inte att avgöra, så kategorin får uppfattas som 

otydlig. 

 

 

6.1.16 Tidelag 

 

Kategorin ”Tidelag” finns närvarande 1966 och 1986, men 2016 har den försvunnit. Detta är 

särskilt intressant ur ett rättsligt perspektiv: sex med djur avkriminaliserades 1944, var lagligt 

under de årtal kategorin finns närvarande och förbjöds på nytt 2014. Läggningen har alltså 

tillskrivits begreppet perversion, men endast under den tid den var laglig. Människor tycks 

nästan ha använt begreppet i protest mot lagstiftningen. 
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Det asymmetriska motbegreppet till tidelag är sex mellan människor. Motbegreppet är positivt 

laddat i sammanhanget, men framstår annars som relativt intetsägande. En människa som inte 

är zoofil ser förmodligen inte heller behovet av ett motbegrepp, då en sexuell samvaro med 

djur är otänkbar. 

 

 

6.1.17 Trans 

 

”Trans”-kategorin är unik för 1986, där den har två träffar. Detta speglas i det faktum att 

Socialstyrelsen klassificerade transsexualism som en sexuell anomali det året; idag ses 

läggningen istället som en könsidentitetsstörning, vilket är en beteckning Socialstyrelsen ser 

över och hoppas kunna ta bort. Sjukdomsklassificeringen för transvestism togs bort vid 

årsskiftet 2008/2009, och att sjukvården idag erbjuder hormonbehandlingar och operationer 

för att hjälpa transpersoner visar på en öppen och tolerant inställning. Blickar vi tillbaka till 

1966 så ser vi att Socialstyrelsen inte tog ställning till transsexualism överhuvudtaget, men de 

betraktade transvestism som en sexuell anomali. Detta berodde troligen på okunskap. Att 

kategorin ”Trans” inte finns med under årtalet kanske har sin grund i just det: besitter man 

väldigt lite kunskap om något, eller är omedveten om att det existerar, så diskuterar man det 

heller inte. 

 

Paraplybegreppet trans har fått det asymmetriska motbegreppet cisnormativitet. Det används 

för att tala om cispersoner: människor som identifierar sig med det kön som tillskrevs dem 

vid födseln. Genom att använda det ger man dem en särskild beteckning, istället för att bara 

tala om transpersoner och människor med traditionellt ”normal” könsidentitet. Begreppet 

existerade inte 1986, men att det nu har tillkommit speglar en mer liberal syn på identitet och 

kön. Kanske är det ytterligare en förklaring till att kategorin ”Trans” inte existerar som 

perversion 2016. 

 

 

6.1.18 Våld  

 

”Våld”, mer specifikt det icke-sexuella våldet, har tillskrivits begreppet perversion under alla 

utvalda årtal. Lagstiftningen mot våldsbrott har varit relativt oförändrad under de årtal 

undersökningen gäller, och fördömandet av våld får anses vara brukligt inom civiliserade 

samhällen. 

 

Det asymmetriska motbegreppet till våld är det tydligt formulerade icke-våld. Här finns en 

grundläggande logik, där den som kallar våld för perverst inte förstår hur man kan vilja skada 

någon fysiskt. Många våldsutövare är förövare som ger sig på försvarslösa eller hamnar i bråk 

med andra våldsutövare, men hur bör det samtyckande våldet kategoriseras? Inom t.ex. 

BDSM-kretsar och kampsporter finns människor som engagerar sig i våld på egna villkor. Jag 

anser att om man fördömer allt våld inkräktar man också på dessa människors integritet. 

 

 

6.2 Slutsatser 
 

Perversion är ett begrepp som är både konkret och abstrakt. Dess användningsområde 

varierar: det kan åsyfta sexuella läggningar, brukas som ett förstärkande adjektiv eller 

beskriva företeelser som sticker ut från normen. Hur denna norm ser ut och om den är odelat 
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positiv varierar. De asymmetriska motbegreppen visar att perversionens motsatser kan vara 

positivt, negativt eller neutralt laddade, och ibland blir de till extrema ytterligheter som varken 

är åtråvärda eller möjliga att leva upp till. Vissa gånger är perversionen och motbegreppet så 

pass abstrakta att det är omöjligt att avgöra var gränsen mellan perverst och icke-perverst går. 

 

Över tid har begreppet gått från att avfärda sexuella uttryck utanför sängkammaren till att 

fördöma sexuellt våld och övergrepp. Pornografin, den kvinnliga lustan och de offentliga 

sexuella uttrycken framstår inte längre som skrämmande, och acceptansen mot normbrytande 

läggningar som inte skadar andra är större. Däremot finns idag en skepticism mot människor 

som styrs av sin lust, lever utanför monogama förhållanden och bryter normer kring 

åldersskillnader. Trots att den sexuella liberalismen är utbredd så får den gärna uttryckas i 

former som inte framstår som alltför chockerande.  

 

Inom vissa områden har användningen av begreppet varit konstant. Här rör det sig främst om 

bruket av perversion som ett kraftfullt ord. Trots att begreppets innebörd har förändrats 

behåller det samma laddning, och åsyftar det som är förbjudet eller tabu just då. Bruket av 

begreppet kan vara en impuls, en reaktion mot någonting vi inte är vana vid. Genom att 

använda det mot någon eller något tar man ställning och markerar mot det man inte är villig 

att acceptera. 

 

 

6.3 Slutord 
 

Att genom begreppshistoria avhölja vilken betydelse samhället har för språket, och tvärtom, 

är ett värdefullt koncept för den som är normkritisk. I debatter där frustrerade människor 

hävdar att språket inte spelar roll, att man kan använda negativt laddade begrepp om andra 

människor utan konsekvenser, kan vi påstå motsatsen och alltid ha en vetenskaplig grund att 

stå på. Vi gör klokt i att minnas hur snabbt ett begrepp kan förändras. Den som avviker från 

mängden idag kan bli del av ett stort, accepterat vi imorgon. Eller så kan man själv plötsligt 

bli kallad pervers. 
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Bilaga 
 

  
Från: noreplySP@socialstyrelsen.se 

Skickat: den 31 maj 2017 13:00 

Till: agnesburman@hotmail.com 

Ämne: Svar klassifikationsärende 

Bifogade filer: SOSFS(M) 1979.70.pdf 

Hej!  

  

Din fråga angående klassifikationer har blivit besvarad  

  

Nummer: 

04905/2017 

Fråga: Hej!  

  

Jag har skrivit till er via det här formuläret flera gånger nu och det ber jag om ursäkt för. Vill 

bara vara säker på att jag verkligen förstår!  

  

Som sagt: jag är ute efter listor över parafilier, giltiga 1966, 1986 och 2016. Efter era tidigare 

svar har jag kommit så här långt:  

  

1966: Exhibitionismus. Fetischismus. Homosexualitas. Masochismus. Sadismus. Sexualitas 

Pathologica. Transvestismus.  

  

1986: Transsexualismus, NUD  

  

2016: Exhibitionism, voyeurism, pedofili, andra specificerade störningar av sexuell preferens 

(ringa obscena telefonsamtal, frotteurism, sex med djur, strypning/anoxi för sexuell njutning, 

nekrofili)  

  

Det jag inte förstår nu är hur 1986 (tog informationen från ICD-8 sv. Klassifikation av 

sjukdomar mm 1968, Fjärde upplagan - Tillrättalagd för sjukhusbruk (1969-1986)) kan ha så 

få störningar. Att t.ex. exhibitionism och voyeurism helt försvinner, för att sedan komma 

tillbaka 2016. Måste jag titta på en annan ICD-version för att kunna få den kompletta listan 

över läggningar som klassificerades som parafilier 1986? Eller är det bara transsexualitet som 

gäller?  

  

Återigen - ber om ursäkt för att ni har fått så många frågor från samma person om samma 

ämne. Vill bara vara säker på att min C-uppsats får rätt information.  

  

  

Svar:   

Efter intensiv uppvaktning från RFSL av Socialstyrelsens dåvarande generaldirektör Barbro 

Westerholm kom frågan om användningen av koden för homosexualitet upp till diskussion. 

Man beslöt då att fr.o.m. 1981 inte använda denna kod i Sverige. Samtidigt togs ytterligare ett 

par decimalkoder under 302 bort.  

  



 

  

 

   

  

I förordet till Svensk ICD-8 (fjärde upplagan tryckt 1981) står följande:  

Enligt socialstyrelsens kungörelse SOSFS (M) 1979:70 om ändring i "Klassifikation av 

sjukdomar 1968" har i denna upplaga följande kodnummer utgått: 302,00, 302,10, 302,20, 

302,30, 302,40, samt 302,88. På sidan 106 har anvisning om läkemedelsnummer omarbetats.  

Socialstyrelsen i mars 1981.  

...  

Anomaliae sexuales  

Sexuella anomalier  

Exkluderar: somatiskt betingade fall (309)  

302,00 Homosexualitas  

302,10 Fetischismus  

302,20 Paedophilia  

302,30 Transvestitismus  

302,40 Exhibitionimuss  

302,88 Aliae definitae  

...  

  

   

  

Se även bilaga: SOSFS (M) 1979:70  

  

Med vänlig hälsning  

  
___________________________________________  
  

Klassifikationsverksamheten  

  
vid   
SOCIALSTYRELSEN  
Avdelningen för statistik och jämförelser  
Klassifikationer och terminologi  
106 30 Stockholm 

Växel 075-247 30 00 
www.socialstyrelsen.

se/klassifikationer   
Socialstyrelsen värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg.   


