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Resumé   

Denna uppsats syfte är att beskriva och ge ökad förståelse för unga kvinnors upplevelser 

och erfarenheter av sexuella handlingar samt hur individen uppfattar och internaliserar 

normer och hur normerna och upplevelserna påverkar individens identitetsutvecklingen. 

Uppsatsen utgår ifrån ett socialpsykologiskt perspektiv med avstamp i symbolisk 

interaktionism (Mead, 1976), fenomenologi (Kvale, 1997) och socialkonstruktionism 

(Gergen, 1999). Den övergripande frågeställning är: På vilket sätt upplever kvinnor, i 

åldern 20-30 år, sexuella handlingar med sig själv och med partner/partners och hur 

förhåller sig dessa handlingar till varandra samt hur upplever de att genus-, kropps-

och sexualitetsnormer bidrar till deras uppfattning om sig själva som individer? 

Teoretiker som Mead (1976), Berg (1992), Lundin (2009) och Berger och Luckmann 

(1979) har använts som verktyg för att förklara Självets utveckling samt socialisation. 

Connell (2003) och Ferguson (1980) har använts för att problematisera genus och 

Johansson (1999), Mead (1976) och Berger och Luckmann (1979) rör kroppen 

teoretiskt. Normer och institutioner har förklarats med hjälp av Johansson (1999), 

Connell (2003), Rubin (1984) och Berger och Luckmann (1979). Empirin har tagits 

fram genom semistrukturerade djupintervjuer (Kvale, 1997) med elva kvinnor. I studien 

framkom kunskap om att kroppen och genus är betydande för den sexuella situationen. 

Onani kan ibland upplevas som skamfyllt. Många fantiserar även vid onanistunden. Den 

sexuella situationen påverkas mycket av relationen personen är i. Tre olika relationer 

har framkommit; är den rena relationerna, sexuella relationer och episodiska sexuella 

möten (Giddens, 1995). Respondenterna vittnar om destruktiva relationer och 

idealiserar den hängivande sexuella relationen/situationen. Det framkom påverkan från 

samhällsnormer som betydande i den sexuella situationen/relationen, dessa verkar på 

olika plan och kan därför upplevas som förvirrande för individen. 
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1 Inledning  

Jag har sedan länge intresserat mig för fenomenen sexualitet (Giddens, 1995) och 

sexuella handlingar i samband med normer i samhället (Ambjörnsson, 2006; Ferguson; 

1980), men även hur sexuella situationer upplevs av individen. Mitt intresse handlar om 

sexualitetens mångfald, att det är så intimt och förbundet med individen, samtidigt som 

det är så allmänt och upp till var människa att bära en åsikt om vad sex är och borde 

vara. 

Sexualitet kan ses utifrån många olika diskurser och positioner; biologiskt, 

hormonellt, ur maktperspektiv och så vidare (Giddens, 1995). I uppsatsen används 

teman som genus (Connell, 2003), identitet (Berger & Luckmann, 1997; Mead, 1995) 

och kroppsupplevelser (Connell, 2003; Giddens, 1995) kopplat till sexuella handlingar 

samt hur normer skapas och påverkar individens beteende i sexuella situationer (Berger 

& Luckmann 1995; Ambjörnsson, 2006; Ferguson, 1980). 

Begreppet onani eller sexuellt umgänge med sig själv, används i uppsatsen som 

ett ord för sexuella handlingar, som avser en sexuell aktivitet vilken ger njutbarhet med 

och för sig själv i avskildhet, detta kan givetvis ske tillsammans med en eller flera 

partners, men i uppsatsen används begreppet som tidigare beskrivits, i annat fall 

uppmärksammas det. 

Vid användande av sexuellt umgänge med partner/ers, menas en sexuell situation 

mellan två eller flera personer, det sexuella umgänget består av de handlingar 

individerna själva upplever som sexuella, erotiska eller sensuella, vilket kan i vissa fall 

resultera i att en situation kan uppfattas som sexuell för ena parten, men inte andra. I 

uppsatsen används dock dessa definitioner för att det ska vara möjligt att skilja dem 

emellan och för att kunna analysera materialet, de skiljs också åt eftersom det är av 

intresse att se dem var och en för sig och även i förhållande till varandra. 

Titeln i uppsatsen kan uppfattas som provocerande syftet är dock att 

uppmärksamma de konnotationer och laddningar som hör till ordet onani. Det är dock 

av vikt att poängtera att titeln inte ämnar betyda att människor som onanerar är mycket 

sexuella eller att en individ måste onanera för att ha ett sexuellt Själv. Titeln syftar 

istället till att vara teoretisk, empirisk och finns där för att inte försvinna i mängden, av 

all forskning. 
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Det finns en socialpsykologisk relevans i att begrunda sexuellt varande och 

sexuella handlingar utifrån upplevelsen av den sexuella situationen, kopplat till Självet i 

dag, eftersom det inte tidigare gjorts på det viset. Det centrala i studien är unga kvinnors 

upplevelser, meningsskapande och erfarenheter av sexuella handlingar och situationer. 

Med denna inriktning tillför studien en ny teoretisk förening genom det sexuella 

Självets skapande, vilket bör ses på ett mikroplan i dialektik med konstruerandet och 

internaliserandet av normsystem som i sin tur ger uppsatsen relevans inom 

socialpsykologin. Uppsatsen är skriven i en socialpsykologisk disciplin, för forskare 

eller studenter där en viss grundkunskap förutsätts gällande begrepp och teorier. 

1.1 Syfte och problemformulering 

Denna uppsats syftar till att beskriva och ge ökad förståelse för unga kvinnors 

upplevelser och erfarenheter av sexuella handlingar samt hur individen uppfattar och 

internaliserar normer och hur normerna och upplevelserna påverkar individens 

identitetsutveckling. Uppsatsen utgår ifrån ett socialpsykologiskt perspektiv med 

avstamp i symbolisk interaktionism (Mead, 1976; Berg, 1992), fenomenologi (Kvale, 

1997) och socialkonstruktionism (Gergen, 1999). Utifrån detta är den övergripande 

frågeställning: På vilket sätt upplever kvinnor, i åldern 20-30 år, sexuella handlingar 

med sig själva och med partner/partners och hur förhåller sig dessa handlingar till 

varandra samt hur upplever de att genus-, kropps- och sexualitetsnormer bidrar till 

deras uppfattning om sig själva som individer? 

1.2 Disposition 

Efter inledning, syfte och problemformulering följer en del av fältets tidigare forskning, 

därefter teoretiska utgångspunkter med avstamp i teori om bildandet av Självet, 

kroppens betydelse för Självet, sexualitet, och därefter normer som rör kroppen, genus, 

sexuella handlingar och sexualitet. Det teoretiska avsnittet avslutas med en 

sammanfattning där de olika teoretiska delarna kopplas samman. Därefter förklaras val 

av metod, procedur, urval och presentation av studiens respondenter. Resultatet 

presenteras därefter utifrån temana; respondenternas upplevelse av sin kropp och sitt 

genus de presenteras utifrån den sexuella situationen, och upplevelsen av sexuellt 
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umgänge med sig själv, sexuellt umgänge med partner/partners samt upplevelse av 

samhällsnormer som rör kroppen, genus, sexuellt umgänge med sig själv och sexuellt 

umgänge med partner/ers. Analysdelarna följer direkt efter resultatet, vilket avslutas 

med en sammanfattande analys. Därefter kommer diskussion som också innehåller 

slutsatser, kritiska funderingar och vidare forskning. 

2 Tidigare forskning 

Waskul, Vannini & Wiesen (2007) beskriver, i artikeln, Women and Their Clitoris: 

Personal Discovery, Signification, and Use, hur unga amerikanska kvinnor pratar om 

sina upplevelser av klitoris utifrån hur deras genitalier är skapta och fungerar. 

Kvinnorna i studien påvisas inte ha tillräckligt med kunskap om hur deras genitalier är 

skapta, vad de olika delarna heter samt hur de ser ut. De beskriver vaginan med ord som 

”down there” ”vulva” och ”vagina”. Många av kvinnorna vittnar om att de upptäckt 

”klittan” som unga, men att de har inte förstått dess namn och symboliska betydelse 

förrän senare i tonåren samt att de onanerat i hemlighet, vilket de upplevde som 

smutsigt och fult. Deras attityder kring onani förändrades dock i takt med att de blivit 

äldre. De flesta av kvinnorna hade enbart sexuellt umgänge tillsammans med någon, det 

vill säga att de inte onanerade. Forsberg (2007) har gjort en studie där det fokuseras på 

unga tjejers syn på sexualitet i det nya mångkulturella Sverige. Det som framkommer i 

studien är att sexualitet möjligen ses mer liberaliserad idag fast många av tjejerna pratar 

inte öppet om deras ”lust” och ”kåthet”. Det liberala i deras resonemang handlar mer 

om den ickeförvåning och acceptans, hos vänner och bekanta, av exempelvis ”KK-

förhållanden1” och ”one night stands2” och så vidare. Studierna är av vikt för uppsatsen 

eftersom de båda tar upp upplevelsen av sexualiteten. Den förstnämnda handlar främst 

om upplevelsen av klitoris och dess symboliska betydelse. I den senare handlar det om 

en ungdomssyn på sexualitet i allmänhet. I uppsatsen används artikeln och studien som 

bas, upplevelsen av genitalier gås inte in på i den här studien. Eftersom upplevelsen av 

onani beskrivs och diskuteras i uppsatsen är grunden underförstådd utifrån artikeln, att 

kvinnorna till en början inte visste så mycket om sina genitalier eller om onani. Den 

                                               
1 KK-förhållande står för ordet knullkompis, denna relation kan bestå av människor i en sexuell relation  
utan att ha en romantisk relation (Forsberg, 2007). 
2 One night stands består av sexuellt umgänge första gången människor träffas.  Det kan betyda att de 
därefter inleder en relation men också inte (Forsberg, 2007).
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senare beskrivna studien handlar, som skrivet, mer om synen på sexualitet vilket också 

problematiseras i uppsatsen fast med unga kvinnor istället för unga tjejer som i 

Forsbergs studie.  

3 Teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska delen inleds med en beskrivning av hur individens Själv konstrueras, 

(Berger & Luckmann, 2008; Mead, 1967) hur de intrapersonella och interpersonella 

situationerna teoretiskt kan förklaras och kroppens betydelse för Självet (Connell 2003, 

Giddens, 1997) samt dess koppling till sexualitet (Giddens, 1995). Vidare påvisas olika 

normsystem, vad gäller kropp, (Connell, 2003) genus och sexualitet (Ambjörnsson, 

2006), som berör Självet och dess varande i sexuella situationer.  

3.1 Bildande av Självet   

Mead (1967) och Berger och Luckmann (1979) ser the Self (Självet) som en ständig 

process, vilket sker i interaktion med andra människor. Det betyder att Självet inte finns 

vid födelsen, utan skapas i process under människors samspel. Enligt Mead (1967) är 

språket nödvändigt för skapande av Självet. För att människan skall kunna bilda ett 

Själv måste hon genom språket, det vill säga via signifikanta symboler, se sig själv 

genom den Andres ögon och genom de ögonen anta en objektiv syn på sig själv. Självet 

är sammansatt av olika sociala sammanhang, det vill säga att vi är olika, i olika 

situationer och säger olika saker till olika människor. 

Självets består enligt Mead (1967) av ett I (Jag) och ett Me (Mig), de är inte 

separata delar utan står i dialektik till varandra. I stunden individen agerar, är hon i Jaget

men minns händelsen i Miget samtidigt som hon ser sig själv i minnet som Jaget. Det är 

Jaget som reagerar utifrån Migets internaliserade attityder samtidigt som varken Jaget 

eller Miget vet vad som skall hända i Jaget i presens. Jaget möter den Andre och det 

som den Andre speglar tillbaka mot personen, denna spegling går in som en erfarenhet i 

Miget. Denna erfarenhet kan Jaget ta fram och agera utifrån. Det betyder att när 

individen kan se sig själv utifrån den Andres attityd kan hon se sig som ett objekt och 

Jaget och Miget utgör tillsammans en dialektiskt process som är medvetandet (Berg, 

1992). 
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Lundin (2009) menar, att Mead, i hans teoretiska framställning, utelämnar den 

intrapsykiska process som faktiskt sker mellan den Andres spegling och vägen till 

reflektion. Miget är möjligt att också dela in två delar; gestalt och narrativ. Narrativet är 

människans historia, det som samlas utifrån vad hon tidigare upplevt. Gestalten är enligt 

Lundin formationen av situationen, av den Andres attityder som en avbild, som efter 

den är upplevd, placeras i narrativet. 

Berg (1992) teoretiserar kring lek och spel som nödvändiga element i skapandet 

av Självet, han använder sig av Mead men utvecklar även begreppen. Leken uppstår i 

Jaget den är spontan, inlevelsefull och kreativ; rollerna i leken förändras ideligen och 

det finns inte en klar regeluppsättning, utan det sker genom fantasi och överföring på 

människor och föremål. Skillnaden mellan lek och spel, är att i spelet måste spelaren var 

medveten om alla andra spelares roller, för att veta hur hon skall spela, i leken finns inte 

denna struktur, utan barnet, i leken kan byta roll utan att det blir fel. I leken leker 

individen fram nya och olika regler. Barnet har inte förmågan att se helheten utan 

uppfinner olika sätt och får responser på det. 

Barnet behöver även spela för att skapa ett Själv, efter att ha lärt sig spelreglerna i 

spelet, istället för spontaniteten i leken har barnet bildat sitt Själv. För att innehava ett 

Själv måste människan ha antagit de attityder som finns i spelet, det vill säga i dennes 

sociala grupps eller samhällets spel, när hon gjort detta och kan intaga de Andras 

attityder, den generaliserade Andres attityder, är hon ett Själv i spelet. Detta gör 

individen genom rollövertaganden; hon går in i en annan individs roll övertar den och 

förstår den språkligt och emotionellt, hon internaliserar den (Berg, 1992). Mead (1967) 

avser även att det inte helt räcker att enbart anta den generaliserade Andre, utan också 

internalisera dessa attityder som en helhet och bruka dem i sitt varande i samhället. 

I leken och spelet finns olika koder, de kan vara öppna eller krypterade utifrån en 

skala. Berg (1992) använder sig av begreppsparet öppen och kryptisk kod, där han 

inspirerats av Goffman. Den krypterade identiteten är en gömd identitet, antingen för 

individen själv och/eller för någon/några andra. En roll kan också vara öppen eller 

krypterad, den öppna är en identifikation med rollen och blir en öppen spelkod. Dock 

om individen inte har vetskap om sin identifikation är koden krypterad. Om hon är 

öppen handlar det om hur individen identifierar sig med sin roll, hur öppen hon är med 

den.
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Bildandet av Självet samt dess komponenter lek och spel ger en första förståelse 

till hur det sexuella Självet skapas, vilket ger verktyg till analys i uppsatsen. 

3.1.1 Socialisation  

För att individen skall bilda ett Själv måste hon antaga de beskrivningar som hon har 

möjlighet till under hennes primära socialisation, den process då individen skapas 

socialt och internaliserar den generaliserade Andres attityder. De beskrivningar får hon 

utifrån hennes signifikanta Andra, de personer som är närmast individen. Hon är inte i 

processen passiv men har inte möjlighet till val av signifikanta andra, vilket betyder att 

hon i den primära socialisationen antar deras generaliserade Andre. Den sekundära 

socialisationsprocessen knyter alltid an till den primärt socialiserade kunskapen, det vill 

säga att personen alltid har primärsocialiserats för att sedan gå ett steg längre i 

socialisationen. Det betyder, till skillnad från den primära socialisationen, att den 

sekundära socialisationen inte behöver vara kopplad till känslomässiga band. Ny 

kunskap om människan och världen, kan dock bli emotionell om individen upptäcker 

något som mottsätter sig den primära socialisationen och hon får lära om. En viktig 

aspekt i den sekundära socialisationen är upptäckten av att världen inte enbart är som 

hon såg den, genom hennes signifikanta andra under den primära socialisationen. 

Individen kan därmed se världen på nya sätt. Socialisationen är också en ständigt 

pågående process, individen stöter ideligen på nya situationer som gör att hon måste 

socialisera om/in. Av vikt för studien är just sekundära socialisationen, där fler sätt att 

se världen öppnas upp för individen. 

3.1.2 Den intrapersonella och den interpersonella situationen

Mead (1967) menar att mening uppstår i interaktion mellan människor i en 

interpersonell interaktion, och att människan är socialt skapad. Mead beskriver oss dock 

kunna vara i egna tankar, i en situation som vi faktiskt inte delar med någon. 

Butler (2006) beskriver att individen i fantasin inte kan i gå ifrån verkligheten 

men kan röra sig gränsöverskridande, att se sig och världen på andra sätt. Det som dock 

är av vikt i den intrapersonella situationen är att människan fortfarande lever utifrån 
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hennes intersubjektiva värld; hon gör saker, tänker utifrån de symboler som redan är 

skapade i den sociala relationen till andra människor (Mead, 1967). 

Berger och Luckmann (1979) tar upp Face-to-face- (ansikte mot ansikte)

situationen, vilket är just vad det låter som, två människor som står mittemot varandra. 

Författarna menar att denna situation är grundformen för social interaktion. I detta 

moment upplever två individer samma nu, där gester och rörelser används och upplevs i 

samma stund, där budskap och mottagande sker samtidigt. Individen som talar hör sig 

själv och reagerar på sig själv, i likhet med hur den Andre hör och responderar på 

individen. Det är vid dessa situationer som individen kan göra den Andre till subjekt; att 

se denne som en individ med känslor och mänskligt varande. Buber (1996), en 

teoretiker som fokuserar på just det mellanmänskliga varandet, menar att kunna se den 

Andre som ett sant Jag är grundsten i det äkta samtalet, vilket handlar om just varandet 

mellan människor. 

Berger och Luckmann (1997) tar även upp typifieringar, på vilket sätt människor 

urskiljer sin värld, i detta sammanhang, att människan använder sig av dem för att ta in 

en annan människa, samtidigt som typifiering kan vara en källa till distans. Som Buber 

(1996) tar upp, är distansen grunden till mänskligt varande, att se den Andre som ett 

självständigt objekt nödgas för ett sedan gå i relation till den Andre. Då uppsatsen utgår 

från olika situationer när individen är med sig själv eller med någon annan är dessa 

teoretiska beskrivningar av stor vikt. 

Självet är kopplat till skam och stolthet, menar Giddens (1997). Skammen 

kommer långt före språkets utveckling och förståelse för känslan. Det handlar om 

känslor som otillräcklighet och/eller förödmjukelse. Och det bör ses i förhållande till 

självets integritet och är förenad med rädslan att bli ensam. Skam är även kopplad till

tillit där tilliten till nära personer kan försaka skamkänslor vid förnedring eller liknande 

(Giddens 1997), att ta upp skammen är av vikt, då upplevelser som berör det sexuella 

mötet kan kopplas till just skam, tillit och stolthet.

3.2 Kroppens betydelse för Självet 

Giddens (1979) anser Självet vara identiskt med kroppen. Han anser att om individen 

inte är förkroppsligad, är distansen i ett sådant fall ett sjukligt särskiljande mellan 
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kroppen och självet. Han talar om en schizoid karaktär, när en individ ställt sig bortom 

kroppens reaktion upplever hon ångest, likgiltighet eller cynism. 

Mead (1976) tar upp att människan klart kan avskilja jaget från kroppen. Han 

exemplifierar detta med: ”Kroppens delar kan helt skiljas från jaget. Vi kan förlora delar 

från kroppen utan något allvarligt inkräktande på jaget” (Mead, 1967: 110). Han menar 

också att människan måste distansera sig från sin kropp, att göra den till ett objekt, för 

att kroppen skall bli en del av vårt Själv och självmedvetande. Det är även möjligt att 

utröna tanken på att vara i kroppen, i det subjektiva varandet, i Jaget, utifrån Mead, 

vilket kan kopplas till Berger & Luckmanns (1979) syn på Självet kopplat till kroppen. 

Berger & Luckmann beskriver det mänskliga förhållandet till kroppen på följande 

sätt: ” Å ena sidan är hon en kropp, på samma sätt som detta kan sägas om varje annan 

animal organism. Å andra sidan har människan en kropp” (Berger & Luckmann, 

1979:66). De poängterar att detta gör att individen pendlar mellan att ha en kropp och 

att vara en kropp, vilket i sin tur betyder att hon inte kan vara helt identisk med sin 

kropp. De menar också att, för att tolka människans beteende och handlande är denna 

syn på kroppen och individen av vikt. 

Dessa tre teoretikers likheter handlar om att Självet och kroppen förkroppsligas 

genom mötet med den Andre och intagandet av den Andres attityder genom gester, 

vilket i sin tur lär individen närhet och distans mellan Jaget och Miget (Berger & 

Luckmann, 1979; Giddens, 1997; Mead 1976). 

Det som skiljer sig mellan teoretikerna är dock synen på särskiljandet mellan 

kroppen och Självet. Mead (1976) ser distansen mellan kroppen och Självet som en 

sund och avgörande del av skapandet av individens Själv. Giddens (1997) ser att 

individen kan distansera sig kroppen men ser distansen mellan kroppen och självet som 

en osund handling likt ett kliv utanför kroppen, att se kroppen kapad från självet eller att 

se på kroppen som något som agerar utan att självet är med. Berger och Luckmann 

(1979) poängterar just att Självet kan vara i kroppen samtidigt som det kan se, 

distansera sig från kroppen. Poängen med att ta upp dessa tre olika tankar kring 

kroppens koppling till självet i studien handlar till stor del om olika upplevelser av 

kroppen i den sexuella situationen.

För att gå tillbaka till det Giddens (1997) tar upp, vilket är självet kopplat till 

kroppen genom kroppskontroll som en mekanism för att skydda sitt Själv i dagliga 
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interaktioner och att denna kontroll alltid finns där som ett alarm vid fara. Om 

människan inte hade denna kontroll skulle hon som resultat gå in i ett ontologiskt 

sammanbrott. Eftersom kroppen, enligt Giddens, är kopplad till Självet, lever individen 

i ett dubbelt förhållande i och med att kroppen nästan alltid är exponerad för andra. 

Detta gör att kontrollmekanismen ideligen får arbeta för att bevara individens historia.

Connell (2002) menar att det är omöjligt att skilja ut eller separera biologin från 

det sociala och vice versa. Var kropp har sin resa genom tiden och var kropp förändras 

när den blir äldre. Hon menar att kroppar stöter på olika sociala och biologiska 

företeelser under livet, exempelvis sjukdomar. Dessa är alla kopplade till varandra 

genom sociala praktiker; vi arbetar, träffar vänner går till Ica och så vidare. Kroppen är 

ett objekt i sociala praktiker, men även agenter genom individen, i de sociala 

praktikerna, vilket betyder att hon är och att hon handlar. Det resulterar i att kropparnas 

sociala praktiker skapar sociala strukturer, vilket i sin tur producerar fler kroppsliga 

strukturer i ett kropp-praktik-kretslopp, där kretsloppen utifrån människorna, överlappar 

och möter varandra. Det är just detta kropp-praktik-kretslopp som Connell menar är ett 

socialt förkroppsligande. Det kan handla om ett kretslopp, en människa, flera kretslopp, 

flera människor eller hela samhällen. Genus är ett exempel på sociala 

förkroppsliganden, människor bildar strukturer som refererar till fysiska drag hos män 

och kvinnor och bildar likväl också kropp-praktik-kretslopp. Basen är inte biologisk 

utan kroppen är en kroppslig arena. Denna arena reproducerar genus i dess former som 

man och kvinna men även andra former av genus; från olika kulturer, subkulturer och 

tidsåldrar. Dessa formar den genusstruktur som finns i samhället och Connell 

begreppsliggör detta med ordet den reproduktiva arenan. Kroppen är närvarande som 

agent i skapandet av den sociala världen, där agerandet inte enbart reproduceras utan 

måste också skapas och bearbetas. Connells definition av genus kommer senare i 

teorigenomgången. 

3.3 Sexualitet 

För att väva samman sexualitet med Självet och kroppen förs Rubin (1984) in, en 

teoretiker som ser sexualiteten på ett mer strukturellt plan, dock med grund i social 

konstruktionism. Därefter tas Giddens (1995) syn upp vad gäller självet och sexualitet.
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Rubin (1984) beskriver att sexualiteten brukar ses utifrån sexuell essentialism; att sex är 

något som kommer från naturen, som en naturlig kraft som existerar före allt socialt liv 

och form av institutioner. Hon förnekar inte den biologiska aspekten på sexualiteten, 

dock argumenterar hon för fokus på konstruktionen av sexualiteten. Hon menar, att 

uppfattningen om sexualiteten som biologisk ligger djupt nerbäddad i den västerländska 

synen på sexualitet genom medicin, psykiatri och psykologi. Det akademiska studiet 

kring sexualitet har skapat denna diskurs. De senaste 20 åren har dock denna syn 

kritiserats och andra teorier med en mer socialkonstruktionistisk ansats, intagit fältet. 

Hon menar att sexualitet idag, är lika mycket en produkt av människorna som dieter, 

infrastruktur och etiketter. 

Giddens (1995) beskriver att synen på parrelationen har förändrats att den 

traditionella syn som tidigare rådde handlade om individen; den romantiska kärleken, 

och att idag så råder den rena relationen, som består av fokus på relationen, jämlikhet 

och ett givande och tagande. Han tar även upp episodiskt sex, vilket handlar om sexuella 

möten utan direkta andra direkta förbindelser. Giddens (1995) beskriver också att 

sexualitetens utveckling lett till att den har blivit en del av människans bygge av olika 

identiteter. Sexualiteten har öppnats upp och ses inte längre som sprungen ur naturen. 

Den har idag blivit Självets modellera som länkar kroppen med Självet samt samhällets 

sociala principer. 

Giddens lyfter också upp begreppet plastisk sexualitet, de sexuella handlingar som 

idag inte behöver syfta till att vi reproducerar oss vid sexuella akter. Begreppet 

genomsyrar uppsatsen och handlar om en större frihet för exempelvis kvinnan i att sluta 

behöva tänka på att hon kan bli gravid vid heterosexuella möten, vilket också bidrar till 

att kvinnan kan uppleva den sexuella njutningen i en mer jämlik situation. Det vill säga 

att sexuella handlingar med en eller flera partners utgör en del av utvecklingen av 

individens identitet och dess historia. Den plastiska sexualiteten kan även ses som ett 

slag mot herraväldet; mot den tvingade falloskopplingen till alla slags sexuella 

handlingar. Sexuella handlingar behöver inte längre vara kopplade till mannen och hans 

sexualitet. 

Giddens (1995) syn på sexualitet ger uppsatsen en teoretisk grund av just 

sexualiteten, eftersom de symboliska interaktionisterna som här används inte skrivit 

direkt om Självet kopplat till sexualiteten blir Giddens ett bra komplement. 
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3.4 Normer och institution 

För att vidare förstå resonemanget om normer kring genus, sexualitet och kroppen, som 

nedan beskrivs, förs här in en syn på samhället och institutionalisering och skapandet av 

normer. Berger och Luckmann (1979) ser människan som vanemässig (haubitual), hon 

gör saker på samma sätt för att inte ideligen ska behöva besluta och definiera 

situationen. Detta beteende skapar mönster som bistår oss så att vi inte behöver tänka på 

exakt vad vi gör hela tiden. För att en institutionalisering ska vara möjlig nödgas 

vanemönster och processer gå före. Det vill säga för att skapa en institution måste en 

vana vara etablerad. De menar att institutionalisering sker där människor upplever 

vanemässiga beteenden i situationer ömsesidigt. Institutionen är alltid historiskt 

förankrad och kan inte skapas i nuet. Institutionen kontrolleras genom mänskligt 

handlande och ett så kallat fördefinierande via det vanemässiga beteendet. Kontrollen 

nyss beskriven tillsammans med sanktioner för beteenden bildar också tillsammans 

vidare kontroll i enlighet med institutionen. Institutionen brukas utifrån att många 

människor delar typifieringen. Institution kan även skapas av två människor genom att 

de båda observerar varandra och därefter gör rollövertaganden samt i sinom tid skapar 

eventuell gemensam historia och i förlängningen institutioner. Att se samhället och 

historien som skapad av samhället i en historisk kontext kan var svårt. Människan föds 

och socialiseras in i samhället och ser det som objektivt. Det är individen i dialektik 

med samhället som påverkas och påverkar genom sociala institutioner, det vill säga 

normer kan hämma individen samtidigt som individen kan påverka normen och skapar 

den.

Ferguson (1980) använder sig av Meads teorier runt Självet, definition av 

situation och rollövertaganden samt institutioner. Hon menar att Mead ser en länk där 

emellan, men att han inte går vidare i diskussion om hur det fungerar. Ferguson håller 

med Mead om att människan är intersubjektiv och att mening skapas i interaktion, men 

att mötet mellan människorna oftast inte sker på samma villkor. Ferguson menar att en 

person i ett möte oftast har en dominantare position och kan därmed definiera 

situationen och genom det bestämma hur den fortgår. Teoretikern åsyftar även att när en 

grupp människor har en gemensam syn genom den generaliserade Andre och de 
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använder dessa attityder mot något blir de attityderna institutionaliserad likt det Berger 

och Luckmann (1979) menar. Ferguson (1980) utgår främst ifrån hur maktsymmetrin 

fungerar mellan män och kvinnor. För att koppla Fergusons tankar till uppsatsen, är det 

möjligt att dra maktaspekten till sin spets och med fokus på den generaliserade Andre, 

socialisering av denne, se hur individen påverkas genom olika normsystem vad gäller 

genus, sexualitet och kroppen.  

För att koppla institutioner till sexualitet menar Berger och Luckmann (1979) att 

sexualiteten kontrolleras socialt genom samhällets och det sociala beteendets historia. I 

enlighet med Berger och Luckmann handlar Rubins sexuella värdehierarki (Rubin, 

1984) om sexuella normer. Rubin (1984) menar att sexuella handlingar har i det 

västerländska samhället setts mycket fyrkantigt och individer som går utanför dessa 

ramar straffas, vilket har gjorts genom formell och ickeformell kontroll. Ofta beskrivs 

också sex som en negativ och destruktiv kraft. 

Hon menar att i det västerländska samhället finns ett tydligt hierarkiskt system, 

där det heterosexuella samlaget vid möjlig reproduktion inom äktenskapet har högst 

värde. Därefter följer det monogama, heterosexuella samlaget mellan två personer som 

inte är gifta, följt av andra heterosexuella. De ses som goda sexuella handlingar. 

Därefter i hierarkin kommer monogama, stabila relationer hos lesbiska eller bögar, dock 

ses flatklubbar och promiskuösa bögar som icke god sexualitet. De som dock finns i 

pyramidens botten är transexuella, transvestiter, fetischister, sado-masochister och 

sexarbetare. Dessa hamnar där, menar Rubin, eftersom de är gränsöverskridande. De 

människor som finns högst i denna hierarki belönas med mental hälsa, respekt, lagar, 

social och fysisk mobilitet och institutionellt stöd. Ju, längre ner en människa befinner 

sig på denna skala, desto mer straffas hon av mental ohälsa, störningar, kriminalitet, 

begränsad social och geografisk mobilitet, hon förlorar stöd från institutioner och 

straffas ekonomisk.

Författaren anser att de flesta misstar sig på vad de gillar sexuellt och går på det 

som i samhället ses som sexuella handlingar, hon menar dock att individen skulle vinna 

på att se sexualiteten utifrån ett mångfall. 

Rubin (1984) har också vid sidan av hierarkin en annan teoretisk modell för att 

förklara goda sexuella handlingar i jämförelse med dåliga sexuella handlingar som hon 

kallar: the charmed circle (den betagna cirkeln). Den består av en cirkel och i cirkeln är 



- 15 -

en mindre cirkel. För att exemplifiera så finns i den inre cirkeln: heterosexuellt sex i 

motsatts till homosexuellt sex, vaniljsex (vanligt sex) i motsatts till sado-masochism och 

tvåsamhet kontra gruppsex eller onani etcetera. Poängen med hierarkin handlar om att 

det finns sexuella hierarkier trots andra slags hierarkier i samhället, exempelvis 

genushierarkier. Rubin menar att kvinnans underordning också måste ses utifrån 

sexualiteten. Att genus och sexualitet står nära varandra vad gäller makthierarkier. Det 

är även möjligt att, med hjälp av modellen, se viss heterosexualitet (handlingar) som 

överordnad annan heterosexualitet (handlingar) vid vissa sexuella handlingar 

exempelvis onani eller sado-masochism (Rubin, 1984).

En annan norm som i likhet med Rubins värdehierarki, handlar om sexualitet och 

genus är heteronormen. För att koppla an till Berger och Luckmann (2001) så menar 

Ambjörnsson (2006) att vi socialiseras in i ett heteronormativt samhälle.  Heteronormen

syftar till att vi ser genus utifrån man och kvinna som två poler, i motsatts till varandra 

och att sexuella handlingar sker dem emellan. Det syftar också till de lagar, institutioner, 

strukturer och handlingar som vidhåller synen på heterosexualitet som naturligt samt 

som det eftersträvansvärda. Vid förbindelse till institutioner är det möjligt att säga att 

heteronormen är institutionaliserad och upprätthålls av social kontroll. Det finns 

mängder av exempel som håller kategorierna man och kvinna inom ramar, dessa 

reproduceras genom färger, ord, och förväntningar; det vill säga socialt beteende. Det 

leder oss in på nästa stycke vilket handlar om genus. 

Connell (2003) ser inte genus som ett biologiskt uttryck eller som en fast 

polarisering vad gäller personligheten, utan som ett mönster, som regerar, den sociala 

ordningen, och hur människan agerar. De strukturerna kommer ifrån skillnaden på 

kroppen mellan man och kvinna. Connell definierar begreppet enligt följande (2003, s. 

22), hur samhället förhåller sig till människokroppen och vilka konsekvenser detta får 

både för privatliv och för mänsklighetens framtid. Genus är kulturellt betingat och 

reproduceras av människan, utifrån kan det uppfattas som stabilt men Connell 

poängterar att genus inte är det. Teoretikern beskriver att det finns flera maskuliniteter 

och femininiteter som härstammar från olika kulturer, subkulturer och tidsåldrar, att 

människan är aktiv i sitt sökande efter genus genom dessa olika femininiteter och 

maskuliniteter. 



- 16 -

Normer kring genus går ofta hand i hand med normer som rör kroppen. Johansson 

(1999) menar att människor idag söker den hårda kroppen, att kvinnans och mannens 

kropp idealiseras när den är lagom muskulös, fettsnål och hård. Han menar att den 

perfekta kroppen i sig blir ett självändamål. Under 70-talet var den androgyna kroppen 

fast med betoning på den feminina kroppen på tapeten, det feminina var det positiva. 

Idag menar Johansson att vi fortfarande strävar efter den androgyna kroppen, det är 

dock den hårda, maskulina kroppen som ses som perfekt. Johansson frågar sig även om 

det gör att maskulinitetskroppen och den feminina kroppen förs samman. Poängterar 

dock att det är ett slags falskt löfte som istället utgör en tillbakagång och ett särskiljande 

på kropparna. Han menar att trots att kropparna går åt samma håll i form uppvisar 

kvinnor och män med hjälp av kläder och uttryck en tydligare åtskillnad. Johansson tar 

även upp att enskilda kroppsdelar idag fokuseras, att det är dessa delar som blir 

sexualiserade och att denna kropp är ett resultat av debatten kring jämställdheten. Han 

menar dock, att strävan efter den androgyna kroppen öppnar upp nya sätt, för individen, 

att se på sin könsidentitet, vilket kan kopplas till Connell (2003) och nya kreativa 

genuspraktiker. 

Giddens (1997) teoretiska begrepp skam har tidigare tagits upp och kopplats till 

individens själv. Skuld är, enligt Giddens (1997), kopplat till avvikelse från sociala 

koder eller särskilda handlingar som är tabubelagda. Individens känsla av att göra fel, 

att begå misstag i sin sociala gemenskap, är vad teoretikern menar med skuld. Skuldens 

motsats är upplevelse av moralisk hederlighet. Det är av vikt att ta upp skuld kopplat till 

normer. Detta eftersom skulden frambringas ur avvikelse från normerna och blir därmed 

en del av den sociala kontrollen som tidigare beskrivits utifrån Berger och Luckmann 

(1979).

3.5 Sammanfattning av teorier 

Självet konstrueras i samspel mellan individer genom signifikanta symboler som 

skapar mening (Berger & Luckmann, 2001; Mead, 1995). Under tiden Självet 

konstrueras upptas symboler runt feminina och maskulina beteenden. Connell (2002) 

menar att genus skapas men att individen är aktiv i sitt sökande efter olika 

genusageranden. Den sexuella handlingen skapas, vid koppling till heteronormen, 
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genom de mönster som finns utstakat för hur individens biologiska kropp ser ut. 

Samtidigt menar Rubin genom Ambjörnsson (2006) att det finns normer kring den 

sexuella handlingen, det vill säga, att den skall ske mellan man och kvinna, inte med sig 

själv eller med fler än en, samt bör heller inte omfatta hjälpmedel. I en sexuell situation 

är kroppen i fokus. Giddens syn på kroppskontroll blir intressant vid upplevelsen av 

sexuella situationer eftersom han beskriver kroppen som ständigt utsätts för att vara ett 

objekt, kroppen vid naket tillstånd tillsammans med en eller fler människor kan 

upplevas extra sårbara eftersom den är naken och än mer blottad. Sexualitet enligt 

Giddens (1995) handlar idag om ett identitetsbygge av Självet och Connell (2002) 

menar, att genus ideligen skapas och producerar nya former av genus idag. Individer 

konstruerar därmed nya sexuella handlingar genom att frångå de institutioner kring 

genus, kropp sexualitet som tidigare beskrivits. Samtidigt som de också upprätthålls av 

kraften i den sociala kontrollen.  

4 Metod 

För att finna respondenternas mening i deras livsvärldar har semistrukturerade 

djupintervjuer använts i studien. Denna intervjuform är, enligt Kvale (1997), 

strukturerad med tematiska frågor som intervjuaren utgår ifrån, det är dock möjligt att 

ändra struktur och även ställa följdfrågor till respondenten, under intervjun. Syftet med 

intervjuerna är att jag som undersökare skall förstå respondenten utifrån hennes värld, 

handlande och varande. 

4.1 Procedur 

Respondenter söktes genom att information sattes upp på klubbar på forumet QX3, 

RFSU:s4 intranät, en högskola i en mellanstor Svensk stad och på en folkhögskola 

utanför en svensk småstad. Information sattes upp på dessa platser, därefter svarade tio 

personer, tre av dessa intervjuades inte på grund av att mailkontakten med en person 

inte upprätthölls, tidsbrist och en av dem hörde av sig för sent. Därefter upprättades 

mailkontakt med de sju deltagarna och tid för träffarna bestämdes. Fyra av 

respondenterna är kontaktade genom bekvämlighetsurval, en bekant satte upp 
                                               
3QX är ett virtuellt forum för homosexuella, bisexuella, transpersoner med vänner 
4RFSU är en förkortning för Riksförbundet för sexuell upplysning. 
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informationen på en folkhögskola och bestämde tid och dylikt henne. I början av 

intervjuerna informerades alla respondenter om att intervjun handlade om deras liv och 

upplevelser så att inget var rätt eller fel, att de skulle behandlas anonymt och att de 

kunde ställa frågor och/eller avbryta intervjun om du upplevde den jobbig. Två 

intervjuer är gjorda i respektive respondents hem, tre intervjuer är gjorda i grupprum 

eller liknande, tre intervjuer är gjorda på Caféer och tre intervjuer är gjorda på ett 

internatboende på den folkhögskolan. Åtta av respondenterna har förfrågats om vart de 

vill att intervjun skulle hållas, det enda kriteriet var en någorlunda tyst miljö för möjlig 

inspelning. De tre resterande som intervjuades i grupprum frågades inte eftersom 

rummen ansågs bra, eftersom de var tysta och avskilda. Intervjuguiden är sammanställd 

utifrån olika teman: 1. Identitet, 2. sexuellt narrativ utifrån partners och onani, 3. 

kroppen i en sexuell situation, 4. genus i en sexuell situation och påverkan från 5. 

normer som rör sex med partners, onani,  kroppen och genus i sexuella situationer. 

Intervjuerna tog mellan 30 – 90 minuter beroende på hur mycket respondenten 

berättade. Alla intervjuer spelades in för vidare transkription och transkriptionerna 

meningskoncentrerades enligt den procedur Kvale (1997) beskriver.

4.1.1 Urval 

Kriterierna för respondenterna var att de skulle vara kvinnor mellan 20-30 år och att de 

skulle ha haft minst en sexuell relation. Informationen var densamma på alla platser och 

den bestod av en text (se bilaga, 2). I texten poängterades att en viss sexuell läggning 

inte premierades utan att en bredd söktes. En av intervjuerna är en pilotintervju. Den 

intervjun skilde sig inte åt från de andra intervjuerna därför används den också som 

empiri i studien.

4.1.2 Presentation av respondenterna 

Respondenterna som deltagit i studien är en mycket bred grupp individer. Den består av 

11 kvinnor mellan 20-30 år. De har alla haft minst en/ett sexuell(t) relation/möte med en 

annan människa. För att få förståelse för resultat och deltagarnas citat presenteras alla 

kort nedan ifrån deras livssituation och sexuella historia. De har fingerade namn och 
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vissa fakta har tagits bort för att inte röja deras person. Alla har växt upp och bor i 

Sverige. 

Susan, 20 år, är adopterad från ett sydamerikanskt land och hon är uppvuxen i en 

småstad och i en kärnfamilj. Hon arbetar samt söker för tillfället jobb och hon bor i en 

medelstor svensk stad. Susan finner det mer intimt att ha sex med någon annan, än sig 

själv. Hon berättar att hon träffar tjejer på ”fyllan”, oftast tror tjejerna att hon är en kille 

eftersom hon, enligt henne själv, ser ut som en kille. Susan upplever att sex är olika 

varje gång eftersom hon har sex med olika personer. 

Carolina, 20 år, är uppväxt på landet, i en kärnfamilj. Hon läser en 

friskvårdsutbildning på en folkhögskola utanför en småstad. Carolina har tidigare haft 

sex med sig själv ganska ofta, men för tillfället är det inte så frekvent. Hon beskriver två 

relationer, båda relationer innefattar kärlek och sex, den första är Carolinas expartner 

den andra är hennes nuvarande partner. 

Kristin, 20 år, är uppväxt i en småstad och i en kärnfamilj. Hon läser för tillfället 

en ledarskapsutbildning på en högskola i en medelstor stad, där hon också bor. Kristin 

anser att hon var mycket sen med onani. Efter att på olika sätt och vid olika tidpunkter 

provat, har hon sedan en tid hittat ett sätt som hon är nöjd med. Hon beskriver tre 

relationer; den första beskriven var hennes första partner, sex- och kärlekspartner, de 

hade en distansrelation i tre år. Den andra relationen var också en distansrelation som 

hon beskriver var på hennes villkor. Den tredje relationen varade i två månader och var 

främst en sexuell relation. 

Erika, 21, är uppväxt i en medelstor stad och i kärnfamilj, hennes föräldrar skildes 

när hon var 16 år. Hon läser och praktiserar dans på en folkhögskola utanför en småstad 

för tillfället. Erika anser onani vara bra för att lära känna sig själv. Hon upplever dock 

ibland enorma skuldkänslor och kan känna sig äcklad inför sig själv vid onani. Erika 

beskriver att hon var väldigt sen med att ”bli av med oskulden” och har främst haft 

sexuella relationer/möten. Det första mötet beskriver hon som bra, att han var snäll och 

förstående. Den andra relationen hon hade varade i 1,5 år. Hon beskriver relationen som 

dålig, att hon gillade honom men att han enbart ville ha ”två hål”. Den tredje sexuella 

situationen hon beskriver är med en person som hon menar har samma fysiska behov av 

närhet som hon och att det kändes mysigt. 
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Karin 24 år, kommer från en småstad och hon är uppvuxen i en kärnfamilj. 

Studerar en ledarskapsutbildning, för tillfället, i en medelstor stad. Karin har inte sex 

med sig själv så ofta längre. Hon började medvetet onanera när hon var runt 11-12 år 

och tyckte att det var fantastiskt men efter första gången hon hade sex med en annan 

person, försvann den fantastiska känslan, vid onani. I början skämdes hon lite för sina 

handlingar men hade en god vän hon kunde prata med. Karin beskriver tre relationer; 

den första var en parrelation som var mycket destruktiv, därefter beskriver hon en 

sexuell relation där hon var kär men inte han, hon beskriver också sin nuvarande 

kärleksrelation som hon upplever som jämlik. 

Lena, 24 år, är adopterad från ett Östeuropeiskt land, hon är adopterad av personer 

från samma land men de bodde då i Sverige. Hon läser till sjuksköterska och i 

förlängningen till sexolog. Lena upplever onani som tråkigt eftersom hon vet vad som 

skall hända. Hon beskriver några relationer; sin första pojkvän som hon var mycket kär 

i, hon berättar om två tjejer som hon dejtat/haft sex med, och om sexuella situationer 

med fler personer i samma stund. 

Sofia, 25 år, är uppvuxen på en gård utanför en småstad. Hon har studerat och 

studerar nu kurser bland annat turism och socialpsykologi. Sofia onanerar frekvent, hon 

beskriver att hon tidigare haft synen att det var hennes partners jobb men att hon inte ser 

det så längre. Hon beskriver några relationer; den första relationen som var både 

kärleks- och sexrelation som var bra, det sexuella var dock ibland på hans villkor. Den 

andra relationen är hennes nuvarande ”on hold-relation” som är med en kille som ”mår 

psykiskt dåligt”. De hade sex till en början men inte längre för att han inte har någon 

sexlust. 

Maria, 26, är uppvuxen i en storstad och i en kärnfamilj. Hon läser 

genusvetenskap och regisserar för tillfället.  Maria brukar onanera i perioder. Tre 

relationer beskriver hon; den första var med en person som inte mådde så bra, vilket 

gick ut över relationen som blev mycket destruktiv. Den andra relationen var med en 

person som hon bodde med och den varade i 2 år. De hade en ickemonogam relation 

men var varandras primärpartners och relationen var väldigt bra. Den tredje relationen 

är också den senaste, hon beskriver den som mycket seriös och den bestod av kärlek och 

sex bland annat ”BDSM-sex5”. 

                                               
5 BDSM är en förkortning för bondage och disciplin och sado-masochism. 
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Lisbeth, 26 år, är född och till viss del uppvuxen i en småstad. Hon växte dock 

främst upp i en medelstor stad i en kärnfamilj. Lisbeth bor och läser en 

friskvårdsutbildning utanför en småstad. Lisbeth onanerar i perioder, hon fann 

handlingen genom en kompis hon hade som barn de var cirka 11 år. Hennes kompis 

visade hur man kunde gnida underlivet mot en leksak. Lisbeth beskriver tre relationer 

men också tillfälliga relationer. Den första relationen var totalt hämningslös och bestod 

av både sex och kärlek. Lisbeth har också haft en del tillfälliga relationer som inte 

fungerat så bra. Hon tror att de jobbiga känslorna kommer ifrån hennes andra 

kärleksrelation där hon inte var riktigt kär men ville vara det, så den relationen byggde 

mycket på att ”fejka” känslor. Denna känsla höll i sig fram tills hon blev kär igen, vilket 

var några år sedan och den var besvarad. De inledde en relation Lisbeth berättar dock att 

den sexuella relationen var lite svår eftersom båda upplevde en del tidigare erfarenheter 

som påverkande på deras sexuella relation. 

Camilla, 26 år, kommer från ett litet samhälle utanför en medelstor stad. Camilla 

läser idag en friskvårdsutbildning utanför en småstad. Hon brukar onanera, det kan vara 

för att hon är sugen eller att hon använder onanin som smärtstillande, om hon har 

mensverk eller liknande. Hon gör det inte lika ofta idag, som när hon var yngre. I sin 

första relation bestod det sexuella av mycket experimenterande. Hon beskriver några 

andra relationer hon haft, med yngre killar, där hon bestämt över relationerna och om de 

träffats eller när de ska gå eller liknande. Hon beskriver sin nuvarande relation som 

jämlikt och att hon respekterar honom.  

Malin, 30 år, bor i en medelstor stad. Hon har tidigare studerat, jobbat och skall 

börja en militärutbildning. Malin brukar onanera, ibland handlar det om en urladdning, 

ren tristess, av vana eller ”kåthet”. Malin beskriver att första gångerna som hon hade sex 

så var det en aning trevande, hon såg och ser sex som en aktivitet. Hon menar att hon 

inte behöver ha känslor för en person, för att ha sex. Malin beskriver flera relationer, 

den första relationen hon beskriver var med en kille som var oskuld och han ville inte ha 

sex, därefter beskriver hon en flickvän där relationen till en början var mycket bra de 

var väldigt kära och kåta på varandra, därefter beskriver hon en relation med en person 

som hon slutade vara kär i men kände sig bunden till ändå. Malin beskriver en annan 

relation där hennes dåvarande partner ville ha mindre sex än vad hon ville och hon 
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kände sig ”oälskad”. Hon beskriver också sin nuvarande relation där hon är mycket kär i 

sin partner. 

5 Resultat

Disposition 

I uppsatsen fokuseras unga kvinnors upplevelser och erfarenheter av sexuellt varande 

och handlande med dem själva och med någon/några andra. Resultatet har delats in i sex 

delar, den första delen handlar om upplevelsen av kroppen i den sexuella situationen 

och därefter fokuseras genus också i den sexuella situationen. Därpå presenteras 

resultatet kring respondenternas upplevelser av onani, och sexuellt umgänge med andra, 

upplevelserna av situationerna jämförs också slutligen. Den sista delen handlar om 

upplevelsen av normer i samhället som rör genus, kroppen, sexuella handlingar och hur 

de påverkar individen i den sexuella situationen. Därefter knyts analysen ihop i en 

sammanfattande del. Respondenternas utsagor tas oftast upp genom citat och ibland 

utdrag från transkriptionen där I står för intervjuare och R står för respondent. 

5.1 Respondenternas upplevelse av sin kropp i den sexuella situationen

Respondenterna beskriver sina kroppar utifrån sexuella situationer, på många olika sätt. 

Tre respondenter (Malin, Sofia och Lisbeth) beskriver hur det känns i kroppen. Malin 

beskriver att hon gillar sin kropp för att den är känslig. Sofia säger att hon i en sexuell 

situation främst tänker på hur det känns när någon tar på henne: 

Ehm, jag tänker mycket på /…/ alltså, hur det känns när det är skönt och så där. Just 
hur jag tänker på mig själv när jag har sex med någon /…/  Jag har liksom inte det 
här, jag vet vissa tjejer, ja, nu, ser de min mage och så där! Sånt tänker jag inte alls 
på, man bara ger sig hän hela tiden. Ehm, ja, jag tänker inte på något på det viset. 
Men, visst att man har bröst det är tydligare när man har sex, då är det någon som tar 
på dem liksom, men annars tänker jag inte på något speciellt. (Sofia)

Lisbeth upplever sin kropp på olika sätt i sexuella situationer, vilket beror på hur hon i 

övrigt mår och om hon är med någon hon älskar och känner tillit till. Vid ett sådant 

tillfälle kan hon totalt glömma av att tänka på sin kropp. Erika menar att kroppen skall 

vara så funktionell som möjligt. 
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Karin och Kristin känner sig som snyggast och sexigast i sexuella situationer 

tillsammans med någon annan person. Kristin beskriver det livligt vilket liknar det 

Karin också beskrivit: 

För jag tror nog att precis när jag har sex, det är nog det ögonblicket som jag ser jag 
min kropp som sexigast /…/ just för att han gör den sexig och han måste tycka det, 
för att han faktiskt är här. Ja, ne, jag har aldrig riktigt varit så att den här kroppsdelen 
tycker jag inte om. Aldrig faktiskt, så tror jag, att när man sportar så tror jah, eh med 
närkontakt i och för sig med tjejerna då, men ändå det har aldrig varit något 
problem. (Kristin) 

Lena beskriver också att hon är nöjd med sin kropp även i sexuella situationer. 

Malin, Karin, Carolina och Maria kan ibland tänka på att magen är för stor eller att 

brösten ser konstiga ut, men de menar att det inte är en så stort längre. Det var något de 

tänkte mer på när de var yngre. 

Maria beskriver också att hennes partners sett kroppsligen väldigt olika ut och hon 

har uppskattat och fascinerats över deras kroppar. Hon tänker att människor hon träffar 

sexuellt, gör det samma med hennes kropp. 

Erika, Lisbeth och Susan tar upp den muskulösa kroppen, de två förstnämnda 

beskriver att de har muskulösa kroppar och Susan säger att hon vill ha en muskulös, lite 

mer manlig kropp. Hon tränar för att den skall bli sådan. 

5.1.1 Analys: Kroppen i Jaget och Kroppen ur den Andres ögon 

Giddens (1997) och Mead (1976) ser aningen olika på kroppens betydelse för Självet 

som tidigare beskrivits. Oavsett deras olika syn på kroppen menar de ändock att 

kroppens upplevelser kopplas till Självet och därmed Självets skapande och utveckling.

Mead (1967) tar upp att, för att bli medveten om sig själv, sin kropp, måste 

individen se den med den Andres attityd. Att individen har en kropp men, också är en 

kropp, är något Berger och Luckmann (1979) tar upp, vilket är vad de båda tidigare 

teoretikerna beskriver. Dessa teoretiska anspråk behöver inte motverka varandra utan 

kan ses utifrån olika upplevelser. Det intressanta är dock att respondenterna nästan 

enbart berättar om sin kropp på ett sätt, där de beskriver den som något frånkopplat sina 

Själv genom den Andres attityder, i linje med Mead (1976) och Berger och Luckmann. 
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Det är dock tre respondenter som tar upp den subjektiva upplevelsen av kroppen i 

den sexuella situationen: Det är Sofia som beskriver att hon inte riktigt direkt tänker på 

sin kropp, hur den ser ut, förutom hur kroppen känns i den sexuella situationen. Detta 

kan kopplas till att vara i Jaget (Mead, 1976) att vara subjektiv och att inte tänka på sin 

kropp utan som Berger och Luckmann (1979) beskriver det att vara för stunden sin 

kropp. 

Malin beskriver hennes kropp som en bra kropp i sexuella sammanhang eftersom 

den är känslig. Lisbeth tar upp att om hon älskar någon som älskar henne tillbaka, kan 

hon glömma bort sin kropp som ett objekt. Att vara i Jaget handlar om att i situationen 

enbart se till vad som händer, att reagera med kroppen och vara väldigt mycket i den 

sexuella situationen. Detta betyder inte att de respondenter som beskrivits inte kan se 

sin kropp som ett objekt, utan att de snarare har möjligheten att gå i och ur det 

subjektiva och objektiva tillstånden, i den sexuella situationen. Det Lisbeth tar upp att 

kunna gå in i Jaget då hon älskar någon och känner sig älskad kan kopplas till trygghet 

och det Buber (1996) tar upp om det äkta samtalet att trygghet måste finnas för att gå 

från distans till relationen. 

Kroppen är det redskap som används vid sexuella situationer. Giddens (1997) 

menar att individen lever med kroppen och hon upplever världen med hjälp av kroppen. 

Han menar också att kroppen tillsammans med självet i världen är skör, då den ideligen 

exponeras. Erika en av respondenterna tar upp att kroppen i en sexuell situation bör vara 

så funktionell som möjlig. I den sexuella situationen är kroppen också oftast naken, 

vilket då enligt Giddens utgör en spänning mellan skam och stolthet. Han menar dock 

att vi ideligen får jobba för att bevara vår historia och att denna kontrollmekanism är 

viktig för vårat Själv. Som Giddens (1997) beskriver, om individen i den situationen 

skulle utsättas för kränkande behandling och upplever skam, skadas Självet, vilket är 

något som i analys: 5.6.2 Den sexuella leken och den kryptera(n)de medspelaren.

De resterande respondenterna som svarat kring upplevelser av kroppen, beskriver 

kroppen utifrån mötet med den Andre (Mead, 1976; Berg, 1992). Två av respondenterna 

menar att de ser kroppen som sexigast i en sexuell situation med en annan människa. 

Detta är möjligt att se som ett övertagande av den Andres attityd, att de ser sin kropp 

genom någon annan, att kroppen i den sexuella situationen är sexig. Det är möjligt att ta 

upp Självets dialektiska delar vid analys av kroppen i en sexuell situation. För att tycka 
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att hon är sexig måste hon veta vad sexig är, hon måste också genom det subjektiva 

Jaget internaliserat den Andres attityd (Mead, 1976; Berg, 1992). Sedan måste hon 

genom Jaget reflekterat över vad Miget erhållit samt tagit det till sig och på det viset 

internaliserat symbolismen av att se sig som sexig (Berg, 1992). Det personen har gjort 

är att, genom den Andre, objektivierat sin kropp och kan genom det se sig som sexig. 

Kristin beskrev följande; ”det är nog det ögonblicket som jag ser jag min kropp 

som sexigast /…/ just för att han gör den sexig och han måste tycka det, för att han 

faktiskt är här ” (Kristin). Hon upplever att genom att tänka på hur han tänker, upplever 

hon sig sexig i rollövertagandet att han tycker att hon är sexig och då genom den Andres 

attityd blir hon det (Berg, 1992; Berger & Luckmann, 1979). 

Det är på liknande sätt som några av de andra respondenterna beskriver när de tar 

upp, hur de förut och ibland idag kan tänka på kroppens utseende. Malin, Karin, 

Carolina och Maria beskriver att de ibland tänker på hur en kroppsdel ser ut. Johansson 

(1999) menar att vi idag fokuserar på utvalda kroppsdelar dit sexuell symbolik 

frambringas. Kroppen idag är också ett verktyg för att bli perfekt beskriver han, att 

människan fokuserar på att vissa delar skall bli perfekta. 

Det är dock spännande att se till Maria som uttrycker att hon inte längre tänker så 

mycket på sin egen kropp, i den sexuella situationen, eftersom hon haft olika partners 

med olika slags kroppshyddor. Rent teoretiskt är det möjligt att koppla definition av 

situation och antagande av den Andres och Självets attityder (Mead, 1976). Hon har 

tagit in deras kroppar vid tidigare situationer och gillat och fascinerats av dem, oavsett 

storlek, kön eller form, vilket gör att hon gör sig själv till den Andre och definierar 

situationen, kroppens utseende. Således kan hon i sin tur definiera sin egen kropp som 

fascinerande för den Andre hon möter i den nya sexuella situationen. 

Kroppen som subjekt och objekt är två teoretiska förklaringar till hur vi upplever 

den (Mead, 1976; Berger & Luckmann, 1979). Det är som mycket annat beskrivet i 

uppsatsen, det inte så att vi upplever dessa delar enbart utifrån delarna utan de står i 

dialektiska samband med varandra. Upplevelsen av kroppen i en sexuell situation 

pendlar mellan upplevelsen av subjekt och objekt. 

Några av respondenterna (Lisbeth, Erika och Susan) tar upp den hårda kroppen 

som ideal. Två av dem pratar om att de har den kroppen och gillar den. Johansson 

(1999) menar att vi idag söker den hårda kroppen den androgyna kroppen. Detta är en 
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möjlig teoretisk koppling till vad respondenterna beskriver samtidigt som de också tar 

upp manlighet eller maskulinitet. Det är möjligt att de både söker den perfekta hårda 

kroppen men också att de söker ett annat sätt att se på genus än det traditionella vad 

avser att vara kvinna. I nästkommande del kommer detta tas upp ytterligare. 

5.2 Respondenternas upplevelse av att vara kvinnor i den sexuella 

situationen

Under intervjuerna har frågan kring hur det är att vara kvinna i en sexuell situation 

tagits upp. Utifrån respondenternas utsagor, har två olika erfarenheter uppdagats; det är 

upplevelse av att vara kvinna och upplevelsen av att vara kvinna i relation med någon 

annan. 

Flertalet respondenter upplever det problematiskt att uppfattas som stereotyp 

kvinna. Erika upplever sig okvinnlig och tycker inte om att hennes identitet skall 

förknippas med feminin sexigheten. Lisbeth ser sig själv som androgyn; att hon 

upplever sig ibland som kvinna, ibland som man och ibland tänker hon inte alls på

hennes könsidentitet. Hon beskriver en tidigare relation, när hon började komma till 

insikt med att hon upplevde sig som androgyn; ”..jag dilade med min androgyna sida 

under vårat förhållande, fick insikt om att vara androgyn liksom. I det så blev det, det 

kunde vara komplext när vi hade sex om jag kände mig som man eller kvinna” 

(Lisbeth). Maria ser sig som kvinna biologiskt, socialt och mentalt, hon upplever det 

dock problematiskt att alltid uppfattas utifrån hennes biologiska kropp, vilket hon 

beskriver det följande citatet: 

Jag definierar mig som kvinna, som cisperson 6 ehm, jag är inte transgender utan jag 
definierar mig verkligen som kvinna, samtidigt som jag alltid måste ha fotnoten: - att 
det inte är mitt fel /…. /Det är ju det jag har blivit och har erfarenheter ifrån, jag 
hade inte varit samma person om jag var född med snopp. Och många erfarenheter 
bygger ju på att jag är kvinna och det är ju en stor del av min identitet också. (Maria)

/…./ .någonting som jag bara kommer på, som definierat mig och mina relationer. 
Det har varit av de människor jag dejtat både seriöst och mindre seriöst. Så har den 
övervägande majoriteten varit eller blivigt bisexuella och det är bara något som 

                                               
6 Cisperson: Att det mentala och sociala könet överensstämmer med det biologiska könet som individen 
är registrerad som vid födseln. 
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blivigt. Så jag har träffat en straight kille och han var inte så straight. Det var väl det 
jag anade från början. Det är något som återkommit /…/ (Maria)

Hon beskriver även att hon känner sig stressad av andra som attraheras av henne 

på grund av att vara kvinna, likaså av att ses och uppfattas som kvinna eller av egenskap

av kön. Samtidigt som hon beskriver att hennes erfarenheter och upplevelser bygger på 

att hon har en kvinnokropp och andra människors bemötande utifrån den. 

Malin kan ibland uppleva sex utifrån ett manligt perspektiv, ”känslan av att ha 

kuk”, det är oftast när hon är med sig själv eller i varje fall inte när hon själv blir 

penetrerad. Camilla menar att hon fungerar sexuellt som en kille, hon beskriver att killar 

gillar olika sexlekar, vilket inte tjejer gör, enligt henne, och ser sig därför mer som en 

kille sexuellt. Hon beskriver sin känsla av genus enligt följande:

Jag är en hybrid; kvinna på utsidan och man på insidan, från början ville jag vara 
kille men det gick inte och jag tror inte att jag skulle vilja vara kille rent så. Sen så, 
inuti så har jag ju en väldigts stark libido känner att jag vill prova på allt jag har inga 
så där,  - Det vill inte jag göra! Sådana grejer har jag i praktiken inte. Mot urin och 
kräks och bajs - Nej tack! Men i övrigt – ja, visst det kan jag prova och det är kul, så 
det är lite så jag ser det. (Camilla)

Camilla kan ibland känna sig främmande inför sina egna bröst och hon har ibland 

önskat att hon hade en manskropp så hon skulle slippa vara en dold person. Hon 

upplever att det inte finns ord för hur hon upplever sitt genus, vilket har resulterat i att 

hon uppfunnit egna ord. 

Flertalet respondenter talade om hur deras genus/könsidentitet/ att vara kvinna 

skapades i relation till andra människor, dock är upplevelserna mycket olika och på 

olika plan. Kristin upplever sig mer feminin tillsammans med en man, i en sexuell 

situation. Malin känner sig kvinnlig när hon får höra att hon är exempelvis vacker, av 

någon. Karin beskriver hur hon blir feminin på följande sätt: 

I- Känner du en känsla då liksom, känns det mer... vad ska man säga om du har 
kortkort?...
R- Ja då känner jag mig mer kvinnlig, absolut! Det blir också lättare att locka med 
en massa skämt, sexuella skämt. Är jag i sängen t.ex. och har sexiga underkläder så 
känner jag mig mycket snyggare för att jag vet att det här tänder honom liksom. 
(Karin)

Att Karin tänder honom i en sexuell situation gör henne sexig och kvinnlig. Malin 

säger att det kan vara väldigt kvinnligt med två kvinnor tillsammans. Erika, tar upp en 
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relation hon haft, där hon känner att hon inte kunde gå vidare eftersom han ville att hon 

ska vara ”tjejen” vilket krockade med hur hon såg på sig själv vilket inte var den 

”typiska tjejen”.  

Susan beskriver hur hon brukar träffa eventuella sexpartners på fester, och att de 

brukar tro att hon är en kille. Susan tycker att det är helt okej att de personer hon 

har/eventuellt ska ha sex med ser henne som en kille, hon ser sig själv som något mitt 

emellan kille och tjej. Hon framställer en bild av att hon alltid har varit en pojkflicka, 

vilket hon ser som lite coolare. Nedan visas ett utdrag från intervjun om hennes 

resonemang: 

R- Många brudar som kommer till mig, de tror att jag är en kille, de blir näst intill 
småbesvikna ibland.
I- Förstår de?
R- Det är rätt roligt tro mig, det är skitkul. Ibland går de där ifrån eller så är de kvar 
ändå. Antingen eller, kul, antingen får man sig ett knull eller så går man där ifrån. 
I- De som går, vad säger de då? 
R- De säger att jag är knäpp, oftast! Eller inte knäpp, de är väl lite mer groteska i 
munnen, än knäpp, går därifrån, alltid skitkul. Det är sant jag lovar. Det är lite 
småroligt faktiskt! (Susan) 

Lisbeth, brukar i relationer träffa tjejer som är feminina. Hon menar att eftersom 

hon ser sig som androgyn är hon både heterosexuell och homosexuell. När hon ser sig 

som man och är med en kvinna, blir hon heterosexuell och om hon ser sig som kvinna 

blir hon homosexuell. Hon gillar därför inte ordet lesbisk men brukar använda ordet gay 

och menar att även heterosexuella skulle kunna kalla sig gay. Hon definierar både genus 

och sexuell läggning/sexualitet utifrån hennes upplevelse av sin könsidentitet, för 

stunden, och partnerns kön. Maria har en vän som identifierar sig som bög, de har haft 

en diskussion om en eventuell kärleks- och sexrelation. De har dock kommit fram till att 

de inte ska ha en sådan relation, eftersom han definierar sig som bög:

Den senaste /…/ kärleksrelation som jag har haft vi har inte haft någon sexuell 
relation och /.../ kommer nog inte ha det, men vi har haft ett stort samtal om det, jag 
träffade en person och vi blev varandra extremt nära. Till slut var vi tvungna att ha 
en diskussion om vad vi har för en relation, och kom fram till att en sexuell relation 
skulle vi inte ha, därför att han är bög. Och det ur mitt perspektiv så har jag väldigt 
svårt att förstå att vara bög, vad det har att göra med mig och min kropp. Han får 
vara hur mycket bög han vill, det har inget med mig att göra, men för honom är det 
en viktig del, av hans identitet, snarare handlar det om att han vill vara bög, att det är 
viktigt för honom, än att han inte tänder på mig. (Maria)
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Maria upplever detta som svårt eftersom hon inte uppskattar att bemötas som enbart 

kvinna, att han sätter sin identitet före deras eventuella relation. 

Några av respondenterna har funderat på relationer de haft med män. Lena 

tycker att som kvinna är inte hennes önskningar lika mycket värda. Hon ser sig som mer 

äventyrlig än hennes partner, men ”backar bland” för hans sexuella önskningar. Kristin 

och Carolin har också funderat kring tjejer och killars ansvar/krav, i sängen och de 

menar att de har olika ansvar/krav. Kristin föredrar att vara tjejen som kan vara på ett 

mer omhändertagande sätt och han kan ta mer ansvar för hennes välbefinnande medan 

hon kan sätta honom i första rummet. 

5.2.1 Analys: Genus i Självet och med den Andre 

Rubriken; Genus i Självet och med den Andre syftar till att respondenterna tar upp olika 

upplevelser av genus kopplat till den sexuella situationen, vilka är deras upplevelser av 

att vara/tillhöra/uppfattas som/i kategorin kvinna och genus ihop med någon annan 

person. 

Det som är tydligt är att de respondenter som tar upp upplevelsen av genus, är 

också de (Lisbeth, Camilla, Maria, Susan och Erika) som inte riktigt trivs i kategorin 

kvinna, som är utdelad till dem genom deras kroppar utifrån andra. De andra tar istället 

upp olika genusansvar mellan man och kvinna i den sexuella situationen (Kristin, 

Carolin och Lena). 

Connell (2003) menar att genus är ett mönster, en social praktik, som regerar den 

sociala ordningen. Hon är också tydlig med att genus utifrån maskulint och feminint 

inte är två fasta kategorier, de finns många femininiteter och maskuliniteter. Erika 

beskriver att hon har en kropp som hon upplever inte ses som typiskt feminin. Detta 

eftersom hon haft hormonrubbningar, vilket har resulterat i att brösten inte växt direkt 

och hon har lite hår på bröstet. På flera sätt verkar hon ledsen över att kroppen inte är 

normativt feminin. Hon talar dock om att hon inte upplever sig själv frånkopplat sin 

kropp som stereotypt feminin. Hon går emot det mönster Connell beskriver, eftersom 

hennes kropp inte helt går in i det, samtidigt som hon är en femininet. Att bryta det 

mönster och den struktur som finns kan vara svårt speciellt när det inte blir ett eget val. 

Lisbeth bryter även hon mot genusmönstret då hon ser sig som androgyn och 

beskriver att det ibland kan bli komplicerat. Camilla tar också upp att hon inte riktigt 
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trivs och pratar om sig själv som en ”hybrid”. Camilla och Lisbeths tankar kring deras 

könsidentiteter kan ses på lite liknande sätt, de upplever något slags mellanting mellan 

maskulin och feminin. Lisbeth beskriver det på så vis, att hon pendlar mellan att känna 

sig som kvinna, man eller ingetdera och Camilla på så sätt att hon upplever sig som 

kvinna på utsidan och man på insidan. De båda tar också upp kroppen och framförallt 

brösten som markerare. Camilla beskriver att hon ibland kan uppfatta det som att de inte 

borde vara där och Lisbeth beskriver att hon tycker att det är skönt att hon har små 

bröst. 

Connell (2003) beskriver att genus med dess förväntningar är kopplade till mäns 

och kvinnors biologiska kroppar, men att femininitet och maskulinitet är stora system 

med förväntningar och upplevelser långt från den biologiska kroppen. Respondenternas 

beskrivna upplevelser är att de överskrider eller står utanför maskulinitet och femininitet 

samtidigt som de genom sina kroppar bemötts som kvinnor. 

Deras Mig är kopplade till erfarenheter där den Andre speglat att de borde vara 

feminina (Mead, 1976). Under primärsocialisationen upplever barn sin värld utifrån sina 

signifikanta Andra som definierar världen åt dem (Berger & Luckmann, 1979). Under 

sekundärsocialisationen är det dock möjligt att anta flera sätt att se på världen och på sig 

själv. Det blir här tydligt att respondenterna har funnit nya sätt att definiera sina genus 

utifrån. Lisbeth och Camilla har var sina ord för det också. 

Connell (2003) menar att människan är kreativ i sin process vad gäller genus, hon 

kan plocka från många håll. Att Lisbeth och Camilla upplever sig själva på detta vis bör 

ses som en kreativ process, att frångå det traditionella mönstret. Maria svarar lite 

tvekande vid hur hon definierar sitt genus, hon har en biologisk kvinnokropp och 

hennes erfarenheter härrör från att hon är kvinna, det vill säga att människor bemöter 

henne som kvinna. Hon finner kategorierna man och kvinna som problematiska. 

Connell (2003) påvisar att genus skapas i relation och i situationen, vilket är 

tydligt nedan. Kristin och Karin, som tidigare tagits upp, beskriver att de genom en 

killes uppmärksamhet blir feminina. Det de beskriver är mycket tydligt att deras genus 

skapas när de får uppmärksamhet av en kille, av det maskulina och motsatta. Kristin 

beskriver att när hon är med sina tjejkompisar finns inte genus, hon upplever inte det då 

som starkt utan att för henne handlar det om mötet med motpolen för att hennes genus 

skall uppstå. Det spännande med Kristin är att genus likt allt annat socialt skapas i 
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relationen (Connell, 2003), Kristin identifierar sig med den Andres attityd (Mead, 1976) 

gentemot henne, som feminin. 

Lisbeth beskriver att det ibland blir problematiskt för henne, i mötet med den 

Andre, i en sexuell situation, däribland upplever hon sig som kvinna och ibland som 

man och i emellanåt som inget av det (Mead, 1976; Berg, 1992). Hon själv definierar 

här sitt eget genus men måste berätta detta för partner/ers för att vederbörande ska möta 

henne utifrån sin egen definition. 

Susan uppfattas ofta som kille, hon berättar att vissa tjejer går ifrån henne när de 

upptäcker att hon är kvinna. Hon har beskrivit detta som den typiska sexuella 

situationen. Vid användande av Mead (1976), Susan har oftast alltid uppfattats som en 

kille, hon har genom den Andres attityd bemöts, speglat, som om hon vore man. I den 

sexuella situationen ses hon, utifrån utsago, som man fram tills de ingår sexuellt 

umgänge. Därefter upptäcker partnern att hon har en kvinnokropp och Susan beskriver 

att några går därifrån i vredesmod och några stannar kvar. Den Andres attityd (Mead, 

1976) vänds från att hon är man till kvinna, från maskulin till feminin, samtidigt som 

Susan inte själv förändras, hon blir inte mer feminin för att den Andre då upptäcker att 

hon har kvinnokropp. 

Lisbeth tar upp att hon kan uppleva sig att vara kvinna, man och något annat 

(ingetdera). Hon upplever detta också i sexuella situationer, vilket kan te sig 

problematiskt eftersom hon kan i genusöverskridandet bli förvirrad. Det som blir 

intressant är att hennes dåvarande partner fick förhålla sig till henne som man eller 

kvinna eller inget utav det. Samtidigt som det då alltid blev Lisbeth som fick definiera 

situationen utifrån sitt genus, i den sexuella situationen.

Maria beskriver en relation som hon har varit i med en man som identifierar sig 

som bög. I citatet beskriver hon att de haft ett samtal om en eventuell relation, de har 

dock kommit fram till att de inte ska ha någon, vilket gör Maria frustrerad och hon 

frågar sig vad hans identitet har med hennes kropp att göra. Hennes frustration ligger i 

att hon inte vill identifieras eller attrahera genom att hon har en biologisk kvinnokropp, 

utan som människa men att han, genom hennes utsago, ser hennes kropp som ett hinder 

eftersom han identifierar sig som bög och genom det skall attraheras av biologiska 

manskroppar. Connell (2003) beskriver att det finns olika femininiteter och 
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maskuliniteter men att ta bort genus beskriver hon inte, vilket i det här fallet skulle vara 

applicerbart. 

Lena, Carolin och Kristin tar upp olika ansvar, om hur en man och en kvinna skall 

bete sig i den sexuella situationen. Lena trycker på att kvinnans önskningar inte är lika 

mycket värda, vilket är möjligt att koppla till att han definierar situationen och att hon 

gör rollövertaganden och tänker på hur han tänker men inte tvärt om. Kristin beskriver 

att hon föredrar att vara ”tjejen” där hon kan vara mer omhändertagande och sätta 

honom i första rummet. Hon beskriver att hennes roll är mer tydlig när det är på detta 

vis. Connell (2003) tar upp att genusordningen som finns övergripande de 

genuspraktiker som uttrycks är ett stabilare system. Det kan vara en del av 

genusordningen och kan vara en del av det Ferguson (1980) beskriver, att det är mannen 

som oftast blir den som faktiskt har företräde till definition av situationen. Ansvaret kan 

kopplas till definition av situation och där med en eventuell olik ansvarsfördelning och 

att han därmed får mer makt att göra sexuellt vad han föredrar. 

5.3 Respondenternas upplevelse av onani  

Vid samtal om onani har två funderingar kommit upp, det är upplevelsen av 

skamkänslor och vad respondenterna tänker på vid onani. Samtliga respondenter har 

någon gång onanerat men fem (Karin, Susan, Lena, Carolin och Erika) av elva gör det 

inte så mycket idag. De resterande sex respondenterna (Lisbeth, Maria, Camilla, Malin, 

Kristin och Sofia) beskriver att de onanerar, de flesta gör det mer i olika perioder. 

Kristin beskriver att hon kom på hur hon skulle onanera ganska sent men att onanin ger 

henne sexuell tillfredställelse. När Sofia var yngre ansåg hon att den sexuella 

tillfredställelse hon skulle få var killens jobb. I en tidigare relation köpte hennes 

dåvarande partner en dildo till henne, den fungerade inte så bra, vilket resulterade i att 

de köpte en dildo ytterligare med klitorisstimulerare och efter att hon fick den har hon 

onanerat frekvent. 

Några av respondenterna har upplevt eller upplever obehagliga känslor inför 

onani. Malin hade problem i början då hon upplevde själva onanin som något trevligt 

och skönt men, när hon fick orgasm sköljde en våg av obehag över henne, vilket hon 

beskriver följande:
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R- Jag upptäckte det tidigare, men jag tyckte att det var väldigt läskigt att komma. 
Jag förstod inte riktigt vad det var för känsla. Fick väldigt dåligt samvete efteråt och 
det återspeglade sig även när jag hade sex. Jag hade ibland jättedåligt samvete efter 
sex kände mig jätteäcklad av mig själv liksom och äuh (ljudning)! Så jag upptäckte 
väl orgasmen lite tidigare. 
I- Vad tror du, du fick dåligt samvete för? 
R- Jag vet inte. Men det är ju så där – tjejer ska ju inte röra på sig själva, lite så, jag 
vet inte. Jag var riktigt äcklad av mig själv liksom. För det var så skönt innan och 
sen efteråt /…/ det hade lika gärna kunnat lett till att jag ibland eller i oftast svårt att 
fortsätta. (Malin)

Lisbeth beskriver även hon att onani var i början något hon skämdes över och 

något hon gjorde i hemlighet. Flertalet respondenter som onanerar upplever det inte som 

jobbigt idag, utan njuter av onanin. Erika kan dock idag känna sig äcklad inför sig själv 

när hon onanerar, att känna sig som ett ”kåtdjur”, beskriver hon. Detta gör att hon inte 

vill onanera och hon gör det främst när hon har en sexpartner. Hon beskriver följande:

Jag skäms inte lika mycket om jag har en sexuell relation med en annan samtidigt 
/…/ jag vill inte /../ jag känner mig som en blottare som runkar för mig själv, 
ungefär, när jag inte har någon annan att dela det med. Och jag hatar att vara ensam 
det står mycket för hur jag inte vill vara. För vad jag associerar det med det. Och det 
är väl det som har gjort att jag ibland får enorma skuldkänslor. Jag ville inte ens ta i 
det alltså, nej.  (Erika) 

Lena beskriver också att det var ”skämmigt” till en början men hon berättar om en 

nära vän som hon kunde prata med om onani och hon upplever det inte längre vara 

jobbigt. 

Den andra aspekten utifrån onani är tankar och fantasier, de flesta av 

respondenterna beskriver att de fantiserar under onanistunderna. Det kan handla om 

fragmentariska bilder, filmiska scenerier med detaljrika repliker. Några av 

respondenterna beskriver att de tänker på deras partners och/eller främlingar. Sofia 

beskriver följande:

Det är ganska viktigt, tycker jag. Ibland så är det så, jag tänder bara åh (ljudning), 
jag är helt sexuell just nu, måste ha sex just nu och då onanerar man. Men, då 
behöver man inte tänka, så där jättemycket, men efter ett tag, för det tar ju ungefär 
40 minuter att onanera, håller på ett tag och så. Då så, börjar man ju tänka lite så här, 
fantiserar man olika scenarier och så där du vet, ibland så händer det att man läser en 
porrnovell innan eller något sådan. Oftast fantiserar jag dock om olika saker, som 
jag alltid fantiserar om, olika saker. Och ganska ofta försöker jag ha det som en 
människa, som man känner. Ibland så kör jag på att det är någon främling, men det 
är fortfarande connection som måste finnas. Det behöver inte var en människa jag 
haft sex med på riktigt, det kan vara, jag har typ jag har en jättesnygg kompis som 
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ofta är med, tänker jag inte säga till honom men han är liksom lite mystisk, 
jättesexuell men, han fattar det inte själv, så att han är ofta med där. När det kommer 
till kritan är det inte ansiktet, utan personen. (Sofia) 

Några förtäljer liksom Sofia att de läser porrnoveller. Erika menar att hon 

fantiserar om ”riktigt kinki stuff” som hon i praktiken inte skulle vilja agera ut. Malin 

fantiserar ibland om att hon är man. Kristin brukar inte fantisera så mycket, hon lyssnar 

istället på musik och rör sig till musiken, hon beskriver det så här: ”Jaha, jag tycker om 

musik så jag brukar alltid ha musik /…/ jag tycker om att dansa så att följa med musiken 

rytmen i musiken, att tänka på något ne, jag är nog mycket i musiken”. (Kristin)

Malin menar att det bästa med onani är att utforska sig själv, vilket Lena och 

Erika också tar upp, att få vara med sig själv och att lära sig om sig själv vilket är viktigt 

enligt dem. 

5.3.1 Analys: Det sexuella Självet onanerar 

Giddens (1995) tar upp att onani är något som är av vikt och bör tas upp teoretiskt, han 

går dock inte in på det ytterliggare. I artikeln Women and Their Clitoris: Personal 

Discovery, Signification, and Use, (Waskul, Vannini & Wiesen, 2007) som tidigare 

beskrivits, togs kvinnors upplevelse av onani och sina genitalier upp. Det som under 

denna rubrik tas upp är främst två aspekter av upplevelse av onani, det är upplevelsen av 

skuld eller skam kopplat till onani samt fantasier vid onani. 

Flera av respondenterna upplevde att de till en början av medvetet onanerande, 

kände obehagskänslor, vilket är möjligt att koppla an till Giddens (1997) teoretiska 

beskrivning av skuld och skam. Till en början kan de ha varit skamkänslor, att de 

kopplat känslan av obehag till sitt själv eller så var det en upplevelse av att göra något 

som de inte borde, något tabubelagt och att de därmed kände skuld. Detta kan då leda 

till ångest och många beskriver att det var något de gjorde i hemlighet. Erika beskriver 

dock onanin på ett annat sätt hon beskriver ”äckelkänslor” över sig själv, hon vill inte 

onanera om hon inte har en partner och hon ser sig som en ”blottare som runkar”. Det är 

möjligt att säga att hon upplever skamkänslor och att hennes känslor är djupt kopplade 

till hennes själv. Hon tar också upp att hon inte tycker om att vara ensam med sig själv 

och kopplar det till onanin. Känslan av ensamhet, att bli lämnad, är enligt Giddens 

(1997) förbundet med skamkänslan. 
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Det är det möjligt att ta upp Buber (1996) i analys av närhet och distans till sig 

själv i en onanisituation. Erika går ifrån sin kropp, distanserar sin egen kropp utan att gå 

i relation med den. Att mötet med hennes egen kropp blir ett för stort steg. Kroppen blir 

också för henne en källa till skam, där skammen på ett annat sätt blir konkret. Skam och 

skuld kommer i diskussionen tas upp ytterliggare och bland annat kopplas till normer. 

Nästkommande aspekt av temat onani är fantasier. Flertalet respondenter tar upp 

fantasier och känslor som de upplever under tiden de har sexuellt umgänge med sig 

själva. Fantasierna är av spännande karaktär, det är möjligt att koppla dem till Bergs 

(1992) teoretiska begrepp lek. Nog för att onanin oftast, absolut inte alltid, har ett mål; 

orgasmen, är fantasierna i sig själva spännande och på ett sätt utan mål. Att bilda en 

egen sexuell fantasivärld, med egna symboler av vad som är sexigt, sensuellt och 

erotiskt; som gör personen i fråga upphetsad. Utifrån uppsatsens empiri är möjligt att 

koppla detta till skapande av det sexuella Självet (Berg, 1992). Nog för att fantasierna är 

tagna från bilder, filmer, texter och tidigare upplevelser, så är de ett kreativt 

fantasiarbete i sig som inte förekommer på samma sätt med partner/partners, hos de 

flesta. Leken är kopplad till att vara subjektiv och att vara i Jaget, vilket är en 

förutsättning till att kunna fantisera och att infinna sig i detta varande. Berg (1992) 

beskriver att leken inte är utbytbar i skapandet av Självet, vilket är möjligt att koppla 

samman till skapandet av det sexuella Självet. 

Det är dock möjligt att uttrycka att onanin och fantasin kan variera mellan lek och 

spel, (Berg, 1992) respondenterna beskriver att de har så kallade ”gjorda filmer” i 

huvudet med olika karaktärer i. De beskriver en struktur i fantasin och menar att de kan 

spela upp samma scenario flera gånger. Andra beskriver ett slags fragmenterande 

bildspel med olika roller och att de byter roller utan egentlig betänksamhet över dem. 

För att individen skall kunna internalisera den Andres attityder (Berg, 1992) är spelet 

också en mycket viktig del för att förstå hur världen och samspelet i den konkreta 

sexuella situationen oftast ser ut. Detta för att kunna vara i situationen, utan att ideligen 

behöva definiera den. Att prova roller kan också ses som ett spel ett som förser 

individen med övning i olika roller. 

Det som också är av vikt att ta upp är det intersubjektiva anspråket som individen 

tar med sig och som alltid finns där, genom fantasierna. Det intersubjektiva, den 

generaliserade Andre eller i Migets Narrativ, finns fragment, bilder, tidigare gestalter, 
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från konkreta människor och konkreta situationer, vilket visar att människan ständigt är 

omgiven av den Andre och aldrig ensam. Det betyder även att fantasin alltid kommer 

ifrån Miget men i situationen kan individen gå in i fantiserandet i Jaget. 

Berg (1992) beskriver leken som överskridande dess utförare, Kristin skildrar 

musiken som hennes fantasivarande under onanin. Berg (1992) beskriver musiken som 

ett språk fast bortom medvetandet i ett känslomässigt varande, vilket blir en förklaring 

till att Kristin likt de andra respondenterna, kanske ibland försvinner än längre bort i 

lekens och musikens känslotransendens eller är just där i. 

En annan teoretiker som funderat över fantasier är Butler (2006) som menar att 

fantasin är det som ger människan möjlighet till att vara i det som förhindras i 

verkligheten. Hon menar inte att individen i fantasin går ifrån vekligheten men att vara 

fri ifrån dess ramar och att fantasin ger möjlighet till att utmana verklighetens gränser. I 

fantasin har individen möjlighet att se på sig själv på ett annat sätt, där överskidandet är 

potentiellt. Detta gör många av respondenterna, Malin är ett exempel som ibland 

fantiserar på följande vis: 

Ibland, kan jag fantisera att jag är, ibland kan jag fantisera ur ett manligt perspektiv 
alltså, hur skulle det vara att ha en kuk. Fantisera om att jag sätter på andra liksom 
både män och kvinnor liksom. Men det gör jag nog oftast när jag är själv liksom. 
(Malin) 

Den här fantasin är på många sätt en lek men också så som Butler (2006) förklarar 

som ett överskridande av verkligheten. Erika beskriver också att hon ibland fantiserar 

om saker som hon upplever som mycket ”kinky” och som hon själv menar bör stanna i 

fantasin. Leken är inte enbart kopplad till onanin utan är fullt möjlig att se i den sexuella 

situationen med den konkrete Andre vilket tas upp i nästa del. 

5.4 Respondenternas upplevelse av sexuella handlingar och relationen med 

partner/ers 

Nästkommande del i studien handlar om olika sexuella möten och sexuella relationer 

där kärlek ibland är förekommande och ibland inte. Respondenterna har olika 

erfarenheter och de ha olika preferenser för hur de vill vara sexuella.  

Den första typen av relationen som respondenterna beskriver är kärleksrelationen 

som består av kärlek och sexuellt samliv. Nio (Sofia, Lisbeth, Camilla, Carolin, Karin, 



- 37 -

Maria, Kristin, Malin och Lena) av elva respondenter har erfarenhet av den här sortens 

relation. Några av dem föredrar den här sortens relation, bland annat Sofia som 

uttrycker att hon inte kan ha sex med någon som hon inte är kär i. Hon beskriver också 

att hon väntat med sexuellt umgänge för att det skulle vara med någon som hon 

verkligen var kär i och någon som verkligen var kär i henne. Lisbeth har också lättare 

att släppa in personen om kärlek finns. 

Flertalet respondenter, som beskrivit den här relationen, bygger den på eller 

strävar efter jämlikhet och kommunikation. Maria beskriver en ickemonogam relation 

som hon har erfarenhet av. Det var en kärleksrelation och en sexuell relation, där hon 

och en annan person var varandras primärpartners, men att de hade andra sexuella 

relationer/situationer parallellt, där kärlek ibland fanns med. Relationen, beskriver 

Maria, som mycket bra, den byggde väldigt mycket på att de kommunicerade kring 

relationen och de andra relationerna/situationerna.

Den andra typen av relationen beskriven är den sexuella relationen, vilket Erika

berättar att hon haft även, Maria, Kristin, Lisbeth, Camilla, Malin och Lena. Den 

relationen handlar för vissa enbart om att se sig själv, få spänning i vardagen, men även 

om ojämlika förhållanden. Några av respondenterna uppskattar dessa relationer bland

annat Kristin hon beskriver det följande: 

R- Jag skiljer rätt så stort på sex när det är med ”vem som helst” eller ”någon 
speciell” så där. Det är stor skillnad. Sen så har jag inte så stora problem att ha sex 
med vem som helst. Vill jag det så gör jag det! Och /…/ i mitt tjejgäng är jag den 
som är öppen så där och kan tänka mig, det kanske beror på att de andra har stadiga 
förhållanden. Det är också stor skillnad på mig mot de andra, jag har inte inga 
stadiga förhållanden. Jag vill ha lite kul och så. 
I- Vad är de för skillnad på att ha sex med en person man känner och ha det med 
andra man inte känner så väl?
R- Får väl bry sig mer, annars kan man vara så ego så att det inte blir bra i alla fall, 
man lär sig vad den andra gillar och förs ju närmare, man märker vad den andra 
gillar om man har flera, flera gånger. Har man det med ingen speciell struntar man i 
att läsa av och allt det här, då är det bara, det är inget på spel. (Kristin)

Det betyder för Kristin att den kärleksbaserade relationen bygger på ett givande 

och tagande i kommunikation. I den sexuella relationen handlar det om henne själv, där 

hon inte ödslar tid på att läsa av den andra personen. Erika har funnit flera 

situationer/relationer sårande där de byggt på olika slags känslor. Den ena personen har 

inte varit intresserad av en kärleksrelation men hon har varit det och kommunikationen 

har inte fungerat där emellan. 
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Den tredje typen av relationen är mer en situation; en sexuell träff med någon eller 

några, vilket flera respondenter haft. Susan har enbart sexuella möten som hon berättar 

om. De brukar träffas när det är fest och hon menar att alla personer och situationer är 

olika. Camilla berättar också om sexuella träffar som bygger på hennes vilja och makt. 

Karin berättar om två sexuella möten som varit med tre respektive fyra personer 

samtidigt. Hon beskriver dessa situationer främst i positiva ordalag, att det varit 

spännande och avslappnad stämning. Hon beskriver dock att hon dagen efteråt haft 

dåligt samvete över dem och att hon haft minnesluckor på grund av alkohol. De 

beskrivna relationerna är med eftersom de ger förklaringar till hur respondenterna 

upplever den sexuella situationen utifrån kärlek och sexuella möten. 

Respondenterna beskriver den ultimata sexuella situationen med en person, där 

världen försvinner och fokus ges enbart till varandra. De beskriver närheten och 

koncentrationen som det viktigaste samt känslan av trygghet och de flesta av 

respondenterna menar att kärleken är viktig för att kunna komma till denna punkt. Flera 

av respondenterna ser en kreativitet som viktig, där det sexuella samspelet kan 

utvecklas. Camilla beskriver följande: 

Sex var prestation, kompetens, makt, tekniskt kunnande, det var roligt, 
underhållande och ehm, ja. Det var, var det var när det började. Nu är det mer närhet 
och ömhet och fortfarande väldigt experimentellt fast på ett bättre sätt, inte det som 
var då, det som jag hade med min första kille, nu är det liksom väldigt vackert 
istället då var det mer vi provar det här, för det är kul. Det här var spännande, vi 
provar det här. Nu är det givande, vackert och så väldigt utvecklande. (Camilla)

Lisbeth beskriver sin första ”riktiga” relation som hämningslös: 

R- Med Mia oa (ljudningar) vi var helt galna i varandra och kåta liksom så här och 
älska och var jättekära. Det var, jag tror varken hon eller jag tänkte så jättemycket. 
Det var så väldigt så /…/
I- Visste ni hur ni skulle göra?
R- Ja, det var nog verkligen eller egentligen kanske vi inte visste det, men det var ju 
som att vi hade haft sex en massa innan, för att eller vi experimenterade väldigt 
mycket liksom. Ja, men så här och så här. Vi skämdes inte för att säga någonting, vi 
skämdes inte för någonting, vi experimenterade väldigt mycket och hade väldigt bra 
sexliv. (Lisbeth)

Det är flera av respondenterna som ser den hämningslösa sexuella situationen som 

ett mål, att kunna släppa tankar från det vardagliga livet eller på hur deras kroppar ser 

ut. Malin beskriver sin första kärleksrelation med en kvinna på liknande sätt, de var 



- 39 -

dock äldre. Efter ett tag försvann dock den känslan och relationen övergick till att bli 

destruktiv. 

Ett antal av respondenterna (Lena, Maria, Erika, Lisbeth och Malin) beskriver 

erfarenheter av destruktiva relationer. Maria och Lena berättar om var sina relationer 

där deras partner sexuellt och i andra sammanhang varit okänslig för deras känslor i 

relationen och framförallt i den sexuella situationen. Följande citat kommer från Lena: 

Jag tyckte det var på hans villkor /…/ insåg inte hur mycket det gjorde med mig. Jag 
ville helst inte ha sex med honom. Själv, erkände jag inte, att jag inte, ville ha sex 
med honom, obehagligt, han tvingade mig ju aldrig, han var inte våldsam, men 
tjatade på mig. Jättemycket, det kändes som jag kan jag inte säga att jag blivit 
våldtagen, men jag förstår de som blivigt våldtagna, hur de känner sig på nått sätt, 
just att han tjata och jag gick med på det. (Lena)

Maria beskriver sin relation så här:

Han har många problem och jag, det blev en väldigt destruktiv relation, på alla sätt 
och vis. Jag var 17 och om man var ihop med någon skulle man ha sex med den, 
vare säg man ville eller inte. Frågan kanske inte fanns eller det var en väldigt 
ickefråga. Ett sexliv som byggde jättemycket på vad han tyckte och ville och vad jag 
trodde att man skulle vilja och det var väldigt dåligt /…/

Det är något som har påverkat mina relationer och mitt sexliv /…/  jag har fått börja 
på noll och verkligen funderat på vad vill, vad jag tycker och så där. (Maria)

Lena berättar att han aldrig tvingat henne till sex men att han tjatade till sig det. 

Maria beskriver också hur hon försökt berätta för sin partner om en sexuell situation 

som var mycket otrevlig för henne, han förstod dock inte alls vad hon menade. Erika 

berättar också om en relation hon haft där hennes partner övertalade henne till att ”gå 

ner” på honom, fast hon egentligen inte ville. 

Destruktiva relationer beskrivs utifrån olika orsaker Lisbeth och Malin beskriver 

relationer när de inte upplevde sig som kära i deras partners, vilket enligt dem skapat 

otrevliga känslor. Lisbeth beskriver att hon utan att förstå det själv började ”fejka” 

känslor, hon menar att det under flera år efteråt funnits kvar och att hon mått dåligt av 

det. Malin beskriver, i citatet nedan, om att hon upplevde ”äckelkänslor” och att hon 

inte kunde ha sex för att det kändes otrevligt:

Men, jag tror att jag nästan blev lite äcklad av min partner. Inte på grund av --- utan 
för jag blev eller var inte kär. Jag var fast i det här samboförhållandet, jag hade 
ingen inkomst och visste inte vart jag skulle flytta. Det var väldigt mycket och 
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personen var väldigt krävande och jag ville inte till sist, jag ville inte ha sex. Jag 
tackade nej flera gånger. – Ne, jag vill inte, jag var rent ut sagt äcklad. Äcklad av att 
ha sex med, med den personen för att jag inte hade några känslor kvar. Det var så 
mycket och jag kände mig så otroligt pressad. (Malin) 

Lisbeth beskriver också en liknande känsla: 

R- De senaste åren här nu, har varit lite, något har tagit emot, det har inte varit 
frisläppande oftast har jag inte riktigt kunnat ta in den andra personen. Jag har  
lättare kunnat ge en att få. Så, det har blivigt lite ångestladdad i sexet. Lite 
hämmande, rent sexuellt jag har haft lite problem faktiskt, rent sexuellt de senaste 
åren.
I- Vad tror du de här hämmande känslorna kommer ifrån?
R- Alltså, mm, ärligt talat så vet inte jag riktigt det, /.../ Jag tror, jag hade ett 
förhållande i ett och ett halvt år /../när jag inte var kär.  Jag tror faktiskt att det var då 
det började, det var som att min kropp sa till mig, - Att du Lisbeth du /.. / jag kunde 
inte riktigt ha sex, rent fullt ut, när jag inte var det, jag var i ett förhållande som jag 
inte riktigt ville va i. Under den här perioden när jag blev tillsammans med den här 
personen, va jag inne i en depressiv fas och eh, vi hade sex och då, då blev det 
någon slags konflikt,  med mig själv, jag kunde inte ge mig hän. Eftersom jag inte 
kunde känna fullt ut. Därför blev det svårt att släppa in någon. Jag tror att det 
började där. Det pågick en lång tid, när jag gick ur det förhållandet hade jag inte 
riktigt, hade nog gått in i något mönster där, av att typ /…/ fejka lite faktiskt, jag 
hade ju levt så i ett och ett halvt år. (Lisbeth)

För Lisbeth och Malin var kärleken viktigt och upplevelsen av att inte känna så 

gjorde att de inte kunde ha sex eller vara sig själva i relationen. I båda de olika 

destruktiva relationerna beskrivs den sexuella situationen som det svåraste.  

5.4.1 Analys: Det sexuella Självet sexualiserar med den Andre 

Giddens (1995) menar att relationen har genomgått förändringar. Att kvinnan idag 

kräver jämställdhet och att sexualiteten i sig har förändrats som ett resultat av det. 

Respondenterna beskriver tre olika relationer/situationer, och en överskridande, som i 

resultatet beskrivits. Den först beskrivna är vad Giddens (1995) kallar den rena 

relationen, den tredje skulle han kalla episodiskt sex och den andra beskrivna kallas i 

uppsatsen en sexuell relation; en relation som bygger på sex men och som är bestående 

under en viss period. Efter en teoretisk ihopkoppling mellan relationerna/situationerna 

beskrivs två erfarenheter som några av respondenterna upplevt utifrån det sexuella 

mötet med den Andre, vilket tas upp nästkommande analys. 

De rena relationerna beskrivs av de flesta som det ideala förhållandet (Giddens, 

1995). Oavsett om denna relation består av två personer eller primärpartners, beskrivs 

den som jämbördig och nära. Relationens ingredienser består av kärlek och sexuella 
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handlingar. Som Giddens (1995) menar är det för de flesta av respondenterna också den 

rätta relationen som står i fokus inte den rätta människan. 

Maria beskriver en relation som hon haft som är en slags blandning mellan denna 

och nästkommande beskrivna relation. Det är den ickemonogama relationen, vilken är 

en ren relation och består av jämlikhet, tillit och ett utbyte samtidigt som den också 

innehåller andra relationer. Maria beskriver att de relationerna främst bestod av sexuella 

relationer men också de kunde innehålla kärlek. Den rena relationen är möjligt att 

koppla till Buber (1996) som beskriver det äkta samtalet, vilket sker mellan två eller 

flera personer. Individerna måste vara klara Jag, men också Jag som är öppna för den 

andra personens sanna Jag. Detta samtal bygger likväl den rena relationen på tillit och 

jämlikhet. Han poängterar också vikten för individen att bli sedd och uppmärksammad 

som ett sant Jag (Buber, 1996). Hans teoretiserande kan vara en förklaring i sökandet 

efter den rena relationen och det äkta samtalet. 

Den sexuella relationen beskrivs inte direkt uttömmande av Giddens (1995). De 

respondenter som varit i denna relation upplever den på många olika vis. De problem 

som verkar uppstå handlar om definition av situationen eller definition av relationen och 

brist på kommunikation utifrån upplevelsen av kärlek. 

En av respondenterna, exempelvis Erika, känner sig totalt överkörd och ledsen i 

den sexuella relationen. Hon beskrev att i relationen fann hon kärlek och ville gå från 

den sexuella relationen till den rena relationen. Några andra respondenter, egentligen de 

som definierar situationen (relationen) är nöjda med den. Kristin beskriver relationen, 

som totalt egoistisk och för henne. Hon tar också upp att det sexuella i relationen inte 

direkt är värt att diskutera, för att hon inte känt att någon av dessa relationer varit en 

sådan som hon velat satsa på. Vid användande av Buber (1996) är den här relationen 

utifrån de flesta respondenternas utsagor inte ett äkta samtal, Kristin berättar inte om sig 

själv och söker inte detta hos den Andre (Mead, 1976). Samtidigt som ett möte är 

möjligt och vid liknande definition av situation/relation är i denna relation möjlig och 

verkar vid de tillfällena ge glädje. 

Det episodiska sexuella mötet består av fristående sexuella möten (Giddens, 

1995). Som tidigare beskrivits har Susan främst sådana, Camilla och Karin har också 

beskrivit den sexuella situationen. Karin beskriver det sexuella mötet som hon haft med 

tre och fyra personer. 
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Det verkar som att det episodiska sexuella mötet faktiskt har tydligare regler än 

den sexuella relationen, vilket är tydligt eftersom de flesta beskiver den positivt i 

differens till den sexuella relationen. Giddens (1995) har funderat kring den här 

relationen och menar att den tidigare varit en relation/situation som män haft tillträde till 

men i takt med förändringen av sexualiteten, har friheten gjort att kvinnan nu också tagit 

del av den. Susans utsaga är spännande vid teoretiserande om definition av situation. 

Hon beskriver att sex är olika varje gång eftersom de personer hon träffar är olika varje 

gång. Karin tar också upp att interaktionen blir annorlunda med fler sexpartners, det är 

inte möjligt att på samma sätt tala om hur hon vill ha det eller vad som känns bra eller 

inte, vilket kan tyda på att definierandet sker snabbare när det är fler individer i en intim 

situation. 

5.4.2 Analys: Den sexuella leken och den kryptera(n)de medspelaren 

Denna analys består av två delar; den första delen handlar om den sexuella leken och 

den nästkommande del går in på de destruktiva upplevelserna som respondenterna 

beskrivit och tolkas teoretisk genom den krypterande medspelaren och skam. 

Den sexuella situationen eller det sexuella mötet som mellanmänskligt (Buber, 

1995), beskriver respondenterna som det ultimata. Mötet, som blir intersubjektivt och 

innehåller tillit och kärlek; att ryckas med av det sexuella handlandet, ihop och 

tillsammans ingå i varandet. Respondenterna beskriver den ideala relationen och det 

ideala sexuella mötet som hämningslöst. 

Lisbeth beskriver att hon tidigare varit i en sådan relation tillsammans med sin 

första kärlekspartner. De litade fullkomligt på varandra och vågade därmed 

experimentera. Hon beskriver hur de kom på sexuella historier som de utövade 

tillsammans. Vid förklarande av en hämningslös relation är det även här möjligt att 

använda Berg (1992) och hans teoretiserande kring lek igen. Lisbeth beskriver 

relationen som om det vore en lek, de var totalt bergtagna av varandra, hon beskriver att 

de experimenterade och lekte med olika roller. Något som togs upp var att 

respondenterna måste uppleva trygghet för att gå in i leken (Berg, 1992). Det är många 

av respondenterna som tar upp den sexuella situationen med en annan människa och 

beskriver just tanken att ge sig hän att vara i den sexuella situationen. Att vara i Jaget, 

att vara närvarande och att inte glida bort.  I den här situationen likväl i onanisituationen 
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är spelet närliggande och det är naturligtvis svårt att urskilja dessa situationer, nedan 

beskrivs destruktiva relationer där spelet (Berg, 1992) är en stor del av relationen och 

framförallt i den sexuella situationen. 

Flera av respondenterna har erfarit och beskrivit destruktiva relationer, vilket har 

visat sig genom två mycket olika sorters destruktiva relationer. Den först beskrivna 

relationen handlar om makt och kontroll men också i allra högsta grad om skam. I 

destruktiva relationer där den ena parten blir den personen som syns och vars behov 

anses av båda som viktigare, uppkommer hos den undertryckta personen skamkänslor 

(Giddens, 1997). Lena var mycket rädd för att göra slut med sin partner för att han 

skulle bli ledsen. Hon gick med på sex ibland när han tjatat till sig detta, men hon 

upplevde honom som äcklig. Maria beskrev att frågan om sex inte var en fråga, utan en 

”ickefråga”. 

Det de båda har vittnat om relationer där deras partners varande blev det viktiga 

och det som fokuserades. Respondenterna gjorde rollövertaganden (Mead, 1976) men 

fick inte tillbaka vad de gav, utan deras Själv blev i relationen bortglömda. 

Det kan beskrivas som att Maria och Lena försvinner i relationen, de känner skuld 

inför honom men skam inför sig själva. Skammen (Giddens, 1997) blir här tydligt 

kopplat till respondenternas Själv. Eftersom stolthet är skammens motsats och att 

partnern i Lenas fall ”tjatade” på henne tills hon gick med på sexuellt umgänge. Detta 

gör att han kränker henne som person. Han tar bort hennes stolthet och gör därmed att 

hon upplever skam (Giddens, 1997). 

Vid användande av Mead (1976) är det möjligt att påvisa att respondenterna, går 

så långt i rollövertagandet att de blir partnern. Hon kan läsa hans mående och vilja men 

han gör/kan det inte med henne. Det är dock möjligt att se distansen från två håll; 

antingen att hon går in i honom som tidigare beskrivit, hon blir ett med hans känslor 

eller utifrån att hon genom att han ser henne som ett objekt, börjar se sig själv som det 

objektet. De båda analyserna visar dock resultat av distans till sig själv. 

Ferguson (1980) beskriver att i mötet mellan människor, är det inte säkert att båda 

har samma makt att definiera situationen, här blir det tydligt att männen i fråga tar sig 

makten att definiera situationerna. 

De viktiga ingredienserna, enligt Buber (1996), för det äkta samtalet är att båda 

parter gör den andre till subjekt och objekt, ser denne som en fullvärdig människa med 
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en egen historia. För att koppla detta till en relation betyder det att båda måste se 

varandra som subjekt som människor på ett jämbördigt sätt, båda måste också vara med 

i samtalet (relationen) eller öppna för att säga vad de tänker (Buber, 1996). Detta 

betyder att tillit måste finnas såväl för samtalet och för relationen. 

Destruktiva relationer kan te sig på olika sätt och är möjliga att se ur fler vinklar. 

Bergs (1992) begreppspar öppen och kryptisk kod, är av vikt, vid förklarande av en 

annan slags destruktiv relation. Eftersom Lisbeth, Malin och även Lena inte upplevde 

sig kära i de personer de var tillsammans med upplevde de ”fejkande”, ”äckelkänslor” 

inför deras partners. Det är möjligt att översätta dessa känslor som krypterade koder 

(Berg, 1992). Respondenterna kunde inte helt identifiera sig med att de var tillsammans 

med en person och förväntades känna på ett speciellt vis, men gjorde det inte. Utifrån 

respondenternas utsagor, varierar det hur pass medvetna de var i situationerna, om att de 

inte kände på de vis de förväntade sig själva att göra. Den kryptiske koden är dold 

antingen för sig själv eller/och för andra. Respondenternas identifikation, identitet och 

även roll var att de var en kärlekspartner. Dock upplevdes det konstigt för 

respondenterna och i båda fallen beskriver de den sexuella situationen som svår. Malin 

kunde inte ha sex med sin partner efter ett tag och hon kände ”äckelkänslor”. Lisbeth 

förstod inte riktigt vad som kändes men något kändes inte helt rätt. Båda relaterade 

relationerna till att de borde vara kära och vilja ha sexuellt umgänge eftersom de var i en 

relation med de förväntningarna. Lisbeth upplevde ”fekjkänslor”, något som även 

påverkat henne en längre tid efteråt. Hon har på ett sätt gått in i sin krypterade 

identifikation utan att veta hur hon skall ta sig ur (Berg, 1992). 

5.5 Respondenternas upplevelse av onani och sexuellt umgänge med någon 

annan/några andra - dess likheter och skillnader 

Respondenterna har fått beskriva den sexuella situationen med sig själv och de har fått 

beskriva situationerna med andra, de har även fått jämföra situationerna med varandra. 

Nedan tas detta upp utifrån tre företeelser som framkommit; det är själva jämförelsen av 

situationerna, trygghet och otrygghet samt fantasier i de båda situationerna. 

Vid frågan om att jämföra onani och sex med någon annan svarar nästan alla 

respondenter att det är roligare, mer spännande, att det ger mer att vara med någon 

annan än sig själv. Susan menar att det är mer annorlunda mer intimt när hon är med 
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någon annan. Maria berättar att hon blir fascinerad av personen hon är med, att dela den 

sexuella situationen med någon, vilket hon anser som spännande. Camilla finner att 

situationerna är väldigt olika och att det inte går att jämföra dem samt att hon beskriver 

onanin som tråkig och att det inte händer så mycket spännande saker, att det blir på 

samma sätt. Lisbeth beskriver också onanin som tråkigare och Erika beskriver det 

följande: ”…allt känns så mycket mer, när du har någon annans händer på din kropp, 

det bidrar till spänningen. Det /…/ det är inte samma utan två olika sorters känslor för 

mig tror jag” (Erika). Carolina förklarar upplevelsen på följande vis: 

Ja, alltså att ha sex med någon annan känns mer meningsfullt eller vad man ska 
säga, det andra ger ju tillfredställelse men inte på samma sätt. Det är liksom fysiskt, 
det andra täcker det psykiska behovet också. Vad ska man säga? Det är närheten 
också det är mer som ett komplett paket. Det andra är en liten del av det. Det är klart
att man behöver båda och men det känns som olika saker på det sättet. (Carolina) 

Att utröna från de utsagor flertalet respondenter ger, upplever de det sexuella 

samspelet som något mer, något som ger större närhet än när respondenterna är med 

dem själva. Några respondenter tar dock upp att de kan lära känna sig själva och/ eller 

att de kan släppa taget mer när de är med sig själva. Lisbeth beskriver det i 

nedanstående citat: 

Överlag släpper jag mer när jag är med mig själv, hur jag ser ut, vart jag är, om jag 
har tvättat håret /.../ jag tänker inte på sånt då, så kan det vara när jag har jag sex 
med någon också men inte alltid /….. /därför kan det vara skönare ibland att vara 
själv.  (Lisbeth)

Kristin tar också upp att hon är lite mer spänd när hon är sexuellt med någon 

annan och att det kan vara enbart egoistiskt när hon är med sig själv. Lena tar upp att det 

är ett bra sätt att vara med sig själv att onanera. ”Jag kan känna att jag är mer nära mig 

själv, det känns ju som man är mer nära sig själv när man har sex med sig”. (Lena)

Vid några intervjuer kom trygghet och otrygghet upp när de jämförde onani och 

sex med andra. De respondenter som har resonerat om detta menar, att de alltid känner 

sig trygga med sig själva. Malin beskriver att hon även brukar vara trygg i sexuella 

situationer med andra, i annat fall, menar hon, skulle hon inte ha sex med personen. 

Karin kan ibland känna sig otrygg, i en sexuell situation, med en människa som hon inte 

träffat eller känt en längre tid. Lisbeth menar att upplevelsen av trygghet pendlar. Om 



- 46 -

hon älskar någon och är i en sexuell situation med den människan kan tryggheten 

upplevas större eller mer påtaglig, än om hon är med sig själv. Hon har dock i vissa 

sexuella situationer känt sig väldigt otrygg och förvirrad. För Maria har otryggheten 

förut varit mycket påtaglig, men att hon nu är väldigt trygg i sig själv, vilket har medfört 

trygghet i en sexuell situation med andra. Kristin anser att hon med sig själv är mycket 

trygg, men att med en annan person försvinner en viss trygghet speciellt om det är med 

någon hon inte känner. 

Eftersom fantasier togs upp frekvent vid samtal om onani kom det även upp hos 

en del vid jämförandet av sexuella situationer. Malin beskriver att hon ibland kan 

fantisera även när hon är med en annan människa: 

Det kan jag göra, det kan jag absolut göra. Lite beroende på situationen, men det är 
nog ganska ofta, mer förr än nu med Niklas. Men, jo, det kan jag göra och speciellt 
när jag verkligen vill komma. Kanske inte just när vi har penetrerande sex. Men, 
men när jag blir slickad eller smekt så kan jag det ibland speciellt om jag är väldigt 
nära att komma, då kan jag nog fantisera ihop något för att lättare komma över 
gränsen så. (Malin)

Karin fantiserar inte direkt när hon är med någon utan hon tycker sig försvinna 

bort i den sexuella situationen. Sofia beskriver att hon inte brukar fantisera i den 

sexuella situationen när hon är med någon, men att hon kan göra det innan de träffas, 

om vad som ska hända och hur han ska göra. Lisbeth beskriver att hon och hennes första 

partner ofta fantiserade ihop saker i den sexuella situationen. Maria berättar också om 

hur hon planerade/fantiserade ihop den sexuella situationen i förväg och och utsatte sin 

partner för den vid ett senare tillfälle. 

5.5.1 Analys: Onani med den Andre 

Den här analysen handlar om onani och om sexuellt umgänge med partner/partners och 

de båda situationerna i relation till varandra. Situationerna är givetvis olika, vilket i 

uppsatsen ses som spännande. 

Mead (1995) menar att människan kan vara med sig själv och att tänka på saker 

och att detta är då möjligt i enslighet. Lundin (2009) tar upp den intrapsykiska process, 

som sker mellan mötet med den Andre och internaliseringen av speglingen i narrativet. 

Detta sker mellan speglingen från den Andre som i nästkommande stund finns i Miget, 
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men där också genom reflektion går som formation genom gestalten och därefter in som 

ett historieblad i narrativet. En tanke är att denna process bör uppmärksammas, att 

gestalten skapas i den sexuella situationen med någon annan, men reflekteras över i 

onanisituationen genom fantiserande och ibland gränsöverskridande tankebanor. 

Rubriken till den här analysen är en förkortning och en teoretisk lek. Onani med 

den Andre betyder således sexuellt umgänge med den Andre och i det här fallet en 

konkret person. Onani betyder, i uppsatsen, också; Sexuellt umgänge med sig själv. I 

denna analysdel fokuseras alltså jämförandet mellan onani och sexuellt umgänge med 

både den konkrete Andre. 

Det råder en någorlunda samstämmighet kring hur respondenterna jämför onani 

och sexuellt umgänge med en annan eller andra personer. De beskriver den sexuella 

situationen, med andra, som roligare, mer intimt, mer spännande, mer fascinerande och 

att det ger mer, att vara med någon annan än sig själv. Susan menar att det är mer intimt 

när hon är med någon annan. Det finns många möjliga tolkningar till denna 

samstämmighet, i detta sammanhang och ur uppsatsens ontologiska avstamp är det 

möjligt att se till människan som social varelse, vars Själv skapas i den sociala 

situationen, såväl det sexuella Självet. 

Några utsagor är dock av mycket spännande karaktär och väl värda en analys. 

Susan och Carolin menar att de upplever den sexuella situationen med någon, som mer 

intim. Carolin tar upp psykisk och fysisk tillfredsställelse och att hon upplevde båda 

tillsammans med någon annan, dock enbart fysisk tillfredsställelse med sig själv. 

Ytterligare respondenter vittnar om att det känns mer om någon annan tar på dem. 

Berger och Luckmann (1979) beskriver ansikte-mot-ansikte-situationen, vilken är 

den grundläggande interaktionen mellan människor. Den intima sfär och band som 

skapas i detta möte binds samman med individens Själv. Dock är det så att i en ansikte-

mot-ansikte-situation är individen närmare den Andre än henne själv. Berger och 

Luckmann beskriver att det är genom att i individens subjektiva nu och i mötet, är den 

Andre närmare än hon själv. Individen upplever snarare sig själv utifrån den Andres 

attityder. Hon kan dock vända sig inåt och komma sig själv närmare men det kräver ett 

sådant medvetet handlande. Detta går att koppla till några av respondenternas utsagor, 

vid beskrivande av det intersubjektiva mötet, i den sexuella situationen är de antagligen 
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närmare deras partner än sig själva, vilket gör att det ger mer att vara med någon annan 

att den faktiskt kommer i stunden närmare individen än vad hon är nära sig själv. 

Buber (1996) beskriver mänsklighetens sanna delar, vilka är att stå i distans till, 

och att vara i relation till. Dessa byggnadsstenar är möjliga att koppla an till vad 

respondenterna tar upp, när de talar om trygghet och otrygghet. Att vara trygg i 

onanisituationen, med dem själva beskriver näst intill samtliga. Detta kan betyda att de 

distanserat sig till sig Själva, de har genom den Andre mött och skapat sitt Själv och kan 

därmed vara sexuellt med sig själva (Berg, 1992; Mead, 1976). Några beskriver dock att 

de ibland kan uppleva att de distanserar sig gentemot deras partner vilket i sin tur 

betyder att de inte kanske tagit steget att gå i relation, med just den personen (Buber, 

1996). Det är även möjligt att ta upp det äkta samtalet där Buber beskriver att de parter 

som är i det äkta samtalet måste vara i distans för att gå i relation och se 

samtalspartnerns sanna jag, att acceptera och låta den vara sitt jag samtidigt som 

individen själv måste gå in och vara sitt sanna jag för att kunna vara i det äkta samtalet. 

I samtalet måste också tillit finnas och utan tillit finns inte möjligheten att gå in i 

samtalet. Giddens (1997) skambegrepp kan kopplas till tillit eller brist på och dess 

motsats är stolthet vilket gör det också möjligt att vidröra dessa begrepp och 

teoretiserande, stolthet bör ses som en del av det äkta samtalet. 

Fantasier är inte lika frekvent förekommande vid sexuella möten, med en annan 

person, hos de flesta respondenterna. Det som de beskriver kan handla om fokus på 

personen och det kan handla om vad som anses vara okej. Malin kan fantisera liknande 

under tiden hon har sex och hon beskriver dock att hon är mer i situationen. Detta blir 

intressant för hon beskriver båda subjektiva varanden. Detta kan kopplas an till att fokus 

är på situationen och på den andra personen som tidigare beskrivits är den Andre 

prereflektivt närmare sig själv än vad hon själv är (Berger & Luckmann, 1979). 

Några respondenter beskriver dock ett slags intersubjektivt fantiserande. Lisbeth 

beskriver bland annat, att hon och hennes första partner ofta fantiserade ihop saker i den 

sexuella situationen. Maria beskriver också den relationen hon hade där hon först 

planerade ihop det sexuella utspelet och sedan utsatte sin partner som ”gladeligen” tog 

emot och levde sig in i fantasin och den intersubjektiva leken (Berg, 1992). En tolkning 

är möjlig att göra angående onanistunden och den sexuella stunden med den Andre. 
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Om individen fantiserar, i onanistunden, är hon på ett sätt i sitt Jag, i situationen 

med den sexuella handlingen med sig själv (Mead, 1976). Det som dock skiljer sig 

mellan de båda situationerna borde således vara att hon i fantasin alltid faller tillbaka på 

Miget och vad som tidigare skapats och finns i Miget. Därmed är det sexuella mötet 

möjligen ett möte som gör att individerna lättare kan gå in i Jagfasen och koppla sig 

ifrån självmedvetandet och gå i relation till den Andre (Buber, 1996). 

5.6 Respondenternas upplevelser av samhällsnormer 

Under denna rubrik framkommer respondenternas subjektiva upplevelser av normer 

som berör kropp, genus, onani och sexuellt umgänge med partner/partners. Därefter 

kopplas upplevelsen av normerna samman med upplevelsen av respondenternas 

subjektiva påverkan av normer. 

Flertalet respondenter beskriver att kroppar i en sexuell situation, utifrån 

samhället, ska se ut på ett sätt och att bilden av kroppen som den skall se ut är ganska 

snäv. De tar upp att det inte är så många kroppar som passar i den bilden. Carolina 

menar att det media visar vad gäller kvinnokroppen, är att den skall vara slät utan 

celluliter eller skavanker hon menar också att den oftast skildras sexuellt. Kristin 

beskriver också att det fokuseras mycket på kroppen i media, samtidigt som hon 

upplever att det inte direkt berör henne. Lisbeth uttrycker sig så här:

Ja, men det blir ju väldigt mycket så objektifiering och så,  kroppar ska se ut på vissa 
sätt, för att de ska vara snygga. Det tycker jag fortfarande är, fattar inte riktigt, det 
där är stört, störd bild vi har av kroppar, eller vi men, vad som ges ut i tidningar och 
filmer det ska de ut på ett visst sätt och det blir jävligt tråkigt tycker jag. Jag tycker 
att samhället skapar en tråkig bild av kroppar, jag tycker inte att det är spännande 
liksom. I alla fall inte med de kropparna då som oftast framställs, de tycker jag är 
ganska lama. Eh, jag tycker att det är lite så, inte så kreativt för min del. (Lisbeth)

Malin, Camilla, Sofie och Lena menar i likhet med Lisbeth att kroppar, specifikt 

kvinnokroppen, ska se ut på ett speciellt sätt de ska vara smala rakade och Sofie 

poängterar att det är ”hajpat” kring kroppar. Karin tar upp att kroppen skall vara smal 

inte tjock:

Sexuellt tror jag att en syn är, att tjocka människor har mindre sex, än smala 
människor. Lite så där, har väl jag också tänkt i dem banorna, fast jag tror inte på det 
längre även fast det är så, jo jag tror nog på det, fast inte så mycket längre. Förut 
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någon gång när jag var yngre så var det nästan så, att jag trodde att tjocka människor 
aldrig hade sex. Nu vet jag att de har det, jag har själv haft sex med en tjock person. 
Lite det tror jag är en syn på kroppen. (Karin)

Karin tar upp att det till och med finns en syn på tjocka människor som 

ickesexuella. Maria menar att kroppen är ockuperad av sexuella betydelser med 

symbolism. Samtidigt som hon även här ser att Sverige har en praktisk syn på kroppar 

att det kommer ”slem” ur dem, hennes mamma är barnmorska och pratat om kroppar 

och barnafödsel och slem när hon varit liten på ett praktiskt, kliniskt sätt.  Maria menar 

att denna syn finns i Sverige. 

Respondenterna ser också lite olika på hur det ser ut idag för kvinnan. Carolina 

ser en debatt om kvinnans sexuella frihet men ingen däremot. Kristin upplever det som 

att hon eftersom hon är kvinna och har sex med ”vem som helst” blir hon mer den 

lösaktiga. Om hon varit en kille menar hon att hon setts som ”cool”. Erika beskriver att 

inom danskulturen så blir tjejen hora och killen player om de har sex med många, vilket 

Karin också tar upp, inte specifikt i danskulturen, men hos unga människor. 

Kvinnokroppen, utifrån respondenterna, ses på lite olika sätt, de menar att kvinnan 

har mannen sex med, hon skall användas och hon skall behaga mannen samt vara sexig 

för honom. Sen finns det en liberalare syn på från samhället, menar de. Malin beskriver 

att det är okej för kvinnan att ha fler partners, men inte för många och hon skall söka sin 

sexualitet och få fontänorgasmer, det skall dock vara lagom. 

Samtliga respondenter upplever att det inte pratas så mycket om onani. Kristin 

uttrycker det så här: ”Det märks inte så mycket. Vet inte om jag får någon bild alls” 

(Kristin). Respondentgruppen uttrycker dock att det blivigt bättre och öppnare på senare 

tid. Lisbeth, Malin och Camilla tar upp att det är självklart att killar onanerar men att det 

inte är lika självklart att tjejer gör det, vilket Lisbeth beskriver följande: 

Det kan pratas mycket om att killar runkar, hej vilt, och det är så det ska vara. Men, 
inte lika mycket så rent alla fall inte överlag så. Att tjejer gör det likt killar, fast de 
gör ju det, det känns inte som samhället speglar det alla fall, riktigt. (Lisbeth) 

Susan tar upp att det är en generationsfråga att äldre människor ofta har svårt för 

det, medan yngre ser öppnare på det. Kristin anser att det verkar vara 

hemlighetsstämplat. Maria bedömer det som att, det finns en syn på det som naturligt, 

att det finns avhandlingar om ämnet, samtidigt som hon poängterar att det inte är så 
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länge sedan man pratade om onani och förtvinad ryggrad i samma mening. Karin 

beskriver att RFSU har tagit upp onani och sexualitet vilket har gett Sverige en syn på 

bland annat onani som normalt. Lena anser att det inte är lika skamfyllt längre att det tas 

upp i tidningar och TV.

Maria menar att vi lever i det moderna samhället som är starkt påverkat av synen 

på att sexualiteten är nyckeln till sanningen. Hon anser också att det heteronormativa, 

patriarkatet styr hur vi ser på sexualiteten i samhället. Samtidigt som hon upplever att 

Sverige har en skön syn på sex som någon praktiskt, vi har kroppar som det kommer 

slem ur. Hon beskriver att RFSU informerande har bidragit till en öppnare syn på 

sexualitet Sverige. Carolin och Erika anser att det inte är en enhetlig bild av 

sex/sexualitet som finns, utan att det finns normer som kommer från den äldre 

generationen som menar att sex skall ske med en partner, medan det finns normer hos 

den yngre generationen som menar att det ska vara fler partners.  Lisbeth upplever fokus 

på tvåsamhet, vilket hon anser vara dåligt eftersom hon tror att det kan hämma 

människor. Hon tycker också att det är stereotypa ”manliga” och ”kvinnliga” karaktärer 

som visas i sexuella situationer. Kristin menar att människor i samhället är pryda, hon 

anser dock att synen på sexualitet är under förändring. I differens till Kristin menar 

Malin att det är ”hajpat”, att sex är överallt i nästkommande citat tar hon upp vad som 

står i tidningar så som Veckorevyn och Cosmopolitan: 

Sen är det också det här att det ska vara trekanter och till och med det här uttrycket 
som nu har kommit ”vaniljsex”. 
I- Vad betyder det?
R- Vanligt sex, vaniljsex är vanligt sex, ett uttryck. Fast ändå lite, fast ändå inte jo, 
fast negativt. Har ni vanligt, vaniljsex? Har ni mest vaniljsex? Att det har blivigt att 
det ska vara så exotiskt som möjligt. Man ska gärna ha en åsikt, det ska vara så 
extremt så mycket och man ska gärna komma fem gånger. Kan han inte få dig att 
komma fem gånger är har ingen bra älskare! Har du ingen jättelust och sprut, får du 
inga fontänorgasmer så det är så mycket sånt. Samhället har en så konstig syn på sex 
tycker jag. Det ska vara någonting som ska vara fantastiskt skitbra varje gång och 
det är det inte så jag tycker att samhället har en konstig syn på sex. Både vuxna och 
ungdomar får en dum syn på sex tycker jag.  (Malin)

Camilla tycker att det är öppet här i jämförelse med USA, hon tycker dock att 

samhället fastnat i att sex skall ske mellan människor som bor tillsammans. Hon säger 

också: 
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Ja, det normativa, heterosexuella, missionärssexet! Det är bra för samhället, du ska 
helst ha barn, som kan arbeta och ta över. Det ska ske under täcket i den 
äktenskapliga sängen. Det är inget kul liksom. (Camilla)

Karin tror att det handlar om var man bor i Sverige och menar att om det är en by 

eller storstad, men hon tycker också i jämförelse med Polen att det är öppet i Sverige. 

Sofia och Lena tycker att det fokuseras mycket på mannen och hans vilja. Sofia menar 

också att det blivit bättre för homosexuella.  

De flesta av respondenterna upplever att de påverkas av normerna på ett eller 

annat sätt. Vissa upplever normer gällande genus, sexualitet, sexuella handlingar och 

kroppar mycket påfrestande och hämmande. Carolin menar att det är svårt att inte 

påverkas men hon tänker på det och försöker jobba med det. Malin menar att hon rakar 

sig, att det kommer från samhället, hon har tagit in det och tycker nu att det är skönare 

och snyggare utan hår på vissa ställen. Maria menar att man inte kan ställa sig fri från 

samhällets påverkan och att hon påverkas jättemycket: 

Självklart att jag påverkas av det, absolut självklart! Även om jag tycker att jag kan 
se samhället, kan jag inte ställa mig fri från det, aldrig, att jag kommer genomskåda 
det fullständigt, för det går inte. Så självklart är jag jättepåverkad av det, och 
självklart bara vilka känslor som jag tolkar som erotiska påverkas jag jättemycket av 
det. På det mest grundläggande, hela min person påverkas av det, hur jag ser på min 
kropp, bara att jag gick upp fem kilo så kanske jag inte skulle känna mig så 
jättesexig, gick jag ner 5 kilo kanske jag skulle tycka att det var en bra ide. Bara det 
är ju jätte påverkat av hur ska en kvinnokropp ska se ut och vad som är sexigt och 
det har ju påverkat mig skitmycket. Jag kan känna på ett medvetet plan att det gör 
mig irriterad och förbannad och att det är något som påverkar mig, för att det stör 
mig, inkräktar på mig, på olika sätt kan jag känna. (Maria)

Camilla menar i likhet med Maria att hon är formad, hon tycker att det är sorgligt. 

Hon upplever också att hon trots normerna kan välja att vara vem hon är. Samtidigt 

säger hon att:  

Ja, det är klart jag blir hämmad av det, om jag inte hade haft den här grejen som 
blockerar där, då hade jag kanske haft sex med tjejer redan från början men, det 
hade jag ju inte kunnat ha för det var ju fel, varför ska du ha det för, ne det hade jag 
ingen aning om. Så det är klart att det hämmar men det utvecklar ju också! Då har 
jag ju fått bli extrem inom de andra områdena liksom. (Camilla)

Karin upplever att hon påverkas mycket av reklam och media. Hon menar 

samtidigt att hon påverkas av organisationer som RFSL. Detta medför, enligt henne, att 

hon kan välja vad hon vill rikta in det hon blir påverkad av, från saker hon faktiskt idag 
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tror på. Erika påverkas mycket och upplever det jobbigt eftersom hon inte upplever sig 

som stereotypt ”tjejig”, men att samhället vill att hon ska vara det. Kristin menar att hon 

hade setts på, på ett annat sätt om hon hade varit kille och haft flera sexuella relationer. 

”Ja, det gör det ju skulle vi varit ett killgäng, jag skulle känna att jag kunde ha sex med 

fler än nu, som tjej, så det påverkar ju”. (Kristin) 

Sofia upplever att hon inte påverkas utan gör vad hon gillar. Hon menar att det är 

dåligt att påverkas. Lisbeth tycker inte att hon påverkas så mycket hon brukar inte se på 

TV eller läsa modetidningar. Camilla och Susan försöker påverka och motarbeta 

påverkan och normer i/från samhället. 

Maria beskriver också utifrån hennes erfarenheter av att ha sex på andra sätt än 

vad folk i allmänhet brukar: ”Det känns som om man ska göra något annat än det som 

alla vet är sex, så måste man kommunicera eller prata om det, så här /../ ja”. (Maria). 

5.6.1 Analys: Institutionell påverkan på det sexuella Självet 

Berger och Luckmann (1979) menar att normer skapas i interaktionen mellan 

människor. När människor tillsammans bildar vanor och när vanorna bildat historia 

skapas där en institution. Den sexuella institutionen skulle därmed kunna ses som vanor 

mellan människor skapade. På detta vis bör institutionen också ses utifrån dess historia.

Rubin (1984) beskriver att den sexuella institutionen är skapad utifrån religion, 

medicin, psykiatri och psykologi samt en allmän syn människor emellan. Denna syn på 

sexualiteten är att det kommer ifrån kategorierna man och kvinna, det vill säga 

heteronormen (Ambjörnsson, 1996) och tidigare fortplantningen (Giddens, 1995). I och 

med förändringen av sexualiteten är den inte längre, idag i västvärlden, kopplad till 

fortplantningen men ändock beskriven utifrån kategorierna man och kvinna. 

Respondenterna upplever en någorlunda liknande bild av hur kroppar presenteras 

från exempelvis media, i samhället och i den sexuella situationen. Kroppen skall se ut 

på ett visst vis menar de och flera av dem anser att bilden som finns av kroppen är 

ensidig och snäv. Samtidigt som flera av respondenterna inte upplever att de mår dåligt i 

sig själva över deras kroppar. Johansson (1999) menar att idag strävar individen efter 

den perfekta kroppen. 
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Lisbeth tar också upp att det är väldigt stereotypt vad gäller maskulint och 

feminint. Connell (1997) beskriver att genus utgår som ett mönster från det att 

kropparna hos man och kvinna är olika. Att detta mönster regerar den sociala ordningen.

Kristin upplever att hon blir den ”lösaktiga” i hennes vänskapsgrupp, eftersom 

hon har episodiska sexuella möten och hon menar att om hon varit kille skulle hon 

istället betraktas som ”cool”. På detta vis upplever hon att hon bryter normen för vad en 

kvinna får rum till att göra, i vart fall en bra kvinna. 

Respondenterna tar också upp att man har sex med kvinnan hon har ingen egen 

sexuell agens. Inom kategorin feminin finns ett visst spektrum, där individen får röra sig 

(Connell, 2003). Går hon utanför straffas hon dock av den sociala kontrollen (Berger & 

Luckmann, 1979), vilket Camilla upplever. Camilla beskriver sig som en hybrid; kvinna 

på utsidan och man på insidan, vilket också resulterar, enligt henne, i att hon straffas i 

sociala sammanhang när sexuella handlingar tas upp till samtal. Rubin (1984) beskriver 

att transvestiter och transexuella människor finns lägst ner i den sexuella värdehierarkin 

eftersom de är gränsöverskridande, vilket kan vara ett svar till varför Camilla straffas så 

hårt.

Connell (2003) beskriver genus som ett mönster men som är mångfasetterat och 

därmed internaliseras det på olika sätt. Detta är möjligt att urskilja utifrån den 

respondentgrupp som finns i den här studien. Det är både genom upplevelsen av sig 

själv och sin kropp samt agerandet utifrån världen. Det som respondenterna dock 

beskriver är att de på många sätt sanktioneras i deras genuspraktiker genom att de bryter 

mot man och kvinna kategorierna. Connell (2003) skriver även att det kan vara njutbart 

för en person att söka kreativa genuspraktiker. Hon menar att det är möjligt att se genus 

som projekt. Detta är också möjligt att koppla an till de många olika genuspraktiker 

respondenterna bjuder på. 

Flertalet respondenter tar upp och beskriver handlingen onani som osynlig att den

inte uppmärksammas i samhället. Erika menar dock att det finns en paradoxal syn på 

onani att den i vissa TV- program tas med, den försvinner dock oftast ur diskussionen 

om sexualitet. 

Den sexuella handlingen onani, menar Rubin (1984), har en snårig historia som i 

vissa fall lever kvar idag. Hon menar att oavsett vem som onanerar, är inte handlingen 
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en god sexuell handling. Den goda sexuella handlingen sker mellan man och kvinna 

inom äktenskapet. Det kan vara en förklaring till brist på synlighet i samhället. 

Flertalet respondenter menar dock att det sker en förändring och att det är möjligt 

att se det som en generationsfråga. Maria poängterar dock att det finns en praktisk, 

klinisk syn i Sverige, vilket Karin håller med om. Lisbeth och Malin beskriver att det 

ses naturligt för män att ”runka” men att det inte ses på samma sätt för kvinnor vilket 

kan uppfattas utifrån vad goda sexuella kvinnor normativt får göra och vad män får 

göra. Vad för spektrum femininiteter har och vad maskuliniteter har, vilket påvisar 

Rubins poäng; att sexualiteten och genus är två olika strukturer som bör ses var för sig 

för att synliggöra de problem som finns. 

Respondenternas syn på sexuellt umgänge med en eller flera partners skiljer sig 

åt, vilket kan betyda att vissa normer påverkar dem och vissa påverkar dem inte. Det är 

också självklart att det finns normer som strider mot varandra. Lisbeth anser att det är 

för mycket fokus på tvåsamhet, Maria blir stressad av ”monosexualitet”, Carolin och 

Erika tar upp att den äldre generationen ser den tvåsamheten som en norm och att yngre 

ser variationen med att kunna ha flera att välja mellan som en norm. Rubin (1984) tar 

upp tvåsamheten som premierande, samhällsstrukturen bygger på att människor ska leva 

två och två. Erika som tidigare enbart haft sexuella relationer önskar en person att lära 

känna och vara tillsammans med. Hon upplever dock att det är svårt, hon upplever en 

norm om att flera partners är att föredra och att man inte skall specificera relationen. 

Där det är möjligt att en norm inom den generation eller grupp hon tillhör skapat en 

annan norm där polygama eller polyamorösa relationer premieras. Det kan givetvis bli 

mycket förvirrande med två eller flera normer (Berger & Luckmann, 1979) som bryter 

totalt mot varandra. Då individen skall förstå och skapa sig vad hon själv vill ha/utföra 

för sexuella handlingar. Det är möjligt att utifrån sexuella situationer prata om många 

olika normer och olika dess olika slags påverkan. 

Rubin (1984) beskriver tydligt att människors sexuella handlingar belönar de som 

är normativa och straffar de ickenormativa. Det betyder i sin tur att de normativa får 

mer makt än de ickenormativa. Rubin (1984) beskriver sexualiteten och sexuella 

handlingar som en institution och att det är lika mycket en produkt av människan som 

en diet och infrastruktur. 
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Enligt Berger & Luckmann (1979) typifierar människan för att bygga institutioner 

utav mönster. Med utgångspunkt i den symboliska interaktionismen beskrivs språket, de 

signifikanta symbolerna som komponenter till att skapa ett Själv (Berg, 1992; Mead, 

1967). Det är möjligt att ta upp de sexuella institutionerna som ett slags symbolnät, där 

det är möjligt att se institutionen som ett sexuellt språk för att veta hur individen kan/ska 

göra/utföra sexuella handlingar. Strukturerna gör dock att människan inte ser bortom 

språket, strukturen och normen. Detta tar Maria upp, genom att poängtera att personer 

som vill göra något som inte i samhället ses som sexuella handlingar, måste ”verkligen” 

kommunicera med varandra. 

Det är intressant att uppmärksamma Rubins (1984) sexuella värdehierarki eller 

cirkel, vid koppling till det Maria betonat. Rubin menar att handlingar som är längst ner 

i hierarkin eller i den yttre cirkeln straffas genom sociala sanktioner. Dock, om 

handlingen inte finns i samhällets syn på vad sexuella handlingar är och de handlingar 

som inte finns med i cirkeln, finns inte i medvetandet hos människor om vad sexuella 

handlingar är och straffas på ett annat sätt än vad de dåliga sexuella handlingarna gör. 

De straffas genom osynlighet. 

Respondenterna upplever olika slags påverkan. Detta är möjligt att koppla till 

Rubin (1984) som menar att normerna vad gäller sexuella handlingar härstammar från 

olika håll. Det kan vara från kyrkan, psykiatrin, psykologin och så vidare. Det är även 

viktigt att ta upp att normer kan skapas på olika nivåer. Berger och Luckmann (1997) 

menar att två personer kan skapa en institution, förvisso tar det tid men det är möjligt 

och betyder att det i samhället finns många normer som korsar varandra och är 

varandras motsatser. Det är faktiskt möjligt att ta upp Folkhögskolan som några av 

respondenterna går på. Några av de respondenterna, från folkhögskolan, menar att ha 

fler partners i den yngre generationen är en norm, och de som inte såg det som en norm, 

såg det som något positivt. Det är möjligt att de var situationsdefinierare och styrde 

normen utan att klart vara medvetna om det.

Malin rakar sig och menar att hon internaliserat den normen att kroppens behåring 

skall kontrolleras. Detta går in i vad Johansson (1999) tar upp om den perfekta kroppen. 

Det är också möjligt att dra det till att den perfekta kroppen har hår men enbart på vissa 

ställen på kroppen. 
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Camilla uttrycker att tjejer som sexpartners skulle ha varit ett alternativ om hon 

tidigare upptäckt att det var möjligt. Detta går ihop med den tidigare analysen om, 

symbol och språk (Mead, 1976). Eftersom Camilla inte tidigare sett kvinnor som 

alternativ, har det inte funnits som möjlig symbol i hennes värld.

Flera av respondenterna upplever inte att de påverkas exempelvis Sofia, hon säger 

sig göra det hon gillar så även Lisbeth. Lisbeth beskriver att hon inte ser på TV eller 

läser vissa tidningar som skulle påverka henne negativt. Camilla och Susan tar upp att 

de själva på olika sätt försöker påverka samhället till att bli mer öppet. 

5.6.2 Sammanfattande Analys 

För att i sinom tid kunna vandra vidare till en diskussion stannar vi för tillfället upp, för 

en sammanfattning av det analyserade materialet. 

Respondenternas upplever sina kroppar, i den sexuella situationen utifrån Jagets 

varande, vilket togs upp utifrån den sexuella situationen (Berger & Luckmann, 1997). 

Den objektiva (Berger & Luckmann, 1997; Mead, 1995) kroppen var det som dock 

främst uppkom under intervjuerna, att individen genom den Andres attityder ser sig 

själv genom sin kropp, vilket uttrycktes genom den sexiga kroppen och den hårda 

kroppen (Johansson, 1999). Några av respondenterna uttrycket här också att de såg 

objektifieringen men att de lät det passera eller föste med tanken bort det, att det var 

något som var mer förekommande och viktigt när de var yngre. 

Därefter beskrevs genus utifrån två olika delar, det var individens upplevelse av 

genus, och genus med den Andre. I den förstbeskrivna framkom just att många av 

deltagarna inte ansåg sig tillhöra kategorin kvinna helt och hållet, den andra delen under 

genus handlade om blivande av genus tillsammans med en konkret annan människa. 

Där några respondenter tas upp bland annat Kristin som beskriver att hennes femininitet 

framkommer tillsammans med en annan man att hon blir kvinna med honom (Connell, 

2003). 

Sedan beskrevs det sexuella i det sexuella Självet (Berg, 1992; Mead, 1976; 

Berger & Luckmann, 1979; Lundin, 2009) med start i Det sexuella Självet onanerar. 

Detta ses då utifrån att vissa inte onanerar så ofta eller mycket vilket kan med 

ihopkoppling med Buber (1996) och Berger och Luckmann (1997) som ser till det 

mellanmänskliga och att relationen där emellan är större än varandet med sig själv i 
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sexuella situationer. Det är också spännande och tydligt att den Andre och den Andres 

attityder uppkommer i respondenternas fantasier under onanin (Berg, 1992). Det är även 

en stor del som upplevt skuld och skam under onanin men att de flesta menar på att det 

var när de var yngre. Malin tar upp att antagligen handlar det om att tjejer inte ska 

onanera. Sexuellt umgänge med partners är nästa del av det sexuella i det sexuella 

Självet där olika relationer lyfts upp. 

Relationerna som respondenterna beskriver är olika, de består av olika 

komponenter. Den första de beskriver är den rena relationen (Giddens, 1995; 1997) som 

består av kärlek, sex, och jämlikhet under tid som man bestämmer tillsammans. Den 

andra, benämns i uppsatsen, som den sexuella relationen, där två eller flera människor 

(utifrån respondenternas utsagor) träffas och har sex med varandra. Det som dock 

verkar vara svårt i den här relationen är att det inte finns tydliga regler och att 

förväntningarna är olika och därmed upplevelsen av jämlikhet. Det episodiska sexuella 

mötet (Giddens, 1995) beskriver några av respondenterna som sexuella träffar med olika 

människor, Susan beskriver att de ser väldigt olika ut. Karin beskriver även detta möte 

där hon träffat flera människor samtidigt och haft sex. Det som verkar vara enklare i 

dessa sexuella möten är just att det inte direkt finns stora förväntningar på fortsatt 

relation och därmed blir den här relationen på ett sätt mer jämlik än den tidigare 

beskriven. Maria beskriver en relation som var en ickemonogam relation men; där hon 

och hennes partners var varandras primärpartners och att de hade Andre 

sekundärpartners som de hade sexuella relationer med det kunde också förekomma 

kärlek till dem. 

Respondenterna beskriver den hängivande situationen och relationen som den 

bästa. Därefter tas destruktiva relationer upp med fokus på först den Andre och sedan 

Självet där lek och spel (Berg, 1992) blir stora teoretiska pusselbitar i förklaringen kring 

detta. Den tredje delen av det sexuella i det sexuella självet handlar om jämförandet 

mellan dessa två situationer. 

Därefter kommer vi in på det tredje temat som fokuserar på normer kring det 

sexuella. Respondenterna talar om att det är en smal kroppsbild som visas i media och 

att genus är stereotypt. De flesta tar upp att onani inte tas upp så mycket, samt att det är 

stor fokus på tvåsamhet. 
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Alla delar går in i varandra, det är möjligt att koppla upplevelsen av kropp till 

genus där exempelvis Lisbeths upplevelse av att gilla den hårda kroppen (Johansson, 

1999) går in i hennes upplevelse av att inte helt känna sig bekväm i kategorin kvinna 

(Connell, 2003). Det är även möjligt att ta upp sambandet mellan att flera respondenter 

inte onanerar och att de inte tycker att det visas så mycket om onani i samhället. I nästa 

avsnitt kommer diskussionen och där tas dessa funderingar upp på en ren teoretisk nivå. 

6 Diskussion 

En fullvärdig teori kring bildandet av det sexuella Självet finns inte inom det valda 

teoretiska perspektivet, symbolisk interaktionism. Det finns dock delar och olika 

teoretiska komponenter som berör detta ämne/fält samt att i uppsatsen har andra 

teoretiker som Giddens (1995; 1997) och Rubin (1984) förts in som komplement, vad 

gäller sexualitet. Teori kring genus och kroppen har också kompletterats med Connell 

(2003), Ferguson (1980), och Johansson (1999). Även den sexuella institutionen har 

backats upp av Berger och Luckmann och med hjälp av Rubin (1984). Det som varit 

möjligt att utröna ur denna studie, är konstruktionen av det sexuella varandet och 

handlandet, vilket i förlängningen blir det sexuella Självet. 

Det sexuella Självet skapas utifrån olika upplevelser som individen möter genom 

kroppen och genus utifrån kropp. Framförallt skapas det i de sexuella situationerna; 

onani och sexuellt umgänge med den Andre. Där upplevelser av normers påverkan på 

individen är av stor vikt. 

Det sexuella Självet skapas i det intersubjektiva mötet med den konkreta Andre 

och med den generaliserade Andre. Det skapas med hjälp av signifikanta symboler som 

formas i mötet, men som också kan förstås utifrån den sexuella institutionen. Det 

intressanta med det sexuella Självet är att konstruktionen är komplex. Eftersom det 

medvetna sexuella Självet inte skapas när individen är ett barn. Genus och upplevelsen 

av kroppen samt bemötande utifrån dessa komponenter, startar när individen är ett barn 

och därmed följer vissa förväntningar på hur individen i ungdom och vuxen ålder skall 

handla sexuellt. Det medvetna sexuella Självet konstrueras därmed till följd av den 

primära socialisationen, men främst under den sekundära socialisationen. Då individen 

har möjlighet att möta alternativa samhällsvärldar. Dock fortsätter det sexuella 

socialiserandet genom livet (Berger & Luckmann, 1979). 
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En av de vikigare komponenterna som tagits upp, kopplat till det sexuella Självet, 

är just den sexuella situationen. Distinktionen mellan onani och sexuellt umgänge med 

partner/partners togs upp i inledningen. Det som framkommit är att situationerna är 

olika, att vara sexuell med sig själv är inte samma sak som att vara det med någon/några 

annan/andra. Flera komponenter spelar också stor roll i dessa situationer vilka är 

upplevelsen av genus och upplevelsen av kropp. Dock är också upplevelsen av tanken 

av stor vikt i onanistunden. Detta gör att onanin också är spännande eftersom tanken blir 

en reflektion av tidigare sexuella symboler. Samtidigt som fantasin kan ge nya sexuella 

symboler och fantasier vilket kan kopplas till Bergs (1992) lekbegrepp samt Butlers 

(2006) tankar om överskidande av verkligheten.

I den sexuella situationen med en annan person, utifrån empirin, fokuseras det 

främst på situationen och partnern. Detta skulle kunna föra tanken till att denna situation 

främst då blir den situation som upplevs i Jaget eftersom fokus är på situationen. Dock 

påvisas tankar på kroppen och på genus även på hur de sexuella handlingarna skall 

utföras i denna situation. Det är då utifrån detta resonemang inte helt klart vilken 

situation som är den mest Jagvarande situationen. En tanke till varför den sexuella 

situationen mellan människor är mer premierad, kan vara mötet med en annan människa 

och det sociala som ses mer nödvändigt. Det kan upplevas mer intimt att individen, som 

Berger och Luckmann (1979) beskriver, kan uppleva sig i Jaget vara närmare den Andre 

än sig själv i Face-to-face-situationen. Det är även möjligt att koppla ihop det med 

normer vilket tas upp nedan. 

I analysen har den sexuella institutionen tagits upp och analyserats. Den är möjlig, 

metaforiskt, att se som en bok eller en manual. I denna manual kan individen finna vad 

som ses i samhället som sexuellt handlande och vad som inte ses som sexuellt 

handlande. Den sexuella institutionen kan därmed hjälpa individen att möta den 

sexuella Andre utan att denne är konkret. Detta kan ske genom fantasier, bilder och 

texter. Dock kan den sexuella institutionen och de normer som berör sexualiteten verka 

(Berger & Luckmann, 1979; Rubin, 1984) motsägande och upplevas som paradoxala. 

Resultatet av olika normer kan göra att individen upplever förvirring i sitt sexuella Själv 

(Mead, 1967). Idag är det dock möjligt att de olika normerna påvisar en större 

mångfald, vilket kan kopplas till Giddens (1995) tanke om att sexualiteten är självets 

modellera. Det kan därmed finnas en kreativitet och lek i synen på sexualitet idag.
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Utifrån empirin är onani något som fortfarande inte är helt synligt, vilket enligt Rubins 

(1984) cirkel en icke god sexuell handling. Samtidigt som synen på onani verkar vara i 

förändring. Antagandet om förändring kopplas till det fria sätt fantasierna målades upp. 

Butler (2006) menar att fantasi är att kunna bända på verkligheten och på detta vis kan 

det möjligen bistå synen på onani till att vara en god sexuell handling. 

Rubin (1984) menar att sexualiteten är institutionaliserad, vissa sexuella 

handlingar premieras och vissa underordnas. Det som är av vikt är att normerna 

förändras då vissa handlingar idag ses som näst intill tråkiga medan andra lever kvar. 

Relationerna beskrivna är enligt Giddens (1995) ett bevis på förändring, dock är genus 

fortfarande idag så starkt rotat att de relationer som går emot hur samhället förstår genus 

straffas. 

Hur kroppen upplevs i situationen visar sig genom processen mellan subjekt och 

objekt. Kropparnas betydelse i den sexuella situationen är stor, det är verktyget för den 

sexuella handlingen och till viss del upplevs det sexuella i kroppen. Kroppen måste 

dock vid lyssnande på Mead (1976) genomgå samma process som Självet, för att bli en 

del av Självet. Kroppen måste ses genom den Andre och genom denne speglas och 

upptas i individens Mig, för att sedan intas och reflekteras för att internaliseras. 

Det finns i samhället en genusordning dit symboler, egenskaper, makt och så 

vidare kopplas till femininitet och maskulinitet (Connell, 2003). Empirin i uppsatsen 

visar tydligt att många inte anser sig kunna koppla an till maskulinitet eller feminitet 

utifrån kroppens utseende. De system Connell (2003) beskriver kan på många sätt 

bestämma hur en individ på grund av hur dennes kropp ser ut skall gilla att vara 

exempelvis undergiven, ha sex i en säng med en man som är överordnad. 

Det är möjligt att ta upp de olika delar relationerna kan bestå av. Giddens (1995) 

beskriver den rena relationen som ett resultat av en påtalad sexuell revolution. Den rena 

relationen beskrivs också som ideal i studien, vilket också är märkbart vid dess 

ingredienser som jämlikhet, kommunikation och fokus på den rätta relationen. 

Den sexuella relationen är den svåraste relationen eftersom den verkar ha minst 

symboler eller normer runt den. Relationen består över tid men den består oftast inte av 

kärlek på samma sätt som i den rena relationen. Det episodiska (Giddens, 1995) 

sexuella mötet verkar enligt empirin vara enklare att vara i då det finns fler tydligare 
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symboler kring den som att den inte skall bestå och att den ofta, inte alltid, består av 

olika slags makt.  

Kroppen och relationen blir intressant vid upptagande av sexuell identitet eller 

läggning. Enligt Rubin (1984) premieras, sexuella handlingar mellan man och kvinna i 

den äktenskapliga sängen. Hon utrycker att transvestiter eller gränsöverskridare 

stigmatiseras genom samhällets normer. En person med kvinnokropp som inte vill 

attrahera andra på grund av kön, utan som människa och en man som identifierar sig 

som bög, går inte ihop, pusslet fungerar inte. Att det inte gör det beror på vår syn på kön 

och sexuell läggning utifrån kön. Hur uppfattar individen den Andres kön, utifrån 

dennes kropp, i det mentala och/eller det sociala varandet? 

Det sexuella Självet är en del av symboler och språk, det vi inte har en bild för, en 

symbol finns inte, det kan dock framkomma genom fantasiarbete. Den lekande 

relationen är den intima intersubjektiva relation som idag eftersträvas. Den destruktiva 

maktosymmetriska relationen är dock ett faktum där distansen av sitt Själv (Mead, 

1976) blir påtaglig. 

Två destruktiva relationer har tidigare beskrivits det är möjligt att koppla den 

andra av dessa relationer till Rubins (1984) cirkel. Upplevelsen av att identifiera sig 

med att vara i en kärleksrelation, utan att känna kärlek kan kopplas till definition av 

situation, men även utifrån hur relationer förväntas se ut (Berger & Luckmann, 1979). 

Det skall vara kärlek och utan kärlek uppstår känslor som kan hämma individen. Det 

tydliga blir dock att den sexuella situationen är av stor vikt, både negativ och positiv i 

relationen. Det sexuella blir någonstans en barriär, att om känslan av att vilja vara intim 

inte finns där upplevs situationen oerhört kränkande och fel. Detta går stick i stäv med 

Giddens (1997) teoretiserande kring skam och skuld samt skyddshinnan och att 

upplevelsen av att vara naken tillsammans med någon annan kan vara mycket sårbar. 

Det sexuella varandet handlar om balans mellan Jaget och Miget, mellan leken 

och spelet, mellan den subjektiva verkligheten och den objektiva verkligheten (Berg, 

1992). Det är dock en strävan efter det transcendenta, leken och koncentrationen av det 

intersubjektiva varandet såväl med konkreta Andre som den generaliserade Andre. 

Miget, narrativet (Lundin, 2009) och den Andres attityder är av stor betydelse för 

upplevelsen av trygghet för att nå leken och varandet i Jaget, i det sexuella varandet. 

Samtidigt som den generaliserade Andre och den sexuella institutionen är ett hot mot 



- 63 -

känslan av trygghet så är det faktiskt det som ger individen/er bilden av vad som är sex. 

(Berg, 1992)

6.1 Slutsatser

Uppsatsen syftade till att beskriva och ge ökad förståelse för unga kvinnors upplevelser 

och erfarenheter av sexuella handlingar samt hur individen uppfattar och internaliserar 

normer och hur normerna och upplevelserna påverkar hennes identitetsutveckling. 

Utifrån syftet var övergripande frågeställning: På vilket sätt upplever kvinnor, i 

åldern 20-30 år, sexuella handlingar med sig själv och med partner/partners och hur 

förhåller sig dessa handlingar till varandra samt hur upplever de att genus-, kropps- och 

sexualitetsnormer bidrar till deras uppfattning om sig själva som individer? 

Då uppsatsen syftade till att vara deskriptiv har unga kvinnors upplevelser kring 

onani och sexuellt umgänge beskrivits på flertalet sätt. Såväl har utvecklingen av deras 

identitet kopplat till sexualitet beskrivits. Sexualiteten skapas och processas under 

individernas liv, den ges uttryck genom sexuell lek och spel (Giddens, 1995; Berg, 

1992). De erfarenheter som kom upp under arbetets gång var att; kroppen upplevdes på 

två sätt antingen subjektivt; att vara i situationen eller att uppleva se sin kropp utifrån 

den andres men bör givetvis ses som pendlingar där emellan. Det är också möjligt att 

påtala genus som i samhället och i den sexuella situationen kan ses som stela formar, 

men som Connell (2003) påvisar är skapandet och agerandet av genus ett kreativt 

projekt idag.

Onani och sexuellt umgänge med den konkrete Andre, är två olika sexuella 

handlingar med olika viktiga ingredienser till att skapa ett sexuellt Själv, onanin handlar 

till stor del om att hitta sin egen sexuella livsvärld genom ett kreativt fantasiarbete, 

sexuellt umgänge handlar om det intersubjektiva mötet (Berg, 1992). 

Två olika möten/relationer togs upp, det var den destruktiva relationen och den 

bör poängteras tre kvinnor av elva beskriver relationer med män där de i den sexuella 

situationen känt sig tvingade till sexuella handlingar. Den andra aspekten var den/det 

idealiserade mötet/relationen som handlade om lek att ge sig hän och söka den 

transcendenta intersubjektiva leken tillsammans (Berg, 1992). 
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Sexualiteten är också mycket påverkad av samhällets normsystem vad gäller 

kroppen (Giddens, 1995; 1997), som i den sexuella situationen exponeras och att det 

finns tydliga normer för hur en sexuell kropp bör se ut (Johansson, 1999). Normerna 

som rör genus (Connell, 2003) är även de påtagliga, dock är det många av 

respondenterna som inte upplever sitt eget genus utifrån hur kvinnan ska uppleva och 

vara. Det finns även normer kring onani och sexuellt umgänge med partner/ers vilket 

påvisas genom att respondenterna upplever en tvåsamhetsnorm (Rubin, 1984). Det som 

också är tydligt är att normerna i sig är paradoxala vilket ofta leder till förvirring. 

Avslutningsvis bör påvisas att uppsatsens syfte är uppfyllt och frågan är besvarad.  

Därmed är möjligt att påstå att läsaren får en större förståelse för unga kvinnors 

upplevelser, erfarenheter av sexuella handlingar i dag. 

6.2 Kritiska funderingar 

Studien har blivit något stor, detta på grund av ett brett syfte och bred 

problemformulering samtidigt som delarna på många sätt går ihop. Det hade dock varit 

möjligt att utifrån de teman att teoretiskt skriva en större uppsats. Eftersom studien 

utgick ifrån identitet och enbart hade kvinnor mellan 20-30 år, som hade haft en tidigare 

och eller nuvarande sexpartners, som kriterium har respondenterna många olika 

erfarenheter. Detta har resulterat i att vissa delar av det sexuella Självet, har tagits upp 

analyserats och diskuterats men dock inte allt. 

En ytterligare svaghet skulle kunna vara de olika intervjuplatser som använts 

samtidigt som det på grund av olika geografiska platser varit svårt eller ekonomiskt 

omöjligt att hitta totalt enskilda platser. Det argument som också är användbart är att 

respondenterna själva fått välja platser (förutom de intervjuer som skett i grupprum) och 

därmed borde det vara platser som respondenterna känt sig bekväma på. 

En aspekt som inte var tillräckligt funderad på, innan intervjuerna, var ämnenas 

personliga karaktär där vissa av respondenternas erfarenheter var tunga att ta in. Det var 

även ibland svårt att inte stödja eller skoja så stämningen blev bättre. Detta var något 

som jag själv fick brottas med både i intervjuerna men också att efteråt bearbeta. 

I informationstexten stod det att deltagaren skulle vara kvinnor, i uppsatsen har 

deras upplevelser beskrivit, definitionen av genus/kön lämnas dock till dem. Om de 

svarat att de vill vara med i studien, har de gjort det på grundval av att de på något sätt, 
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ser eller definierar sig som kvinnor. Det kan vara att de anser sig vara kvinnor, för att de 

har biologiska kvinnokroppar eller upplever sig vara kvinnor men det är inte upp till 

forskaren att ifrågasätta. Det som dock framkommer och som är av vikt är just de smala 

binära kategorier man och kvinna. 

6.3 Vidare forskning, 

Eftersom studien blivit relativt stor med många olika teman vore det intressant att 

rikta in vidare forskning på exempelvis sexualitet och genus. Det vore även intressant 

att gå in djupare på distinktionen mellan onani och sexuellt umgänge, det vill säga 

intra– och interpersonella situationer samt distans och närhet samt. 

Denna uppsats skulle även kunna vara en grund för liknande studier men med 

andra urval som äldre människor eller en stor kvalitativ underökning oberoende ålder 

eller genusuppfattning. 

Det vore också intressant att utgå från sexualitet, på ett mer strukturellt plan, att 

använda exempelvis genusteoretikern Butler som även skriver mycket om kroppar, 

gränser och sexualitet. 

Det vore även av vikt, med grund i den här studien gå vidare och undersöka hur 

människor som inte ser sig som sexuella upplever det sexuella Självet och den sexuella 

institutionen. 

Det vore också spännande att utifrån den här studien titta på människor som har 

sex med varandra, utifrån den sexuella situationen. Utifrån upplevelsen av 

intersubjektivitet men även upplevelsen av genus. Speciellt upplevelsen av skiftning av 

genus hos en partner hur den andra då upplever eller skapar en mental skiftning i det 

sexuella. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Intervjun handlar om att du ska reflektera över ditt liv och dina erfarenheter. Det finns 
därmed ingenting som är rätt eller fel att säga! 
Jag önskar att få spela in intervjun för att sedan överföra den från tal till skrift, detta för 
att undvika tveksamheter och att få en så korrekt bild av dina upplevelser som möjligt. 
Inspelningen kommer att förstöras efter att jag är färdig med uppsatsen. Du, som 
intervjudeltagare kommer att behandlas med sekretess, vilket betyder att du och de du 
pratar om inte kommer namnges. Det är alltså bara jag som kommer att veta vem du är 
och i studien kommer du vara helt anonym.
Det finns också en del frågor som är av mycket intim karaktär och du får givetvis säga 
till om du inte vill svara på någon fråga. Du får också när som helst ställa frågor, gå 
tillbaka, fråga om du inte förstår vad jag menar eller avbryta intervjun.

Har du några frågor?

Intervjuguide Teman 

Beskriv din uppväxt och din tonårstid  
Hur har du levt, i familj, annat?
Var du nära dina föräldrar? 
Vad kunde du och dina föräldrar prata om?
Hur såg din kompiskrets ut? Närhet? 
Vad fann du intressant som tonåring?
Vad pratade ni om?

(Identitet, 
signifikanta andra, 
socialisation)

Berätta om dig själv:
Hur gammal är du?
Boendeort, arbete, studier, rest, familj osv
Hur lever du?
Hur ser du på dig själv idag och din identitet?
Vem upplever du dig vara?
Hur har du förändrats?

(Identitet, nuvarande 
familj, socialisation)

Hur definierar du sex, sexualitet? 
Vad är sex? För dig?
Sexuella handlingar?
Vad är sexualitet? För dig? 

(Meningsskapande, 
sexuell identitet, 
narrativ, plastisk 
sexualitet )

Vad är det bästa med sex? 
Beskriv gärna någon situation..
Roligaste? Härligast?  
Hur känns det då? Och vad händer i dig?

(Meningsskapande, 
sexuell identitet, 
narrativ, genus, 
upplevelse av 
interaktion, ev. lek 
och spel, 
intrapersonell, 



interpersonell, 
generaliserande 
andre, institutioner)

Hur och med vilka pratar du om sex med?
Partner, vänner familj, jobb. 
Kommunicerar du på olika sätt med olika personer?

Meningsbyggande 

Beskriv några av dina tidigare och eller nuvarande sexuella 
partners….
Samspelet emellan er.
Hur upplever du att de relationerna skilt sig åt?
Har dina upplevelser förändrats över tid? Hur?
Har ni/Hur har ni kommunicerat om sex?

(Meningsskapande, 
sexuell identitet, 
narrativ, genus, 
upplevelse av 
interaktion, ev. lek 
och spel, 
interpersonell) 

Brukar du ha sex med dig själv? (jag vet att den är sluten)
Ja!
Vad har du för tankar kring sex med dig själv? 
Kan du beskriva hur du genom dina tankar och känslor 
upplever sex med dig själv? 
Minns du när du medvetet började onanera? 
Vad tänker du på? 
Hur kommer du på att du vill onanera?
Nej!
Vad har du för tankar kring sex med dig själv? 
Har du någon gång gjort det?

Meningsskapande, 
sexuell identitet, 
narrativ, genus, 
upplevelse av 
interaktion, ev. lek 
och spel, 
intrapersonell, 
generaliserande 
andre, institutioner)

Upplever du att onani och sex med partner/partners skiljer 
sig åt? I så fall hur?
Tankar 
Känslor 
Trygghet-otrygghet

(Meningsskapande, 
sexuell identitet, 
narrativ, genus, 
upplevelse av 
interaktion, ev. lek 
och spel, 
intrapersonell, 
generaliserande 
andre, institutioner)

Hur upplever du (din könsidentitet/genus/) att vara kvinna 
när du har sex?
Upplever du att du uttrycker, enligt dig, femininitet? 
Eller uttrycker du något annat, vad och hur? 
Olika –olika partners 
Är det partnersfokuserat eller uttrycker du samma när du 
onanerar?
Hur upplever du din kropp när du har sex?
Tänker du på hur din kropp ser ut? 
Hur den känns?
Hur den andra personen upplever din kropp?

(Genus, 
kroppsuppevelse, 
identitet



Hur upplever du att det Svenska samhället ser på sexualitet?
Hur ser samhället på sex med partner/partners 
Hur ser samhället på onani?
Hur anser du att samhället ser på att vara kvinna och ha sex? 
Hur ser samhället på kroppen i en sexuell kontext?

(Värdehierarkier, 
normer, 
institutioner, genus,)

Om, hur upplever du att du påverkas av samhällssynen? (Värdehierarkier, 
normer, 
institutioner, genus,)

Jag anser mig färdig. Är det möjligt, för mig, att kontakta dig igen om det är något 
ytterligare som jag vill fråga om?

Vill du tillägga något? 



Bilaga 2. informationstext 

Hej!
Jag heter Anna Landqvist. Jag läser sista året på 
socialpsykologiska programmet på Högskolan i Skövde. 
Under våren skriver jag examensarbete där jag fokuserar 
på ämnena identitet och sex. 

För att kunna göra denna studie behöver jag personer att 
intervjua. Jag söker kvinnor mellan 20-30 år, som haft 
eller har en eller flera sexuella relationer. Det spelar ingen 
roll vad för sexuell läggning du har. Du behöver heller inte 
ha några speciella förkunskaper utan det handlar om dig 
och dina personliga erfarenheter. Intervjun tar ca: en 
timma, där jag ställer relativt öppna frågor som du får 
svara på utifrån ditt liv. Intervjuerna kommer att göras 
under vecka 4 och 5 på en lugn och avskild plats. Du och 
de personer som du berättar om kommer självklart 
behandlas med sekretess. 

Om du är intresserad av att vara med eller undrar något 
hör gärna av dig till d06annla@student.his.se! 


