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Sammanfattning 

Antologin, som har sin utgångspunkt i tema Identitet & Livsvillkor, problematiserar samhällets normativa 

föreställningar i förhållande till sexualitet och kön. Studieområdet speglar en vision om att förändra samhället, där 

individen inte bör begränsa sitt identitetsskapande på grund av normaliseringsprocesser. Detta belyses ur fyra olika 

perspektiv som utgår ifrån deltagarnas livsberättelser och erfarenheter.  I det första bidraget diskuterar Elvira 

Ekström i Könad prevention - en studie om unga och deras tankar kring sex och preventivmedel hur ungdomar förhåller sig till 

föreställningar om sexualitet och preventivmedel.  Nästa kapitel ”Det här känns jobbigt för mig och vi måste prata” – en 

studie om heteronormens betydelse för personer med LHBQ - identiteter skrivet av Sandra Johansen, presenterar individers 

erfarenheter av att placeras utanför heteronormativitetens ramar. Det tredje antologibidraget, Fånge i en maskulin 

identitet – en studie om att förhålla sig till manliga normer inom anstaltsmiljöer, är skrivet av Malin Magnusson och belyser hur 

maskuliniteter uttrycks och reproduceras i relation till heteronormativitet och vad detta har för konsekvenser.  I det 

sista kapitlet, ”Du ser ju inte ut som en prostituerad!” – en studie om sexsäljares erfarenheter uppmärksammar Amanda 

Påhlsson hur individer som säljer sex upplever sig bli bemötta och vilka föreställningar de bör förhålla sig till. 

Samtliga delar visar på hur normer både produceras och reproduceras kontextuellt och i interaktion mellan individer 
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Inledning  

Utan normer så kan inte ett samhälle existera, vilket innebär att varje individ medvetet eller 

omedvetet tvingas att ställning till dessa. Normaliseringsprocesser ställs alltid i relation till sociala 

och kulturella faktorer som sker i växelverkan mellan individ och samhälle för att utgöra en 

helhet. Detta resonerar Nancy Bratt kring i boken Samhälle, normer och normbildning - Använder vi 

normerna konstruktivt eller destruktivt? Bratt hävdar också att vi har olika värderingar som utlöser 

våra individuella normer till den gemenskap vi tillhör. För att uppnå en fungerande roll i 

samhället strävar vi efter en acceptans och tillhörighet för att få en känsla av gemenskap. För att 

känna denna tillhörighet i olika samhällsgrupper anpassar vi oss utan att reflektera över varför vi 

egentligen agerar som vi gör.1 Utifrån detta drar vi paralleller mellan normer och förställningar 

kring kön och sexualitet vilket vi tolkar har betydelse för individers livsvillkor och 

identitetsskapande processer. Denna antologi lyfter en aspekt av vilken betydelse normerna har 

för studiens informanters identiteter i olika gemenskaper och miljöer. 

 

Med utgångspunkt i normer som relaterar till kön och sexualitet belyser antologins delar detta ur 

olika perspektiv; ungas tankar kring sex och preventivmedel, LHBQ - personer och 

identitetsskapande, maskuliniteter inom anstaltsmiljöer samt personers erfarenheter av att sälja 

sex. Hur upplevs dessa normer av personer i olika kontexter? Vi vill därmed genom att synliggöra 

normer sprida en medvetenhet om hur de kan skapa restriktioner och betydelse för individers 

identitetsskapande och livsvillkor. Trots vår vetskap om att ett samhälle inte fungerar utan 

normer har vi en utopisk tanke om att vidga och luckra upp normernas gränser. 

 

Syfte och frågeställning 

Antologins övergripande syfte är att belysa normativa föreställningar i relation till kön och 

sexualitet och undersöka vad dessa kan ha för betydelse för individens livsvillkor och 

identitetsskapande processer. Utifrån detta kommer samtliga antologibidrag att förhålla sig till 

dessa frågeställningar: 

 Hur upplever deltagarna erfarenheter av att förhålla sig till samhällets normativa 

föreställningar kring sexualitet och kön? 

 Vad har det för betydelse för individens livsvillkor och identitetsskapande processer? 

                                                 
1 Nancy Bratt, Samhälle, normer och normbildning - Använder vi normerna konstruktivt eller destruktivt?, (Stockholm, 2009), s. 

13 - 32 
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Metod 

Nedan kommer vi att kort beskriva metodologiska utgångspunkter som är gemensamma för hela 

antologin. Dessa är en beskrivning av kvalitativa intervjuer, Grounded Theory och etik. En 

reflektion kring metodologiska tillvägagångssätt kommer att utvecklas i de individuella bidragen. 

 

Den kvalitativa intervjun 

Den kvalitativa intervjun som metod har varit en central utgångspunkt i samtliga antologibidrag. 

Inför intervjutillfället har en semi - strukturerad intervjuguide formulerats där frågorna utgår från 

förutbestämda teman, som ska ge intervjupersonen ett bredare utrymme för tolkning och 

utformning av svaren.2 Detta gör intervjuprocessen flexibel skriver Alan Bryman i 

Samhällsvetenskapliga metoder då intervjupersonen kan förmedla sin historia utifrån sina 

erfarenheter.3 Steinar Kvale och Svend Brinkmann belyser också, i Den kvalitativa forskningsintervjun 

samspelet mellan intervjupersonen och deltagaren som primärt, då materialet och därmed 

kunskapen om deltagarnas upplevelser sker i det sociala sammanhanget, det vill säga under 

samtliga intervjutillfällen.4 Kvale och Brinkmann utvecklar detta förhållande mellan intervjuare 

och intervjuperson ut ett maktperspektiv då de menar att intervjuaren har makt över 

intervjusituationen. Den som gör intervjun sätter agendan och styr samtalet i önskad riktning.5 

Detta problematiseras dock av Eva Fägerborg i kapitlet “Intervjuer” som är en del av Etnologiskt 

fältarbete, där hon menar att maktrelationen mellan intervjuare och intervjuperson är 

kontextberoende. Intervjuaren kan i sin roll som forskare ha ett maktövertag men hen kan också 

ha en underordnad position om det visar sig att ett övertalande och tillstånd ifrån informanten 

krävs.6 I följande antologi har vi därmed haft en medvetenhet i relation till maktasymmetrin 

genomgående i arbetsprocessen. 

 

Intervjuerna har spelats in och därefter transkriberats. Fägerborg skriver att transkribering 

innebär att översätta en intervju med talespråk och spontana uttryck.7 I denna studie har 

transkribering utförts för att kunna tolka samt komma närmare informanternas utsagor. För att 

underlätta läsningen har vi i vissa fall redigerat citat utan att ändra på informanternas kontextuella 

budskap. 

 

                                                 
2 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2009), s. 301. 

3 Bryman, s. 301. 

4 Steinar Kvale & Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2:a upplagan, (Lund, 2010) s. 98. 

5 Kvale & Brinkmann, s.49. 

6 Eva Fägerborg, “Intervjuer” i Etnologiskt fältarbete, 1:a upplagan, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (Lund, 2005) 

s. 66. 

7 Fägerborg, s. 69. 
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Grounded Theory 

Grounded Theory, utvecklad av Juliet Corbin och Anselm Strauss i boken Basics of Qualitative 

research, är den analysmetod som har använts i analysprocessen för samtliga antologibidrag. 

Corbin och Strauss skriver att avsikten med denna metod är att ge mening till analysen genom att 

bryta ner den i mindre delar och studera dessa mindre beståndsdelars egenskaper och 

dimensioner för att få kunskap om materialet som helhet. Dessa beståndsdelar uppstår i samband 

med att en kodning utförs där syftet är att bryta ner rådatan och höja det till en mer abstrakt nivå 

genom att ge delarna koder som speglar detta. Utifrån kodningen är det därför möjligt att hitta 

dimensioner av materialet som annars inte hade varit synliga.8 Corbin och Strauss menar dock att 

det bör göras en öppen kodning först där syftet är att öppna upp materialet för dess potentiella 

betydelse. Efter att materialet studerats utifrån kontexten är det dock “tillåtet” att påbörja själva 

processen där tolkning av datan utförs och koder uppstår. Kodningen bör även enligt författarna 

ske så snart som möjligt efter den första datainsamlingen då den utgör grunden för vad 

resterande data kommer att byggas på.9 Corbin och Strauss påpekar även vikten av att utsätta sitt 

material för ständig jämförelse där datan synas efter likheter och skillnader. Det är därefter 

möjligt att gruppera olika koder utifrån dessa likheter och olikheter vilket är av stor vikt skriver 

författarna eftersom det låter forskaren göra skillnad på olika kategorier.10 På så vis uppstår 

kategorier eller teman vilka representerar betydelsefulla fenomen i materialet.11 I samband med 

denna process sker ytterligare en analysstrategi, nämligen axial kodning, vilket innebär att ställa 

koder och kategorier i relation till varandra vilket därmed sker i växelverkan med den öppna 

kodningen.12 När kategorierna är väl utvecklade och ny datainsamling eller analyserande inte 

tillför någonting mer i kodningsstrategierna anses tillslut teoretisk mättnad ha uppnåtts.13 

Grounded Theorys avsikt är utifrån denna process att generera en teori.14 Vi vill dock poängtera 

att vi inte har utnyttjat metoden till fullo då studiens omfång inte tillåter en teoretisk 

generalisering. Corbin och Strauss påpekar även att forskaren aldrig kan vara objektiv i sin 

datakollektion då personen har en förförståelse i form av exempelvis erfarenheter, perspektiv och 

partiskhet vilket har en betydande roll för studiens utformning och resultat.15 En förförståelse har 

därför aktualiserats i samband med att vi tagit hänsyn till tidigare teori och kunskap i denna 

antologi och dess olika delar. 

                                                 
8 Juliet Corbin & Anselm Strauss, Basics of Qualitative research, 3rd edition, (Thousand Oaks, 2008), s. 64 ff. 

9 Corbin & Strauss, s. 160 ff. 

10 Corbin & Strauss, s. 73. 

11 Corbin & Strauss, s. 159. 

12 Corbin & Strauss, s. 198. 

13 Corbin & Strauss, s. 263. 

14 Corbin & Strauss, s. 1. 

15 Corbin & Strauss, s. 32. 
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Etik 

Under arbetsprocessen har Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer - inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning, verkat som en central utgångspunkt. De fyra forskningsetiska 

principerna; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är 

riktlinjer som vi kontinuerligt under studiens gång tar ställning till. Informationskravet uppfylldes 

då det individuella informationsbrevet skickades ut till samtliga deltagare där vi redogjorde 

studiens syfte samt att deltagandet är frivilligt. Vid medgivande uppfylles samtyckeskravet. För att 

uppnå konfidentialitetskravet har vi fingerat alla namn och platser för att deltagarna inte ska 

kunna identifieras. Efter studiens slut kommer allt material raderas enligt nyttjandekravet, då 

materialet endast är avsätt för denna studie och inte för framtida bruk.16 

 

Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna som är centrala för denna antologi är det socialkonstruktivistiska 

perspektivet, genus- och queerteori samt stigma.  

 

Socialkonstruktivistiska perspektivet 

Det socialkonstruktivistiska perspektivet, som bygger på den hermeneutiska vetenskapen, har 

haft en betydande roll för vilken kontext denna antologi kan förstås då dess centrala punkt är 

samhället och dess föreställningar som sociala konstruktioner. Det här belyser Mats Hilte i boken 

Avvikande beteende - en sociologisk introduktion där han även skriver att “Det finns ingen given och 

självklar relation mellan människan och världen” vilket innebär att människan lever i en otrygghet 

eftersom hon i sin tur måste skapa denna relation. För att strukturera upp omgivningen upprättas 

det i samband med detta regler som ska leda till social ordning vilket befäster gränser för vad som 

är accepterat eller ej.17 De sociala konstruktionerna leder därmed till att en ordning upprättas 

samtidigt som det begränsar de som avviker ifrån den, vilket är ett ytterst relevant fenomen för 

samtliga antologibidrag då normer därmed är socialt konstruerade och kontextuellt beroende. 

 

Genus - och queerteori 

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv följer en syn på genus och sexualitet som något 

socialt konstruerat och får betydelse för människans identitetsskapande processer. Då hela 

antologin bygger på normerande föreställningar kring hur kön och sexualitet skapas och 

reproduceras i vårt samhälle, har vi till stor del lutat oss emot både genus- och queerteori i 

analysprocesserna. Liksom Raewyn Connell belyser i boken Om genus är kärnpunkten inom 

                                                 
16 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer: inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning, ISBN:91-7307-008-4, 2002. 

17 Mats Hilte, Avvikande beteende - en sociologisk introduktion, (Lund, 2009), s. 23. 
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genusteorin relationen mellan män och kvinnor. Utifrån det existerar ett tankesätt om vad det 

“naturliga” kvinnliga och manliga innebär vilket skapar kulturellt bundna genusmönster.18 Dessa 

genusmönster kan tydligt återfinnas i alla antologibidrag om än i olika grad. Samtidigt ser vi en 

begränsning i att endast stödja oss i genusteorin då det till viss del exkluderar det maktspektra 

som återfinns mellan olika sexualiteter pågrund av det manliga och kvinnliga fokuset. Ett 

queerteoretiskt stöd har därför också varit relevant då queer bidrar med att belysa hur dessa idéer 

om två naturliga skilda kön hänger ihop med normer och förväntningar kring heterosexualitet.19 

Detta behandlar det som faller utanför normen om kön och genus men även ett kritiskt 

förhållningssätt till det heterosexuella, vilket beskrivs av Tiina Rosenberg i boken Queerfeministisk 

agenda.20  

 

Stigma 

En individ som bryter mot normerna kring kön, sexualitet och heteronormativitet ställs i relation 

till det “normala” och stämplas som avvikande. Erving Goffman skriver i Stigma- Den avvikandes 

roll och identitet om hur den sociala miljön avgör normer och identiteter. Att bli stigmatiserad kan 

innebära bland annat att bli utesluten från vissa grupper på grund av ett avvikande utseende eller 

beteende som anses bryta mot gruppens normer.21 Goffman skiljer på olika typer av 

stigmatiseringar i form av synligt och osynligt stigma,22 vilka kommer att problematiseras utifrån 

olika perspektiv i antologidelarna. 

 

Centrala begrepp  

Nedan följer en förklaring av de begrepp som kommer att vara centrala och är dessutom viktiga 

för antologins genomgående tema. Dessa är identitet, livsvillkor och normer. 

 

Identitet 

Beroende på vilken teoretiker man vänder sig till får man olika svar på frågan om vad identitet 

innebär. I denna antologi kommer samtliga bidrag att förhålla sig till Richard Jenkins definition av 

identitet som ett socialt och kulturellt fenomen som uppstår i interaktion med andra. I boken 

Social Identity beskriver Jenkins identitet som ett sätt att förstå vilka vi är, vilka alla andra är och 

vilket ömsesidigt nog innebär hur alla andra förstår sig själva och hur de i sin tur förstår andra. 

Han beskriver således identitetsskapande som en process i relation till innebörd och innebörd i 

                                                 
18 Raewyn Connell Om genus, 2:a upplagan, (Göteborg, 2009), s. 9. 

19 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda. (Stockholm, 2002), s. 100 ff. 

20 Rosenberg, s. 11 ff. 

21 Erving Goffman, Stigma- Den avvikandes roll och identitet, (Stockholm, 2010), s. 11 ff. 

22 Goffman, s. 50. 
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sin tur menar han skapas i interaktion med andra människor. Utifrån det förklarar han även 

identitet som en ständig process som aldrig förblir statisk utan befinner sig i oupphörlig 

förändring. Det betyder dels att en individ aldrig innehar en fast identitet och dels antyder det att 

en person både har en och flera identiteter samtidigt.23 Detta begrepp utgör därmed en grund för 

hur vi i följande antologibidrag har analyserat vårt material. 

 

Livsvillkor 

Socialstyrelsen har definierat termen livsvillkor som en; “förutsättningar för människors 

levnadsförhållanden och som ofta ligger utanför den enskilda individens omedelbara kontroll”.24 

Förklaringen lyfter fram en skillnad mellan termerna livsvillkor och levnadsförhållanden, med 

hänvisning till en makro- respektive mikronivå och där livsvillkor kopplas samman med 

makronivån. Socioekonomisk bakgrund, etnisk härkomst, kön, ålder och sexualitet är exempel på 

livsvillkor, medan bostadsområde, arbetsplats och utbildning är exempel på levnadsförhållanden. 

Begreppen kan dock kopplas samman, då människans livsvillkor spelar roll för individens 

levnadsförhållanden.25  

 

Normer och normativitet 

En norm utgör en del av ett socialt konstruerat regelsystem, som synliggörs och ifrågasätts först 

när det bryts och någon går utanför normens gräns. Rosenberg redogör för vad normer är, hur de 

skapas, reproduceras och vidmakthålls mellan människor för att skapa trygghet. Att följa de 

sociala regelsystemen bidrar till en gemenskap, på grund av känslan av att inte vara onormal och 

avvikande. Mänsklig interaktion förutsätter en redan förutbestämd social ordning, som är 

beroende av kontexten där normerna har skapats. Normativitet är ett system med normer som 

reproduceras och där makt är ett centralt begrepp. Rosenberg hävdar också att det ofrånkomligen 

ställs krav på människan att följa normer som andra har skapat.26 Normer och normativitet har 

därför varit en utgångspunkt och en referensram till hur vi har förhållit oss till samtliga 

informanters erfarenheter i relation till sexualitet och kön. 

 

Disposition 

Antologins tema kommer att belysas ur fyra olika perspektiv i antologins fyra kapitel. I Könad 

prevention - En studie om unga och deras tankar kring sex och preventivmedel, skriver Elvira Ekström om 

                                                 
23 Richard Jenkins, Social identity, (London, 2008), s. 4 ff. 
24 Socialstyrelsen (2009), http://app.socialstyrelsen.se/termbank/ViewTerm.aspx?TermID=4617, 2012-02-29. 
25 Socialstyrelsen (2009), http://app.socialstyrelsen.se/termbank/ViewTerm.aspx?TermID=4617, 2012-02-29. 
26 Rosenberg, s. 101. 

http://app.socialstyrelsen.se/termbank/ViewTerm.aspx?TermID=4617
http://app.socialstyrelsen.se/termbank/ViewTerm.aspx?TermID=4617
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hur ungdomar förhåller sig till föreställningar kring sex och preventivmedel i relation till 

livsvillkor och identitetsskapande processer. Därefter belyser Sandra Johansen i “Det här känns 

jobbigt för mig och vi måste prata” - En studie om heteronormens betydelse för personer med LHBQ - identiteter, 

presenterar individers erfarenheter av att placeras utanför heteronormativitetens ramar. Det tredje 

bidraget Fånge i en maskulin identitet - en studie om att förhålla sig till manliga normer inom anstaltsmiljöer 

skrivet av Malin Magnusson och problematiserar hur olika maskuliniteter uttrycks och 

reproduceras inom olika typer av anstaltsmiljöer. Avslutningsvis belyser Amanda Påhlsson i “Du 

ser ju inte ut som en prostituerad!” – En studie om sexsäljares erfarenheter hur personer upplever sig bli 

bemötta i relation till sin identitet som sexsäljare och vilka föreställningar de bör förhålla sig till. 
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Könad prevention – en studie om unga och deras 
tankar kring sex och preventivmedel 

Elvira Ekström 

Inledning 

Att sex förknippas med något njutningsfullt och inte enbart reproduktion är en allmänt 

accepterad och sällan ifrågasatt tankegång i dagens västerländska samhälle. Genom en 

tillbakablick på preventivmedlets historia står det klart att den rådande synen på sex och 

preventivmedel inte varit konstant utan har förändrats över tid. I början av förra seklet 

propagerade Hinke Bergegren för vikten av informationsspridning samt prisvärda 

preventivmedel. Hans försök att få igenom sina tankegångar kring sex och preventivmedel 

accepterades inte av samtiden, vilket resulterade i en svensk lag som förbjöd offentlig information 

om preventivmedel (1911-1938). Fram till 1930-talet och utvecklingen av den svenska 

folkhemstanken drevs sexualupplysning av ideella eldsjälar och först år 1942 rekommenderades 

skolor att undervisa i sexualkunskap. Den här redogörelsen för preventivmedlets historia går att 

läsa i boken Familjeplanering – Preventivmetoder, aborter och rådgivning, skriven av Viveca Odlind med 

flera. Där klargörs också att år 1964, var året då kombinerade p-piller gjorde entré på den svenska 

marknaden, vilket har bidragit till förändrade föreställningar kring sex och preventivmedel. 27 

 

Preventivmedel, fri abort samt viss acceptans för utomäktenskapliga sexuella förbindelser är alla 

exempel på att en sexuell frigörelse har ägt rum det senaste seklet. Hjördis Levin problematiserar 

denna frigörelse i sin bok Testiklarnas Herravälde – Sexualmoralens historia, där hon tar avstånd från 

att den sexuella frigörelsen går hand i hand med den kvinnliga frigörelsen.28 Debatten har förts 

från och ena sidan sexliberalerna, som förespråkare preventivmedel och fri abort, och andra sidan 

de tidiga feministerna som menade att preventivmedel var ett bakslag för kvinnans 

självbestämmande över sin egen kropp.29 I följande antologibidrag kommer denna diskurs kring 

sex och preventivmedel att lyftas i modern tappning. Min vision är att problematisera en del av 

människors vardag, som ofta betraktas som oproblematisk. 

 

Tidigare forskning på området, sex och preventivmedel, är övervägande av medicinsk karaktär. 

Att studera människors upplevelser av sex och preventivmedel, i form av föreställningar och 

attityder, visar på en relativt ostuderad ingång till fältet. Mitt ändamål med följande studie är att 

undersöka om människors föreställningar har betydelse för hur individen uppfattar och värderar 

frågor kring sexualitet, kön och prevention och ställa det i relation till identitet och livsvillkor. 

                                                 
27 Viveca Odlind, Marc Bygdeman & Ian Milsom, Familjeplanering – Preventivmetoder, aborter och rådgivning, (Lund, 2008), 

s. 14. 

28 Hjördis Levin, Testiklarnas herravälde – sexualmoralens historia, andra upplagan, (Stockholm, 1989), s. 13 ff. 

29 Levin, s. 45. 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med följande rapport är att studera föreställningar och uppfattningar kring sex och 

preventivmedel, utifrån unga människors tankar och idéer samt utifrån samhällsorienterad 

ungdomshälsoinformation. Genom observation på en ungdomshälsomottagning samt intervjuer 

med unga i åldrarna 16-20 år, kommer föreställningar kring sexualitet och kön att utforskas i 

relation till individens livsvillkor och identitetsskapande processer. Analysen kommer att ta 

avstamp i följande frågeställningar: 

 

 Hur resonerar studiens unga deltagare kring sex och preventivmedel samt vilka 

föreställningar förmedlas via ungdomshälsoinformationen? 

 Hur kan dessa resonemang förstås i relation till föreställningar kring kön och sexualitet? 

 Vad har det för betydelse för individens identitet och livsvillkor? 

 

Metod 

Studien har i enlighet med de övriga antologibidragen i huvudsak baserats på empirisk data från 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer och analysen av det insamlade materialet har genomförts 

med hjälp av Juliet Corbin och Anselm Strauss version av Grounded Theory. Hela processen har 

även utförts med hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. En djupare förklaring 

av dessa metodologiska vägval finns i antologins gemensamma del. I det här avsnittet kommer 

metodologiska diskussioner att föras kring resonemang specifika för denna del. 

 

Deltagande observation 

I följande rapport kompletteras materialet från de kvalitativa intervjuerna med material från en 

deltagande observation. Fältet för observationen var en Ungdomshälsomottagning i en medelstor 

stad i Sverige. Via kontakt med ansvarig, medgavs tillåtelse att delta på en informationsträff för 

högstadieelever om sex och preventivmedel. Magnus Öhlander skriver i ”Deltagande 

observation”, som är ett kapitel ur Etnologiskt fältarbete, om deltagande observation som metod 

och menar att tillvägagångssättet innebär att forskaren aktivt deltar i det fält som studien grundar 

sig på.30 Informationsträffar för ungdomar i årskurs åtta är ett återkommande moment av 

Ungdomshälsomottagningens arbete. Fältets deltagare bestod av en friskoleklass på ett trettiotal 

ungdomar, där killar var i majoritet. Informationen förmedlades genom två av 

Ungdomshälsomottagningens personal, dels en manlig sjuksköterska i trettioårsåldern och dels en 

                                                 
30 Magnus Öhlander, ” Deltagande observation” i Etnologiskt fältarbete, (red.) Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (Lund, 

2010), s.74. 
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kvinnlig sjuksköterska i sextioårsåldern. Vid ett tillfälle delades gruppen mellan ”tjejer” och 

”killar” och observationen fortsatte i samverkan med gruppen som bestod av tjejer. Trots rumslig 

frånvaro i gruppen bestående av killar, har inblick i dess samtal möjliggjorts via tillgång till 

anteckningsmaterial, som visade på teman och frågor som diskuterades i de båda grupperna. 

 

Urval 

Studiens urval av informanter har gjorts genom ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket Alan 

Bryman i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder anser vara ett urval där informanterna är ”sådana 

personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren”31. En grundläggande tanke var 

att genom ett sannolikhetsurval hitta intervjupersoner till studien, med syfte att uppnå en så 

representativ grupp som möjligt. Genom beskrivning av studien via ett informationsbrev spreds 

förfrågan på en gymnasieskola i en medelstor stad i Sverige, då unga personer i åldrarna 15-20 år 

efterfrågades. Försöket, gav tyvärr inget resultat och sökandet övergick till det redan nämnda 

bekvämlighetsurvalet, då personliga kontakter verkade som länk till studiens informanter. 

Åldersavgränsningen gjordes med anledning av min föreställning om att detta är den ålder då 

unga människor introduceras till ämnen kring sex och preventivmedel. En tydliggörelse är här 

viktig då jag, trots tillvägagångssättet att via personliga kontakter nå informanter, inte hade någon 

tidigare relation med någon. En risk finns dock för att urvalet kan dölja ett urvalsfel, då 

materialets representativitet i relation till hela populationen kan ifrågasättas.32 I en studie med så 

pass få deltagare ställer jag mig kritisk till att en korrekt representerad population överhuvudtaget 

är möjlig, om ens önskvärd. Med ålder som enda fasta kriterium för deltagande i min studie var 

inte en homogen grupp i fråga om sexualitet min avsikt. Detta har dock medfört att studiens 

fokus kommer att hamna i tankar kring sex och preventivmedel utifrån ett heterosexuellt 

perspektiv, då informanterna pratar utifrån egna erfarenheter och tankar i ämnet. 

 

Informanter 

Studien baseras på fyra kvalitativa intervjuer samt en deltagande observation. Det är således fyra 

informanter, varav två tjejer och två killar, som deltagit i studiens intervjuer. Alla deltagarna ser 

sig själva som ”normalt” / ”inte utöver det vanliga”, insatta i ämnet sex och preventivmedel. I 

fortsättningen kommer jag att benämna de deltagande ungdomarna vid fingerade namn i syfte att 

anonymisera deras identiteter samt att underlätta läsningen. Nedan följer en kort presentation av 

deltagarna med relevant information i förhållande till studiens fokus. 

 

Lisa är 20 år och studerar på eftergymnasial nivå i en storstad i Sverige. Hon lever som 

heterosexuell singel och har inga tidigare erfarenheter av preventivmedelsanvändning. Adam är 

                                                 
31 Alan Bryman, Samhällvetenskapliga metoder, (Malmö, 2009), s. 114. 

32 Bryman, s. 101. 
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18 år och går sista året på gymnasiet i en medelstor stad i Sverige. Han lever som singel, men har 

tidigare varit i ett heterosexuellt förhållande. Han har erfarenhet av kondom- samt p-

pilleranvändning. Jennifer är 19 år och studerar på universitetsnivå i en medelstor stad i Sverige. 

Hon lever i ett heterosexuellt långdistansförhållande och använder p-piller som preventivmetod. 

Olle är 16 år och går första året på gymnasiet i en medelstor stad i Sverige. Han lever som 

heterosexuell singel och har inga tidigare erfarenheter av preventivmedelsanvändning. 

 

Etiska reflektioner 

Då studien bygger på material hämtat från kontakter med fältet, är en kritisk reflektion kring min 

roll som forskare betydelsefull i förhållande till studiens utformning och resultat. Martyn 

Hammersley och Paul Atkinson skriver i sin bok Ethnography – principles in practice att forskarens 

personlighet i form av karaktäristiska kännetecken har betydelse för relationen mellan forskare 

och studie deltagare. Kön, ålder samt etnicitet är några exempel på kännetecken som är 

avgörande för hur studiens deltagare förhåller sig till forskaren.33 Trots att dessa personliga 

kännetecken är svåra att undanhålla, vilket heller inte är meningen, anser jag att en medvetenhet 

kring dess betydelse är viktig genom hela processen av en kvalitativ studie. 

 

I samtliga intervjusituationer förhöll jag mig avsiktligt till min frågeguide på liknade sätt, vilket 

resulterade i att informanterna ställdes inför samma frågeställningar oavsett kön. I efterhand har 

jag insett att mina tidigare erfarenheter och föreställningar kring sex och preventivmedel har 

spelat roll då jag formulerat mina frågor. I båda intervjuerna med de manliga informanterna blev 

det tydligt att intervjuns teman var stundvis svåra att förstå för dem, då följdfrågor och 

förtydliganden var vanliga. Intervjuerna med de kvinnliga informanterna flöt på mer som ett 

vardagligt samtal, då en känsla av samförstånd infann sig. Jag tolkar det som om min personliga 

karaktär som heterosexuell kvinna har haft betydelse i intervjusituationerna. Ännu en aspekt, som 

kan ha spelat roll är min ålder i förhållande till deltagarna, där killarna är studiens två yngsta 

deltagare.  Jag vill även poängtera att samtala med unga människor kring sex och preventivmedel 

kan uppfattas som ett känsligt ämne. Därmed har jag varit noga med att i intervjusituationerna 

inte ta förgivet en tidigare sexuell erfarenhet eller en förgivet tagen heterosexualitet. 

 

Avslutningsvis vill jag reflektera kring mina förkunskaper i ämnet. Jag är kritisk till att hormonellt 

preventivmedel inte ifrågasätts mera och att det finns förväntningar på kvinnan att inta 

hormonpreparat i preventivt syfte. Min tanke är att ett jämställt sexliv inte är beroende, utan 

snarare hämmas av hormonella preventivmedel. Trots min intention om ett öppet sinne är jag 

medveten om att mina åsikter i ämnet är av betydelse i mötet med fältet. Dock behöver inte detta 

ha betydelse för analysen och studiens resultat, då min kritik förs ur ett medicinskt perspektiv och 

analysens fokus främst behandlar sociala processer i samband med sex och preventivmedel. 

                                                 
33 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography – principles in practice, 3rd edition, (London, 2007), s. 73. 
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Centrala Begrepp 

Utöver de begrepp som är gemensamma för samtliga av antologins delar kommer här en specifik 

begreppsanalys kopplad till följande studie vars förståelse är centrala genom hela studien. 

 

Preventivmedel 

Ett centralt begrepp i följande antologidel är preventivmedel och förståelsen av dess innebörd. 

Det har varit tämligen komplicerat att hitta en förklaring på begreppet, då dess betydelse sällan 

problematiseras. Enligt nationalencyklopedin är ett preventivmedel ”ett medel som förebygger att 

samlag resulterar i graviditet”34. Detta är en begreppsförklaring jag inte känner mig bekväm med, 

då min förförståelse för begreppet vill visa på en bredare syn av ordets innebörd. Jag anser att 

betydelsen av ett preventivmedel är kontextberoende, då situationen avgör vad medlet är 

preventivt mot. Min ingång i ämnet samt utgångspunkten då analysen genomfördes har varit att 

preventivmedel är ett medel som förebygger både graviditet och/eller könssjukdomar.  

 

Heteronormativitet 

Heteronormativitet bygger på normer som förmedlar ett antagande om att alla människor är 

heterosexuella och att det naturliga är att leva heterosexuellt. Det skriver Tiina Rosenberg i boken 

Queerfeministisk agenda och menar att kritik av heteronormen är kärnan i queerteorin. 

Heteronormativitet bygger på en binär könsuppfattning som fokuserar på olikheter mellan 

könen, som därmed även förväntas att åtrå varandra. Den heterosexuella normen är hegemonisk, 

vilket innebär att heterosexualitet ses som hierarkiskt överlägsen alternativ till heterosexualitet. 

Rosenberg menar även att heteronormativitet är en inkluderande och exkluderande praktik, som 

utgör grunden för ett strukturellt förtryck. De människor som hamnar utanför normen om en 

förgivet tagen heterosexualitet betraktas som avvikare och tvingas till assimilering in i 

heteronormen för att uppnå acceptans.35 Förståelsen av heteronormativitet är central i följande 

studie det kan kopplas samman med föreställningar kring sexualitet och kön. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Förutom antologins gemensamma teoretiska utgångspunkter följer här en kompletterande 

reflektion kring teoretiska utgångspunkter särskilt anpassade till detta bidrag. 

 

                                                 
34 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/preventivmedel, sökord: preventivmedel, hämtad 2012-04-04. 

35 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda, (Stockholm, 2002), s. 100 ff. 
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Språk som normbildande process 

Peter L. Berger och Thomas Luckmann skriver i Kunskapssociologi – Hur individen uppfattar och formar 

sin sociala verklighet att språket mellan människor konstruerar så kallade symbolsystem, som utgör 

viktiga referensramar för att individen ska förstå sin verklighet. Genom dessa symboliska system, 

exempelvis religiös eller filosofisk åskådning, ordnar människan sociala erfarenheter i kategorier, 

för att enklare förstå sin omvärld. Berger och Luckmann menar att denna språkliga process ligger 

till grund för människans sociala kunskapsförråd, som enkelt förklarat består av kunskap om dig 

själv, din omgivning samt dess tillhörande begränsningar. Denna förståelse av omgivningens 

sociala ordning och struktur förs via språket som normbildande process vidare från generation till 

generation.36 Att förstå sociala kategorier och dess reproduktion utgår Maria Bäckman från i sin 

bok Kön och Känsla – Samlevnadsundervisning och ungdomars tankar om sexualitet, och utvecklar den i 

relation till föreställningar kring kön och sexualitet. Hon menar att kön och sexualitet måste 

förstås i relation till kultur och samhälle.37 Dessa resonemang kommer att vara återkommande i 

studiens analys då de utgör en central roll. 

 

Analys 

Studiens analys bygger på teman som genom analysmetoden Grounded Theory växt fram ur den 

insamlade empirin. I det första temaområdet Begreppslig Förvirring, kommer preventivmedel som 

begrepp att diskuteras. Därefter lyfts informanternas berättelser kring ansvar i relation till sex och 

preventivmedel, under rubriken Det mångdimensionella ansvaret. Slutligen, i avsnittet Könade 

förväntningar, analyseras Ungdomsmottagningens information ur ett genusperspektiv.  

 

Begreppslig förvirring 

I mötet med fältet har jag lagt märke till en viss osäkerhet kring begreppet preventivmedel och 

dess innebörd. Under observationen på Ungdomshälsomottagningen ombads ungdomarna, som 

deltog i informationsträffen, att ge exempel på alternativa preventivmedel till kondomen. En av 

eleverna räckte upp handen och gav ”slicklapp”38 som exempel. Svaret hen fick av personalen på 

Ungdomshälsomottagningen var att ”Det är inget preventivmedel som sådant, utan det är mer en 

’säker-sex-grej’”. Jag tolkar det som om förvirringen kring begreppets betydelse har sin grund i en 

osäkerhet kring vad preparatet är preventivt mot. Ett preventivmedel tas i preventivt syfte, men 

vad preparatet är preventivt mot är ingenting som framgår genom att enbart studera begreppet. 

Ungdomshälsomottagningen svar tyder på att ett preventivmedel är ett medel som är preventivt 

                                                 
36 Peter L. Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi – Hur individen uppfattar och formar sin verklighet, tredje 

upplagan, (Stockholm, 2010) s. 53-60. 

37 Maria Bäckman, Kön och Känsla – Samlevnadsundervisning och ungdomars tankar om sexualitet, (Göteborg, 2003), s. 16. 

38 Slicklapp är en duk av tunt gummi/latex som placeras över partnerns könsorgan/anus för att skydda mot 

könssjukdomar i samband med oralsex. (RFSU:s förklaring) 
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mot oönskad graviditet och att preventivmedel således inte är ett medel som enbart skyddar mot 

sexuellt överförbara sjukdomar. Ungdomsmottagningens ställningstagande rörande begreppet 

kan kopplas samman med nationalencyklopedins förklaring, som tidigare presenterats. Liknande 

rådvillighet återfinns även i mötet med informanterna. Jennifer svarar såhär när jag ställer frågor 

kring var informationen om preventivmedel finns: 

Jennifer: Om det är så att man verkligen känner att man ja, vill ha typ p-piller eller så… Alltså 
kondom är väl kanske lättare, det känner ju de flesta till, så det köper man kanske bara i en 
butik. Men för preventivmedel måste man ha recept och grejer så då går man och frågar 

Jag tolkar citatet som om Jennifer är av den uppfattningen att preventivmedel förhindrar en 

oönskad graviditet, men även ett preparat som är av medicinsk karaktär, då hon anser att det 

krävs recept för att få hämta ut preventivmedel. Anledningen till att jag lyfter diskussionen kring 

begreppets betydelse är dess centrala roll i förmedlingen utav föreställningar kring 

preventivmedel. Som tidigare nämnts i studiens teoretiska utgångspunkter, menar Berger och 

Luckmann att språket är en viktig beståndsdel i den process då föreställningar och idéer skapas 

och reproduceras.39 Detta gäller även uppfattningar kring kön och sexualitet, då språket verkar 

som ett normbildande verktyg. Genom en tillrättavisning visar Ungdomshälsans personal på hur 

man på ”rätt” sätt ska använda sig utav begreppet preventivmedel. Dessa föreställningar som 

förmedlas via språket om vad som är rätt och fel, kan kopplas samman med teorier kring 

normalitet och avvikelse, som senare kommer att fördjupas. Genom att utesluta könsjukdomar i 

diskussionen görs preventivmedel till ett område endast avsett för sexuella aktiviteter mellan en 

man och en kvinna. Denna tillsynes smala beskrivning av begreppet preventivmedel begränsar 

samt utesluter människor som inte identifierar sig som heterosexuella. 

 

Det mångdimensionella ansvaret 

Återkommande i samtliga intervjuer har varit en diskussion kring ansvar utifrån olika 

infallsvinklar. Vem ansvarar för kunskapen och informationen kring preventivmedel? Vem 

ansvarar för att preventivmedel används? Vem ansvarar för de ekonomiska kostnaderna i relation 

till sex och preventivmedel? Dessa är några av frågorna som berörts i relation till diskussionen 

om ansvarstagande. Jag kommer att lyfta resonemangen utifrån ett mikro- och makroperspektiv, 

det vill säga presentera ansvarstagande dels ur individens och dels ur samhället inverkan på 

ansvarstagande. Olle sammanfattar ansvarfördelningen av hur information kring sex och 

preventivmedel ska nå fram till ungdomarna i en mening, som tydligt visar på ett delat ansvar. 

Olle: Skolverket, alltså myndigheten har ett visst ansvar, föräldrar har ett visst ansvar och 
individen själv har ett visst ansvar. 

 

                                                 
39 Berger & Luckmann, s. 53-60. 
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Individuella ansvarsdilemman 

En upprepad tankegång som återfinns i tre av de fyra intervjuerna är att ansvaret för 

preventivmedelsanvändningen är individuellt och direkt förbundet med den kvinnliga respektive 

manliga kroppen. Preventivmedlens könsuppdelade utformning sätter gränser för vem som 

ansvarar för vad. Nedanstående citat från Jennifer visar på en preventivmedelsanvändning där 

kroppen är symbolen för ansvarstagande. 

Jennifer: Alltså kondomen, tycker jag, eller jag vet inte ifall jag tycker att det är killens ansvar. 
Men det […] är ju så att säga hans kropp, medans p-piller just nu i alla fall är kvinnans kropp. 
Så där ligger ju ansvaret på något sätt. 

Att kroppen utgör grunden för ansvarstagandet återfinns även i de båda manliga informanternas 

berättelser. Både Adam och Olle tar på sig ansvaret om att kondomen används, samtidigt som de 

anser att de inte har någon rätt att lägga sig i tjejens eventuella preventivmedelsanvändning i form 

av hormonella preparat. Att den kvinnliga respektive manliga kroppen utgör arenor för 

ansvarstagande kan ställas i relation till Raewyn Connells teorier som presenteras i boken Om 

Genus. Connell anser att människans könsåtskilda kroppar både påverkar samt påverkas av sociala 

processer. Kroppen utgör en viktig komponent i konstruktionen av människans sociala värld och 

är en aktiv deltagare i de sociala processer som skapar regler för socialt uppträdande.40 I det 

ovannämna citatet blir kroppens del i det sociala samspelet kring ansvarstagande tydligt vilket 

skapar referensramar som individen på ett eller annat sätt måste förhålla sig till. 

 

I frågan om ansvarstagande berättar Adam att han ser vissa negativa aspekter av att lämna över 

ansvar till sin partner, vilket följande citat visar. 

Adam: I och för sig […] jag tänker med om hon har tagit det, jag kanske blir fundersam om 
hon inte tar det, lite så där… 
Elvira: Är det jobbigt att lämna över ansvaret? 
Adam: Ja, lite. Om hon skulle få för sig och vilja ha barn och sen skylla på att de inte fungerar. 
Eller om hon glömmer då är det liksom. […] Man får ju också vara på lite… 
Elvira: Så du känner ändå ett ansvar? 
Adam: Ja! 

Det här anser jag är en intressant ingång till området som sällan lyfts upp till ytan och kan tolkas 

som en ny aspekt av könsuppdelat ansvar. Adam vrider på problematiken och visar att fråga om 

ansvar i samband med prevention är problematisk även ur mannens perspektiv. Liknande kritik 

framför Birgitta Sandström i hennes studie Den välplanerade sexualiteten – Frihet och kontroll i 1970-

talets svenska sexualpolitik, då hon menar att mannen ofta försvinner i debatten kring den 

förändrade synen på sexualitet i och med de högeffektiva preventivmedlens intågande. Hennes 

studie bygger på granskning av offentliga statliga texter från 1970-talet, då förtjusningen kring de 

nya högeffektiva preventivmetoderna var överväldigande. Sandström menar att dåtidens 

diskussion kretsade kring kvinnan, och hennes ökade möjlighet för att bejaka sin egen sexualitet 

utan att oroa sig för oönskad befruktning. Hon ifrågasätter männens försummade plats i 

                                                 
40 Raewyn Connell, Om genus, andra upplagan (Göteborg, 2009), s. 82. 
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utredningarna, som redan tycks vara befriade från rädslan över oönskad graviditet. I debatter 

kring sexualitet och prevention är kvinnan nästan alltid i fokus och ses som anpassningsbar till 

samhällets föränderliga riktlinjer. Vid sidan står mannen, vars sexualitet utgör normen.41 Adams 

syn på ansvarstagande och hans känsla av oro som väcks i och med en ansvarsförflyttning visar 

på att ansvaret kring den sexuella reproduktionen vilar på båda könen, dock ur olika perspektiv. 

 

Vid sidan av den könsuppdelade synen på prevention och ansvarstagande, visar materialet en 

ambivalens, där en önskan om ett gemensamt ansvar synliggörs. Jennifer säger såhär: 

Jennifer: Om man är i ett förhållande med någon person som man liksom har känslomässigt 
förhållande med [...] Alltså till exempel, min kille bryr sig om att jag mår bra. Därför så första 
preventivmedlet eller första p-pillret, tyckte inte han var bra, för jag mådde dåligt liksom. Jag 
tror att det är kollektivt, alltså att det är båda som väljer. Eftersom att det är nått, eller ja, sexet 
är ju hur båda liksom. Vad som är bäst för båda, eller enklast för båda så att säga. 

Ovanstående citat visar även på kärleksförhållandets betydelse i frågan om ansvar. I alla intervjuer 

framkommer det att deltagarnas förhållande till frågor rörande sex och preventivmedel är 

beroende av personernas ifråga civilstatus. Deras resonemang började ofta med ”det beror på om 

man är singel eller är i ett förhållande” eller med en hänvisning till ”ett fast förhållande”. 

Liknande resonemang kring kärlekens och förhållandets betydelse för sexualiteten återfinns i 

Bäckmans studie. Hennes resultat, som baserats på intervjuer med ungdomar, visar att kärleken är 

känslomässig och könsneutral, medan sexualiteten är förkroppsligad och bekönad.42 Kopplingar 

kan göras med Jennifers ovan nämnda citat, där det känslomässiga förhållandet lyfts och 

betraktas som avgörande för det gemensamma ansvaret. Dock ställer jag mig även kritisk till 

Bäckmans resultat, då mitt material även visar att kärleken kan vara den punkt i en relation som 

medför en ansvarsförskjutning. Från ett uppdelat individuellt ansvar till kvinnligt ansvar, vilket 

också tydliggjordes i Adams föregående citat.  

 

Ytterligare en aspekt av ansvar i förhållande till sex och preventivmedel är huruvida utvecklingen 

av de högeffektiva preventivmetoder så som p-piller och spiral har varit en börda eller befrielse 

för kvinnan. Lisas tankar skiljer sig från de andra deltagarna då hon tydligt tar avstånd från 

preventivmetoder som innehåller hormoner. Hon ställer sig kritisk till de bieffekter som enbart 

kvinnan tvingas stå ut med och där kvinnan blir offer för konsekvenserna. 

Lisa: Jag tror inte på p-piller över huvudtaget. Eller jag tror inte på hormoner och sånt. [...] 
Främst för att jag har hjärtfel och sjukdomar i familjen liksom[...] Nae, jag kommer inte 
använda det, för att jag tror inte. Jag tror att det påverkar mer än vad man tror. 

Lisas avståndstagande kan tolkas som en kraftfull tro, byggd på en stark övertygelse om att 

hormonella preparat är negativa. Paralleller kan dras mellan Lisas tankar och Anneli Kero och 

Ann Lalos kapitel ”Förhindra och avbryta graviditet – kvinnor och mäns villkor och val” i 

                                                 
41 Birgitta Sandström, Den välplanerade sexualiteten – frihet och kontroll i 1970-talets svenska sexualpolitik, (Stockholm, 2001), 

s. 106. 

42 Bäckman, s. 152. 
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antologin Kropp och genus i medicinen. En fokusering på kvinnliga preventiva preparat har resulterat i 

ett kvinnligt ansvar för reproduktionen. Kero och Lalos anser att det råder brist på studier som 

belyser kvinnans motstånd till användandet av hormonella medel. Kvinnans negativa upplevelser 

av hormonbaserade preventivmedel problematiseras sällan, då de i enlighet med de 

samhällspolitiska åtgärderna är effektiva och har fördelar, så som minskat antal aborter. Den 

negativt inställda kvinnan betraktas som problemet, vilket riskerar att kvinnor inte tas på allvar.43 

Liknande problemområde berör Paula Rawlinson i den vetenskapliga artikeln ”Gender influences 

of contraceptive choice” i Primary Health Care. I och med utvecklingen av hormonbaserade 

preventivmedel har det skett en förskjutning av ansvar, från mannen till kvinnan, vilket är 

intressant ur ett genusperspektiv.44 Dessa röster tolkar jag som ett uttryck för en känsla av orättvis 

ansvarsfördelning, där kvinnan för stå till svars för hormonpreparatens negativa konsekvenser. 

 

Samhällets distansstyrda intimitet 

Samtliga intervjudeltagare hänvisar till skolans sexualkunskap, samt Ungdomsmottagningen, som 

viktiga källor till information. Ett par av de intervjuade ungdomarna har egen erfarenhet av 

Ungdomsmottagningens informationsmöte, det vill säga liknande situation som utgjorde fältet för 

studiens deltagande observation. Det empiriska materialet visar på en delad uppfattning om 

samhällets information är tillräcklig eller inte. De deltagande tjejerna anser att informationen är 

knapphändig och anser att den är i behov av förbättring. Olles uppfattning av informationen är 

positiv och ser skolan som den primära källan till kunskap kring sex och preventivmedel. Adam 

däremot kan se brister i skolans undervisning, men anser inte att det är ett problem då 

kompletterande kunskap via internet är så nära till hands. I nedanstående citat åskådliggörs Lisas 

åsikter kring att informationen borde komma tidigare och att den borde vara mer mångsidig. 

Lisa: Det borde vara mer! Ja, och speciellt i skolan. Vi fick gå på det där i nian tror jag och då... 
Okej, man kanske inte får ha sex förrän när man är femton, eller vad det är, men man vet ju att 
folk hade det innan ändå! 

Deltagarnas berättelser visar att samhället har en betydande uppfostrande roll för ungdomars 

kunskaper kring sex och samlevnadsfrågor. Genom grundskolans obligatoriska sexualkunskap 

och Ungdomshälsomottagningarnas riktlinjer kan staten betraktas som en betydelsefull aktör i 

förmedlingen av det ”rätta” sättet att tänka och förstå sex och samlevnad. I enlighet med Berger 

och Luckmanns teorier kring socialisationsprocesser kan denna kunskapsförmedling betraktas 

som både primär och sekundär socialisation. Den primära socialisationen likställer Berger och 

Luckmann med den socialisation som sker inom familjen. Barnet är försedd med signifikanta 

andra, så som till exempel mamma och pappa, som förmedlar en kunskap om världen som av 

barnet betraktas som sann och tvingas till att acceptera. Först när barnet möter den sekundära 

                                                 
43 Anneli Kero & Ann Lalos, ”Förhindra och avbryta graviditet – kvinnors och mäns villkor och val” i Kropp och genus 

i medicinen, (red.) Birgitta Hovelius & Eva E Johansson, (Lund, 2004), s. 336. 

44 Paula Rawlinson, “Gender influences of contraceptive choice”, Primary Health Care, 20 (2010:6), s. 16-20 



 18 

socialisationen, i form av internalisering av institutionaliserade världar genom exempelvis en 

lärare, kan den primära socialisationen ifrågasättas.45 Jag tolkar deltagarnas hänvisningar till 

skolans sexualkunskap samt Ungdomsmottagningarna som ett uttryck för en viktig del av deras 

förståelse för sex och samlevnadsfrågor. Både Olle och Adam förklarar att sex och 

preventivmedel inte har varit ett diskussionsämne i deras familjer. Därmed kan skolans 

sexualundervisning och Ungdomsmottagningens information betraktas som en form av primär 

socialisation. Lisa och Jennifer och andra sidan, refererar båda till en öppen familjediskussion 

kring ämnet sex och preventivmedel och betraktar sina mödrar som avgörande för deras 

kunskaper kring preventivmedel. Till skillnad från Adam och Olle, har Jennifer och Lisa en redan 

etablerad förkunskap när de möter skolans sexualundervisning och Ungdomsmottagningens 

information, vilket jag tolkar som ett uttryck för en sekundär socialisation.  

 

Ovanstående socialisationsprocesser kan även problematiseras ur ett genusperspektiv, då 

kunskapsförmedlingen skiljer sig mellan könen. Både Jennifer och Lisa refererar i sina berättelser 

flera gånger till sin ”mamma” som en betydelsefull person i produktionen av deras föreställningar 

kring sex och preventivmedel. Denna könsuppdelade kunskapsförmedling kan tolkas som en 

reproduktion av de förställningar som befäster kvinnans ansvar för reproduktionen, medan 

mannen inte behöver den informationen då han inte har något ansvar för den. Genom vidare 

problematisering skulle killarnas frånvarande familjediskussion även kunna vara en form av 

primärsocialisation, då tystnad kring ett ämne kan ses som en förmedling av att sex och 

prevention inte utgör en viktig del av killarnas kunskapsförråd. 

 

Ytterligare en viktig del är de statliga subventionerna som finns för vissa preventivmedel och som 

deltagarna relaterar till i flera av intervjuerna. Ansvaret för subventionerna ligger på 

landstingsnivå och i RFSU:s Sverigebarometer 2011 – Hur bra är ditt län på sex, vård och hälsa, 

synliggörs skillnaderna mellan landstingen. Subventionernas storlek, vilka preparat som 

subventioneras, samt vilken ålder subventionerna sträcker sig till varierar mellan länen.46 Jennifer 

har själv erfarenhet av att subventionerna utgjort gränser för val av preventivmetod. Hon säger 

såhär när jag frågar henne om hon tycker att priset har betydelse för valet:  

Jennifer: Jag hade inte tänkt på priset egentligen förens jag nu har flyttat. [...] Jag tror att det 
mesta är subventionerat här, så att det bara kostar ja, 25 spänn eller vad det är, per paket. Men 
nu när jag flyttade då var det genast, att då kostade det fullpris för just de jag hade. Så att nu 
har jag hämtat ut de tabletterna här istället så att jag får subventionerat, men nästa år då när jag 
fyller 20 så måste jag, alltså antingen så måste jag ju välja om, så jag tar något annat som är 
subventionerat där, eller kolla ifall det är så att det, eller jag vet inte, jag kanske ska gå hit 
istället. 

Jennifer mötte ovanstående problematik då hon flyttade till en annan stad för att studera. Jag 

tolkar Jennifers berättelse som om de statliga subventionerna av preventivmedel kan ha betydelse 

                                                 
45 Berger & Luckmann, 154-170. 

46 Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU:s Sverigebarometer 2011 – Hur bra är ditt län på sex, vård och hälsa, 

(sammanställning) Johanna Palmström, (red.) Silvia Ernhagen, 11-07-10, s. 7. 
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för hur unga väljer preventivmetod med tillhörande preventivmedel. Att de ekonomiska 

kostnaderna är av betydelse återfinns i samtliga av studiens intervjuer och problematiserar ett fält 

som Jennifer menar undanhålls i informationen unga får om sex och preventivmedel. Jag tolkar 

detta som om individens livsvillkor i form av exempelvis socioekonomisk bakgrund är en 

avgörande faktor som individen tvingas att förhålla sig till.  

 

Även denna aspekt av hur samhället styr individens val i relation till sex och prevention, kan 

studeras ur ett genusperspektiv. I samtliga intervjuer framkommer det att kroppen som symbol 

för ansvarstagande återspeglas ur ett ekonomiskt perspektiv. Jennifer, som är den enda av 

studiens informanter som för närvarande befinner sig i en fast relation och använder 

preventivmedel i form av p-piller, står för kostnaderna själv. Hon anser att tack vare 

subventionerna är det så liten summa att ett delat ekonomiskt ansvar först blir aktuellt då hon får 

betala fullpris. Adam säger så här då jag frågar vem som betalar, samt vem som köper vad: 

Adam: Är det p-piller så tänker man att det är tjejens saker, fast är det kondom då kan man ju 
egentligen tänka att det är bådas, fast det är väl mer killens ansvar i sånna fall. 

I informanternas berättelser blir den skilda ansvarsfördelningen mellan könen även tydlig ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Det ekonomiska ansvaret går även att analysera utifrån hur landstingen 

väljer att utforma subventioneringarna till länets ungdomar. I Skåne och Blekinge är hormonella 

preventivmedel, upp till och med en ålder av 20 år, kostnadsfria för tjejer. I Västerbottens län 

finns det däremot inga subventioner på preventivmedel att tillgå.47 Diskussionen kring 

subventionerade preventivmedel anser jag kan kopplas samman med individens livsvillkor. Dessa 

olika förutsättningar skapar olika villkor för ungdomar beroende på var de är bosatta. 

 

Könade förväntningar 

I slutet av den deltagande observationen på Ungdomshälsomottagningen, delades gruppen upp 

mellan ”killar” och ”tjejer”. Killarna fick följa med den manliga sjuksköterskan, medan tjejerna 

fick följa med den kvinnliga. Uppdelning samt åtskillnad mellan män och kvinnor tolkar jag som 

ett uttryck för heteronormens binära könsuppfattning.48 Genom denna praktik både skapas och 

reproduceras föreställningen kring att det enbart finns två könskategorier. På detta sätt ges 

ungdomarna enbart två tänkbara alternativ, vilket utesluter de som inte platsar inom 

heteronormens ramar och försummar och osynliggör de individer som inte definierar sig som 

varken ”tjej” eller ”kille”. Deras röster hörs inte och kommer inte fram, vilket kan kopplas 

samman med ett avvikarperspektiv. Ervin Goffman delger i sin bok Stigma – den avvikandes roll och 

identitet, att en individ blir stämplad som avvikare först när personens faktiska sociala identitet 

tillkännages av omgivningen. Goffman skiljer på misskrediterad och misskreditabel 

stigmatisering, det vill säga synligt respektive osynligt stigma. I det sistnämnda fallet där ett dolt 

                                                 
47 RFSU, s. 8. 

48 Rosenberg, s. 100. 
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stigma finns med i bilden menar Goffman att individen stävar efter att förhindra ett avslöjande av 

sin identitet för att inte stämplas som avvikare.49 På gränsen mellan det normala och det 

avvikande synliggörs det tillåtna och det förbjudna, en process som individen ofta utan närmare 

reflektion anpassar sig efter. Jag tolkar Ungdomsmottagningens binära könsuppdelning som ett 

sätt att uttrycka vilka könstillhörigheter som är normala och försvårar situationen för de personer 

som inte identifierar sig som heterosexuell man eller kvinna. Det är tänkbart att en misskreditabel 

avvikare, i form av annan könsidentitet/sexualitet, fanns representerad i gruppen ungdomar som 

utgjorde fältet för observationen. I enlighet med Goffmans teorier om stigma, undanhåller 

individen en dold avvikelse för att slippa stigmatisering. 

 

I samband med observationen fick jag ta del av anteckningsmaterial som visade på vilka teman 

samt frågeställningar som ”tjej”-, respektive ”kill”-gruppen berörde. Dessa har möjliggjort min 

insyn i båda gruppernas samtal, trots det att min fysiska närvaro var i gruppen bestående av tjejer. 

Materialet visar på att det finns olika förväntningar på tjejer och killar i relation till sex och 

preventivmedel. Nedan återspeglas anteckningarna i form av citat genom två textrutor. 

  

 

 

 

 

Detta anteckningsmaterial som verkade som utgångspunkt i diskussionerna som fördes i de båda 

grupperna är intressanta ur ett normativt perspektiv. Jag tolkar skillnaderna som finns mellan 

gruppernas diskussionsområden som ett uttryck för vad som, enligt Ungdomshälsomottagningen, 

är viktig kunskap som ”tjejer” respektive ”killar” bör ha. Genom att studera dessa anteckningar 

förmedlas samt förstärks en föreställning om att kondomen är killens ansvar. Killarna som 

besöker Ungdomshälsomottagningens informationsträffar går därifrån med kunskap om hur man 

sätter på en kondom, var kondomer går att köpa, hur kondomen förvaras samt vad man säger i 

den sexuella situationen då kondomen ska användas. Tjejerna däremot diskuterar inte dessa 

frågor, men till skillnad från killarna uppmanas tjejerna till att känna efter, undersöka sig själva 

samt erbjuds provsitta en gynekologstol. De får även information om hur man sköter 

underlivshygienen samt diskuterar nackdelar med rakning av hårväxt. Det sistnämnda temat som 

berör hygien och hårväxt är inget som gruppen med killar pratar om i sin samtalsgrupp. Då det är 

ett omfattande antal ungdomar som årligen möter Ungdomsmottagningens information, vilket 

också samtliga av den här studiens informanter refererade till, tolkar jag det som om 

informationen är avgörande för ungdomars kunskapsförråd berörande sex och preventivmedel. 

Att killar och tjejer får med sig olika typer av kunskap från Ungdomsmottagningen bidrar också 

                                                 
49 Erving Goffman, Stigma – den avvikandes roll och identitet, (Stockholm, 2010), s. 50-51. 

”Tjej-snack”  
”Hur ser vi ut” ”Känn efter, 
undersök dig själv” ”Menscykeln” 
”Hygien” ”Hår” ”Säga ja och säga 
nej” ”Klamydiaprov” ”Stärka 
varandra” ”Preventivmedel” 

 

”Kill-snack” 
”Kondomer” ”Vems ansvar?” ”Hur gör 
man?” ”Vad säger man?” ”Sex och 
alkohol” ”Snoppstorlek och utseende” 
”Porr” ”Självbestämmande när man ska 
bli pappa” 
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till att dessa ungdomar skapar skilda föreställningar och idéer om vad sex och preventivmedel 

innebär och hur de som individer ska förhålla sig till ämnet. 

 

För att vidare tydliggöra hur normer kring heteronormativitet reproduceras och förmedlas via 

språket kommer ytterligare ett exempel från den deltagande observationen. När ”tjej-snacket” 

avslutades delade sjuksköterskan ut sitt visitkort tillsammans med en varsin kondom till tjejerna. I 

samband med kondomutdelningen sa hon: ”Här har ni, när ni ska träffa er kille nästa gång”. 

Citatet visar återigen hur språket fungerar som normbildande process i enlighet med Berger och 

Luckmanns socialisationsteorier.50 Språket fungerar som markör för vad som är normalt 

respektive avvikande, vilket även kan kopplas till heteronormativa förväntningar samt social press 

på sexuell debut. Sjuksköterskan förmedlar via hennes avslutande mening en förgivet tagen 

heterosexualitet, då hon uppmanar tjejerna att använda kondomen tillsammans med det motsatta 

könet. Uppmaningen kan också ses som att ungdomarna förväntas att skaffa sig erfarenhet av 

heterosexuellt samlag, trots sin ringa ålder på 14 år. 

 

Avslutande diskussion 

Efter genomförd studie och avslutad analys står det klart att unga människor ställs inför många 

och mycket komplexa val i relation till sex och preventivmedel. Val som direkt kan kopplas 

samman med deras uppfattning av sex i förhållande till prevention. Dessa ställningstaganden är 

beroende av olika aktörers inverkan, så som skola, familj och vänner, som styr utformningen av 

individens kunskapsförråd och föreställningar. Människorna i individens omgivning har 

tillsammans med sociala föreställningar och normativa värderingar kring sex och preventivmedel, 

visat sig ha en avgörande betydelse. Mitt bland omgivningens styrning av kunskap och 

föreställningar finns den unga individen, som ska ta ställning. Studien visar på hur de komplexa 

val, som i hög grad rör den egna kroppen, har betydelse för individens identitet och livsvillkor. 

 

En slutsats som vuxit fram ur studiens analys, med utgångspunkt i informanternas resonemang, 

belyser betydelsen av begreppet preventivmedel. Både studiens informanter och personalen på 

Ungdomsmottagningen visar på ett ambivalent förhållningssätt gentemot begreppet. Analysen 

åskådliggör, med utgångspunkt i Berger och Luckmanns teorier om språk som normbildande 

process51, att begreppet har en inneslutande samt en uteslutande funktion, som begränsar 

användandet av preventivmedel till endast heterosexuellt samlag. Efter slutförd analys anser jag 

att det krävs en utveckling alternativt en förändring av begreppet. Min utopiska tolkning av 

begreppet skulle vara ”ett medel som verkar preventivt mot graviditet och/eller könssjukdomar”. 

Denna bredare tolkning av begreppet skulle öppna upp samt gynna de grupper som i nuläget står 

utanför samhällets heteronormativa tolkning av begreppet. 

                                                 
50 Berger & Luckmann, s. 53-60. 

51 Berger & Luckmann, s. 53-60. 
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Deltagarnas resonemang i frågor rörande sex och preventivmedel har tolkats i relation till 

föreställningar kring kön och sexualitet. Analysen har visat att kvinnan respektive mannens skilda 

kroppsliga förutsättningar resulterar i olika utgångslägen i fråga om sexuell reproduktion. Till en 

början var jag kritisk till att behöva ta hänsyn till människans biologiska förutsättningar, då en 

queerteoretisk ansats varit central. En förståelse för könens, både sociala och kroppsliga skapade 

skillnader, har varit central i synliggörandet av de komplexa ställningstaganden, som är kopplade 

till sex och preventivmedel. Samtliga av studiens deltagare relaterar till kroppsliga förutsättningar 

som avgörande för hur de förstår sex och preventivmedel. Detta visar på ett resultat som kan 

kopplas samman med Connells teorier kring kroppens position och betydelse i sociala processer i 

fråga om produktion och reproduktion av könade föreställningar.52 Kroppen kan tolkas som en 

symbol för ansvarstagande i relation till unga och deras positionering i frågor rörande prevention. 

Till följd därav blir kroppens reproduktiva funktioner centrala i skapandet av föreställningar kring 

sexualitet och kön och därmed viktig ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. 

 

Ytterligare en slutsats är hur samhället genom politiska beslut spelar en avgörande roll för 

deltagarnas föreställningar kring sex och preventivmedel, och därmed kring sexualitet och kön. 

Politiska riktlinjer styr både skolans utformning av sexualkunskap och Ungdomsmottagningarnas 

information, vilket blir tydligt i studien då samtliga informanter refererar till dessa forum där de 

fått kunskap om sex och preventivmedel. På detta sätt styr samhället individens intimitet på 

distans, vilket har betydelse för hur individen ser sig själv som sexuell varelse. Föreställningar 

kring maskulin sexualitet som driftstyrd och feminin sexualitet som återhållsam iscensätts och 

förstärks via den bild som förmedlas via den information som sprids. Ur Rosenbergs 

queerteoretiskt perspektiv kritiseras denna binära könsuppfattning, som fokuserar på skillnader 

mellan man och kvinna. I stället finns inom denna inriktning en strävan efter att se skillnader 

inom könskategorierna, då det skulle gynna alla grupper i samhället.53 Föreställningar kring sex 

och preventivmedel reproduceras via normer i samhället, som nästintill tvingar individen att 

förhålla sig till dem för att framstå som normal och passa in. Då normer styr hur människan gör 

sina val, har de också betydelse för hur vi betraktar oss själva i relation till andra. Detta kan 

kopplas samman med Richard Jenkins teorier i Social Identity, där människans identitetskapande 

förknippas med sociala konstruktioner som är kontextberoende. En central tankegång är att 

produktionen av mänskliga identiteter är en pågående process som är förändlig över tid och är 

beroende av socialt och kulturellt sammanhang.54 Avslutningsvis vill jag summera att normer och 

normativitet är en socialt konstruerad produkt som är tids och kontextbundet. Normer är en 

produkt skapad av människan och därmed även en produkt som kan omskapas och förnyas av 

människan. 

                                                 
52 Connell, s. 82. 

53 Rosenberg, s. 100. 

54 Richard Jenkin, Social Identity, (London, 2008), s. 4ff. 
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”Det här känns jobbigt för mig och vi måste prata” – 
en studie om heteronormens betydelse för personer 

med LHBQ –identiteter 

Sandra Johansen 

Inledning 

Homosexualitet blev i Sverige avkriminaliserat 1944 och så sent som 1973 förklarar riksdagen att 

homosexuell samlevnad ”är en ur samhällets synpunkt fullt acceptabel samlevnadsform”55 skriver 

RFSL på deras hemsida. Trots uttalandet dröjde det ännu fyra år för Socialstyrelsen att ta bort 

förteckningen som en sjukdomsdiagnos.56 Som föregångsland med ändrade lagstiftningar hindras 

dock inte att hbtq57-personer fortfarande drabbas av diskriminering och kränkningar i det svenska 

samhället. För mindre än 40 år sedan stämplades fortfarande homosexualitet som en sjukdom i 

Sverige vilket även har betydelse idag och kan inte förbises. Och att staten förespråkade 

medborgerlig acceptans för lhbq-personer under diskriminerande lagstiftningar ger en bild över 

hur strukturell särbehandling spelar roll för hur samhället ser på vad som är ”normalt” och inte.  

 

Heteronormativitet är i högsta grad levande i samhället och för att bli begriplig krävs ett stabilt 

kön, kvinna eller man, skriver Judith Butler i boken Genustrubbel – feminism och identitetens 

subventioner. Dessa två kön inkluderar praktiker där det självklara bland annat är ett sexuellt begär 

av det motsatta könet. När denna föreställning av begär inte är självklar betvivlas man som 

person, och ens lhbq- identitet blir varken erkänd eller bekräftad av samhället.58 Fanny 

Ambjörnsson skriver i boken Vad är queer? om hur heterosexualiteten endast existerar i relation 

till motpolen homosexualitet, vilket gör det heteronormativa samhället beroende av en annan 

form av sexualitet än den dominerande.59 Ändå ifrågasätts de som identifierar sig som lhbq- 

identiteter. Vilka idéer finns om vad en normal sexualitet är? Och hur upprätthålls egentligen den 

heterosexuella normen?  

 

Syfte och frågeställningar  

Utifrån intervjuer med individer som identifierar sig som lesbiska, homosexuella, bisexuella och/ 

eller queera identiteter ska följande antologibidrag lyfta fram deltagarnas perspektiv. Syftet är att 

undersöka hur normer kring heteronormativitet och sexualitet kommer till uttryck i dessa 

                                                 
55 Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL), Hbt-historia, http://www.rfsl.se/?p=413 (2011-11-22). 

56 Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL), Hbt-historia, http://www.rfsl.se/?p=413 (2011-11-22). 

57 Begreppsdefinition av HBTQ - Homosexuell, Bisexuell, Transsexuell, Queer.  

58 Judith Butler, Genustrubbel – feminism och identitetens subventioner (Göteborg, 2007), s. 67ff. 

59 Fanny Ambjörnsson, Vad är Queer? (Stockholm, 2006), s. 67. 

http://www.rfsl.se/?p=413
http://www.rfsl.se/?p=413
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berättelser, samt vilken betydelse erfarenheterna har för deras livsvillkor och identitetsskapande 

processer. Följande frågeställningar kommer problematisera detta: 

 

 Hur resonerar studiens deltagare kring sin egen identitetsprocess? 

 Hur upplevs det heteronormativa samhället av de som inte identifierar sig som 

heterosexuell? 

 Vad kan heteronormativitet ha för betydelse för en individs identiteter och livsvillkor? 

 

Metod 

Följande studie har baserats på empirisk data med semistrukturerad kvalitativ forskningsintervju 

som grund. Metoden Grounded Theory har sedan tagit materialet vidare till en högre förståelse. 

Under analysens gång har empirin visat andra centrala teman än det som från början var fokus, 

nämligen samkönade föräldrar, vilket gav mig anledning att ändra inriktning i följande uppsats. 

Arbetets hela process har därefter genomförts med respekt för Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Utförligare presentationer ses i den gemensamma kappan.  

 

Urval 

Studiens informanter har erhållits via annonsering på nätet, men främst via kontakter. Då 

individerna är tillgängliga för tidpunkten och inte nogsamt utvalda kallar Alan Bryman det för 

bekvämlighetsurval i Samhällsvetenskapliga metoder.60 Som tidigare nämnts var föräldraskap ett krav 

vid tidpunkt för urvalet av informanter, en avgränsning som jag senare i analysprocessen valt att 

inte fördjupa mig i. Förhoppningen var att även intervjua individer som identifierar sig som män, 

vilket inte möjliggjordes då kravet begränsade mitt första urval. Deltagarna består följaktligen av 

individer som definierar sig som kvinnor samt har ett åldersspann mellan 25- 40 år, vilket jag 

anser styrker studien då erfarenheter från olika åldersspann ger ett bredare perspektiv. Samtliga 

bor i medelstor eller stor svensk stad. Detta utgör därmed inte ett representativ urval för att 

spegla populationen utan ska ifrågasättas.61 Nedan introduceras studiens informanter utförligare.   

 

Informanterna 

Jag har i analysen använt begreppet LHBQ (lesbiska, homosexuella, bisexuella, queera) då 

studiens informanter själva valt att identifierat sig utifrån en eller flera av dessa termer. Följande 

kommer en kort presentation för bidragets fyra informanter, där fingerade namn med essentiell 

beskrivning för studiens fokus möjliggör en kontext att relatera till för att underlätta läsning. 

                                                 
60 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 115.  

61 Bryman, s. 101.  
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Elis är i 30-årsåldern, ensamstående mamma med barn från ett tidigare samkönat äktenskap och 

definierar sig främst som queer. 

 

Klara är i 40-årsåldern, gift med barn från tidigare olikkönat äktenskap och definierar sig främst 

som bisexuell. 

 

Stina är i 20-årsåldern, nybliven mamma med sin partner och definierar sig som homosexuell 

och/eller lesbisk. 

 

Lisa är i 40-årsåldern, gift med barn från tidigare samkönat äktenskap och definierar sig som 

lesbisk. 

 

Etisk reflektion 

Martyn Hammersley och Paul Atkinson skriver i sin bok Ethnography – principles in practice att 

forskaren bör reflektera över hur reproduktion av kategorisering, stigmatisering och stereotyper 

kan förekomma vid val av fält, en aspekt som jag haft i åtanke under arbetets gång.62 Skärpt 

uppmärksamhet har även tillägnats materialets återgivning, vilket Eva Fägerborg skriver om 

under kapitlet ”Intervjuer” i Etnologiskt fältarbete, och hur framställningen kan tolkas av studiens 

informanter.63 

 

I intervjuprocessen har särskild etisk bemärkelse haft betydelse för studien, specifikt vid 

utformning och val av frågeställningar. I mån om att inte missgynna deltagarna på grund av min 

föreställning av fältet har jag haft anledning att noga överväga formuleringar och ordval. Inte 

heller vill jag riskera ett heteronormativt antagande i val av frågeställningar och följdfrågor. Vid 

intervjutillfället har även ett kritiskt förhållningssätt till det dynamiska samspel som utvecklas 

beaktats,64 då det enligt Steinar Kvale i Den kvalitativa forskningsintervjun alltid råder en 

maktsymmetri.65 Jag har därför som forskare tagit ställning till min förförståelse, samt vad min 

position haft för betydelse gällande det datamaterial som behandlats. Ett reflexivt förhållningssätt 

över i vilken grad mina erfarenheter som heterosexuell kvinna är tillräcklig för att förstå och 

förmedla informanternas upplevelser har även tillämpats, där förförståelse och medvetenhet över 

att jag därmed är en del av den heteronormativa hegemonin kan prägla analys och resultat. 

 

                                                 
62 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography – principles in practice, third edition, (London, 2007), s. 27f. 

63 Eva Fägerborg, “Intervjuer” i Etnologiskt fältarbete, (red.) Lars Kaijer & Magnus Öhlander, (Lund, 1999), s.56. 

64 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 2006), s. 26. 

65 Kvale, s.118f. 
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Centrala begrepp 

Förutom de begrepp som berörs i den gemensamma kappan, identitet, livsvillkor och normer och 

normativitet, följer här ytterligare ett centralt begrepp för detta antologibidrag.  

Heteronormativitet  

Begreppet klargör en problematisering över upprätthållandet av normaliseringsprocesser med 

specifikt intresse för genus och sexualitet skriver Ambjörnsson. Genom att uppmärksamma 

heteronormativitet och inte heterosexualitet åskådliggörs ett queerperspektiv där sexuella 

handlingar inte är intressant, utan snarare ett normsystem som man vill analysera. Likt andra 

socialiseringsprocesser är heteronormativitet en social, kulturell och historisk produkt, 

konstruerad ur lagar, strukturer, relationer, handlingar och institutioner med utgångspunkt i ett 

heterosexuellt liv som det mest naturliga och eftersträvansvärda sättet att leva.66  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Utöver de grundläggande teoretiska utgångspunkter, genus- och queerteori, socialkonstruktivism samt 

stigmatisering, som beskrivs i den gemensamma kappan följer en beskrivning över ur vilket 

perspektiv dessa teorier har tillämpats specifikt i denna studie. 

 

Samspel mellan queerteori och social ordning 

Queer bör enligt Tiina Rosenberg i boken Queerfeministisk agenda inte definieras alls, då begreppet 

är till för att bryta upp kategorier och röra om, inte förvandlas till en egen grupp. Dock verkar de 

flesta queerteoretiker enade om att begreppet bör karakteriseras av ”ett kritiskt förhållningssätt till 

det normativa.”67 För Ambjörnsson är det centrala för queer att bryta mot normen, och främst 

brottet mot sexuella normer, identiteter och strukturer. Att förhålla sig till queerteorin innebär 

alltså att uppmärksamma samhällsrelevanta förhållanden där sexualitet, makt och genus är 

essentiellt skriver hon. Fokus riktas därför till ifrågasättandet av det normala snarare än att 

uppmärksamma det avvikande.68 Att som individ leva utifrån ett queerperspektiv och utmana de 

normativa föreställningar som samhället upprättat leder ofta till en typ av stigmatisering, vilket 

Erving Goffman beskriver i boken Stigma – Den avvikandes roll och identitet. Att identifiera sig med 

en lhbq- identitet kännetecknas av viljesvaghet och onaturlig lidelse, vilket han kallar ”fläckar på 

den personliga karaktären”. Därmed tilldelas personen en misskrediterad kategorisering varifrån en 

identifiering skapas, och stigmatiseringen utgör förväntningar som avviker från det normala.69 Att 

                                                 
66 Ambjörnsson, Vad är queer? s. 51f.  

67 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda (Stockholm, 2002), s. 11f. 

68 Ambjörnsson, Vad är queer? s. 8f.  

69 Erving Goffman, Stigma – Den avvikandes roll och identitet (Stockholm, 2010), s. 13f. 
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med denna avvikande identifiering interagera i samhället, bli accepterad och en del av den 

rådande sociala ordningen, ska i följande analys problematiseras. 

 

Analys  

I analysen kommer det empiriska materialet presenteras utifrån utvalda teman som framstått 

centrala vid kodning. Kommande studie lyfter fram deltagarnas erfarenheter av att definiera sig 

som lesbiska, homosexuella, bisexuella eller queera, samt synliggöra samhälleliga normer om 

sexualitet i diskursen om heteronormativitet.  Då detta problematiseras utifrån kontexter som 

flyter in i varandra har dess väsentliga innehåll sammanfattats i följande rubriker; Idéer om 

samhällets syn på sexualitet, ”Det blir lite komma ut-process både nu och då”, Den 

problematiska korrigeringen, ”Jag tror samhället verkligen verkligen försöker”, Strategier för 

anpassning, samt ”Man skulle aldrig kunna gå över den normen".  

 

Idéer om samhällets syn på sexualitet 

I detta stycke kommer föreställningar om sexualitet behandlas utifrån ett erfarenhetsbaserat 

perspektiv, där informanterna berättar om hur en heteronormativ omgivning medför vissa 

begränsningar. 

Stina: Både just med det, att man är ju nervös inför bemötandet liksom. Man är nervös inför 
såhär små grejer, som vad det står på deras blanketter.[…] Kommer vi vara dom enda just där 
vi bor, där som har två mammor? Kommer det vara personal där som är allmänt plump? 

Stina förklarar ovan nervositeten inför första mötet som snart kommer äga rum med förskolan 

för hennes barn. Detta är ett möte med en förmodad överrepresenterad heterosexuell omgivning 

vilket gör henne orolig, men det är inte första gången denna känsla infinner sig. En gemensam 

faktor för deltagarnas känslor inför samhällets accepterande av lhbq-personer är under den tid 

som mina informanter ”kom ut”. Den första tiden beskriver de som den värsta, innan de har 

erfarenhet över hur omgivningen kan reagera. Denna nervositet varar olika länge för dem, och att 

känna sig bekväm och våga uttrycka sin lhbq-identitet tar varierande tid. Klara beskriver hur 

känslan av att hålla något hemligt infinner sig om hon inte berättar att hon är bisexuell: 

Klara: Inte att jag vill ljuga om den jag är idag, men ibland orkar jag bara inte förklara. 

Detta citat anser jag visar på en ambivalent känsla över att uppleva sig tvingad att berätta, med en 

närmast tillhörande utläggning om sin livssituation för personen ifråga, ett resonemang som 

styrks av Rosenberg.70 Det blir alltså ett krav från samhället att berätta om sin sexualitet så att 

omgivningen har möjlighet att få en ”sann” bild av henne, en bild som bisexuell. Pia Lundahl 

skriver i boken Lesbisk identitet där hon utgår från ett konstruktivistiskt perspektiv om hur 

identiteter är tvingande. Att ta till sig en identitet medföljer en viss kategorisering med villkor om 

                                                 
70 Rosenberg, s.53. 
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ett konstituerat koncept som individen måste foga sig efter, med både förutsättningar och 

begränsningar. En lhbq-identitet skapas, och förknippas med annorlunda och avvikande, vilket 

blir en del av jaget och något man får leva med.71 Hela situationen är i närmast ambivalent. 

Omgivningen kan på ytan inte se om Klara är bisexuell eller inte, och behöver då få det berättat 

för att kunna placera henne i en kategori. Om detta inte direkt uttalas medför det i många fall en 

känsla av osanning mot omgivningen. Denna ”lögn” känns dock inte alltid viktig för mina 

informanter, då det egentligen inte tillför något i sammanhanget. Avvikelsen syns inte och bör 

heller inte uppfattas som sådan, där Goffmans teori om misskrediterad identifiering blir tydlig.72 

Så varför behöver omgivningen ha kännedom? Att ha en lhbq- identitet blir i viss mån endast 

viktigt för mina informanter eftersom det har betydelse för samhället, och blir i realiteten av den 

anledningen en stor del av individens identitet. Följaktligen upplever mina deltagare ett krav på 

att komma ut då de förutsätts vara heterosexuella vilket belyser heteronormativitet på ett adekvat 

sätt. Som Lundahl skriver: ”Utan en socialt och kulturellt bestämd kategori, som vi kallar 

homosexualitet, kan det heller inte finnas någon homosexuell identitet.”73 Alltså formar aldrig 

individer sin identitet utanför en homosexuell kontext, om än på olika sätt.  

 

Ovanstående problematiserar Amy Gutman vidare utifrån perspektivet av att få politiskt 

erkännande i form av lagstiftningar, i förordet till boken Det mångkulturella samhället och erkännandets 

politik. Hon anser det självklart positivt när lagar ger bekräftelse och inte diskriminerar, eftersom 

de speglar det sociala värdet av en individs identitet. Dock poängterar Gutman att dessa 

identiteter då blir kollektiva och i den meningen innefattar gruppideal, vilket knyter individerna 

till en utformad stereotyp utanför deras kontroll. Den individuella identiteten hamnar då i 

bakgrunden för det kollektiva livsmanus som konstruerats för att därmed passa in i normen för 

gruppens tillhörighet. Det blir härmed ett tvingande till en lhbq- norm, en norm för de som 

avviker74 och därför en reproduktion av normalisering i en ny kontext och därmed en form av 

assimilering. 

 

Uppfattningen om samhället skiljer informanternas berättelser åt, där samhället å ena sidan 

beskrivs som reformerad i positiv riktning med attitydförändringar, samhällsvänjning och en 

övertygelse om att det var svårare för lhbq-personer förr. Å andra sidan sätts hoppet till 

framtiden då beskrivningar om en inneboende rädsla över vad som kan hända om någon i 

omgivningen blir provocerad av att de öppet visar sin kärlek. Vissa har till och med en rädsla för 

att bli utsatta för aggressiva handbegripligheter. Nedanstående citat tydliggör hur Klara beskriver 

sin rädsla för att bli begränsad på grund av sin sexualitet: 

                                                 
71 Pia Lundahl, Lesbisk identitet (Stockholm, 1998), s. 18f. 

72 Goffman, s.14. 

73 Lundahl, s. 107. 

74 Amy Gutman, ”Förord”, i Det mångkulturella samhället och erkännandets politik, red. Charles Taylor m.fl. (Göteborg, 

1999), s. 11. 
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Klara: För jag är ändå rädd […] att jag kanske inte ska få en chans till någonting på grund av att 
jag lever ihop med en kvinna. Så lite sådan rädsla är det, helt sjukt, finns det kvar. 

Klaras rädsla över samhällets reaktioner på hennes bisexuella identitet hindrar henne från att visa 

sin kärlek till sin fru offentligt och vara öppen med den hon är. Hon är på sin vakt och försöker 

känna av stämningen i mötet med nya människor, en inställning som även Lisa skildrar. Hon var 

till och med försiktig att visa sin kärlek på sitt egna bröllop, då Lisas föräldrar har svårt att 

acceptera hennes relation till sin fru som annat än vänner. Detta förhållningssätt beskrivs även i 

delar av Stinas familj. Informanternas ängslan över omgivningens eventuellt negativa reaktioner 

på deras identiteter, har efter erfarenhet vanligen en positiv överraskning tillägnats dem med en 

ofta nyfiken reaktion. Problematiken med upplevelsen är dock att de tycks förbise 

diskrimineringen av denna respons. Även om reaktionen är positiv finns en antydan om att det 

som berättades var oväntat, att lhbq inte hörde till det normala utan något som gav anledning att 

reagera. Att jag tolkar nyfikna reaktioner som diskriminering upplevs kanske överdrivet. Jag vill 

dock poängtera att dessa erfarenheter, kan i andra fall innebära att en individ inte har mod att 

uttrycka sin fulla identitet. Detta återfinns i Goffmans texter där han skriver att en individ som 

får en avvikande position och där identiteten sätts i motsats till det ”normala”, kan innebära 

skamkänslor.75 Även Taylor beskriver hur responsen från omgivningen formar oss och där ett 

icke-erkännande återspeglar en förtryckt bild, vilket har betydelse för vår självuppfattning och 

identitet.76  

 

”Det blir lite komma ut-process både nu och då” 

Att problematisera betydelsen av begreppet ”komma ut” och dess inverkan på 

identitetsprocessen kommer nedan belysas. Insikten bygger på ett avslöjande av individens 

”riktiga” sexualitet, upptäckten får ett värde och beskrivs som ett avslöjande av en hemlighet - 

som om en tidigare ”falsk” heterosexuell identitet har uppdagats. Lundahl beskriver att komma 

ut-processen krävs i förhållande till heteronormen och att identiteten därmed konstrueras utifrån 

individens erfarenheter och tolkningar av omgivningens reaktioner.77  

 

Ovanstående resonemang finns även representerat i studiens insamlade material där bland annat 

Klara i rubrikens citat beskriver hur hon ofta behöver komma ut, en process som förstärker den 

bisexuella identitet hos henne som individ, och tyder på den heteronormativitet vårt samhälle är 

präglat av. För några år sedan var det för Stina inte lika viktigt att komma ut med sin identitet, 

speciellt då hon inte hade partner. Bland annat uteslöt hon att komma ut under en anställning, då 

hon å ena sidan inte ansåg det viktigt i sammanhanget, och å andra sidan av rädsla för att bli av 
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76 Charles Taylor, ”Erkännandets politik”, i Det mångkulturella samhället och erkännandets politik, red. Charles Taylor m.fl. 

(Göteborg, 1999), s. 37.  
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med jobbet. Idag berättar hon i alla lägen. Som nybliven mamma känns det extra viktigt att alltid 

vara öppen med vem hon är och hur familjen ser ut. Detta för att inte på något sätt förmedla fel 

signaler till sitt barn om att familjen är annorlunda eller konstig. Samtliga deltagare poängterar 

omgivningens bekymmer för barnen. Klara säger:  

Klara: alltid, alltid, alltid kommer frågan ”vad säger barnen?” Hela tiden! Alla lider så dant, 
verkar det som, med våra barn. När dom ändå ska veta hur bra det faktiskt är! […]det är ju 
samma farhågor som vi själva också hade, men man ändå; vaddå barnen!? Vi då?! Hallå! [skratt] 
Så den återkommer jätte ofta. Hur tar barnen det här?  

Klara beskriver ovan hur omgivningen ofta ställer frågan över hur hennes barn mår i tron att 

hennes identifiering som bisexuell har betydelse för barnens välmående. I den vetenskapliga 

artikeln ”How Queer! - The Development of Gender Identity and Sexual Orientation in 

LGBTQ-Headed Families” redogör Arlene Lev för det tryck lgbtq- föräldrar får från samhället i 

att uppfostra heterosexuella och könsnormativa barn för att få legitimitet i sin föräldraroll.78 Jag 

tolkar att detta även speglar en syn på hur en icke-heterosexuell normativ identitet ifrågasätts, 

vilket återigen kan förenas till Goffmans teori om en misskrediterad kategorisering där individens 

egenskaper betvivlas.79  

 

Att komma ut utan partner är problematiskt enligt mina informanter. Tryggast upplever Lisa sig 

känna som nybliven gift och kunna relatera till ett förhållande, som av samhället och av henne 

uppfattas äkta.  Det tyder på en osäkerhet över att upplevas oseriös i en samkönad relation och 

att befinna sig i en övergående fas - något även Elis var orolig för när hon kom ut första gången i 

sin omgivning. Elis anser sig själv vara en person med öppet personlighetsdrag, en person som är 

säker i sig själv och inte har för avsikt att vara hemlig i några sammanhang. Ändå uppstår en viss 

känsla av oärlighet inför omgivningen när tillfället att berätta om deras sexualitet inte inträffar. 

Speciellt svårt blir det utan partner menar Elis, för att då kunna hänvisa till vardagen. Taylor 

skriver att ”vi behöver relationer för att förverkliga oss, inte för att definiera oss”80, en teori som 

kan implementeras till problematiken som flera av mina informanter känner igen sig i. De är 

själva på det klara med sin sexualitet, men då möjlighet inte ges att få förmedla det, får de heller 

inte chansen att förverkliga sig själva. Dock gav Klara mig ett annat perspektiv: 

Klara: I början var det såhär; ”min sambo”, och det var ju bra. Nu vet jag inte. Så när någon 
frågar och jag såhär; ”min fru”. Det kan jag inte riktigt än. Det var skönare och säga sambo, för 
då var jag lite osynlig. Eller det, ja jag hade min lilla hemlighet där. 

Hon upplever det jobbigt att komma ut som gift, då en referens till sambolivet tydligare röjde 

vilket kön hennes partner har. Hon behövde inte ljuga, men inte heller komma ut. Lisa berättar 

även hon om att inte ha behovet att komma ut eller visa känslor för sin fru offentligt. 
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Lisa: Jag var likadan med mitt ex. Jag hade inget behov av att visa, men vill jag krama om 
henne ute så skulle jag ju göra det. Jag är jättestolt över den jag är idag, jag är jättestolt över att 
säga att hon är min fru. Men däremot så har jag inget behov av att säga det till allt och alla. 
Men ibland kanske man skulle vilja skrika ut det och se hur folk reagerar. 

Dock tolkar jag att hon inser hur det äktenskap hon lever i idag inte bemöts på samma sätt. Att 

den inte är lika självklar och accepterad som den tidigare heterosexuella relationen. Därför skulle 

hon, bara för att testa, vilja skrika ut vem hon lever tillsammans med och se reaktionerna. Hon 

konstaterar därmed att reaktioner kommer komma, och hon är orolig för hur de ger sig i uttryck. 

De klargör även att livet i en samkönad relation kräver att de kommer ut, till skillnad från det 

tidigare heterosexuella förhållandet, då det annars känns som att bära på en hemlighet. 

 

Den problematiska korrigeringen 

Att aldrig dölja vem man är anses av stor vikt för studiens deltagare. Framförallt Stina och Elis 

vill vara öppna i alla lägen, vilket gör dem tvungna att korrigera sin omgivning. Oftast handlar det 

om att tillrättavisa när någon frågar efter deras män - i telefon, på stan eller i arbetet. Även i 

formulär från sjukvården eller skolan vill de förtydliga, där varsin kolumn för pappa och mamma 

tolkas vara en heteronormativ mall för hur en familj ska se ut. Elis har för vana att alltid korrigera 

dessa formulär från år till år tills det förändras. Hon förklarar där varför hon känner sig 

diskriminerad och hur de kan formuleras annorlunda. Stina beskriver istället hur hon i tanken 

korrigerar och anpassar informationen till deras familj. Jag tolkar att det inte går studiens 

informanter obemärkt förbi att den heterosexuella relationen är normen. När jag frågar Elis om 

hon upplevt ett heteronormativt antagande i vardagen svarar hon: 

Elis: Heteronormativitet syns ju ofta som ett sätt att helt enkelt förutsätta att relationer är 
heterosexuella, att människor lever i heterosexuella relationer. Att samkönade relationer är 
vänskapsrelationer. När jag och en killkompis rör oss tillsammans med mina barn så tas vi för 
att vara barnens mamma och pappa. 

Jag fortsätter med en följdfråga om vad annorlunda egentligen är? Elis svarar direkt: ”När 

någonting behöver synliggöras för att finnas”. En annan erfarenhet var då Elis och hennes 

dåvarande partner var på babysim och personalen meddelar att det endast får vara två vuxna i 

bassängen. Denna instruktion tolkar jag därmed handlar om föreställningen att det även finns en 

man som ska delta i bassängen, och att någon av dem är en extra vuxen som endast valt att följa 

med.  Klara beskriver dessa antaganden och korrigeringsbehovet med frustration. När någon i 

telefonen frågar efter hennes man kan hon inte låta bli att tillrättavisa personen.  

Klara: Ja för jag vill ju inte behöva hålla på och försvara mig heller men ändå går jag in i den 
positionen själv också ibland. Eller försvara mig, men just den här komma-ut-processen. […] 
Men många menar på ”amen gör inte så”. Men hur lätt är det!?  

Hon är medveten om att justering kanske inte lönar sig, men frustrationen över känslan att inte 

bli förstådd eller bekräftad, tolkar jag får henne att vilja förklara sin situation.  
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Flera av informanterna ser öppenheten som en viktig uppgift, att förhoppningsvis vara en 

förebild för andra att våga vara sig själva och att det i någon mån kanske förändrar omvärlden. 

Att alltid få vara helt öppen med sin identitet är då viktigt, vilket gör situationer som inte 

uppmuntrar till att komma ut komplexa. Målet med öppenheten är att lhbq- identiteter ska få 

vara en lika liten eller lika stor del som den heterosexuella, att det inte ska spela någon roll i 

samhället. Att den ska normaliseras. Därför blir det ambivalent att alltid vilja komma ut, då det på 

sitt sätt reproducerar normen om att lhbq är något som måste synliggöras och förklaras. Klara 

beskriver ett typiskt exempel: 

Klara: När jag ringer och säger såhär: ”jag ringer angående min sambo”[…]”vad heter han?”. Ja 
nej: ”hon heter”. […] Då blir det ju lite såhär komma-ut-process igen. ”Ah pust”.  

Känslan av att behöva komma ut bekräftar även Tiina Rosenberg i förordet till Judith Butlers bok 

Genus ogjort – kropp, begär och möjlig existens, då det finns normativa föreställningar i samhället om 

att sexualiteten är förankrad som heterosexuell och att undantaget är sin motsats homosexuell.81  

 

”Jag tror samhället verkligen verkligen försöker” 

Hur upplever studiens informanter samhället idag utifrån erfarenheten av en lhbq- identitet? I 

rubrikens citat återges hur Klara uppfattar att samhället försöker nå förändring i positiv riktning, 

men jag tolkar det också som att hon anser att problematik kvarstår. Elis svarar med insikt om 

samhällsförändring ur två perspektiv: 

Elis: För mig var det ju någonting att ta mod till sig att våga säga i början, att säga till en ny 
person. Det var ju liksom att jag (drar in luft) ”där kom jag ut, sådär ja”. […] Så är det ju inte 
längre. Och det är väl både jag som har förändrats och samhället som har förändrats. Som 
tonåring så var jag mer osäker på mig själv än vad jag är som 30-åring. 

Elis talar flera gånger om att hon upplever en samhällsförändring i positiv riktning sedan hon 

kom ut på 90-talet. Att det idag finns en medvetenhet i omgivningen om att alla människor inte 

är heterosexuella och att hon inte är den enda queera de träffat. Hon menar samtidigt att åldern 

till viss del gjort henne mer säker i sin identitet, vilket i sin tur kan spela roll för uppfattningen av 

samhället. Både Klara och Lisa skildrar också att åldern spelar roll men ur ett annat perspektiv. 

De anser att det är jobbigt att komma ut senare i livet då processen känns än mer problematisk 

med tanke ett på tidigare heterosexuellt äktenskap och att 70-talisternas ifrågasättande kan vara 

svåra att hantera. Att Elis anser det lättare för henne idag kanske främst beror på att hon själv har 

förändrats. Kan det då innebära att hon vant sig vid ett liv som inte passar in i heteronormen? 

Lärt sig att inte skämmas, att inte se den diskriminering som i studien är erfarenhetsbaserad? 

Samtidigt som processen att komma ut förhoppningsvis förändrar omvärlden, kanske 

erfarenheterna även gör vårt öga vant och blint för omständigheternas. Elis tankar bekräftar att 

det till viss del handlar om vana, att lära sig handskas med situationen och i den mån acceptera. 

Detta kallar Fanny Ambjörnsson för multipelt seende där normer, kanske omedvetet, reproduceras 
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och förankras till identiteten trots ett kritiskt och reflexivt förhållningssätt.82 Lisa exemplifierar i 

nedanstående citat över vad andras tyckande kan ha för betydelse för en individs 

identitetsprocess. 

Lisa: Skulle det av någon anledning bli skilsmässa här, skulle jag aldrig gå tillbaka till en karl. 
[…] Fast jag går ju också då på (terapeut)samtal, hon säger ju dock då att jag är ju då bi-sexuell 
i och med att jag har haft(heterosexuell relation), fast jag kan inte definiera mig som det. 

Detta kan i enlighet med Butlers teori relateras till en idé om att sexualitet är något som inte är 

stabilt över livet utan föränderlig, det vill säga en väldigt essentiell syn på sexualitet.83 Både Lisa 

och Klara har livet med en heterosexuell identitet nära i minnet och kan med det relatera till en 

lesbisk- samt bisexuell identitet, och ställa sig kritiskt till hur livet har förändrats. Det kan med 

dessa ögon konstateras att komma ut-processen är komplicerad och svår, speciellt i början, vilket 

Butler fortsätter att problematisera i betydelsen av att sexualiteten även är en del av ständig 

identitetsprocess,84 en identitet som inte heller är fast eller står ensam enligt Jenkins.85 Vi lever 

fortfarande i ett ”tufft samhälle” som Klara uttrycker det, och trots att stora utmaningar kvarstår 

är alla deltagarna eniga om att samhället går framåt.  

 

Strategier för anpassning  

Samtliga av studiens informanter har med tiden, som en del av anpassningen till omgivningen, 

utvecklat egna strategier för att i någon mån göra processen att komma ut enklare och har på det 

sättet förhoppningar om att få en så positiv reaktion som möjligt. Dessa strategier är i vissa fall 

noga uttänkta och i andra fall mer eller mindre omedvetna.  

Elis: Det kunde bli väldigt stor och knepigt för dom som jag berättade det sent för. Det blev 
min strategi att vara mera öppen liksom för att inte göra det till en stor grej för den andra.  

Elis beskriver att hon i arbetet har låtit en uttänkt strategi ta form, då hon upplever sig tvungen 

att komma ut för att skapa förtroende i sitt yrke. Detta då hon av erfarenhet fått ett annat 

bemötande och ett nytt förhållningssätt när hon istället valt att vid ett senare skede komma ut. 

Emellertid tycker hon inte att tillvägagångssättet är ett stort problem då metoden har blivit rutin 

vid dessa möten, vilket gör en framtida kontakt enklare. Likväl har extra energi tillägnats strategin 

för att inte låta komma ut- processen ha negativ inverkan på arbetet, och bearbetningen har då 

reducerats till ett icke-problem. Trots att hennes privatliv med tiden har blivit en viktig och 

betydelsefull del i jobbet, även om hennes sexualitet inte alls har med arbetsuppgifterna att göra i 

sig, så har innebörden av att komma ut förminskats på grund av strategin. Detta tillvägagångssätt 

är något en heterosexuell person i liknande bemärkelse inte behöver reflektera över. Därmed har 

heteronormen inverkan i situationer där den egentligen inte hör hemma, och visar på att 
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sexualitet inte endast handlar om begär utan även får konsekvenser i andra sammanhang. Detta 

tyder på problematiken kring hur samhällsnormer är starkt förankrade - i hela samhället.  

Stina: Det känns nästan konstigt att, överlag så känns komma -ut historier lite överflödiga och 
märkliga för oss på något vis, eller. Varför ska man prata om det, för det är bara vardag.[…] 
Det är inget man går runt och är. 

Citatet ovan bör förstås utifrån den kontext Stina dagligen behöver hantera i ett heteronormativt 

samhälle. Hon förklarar orsaken till varför flera strategier har utarbetats för att omgivningen inte 

ska sätta henne i ett fack som representerar annorlunda. Den ena gäller att hennes egen 

inställning har som utgångspunkt i allas välvilja och att alla är godhjärtade. Huvudsakligen handlar 

omgivningens reaktioner om okunskap menar Stina, och det bör inte förknippas med ovänlighet. 

Hon ser även sin öppenhet som något mer än att bara vara sig själv, utan även ett sätt att 

förmedla kunskap till samhället, istället för att bli provocerad eller ledsen. Dock synliggör citatet 

nedan att antaganden om heteronormativitet är en del av vardagen att förhålla sig till. Något näst 

intill osynligt. 

Stina: Jag har ju framför allt inte blivit, tror jag, utsatt för att någon är emot mig medvetet. 
Utan det som man blir utsatt för hela tiden är väl att det här lite grann att samhället är emot att 
man fortfarande är homosexuell. 

Trots en inetsad hållning om allas vänlighet, påpekar hon att inställningen till viss del är naiv. Om 

man är stark som individ och vågar stå upp för sig själv klarar man sig i samhället säger hon. 

Stina: Jag blir aldrig utsatt för någonting för jag är öppen med den jag själv är, jag är självklar i 
det. Men skulle jag inte vara det, skulle jag skämmas lite, vara lite försiktig. Då kanske jag 
faktiskt inte skulle må lika bra. 

Stina upplever att alla blir ”trampade på” som hon själv uttrycker det, men eftersom hon är stark i 

sig själv så tolkar jag att hon inte blir nedtryckt av det och då inte heller diskriminerad. Att bli 

diskriminerad handlar för henne om att se sig själv som särbehandlad och hamna i offerställning. 

Stina vill inte definiera sig som annorlunda, en ofrivillig stämpel skapad av samhället, där 

heteronormen även här har betydelse för studiens informanter och sexualitet spelar roll för hur vi 

uppfattas som person. I alla fall om man inte passar in i normen. På samma gång har 

heteronormen även betydelse för heterosexuella då de genom den kan legitimera sin normalitet. 

Denna slutsats har även Lundahl funnit där de äldre kvinnorna upplever öppenhet som varken en 

möjlighet eller ambition, och betonar sociala begränsningar.  De yngre ser snarare öppenhet både 

som ambition och ett tvång, där de resonerar kring hur negativa reaktioner endast är ett resultat 

av sitt eget agerande, vilket skiljer sig från hur de äldre tänker i båda våra studier. ”Problematiken 

är inte längre homofoba heterosexuella utan fega eller otaktiska homosexuella”, 86 vilket jag tycker 

visar på hur de yngre riktar kritiken till sig själva och inte utåt. Innebär det då att samhället och 

omgivningen inte har några skyldigheter? 
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Övriga informanter har även de utvecklat strategier för att komma ut-processen ska bli så 

normaliserad och neutralt bemött som möjligt. Det kan innebära ett skämtsamt förhållningssätt 

eller att känna av samtalet när det passar att komma ut, och utan större uppmärksamhet berätta 

om sin sexualitet. Att försöka få en känsla för hur omgivningen kommer att reagera har betydelse 

för om informanterna känner sig trygga nog att tro på ett respekterande gensvar. En strategisk 

paradox där den egna oron används som ”försvar” av rädsla för andras negativa reaktion. 

 

”Man skulle aldrig kunna gå över den normen” 

Kan det vara så att normen om tvåsamhet idag är på väg att bli starkare än normen om att leva 

heterosexuellt? Är det lika höga eller till och med högre förväntningar på att vi ska leva 

tillsammans med en partner i det västerländska samhället? Malena Gustavsson skriver i sin 

avhandling Blandade känslor: bisexuella kvinnors praktik och politik att tvåsamheten är ett avstamp från 

den heteronormativa ordningen, vilket gör förhållanden meningsfulla i vår kultur.87 Med detta 

som grund kan samtliga av mina informanter ses som en relativt normaliserad grupp, speciellt då 

alla de har barn.  

Stina: Om man ska kolla på hbtq- paraplyet så är det samkönade paret dom som har det bäst. 
Dom är ändå så pass nära hetero-paret som man kan komma, på något vis. Om man följer 
könsnormerna liksom, att vi är två kvinnor som är tillsammans. Vi är de som ligger högst på 
den skalan. Det är väl sedan om någon av oss inte skulle vilja definiera oss som kvinna eller att 
vi är tre, då börjar vi ju verkligen trampa utanför. Så vi är väl så nära som vi kan komma. 

Stina: Jag tror inte att vi är mer utsatta än alla andra grupper som avviker från den här normen. 

Gustavsson menar på att även de som inte lever upp till tvåsamhetsnormen betraktas som 

avvikare av sin omgivning,88 och att leva som par utan barn kan även ses som en avvikelse från 

normen säger Stina, vilket även lyfts fram i kapitlet ”När du gifter dig och får barn… - Om ålder, 

heteronormativitet och genus” av Fanny Ambjörnsson och Janne Bromseth. Avsnittet 

presenterar en rad föreställningar över normer och avvikelser som beskriver hur ett 

heteronormativt livsmanus omfamnar ett idealliv för att tillfredsställa omgivningen. Att leva i en 

lesbisk västerländsk, medelklass, tvåsam relation är kanske ganska normaliserat i förhållande till 

andra avvikelser i det svenska samhället skriver Ambjörnsson och Bromseth.89  

 

För Stina handlar det om att anpassa sig till den ”vanliga världen”, en värld som inte är så 

normkritisk och tillgänglig alla gånger menar hon. På detta sätt tolkar jag att flera av mina 

deltagare ofta tvingas rätta sig under heteronormens bärande metod om att assimileras in i den 

dominerande kulturen trots en tidigare exkludering. Denna princip skriver Rosenberg om och 

beskriver att assimilering grundar sig på ett maktförhållande där den hegemoniska gruppen sätter 
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normen för önskade värderingar och beteenden.90 Stina inser dock att hon ibland inte passar in 

och menar på att man emellanåt får vara lite extra tolerant gentemot omgivningen och öppen för 

att svara på frågor. Erfarenhet ger kunskap menar hon och när de väl vet svaret så behöver de 

inte fråga nästa gång. Återigen kan assimilering appliceras i resonemanget. Jag citerar Rosenberg: 

”Assimilationskravet ställer den förtryckta människan inför ett olösligt dilemma: för att bli 

delaktig i samhället tvingas hon anta en identitet hon inte har, och när hon försöker göra det blir 

hon om och om igen, av sig själv och av andra, påmind om och tillbakapressad till den identitet 

hon har – men inte får ha.”91 Att få sin identitet erkänd av samhället är något samtliga deltagare 

strävar efter.  

 

Avslutande diskussion 

I denna studie har vi följt deltagarnas erfarenheter som lyfts fram i egenskap av att identifieras 

som lesbiska, homosexuella, bisexuella eller queera. Berättelserna är formade ur en 

normaliseringskontext för sexualitet, där det förgivet tagna är ett heterosexuellt begär. Att utifrån 

dessa komma ut- processer sedan utveckla en identitet, och betydelsen av det faktum att inte 

tillhöra det som i samhället uppfattas normalt, skapas deras livsvillkor. 

 

Antologibidragets titel ”Det här känns jobbigt för mig och vi måste prata” är en reaktion Elis 

möttes av från sin pappa när hon kom ut för första gången. Detta anser jag belyser ett bemötande 

en heterosexuell person inte behöver möta, vilket jag har velat problematisera. Att förhålla sig till 

de ramar som samhällets föreställningar kring sexualitet rymmer visar i min studie ha betydelse 

för informanternas identitetsprocesser. Sexualitet handlar om mer än begär då det tydligt får 

konsekvenser i flera sammanhang i det vardagliga livet, som till exempel på arbetet för att kunna 

utveckla förtroende till sina klienter. Trots att det endast handlar om vem de i realitet har en 

sexuell relation med och är av individens privata intresse, blir det även den närmsta omgivningens 

och samhällets angelägenhet. Ur ett queerteoretiskt perspektiv har normer för sexualitet 

uppmärksammats och kritiskt ifrågasatts, men även hur det upplevs att bryta mot normer för 

strukturer och identiteter, med stöd av bland andra Butler, Rosenberg och Ambjörnsson. I 

analysen tas även det politiska erkännandet upp ur ett annat perspektiv än det självklart positiva. 

Problematiken utgör de kollektiva identiteter som skapas, med livsmanus för en konstruerad 

norm och individen lämnas ur fokus skriver Taylor.92 

 

Föreställningar om heteronormativitet åskådliggörs även där strategier för anpassning blir ett krav 

från samhället för att upprätthålla sin identitet, vilket utgör ett av studiens resultat. Studien visar 

också på att assimilering blir en reproduktion av normalisering och även ett resultat av hur ett 

                                                 
90 Rosenberg, s. 102f. 

91 Rosenberg, s.103. 

92 Taylor, s.11 
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heteronormativt ideal för samlevnad i parrelationer inbegriper föreställningen om tvåsamhet. 

Samhället styrs omedvetet av heteronormen för att inte stigmatiseras och tvingas identifiera sig 

som annorlunda. Trots att mina informanters ”avvikelse” inte syns på det yttre så har deras 

sexualitet betydelse för identitetsskapandet, vilket Goffman problematiserar i termer som ”fläckar 

på personligheten”.93 Att heteronormativitet har relevans för mina informanter kan utläsas i 

åtskilliga utsagor där de möter på föreställningar om ett heterosexuellt antagande, bland annat i 

formulär eller samtal från myndigheter då de frågar efter uppgifter om deras män.   

 

Att vara sann mot sig själv och sin identitet gör öppenheten väldigt viktig för mina informanter. 

Det medför ett behov av korrigering gentemot samhället för att få sin identitet bekräftad i alla 

sammanhang, då heteronormativitet i regel antas. För varje gång de måste komma ut fortgår en 

identitetsprocess, vilket tyder på det socialkonstruktivistiska perspektiv denna antologi förhåller 

sig till, en konstant växelverkan mellan individ och samhälle. Den sociala konstruktionen 

strukturerar omgivningen och befäster gränser för vad som anses normalt och vad som avviker, 

vilket har betydelse för studiens deltagare. Denna sociala och kulturella interaktion med 

omgivningen ansluts till det sätt som Jenkins framhåller identitet, där identiteter aldrig är statiska, 

utan visar på att en individ aldrig endast förhåller sig eller består av en identitet utan flera.94  

 

Det blir aldrig värre än första gången informanterna skulle komma ut, inte ens när det är första 

gången i ett nytt sammanhang. Därför blir den vardagliga komma ut- processen förminskad hos 

deltagarna. En slutsats visar att behovet och kravet på att komma ut är ambivalent då det befäster 

lhbq- identiteters sexualitet som annorlunda, vilket utgör ett komplext förhållningssätt för 

deltagarna. Det bevisar flertalet erfarenhetsbaserade berättelser i studien. Dock tror 

informanterna på att samhället är under en positiv förändring och deras övertygelse om att alltid 

ha en öppen identitet inger förhoppning om förändring där gränserna för normalitet och 

avvikelse luckras upp till en grad där sexualitet är individens eget bestämmande oberoende av 

omgivningen.  

 

Avslutningsvis har detta bidrag lyft Stina, Lisa, Elis och Klaras erfarenheter av att identifiera sig 

som lhbq- personer. Intervjuer med dessa kvinnor har gjort det möjligt att problematisera hur 

heteronormativitet ur deras perspektiv kommer i uttryck och har betydelse för deras livsvillkor 

och identitetsskapande processer. Studien visar även att normer är socialt konstruerade, en del av 

det samhälle vi lever i och kan därmed omskapas.  Små normförskjutningar i samhället ökar 

möjligheter till förändring, där vi har potential att omskapa de sociala kontextuella 

sammanhangen i vår omgivning. 

 

 

                                                 
93 Goffman, s. 132ff. 

94 Jenkins, s. 4ff. 
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Fånge i en maskulin identitet – en studie om att 
förhålla sig till manliga normer inom anstaltsmiljöer 

Malin Magnusson 

Inledning 

Det finns femtiotvå fängelser runt om i Sverige varav sex stycken enbart anpassade för kvinnor. 

Den första oktober 2011 tog kriminalvården ut en ögonblicksbild som visade på att det just då 

var 303 kvinnor intagna på Sveriges anstalter, vilket är endast 5,9 procent av antalet intagna i 

Sverige. 95 Utifrån dessa siffror råder det ingen tvekan om att det är män som dominerar på 

anstaltsmiljöerna. Mats Hilte diskuterar i boken Avvikande beteende- en sociologisk introduktion varför 

det är männen som är överrepresenterade i brottsstatistiken, han menar att kön är oundvikligt när 

man pratar om kriminalitet och anstalter.96 I boken Om genus skriver Raewyn Connell att genom 

våra biologiska kön tillskrids vi olika egenskaper, det vill säga antingen feminina eller maskulina.97 

Dessa maskulina egenskaper vill jag därför belysa inom anstaltsmiljöer för att utforska dess 

normer samt få en djupare förståelse för hur den uttrycks, samt reproduceras. Vad händer om 

dessa normer inte efterföljs och vad blir dess konsekvenser? Med hjälp av intervjuer och en 

observation har jag försökt att få en inblick hur det kan se ut på de olika anstalterna runt om i 

Sverige.  

 

Syfte & frågeställning 

Mitt syfte är att genom intervjuer med personal inom kriminalvården och män som tidigare varit 

intagna utforska reproduceringen av de maskulina beteendena i relation till identitet och 

livsvillkor på anstaltsmiljöer. Utifrån mitt syfte kommer denna del av antologin främst basera sig 

på frågeställningarna nedan: 

 

 Vilka normer kring maskulinitet och heteronormativitet på anstalter finns det enligt 

intervjudeltagarna, samt vad får brytande av dessa normer för konsekvenser? 

 Hur reproduceras maskuliniteten på anstalterna? 

 

Metod 

Denna studie har genom fyra stycken kvalitativa semistrukturerade intervjuer samt en observation 

på kriminalvårdens hemsida. Under arbetets gång har jag till största mån förhållit mig till Juliet 

                                                 
95 Kriminalvården http://www.kriminalvarden.se/sv/Fangelse/Kvinnor-i-fangelse/2012-04-05. 
96 Mats Hilte, Avvikande beteende- en sociologisk introduktion, (Lund, 1996) s, 99f. 
97 Raewyn Connell, Om genus, (Göteborg, 2008), s, 76 ff. 

http://www.kriminalvarden.se/sv/Fangelse/Kvinnor-i-fangelse/
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Corbin och Anselm Strauss version av Grounded Theory; som bygger på att stegvis bryta ned 

data för att komma närmare fältet samt få en större förståelse för intervjudeltagarnas utsagor. 

Under arbetets förlopp har jag även förhållit mig till Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Eftersom samtliga bidrag i antologin bygger på dessa 

metoder beskrivs de utförligare i den gemensamma kappan. 

 

Observation 

Innan den påbörjade studien var mina förhoppningar angående observationen att få följa med en 

dag på en anstalt för att själv få uppleva hur rutinerna ser ut, hur personalen jobbade och framför 

allt hur det kan se ut på en anstalt. Efter kontakt med ansvarig insåg jag att denna variant av 

observation inte var möjligt för mig på grund av säkerhetsskäl. Istället valde jag kriminalvårdens 

hemsida som har varit mig till hjälp då jag behövt information om kriminalvården och dess olika 

säkerhetsklasser på olika anstalter och dess innebörd.  Jag har även kunnat hitta information om 

rutinerna på anstalterna kan se ut för både interner och personal en vanlig dag. Denna form av 

observation är en samling av diskursiv data menar Katrine Fangen i hennes bok Deltagande 

observation. Det vill säga att jag har samlat in data från fält där jag själv inte deltagit och observerat 

människor i sampel utan tagit del av den data som har återberättas av andra.98 

 

Urval 

Innan studiens gång var min tanke att ta reda på hur de manliga anstalterna skiljde sig från de 

kvinnliga och hur det gav sig i uttryck. Jag förstod dock att sammanhanget blev för stort för 

denna studie och var tvungen att avgränsa mig. Jag valde därför att lägga fokus på att utforska 

normen på anstalterna, det vill säga maskulinitet. Valet av informanter gjordes dels genom ett så 

kallad bekvämlighetsurval som Alan Bryman skriver i Samhällsvetenskapliga metoder att det är ett urval 

där intervjupersonen tar med personer i studien som finnas lättillgängliga.99 Dessa två 

informanter fick jag genom detta urval via bekanta. De två andra deltagarna fick jag tillgång till 

genom en så kallad portvakt när jag sökte via en organisation. Fangen menar att en portvakt är 

den person som kan förmedla kontakt och ge tillträde till fältet.100 Det vill säga jag kontaktade en 

projektledare som hörde sig för i organisationen om någon ville delta i min studie och sedan 

hänvisade mig vidare till två möjliga deltagare. Martyn Hammersley och Paul Atkinson 

problematiserar också detta i boken Ethnograpy- principles in practice, begreppet portvakt eller som 

de benämner det i sin text, gatekeeper. Även om en gatekeeper underlättar tillträdet till fältet kan 

också denne person vara med och påverkar urvalet av informanter från organisationen och där 

med att forma studien, vilket i sin tur kan ifrågasättas för sin trovärdighet.101 Jag hade inget krav 

                                                 
98 Katrine Fangen, Deltagande observation, (Malmö, 2005)s, 83. 
99 Alan Bryman, Samhällvetenskapliga metoder, (Malmö, 2009)s.114. 
100 Fangen, s, 72. 
101 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography – principles in practice, 3rd edition, (London, 2007), s. 27f. 
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på ålder eller vilken typ av säkerhetsklass de tidigare varit intagna eller arbetat på eftersom jag då 

inte ansåg att det var aktuellt för ämnet. Jag insåg i efterhand att detta hade en betydande roll för 

studiens resultat, då det framkom under intervjuerna att anstalternas klimat kan ha en stor 

skillnad beroende på var man sitter eller jobbar.  Det vill säga, desto högre säkerhetsklass desto 

hårdare var klimatet. Det enda kravet jag hade var män som tidigare suttit inne eftersom jag valt 

att fokusera på maskulinitet bland interner och hade därför inget krav på kön av dem som arbeta 

inom kriminalvården. 

 

Informanter 

Deltagarna i denna studie består dels av två män som avtjänat sina straff på både öppna och 

slutna anstalter. De är alla från medelstora städer i Sverige. Tommy och Sam har dock flyttat runt 

i landet på grund av sin bakgrund och för att få komma ifrån sitt gamla liv och starta om. För att 

undvika identifiering av deltagarna är alla namn och platser fiktiva. Samtliga deltagare i denna 

studie pratar främst utifrån sina egna erfarenheter och upplevelser. 

 

Erik: Är i 25-årsåldern och har jobbat i några år inom kriminalvården. Han började jobba när han 

var 23 år då på en klass 3 anstalt och blev något år senare fasanställd på en annan anstalt som 

hade en högre säkerhetsklass. Idag pluggar han men jobbar fortfarande under somrarna på det 

senare stället. Erik jobbar med pratade mycket under intervjun om ett så kallad 12-stegs program 

mot droger. 

 

Marianne: Började jobba inom kriminalvården på 90-talet och har haft olika positioner i yrket. 

Idag jobbar hon som makthavande befäl på en klass 3 anstalt. Hon pratar om kriminalvården 

generellt från slutna till öppna anstalter. 

 

Tommy: Är i 30- årsåldern. Han har suttit inne sammanlagt 5 ½ år på en klass 1 anstalt. Han 

jobbar på en organisation som stödjer och hjälper före detta kriminella som vill bryta med sin 

gamla livsstil och komma in i samhället igen.  

 

Sam: Är i 45- årsåldern och frigavs från sin sista vistelse på anstalt för mindre än ett år sedan. 

Sam pratade till mestadels om en öppen anstalt (klass 3) där han senast satt inne. Han praktiserar 

just nu på en organisation men vill i framtiden gå tillbaka till sitt tidigare yrkes område. 

 

Etiska reflektioner 

Jag började i tidigt skede reflektera kring etiken i studien eftersom fördomar och normer kommer 

att uppmärksammas och kan komma att vara känsligt när detta är eller har varit centralt i samtliga 

deltagares liv. Av denna orsak tydliggjorde jag i informationsbrevet att det inte var deras 

bakgrund eller kriminallitet som låg till mitt intresse utan att fokus kommer att ligga på 
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anstaltsmiljön och hur maskulinitet kommer till uttryck och fungerar i samspel med andra 

interner och personal. Under intervjutillfällen har dock deltagarna själva valt att berätta om deras 

personliga erfarenheter och upplevelser som har kommit att vara till min hjälp för att få en större 

förståelse och enligt mig ett bättre resultat. Innan intervjutillfällena var jag noga med att 

frågeställningarna inte skulle innehålla mina egna åsikter och föreställningar kring ämnet eftersom 

detta i sin kan ha betydelse för informanternas svar och studiens resultat. Bryman menar att det 

är viktigt att man noga formulerar och förhåller sig till sina frågeställningar för att inte riskera 

upphov till viktiga skillnader i svaren.102 I samband med intervjuerna har jag reflekterat kring min 

roll som intervjuare om detta kan ha haft betydelse för deltagarna och i sin tur på studiens 

resultat. Som jag också nämner i min analysdel bekräftade samtliga informanter att det är lättare 

att ta kontakt och prata med kvinnorna i personalen. Möjligtvis kan detta också ha påverkat 

under mina intervjuer, min roll som kvinnlig intervjuperson i samtal med deltagarna, svaren hade 

kanske blivit kortare eller annorlunda i svaren om intervjuerna hade genomförts av en manlig 

intervjuperson. 

 

I denna studie har jag medvetet valt att använda mig av de begrepp och uttryck som 

informanterna själva har valt att använda under intervjun; intern(-er), de personer som är intagna 

på anstalt. Plit; ett annat ord för kriminalvårdare. I denna studie används det främst av deltagarna 

som tidigare varit intagna på anstalt. 

 

Centrala begrepp 

Identitet, livsvillkor samt normer och normativitet är de tre mest centrala begrepp som belyses genom 

hela antologin som därför klargörs mer djupgående i den gemensamma kappan. Utifrån mitt 

individuella syfte och frågeställningar kommer jag nedan att beskriva detta bidrags mest centrala 

begrepp. 

 

Heteronormativitet 

Heteronormativitet är en social norm om människans könsidentitet och sexuella läggning. 

Samhällets förutsättningar som innebär att människan är intresserad av det motsatta könet samt 

är och känner sig som det könet man ser ut att tillhöra. Dessa normer stärks hela tiden både 

omedvetet och medvetet.103 I denna studie kommer jag främst att belysa begreppet 

heteronormativitet i förhållande till maskulinitet och sexualitet. 

 

                                                 

102 Bryman, s.132. 
103 Rfsl http://www.rfsl.se/?p=412 (2012-04-09) 

http://www.rfsl.se/?p=412
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Maskulinitet 

Raewyn Connell skriver i boken Maskuliniteter om fyra olika maskuliniteter: hegemonisk, 

underordnade, delaktighet och marginalisering. Hegemoni kan tolkas som den dominanta 

positionen för kvinnor, andra män och generellt över samhället. De underordnade männen är de 

som avviker mot den heterosexuella läggningen. Delaktighet är en ”slöare” version av hegemonin 

menar Connell, de kan ta fördel av det hegemoniska maskulinitetsidealet, utan att själva uppfylla 

den, utan endast drar nytta av män som grupp då kvinnan har den underordnade ställningen. 

Marginalisering baserar sig på männens rasrelationer. Ras- och klasskillnader kan symbolisera en 

viss typ av manlighet, som i sin tur kan leda till om man hamnar som en underordnad 

maskulinitet.104 Med andra ord finns det inte en normativ maskulinitet, utan faktorer som klass, 

etnicitet och sexualitet har också en betydande roll i konstruktionen och förståelsen av 

maskulinitet. I denna studie kommer jag främst att förhålla mig till den hegemoniska 

maskuliniteten eftersom den är till mesta dels central för både interner men också för personal. 

Den hegemoniska maskuliniteten uttrycks under intervjuerna som hård och tuff, eller den 

dominanta formen av maskulinitet. 

 

Normbildning 

Nancy Bratt hävdar i boken Samhälle, normer och normbildning- använder vi normerna konstruktivt eller 

destruktivt? att ett samhälle utan normer inte kan existera. Det kommer alltid att finnas olika 

normer inom grupper, klasser, kulturer och individer i samhället som i sin tur bildar en form av 

samhällsstruktur. Tack vare normerna menar Bratt att vi vet om de ”sociala och oskrivna 

reglerna” som hjälper oss att samspela med varandra.105 För denna studie kommer jag framförallt 

att diskutera normer och normbildning i förhållandet till maskulinitet och anstaltsmiljöer där dess 

struktur som möjligtvis kan ha en reproducerande effekt av maskuliniteten. 

 

Totala institutioner 

Ordet institution förklarar Peter Berger och Thomas Luckmann i boken Kunskapssociologi - hur 

individen formar och uppfattar sin verklighet som syftar till varje bestämd händelse i samhället. De kan 

uppstå när rutinmässiga handlingar görs och får sig ett utryck. Totala institutioner följs främst 

genom normer och lagar.106 Anna-Liisa Närvänen skriver i ”Tids- och rumssociologiska aspekter 

på stigmatisering och totala institutioner”, i Samhälle, psykiatrisk vård och psykisk hälsa att i en total 

institution isoleras individen från sin omvärld och måste ständigt följa anstaltens regler. Här 

                                                 

104 Raewyn Connell, Maskuliniteter (Uddevalla, 2008) s, 114-119. 
105 Nancy Bratt, Samhälle, normer och normbildning, använder vi normerna konstruktivt eller destruktivt?, (Stockholm, 1979), s 
13ff. 
106 Peter Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi- hur individen formar och uppfattar sin verklighet  
(Stockholm, 2007), s, 71-93. 
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förväntas det inte några känslomässiga relationer utan internerna följer en rutinmässig och en 

förutsägbar vardag.107 

 

Anstalt som total institution 

Säkerhetsklassificeringarna på de olika anstalterna brukar benämnas från ett till tre. Ett indikerar 

den högsta graden säkerhet och tre den lägsta. På kriminalvårdens hemsida kan man läsa dess 

syfte med de olika säkerhetsklasserna. De intagna placeras ut efter risk- och 

säkerhetsbedömningar. Högsta säkerhetsklassen är utrustad efter att klara de mest riskfyllda 

intagna och klass tre har oftast inga rymningshinder så som murar eller kameror, internerna har 

också en stor personlig frihet.108 I kriminalvårdens slogan: ”Bättre ut” beskrivs kriminalvårdens 

vision och värdegrund. Kriminalvården har en skyddande roll för att skydda samhället, samt att 

hjälpa de intagna till bättre förutsättningar och inte begå nya brott när de friges.109 

 

Teoretiska Utgångspunkter 

Mina teoretiska utgångspunkter kommer framförallt att utgå från genus- och queerteorin, det 

socialkonstruktivistiska perspektivet samt stigmatisering, dessa beskrivs mer djupgående i den 

gemensamma kappan. Dessa teorier kommer i detta bidrag diskuteras i synnerhet tillsammans 

med de centrala begreppen. Genom genus- och queerteorin kommer jag främst att lyfta fram 

maskuliniteten i samband med heteronormativitet och hur det tar sig i uttryck inom 

anstaltsmiljöer. Eftersom det socialkonstruktivistiska perspektivet ligger till grund för analysen 

kommer min utgångspunkt vara att könet är en social konstruktion, där av också maskuliniteten. 

Stigmatisering kommet att framföras då jag diskuterar utanförskap och avvikelse av maskuliniteten. 

 

Analys 

Det sammanfattade resultatet av analysen som grundar sig på samtalen med mina fyra 

informanter; Marianne, Sam, Erik och Tommy har teman växt fram ur kodning och analys. De 

teman som framståt mest centrala kommer att framföras under rubrikerna; Föreställda identiteter, 

som främst belyser hur internerna förväntas att uppträda inne på anstalten. Därefter kommer jag 

att diskutera kvinnosynen samt synen för avvikande mot den heterosexuella normen under 

rubriken Maskulinitet och sexualitet. Under rubriken Anstalters struktur och syfte kommer den 

fostrande rollen på anstalterna att diskuteras. I kapitlet Maktförhållanden kommer jag lyfta fram 

                                                 

107 Anna-Liisa Närvänen, ”Tids- och rumssociologiska aspekter på stigmatisering och totala institutioner”, i 
Samhälle, psykiatrisk vård och psykisk hälsa, red. T. Svensson (Linköping, 1994), s. 100. 
108 Kriminalvården http://www.kriminalvarden.se/sv/Fangelse/Sakerhetsklass-1-3/2012-04-05 
109 Kriminalvården http://www.kriminalvarden.se/upload/om_kriminalvarden/Visionen.pdf 2012-04-13 
 

http://www.kriminalvarden.se/sv/Fangelse/Sakerhetsklass-1-3/
http://www.kriminalvarden.se/upload/om_kriminalvarden/Visionen.pdf
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maktförhållandena internerna emellan samt mellan personal och interner. Identitetsförändring- ”jag är 

jag” kommer jag avslutningsvis att diskutera vad som händer när internerna frisläpps, har 

anstalterna nått sitt syfte och vad som har hänt med internens identitet 

 

Föreställda identiteter 

Under alla intervjutillfällen nämnde deltagarna att det finns en viss form av identitet internerna 

förväntas att leva upp till. 

Tommy: Du ska ha en mask som är hård och ja du kan ta vad som helst. 

Sam: Nej, det går inte, alla kör ju sitt race alltså. Jag är störst, sen när de stänger dörren blir de 
sig själva. De lägger upp en fasad, en hård, tuff fasad då kanske. 

Erving Goffman skriver i boken Stigma- Den avvikandes roll och identitet om två olika identiteter; 

social- och jag identiteten. Citaten ovan anser jag styrker påståendet av den sociala identiteten. 

Goffman hävdar att ”jag identiteten” är den identitet vi inte vill bli ifrågasatt för och kan därför 

dölja bakom den ”sociala identiteten” som främst uppmärksammas av andra. Av den anledningen 

kan vi känna en viss frihet av att dölja ”jag identiteten”.110 Richard Jenkins menar snarare 

tvärtom, i boken Social Identity hävdar han att det inte finns någon ”kärnidentitet” utan identiteten 

kan ses ur olika kontexter. Jenkins menar att identiteten oftast grundar sig på den konstanta 

interaktionen med andra, det vill säga hur individen själv vill bli uppfattad av andra människor.111 

Jag anser att både Goffman och Jenkins perspektiv av identitetsskapandet stämmer överens med 

informanternas utsagor, dock vill jag också påpeka att deltagarna talade om senare under 

intervjuerna om personlighetsutveckling då jag anser Jenkins perspektiv lyfts fram starkast 

eftersom att han menar att identiteten ständigt förändras. Så som både Tommy och Sam nämner i 

citaten ovan tolkar jag att visa sig svag kan leda till utanförskap, därför tar internen på sig en mask 

för att passa in i gruppen och samtidigt uppfylla de normer. Detta bekräftar även Marianne och 

Erik som jobbar och har jobbat inom kriminalvården. Marianne anser att människor generellt 

beter sig annorlunda för att passa in. Hon menar att det kan vara svårt om internerna inte tar på 

sig den här masken, att dela utrymme med personer man inte alls skulle göra annars kan då bli 

problematiskt att klara av och orka med. Marianne anser att en påtagen identitet är något som 

faller naturligt. Under intervjutillfället gjorde hon en jämförelse mellan lumpen och anstalter. 

Marianne pratade om att de båda är grabbigare miljöer med ett råare snack men också mycket 

ordning och reda då internerna vill och gör sig bekväma i de rutiner som finns.  

 

Sam upplever att åldern har en betydande roll för hur man ville att andra skulle uppfatta ens 

identitet. Han talar utifrån sig själv och menar att när han var yngre skulle man vara tuff, hård och 

kall. Han berättar att den senaste gången han satt inne kom han till insikt med att tiden på 

                                                 
110 Erving Goffman, Stigma - Den avvikandes roll och identitet, (Stockholm, 2010), s.112. 

111 Richard Jenkins, Social Identity, (London, 2008)). s, 80. 
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anstalten skulle bli enklare för honom om han tog av sig sin mask och var sig själv. Påståendet att 

”vara sig själv” kan åter igen problematiseras utifrån Jenkins då han menar att individen inte 

tillskrids endast en identitet. Detta tolkar jag att Sam menar att hans ”riktiga” identitet är den när 

han är själv samtidigt som Jenkins påstår att identitetsskapandet sker i samspel med andra 

människor.112 

Sam: Jag brydde mig om andra och det upplevdes också provocerande, många tyckte att man 
var jävligt konstig, men det var en unge, en 23årig kille som öppnade upp sig när vi var 
ensamma. 

Sam berättade under intervjun att han tror att desto äldre man är desto tryggare blir man också i 

sig själv och slipper hela tiden bevisa att man är någonting för de andra. Som ovan nämnt har 

samtliga informanter valt att använda ordet mask eller en falsk fasad för att symbolisera 

identiteten man tar på sig på anstalten. Detta styrker också Yvonne Jewkes i sin artikel Men behind 

bars Doing Masculinity as an Adaptation to Imprisonment. Hon hävdar att ”wearing a mask” är ett 

nödvändigt tillvägagångssätt för att klara av anstalters påfrestningar och samtidigt kunna 

upprätthålla sin självkänsla. Jewkes menar också att internerna behöver ta av sig masken ”discard 

the mask” för att orka upprätthålla masken under de sociala sammanhangen med de andra 

internerna.113 Masken som både deltagarna i studien och Jewkes pratar om tolkar jag som ett 

uttryck av en tillfällig identitet som tror sig vara accepterad, för att inte avvika från gruppen. 

 

Maskulinitet och sexualitet 

Genom kön- och genusvetenskapliga utgångspunkter förstår jag att det finns ansenliga skillnader 

inom samhällets könsmönster. Hur könsmönstret och heteronormativiteten i förhållande till 

maskulinitet och makt samspelar på anstalterna ställde jag mig kritiskt till eftersom jag anser att 

dessa aspekter i denna del av analysen blev nödvändig för att få en större förståelse till männens 

identitet på de olika anstaltsmiljöerna. Könsmönstret och den hegemoniska maskuliniteten anser 

jag visade sig som starkast när informanterna pratade om kvinnosynen. Connell tar upp i boken 

Om genus de klassiska skillnaderna mellan femininet och maskulinitet. Skillnaderna som tas upp i 

boken är tillexempel att kvinnor är bra på ”pet göra”, har mindre sexuell lust än männen, har 

omvårdande egenskaper och gillar skvaller. Männen är fysiskt snabba och starka, har goda 

mekaniska färdigheter, gillar sport och har ett logiskt och rationellt intellekt.114 De förutfattade 

skillnaderna vill jag dra paralleller till Sams tidigare citat, där han berättar att han brydde sig om de 

andra på anstalten och uppfattades då som konstigt av de andra internera. Möjligtvis kan detta ha 

varit provocerande för att det bryter mot idéerna mot maskuliniteten, det vill säga att visa 

omtanke kan enligt detta mönster klassas som en feminin egenskap. 

                                                 
112 Jenkins, s, 87. 

113 Yvonne Jewkes i “Men behind bars Doing Masculinity as an Adaptation to Imprisonment” in Men and 

Masculinities, vol8 Leicester (2005:1), 44-63. 
114 Raewyn Connell, Om genus s. 76 ff.  
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Tommy: Men kolla hur kvinnosynen var förr i Sverige, så är det nu på anstalter. Att ja, ska stå 
vid köksbordet och hålla käften och inte säga, antyda något, bara finnas, om du behöver 
någonting. Så är synen på tjejer. 

Tommys citat ovan anser jag synliggör hur internerna uttrycker sin överordnade position över 

kvinnan, där kränkande skämt och ingen visad respekt uttrycks. Tommy påpekar också under 

samtalet att han tycker samhället genreellt ser ut så, på anstalter uttryckts det dock snäppet värre. 

Att trycka ned kvinnor och individer som avviker mot heterosexualiteten tolkar jag som ett sätt 

att bevisa sin hegemoniska manlighet och genom detta upprätthålla heteronormativiteten och 

maskuliniteten på anstalten.  Detta kan relateras till Goffmans Stigma- Den avvikandes roll och 

identitet då han skriver om inom gruppslig avvikare (in-group deviant). Den inom gruppsliga 

avvikaren menar han blir den som bryter gruppens norm och blir den avvikande individen men 

som ändå måste befinna sig i samma sociala sammanhang som gruppen.115 Det vill säga om man 

öppet avviker från heteronormen blir man både en inom gruppslig avvikare men också kan bli 

kränkt av övriga i gruppen. 

 

Avvikande mot den heterosexuella normen 

Samtliga intervjudeltagare hade olika erfarenheter och åsikter om homosexuella män. Marianne 

har själv haft en klient där hon nu jobbar som öppet varit homosexuell och blev enligt henne bra 

bemött av de övriga internerna. Tommy som suttit på en högre säkerhetsklassad anstalt menar att 

om man öppet är allt annat än heterosexuell finns en stor risk att råka ut för våld, detta styrker 

även Erik som menar att det inte skulle vara så populärt om en intern öppet skulle vara 

homosexuell. Eventuellt kan det vara de olika säkerhetsklasserna som spelar en avgörande faktor 

för acceptansen mot det avvikandet av heteronormerna. Även om acceptansen kring avvikande 

sexualitet upplever jag ändå provocerande för andra interner både medvetet och omedvetet. Erik 

och Marianne berättar även att mycket händer när personalen inte är med som de inte får reda på. 

Diskussioner kring sexualitet ledde också till säkerhetsfrågor, diskriminering och särbehandling. I 

samtal med Erik pratade vi om hur kriminalvården möjligtvis skulle ta ställning till transexuella 

personer och var placeringen av dem skulle vara för att personen ifråga skulle känna sig 

accepterad och inte utsättas för hot och våld. 

Erik: Den enda lösningen som jag kan se att kriminalvården skulle göra är att isolera den 
personen och oftast så är det inte personalen som tar det beslutet utan det är oftast den 
intagna, han säger jag är hotad jag kan inte vara kvar. Och då plockar vi bort honom så han får 
sitta själv. 

Detta anser jag intressant då den avvikande personen kan utsättas till följd av sin könsidentitet så 

pass mycket att hon (om hon identifierar sig som transkvinna men har ett juridiskt manligt kön) 

eventuellt inte har något annat val än att sitta av sitt straff isolerad. På kriminalvårdens hemsida 

läser jag att isolering sker om en intern uppträder våldsamt och inte kan vistas tillsammans med 
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de andra på grund av deras säkerhet.116 Detta anser jag visar på att transexuella personer kan 

likställas och få samma sorts behandling med interner som beter sig våldsamt. Detta vill jag 

konstatera visar på hur anstalterna kan bevara fördomar och diskriminering mot det avvikandet 

av heteronormen. Jag har dock en stor förståelse för att detta ämne kan vara komplext och svårt 

att behandla, dock tycker jag att denna jämförelse är viktig då jag vill visa på att könsidentiteten 

kan ha en så pass central roll för individens identitet och bemötande av andra.  

 

Anstalters struktur och syfte 

För en djupare förståelse av anstalters struktur fråga jag samtliga deltagare om rutiner för både 

personal och interner. Jag ville ta reda på bland annat om internernas aktiviteter och arbeten har 

någon betydelse för att upprätthålla maskuliniteten, samt om internerna fick utrymme för 

personligutveckling och vård. Enligt informanterna kunde sysselsättningarna se lite olika ut 

beroende på vilken anstalt man sitter. Snickeri, tryckeri, produktion eller att studera var några 

exempel som kom upp under diskussionerna. Utöver de obligatoriska aktiviteter som jobb och 

skola kunde de på ”fritiden” gå till gymmet och få tillgång till sporthall.  

Malin: sysslorna de har så som snickeri och tryckeri, finns det andra alternativ om någon skulle 
exempelvis vilja sticka? 
Erik:[Skratt] ja det är ju inga dagisfröknar direkt. Nej men inte som arbeten på arbetstiden, 
men som målning tillexempel men kan få målarfärg och papper. Jag vet inte om anstalten 
köper in eller om man får stå för det själv. 
Malin: tror du man skulle bli accepterad om man satt och stickade eller skulle det bli en 
konflikt av det? 
Erik: Just stickning [Skratt] Jag tror att de, beroende på hur han tar det, självklart så tror jag det 
skulle det bli glidningar, han skulle bli pikad för det om någon skulle vilja sticka, och sen 
beroende vem det är som stickar då. Om det skulle bli konflikt eller inte, det blir ju sällan 
konflikt om, om den ena bara tar emot, det är för han ställer sig upp och ifrågasätter. Men jag 
tror inte någon skulle få för sig att göra det, det finns ju såna regler ändå om man säger.. 
oskrivna regler om hur man beter sig och inte liksom. 

Citatet ovan anser jag visar på att sysslorna är en form av reproduceringen av maskuliniteten. 

Sysslor som snickeri och producering klassas enligt Collin som en av de föreställda sysslor män är 

bra på. Aktiviteter som klassas feminina skulle enligt informanterna skapa konflikter och 

avvikelse. 

 

Vårdaren, en viktig roll i fostrandet? 

Erik: Där har ju vårdaren också en viktig roll, att också kunna markera vad som är okej och 
inte okej vad man pratar och inte liksom. Och det är ju också från individ till individ hos 
vårdare då, hur bra man kan ta den diskussionen medan andra inte tar den alls. En del är 
väldigt hårda och markerar direkt att ’sådär pratar man inte om en kvinna eller sådär pratar 
man inte om sin flickvän´, om de pratar om att hon är en jävla hora och så där. En del vårdare 
ser mellan fingrarna och bara skämtar bort det och en del markerar det, och det är väl ungefär 
som med folk överlag. 

                                                 
116 http://www.kriminalvarden.se/sv/Klient/Fangelse/Kontroll-och-sakerhet/(2012-04-09) 
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I kriminalvårdens slogan ”Etikarbete i kriminalvården” står det bland annat att de intagna alltid 

ska mötas med respekt och att personalen alltid ska ha en tro om att individen kan utvecklas och 

där med att föregå med gott exempel. ”Vårt arbete ger klienterna möjligheter till utveckling och 

förändring. Vi är tydliga och korrekta samt goda förebilder.”117 Eriks citat ovan anser jag visar på 

hur (vissa) vårdare inte tar på sig rollen att föregå med gott exempel utan som Erik kallar det ”ser 

mellan fingrarna och bara skämtar bort det” ansvarar delvis för att upprätthålla maskuliniteten. 

Erik visar tydligt under intervjuns gång att relationer och tillit mellan personal och intern är 

viktig. Han hävdade att för att bygga upp en relation som redan från början är ganska 

oaccepterad måste han som vårdare försöka ’vinna internernas respekt’. Erik säger själv att det 

inte bara var hans identitet som vårdare som formande honom i internernas ögon utan mycket 

berodde på första intrycket, hur han bemötte dem och ville framställa sig själv. Han talade om att 

det är en jobbig process för att komma in i gruppen bland internerna och bli accepterad och sedd 

för den han uttrycker sig för att vara ”en schysst kille”. Oftast gick det bra och han upplevde sig 

själv som omtyckt på arbetet, men det ligger också mycket arbete bakom för att skapa en god 

relation. 

Erik: Ja, i utgångsläget när du kommer är du vårdare eller plit, och du får alltid jobba i motvind 
först sen när du visat, jag måste alltid först visa att jag är en schysst vårdare sen kan dem börja 
vara schysst tillbaka. 

 

Maktförhållanden 

För att förstå de normer och maktstrukturer som finns i anstaltsmiljöer kan Connells förklaring 

av den hegemoniska maskuliniteten vara en bra grund för att förstå dess struktur och mening. 

Som jag tidigare nämnde i centrala begrepp är denna form av maskulinitet föränderlig inom olika 

institutioner av samhället, dock anser jag att det finns en eftersträvan av den hegemoniska 

maskuliniteten inom anstalterna. Under varje intervjutillfälle diskuterades trivseln mellan 

internerna på anstalten 

Tommy: Det beror sig på, vad det är för folk som sitter gamla, unga, invandrade, svenskar, 
allting handlar om det. 

Tommy menade i citatet ovan att det kunde vara ett relativt tryggtklimat men vända på bara några 

få dagar beroende på vilka personer som fanns omkring honom. Samtliga informanter är överens 

om att maktförhållandena påverkar klimatet inne på anstalterna då faktorer som ålder och 

erfarenheter spelar roll när man tillskrivs en maktposition. Tommy berättade att inne på anstalter 

byggs en falsk fasad upp som skall visa tuffhet och ett hårt yttre, han menade på att vissa till och 

med måste trycka ned andra för att själv må bra.  

Tommy: Alltså de lever ju för att förnedra andra. De mår ju så dåligt i sig själva att de måste 
trycka ner någon annan för att få lite skön känsla själv. 
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Tommy talade om att det inte krävdes mycket för att klättra upp på den hierarkiska stegen inne 

på anstalten och känna sin maktstatus stiga en aning. Det kunde handla om en sådan enkel sak 

som stjäla någons godis eller någons rakhyvel. Internerna använde detta beteende också för att 

provocera fram bråk för att se om den andra personen våga ta konflikten. Erik berättade att 

internernas bakgrund också kan ha en betydande roll hur pass mycket respekt personen i fråga får 

från de andra intagna. 

Erik: De som har suttit på högre säkerhets klasser de kan va i alla fall få lite mer respekt. 

Detta belyses också i tidigare forskning av Peter Jonasson i Fängelset som samhälle- en etnografisk 

studie om livet på avdelningen för livs- och långtidsdömda på anstalten Kumla där han hävdar att ålder och 

erfarenhet av anstalter samt internens strafftid har en grundförutsättning för hierarkin. Jonasson 

menar också att utifrån internernas perspektiv ser denne sig själv alltid högre i hierarkin än 

personalen.118 Informanternas utsagor och Jonassons tidigare studie tolkar jag att det ständigt 

pågår små maktkamper i situationer som är präglade av maktlöshet. Möjligtvis kan det vara av 

den anledningen hierarkiskapandet blir extra viktigt där personer fråntagits sin makt och frihet. 

 

Maktförhållandena mellan personal och interner 

Marianne: Man kan vara personlig men inte privat. 

Att behandla alla interner lika och skapa en god relation är viktigt på anstalter menade både 

Marianne och Erik, dock ska man vara varsam om det privata livet då det kan användas mot en. 

Erik som pratar mycket om att bygga relationer berättar också att han ganska frikostigt delar med 

sig av sitt liv och vill visa sin personlighet och vem han är. De båda undertrycker tydligt att de 

inte berättar något som kan gå emot eller lura dem. Jag frågade även Tommy om han någon gång 

hade känt sig rädd för personalen på den anstalt han tidigare varit intagen. Han gav då några 

exempel om de gånger då personal har utnyttjat sin maktposition och själva brutit mot lagarna, 

men eftersom han själv har den underlägsna rollen som brottsling har han enligt sig själv ingen 

makt att få sin orättvisa behandling bekräftad. 

Tommy: Ja inte personalen inte på anstalten men på arresten och anhållningen, jag har ju till 
och med åkt på stryk. 

Sam: Det fanns en del vårdare kan jag säga som trodde att de var Gud själva ’jag är vårdare och 
du ska lyssna på vad jag säger’ och missbruka det, det framkommer ju alltid någonstans. 

I citaten ovan pratar både Tommy och Sam om de manliga i personalen. Intervjuerna fortsatte på 

grund av detta frågor om maktrelationerna såg annorlunda ut om det var män eller kvinnor i 

personalen. Sam och Tommy var överens om att de föredrog kvinnliga plitar framför manliga 

eftersom de upplevde att de inte fanns någon maktkamp emellan dem. 
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Tommy: Jag kan ju se tanken med att ha kvinnliga plitar, just det här med när man pratar med 
dem, att de är mer ödmjuka och inte dryga och så, men risken är ju att de är underlägsna 
styrkemässigt och så, jag själv tycker att jag har mycket lättare att prata med kvinnor för de är 
inte alls lika maktorienterade som manliga. 

Erik menade också att som kvinna hade man troligtvis lättare att bli omtyckt och kunde undgå att 

utsättas för de maktkamper som han menar en manlig vårdare oftare blir.  

Erik: Det finns många personal inom kriminalvården, som ja är ganska stora och biffiga, som 
är muskelbyggare och dem ger nog intryck av och ser lite kaxiga ut också och kommer in i 
uniform och se och då kan dem nog schabba mer ,det blir någon form av status- maktkamp 
[…] jag tror en kvinna slipper det, oftast just den maktkampen. 

Citatet ovan kan tolkas som en form av reproduceringen av den hegemoniska maskuliniteten inne 

på anstalten då de manliga plitarna vill hävda sin makt över internerna. Så som Erik berättar kan 

personalen utnyttja sitt utseende som en symbol för makt och styrka ”ganska stora och biffiga, 

som är muskelbyggare”. Att visa sig större och starkare är en typisk egenskap för hegemonin 

enligt som jag tidigare tog upp i analysen.119 Som informanterna nämner i ovanstående citat tolkar 

jag att internerna omedvetet inte kände samma maktkamp till de kvinnliga vårdarna möjligtvis för 

att kvinnan redan är den underordnade enligt den hegemoniska maskuliniteten. Avslutningsvis 

för detta stycke anser jag att den hegemoniska maskuliniteten dominerar på anstalterna. Möjligtvis 

kan det vara hegemonin som upprätthåller normerna och som förväntar hur internerna ska bete 

sig som i sin tur skapar denna mask internerna bär under dagen för att smälta in i det sociala 

sammanhanget. Jag tolkar detta som en fostran både mellan internerna men även bland 

personalen. Hegemonin anser jag också kan hjälpa till att förstärka sin maktposition eftersom den 

anses vara högst i hierarkin.  

 

Identitetsförändring- ”jag är jag” 

Detta avsnitt syftar till internernas personlighetsutvecklingar inne på anstalt och efteråt. På grund 

av detta frågade jag Tommy och Sam hur de upplevde sin tid på anstalt och hur det känns att vara 

frihetsberövad.  

Tommy: Jag kan ju bara prata utifrån mig själv men jag har grinat många gånger inne på cellen. 
Dels för att jag inte klarar av. De är ingen skön känsla att bli inlåst över huvud taget. Det är en 
hemsk känsla. 

Marianne berättar också att det finns en relativt stor skillnad på sin frihetskänsla beroende på 

vilken typ av anstalt man sitter på. Många gånger hade hon hört från internerna att de upplevdes 

vara skönt att bli inlåst på kvällarna från de andra internerna och från personalen. Att kunna ta av 

sig masken man har på dagen. På slutna anstalter är det väldigt styrt vad internerna får göra och 

inte. Tommy menar också att chans till behandling på den anstalt han satt var relativt svårt om 

inte personen i fråga verkligen ville det och fick kämpa för att få det, dock var det inte vanligt att 

internerna själva sökte hjälp för sitt missbruk. Utan så som han själv tänkte när han var intagen, 
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att anstalten endast var en tid av förvaring där han sitter av tiden för att senare komma ut och 

leva de liv han tidigare gjort, istället för en chans att ändra sitt liv upplevde han att majoriteten av 

internerna också tänkte. När jag diskuterade detta med Sam instämde han att majoriteten väljer 

den väg som är bekvämast för stunden. Ekonomi, boende, man vet det snabba sättet att tjäna på 

pengar på. Självklart menar han också att man är medveten om att man har ett val. Antingen välja 

den bekväma vägen eller förändra och göra något vettigt, det som tar emot är att den ”rätta” 

vägen också jobbig menar han. Sam fortsätter att berätta om drogmissbruk, att ett missbruk av 

droger påverkar mycket när man blir frisläppt. 

Sam: Man har ett annat ego, ett stort ego och bara tänker på sig själv och inte gör något för 

andra som exempelvis tänker på sin familj eller barn, egot är för stort.  

Marianne upplever att identitetsförändringen har blivit bättre än när hon började jobba under 90-

talet. Hon talar om att de som tidigare varit intagna skulle komma ut i samhället igen kunde vara 

mer problematiskt. Det var svårare att få jobb och de förekom oftare svartjobb. Idag finns det 

företag som vågar satsa och en del har kvar arbeten på utsidan de kan gå tillbacka till. Hon pekar 

också på att möjligheterna självklart sjunker om personen i fråga skulle konkurrera med andra till 

ett och samma jobb. 

Marianne: En jätte jätte stor personlighetsutveckling är inte vanlig men det finns. 

Erik anser sig också varit med om personlighetsförändringar men menar dock att det tar lång tid. 

Mycket tror han har med att göra internens egna mognad och vilja att förändra.  

Erik: Sen tar det ju tid att ändra på sig själv, det är ju ingenting man kanske gör på ett 
fängelsestraff. Om man har levt kriminell i 25 år och får sitta på Y anstalten i fyra år så betyder 
ju inte det att man har ändrat på hela sitt liv och sina värderingar. 

Jerzy Sarnecki skriver i boken Introduktion till kriminologi om anstalters funktion till statens straff 

system. Sarnecki skriver att straffets funktion är att visa maktförhållandet mellan staten och den 

intagne, visa individen samhällets syn på kriminalitet och brist på moral och visa vad dess 

konsekvenser blir. Detta är också ett sätt att avskräcka samhället att begå brott, det vill säga 

straffet i sig är inte endast riktat till individen utan har också en normbildande verkan för övriga 

samhället. Genom en så kallad individuell avskräckning ska den intagna med hjälp av straffet 

avskräckas ifrån att begå nya brott och genom att låsa in personen i fråga kan han eller hon inte 

heller skada resten av samhället. Genom vård och behandling är tanken att den intagna ska 

förändras och följa lagen vid frisläppning som en god medborgare.120 Trots att anstalter har en 

viktig roll ställer jag mig kritisk till tanken om vård och behandling då jag anser att fokus inte 

ligger till största del på detta, utan snarare på inlåsning och straff. 

 

                                                 
120 Jerzy Sarnecki, Introduktion till kriminalitet,(Lund, 2003), s. 353-388. 
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Avslutande diskussion 

Efter studiens slut kan jag se att anstalter är en reproduktiv arena för maskuliniteten. På grund av 

att samhället och anstalternas normer kretsar kring internernas identitet så har föreställningar av 

hur beteendet inne på anstalten haft betydelse. Det vill säga internerna bör till högsta möjliga mån 

uppfylla den hegemoniska maskuliniteten och ligga högt på den hierarkiska stegen för att inte 

utsättas för våld, särbehandling och utanförskap. Jag inser att dessa normer och normbildningar 

sällan, om alls, ifrågasätts utan snarare tas förgiven och stärks. Med mina intervjuer och med 

observationen ville jag till mestadels inte bekräfta normerna utan snarare belysa var 

problematiken till den reproducerade fostran. Jag vill också lyfta fram att det har varit viktigt för 

denna studies att få ta del av perspektiv från både personalen och tidigare intagna. Erfarenheter 

och upplevelser har endast kunnat återberättas fullt ut från individerna själva, vilket jag upplevt 

vara en styrka då jag jämfört deltagarnas olika berättelser och kunnat problematisera olika teman.  

 

Under studiens gång upplevde jag att reproduceringen av maskuliniteten ständigt utfördes genom 

maktkamper mellan tre aktörer, det vill säga hos internerna, personal och staten. Som Sarnecki 

menar är staten vars syfte att låsa in lagbrytare och avskräcka individen och övriga samhället med 

hjälp av inlåsning och straff.121 Mellan internerna själva och personalen upplever jag att fokus låg 

vid att hela tiden eftersträva den hegemoniska maskuliniteten för att kunna hävda sin makt som i 

sin tur också har den reproducerande effekten. Som jag diskuterade i analysen kan konsekvenser 

för dess avvikelse uttrycka sig olika. Jag lyfte tidigare fram att Sam och hans omhändertagande 

personlighet på anstalten varit provocerande för de andra internerna eftersom denna egenskap 

kan tolkas som feminin. I samtal med Erik framgick det att avvika från heteronormen kunde 

resultera till isolering. Detta anser jag styrker att konsekvenserna kunde bli hårda om internen inte 

följde anstaltens oskrivna regler. Som Goffman menar om den inom gruppsliga avvikaren122 

ställer sig internen inte bara utanför det sociala sammanhanget utan också riskerar att provocera 

fram bråk, hot, utanförskap till och med isolering från gruppen. Så som Jewkes menar vill jag 

också förtydliga att masken som diskuteras som en röd tråd genom arbetet, möjligtvis är ett 

nödvändigt tillvägagångssätt.123 Därför vill jag också förtydliga att masken kan ses som nödvändig 

och självklar, det vill säga en självklarhet att följa normerna.  

 

Avslutningsvis vill jag också framföra dess destruktiva reproduceringseffekt. Om internerna följer 

normerna och tar på sig masken kommer också acceptansen inte vidgas om detta mönster inte 

bryts. Därför vill jag också uppmärksamma att kritiskt ställa sig till de identiteter internerna 

förväntas, då beteende inte utvecklar internen till den ”goda medborgaren” vars statens syfte är 

med anstalter och straff. 

                                                 
121 Sarnecki, s, 353-388. 

122 Goffman, s, 146. 

123 Jewkes. s, 44-63. 
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”Du ser ju inte ut som en prostituerad!” – en studie 
om sexsäljares erfarenheter  

Amanda Påhlsson 

Inledning  

Att själv diktera villkoren för hur ens sexualitet tar sig till uttryck kan tyckas vara en självklarhet i 

dagens samhälle. Trots det finns det dock en praktik som ständigt utsätt för kontroversiella 

debatter, nämligen att sälja sex mot betalning. Precis som Gayle Rubin belyser i sin artikel ” 

Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality.” så finns det spridda 

feministiska åsikter angående om sexsäljning ska accepteras eller ej. Den liberalfeministiska sidan 

menar att ett tabubeläggande resulterar i att det begränsar den kvinnliga sexualiteten och att det i 

den kontexten istället handlar om ett fritt val. Detta kritiseras av den mer radikala feminismen 

som istället ser sexuell frigörelse som ett sätt att förlänga det manliga privilegiet.124 Båda dessa kan 

dock problematiseras då de både uttryckt och underförstått fortfarande ser prostitutionen som ett 

problem i samhället. I artikeln ”Is sex work queer?” kritiserar Corina McKay denna tanke och 

menar att prostitution utmanar heteronormativitetens makt över hur kvinnor socialt sätt bör vara. 

Hon menar att prostitution istället kan ses i enlighet med queerteorin då sexsäljare därmed frigör 

sig ifrån de dominanta sociala och sexuella ideologierna som finns i samhället.125 Att praktisera 

sexsäljning behöver därför inte ses som ett problem utan kan även uppfattas som en 

förutsättning för kvinnor, och män, att bruka sin sexualitet på sina egna villkor.  

 

I samband med detta existerar det en mängd undersökningar som gjorts i relation till prostitution, 

däremot är studier som berör sexsäljarnas egna erfarenheter i relation till praktiken en minoritet. 

Avsikten med detta antologibidrag har därför varit att ge människor som identifierar sig som 

sexsäljare möjlighet att delge deras upplevelser och erfarenheter och på så vis belysa att det finns 

olika dimensioner att ta hänsyn till när prostitution debatteras.  

  

Syfte och frågeställning 

Syftet med detta antologibidrag är således att utifrån intervjuer med personer som säljer sex 

studera hur de upplever att samhället bemöter individer som utmanar det normativa sättet att 

förhålla sig till sin sexualitet. Fokus kommer därav ligga i att studera vilka föreställningar och 

förväntningar sexsäljare anser att de tvingas förhålla sig till och vad det har för konsekvenser för 

deras identitetsskapande och deras vardagliga liv. Utgångspunkten kommer därefter ligga i följade 

frågeställningar; 

                                                 
124 Gayle Rubin, “Thinking sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality”, The Routledge critical and 

cultural theory reader, 2008, s.143-178, s. 165. 

125 Corina McKay, ”Is sex work queer?” i Social Alternatives, vol.18, (1999:3), s, 48-53, s. 48. 
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 Hur upplever informanterna att den normativa sexualiteten ser ut och vad händer om 

denna uppfattning provoceras genom sexsäljning?  

 Vilka sociala möjligheter och begränsningar medföljer agerandet? 

 

Avgränsningar 

Trots att sexsäljning är en utbredd internationell praktik har jag valt att endast avgränsa mig till 

Sverige då det innebär att samtliga informanter har samma förutsättningar med avseende på hur 

de upplever att de tvingas förhålla sig till både samhället i helhet men även andra faktorer såsom 

exempelvis en normativ kontextberoende sexualitet. Med detta i åtanke har jag även valt att 

endast vända mig till informanter som definierar sig som ’självständiga sexsäljare’ för att på så vis 

distansera mig ifrån individer som inte praktiserar det på sina egna villkor . 

 

Metod 

Denna studie är baserad på tre stycken kvalitativa semistrukturerade intervjuer och den 

analysmetod som delvis använts för att sortera och finna mönster i empirin är Corbin & Strauss’ 

Grounded Theory. De forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet har satt upp för 

humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning har även beaktats kontinuerligt genom 

arbetsprocessen. Samtliga metoddelar är någonting som förklaras mer ingående i den 

gemensamma kappan. 

 

Etiska reflektioner 

En etisk aspekt som särskilt aktualiserades i samband med denna studie var 

konfidentialitetskravet. Precis som Martyn Hammersley och Paul Atkinson skriver i boken 

Ethnography: principles in practice kan det vara svårt för forskaren att få tillträde till fältet.126 Den 

svårighet som funnits i att få tillgång till fältet i relation till denna studie har till stor del grundat 

sig i en oro hos informanterna kring att beskrivas som offer eller få deras identitet röjd. Detta har 

resulterat i att de ställt krav om att bli anonymiserade för fortsatt deltagande. Förtroende och tillit 

mellan forskare och informant har därför varit av stor vikt i denna studie och aktualiserades 

särskilt i samband med en av informanterna när hon bad min handledare att verifiera min 

identitet och mitt syfte med studien. 

 

Ytterligare en etisk aspekt som har haft betydelse för studien är, liksom Steinar Kvale skriver i 

boken Den kvalitativa forskningsintervjun, att låta informanterna själva ”föra fram okonventionella 

                                                 
126 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography: Principles in practice (2007, London), s.41. 
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och provaktiva åsikter” och därmed lyssna uppmärksamt på det.127 En skeptisk inställning till 

informanternas uttalanden uppfattas dock som etiskt problematisk,128 vilket jag därför har haft i 

åtanke under hela arbetsprocessen.  

 

En annan viktig etisk aspekt vilket Oscar Pripp poängterar i kapitlet ”Reflektion och etik” i 

antologin Etnologisk fältarbete är också förhållandet mellan forskare och informanten. Han menar 

att kön, ålder och tidigare erfarenheter har en betydande roll för hur intervjun utspelar sig.129 Min 

ålder och min identitet som kvinna, samt oerfarenhet med avseende på sexsäljning, kan därför ha 

haft betydelse för hur informanterna har upplevt intervjusituationen och delgett information 

vilket jag är medveten om.  

 

Urval  

Första kontakten med en informant och fältet etablerades genom en gemensam vän och bekant 

vilket gav ytterligare kontakt med fältet i form av ett internetforum för sexarbetare. Det medför 

att urvalsmetoden som använts kan likställas med snöbollsurvalet vilket Alan Bryman beskriver i 

boken Samhällsvetenskapliga metoder som ett sätt att genom befintliga kontakter söka fler 

respondenter130. Då fältet har varit begränsat i den bemärkelsen att det funnits en svårighet i att få 

kontakt med denna urvalsgrupp har forumet därav varit till stor hjälp i att sprida information om 

studien och på så vis hitta deltagare. Med forumet som utgångspunkt har det även lett till en 

relativt stor åldersmässig spridning i urvalet vilket kan se som en fördel för studien då det ger 

ytterligare dimensioner av hur informanterna upplever sexsäljning beroende på vart i livet de 

befinner sig. Utifrån kön kan mitt urval ses som en homogen grupp då samtliga informanter 

identifierar sig som kvinnor vilket inte var en medveten avgränsning utan har sin grund i den 

respons forumet gett. I relation till detta har inte heller avsikten varit att generera en 

generaliserbar empiri då fokus har legat i informanternas personliga erfarenheter och inte ett 

kvantitativt urvalsperspektiv.  

 

Informanter 

Studien är baserad på intervjusamtal med tre olika kvinnor mellan 20års- och 50årsåldern. För att 

förenkla för läsaren kommer jag hädanefter att tilldela informanterna ett varsitt fingerat namn då 

jag anser att det kan ses som en tillgång till studien då informanternas erfarenheter tydliggör 

kontexten i vilket empirin tolkas och analyseras. Samtliga informanter kommer ifrån medelstora 

                                                 
127 Kvale, s.138. 

128 Kvale, s.144. 

129 Oscar Pripp, ”Reflektion och etik” i Etnologiskt fältarbete, 2:a upplagan, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander, 

(Lund, 2011), s. 76. 

130 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2009), s. 313. 
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till stora städer runt om i Sverige men med hänsyn till anonymisering kommer dessa inte att 

preciseras närmare.  

 

Therese 

Therese är den äldsta informanten som har intervjuats och som tidigare i sitt liv har levt ett 

familjeliv med make och barn. Genom en ömsesidig familjeöverenskommelse börjare hon istället 

ett liv som ensamstående. Therese är en av informanterna som identifierar sig som hobbyeskort 

men som har ett annat yrke som primär inkomstskälla. I samband med sitt livsuppbrott bestämde 

hon sig för att börja studera igen vilket senare ledde till ekonomiska reflektioner då hon efter 

några år var för gammal för att få studiemedel. Hon berättar även att hon under tiden levt ett 

singelliv med multipla sexuella kontakter och att det till slut ledde till att ta betalt för dessa 

tjänster för att på så vis kunna finansierar sina studier och genom det förena nytta med nöje.  

 

Emma 

Den andra intervjun gjordes med Emma som är den yngsta av informanterna och hon har arbetat 

som eskort i närmare två år. Emma är även den enda informanten som arbetar som eskort på 

heltid. Hon säger att hon alltid har varit nyfiken på yrket men började inte förrän ett par år sedan. 

Det skedde i samband med en blinddate då hon hade sex med den andra partern vilket ledde till 

reflektioner över att ta betalt för det. Tidigare försörjde hon sig på flera extrajobb men saknade 

fritid till att ägna sig åt hennes intressen vilket med anknytning till blinddaten var en bidragande 

faktor till att hon började arbeta som eskort.   

 

Denise 

Denise är en kvinna i 30 årsåldern som även hon har arbetat som eskort i närmare två år. Denise 

däremot har haft tidigare erfarenhet av telefonsexförsäljning och säger att hon aldrig haft några 

tidigare planer på eskortservice men att gränserna inom branschen hela tiden förflyttats för 

henne. Liksom Therese har Denise ett vanligt arbete vilket innebär att hon också definierar sig 

som hobbyeskort där eskortandet blir en sak vid sidan om. Det har bland annat varit ett sätt för 

henne att finansiera hennes reseintresse även om hon poängterar att den ekonomiska delen inte 

är den enda anledningen till varför hon säljer sex utan att hon också tycker om det.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Förutom de teoretiska utgångspunkter som nämns i antologins gemensamma kappa kommer jag i 

denna analys förhålla mig till en utveckling av Erving Goffmans teorier om stigmatisering. Han 

beskriver i boken Stigma: den avvikandes roll och identitet begreppet stigma ur tre olika aspekter; 
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synliga kroppsmissbildningar, fläckar på den personliga karaktären samt stambetingade som avser 

ras, nation etc.131 Det perspektiv som är mest relevant för denna kontext är den om fläckar på 

den personliga karaktären där prostitution, liksom McKay problematiserar, ses som någonting 

omoralisk.132 Detta tydliggörs av Goffman som skriver att en persons karaktär ifrågasätts då 

denne bryter normen för vad som anses accepterat, i det här fallet sexsäljning, och stämplas 

därefter som avvikare.133 Han förklarar också att det finns två olika distinktioner på begreppet 

stigma, nämligen misskrediterad och misskreditabel. Misskrediterad stigmatisering innebär en 

faktisk stigmatisering och uppdagas oftast i samband med synliga avvikelser. En misskreditabel 

stigmatisering däremot är en potentiell stigmatisering, det vill säga att det finns grund för en 

stigmatisering men att det nödvändigtvis inte behöver innebära det. Detta ställs ofta i relation till 

icke-synliga avvikelser en person bär på och där en misskreditabel stigmatisering kan övergå till 

en misskrediterad när avvikelsen blir känd för omgivningen.134 Den misskreditabla 

stigmatiseringen är därför mest aktuell i relation till prostitution då personen oftast inte blir 

stigmatiserad förrän omgivningen blir varse om individens sexsäljning.  

 

Centrala begrepp 

Utöver de centrala begrepp som nämns i den gemensamma delen i antologin kommer studien till 

stor del förhålla sig till begreppen normativ sexualitet och agens. Avsikt är därför att nedanstående 

förklara vad dessa begrepp innebär för att tydliggöra deras betydelse i analysens kontext. 

 

Normativ sexualitet 

I samhället finns det en mängd olika uppsättningar av normer som styr och reglerar vad som 

anses vara accepterat beteende eller ej. Lika så existerar det normer angående vad som också 

uppfattas som den ”naturliga” sexualiteten. Det här skriver Bo Lewin i boken Sexologi och menar 

även att ”existerande sexuella normer är nog så tvingande sociala konventioner.”135 Det innebär 

mer eller mindre att det är lika oacceptabelt att bryta mot en sexuell norm som vilket annat 

normbrytande. Ofta väcker även detta sexuella normbrytande ett folkligt ogillande och riskerar att 

placera individen utanför samhällets gemenskap eller till och med straffas formellt.136  

 

Detta styrks även av Rubin som beskriver sexualitet i termer av värdehierarkier. 

Värdehierarkierna kan liknas vid en pyramid där det heterosexuella reproducerande gifta paret 

                                                 
131 Erving Goffman, Stigma: den avvikandes roll och identitet, (Stockholm, 2010), s.14. 

132 McKay, s. 48. 

133 Goffman, s.14. 

134 Goffman, s. 50. 

135 Bo Lewin, ”Sexualiteten som social konstruktion”, i Sexologi, red. Per Olov Lundberg, (Stockholm, 2002), s. 126. 

136 Lewin, s.126.  
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dominerar pyramidens topp vilket symboliserar den normativa sexuella akten för att sedan 

successivt placera in andra sexualiteter i ett statussystem där de med lägst värde placeras i botten 

av pyramiden. Enligt Rubin får det dock konsekvenser av att befinna sig längre ner i hierarkin. 

Individerna utsätts för antaganden om mental ohälsa, dåligt rykte, kriminalitet, restriktiv social 

och fysisk rörlighet, förlorat institutionellt stöd och ekonomiska bestraffningar pågrund av att de 

inte har det hierarkiska värde som krävs för att accepteras inom ramen för en normativ och god 

sexualitet.137 Det blir utifrån det problematiskt att avvika ifrån den normativa sexualiteten då det 

leder till olika former av sanktionerade straff.   

 

Agens 

Precis som Anthony Giddens skriver i boken Modernitet och självidentitet så finns det ett paradoxalt 

fenomen av maktlöshet och tillägnelse i det senmoderna samhället. Det innebär att individen i 

vissa avseenden saknar makt men i andra situationer har tillräcklig med autonomi för att kunna 

försöka behärska sin livssituation. Han beskriver det som att relationen mellan dem på så vis är 

sammanvävd på olika sätt beroende på vilken kontext det handlar om.138 Att utöva agens blir 

således ett sätt att ta kontroll i en uppfattad maktlös situation. Det går att dra paralleller mellan 

detta resonemang och prostitution då det frivilliga valet kan ses ur olika perspektiv. 

Radikalfeminismen menar att det inte alls är ett fritt val utan ett förlängt manligt privilegium139, 

medans det ur Giddens perspektiv kan ses som ett fritt val då individen har tillräcklig autonomi 

för att klara av att bryta mot den normativa makt som finns kring sexualitet. Giddens skriver även 

att individens känsla av maktlöshet upplevs i lokala kontexter140 vilket jag tolkar som att 

individens sociala förutsättningar och erfarenheter, exempelvis kön och ålder kan ha en 

betydande roll för möjligheten att utöva agens.  

 

Analys 

Följande analys kommer att utgå ifrån tre centrala teman som har visat sig varit mest relevanta för 

studien. Under rubriken Sexuella gränsdragningar problematiseras gränser för vad som är sexuellt 

accepterat utifrån informanternas erfarenheter. Prostitutionens missförstånd behandlar normativa 

föreställningar kring identiteten prostituerad och den sista rubriken Att leva dubbelt beskriver sättet 

att hantera sitt liv som sexsäljare i hemlighet.  

 

                                                 
137 Rubin, s. 151. 

138Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet: Självet och samhället i den senmoderna epoken, (Göteborg, 2002), s.228 f. 

139 Rubin, s. 165.  

140 Giddens, s. 228. 
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Sexuella gränsdragningar 

En central iakttagelse som uppmärksammats av alla informanter är vilka sexuella praktiker som 

allmänt uppfattas som accepterade i både samhället och inom den egna branschen. De menar att 

det existerar en problematik i att använda sin sexualitet på egna villkor om det går emot 

normativa föreställningar kring den godkända sexualiteten vilket kommer belysas under denna 

rubrik. 

 

Singel, betalningstabu och kontroll 

En av de första sexuella gränsdragningar som aktualiseras i samband med intervjuerna är 

”promiskuitet”. När frågan om deras nuvarande civilstånd uppkommer svarar samtliga 

informanter att de är singlar och där Emma även poängterar att det är en fördel för jobbet som 

eskort. Utifrån det tolkar jag det som att det finns en skepticism hos henne om en potentiell 

partner skulle acceptera hennes yrke som sexsäljare. Det tydliggör att det delvis även hos 

informanterna finns en normativ föreställning om det monogama förhållandet, eller åtminstone 

att det ska fastställas på bådas villkor. Rubin understryker även detta och menar att för att en 

individs sexualitet ska ses som ”god” eller ”naturlig” krävs det att personen endast praktiserar 

monogama relationer. Om inte denna norm följs är det risk för att individens sexualitet uppfattas 

som ”dålig” eller ”onaturlig”.141 Therese däremot berättar att hon redan innan sin tid som 

hobbyeskort hade ett flertal sexuella kontakter samtidigt vilket hon inte gjorde någon hemlighet 

av, och som också accepterades av hennes omgivning. Samtidigt poängterar hon att det var 

relationer utan kärlek där tyngdpunkten låg vid just det sexuella och att hon själv såg det som 

naturligt vilket jag tolkar skulle kunna vara orsaken till acceptansen.  

 

Den mest väsentliga sexuella gränsdragningen uppfattar informanterna däremot vara själva 

ersättningen som tas emot i samband med de sexuella tjänsterna. Denise tydliggör detta i 

nedanstående citat. 

Denise: Ja det är väldigt, i princip så får man väl ha sex hur som helst, utan skydd, när man är 
full. Det spelar ingen roll men man får inte ta emot betalning, det är det jag har upplevt. Det är 
just pengarna som är tabu, och det är ju jättesynd, det är ju förfärligt och jag förstår inte att 
människor kan ha sex oskyddat.  

Min tolkning är utifrån citatet att det är pengarna och inte ”promiskuiteten” i sammanhanget som 

innehar den negativa betydelsen.  Att ta betalt för en sexuell tjänst förtydligar att det handlar om 

en affärsuppgörelse till skillnad ifrån endast ett ömsesidigt sexuellt möte utan pengar. Samtidigt 

hamnar inte tonvikten på att köpa sex utan att det är tabu att sälja vilket jag tror skulle kunna 

ställas i relation till sexualitet som någonting privat. Det belyser Rubin genom att karaktärisera 

den goda sexualiteten som är monogam i en relation, icke-kommersiell, och i hemmet.142 Men att 
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det finns en motvilja att acceptera en affärsuppgörelse med individens privata person och kropp 

existerar även i andra sammanhang. Kajsa Ekis Ekman är ett tydligt exempel på detta där hon i 

sin debatt bok Varat och varan: Prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan 

problematiserar surrogatmödraskap och drar paralleller till prostitution där livmodern likställs 

med vaginan. Hon skriver att det är betalningen i sammanhanget som är det problematiska där 

”någon, oftast en man, betalar för att få använda sig av en kvinnas kropp”. 143 Eftersom hon inte 

avgränsar sig till att det endast är män som köper av kvinnor kan det tolkas som att det är 

betalningen som är det mest väsentliga. Samtidigt benämner hon män som kundmajoritet och 

den prostituerade som kvinna vilket tydliggör att det även går att tolka det ur ett 

könsmaktsperspektiv vilket belyses senare i studien.  

 

Även en annan aspekt av citatet är intressant ur ett gränsdragningsperspektiv och det är Denises 

uppfattning om acceptansen runt berusat och oskyddat sex. I samband med detta förklarar hon 

att sexet i hennes eskortliv har en väldigt strukturerad och kontrollerad karaktär vilket resulterar i 

en oförståelse angående oförsiktighet i relation till sex. Detta skulle också kunna förstås i en 

maktkontext som Giddens talar om, det vill säga maktlöshet i relation till tillägnelse.144 Jag tolkar 

det som att det blir viktigt för Denise att tydliggöra att hon äger makt i sin situation när det råder 

en uppfattning om prostitution som någonting ostrukturerat och okontrollerat. Precis som Rubin 

skriver existerar det en tanke om prostitution som någonting ohälsosamt145 vilket belyser att det 

finns en kontroversiell uppfattning om det ur en hälsosam och säker aspekt. Utifrån Denises citat 

tolkar jag det därför som att hon uppfattar sin sexvärld som mindre riskfylld där det sällan får 

oväntade konsekvenser i den bemärkelsen att hon gjort medvetna val angående vilja och säkerhet.  

 

Kvinnor, män och makt 

Fenomenet att sex uppfattas som mer tabubelagt i samband med pengar utvecklas av Therese 

som menar att det egentligen handlar om makt. I intervjun säger hon att; 

Therese: Man ska inte betala för sex för då är man i en maktposition, det hör man ju ofta. Det 
där tycker jag är väldigt, så kan det ju vara i vissa fall, men man kan inte säga att det är så 
generellt.  

Utifrån citatet tolkar jag det som att det finns en allmän uppfattning om sexköparens 

överordnade position i relation till sexsäljaren. Detta förstärks även då alla informanter delger att 

det ur ett majoritetsperspektiv förekommer flest kvinnliga sexsäljare, och där männen är 

kunderna. På så vis reproduceras det uppfattade maktförhållandet in i både pengarnas och könets 

betydelse. Samtidigt poängterar Therese i citatet att det är möjligt att detta förekommer i vissa fall 

men är långt ifrån genrealiserbart vilket de övriga informanterna instämmer i. De menar att de 
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praktiserar sin sexsäljning på ett självständigt sätt där de som sexsäljare ställer krav på sina kunder 

att följa deras villkor. Att en patriarkal maktdiskurs som beskriver relationen mellan män och 

kvinnor som över- och underordnad existerar på flera plan är ett däremot ett självklart faktum 

skriver Raewyn Connell i boken Om genus.146 Men att denna maktdiskurs skulle verka i 

informanternas situation tolkar jag därefter att ställer de sig kritiska till. Detta skulle kunna 

problematiserar på så vis att det istället blir ett sätt för dem att distansera sig ifrån den uppenbara 

maktlöshet som den nämnda maktdiskursen placerar dem i. Det blir istället viktigt att hävda sin 

autonoma frihet och en känsla av maktinnehav.  

 

Den patriarkala maktdiskursen skulle dock också kunna problematiseras med avseende på 

sexsäljning. Jag ser att en att tillämpning av detta tankesätt på sexsäljning skulle kunna ses som 

paradoxalt då det reproducerar föreställningen om kvinnans passivare sexualitet.147 Genom att 

fördöma sexsäljning som ett sätt för männen att kontrollera kvinnors sexualitet resulterar det i sin 

tur att den ändå kontrolleras eftersom det fria valet hos kvinnan förbises. Det blir således inte 

tillåtet att praktisera sin sexualitet på sina villkor då det går emot det diskursiva. Denna tanke 

styrks av Rubin som skriver att ”Feminism is the theory of gender oppression. To assume 

automatically that this makes it the theory of sexual oppression is to fail to distinguish between 

gender, on the one hand, and erotic desire, on the other.”148 Det förtydligar problematiken med 

att sammankoppla kvinnoförtryck med sexsäljning då det förutsätter att det finns ett kausalt 

samband mellan genus och sexualitet. Rubin menar istället att även om både genus och sexualitet 

är socialt konstruerade så måste de separeras för att kunna förstås i sin sociala existens, vilket 

skiljer sig ifrån den feministiska teorin som ser sexualitet som sprunget ur genus.149 Hon menar 

att den feministiska teorin därmed inte täcker alla dimensioner av sexualitet eftersom det hela 

tiden ställs i relation till genus.150 Min tolkning är att det här resonemanget belyser samma 

problematik som informanterna upplever, att det blir en fråga om dem som sexsäljande kvinnor 

istället för sexsäljande individer. Det är därmed även möjligt att se det ur Giddens perspektiv som 

någonting kontextuellt beroende, i relation till samspelet mellan maktlöshet och tillägnelse.151 

 

Att det finns en föreställning om att kvinnan skulle ha en passivare sexualitet uppmärksammas 

vid ett annat intervjutillfälle. Denise förtydligar i nedanstående citat att det finns skilda 

föreställningar om vad manlig och kvinnlig sexualitet innebär vilket ställs i relation till sexköp. 

Denise: Ja det tror jag, jag tror att det är mycket mer okej för en man att gå till en eskort, ’han 
var ju tvungen, han har ju sina sexbehov’. Men en kvinna har inte det, vi ska ju kunna 
kontrollera den och trycka tillbaka den.  
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Jag tolkar citatet som att Denise uppfattar att det finns ett slags allmänt överseende med att män 

betalar för sex. Trots att det finns ett tabu i sexköp kan det ändå förklaras med en aggressiv 

sexualitet hos mannen där han har ett behov av att uttrycka den. Det här påpekar också Connell 

som menar att det finns föreställningar att män, till skillnad från kvinnor, har ett mer omfattande 

sexbehov.152 I anknytning till detta uppstår det dock ett ännu större tabu för kvinnor i 

sammanhanget just i den bemärkelsen att sex inte anses vara en nödvändighet för henne. Jag 

tolkar det som att även om behovet existerar så finns det trots det en normativ tanke som 

begränsar kvinnor att agera utefter det vilket blir både problematisk för henne som sexköpare 

eller sexsäljare. Ännu en gång blir mannen den normativa utgångspunkten i sammanhanget.  

 

Prostitutionens missförstånd 

Att det finns föreställda bilder över hur prostituerade ser ut och agerar tvekar inte informanterna 

att instämma i. De har erfarenheter av att likställas med missbrukare och offer samtidigt som de 

upplever en fixering vid utseende där utmanande, ung och snygg är nyckelorden vilket kommer 

problematiseras under följande stycken.  

 

Missbrukare och offer 

Någonting som uppkommer ofta i samband med stereotypifieringar är den negativa klang 

informanterna anser att sexsäljningspraktiken har i debatterna. Ofta lyfts problemexempel fram 

och används för att generalisera hela branschen vilket samtliga informanter ställer sig kritiska till. 

Emma exemplifierar detta i nedanstående citat och berättar vilken erfarenhet hon har av 

normativa föreställningar kring begreppet prostitution.  

Emma: Det är väldigt liksom den här offerbilden, att jag varit med om någonting hemskt.  
Amanda: Just pågrund av att du är eskort då eller?  
Emma: Jaa, precis. 

Hon upplever att det finns en allmän skepticism kring att praktisera sexsäljning och samtidigt 

tycka om det. Emma ställer sig frågande till detta då hon gör en jämförelse med att ha sex med en 

främling från krogen vilket aldrig ifrågasätts i samma omfattning som prostitution, trots att 

principen är den samma exklusive betalningen. Denna skepticism kan även Denise relatera till 

och erkänner samtidigt att hon till viss del också hade det synsättet tidigare innan hon började 

sälja sex, vilket hon hänvisar till okunskap. Hon upplever att det nu finns en stereotypisk bild av 

prostituerade som missbrukare som står och säljer sex på gatan. Det finns därmed en skev bild, 

menar hon, över vad självständig sexsäljning innebär. Hon tror att okunskap har lett till ett 

antagande att all prostitution görs på grund av missbruk eller för att finansiera det. Emma 

däremot hänvisar det till en tidigare hemsk upplevelse, inte nödvändigtvis just missbruk, men 
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som också ifrågasätter sexsäljningspraktiken som en konsekvens eller ett medel för någonting 

annat än lust och vilja.  

 

Även Therese ifrågasätter den stereotypa offerbild som ställs i relation till prostitution. Hon 

ställer sig kritisk till att beskylla pengarna i sammanhanget för någonting negativt vilket tydliggörs 

i detta citat: 

Therese: Att de är självdestruktiva på grund av att de bär på någonting, lika gärna som de skär 
sig, får ätstörningar så kan de börja lägga ut sig på nätet och börja sälja sex. Det är ju ungefär 
samma problem i grunden och det är ju inte prostitutionens fel. Men lika gärna kan de ju göra 
det utan att blanda in pengar. 

Hon betonar att prostitutionen i sig inte är problematisk utan att självdestruktiva beteenden 

förekommer inom många andra områden och att sexsäljning inte kan generaliseras utifrån det. 

Samtidigt understryker hon att det faktiskt kan förekomma i branschen vilket de andra 

informanterna instämmer i. Däremot menar de att det skiljer sig avsevärt ifrån hur de säljer sex 

och att det är viktigt att hålla isär de olika tillämpade metoderna. Utifrån det här tolkar jag det 

som att en problematik uppstår när begreppet prostitution ska definieras. Jag uppfattar att ordet 

har, utifrån Emmas och Thereses citat, tillskrivits en negativ karaktär vilket skapar förvirring och 

oförståelse när det benämns i positiva termer vilket informanterna ser som ett problem. Min 

uppfattning är att konsekvenserna av detta blir att ordets negativa innebörd reproduceras i 

samband med att det talas om, och att andra dimensioner av begreppet förbises. 

 

Emma exemplifierar också andra föreställda bilder av sexsäljare. Hon berättar att hon tror att 

många förknippar sexsäljning med trafficking vilket hon poängterar är två helt skiljda praktiker. 

Hon spekulerar också i om det kan bero på att den självständiga prostitutionsdebatten hamnar i 

skymundan för traffickingdebatten. Denna tanke instämmer även Therese i som anser att var 

gång prostitution ska debatteras så finns det en benägenhet att blanda in trafficking också vilket 

hon kritiserar. Rubin problematiserar denna skevhet och skriver att “a great deal of sex law does 

not distinguish between consensual and coercive behaviour.”153 Detta skulle kunna vara 

anledningen till att det sätts likhetstecken mellan prostitution och trafficking i debatten då 

Therese berättar att lagen endast definierar sexköp och inte sexsäljning som olagligt vilket båda 

praktkerna faller under. Jag tolkar det därmed som att en avgränsning inte sker med avseende på 

sexsäljning och trafficking i just den bemärkelsen. Informanterna tydliggör dock att det finns en 

skillnad i form av avsaknaden av tvång i sammanhanget. Alla är noggranna med att poängtera att 

allt sker på deras villkor och när de har lust, och distanserar sig därmed ifrån människohandel.  
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Utseende, ålder och förväntningar 

En annan stereotypifiering som samtliga deltagare har erfarenhet av är när sexsäljning ställs i 

relation till utseende. Alla upplever att det finns en typisk bild över hur en prostituerad bör se ut 

vilket resulterar i förvånade reaktioner när det motbevisas. Det här belyses av Denise som säger; 

Denise: Att man ska vara väldigt utmanande. Jag får ofta höra det. ”Men du ser ju inte ut som 
en eskort. Du ser ju inte ut som en prostituerad!” Okej, men hur ser en sån ut?  

Jag tolkar det som att hon ställer sig kritisk till de förväntningar hon möter av andra människor 

på grund av hennes hobby. Hon berättar att hon själv oftast försöker tona ned sitt utseende i 

vardagen för att inte framstå som utmanande då hon framförallt förknippar det med sin 

jobbsituation. Samtidigt erkänner hon att hon självklart är utseendemedveten eftersom hon 

upplever kroppen som ett redskap i sexsäljningssammanhang. Däremot anser hon att den delen 

inte har förändrats särskilt mycket i samband med att hon började sälja sex då hon redan tidigare 

var noga med sitt utseende. Utifrån det uppfattar jag det som att det finns en tydlig distinktion 

mellan vardag och sexmöte i relation till utseende men att detta inte är begränsat till endast 

sexsäljning utan är närvarande även bortom praktiken. Att utseende har en betydelsefull roll går 

därför inte att avgränsa endast till prostitution. En anledning till att denna föreställning existerar 

skulle dock kunna vara utomstående personers avsikt att distansera sig i praktiken och genom 

denna distinktion särskilja sig ifrån den prostituerade. Att tillskriva sexsäljare vissa egenskaper, i 

det här fallet utmanande, är därför ett sätt att hitta skillnader mellan sig själv och den 

prostituerade. Detta belyser också Richard Jenkins i boken Social Identity och menar att det finns 

ett behov av människor att kategorisera både sig själva och andra människor för att definiera sig 

själva. För att detta ska kunna göras krävs det dock att studera likheter och skillnader där självet 

förstås i relation till andra.154 Samtidigt kan denna föreställning om sexsäljare som utmanande 

även förstås i relation till likheter. Denna egenskap behöver inte nödvändigtvis vara ett uttryck 

för avståndstagande hos andra utan kan även vara att känna samhörighet. 

 

Även Therese belyser tanken om hur en prostituerad förväntas se ut. Hon poängterar dock att 

det också finns en åldersmässig föreställning att ta hänsyn till också. Att en kvinna i 50 årsåldern 

skulle sälja sex är förmodligen en relativt förvånande tanke menar hon men understryker att det 

är en förutfattad mening då det finns sexsäljare som är äldre än henne. Emma delar denna åsikt 

och betonar att det finns en stor variation på personer som säljer sex vilket tydliggörs i detta citat; 

Emma: Jaa, jag tror att väldigt många tror att man måste vara jättejättesnygg eller perfekt kropp 
och allt sånt där. Men nej, det finns allt möjligt om man kollar på annonsforum. Det finns, det 
är ju inte toppmodeller oftast, utan det är vanliga tjejer i alla storlekar och åldrar.  

Med det som utgångspunkt tolkar jag det som att det finns vissa föreställningar som förknippas 

med en viss ålder, i det här fallet att ”äldre” inte säljer sex. Denna tanke styrks av Anna-Lisa 

Närvänen i artikeln ”Ålder, livslopp, åldersordning” där hon problematiserar den sociala 
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kategorisering där specifika egenskaper ställs i relation till en viss ålder. Närvänen skriver att det 

utifrån det existerar en maktaspekt, liksom för alla sociala kategoriseringar, där det blir en fråga 

om ”vems definition av uteslutning och inneslutning som gäller” och vilka egenskaper det är som 

tillskrivs de olika ålderskategorierna. 155 Att sexsäljningspraktiken skulle vara begränsad till endast 

”yngre” människor och inte ”äldre” skulle därför kunna bero på att det finns tillskrivna 

egenskaper till de olika ålderskategorierna. Men även den sexuella praktiken överhuvudtaget kan 

problematiseras i relation till ålder. Precis som Walter Pierre Bouman, med flera, belyser i artikeln 

”Nottingham study of sexuality & ageing. Attitudes regarding sexuality and older people: A 

review of the literature” så finns det olika föreställningar om att äldre människor inte har sex, 

utan att det är en praktik avsedd för unga. Dessa myter förblir kontinuerliga då media har en 

central roll i att reproducera dessa uppfattningar för den breda massan.156 Det innebär att 

sexsäljare måste förhålla sig till föreställningar om ålder i relation till både prostitution och 

sexualitet vilket kan ses som en begränsning för de som inte passar in i den normativa 

uppfattningen kring det.  

 

Att leva dubbelt 

En problematik som uppstår i samband med att sälja sex mot betalning uppfattar informanterna 

vara ärligheten kring det. Det finns däremot delade meningar hos dem över hur problematisk 

denna ärlighet kan tyckas vara i deras specifika situationer. Både Emma och Denise har valt att 

hemlighålla deras relation till sexsäljning för i stort sett alla i deras omgivning, medan Therese är 

betydligt mer öppen med det då både hennes familj och hennes systrar är medvetna om det. 

Samtliga informanter belyser dock att det existerar en problematik i att sälja sex mot betalning 

öppet då det ses som tabu. Även Rubin anser detta då hon skriver att prostitution för tillfället 

tillhör den mest avskydda sexuella praktiken jämsides med bland annat sadomasochister.157 

Emma tydliggör hur det är att leva ett liv i hemlighet och känna en begränsning med avseende på 

ärlighet, vilket även Denise instämmer i. 

Emma: Det är jobbigt att leva ett dubbelliv, men det skulle nästan vara jobbigare att inte göra 
det. Jag tror det faktiskt. Men det är ofta jag blir frustrerad över att jag måste ljuga och sådär. 
Det är ju mitt val också kan jag känna. 

Jag tolkar det som att Emma känner en ambivalens över sitt förhållande till öppenhet då hon 

både vill vara öppen samtidigt som det är ett val hon medvetet har gjort, trots vetskapen om 

konsekvenserna. Samtidigt menar hon att konsekvenserna av att vara öppen skulle vara svårare 

att hantera. Hon upplever att andra människors oförståelse skulle resultera i att de såg ner på 
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henne och att hon skulle behöva försvara och förklara sitt val att sälja sex. Det är möjligt att dra 

paralleller till Goffmans teorier om stigma i samband med det där en person som avviker ifrån 

normen stämplas som avvikare.158 Jag tolkar det dock som att det är själva identiteten som 

prostituerad som är stigmatiserad i sammanhanget då Emma själv inte ifrågasätts så länge den 

delen av hennes identitet hemlighålls. 

 

Therese däremot har funnit acceptans i sin omgivning men påpekar ändå att det finns vissa 

situationer där hon inte kan vara öppen med sin identitet som sexsäljare, exempelvis hyresvärden. 

Hon hänvisar ännu en gång till ålder som en betydande faktor i relation till sexsäljning och menar 

att yngre däremot borde vara försiktigare med sin öppenhet vilket belyses i nedanstående citat. 

Therese: För dom är det ju väldigt viktigt att dom ändå är så anonyma som möjligt för dom har 
ju hela sitt liv framför sig, och med den attityd som är idag i samhället så kan dom få 
svårigheter på alla möjliga sätt. De kan få svårt att få jobb, de kan till och med bli avstängda, 
det har hänt, från skolan. Och dom kan bli avskedade om dom har ett jobb. Och dom kan bli 
vräkta. 

Therese menar att hon redan levt det ”önskade” livet med barn, man och villa, och anser att det 

därför inte är lika viktigt för henne att hålla sin sexsäljning hemligt. Hon jämför det istället med 

en hög lottovinst och säger att lika lite som hon skulle berätta om vinsten skulle hon självmant 

berätta om sexsäljningen, men att hon däremot inte skulle neka om någon frågade. Unga däremot 

har oftast inte upplevt hela det ”önskade” livet än vilket hon menar sexsäljningen kan komma att 

förhindra. Detta instämmer även Emma i som tror att hon inte kommer kunna vara ärlig för sin 

framtida partner att hon tidigare i sitt liv sålt sex pågrund av en oförstående reaktion. Även 

Denise ställer sig skeptisk till en förståelse ifrån den framtida partnerns sida, men påpekar 

däremot att sexsäljningen är en del av henne och att det därför inte går att hemlighålla för en 

person man har för avsikt att spendera sitt liv med. Jag tolkar det utifrån alla exempel att det 

uppstår en kollision mellan sexsäljningen och den nuvarande livssituationen och den 

framtidsvisionen både Emma och Denise innehar vilket resulterar i ett dubbelliv. Detta belyses 

även av Goffman som menar att ett lyckat hemlighållande av en persons stigma ofrånkomligt 

leder till att denne lever ett dubbelliv för att på så vis skydda sig. 159 Att leva ett dubbelt liv, om än 

i olika grad, är utifrån det en förutsättning för samtliga informanter då det begränsar 

konsekvenserna för deras normbrytande.  

 

Avslutande diskussion 

Ett resultat som framgår genom den avslutade analysen är att det finns en normativ sexualitet 

som verkar för vad som anses vara ett sexuellt accepterat beteende i vårt samhälle. Samtliga 

informanter har erfarenhet av dessa normativa uppfattningar men menar att den främsta åsikten 
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är att prostitution likställs med avvikande. Att sexsäljning bemöts med skepticism och oförståelse 

är således därför att det utmanar de förgivet tagna sexuella akterna, det vill säga sex utan betalning 

och utan en hierarkisk relation. I samband med att prostitution anses vara dåligt och omoraliskt160 

är det därför tydligt att finns en agens hos informanterna att distansera sig ifrån maktlösheten att 

inte passa in i denna sexuella norm. Det tydliggörs när de menar att detta normbrytande lett till 

en sexuell frihet. Trots att identiteten prostituerad stämplas som avvikande har de genom att 

anamma den till viss del brutit sig loss ifrån de rådande normerna kring sexualitet och på så vis 

själva bestämt i vilka former deras sexualitet ska uttryckas. Det är därmed uppenbart att det både 

finns sociala möjligheter och begränsningar med avseende på prostitution och att det har en 

betydande roll för hur individernas identiteter och livsvillkor konstrueras och upplevs.  

 

Ytterligare en iakttagelse som gjorts i samband med analysen är den balanssvårighet 

informanterna tvingas förhålla sig till med avseende på identitet. De normativa uppfattningar om 

hur en prostituerad är och bör vara, och den normativa uppfattningen om hur en samhällsindivid 

och kvinna är och bör vara kolliderar och orsakar svårigheter för individernas identitetsskapande. 

Att skapa sin identitet, liksom att praktisera sin sexualitet, på sina egna villkor blir därmed svårt 

då krav på normalisering från samhället hela tiden existerar i relation till just prostituerad och 

kvinna. Det tydliggörs av Jenkins som hävdar att identitetsskapandet aldrig är individuellt utan är 

någonting som förstås genom sociala interaktioner.161  Identitetsskapande på sina villkor är alltså 

aldrig möjligt. Det uppdagas även av Goffman då ett normbrytande stämplar individen som 

avvikare162 vilket också sker genom sociala interaktioner. Samtidigt blir detta paradoxalt då 

individen omöjligt kan förhålla sig fullständigt till dessa normer då analysen visar att de sällan är 

förenliga med varandra. En normativ uppfattning över hur en prostituerad är och bör vara följder 

den inte den sexuella normen för hur en samhällsindivid eller en kvinna är och bör vara vilket 

styrks av Tiina Rosenberg i boken Queerfeministisk agenda som skriver att normer är 

kontextberoende.163 Analysen visar att själva identitetsskapande processen blir ifrågasatt då 

informanterna genom ett självständigt val ämnar konstruera en identitet som är stigmatiserad och 

uppfattas som avvikande. 

 

Avslutningsvis är sexualitet, precis som Rubin, någonting politisk.164 Att konstruera sin identitet 

som prostituerad blir som konsekvens ett mer offentligt uttryck till skillnad från en sexuell 

identitet som inte uppfattas som avvikande. Det är inte längre individens och direkta 

omgivningens ensak, utan blir en angelägenhet som berör hela samhället.  

 

                                                 
160 McKay, s.48. 

161 Jenkins. S. 47. 

162 Goffman, s. 14. 

163 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda, (Stockholm, 2002), s.101. 

164 Rubin. S. 171. 
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Gemensam slutdiskussion 

 

Efter genomförda studier kommer vi i följande avslutande diskussionsdel att fokusera på de 

resultat som är gemensamma för samtliga antologins delar. Ytterligare individuella slutsatser 

redovisas i samband med de enskilda bidragen. Antologins övergripande och genomgående 

resultat är dels att normer och normativitet är kontextberoende och dels att ett intersektionellt 

perspektiv krävs för att förstå normer kring kön och sexualitet. Dessa centrala resultat har växt 

fram ur studiens allmänna tema Identitet och Livsvillkor. 

 

Då vårt gemensamma syfte har varit att belysa normer och föreställningar i förhållande till kön 

och sexualitet har det mest väsentliga resultatet visat sig vara att normer är kontextberoende. 

Detta tydliggörs då samtliga bidrag förhåller sig till normer i olika sammanhang. Denna slutsats 

styrks av Rosenberg som menar att normer och normativitet är socialt konstruerade165 vilket 

innebär att de konstrueras inom ramen för sociala interaktioner och därmed är beroende av den 

sociala gemenskap och det sociala sammanhang de avser. Samtidigt är det även uppenbart att 

dessa normer kan förstås i deras lokala kontexter då det i vissa situationer är accepterat att tänja 

på deras gränser utan att straffas som avvikare. Det tydliggörs exempelvis i Johansens bidrag där 

det samkönade förhållandet legitimeras på grund av att det reproducerar heteronormativitet, trots 

icke-heterosexualitet. Ekström belyser även i sin studie att gränserna för ansvaret kring 

preventivmedel tänjs ut när det avser ett förhållande då det finns en önskan om ett gemensamt 

ansvar istället för endast ett individuellt. Samtidigt finns det andra situationer där ett 

normtänjande inte alls är möjligt vilket belyses i både Magnussons och Påhlssons individuella 

bidrag. Att inneha någonting annat än en hård fasad inom anstaltsmiljöer uppfattas inte som 

kompromissbart då det visar på en underordnad maskulinitet. I likhet med det uppfattas det inte 

som accepterat att sälja sex, oberoende av anledning. 

 

Ytterligare en central slutsats för denna antologi är att ett intersektionellt perspektiv krävs för att 

fånga olika dimensioner av de sociala sammanhang där normer produceras. Precis som Eva 

Borgström skriver i introduktionen till Kvinnovetenskapliga tidskrift - Temanummer intersektionalitet så 

fokuserar intersektionalitet på olika maktordningars skärningspunkt, som är baserade på olika 

sociala kategorier såsom kön, etnicitet, ålder, sexualitet etc. Hon menar att ett intersektionellt 

perspektiv därmed försöker ta hänsyn till alla dessa kategorier eftersom det är risk för att viktiga 

aspekter går förlorade om de isoleras ifrån varandra.166 Att ett perspektiv inte kan studeras 

isolerat, utan behöver ses i relation till omgivningen och andra kategoriseringar synliggörs på olika 

sätt i antologins delar. Att endast förstå prostitution i relation till sexualitet eller kön eller ålder är 

inte möjligt då de alla har en betydande roll för hur normer kring sexualitet konstrueras. I likhet 

                                                 
165 Rosenberg, 101. 

166 Eva Borgström, ”Från redaktionen – Om ord, olikheter och ojämlikhet” i Kvinnovetenskaplig tidskrift – Temanummer 

om intersektionalitet, (2005:2-3), 4-6, s.4 ff. 
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med detta har ålder en betydelse för möjligheten att vara öppen med sin sexualitet för lhbq - 

identiteter, där de yngre ser sitt ansvar i en samhällsförändring. Likaså går det inte att isolera 

sexualitet ifrån kön och genus, med avseende på hur männens identitet skapas, då normer kring 

heterosexualitet styrker maskulinitet. Kombinationen av dessa sociala kategorier har en avgörande 

roll för hur den accepterade maskuliniteten uttrycks och reproduceras. Ytterligare ett exempel på 

att ett intersektionellt perspektiv krävs är då även en klassaspekt, i relation till sexualitet och kön, 

är av betydelse med avseende på preventivmedel. Att fritt välja vilket preventivmedel begränsas 

av statliga subventioner vilket innebär att den socioekonomiska bakgrunden därmed kan ha en 

avgörande faktor. Det blir därmed tydligt att ett intersektionellt perspektiv är en förutsättning för 

förståelse av olika normativa kontexter. 

 

Avslutningsvis visar antologins olika perspektiv över hur individer begränsas på grund av normer 

normativa föreställningar. Dessa normer och föreställningar är dock aldrig statiska utan är under 

ständig förändring vilket betingas av både situation och sammanhang samt skapas i sociala 

interaktioner. Med detta som utgångspunkt är det även möjligt att omskapa och omformulera 

dem i nya framtida kontexter. Detta speglar därmed vår vision där synliggörandet av normer och 

normativa föreställningar resulterar i att gränserna vidgas och skapar acceptans för olikheter. 
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