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Sammanfattning (Abstract) 
 

Trots att sexualbrott är ett omdiskuterat fenomen så talas det mycket lite om lesbiska sådana. 

För att skapa en djupare förståelse för lesbiskt sexuellt våld blir det viktigt att undersöka hur 

det samtyckta lesbiska sexet fungerar, samt vilka aspekter i dessa sexuella praktiker som 

möjliggör missförstånd och ignorans av samtycke från de olika parterna.  

 

Denna uppsats har som syfte att undersöka hur föreställningar om sexuell praktik, genus och 

sexualitet påverkar hur samtycke förstås och kommuniceras inom ramen för lesbiska sexuella 

praktiker. Detta genomförs med hjälp av fem kvalitativa intervjuer med personer med 

erfarenhet av lesbiska sexpraktiker, vilka sedan har analyserats med en queerfenomenologisk 

ingång. Utifrån analysen kan det konstateras att kommunikation kring samtycke ofta sker 

genom kroppslig inkänning, och i mindre utsträckning genom tal. Detta kan ibland leda till 

missförstånd, men blir en naturlig förlängning av att sexet inte har samma mall att följa som 

heteronormativt sex har. Förväntningar på den lesbiska relationen, viljan att upprätthålla en 

feministisk eller lesbisk identitet, samt vilka sexuella praktiker som utförs är exempel på 

faktorer som kan påverka hur ett sexuellt samtycke uppfattas eller kommuniceras. Detta kan i 

sin tur bidra till att lusten hamnar i andra rummet och att sexuella praktiker utförs utan alla 

parters fulla samtycke.  
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1. Inledning 
Under de senaste åren har samtycke i sex varit ett hett debatterat ämne. Det har anordnats 

demonstrationer för en ändrad våldtäktslagstiftning i Sverige och ideella organisationer mot 

sexuellt våld som exempelvis FATTA har vuxit sig starka. Samtidigt finns en stor avsaknad 

av debatt kring samkönat sexuellt våld i allmänhet, och lesbiskt sexuellt våld i synnerhet. 

Trots att förståelsen av sexuellt våld i stort har förfinats i och med introduktionen av samtycke 

i debatten har den inte lyckats fånga upp hur lesbiskt sexuellt våld kan ta sig uttryck. Detta 

leder i sin tur till att offer för lesbiskt sexuellt våld kan misstänkliggöras, både i 

majoritetssamhället och i sina queera sammanhang. Lori B. Girshick menar att det kan vara 

svårare att berätta om ett övergrepp i egenskap av queer, eftersom gruppen redan försvarar sig 

mot majoritetssamhället och därför inte vill erkänna problematiker inom gruppen. Dessutom 

finns en allmän oförståelse för att en kvinna över huvud taget kan vara en sexuell förövare 

(2002, 3-6). Avsaknaden av diskussion om lesbiskt sexuellt våld kan således ytterligare bidra 

till tystnad, och att varken sociala skyddsnät eller personer inom det queera communityt 

(sammanhanget) erbjuder stöd och hjälp för utsatta personer. Det krävs alltså en större 

förståelse för hur lesbiskt sexuellt våld fungerar i stort, och för att nå dit krävs även en 

förståelse för vilka outtalade normer och krav som figurerar i lesbiska sexpraktiker. Denna 

uppsats har ett fokus på just samtycket, det uttalade eller outtalade, i lesbiska sexpraktiker. 

Min utgångspunkt är att sex som rör sig i gråzoner för samtycke, eller helt utan samtycke, kan 

ske oavsett hur de sexuella kropparna ser ut eller vilka könsidentiteter de bär. Jag är därför 

intresserad av att undersöka hur personer med erfarenheter av lesbiska sexpraktiker resonerar 

kring gråzoner för samtycke, och hur deras normbrytande sexpraktiker påverkar 

gränsdragningar för vad som uppfattas som samtyckt sex. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur föreställningar om sexuell praktik, genus och 

sexualitet påverkar hur samtycke förstås och kommuniceras inom ramen för lesbiska sexuella 

praktiker. För detta kommer jag utgå ifrån en intervjustudie med fem personer, vilka alla har 

olika erfarenheter av lesbiska sexpraktiker. I uppsatsen ämnar jag huvudsakligen att 

undersöka hur lesbiskt sex avgränsas och när kommunikation kring samtycke upplevs vara 

nödvändig, hur en lesbisk kärleksrelation påverkar hur samtycke förstås och förhandlas, hur 

kvinnoseparatism påverkar upplevelser av trygghet i en sexuell kontext, samt hur 

samtyckesförhandlingar skiljer sig åt beroende på vilka sexpraktiker som utförs.  
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1.2 Metod och material 

1.2.1 Insamling av material 
Jag har använt mig av intervju som insamlingsmetod för denna uppsats. Jag började med att 

lägga ut en annons där jag sökte informanter på det sociala mediet Twitter från mitt 

personliga konto, vilken delades 36 gånger. Jag publicerade också en liknande annons i 

Facebookgruppen för föreningen Sveriges Förenade HBTQ-studenter Uppsala, ”SFQ 

Uppsala”. Två personer hörde av sig till mig direkt utifrån annonsen på twitter, och två vänner 

till mig hörde av sig och tipsade om personer som också kunde delta. Ytterligare en person 

hörde av sig från SFQ Uppsalas Facebookgrupp. Utöver dessa fem personer som jag faktiskt 

intervjuade var det några som hörde av sig som antingen bodde för långt bort för ett fysiskt 

möte, eller som hörde av sig när jag redan uppnått önskat antal informanter. Mina fem 

informanter har fått de fiktiva namnen Sophia, Maja, Emma, Ester och Maria.  

 

Sophia var äldst och strax över 30 år, flyttade till Sverige för ungefär tre år sen från Kanada 

och läste för närvarande ett masterprogram på universitetet. Sophia ville inte definiera sin 

sexuella läggning, men hade erfarenheter av parrelationer med män sedan tidigare och hade 

en parrelation med en kvinna sedan nästan sex år.  

 

Maja var 20 år och därmed yngst, och hade precis påbörjat ett kandidatprogram. Maja hade 

tidigare levt i en lesbisk parrelation i ett år, och sedan dess haft tillfälliga sexuella förbindelser 

med kvinnor. Maja föredrog att benämna sin sexualitet som ”gay”, men identifierade sig 

också med ett lesbiskt community.  

 

Emma var 22 år och läste kurser på universitetet. Hon identifierade sig som pan-/bisexuell 

beroende på kontext och hade främst sex med vänner eller i renodlat sexuella relationer, med 

personer av olika kön men framför allt med transfeminina personer.  

 

Ester var 24 år och läste ett yrkesprogram på universitetet sedan ett halvår men hade läst 

kurser under en längre period. Ester identifierade sig som queer, hon uttryckte att hon lika 

gärna kunde ha identifierat sig som lesbisk men ansåg att det upplevdes lite för snävt eftersom 

hon hade sex med både kvinnor och icke-binära personer med olika typer av kroppar. Hon 

identifierade sig som relationsanarkist, men hade erfarenheter av monogama parrelationer, 

och hade i övrigt olika typer av sexuella relationer.  
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Maria var 26 år, hade nyligen avslutat ett masterprogram och var yrkesverksam. Maria 

föredrog att inte definiera sin sexualitet, men identifierade sig ändå med ett lesbiskt 

community. Hon hade primärt erfarenhet av två längre parrelationer, varav en pågick under 

tiden för intervjun.  

 

Jag kände ingen av deltagarna personligen men visste om att vi hade gemensamma vänner 

innan två av intervjuerna, och i ytterligare två fall kom det fram att vi hade gemensamma 

vänner under eller efter intervjuerna. Jag anser dock att våra gemensamma bekanta inte 

påverkade intervjuerna negativt, och eftersom en majoritet av intervjudeltagarna inklusive jag 

själv rör oss i queera rum i samma städer är det svårt att undvika gemensamma nämnare på 

något plan.   

   

I annonserna sökte jag personer med erfarenheter av lesbiskt sex, som jag avgränsade med 

formuleringen ”med lesbiskt sex menar jag i detta sammanhang sex mellan personer med 

fittor, eller sex utan en kuk som kan användas för omslutande sex. En fitta och en kuk kan 

självklart vara erhållna även i detta sammanhang.”. Denna avgränsning har senare i processen 

förändrats, och kommer förklaras tydligare under rubriken för mina teoretiska 

utgångspunkter. Att jag valde lesbiskt sex som begrepp när jag sökte informanter kan 

naturligtvis ha påverkat vilka personer som svarade på annonsen, och det är möjligt att fler 

personer med icke-binära könsidentiteter eller som inte definierar sin sexuella läggning som 

lesbisk hade svarat om jag formulerat mig annorlunda. Trots detta var det endast en person 

som identifierade sig som lesbisk, medan de andra använde begrepp som pansexuell, 

bisexuell, queer eller valde att inte definiera sig över huvud taget. Alla var dock bekväma med 

hon/henne som personligt pronomen, så gruppen intervjudeltagare blev ur den synpunkten 

homogen. I annonsen skrev jag ut att jag enbart sökte personer i Uppsala och Stockholm, 

vilket gjorde gruppen ytterligare homogen. 

   

Jag träffade intervjudeltagarna på avskilda platser i anslutning till Uppsala universitet, på 

bibliotek och i en deltagares hem. Intervjuerna tog mellan 50 och 60 minuter och var 

semistrukturerade utifrån en intervjuguide i form av en tankekarta (se bilaga). Efter 

intervjuerna har jag transkriberat materialet i sin helhet och raderat ljudfilerna. Citaten i texten 

är dock korrigerade för läsbarhetens skull. Jag har strävat efter att göra reflexiva intervjuer, 

med intervjudeltagarnas egna berättelser i fokus. Jag har utgått från Helene Thomssons 
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definition av att arbeta reflexivt i Reflexiva Intervjuer (2010), enligt vilken kunskap skapas i 

en process där olika tankar låts krocka med varandra. Detta innebär att varken empiri eller 

teori är fast kunskap som får stå för sig själv, utan att mötet mellan och de gemensamma 

tolkningarna av dem skapar kunskap (Thomsson 2010, 38). Grundpelaren för en reflexiv 

ansats, under förutsättningen att kunskap skapas i en process, är att forskaren själv har en 

aktiv del i den kunskap som produceras genom intervjuerna. Därför blir det viktigt att erkänna 

egna förförståelser, åsikter och beteenden för att undvika en subjektiv blick på det egna 

forskningsprojektet. För min del har erkännandet av förförståelser varit en stor del i arbetet 

med denna uppsats. Jag har valt ämnet utifrån egna intressen, där jag i egenskap av lesbisk 

och sexuellt aktiv velat undersöka hur andra personer med liknande erfarenheter förhåller sig 

till och kommunicerar samtycke och kåthet i sina sexuella relationer. I detta har jag i viss mån 

förutsatt att andra personer som har lesbiskt sex också aktivt reflekterar över dessa frågor, och 

kan uppleva gränsdragningar kring samtycke som komplicerade. Jag har även förutsatt att det 

fungerar annorlunda i lesbiska sexpraktiker än i exempelvis heterosexuella sådana, främst på 

grund av olika kroppars utformning. Mina intervjudeltagare höll däremot inte med om detta, 

utan ansåg att skillnader i könsuttryck och -identitet i större utsträckning påverkade sexuella 

gränsdragningar än vad olika typer av kroppar gjorde. Detta bidrog till att jag efter 

intervjuerna ändrade min avgränsning av lesbiska sexpraktiker, vilken förklaras under min 

teoriredogörelse. 

 

1.2.2 Analysmetod 
Eftersom jag har valt att undersöka hur sex och samtycke upplevs, på ett kroppsnära sätt, har 

jag intresserat mig för en fenomenologisk ingång. I Att kasta tjejkast redogör Iris Marion 

Young för grundidéerna hos den kanske främst erkände fenomenologen, Maurice Merleau-

Ponty. Han menade att subjektet kan förstås som utsprungen ur och hemmahörande i kroppen, 

och bröt därmed med tidigare ledande idéer som tillskrev medvetandet eller det omedvetna 

motsvarande (2000, 264). Kroppar och rum skapar alltså varandra och ger utifrån detta 

upphov till handlingar, förtryck och liknande kan därför förstås enbart genom att lägga fokus 

på olika kroppar och deras erfarenheter. Detta öppnar upp för en bredare användning av 

fenomenologin, där den inte bara utgör teori utan även kan användas på ett metodologiskt 

plan. Denna metod skiljer sig från övriga främst genom att den ställer andra frågor till 

materialet, och följer andra subjekt, än de som vanligen förekommer vid exempelvis en 

diskursanalytisk metod. Ytterligare en anledning till att en fenomenologisk ingång är 

fördelaktig för min uppsats är att fenomenologin har en större avsaknad av dikotomiseringar, 
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vilka i sig konstruerar andrefierande tankesätt som jag strävar efter att frångå. Elizabeth Grosz 

menar att vi kan skaffa oss en ny förståelse för kroppslighet, sexualitet och könsskillnader 

genom att frångå de dualismer vilka världen är konstruerad utifrån (1994). Eftersom jag är 

intresserad av hur kroppar och sexualiteter smälter samman vore det därmed till min nackdel 

att tala om makt, motmakt, diskurs och motdiskurs, eftersom lesbisk sexpraktik inte upplevs 

vara så simpel. Grosz fortsätter och menar att vi genom kroppar kan förstå världen utan att 

behöva tala om medvetande och det omedvetna, att kroppslighet i sig kan fungera som en 

likvärdig arena att undersöka. Fenomenologin erbjuder alltså kroppsliga och rumsliga vinklar 

vilka jag finner intressanta för mitt ämnesval. 

 
Jag har valt att analysera mitt material med en queerfenomenologisk ingång med 

utgångspunkt i Sara Ahmeds användning och utveckling av Merleau-Pontys teorier i Queer 

phenomenology: Orientations, Objects, Others (2006). Ahmed menar att den fenomenologi 

som Merleau-Ponty erbjuder redan har queera aspekter i sig, och att dessa queera aspekter kan 

utvecklas till att göra nya poänger (2006, 4). Den queera fenomenologin som Ahmed 

presenterar handlar alltså om att söka efter sprickorna och att teoretisera utifrån dem. 

Eftersom fenomenologin i allmänhet och den queera fenomenologin i synnerhet inte bara 

erbjuder teoretiska modeller utan även en ny vinkel på kunskap, har jag valt att använda 

Ahmed metodologiskt. Genom att läsa Ahmeds text i dialog med materialet har frågor om 

kropp och rum även uppenbarat sig i materialet, trots att det sällan uttalas. Ahmed använder 

sig av begreppet orientering för att beskriva hur kroppar rör sig i olika rum, upplever sin 

omgivning och riktar sig mot andra kroppar (2006, 6). Detta har i läsningen av materialet 

visat att intervjuerna kan tolkas utifrån förutsättningen att det är kroppar och rum som berättas 

fram av informanterna, och vidare analyseras utifrån förutsättningen att dessa kroppar och 

rum konstrueras av varandra. Med hjälp av Ahmeds förståelse av orientering har jag 

tematiserat mitt material i fyra olika delar, vilka alla i större eller mindre utsträckning 

diskuterar hur mina intervjudeltagares kroppar orienterar sig i olika rum och i olika riktningar, 

samt vilka konsekvenser det kan ge för det egna subjektet. Efter dessa tematiseringar har jag 

tagit hjälp av Ahmeds mer konkreta metaforer (vilka används som teori och inte metodologi i 

analysen), övrig teori, samt tidigare forskning inom de ämnen jag berör i min analys för att 

knyta an analysen till den levda verklighet som intervjudeltagarna talar om och inte enbart 

beskriva de fenomen som diskuteras i termer av linjer och orientering.  
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1.3 Tidigare forskning 
I den mån det forskats om sexuella förhandlingar har det mestadels skrivits om heterosexuella 

sådana. Renita Sörensdotter har i artikeln ”Heteronormativ sexuell dramaturgi med queera 

sprickor: Hur kvinnor med vulvasmärtor hanterar sexuell praktik”(2012) intervjuat kvinnor 

med vulvasmärtor om hur de förhandlar sina sexuella praktiker, under förutsättningen att den 

förväntade heterosexuella sexpraktiken ger dem stor smärta. I denna artikel skriver 

Sörensdotter fram hur normer för hur sexualitet bör göras inte bara formar våra egna 

sexpraktiker, utan även bilden av hur livet måste vara för dem som gör sexualitet annorlunda. 

Även Charlotta Carlström har i avhandlingen BDSM: paradoxernas praktiker (2016) 

formulerat idéer kring olika sätt att göra och förhandla sexuell praktik, genom att intervjua ett 

stort antal BDSM-utövare i Sverige. Sörensdotters och Carlströms texter används framför allt 

för att få större förståelser för fenomen som mina intervjudeltagare berättar om, genom vilka 

min empiri och teori kan kopplas till varandra. I Carlströms masteruppsats från sexologiska 

institutionen på Malmö Högskola, Ett slag för njutningen: En studie om BDSM-utövande 

inom relationer (2012), har hon också intervjuat ett antal BDSM-utövare och påbörjat den 

analys som senare utvecklats i avhandlingen. I masteruppsatsen har hon dock en djupare 

analys kring kön i samband med undergivna och dominanta roller, och därför har jag valt att 

även referera till den.  

 

Den tidigare forskning som primärt undersöker lesbiska praktiker har i mindre utsträckning en 

analys kring hur sexuell praktik förhandlas. Anna Norberg har i sin avhandling Samkönad 

tvåsamhet: Vardagsliv och heteronormativa praktiker (2009) lagt stor vikt vid hur sexuell 

identitet, hemarbete och ekonomi förhandlas inom samkönade tvåsamma relationer men 

diskuterar inte alls hur sexuell praktik figurerar inom dem. Norbergs text blir alltså enbart 

relevant i förståelsen av de lesbiska monogama relationer som mina intervjudeltagare berättar 

om. Lesbisk sexuell praktik diskuteras däremot i Agnes Bolsøs ”Orgasm and lesbian 

sociality”, där hon undersöker hur makt påverkar lesbiskt sex med fokus på att ge och ta emot 

sexuellt stimuli tills orgasm uppnås (2005). Bolsø lyfter några aspekter kring vikten vid 

orgasm i lesbiska sexpraktiker som blir relevanta för min uppsats, trots att hennes 

intervjudeltagare har erfarenheter som är långt ifrån det jag fick fram i min empiri. Även Lori 

B Girshick erbjuder perspektiv på mina intervjudeltagares berättelser, trots att hennes 

intervjuer berör mycket tyngre ämnen, där hon i Woman to woman sexual violence: Does she 

call it rape? har intervjuat offer för lesbisk våldtäkt (2002). De barriärer som hindrar offer att 

träda fram blir relevanta i min uppsats främst på grund av att det är dessa fenomen som 
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behöver medvetandegöras för att förhindra att övergrepp sker, samt att även mina 

intervjudeltagare möjligen kan ha svårt att urskilja de gråzoner för samtycke som kan 

förekomma under lesbiska sexpraktiker. Den tidigare forskning som rör vid min 

ämnesavgränsning är alltså mycket begränsad och de gråzoner för vad som är samtyckt sex, 

vilka uppenbarligen existerar enligt den tidigare forskningen, är i liten utsträckning 

undersökta.    

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 
Jag kommer genomgående i min uppsats utgå ifrån att sexualitet och kön inte är något som är, 

utan något som görs i en process, vilket Judith Butler skriver fram i Könet brinner! Texter 

(2005). Butler menar att kön och sexualitet båda är performativa processer, och ständiga 

imitationer av allmänna förståelser av kön och sexualiteter. En föds alltså inte med ett kön 

eller en sexualitet, utan iscensätter dessa och skapar könsidentiteter eller sexuella identiteter 

som underhålls och förändras över tiden. När jag använder mig av begreppet lesbiskhet 

innebär detta i förlängningen att jag talar om göranden av lesbiska handlingar, exempelvis att 

ha en relation med en annan kvinna eller genom att positionera sig lesbiskt. Dessa lesbiska 

praktiker kan alltså göras vid ett tillfälle utan att upprepas, och jag kommer ändå benämna det 

som lesbiskt. Syftet med att benämna en handling som lesbisk är inte osynliggöra mina 

informanter som benämner sina sexualiteter annorlunda, utan jag menar att en bisexuell 

person kan utföra en lesbisk praktik. Jag har valt att använda lesbiskheten som begrepp delvis 

på grund av den teoribildning som finns kring begreppet, och delvis för att öppna upp för en 

bredare definition av lesbiskhet med avseende på könsvariationer än vad jag anser att begrepp 

med det mer neutrala ”samkönad” har. Min förhoppning är att fler könsidentiteter ska kunna 

inkluderas i begreppet lesbiskhet, och på så vis inte begränsa läsningen av min uppsats till att 

handla om cis-kvinnor1. Detta kommer av att mina intervjudeltagare berättade om 

erfarenheter med både transfeminina och icke-binära personer, trots att de visste att jag skulle 

använda mig av en teoretisk ram som utgick ifrån lesbiskheten som fenomen. Jag kommer 

alltså inkludera cis-kvinnor, transfeminina könsidentiteter samt i viss mån butch-identiteter 

och icke-binära könsidentiteter i begreppet lesbiskhet i den mån mina intervjudeltagare gjorde 

det. Icke-binära personer inkluderas dessutom delvis på grund av den lesbiska 

teoriutvecklingen, där fenomenet butch har inkluderats trots ett maskulint görande av genus.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Kvinnor utan transerfarenheter.	  
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I de fall jag ändå skriver om lesbiskhet och kvinnlighet i kombination är det en direkt 

koppling till min empiri och teori där kvinnoidentifikation i sig är relevant för exemplet i 

fråga. Detta kommer vara vanligt förekommande i mitt användande av Adrienne Richs 

klassiska text Obligatorisk heterosexualitet och lesbisk existens (1986), vilken erbjuder 

flertalet tolkningsmodeller för lesbiska begär. Rich gör en uppdelning mellan lesbisk existens, 

vilken primärt bygger på identifikation med lesbisk historia, politik och ett lesbiskt liv, och 

det som hon benämner som ett lesbiskt kontinuum. Det lesbiska kontinuumet bygger primärt 

på kvinnoidentifikation, och förekommer därmed även hos heterosexuella kvinnor. Ett 

lesbiskt kontinuum produceras alltså utifrån en gemensam förtryckt erfarenhet, vilken leder 

till att kvinnor knyter starkare band till varandra än till exempelvis män (1986, 33-35). Richs 

förståelse av lesbiskhet erbjuder både en mer mångfacetterad analys av lesbiskheten, där 

skeenden utan en lesbisk identifikation ändå kan förstås som lesbiska kontinuum, samt ger 

perspektiv på hur gemensam kvinnoidentifikation hos mina intervjudeltagare kan påverka 

deras sexuella relationer.   
 

En mer öppen inställning till kön och kropp finns att läsa i The Science/Fiction of Sex: 

Feminist Deconstruction and the Vocabularies of Heterosex av Annie Potts (2002). Hon 

menar att talet om den sexuella kroppen är format utifrån patriarkala värderingar, och att 

dikotomiseringar som sex/icke-sex och insida/utsida är begränsande begrepp som hämmar 

feministiska förståelser av sex som fenomen (2002, 218-9). Den sexuella kroppen är långt 

mer än en kuk och en fitta, och därför går vi miste om många sexuella praktiker genom att 

enbart tala om dem som sexets subjekt och objekt. Enligt Potts kommer vi närmre en 

feministisk tolkning genom att tala om beröring som sexuell praktik, eftersom den luckrar upp 

subjekt/objekt-dikotomier. En hand kan inte vidröra ett ben utan att benet rör vid handen 

tillbaka, de båda blir berörda av varandra och förstås som både subjekt och objekt på en och 

samma gång. På samma vis kan vi alltså tala om en kuk och en fitta, eller vilka kroppsdelar 

som helst, som vidrör varandra där båda blir aktiva parter, och undviker således ett tal där den 

kvinnliga kroppens subjektivitet och aktivitet försummas. Mitt användande av ordet fitta för 

honligt kodade genitalier beror på att detta var könsordet som framför allt användes under 

intervjuerna, och jag anser inte att det finns ett lämpligare begrepp som beskriver både inre 

och yttre könsdelar.  

 

Utöver Potts teorier används Ahmeds queera fenomenologi för de mer kroppsnära analyserna, 

vilket innebär att hennes text används både för min analysmetod och som teori i texten. Vad 
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gäller den teoretiska användningen blir Ahmeds tolkningar av Merleau-Pontys metaforer 

modeller för att förstå det queera, med visst fokus på sexuell orientering och ras. Eftersom 

Ahmed skriver utifrån sin egen kropp, vilken är formad utifrån dess lesbiska erfarenheter, blir 

hennes teorier fungerande tolkningsmodeller för min empiri. Jag har främst använt mig av 

hennes metaforer, utifrån Merleau-Pontys och Kants exempel. Återkommande i analysen är 

Ahmeds utveckling av Merleau-Pontys liknelse, där kroppar rör sig framåt genom livet som 

linjer på ett papper (2006, 66). De linjer som på ett symmetriskt vis följer ett pappers längder 

och går från nedre till övre kant smälter in i pappret, och de punkter som linjen utgörs av blir 

inte synliga. En sådan linje blir en straight line, en rak/heterosexuell linje. Om en linje 

däremot avviker från de riktningar som resterande linjer följer och istället söker en punkt 

utanför det symmetriska blir den en queer line, en skev/queer linje. På samma sätt, menar 

Ahmed, orienterar sig kroppar mot olika sexuella objekt och formas olika beroende på om de 

följer de raka linjer som inte syns eller de skeva linjer som sticker ut. Även Ahmeds 

användning av Kants metafor, där en kropp med en ögonbindel placeras i ett okänt rum, 

används i min analys (2006, 6-7). Kant menar att självkännedomen framför allt påverkar 

huruvida kroppen kan orientera sig ut ur rummet, huruvida kroppen förstår sitt vänster och 

höger, och utifrån det förstår hur kroppen ska vridas för att röra sig i en viss riktning. Ahmed 

menar att det dessutom tillkommer en aspekt i huruvida kroppen i fråga har rört sig i ett 

liknande rum förut, och att vi på så vis kan förstå exempelvis hur en person med låg 

socioekonomisk status orienterar sig i ett akademiskt rum eller hur en person som rasifieras 

orienterar sig i ett vitt rum. I min uppsats blir metaforen framför allt relevant för hur ett 

sexuellt subjekt orienterar sig i olika typer av sexuella rum.  

 

Uppsatsen kommer ha sin utgångspunkt i dessa teorier, i vilka begreppen subjekt och objekt 

är återkommande. Genomgående kommer jag utgå ifrån att subjekt- och objektpositioner inte 

är fasta, utan snarare beskriver kroppars förståelser av självet, andra kroppar och ting. Grosz 

refererar till Merleau-Ponty när hon konstaterar att kroppen upplever sig själv som subjekt 

och andra kroppar som objekt, och därmed kommer kroppar alltid vara både subjekt och 

objekt samtidigt (1994, 87). Mina delar av analysen som inkluderar förståelser av subjekt och 

objekt bygger alltså på Grosz idé om att denna dikotomi inte är mer än en polarisering genom 

vilken vi gör världen begriplig.  
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2. Analys 
2.1 Avgränsningar av lesbiskt sex 
Eftersom lesbiskt sex är en normbrytande praktik, är det inte lika självklart vilka praktiker 

som innefattas som det blir i en heterosexuell kontext. Därför är det viktigt, för att förstå hur 

kommunikation om samtycke figurerar i sex, förstå hur själva sexakten avgränsas av mina 

intervjudeltagare. Därför kommer jag i denna del av analysen diskutera avgränsningar och 

förståelser av lesbiskt sex, samt när och hur kommunikation figurerar i dessa praktiker. Denna 

del av analysen kommer inledas med tolkningar av sexets början, och avslutas med förståelser 

av sexets avslut. Under intervjuerna frågade jag samtliga deltagare var på kroppen de brukade 

ta på någon som de ville signalera kåthet till och initiera sex med. Maja vägde mellan att 

avgränsa zonerna för smekningar till delar av kroppen, och att inkludera hela kroppen. 

 
Maja: Det finns absolut mer kodade zoner på kroppen, men också kanske sättet man tar på någon, jag 
skulle ju kunna ta på typ en tjejs typ rygg på ett väldigt osexuellt sätt men sen skulle jag också kunna ta 
på henne, på hennes rygg på ett väldigt meningsfullt sätt. Men om man ska prata om fysiska zoner tänker 
jag kanske nacke, eller lår, rumpa, rygg, bröst, typ. Asså det är nästan hela kroppen.  

 

Det verkar alltså inte vara självklart vilka delar som är sexuella och vilka som inte är det. 

Övriga intervjudeltagare svarade på liknande sätt, där det enda stället på kroppen som en inte 

riktigt fick ta på från början var fittan. Det verkar alltså som att hela kroppen upplevdes vara 

sexuell vid rätt typ av beröring, medan fittan var sexuell oavsett och därmed inte fick tas på 

förrän sexet var längre framskridet. Trots att hela kroppen kunde upplevas vara sexuell, ansåg 

de flesta av intervjudeltagarna att någon persons könsorgan måste beröras för att det ska 

räknas som sex. Det var dock mindre viktigt att båda personernas könsorgan skulle 

inkluderas, i flera intervjuer var det mycket tydligt att det var vanligt att en person inte blev 

berörd på grund av exempelvis mens, könsdysfori eller att den helt enkelt inte var sugen. 

   

Potts menar att vi, för att uppnå ett feministiskt tal om sexuell praktik, måste frångå de 

patriarkala begrepp och dikotomiseringar som formar vår förståelse av sex (2002, 218-9). Vi 

bör alltså inte tala om insida och utsida, sex och icke-sex, utan bör istället tala om beröring av 

olika ytor. Att tala om beröring gör båda parter till sexuella subjekt, eftersom en inte kan 

beröra utan att bli berörd tillbaka. Genom att tala om beröring så undviker vi alltså att tilldela 

de sexuella parterna subjekt- och objektpositioner, samt aktiva och passiva roller. Som Maja 

berättade i föregående citat kan hela kroppen vara sexuell, beroende på hur beröringen ser ut. 

Det framgick också ur intervjuerna att mottagandet av den sexuella beröringen talade om 
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huruvida personen i fråga var intresserad av sex eller inte. En sexuell beröring med en hand 

på en rygg kunde innebära att ryggen upplevdes antingen stel, eller upplevdes svara på 

beröringen. Även mina intervjudeltagare antydde alltså att beröring gjorde båda parter till 

aktiva subjekt, där beröringen i sig var ett sätt att kommunicera huruvida de ville ha sex eller 

inte.  

 

 Alla mina informanter uppgav att de hade bra erfarenheter av kommunikation i relation till 

sex, och uttryckte att det var relativt enkelt att kommunicera inför och under sex. För samtliga 

var den tysta kommunikationen som skedde genom kroppen framför allt viktig, och verkade 

vara en viktig del i hur de definierade sex. I början på samtliga intervjuer fick deltagarna 

försöka avgränsa vad de ansåg att sex är, och en majoritet av svaren innehöll en abstrakt 

känsla som avgjorde huruvida det som faktiskt skedde var sex eller inte. Denna känsla 

benämndes i några fall som kåthet, intimitet eller liknande. Den gemensamma nämnaren för 

svaren var att det fanns en närvarande stämning, där båda partnerna (i intervjuerna nämndes 

bara sex mellan två personer) gav uttryck för en vilja till sex utan att nödvändigtvis 

kommunicera verbalt. I de flesta definitionerna av sex uttrycktes att det var denna stämning 

som var den avgörande faktorn, medan den fysiska kontakten mellan personerna kunde se 

mycket olika ut från tillfälle till tillfälle. Maria, liksom Maja i det tidigare citatet, tyckte sig 

kunna avgöra på ett tidigt stadium huruvida den fysiska kontakten var ett initiativ till sex, eller 

bara fysisk kontakt. 

 
Maria: Ja men man märker ändå det på sättet som någon tar på en eller sättet som någon kysser en, ibland 
kan det ju bara vara för att de vill ge en kyss eller bara ta på en lite, men man kan ändå märka om det är 
på ett mer sexuellt sätt och om det typ är på ett mer intimt sätt. […] Men det går ändå ganska fort tycker 
jag att märka vad en person vill när den tar på en. 
 

För Maria blev det alltså tydligt vad avsikten var med den fysiska kontakten, trots att den 

fysiska kontakten i sig är snarlik. Vad som räknas som sex var alltså inte en specifik aktivitet, 

utan handlade snarare om upplevelsen. De flesta av mina informanter kom dock fram till att 

det finns en gräns när det definitivt räknas som sex, exempelvis om en eller flera parter får 

orgasm, om oralsex utförs eller om det pågår under en längre tid. Till detta tillkom en mängd 

gråzoner som kunde definieras olika beroende på omständigheterna runt omkring och känslan 

efteråt. Vad som räknas som sex är alltså inte alls lika självklart som i en heterosexuell 

kontext, där vaginalpenetrerande sex med en penis ofta ses som ”det riktiga sexet” (jmf. 

Sörensdotter 2012, 32). De av mina informanter som hade en monogam parrelation hade 

relativt lätt att beskriva hur ett typiskt sexuellt möte kunde gå till och antydde att det ofta 
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kunde se likadant ut från gång till gång. I den typen av situation fanns alltså någon form av 

händelseförlopp att följa, inte helt olikt hur heterosexuella samlag beskrevs. Det var snarare i 

tillfälliga sexuella relationer som det lesbiska sexet stack ut, eftersom det inte i förväg var 

självklart hur sexet skulle gå till.  

 
Ester: Jag tycker nog mest det är spännande, för att det känns som shit, alla de här möjligheterna som 
finns, vad kommer hända? Kommer vi saxa? Shit, vad spännande. […] men samtidigt vill jag ändå kunna 
känna mig bekväm nog att kommunicera om min sexuella partner skulle försöka göra någonting som jag 
inte känner mig riktigt bekväm med. Jag tror att det är anledningen till att jag inte har så mycket one night 
stands längre, att jag vill ändå ha någon slags connection med folk, för att jag vill försäkra mig om att jag 
inte kommer hamna i en situation där jag inte kan kommunicera om jag känner mig obekväm.  

  

Ester föredrog alltså att ha sex med personer som hon kände sedan innan, för att säkerställa att 

kommunikationen kring vilken typ av sex som skulle förekomma skulle kännas så bekväm 

som möjligt. Trots detta tyckte hon att lesbiskt sex var mer spännande, just eftersom det fanns 

fler möjliga scenarion än när hon hade sex med män.  

  
Ester: det känns som att det är många små signaler, speciellt om man har sex med andra personer som har 
fittor, […] sexakten i sig är ju inte lika hårt regisserad som låt säga kuk i fitta-sex ofta kan bli. Så då är 
det liksom att man hela tiden skickar ut dehär signalerna […] jag har haft sex med cis-snubbar också, och 
jag har insett att jag kommunicerar väldigt mycket mer när jag har sex med fittbärare är när jag har sex 
med kukbärare. 

 

Ester upplevde alltså att det skickades ut färre signaler när hon hade sex med män eftersom 

den mer konkret regisserade sexakten inte krävde, eller använde sig av, kommunikation 

mellan de två sexuella subjekten på samma sätt. Lesbiskt sex behövde däremot mer 

kommunikation just eftersom sexakten inte var lika självklart uppbyggd utan gemensamt 

behövde skapas under processens gång.  

  

De mer och mindre självklara processerna som heterosexualitet och lesbiskhet ger upphov till 

har Ahmed beskrivit med hjälp av en liknelse, i form av linjer på ett papper (Ahmed 2006, 

66). För en kvinna finns punkter längs den raka linjen i form av män, i vilkas riktning hon kan 

röra sig utan att avvika från den raka linjen. Andra kvinnor blir däremot punkter skilda från 

linjen, och därmed måste hon orientera sig i en ny riktning och skapa en ny, skev linje för att 

nå punkten som är den andra kvinnan. Denna linje kommer därmed synas, sticka ut, och 

hennes avvikande från den raka linjen kommer forma hennes kropp på fler sätt än att enbart 

göra henne queer. Hon kommer möta och forma andra rum, andra världar, och andra kroppar 

än hon hade gjort utifrån den raka linjen (Ahmed 2006, 94). Ahmeds analogi med linjer på 
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papper används främst i vidare bemärkelse för att förstå lesbisk levd erfarenhet i stort, men 

går även att applicera på den mer specifika lesbiska sexpraktiken. Den raka linjen utgörs då av 

heterosexuellt sex, medan de skeva linjerna blir det lesbiska sexet. Hur heterosexet går till, 

vilka punkter det passerar, går alla i samma riktning och följer varandra i denna liknelse. Hur 

tydligt formulerat detta händelseförlopp är i förväg blir heller inte synligt, linjerna syns inte i 

sig själva utan kan först benämnas som raka i kontrast till de skeva linjerna. Det lesbiska sexet 

å andra sidan blir den skeva linjen, att välja en annan riktning mot en annan punkt. När denna 

punkt utgörs av en sexuell praktik blir det en naturlig konsekvens att det krävs mer 

kommunikation av de två kropparna för att de båda ska gå i samma riktning, mot ett 

gemensamt mål. Att det lesbiska sexet kan inkludera många olika typer av sexpraktiker 

förfaller också självklart, när det krävs aktiv sexuell kommunikation för att kropparna ska 

orientera sig i en viss riktning mot en gemensamt överenskommen punkt. Om vi föreställer 

oss att kropparna orienterar sig mot samma punkt så infinner sig en samstämmighet i de 

parallella rörelserna. Eftersom linjen inte har en självklar riktning krävs det att kropparna 

formar sig och anpassar sig efter varandra, och hjälps åt med skapandet av den skeva linjen. 

Vid sexets början kan den ena kroppen röra sig i riktning mot smeksex, och måste på så vis 

signalera till den andra kroppen att det är den aktuella punkten att röra sig mot. Vid nästa steg 

kanske en kropp rör sig mot oralsex, och en annan riktning antas som kropparna anpassar sig 

efter. Det blir alltså inte en utan många skeva linjer, eftersom det inte finns en fast linje att 

följa.  Det heteronormativa sexet följer i kontrast till detta en linje av penetration, vilken tar 

slut i den punkt som är utlösningen. Trots att det också kan anta olika former finns denna raka 

linje alltid som referens, vilket innebär att det krävs mindre kommunikation för att kropparna 

ska kunna röra sig parallellt. Den större skillnaden blir alltså att det heterosexuella samlaget 

inte nödvändigtvis måste vara kommunikativt för att verka i en och samma riktning, medan 

det lesbiska sexet måste det.    

   

Att Ester gärna ville känna personen hon hade sex med bra för att säkerställa en god 

kommunikation kan även tolkas som att hon vill orientera sig i en bekant miljö, med en 

bekant kropp, liksom i Ahmeds tolkning av Kants liknelse där en kropp går in i ett obekant 

rum med ögonbindel på (2006, 6-7). För att hitta ut måste vi veta vår riktning, och för att veta 

riktningen måste vi kunna våra egna kroppar och veta vad som är vänster och vad som är 

höger. Dock kommer det alltid vara enklare eller svårare att hitta ut beroende på om vi har 

varit i det specifika rummet, eller i ett liknande rum förut. Med hjälp av denna metafor kan vi 

förstå hur det blir lättare för ett sexuellt subjekt att orientera sig i och bebo ett sexuellt rum när 
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den känner sin sexuella partner sedan tidigare. Utöver den viktiga faktorn i att känna jaget, 

bidrar också de tidigare erfarenheterna till huruvida jaget upplever sig vara hemmahörande i 

rummet och därmed bekväm. Även under andra intervjuer framkom det att även i fall när 

intervjudeltagaren inte kände sin sexpartner, hade den ofta många gemensamma egenskaper 

med tidigare sexpartners eller intervjudeltagaren själv. Det verkar alltså som att sexpartners 

väljs utifrån vad som är bekant, oavsett om personen är en vän eller bara påminner om en 

annan bekant situation, liksom det bekanta rummet är mer tilldragande och enklare att 

orientera sig i.    

  

Trots den till synes oskrivna sexlinjen verkar orgasmen vara en central del att uppnå, även om 

det i de flesta samtalen inte uttalades. Det talades snarare om att orgasm inte var nödvändigt 

för att sexet skulle vara bra, och att orgasmkrav snarare var en del i en föreställning om sex 

som det behövdes ta avstånd ifrån. 

 
Maria: Jag tycker inte att man ska behöva ha haft orgasm för att det ska vara sex. Det tycker jag också 
känns som att det är en bild av sex, hur det ska vara, men att det inte alltid behöver vara så. Det kan ju 
vara nice ändå. 
 

Avståndstagandet från orgasmkravet kan tolkas som ett avstånd från det heteronormativa 

sexet, där (manlig) orgasm är en central del i sexets avslut. I de flesta intervjuerna betonades 

att sexets avslut kunde se väldigt olika ut, men samtidigt talades det ofta om att sexet tog slut 

när båda parter fått orgasm, eller blivit erbjudna att bli stimulerade tills båda parter fått lika 

många orgasmer. Intervjudeltagarna lyfte alltså fram den stora variationen, det som var 

positivt med det lesbiska sexet, och talade mindre om de outtalade orgasmkrav som verkade 

figurera utifrån deras exempel. Orgasmen verkade alltså vara en av de punkter sexet bör 

orientera sig i riktning mot för att helt räknas som sex även i en lesbisk kontext, trots 

berättelserna om det öppna sexet. De två största faktorerna till en sexpraktik som upplevs vara 

regisserad, eller ha en tydlig linje framåt, var alltså enligt mina intervjudeltagare hur de 

förhöll sig till orgasm som sexets avslut samt huruvida de var i en lesbisk parrelation. Dessa 

två verkade dessutom hänga samman, vilket leder oss in på att undersöka hur en kan säga nej 

till sex under en parrelation, samt hur en säger nej i en kontext där orgasmen blir viktig. 

 
2.2 Att säga nej till sin flickvän 
Ett genomgående tema i intervjuerna var när, och hur, en säger nej till sex när kåtheten inte 

infinner sig. Några större generaliseringar kunde inte göras mer än att det verkade vara ytterst 
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individuellt. Vissa av mina intervjudeltagare talade med kroppen genom att putta bort eller 

vända sig om, medan andra var mer tydliga verbalt med att de inte ville. De som 

kommunicerade med kroppen kunde ibland missförstås och behövde tydliggöra nekandet 

genom att prata, vilket blev en starkare nej-markör och lättare uppfattades. Intervjudeltagarna 

delade dock meningen att de såg till att vara tydliga på ett eller annat sätt när de inte ville, och 

ingen påstod sig ha haft lesbiskt sex mot sin vilja trots att flera av dem vittnade om tillfällen 

då de haft heterosexuellt sex när de helst hade velat avbryta. Jag frågade Ester, som hade 

erfarenheter av att en flickvän sagt nej både tidigare och senare under sexets gång hur det 

upplevdes. Hon tyckte att ett avbrott när sexet redan pågått ett tag kändes bättre i stunden, och 

hade lättare att relatera till det förlorade suget. 

 
Ester: Det konstiga är att jag tror att det är mer okej (…) [Jag] kan inte bli besviken då för att jag kan så 
väldigt relatera till att ibland bara tappar man det, man har känslan och sen så bara nej, jag har ingen lust 
att göra det här just nu. Det är alltid okej att säga nej, men jag behöver inte ens dölja besvikelse då för jag 
blir inte ens besviken.  
 

Ester tyckte alltså att det kunde uppstå en viss besvikelse när hon ville ha sex men hennes 

partner inte ville, samtidigt som denna besvikelse inte uppkom om hon hade sex och hennes 

partner avbröt på grund av att kåtheten gått förlorad. Maria hade liknande erfarenheter, och 

tyckte att det på motsvarande vis blev jobbigare när hennes partner ville ha sex och hon själv 

inte var kåt än när hon under tiden slutade vara upphetsad och hon sa nej i ett senare stadium.  

 
Maria: Men det som är jobbigt snarare kan jag tycka är om jag inte har velat ligga och hon har varit såhär 
ganska påstridig, det är väl snarare då, och det upplever jag som jobbigare än om vi skulle ligga och vi låg 
på något sätt som jag kanske inte ville just då och jag byter position (flyttar sig bort för att avsluta sexet, 
min anm.), att det kan vara jobbigare med det här att säga nej till att ens ligga.  
 

I de två föregående citaten framgår att ett nej till sex över huvud taget kan vara svårt eller leda 

till besvikelse, vilken uppfattas oavsett om man är den som tar initiativ till sex eller den som 

avböjer förslaget. På motsvarande vis uppfattades det inte lika obekvämt om sexet avbröts 

under tidens gång, oavsett på vems initiativ avbrottet skedde. En tolkning av denna besvikelse 

är att den uppstår när initiativtagaren till sex inte upplever att hennes partner åtrår henne 

tillräckligt. Denna tolkning blir rimlig eftersom besvikelsen annars borde ha uppkommit även 

när sexet avbröts mitt i, i det fall den berott på att initiativtagaren i fråga inte fick utlopp för 

sin kåthet. Det uppstår alltså en oro för att partnern i fråga inte längre är lika intresserad av att 

ha ett sexuellt umgänge, att något ska vara fel i deras relation eller att de går mot den mytiska 
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”lesbiska sängdöden”2. I intervjuerna framkom dessutom att det framför allt var i de fall den 

ena partnern initierade sex oftare än den andra som dessa incidenter gav upphov till en dålig 

stämning. Det verkade alltså som att tolkningarna av dessa situationer oftare hamnade i att det 

gemensamma sexlivet var på väg att ta slut, än den lite mer lättsamma varianten att den ena 

parten inte var kåt just i den stunden.  

    

Ahmed menar att det lesbiska begäret bär på tyngre innebörd än begär nödvändigtvis behöver 

göra i andra former. Hon skriver ”Lesbian desire can be rethought as a space for action, a way 

of extending differently into space through tending toward ’other women’. This makes 

’becoming lesbian’ a very social experience and allows us to rethink desire as a form of action 

that shapes bodies and worlds.” och hon fortsätter genom att citera Sally Munt, ”desire is 

implicated in all aspects of living a lesbian life: it is the fuel of our existence, a movement of 

promise” (Ahmed 2006, 102). Det lesbiska begäret, en kvinnas begär efter en annan kvinna, 

formar alltså hela hennes varelse. Utan det lesbiska begäret skulle hon inte leva queert, vilket 

påverkar hennes liv på sätt som inte alls behöver vara direkt kopplade till begäret i sig. När 

två personer exklusivt delar ett sexliv och dessutom har ett socialt och materiellt liv 

gemensamt blir det därmed viktigt att den lesbiska essensen, begäret till kvinnor, finns 

närvarande. Det blir alltså en naturlig förlängning att sexlivet i en lesbisk relation kan bli svårt 

att prata om ifall det inte fungerar enligt bådas förväntningar, och att det kan bli känsligt 

laddat utöver de klassiska vilja/inte vilja-problemen. Om en lesbisk relation har en avsaknad 

av lesbiskt begär påverkar det inte bara relationen, utan de båda parternas queera identiteter.  

 Mina intervjudeltagare uppgav att de trots denna obekväma stämning alltid sa ifrån och aldrig 

skulle ha sex mot sin vilja, men det finns sprickor i dessa scenarion där samtycket till att ha 

sex kan svikta. Det finns alltså en risk för att kåtheten nedprioriteras och att sex inom 

parrelationen istället sker på grund av dåligt samvete, eller ett behov av att hävda den queera 

sexuella identiteten.  

 
Maja hade både erfarenheter av att hon själv och hennes före detta flickvän hade avbrutit 

sexet abrupt. Hon uttryckte att det kunde finnas en oro där för att man har gjort något fel, och 

att den rädslan gör att man backar på en gång.   

 
Maja: jag tror att det snarare hanterades som att min då dåvarande tjej typ såhär oh my god är du okej? 
Att hon var snarare orolig för min skull än tog illa upp för det var inte henne det berodde på utan det var 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Idén om att ett gemensamt sexliv upphör snabbt inom lesbiska tvåsamma relationer. Först omskrivet av 
sociologen Pepper Schwarts i American Couples (1983).  
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något annat liksom, så. Och det är bara gulligt att den andra personen ba ”åh nej!” 
 

Även Ester hade upplevt en liknande oro, när hon haft sex med en person som hon inte 

upplevde vara lika kåt som tidigare. Däremot ville eller vågade denna person inte säga något 

själv till att börja med.  
 
Ester: jag har frågat ”är du okej, vill du att vi ska sluta?” och personen ba ”ja jag är lite trött”, och då har 
jag liksom känt att personen har varit… Det är väldigt svårt att förklara, men att personen verkligen inte 
verkar lika inne på det. 
 

I detta scenario har Ester alltså anat att personen i fråga inte längre var lika intresserad av att 

fortsätta ha sex, och känt ett behov av att fråga hur hon mår. Vi kan tolka både denna och 

Majas oro som ytterligare ett sätt att upprätthålla den fina kvinnogemenskapen som Rich 

redogör för, vilken hon benämner som ett lesbiskt kontinuum. Rich menar att ett lesbiskt 

kontinuum inte behöver handla om sexuell attraktion, utan även omfattar intensitet mellan 

kvinnor, att dela ett inre liv, att hålla ihop mot manlig tyrani, att ge och ta praktiskt och 

politiskt stöd etcetera (Rich 1986, 33). Den lesbiska existensen, alltså huruvida de två parterna 

i exemplet med Ester eller Maja lever och identifierar sig lesbiskt, är alltså inte lika relevant 

som det trygga rum de iscensätter i egenskap av kvinnor. En tolkning blir således att det är 

viktigt att backa i stunden på grund av en feministisk övertygelse om att en kvinna själv måste 

få ha makten över sin kropp och sexualitet, medan den lesbiska existensen inte blir lika 

relevant i scenariot. Det kan alltså sägas handla om ett försök till feministisk sexpraktik, 

vilken lika gärna kunde ha skett i en heterosexuell kontext.  

 

I det fall Majas före detta flickvän gjorde ett plötsligt avbrott i sexet hade Maja varit mycket 

nära på att få orgasm, och upplevde därmed att det fanns utrymme för en viss besvikelse.   

 
Maja: då har inte jag heller typ tagit illa upp, om jag minns rätt, sen så kan det ju va såhär, om man är i en 
otroligt såhär bekväm relation och den andra slutar, att man ba ”nej jag va så nära!” och att man tycker 
det är en jobbig grej men sen kommer man över det liksom. 

 
Hon motiverar alltså denna besvikelse med att de var i en bekväm relation, där det fanns 

utrymme för denna typ av kommentar när sexet avbröts. Samtidigt uttryckte hon att hon i en 

nyare sexuell relation var mer rädd för att avbrottet kunde bero på henne eller något hon gjort, 

och att motsvarande besvikelse alltså inte fanns där. Det ställdes alltså högre krav på sexet 

inom parrelationen, där orgasmen hade ett större värde. Även i andra intervjuer blev det 

uppenbart att det outtalade orgasmkrav som jag tidigare redogjorde för framför allt figurerade 

i sex inom en parrelation. Sophia hade bara haft lesbiskt sex inom den tvåsamma relation hon 
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befann sig i under intervjun, och hade också haft en sexuellt exklusiv relation längst av alla. I 

hennes fall var orgasmen en viktigare del i sexet, och hon uttryckte att det kändes meningslöst 

om ingen fick orgasm. Därför blev det desto viktigare att försöka kåta upp igen om lusten 

försvann under tiden.  

 
Sophia: … då vi kanske liksom försöker på den andra person ett tag, ja men ibland är det bara funkar inte, 
ibland kan det vara att vi har försökt jättelänge och ingen orkar […] så ja men vi ger upp, men det är ett 
beslut vi tar tillsammans, ibland tar man lite loob (glidmedel, min anm.) och vi försöker lite mer, det 
brukar funka. Det är aldrig lika bra, men ja, då har vi fått någonting, då kan vi sova. 

 

Om den ena personen uttryckte att den inte längre var kåt under sexets gång blev det alltså 

viktigare för Sophia att den andra försökte få igång personens kåthet igen, för att de skulle 

kunna uppnå orgasm och bli klara. Beslutet för om de skulle sluta var inte den ena partens, 

den som förlorat lusten under tidens gång, utan något som gemensamt skulle diskuteras. 

Sophia valde också att benämna försvunnen kåthet under tiden som ett ”system som inte 

kommer igång”, när kopplingen mellan hjärnan och fittan inte fungerade som det skulle. Det 

var alltså något som behövde hjälp på traven, ett gemensamt projekt som behövde lösas för att 

orgasmen skulle kunna infinna sig och sexakten vara fullbordad. I annat fall kunde de 

fokusera på den andra personen och nöja sig med en orgasm den kvällen. Att vara den 

givande parten trots att man inte var kåt verkade vara en relativt vanlig företeelse, vilken 

Bolsø diskuterar i sin artikel. En av hennes informanter levde i en parrelation som varat lite 

längre än Sophias, och som förhöll sig till att ge sexuell tillfredsställelse på ungefär samma 

sätt som Sophia gjorde. Bolsø reflekterar över detta och konstaterar ”The only arousal needed 

is the one of the person who wants an orgasm. Even a couple that stresses equality offers 

sexual service from time to time” (Bolsø 2005, 37). Att erbjuda sex under premissen att man 

enbart skulle tillfredsställa den andra parten verkar alltså ingå i en längre lesbisk parrelation, 

som lösning på utebliven kåthet hos en själv. 
 

Samtidigt höll Sophia inte med de andra informanterna om att det kunde blir dålig stämning 

om någon av dem tog initiativ till sex och den andra inte var på humör, eller om det gått lång 

tid sen senast. Hon liknade scenariot när en part inte är sugen på sex med annat sug, 

exempelvis godis, som kan komma och gå utan vidare, och att det därför inte var konstigt om 

den ena parten inte ville ha sex just då. 

  
Sophia: Nej, vi är två olika personer så det är bara ibland vill en person ha chokladkaka och ibland vill 
den inte ha det liksom bara. [skratt] 
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Till skillnad från de tidigare berättelserna om outtalade sexkrav i tvåsamma relationer, i 

synnerhet lesbiska sådana, kunde Sophia inte relatera till en otrevlig stämning när den ena 

ville ha sex och den andra avslog förslaget. Hon var också den enda av de jag intervjuade som 

varken kände något behov av att definiera sin sexualitet i queera termer eller uttryckte någon 

form av samhörighet med ett lesbiskt community. Hon stack även ut genom att inte göra 

skillnad på hur kommunikation kring sex fungerade i hennes tidigare heterosexuella relationer 

och i den aktuella lesbiska relationen. Att ha sex beskrev hon som en hobby hon och hennes 

flickvän delade, och förhoppningsvis skulle fortsätta njuta av i ett gemensamt liv.  

 

Vi kan tolka Sophias upplevelser som att det för henne, till skillnad från de flesta andra med 

erfarenhet av tvåsamma relationer uttryckte i intervjuerna, inte fanns någon större koppling 

mellan sex och ett identitetsbygge med avseende på queera sexualiteter. Sophia tyckte att 

individer hade en större betydelse än kön, vilket kom fram när hon pratade om sin före detta 

pojkvän, när det kom till hur sex kommunicerades. Det fanns alltså inte någon lesbisk essens, 

i form av begär till kvinnor (Ahmed 2006, 102), att hävda genom sexuella praktiker och 

därmed upplevdes inte heller ett nej till sex fungera annorlunda än det gjorde tidigare i en 

heterosexuell kontext. Detta verkade dock även innebära att Sophia avvek från idén om 

lesbiskt sex som friare från färdigformulerade linjer att följa, där båda parter gemensamt 

skapar skeva linjer från punkt till punkt utan att följa den raka linjen för hur sexet förväntas gå 

till. Hon var den som tydligast kunde formulera hur en klassisk sexakt med en flickvän går 

till, med olika förväntade sexpraktiker som följdes av orgasm. Självklart berättade hon om 

variation, men det stod ändå klart att hennes sexpraktiker inte krävde samma förhandlingar 

som jag såg ett mönster av i övriga intervjuer. Det kan delvis förklaras genom att hon och 

hennes flickvän haft sex med varandra under en mycket mer omfattande tidsperiod, men hon 

saknade även de identitetskopplade incitament som gjorde lesbiska sexpraktiker mer 

oförutsägbara. I förlängningen ger detta att en påbörjad sexakt inte avbryts utan vidare, utan 

istället ger bristande lust upphov till ett gemensamt arbete för att en orgasm ändå ska komma 

och sexet ska kunna avslutas enligt mall.  

 

Utifrån denna del kan det konstateras att både lesbiskt identitetsbygge och outtalade 

orgasmkrav kan påverka huruvida en känner sig bekväm med att yttra ett nej samt hur ett nej 

tas emot. Dessutom kan det skilja sig hur tidigt eller hur sent in i en sexpraktik det känns 

bekvämt att uttala ett nej. Således finns en risk att sex sker utan ett klart samtycke från båda 
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parter. Som tidigare nämnt finns dock en bild av kvinnlig gemenskap vilken inte innefattar 

våldsutövande praktiker, och därför blir det intressant att utreda huruvida det lesbiska sexet 

upplevs röra sig inom en riskzon för övergrepp eller inte.  

 

2.3 Det trygga rummet – eller? 
Min förförståelse var att kvinnoseparatism i ett rum där lesbiska sexpraktiker utförs skulle 

bidra till en tryggare känsla, framför allt vid tillfälliga sexuella relationer, än vad ett 

heterosexuellt möte skulle ge upphov till. Detta bekräftades av intervjudeltagarna till viss del, 

alla hade inte erfarenhet av relationer med både män och kvinnor eller så hade relationerna 

över lag sett mycket olika ut och var därför svåra att jämföra. Maja hade inte haft sex med 

män, men hade reflekterat desto mer över vilka situationer som upplevdes vara trygga och 

vilka som inte gjorde det. Hon berättade om en situation med sin förra flickvän, där 

flickvännen var kåt och tjatade på Maja om att hon ville ha sex. Maja beskrev detta som 

jobbigt, men aldrig obehagligt. Däremot hade Maja reflekterat över att det säkert hade 

uppfattats annorlunda om det inte varit hennes flickvän som tjatade.  

 
Maja: att man har sex med en tjej tror jag har så otroligt stor påverkan i det för att typ om jag var med en 
snubbe och skulle ha sex och han tjatade på mig sådär då skulle jag nog uppfatta det som mer sjukt att 
han gjorde det, för det skulle inte kännas okej. Samma sak med typ andra [sexuella] situationer när man är 
med tjejer, att mycket mer är tillåtet innan det känns obehagligt, fel, typ olagligt. […] man har väldigt hög 
tolerans för det typ. 
 

Hon berättade också om en incident när hon var på väg att ha sex med en man för första 

gången, men ångrade sig på vägen hem till honom.  

 
Maja: jag har nästan haft sex med en kille och det första jag tänkte på när vi åkte hem till honom var att 
nu kanske jag blir våldtagen, vilket är så sjukt! Där gick min kåthet ner så här från hundra till noll, bara 
för att jag kände av den maktrelationen så tydligt jag ba men gud det här är så obehagligt. 

 
Maja fortsatte berätta att detta var en kille hon dessutom kände sedan tidigare. När de väl 

kommit hem kändes det tryggt, men hon var inte kåt på samma sätt som innan så de gick och 

lade sig och sov. Medvetenheten om de maktrelationer som figurerade mellan henne och 

killen hon åkte hem med lyckades alltså bedöva hennes lust, trots att hon kände och litade på 

honom. Samtidigt upplevdes det inte obehagligt när hennes flickvän tjatade på henne om sex. 

Maja var den enda av mina intervjudeltagare som själv identifierade sig helt som lesbisk, hon 

föredrog själv ordet ”gay” men hon skrev under på båda dessa benämningar. Alla andra 

intervjudeltagare undvek helst en ”stämpel”, hade en bi-/pansexuell eller queer identitet. Maja 
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var alltså den av intervjudeltagarna som aktivt tog avstånd från sexuella och romantiska 

relationer med män.  

 

I sin text om lesbiskt kontinuum och lesbisk existens väljer Rich att citera Audre Lordes 

formulering om kvinnlig gemenskap. Rich skriver att när vi breddar den lesbiska definitionen 

bort från den patriarkala varianten och väljer att se det erotiska bortom kroppen, träder en 

kvinnogemenskap i form av ”allorstädes närvarande energi” (1986, 35) fram. Hon fortsätter 

”när vi arbetar tillsammans blir det en stärkande glädje som ’gör oss mindre villiga att 

acceptera maktlöshet, eller andra icke medfödda men inpräglade beteenden som att vara 

resignerad, desperat, självupptagen, deprimerad, självförnekande’” (Rich 1986, 35). Den 

heterosexuella våldtäktens institution (Rich 1986, 28) blir alltså något som en kvinna i 

gemenskap med andra kvinnor är mindre villig att acceptera. Att förövaren i fråga skulle vara 

en del i denna gemenskap förfaller alltså mindre sannolikt, eftersom den lesbiska existensen i 

sig utgör en fristad från maskulint våld. Även i Sörensdotters artikel (2012, 39) formulerar 

intervjudeltagarna det hon benämner som ”den lesbiska drömmen”, vilken bygger på deras 

längtan bort från det penetrationsfokuserade heterosexuella samlaget och längtan till ett 

skuldfritt sexliv fyllt av enbart njutning. I den lesbiska drömmen fanns utrymme att själva 

skriva sexuella script, och på så vis skulle de smärtsamma sexpraktikerna kunna undvikas 

utan skuld. Det lesbiska sexet målas alltså också upp som en utopi, där den kvinnliga 

gemenskapen också bidrar till en mer tillåtande miljö.  

  

Rich konstaterar dock att den lesbiska utopin, trots citering av Audre Lorde, inte är realistisk. 

Hon erkänner partnervåld och psykiskt illamående i lesbiska relationer och skriver att ”det 

skulle vara farligt att romantisera över vad det innebär att älska och handla mot strömmen och 

under häftig bestraffning” (1986, 33). Rich antyder alltså att det är homofobi och sexism i 

kombination, alltså heterosexism mot lesbiska, som ger upphov till många problem som 

uppstår i lesbiska relationer. Detta bekräftas av Lori Girshicks studie om våld i lesbiska 

relationer, vilken konstaterar att samkönat partnervåld och psykisk ohälsa på grund av 

heterosexism eller internaliserad bi- homo- eller transfobi hänger nära samman (2002, 31-48). 

Det bör tilläggas att Girshicks empiri är hämtad ifrån olika delar av USA, där även Rich var 

verksam, vilket kan innebära att Girshicks informanter kan ha vuxit upp i långt mer 

konservativa kontexter än mina. Trots att ingen av mina intervjudeltagare vittnade om våld 

eller sexuella övergrepp inom sina relationer över huvud taget är det viktigt att erkänna dessa 

fenomen som förekommande i lesbiska relationer. Girshick menar att myten om att våld inte 
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förekommer i lesbiska relationer är en stor bidragande faktor till att så få personer berättar om 

sådana upplevelser. När samhället inte erkänner våld i samkönade relationer blir 

konsekvensen att utsatta saknar skyddsnät, utsätts för ifrågasättande bemötanden och blir 

misstänkliggjorda inom sina queera sammanhang (Girshick 2002, 49-62). Tystnaderna kring 

dessa berättelser bidrar alltså till att bibehålla myten om att lesbiska lever i utopiska relationer 

fria från våld och sexuella övertramp, vilket mina intervjudeltagare till viss del bekräftade.   

  

Ingen av de intervjudeltagare som hade en pågående romantisk relation under intervjuernas 

gång berättade om problem i kommunikationen kring sex med sina flickvänner, med det var 

flera intervjudeltagare som berättade om problem som funnits med tidigare flickvänner. Trots 

att det sällan var problem som fick några större konsekvenser eller som de mådde dåligt över i 

efterhand var det en tydlig skillnad mellan hur det talades om en kvinna de levde med under 

samtalets gång och de kvinnor de levt med tidigare i parrelationer. Maria hade erfarenheter av 

att hennes förra flickvän hade varit mer initiativtagande kring sex än hon själv mot slutet av 

deras relation, vilket hon också förklarade med att hon inte längre var kär utan såg henne mer 

som en kompis.  

 
Maria: Men det har väl också berott på men relationen i sig, den kanske var lite ojämlik liksom i hur den 
var utformad, ja men på sättet att den ena kanske ville den relationen lite mer än jag då till exempel, så 
var det i min förra relation. Det är svårt att jämföra liksom men det är ju annorlunda nu. 

 

Hon berättade att hon alltid avvisade sin förra partner när hon själv inte ville ha sex men att 

det ändå i längden blev jobbigt att de ville olika och att de inte pratade om problemet. 

Samtidigt avslutar hon citatet med att det med hennes nuvarande fungerar bättre med 

kommunikation kring sex. Senare i intervjun berättar hon att hon är den som tar absolut mest 

initiativ till sex med sin aktuella flickvän, att det inte är någonting de pratar om men att det 

finns ett gemensamt samförstånd. Detta är ett genomgående tema i intervjuerna, där den 

aktuella parrelationen kommunicerar väl kring sex medan de tidigare relationerna fungerade 

sämre. Självklart kan mina intervjudeltagare ha lärt av tidigare erfarenheter och faktiskt ha 

bättre kommunikation, men det intressanta är att ingen vittnar om problem i den relation de 

befinner sig i.    

 

Att ingen beskriver problem med sexuell kommunikation i sina aktuella parrelationer kan vi 

till viss del förstå genom Richs lesbiska kontinuum (1986, 33-6). Genom kvinnoidentifikation 

och band genom gemensamma erfarenheter blir den lesbiska parrelationen både en stark 
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vänskap och en romantisk relation. Den lojalitet som förväntas ingå i en nära vänskapsrelation 

mellan två personer som erfar sexistiskt förtryck kombineras med den lojalitet som förväntas 

ingå i den parrelation mellan två personer som erfar homofobt förtryck. Det framstår alltså 

sannolikt att den lesbiska relationen upplevs mycket stark, och att det därför kan vara svårt att 

vittna om saker som inte fungerar. På samma sätt kan en internaliserad bild av den tidigare 

nämnda ”lesbiska drömmen” ge upphov till att de problem som finns negligeras.  

 

I Norbergs intervjustudie presenteras hur även samkönade tvåsamma relationer är färgade av 

heteronormativa praktiker, baserat på tvåsamhetens funktion i det heterosexuella 

samhällsbygget. Norberg menar att det förväntas att ett självförverkligande ska komma ur en 

exklusiv parrelation, där de två parterna utvecklas tillsammans. Vänskap, gemenskap och 

bekräftelse blir centrala begrepp för dessa typer av relationer. Hon citerar en informant i en 

lesbisk parrelation på temat, ”…det är inte bara det känslomässiga, att jag är kär i dig. // Det 

blir mer som en gemensam riktning på något sätt. Eller inte en riktning, det är åt många håll” 

(Norberg 2009, 62). Liksom i Ahmeds liknelse (2006) rör sig kropparna i Norbergs studie i 

samma riktning, eller i samma riktningar, i den tvåsamma relationen. Subjekten följer alltså 

varandra under relationens gång, och orienterar sig i förhållande till varandra. När 

parrelationen i fråga tar slut kommer alltså linjerna gå i olika riktningar, söka olika punkter 

och sluta följa varandra. De två kropparna kommer finna nya rum och kroppar att forma och 

formas av. Sett tillbaka kan det alltså vara enklare att se och formulera de problem som fanns, 

när de inte formuleras tillsammans med det andra subjektet. En pågående parrelation kommer 

således vara färgad av vänskap och gemensamma livsriktningar som tillhör tvåsamhetens 

institution. Det är alltså möjligt, utöver den gemenskap som kommer av att vara kvinnor, att 

mina intervjudeltagare inte har möjlighet att formulera de problem som uppstår i sina aktuella 

parrelationer på samma sätt som sina föregående.     

 

Att lesbiskt sex per definition utesluter män, vilka ofta benämns som potentiella förövare av 

vålds- och sexualbrott, är ingen garanti för att lesbiskt sex är fritt från dessa företeelser. Det 

sociala stigma som drabbar kvinnor i samkönade relationer som vittnar om våld kan dessutom 

bidra till att lesbiska kvinnor har ännu mindre stöd i det fall att de skulle utsättas. För mig har 

detta faktum varit ett viktigt argument för att försöka förstå hur utövare av lesbiska 

sexpraktiker signalerar, men kanske framför allt uppfattar, samtycke. Genom att undersöka 

hur människor resonerar kring samtycke och kommunikation i sexuella situationer kan även 

bristerna synliggöras, och förhoppningsvis även underlätta för utsatta personer att berätta.  
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2.4 Skillnader i olika sexpraktiker  
En av mina fem intervjudeltagare, Emma, hade helt slutat ha vaniljsex3 sen hon introducerats 

för BDSM4 för några år sedan. Detta var enligt henne själv till viss del på grund av att 

kommunikationen och förväntningarna är mycket tydligare inom BDSM-sex. Detta belyste 

hur olika sexpraktiker kräver olika typer av kommunikation, och hur personer till och med 

kan välja sexpraktiker utifrån hur de föredrar att kommunicera, som i exemplet med Emma. 

Hon berättade att alla hennes sexuella möten inleddes med ett samtal om sexuella preferenser, 

personliga gränser och liknande. Det kunde antingen vara spontant, att man satt och drack 

kaffe och ändå kom in på vad man tyckte om och inte tyckte om sexuellt, eller bli ett avbrott 

när det väl blivit uppenbart att det kommer inledas någon form av sexuell praktik. Detta skilde 

sig alltså i stor utsträckning från de intervjuer där främst vaniljorienterade sexuella praktiker 

diskuterades. Emma gav ett exempel på hur ett samtal innan BDSM-orienterat sex kunde se 

ut. 

 
Emma: Och så kom vi fram till att vi ville ligga och så vi kom hem till henne och vi gick ut på 
balkongen och tog en cigg och bara satt och pratade om såhär finns det någonting du inte vill att jag 
kallar dig, är det någonting du inte vill, är det någonstans du inte vill att jag rör dig, och då kom det 
fram såhär ”men rör inte mitt kön om jag inte ber om det”. Så det blev väldigt mycket såhär vad vill du, 
vad vill du inte liksom, det är ganska basic egentligen. 

 
Till citatet bör tilläggas att det var en transkvinna som Emma hade sex med, liksom i de flesta 

fall av hennes lesbiska BDSM-utövande. Det mycket specifika samtalet kan alltså också haft 

att göra med en rädsla för att trigga könsdysfori hos sexpartnern genom att ta på fel ställen på 

kroppen. Även Ester, som hade erfarenheter av sex med transpersoner, var noga med att alltid 

fråga var hon fick ta på kroppen och liknande innan sexet inleddes. Emma hade dock samtal 

om vad som var okej och inte innan varje session oavsett kön på hennes sexpartner, vilket gör 

att vi ändå kan tala om citatet som någorlunda representativt. Charlotta Carlström skriver i 

BDSM: paradoxernas praktiker att samtal före en session är en nödvändighet som BDSM-

communityt i stort är medvetet om, för att båda parter ska vara medvetna om de premisser 

sessionen utförs på (2016, 170-3). Hon redogör även för de stoppord som är vanligast 

förekommande i BDSM-praktiker, röd för ”avbryt direkt” och gul för ”hit men inte längre”, 

vilka även Emma använde sig av. Emma berättade att hon sällan kände ett behov av att 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Motsats till BDSM-sex, kommer från att vanilj är den vanligaste glassmaken.	  
4	  Samlingsuttryck för de engelska begreppen bondage and disciplin, dominance and submission, sadism and 
masochism.	  
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diskutera stoppord innan en session, eftersom röd och gul ansågs vara allmänt vedertagna 

inom communityt. Däremot blev det desto viktigare att diskutera hur detta skulle 

kommuniceras ifall en gag5 skulle användas, i vilka fall Emma brukade ha ett föremål i 

handen som hon släppte när hon ville pausa eller avbryta. Innan hon introducerats för BDSM 

upplevdes kommunikationen kring paus och avbrott helt annorlunda, vilket kunde leda till 

nervositet och potentiellt dålig stämning.  

 
Emma: det känns som att det blir lite, kanske inte dålig stämning, jo dålig stämning kan det bli. […] Ja 
för att det känns som att om man säger rött eller gult då blir det inte konstig stämning, det bara, nu har 
någon sagt stopp eller paus då får man bara sätta sig ner och göra någonting annat. […] Men det känns 
som att vaniljsex bygger lite på myter om att ja men man ska hålla på i all evighet och ingen ska behöva 
pausa eller gå på toa någonsin. Nej men det är absurt egentligen när jag tänker på det, speciellt heterosex 
på den fronten i alla fall. 

       

Tidigare diskuterades hur bilden av kvinnogemenskapen kan bidra till att lesbiskt sex 

tillskrivs trygghet, inkänning och säkerhet. Detta kan dock sägas bero på typ av sexpraktik, 

och kanske även huruvida det görs en maktanalys av den sexuella situationen. Eftersom 

Emma utförde sexpraktiker som innehöll fler riskmoment blev konsekvensen att det krävdes 

mer kommunikation, och att den lesbiska aspekten helt eller delvis blev irrelevant i huruvida 

den sexuella situationen upplevdes vara trygg eller inte. Emma berättade också att hon 

började ha BDSM-sex med enstaka cis-män igen efter att hon upptäckt sina queera och 

undergivna sexuella preferenser. Till skillnad från sina tidigare erfarenheter var det 

fortfarande, liksom när hon hade liknande sexpraktiker med kvinnor, framför allt fingrar och 

dildos som användes till vaginalomslutande sex i dessa relationer. Att hon hade heterosexuellt 

sex innebar alltså inte nödvändigtvis att hon hade mer konventionella sexpraktiker, utan hon 

upplevde sexpraktikerna som snarlika när hon hade sex med män, kvinnor och icke-binära 

personer oavsett kropp. En tolkning kan alltså vara att Emmas sexpartners kön inte blir lika 

relevant när hon har sexpraktiker som inte är lika hårt regisserade, och har en fast linje att 

följa som i Ahmeds analogi (2006, 78). Genom att ha sexpraktiker som ligger utanför den 

raka linjen för hur heterosexuellt sex förväntas gå till blir alla sexuella möten queera och 

kräver den kommunikation som tidigare diskuterades i lesbiska sexuella praktiker. När det 

dessutom tillkommer lekar med makt och samtyckt våld läggs det på ytterligare en dimension 

av hur omfattande kommunikationen måste vara. I Carlströms tidigare intervjustudie med 

BDSM-utövare (Carlström 2012) konstateras det att det finns en större medvetenhet om 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Ett föremål som stoppas i munnen för att förhindra personen från att tala.	  
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maktpositioner i den fasta rollsättningen, att BDSM-sex med en dominant man och en 

undergiven kvinna ofta innehåller en större maktanalys än heterosexuellt vaniljsex där dessa 

roller kan förekomma trots att de inte är uttalade. Detta skulle alltså kunna vara ytterligare en 

anledning till varför Emma brydde sig mindre om kön i sina sexuella relationer än hon gjorde 

innan hon introducerades för BDSM. När rollerna och sexpraktikerna är avtalade finns alltså 

mindre plats kvar för den skeva maktfördelning som kunde förekomma vid heteronormativa 

sexuella praktiker. Ytterligare en aspekt i att även heterosexuellt BDSM-sex blir en mer queer 

praktik än motsvarande vaniljsex är att BDSM-utövare har patologiserats historiskt, och 

sadomasochism var en psykiatrisk diagnos i Sverige fram till 2009 (Carlström 2016, 25). I 

jämförelse med homosexualitet, vilket var en psykiatrisk diagnos fram till 1979, kan vi alltså 

förstå att utövande av BDSM-orienterade praktiker ansetts vara sjukligt avvikande av 

majoritetssamhället mycket längre in i vår moderna tid. BDSM-utövare kan alltså sägas leva 

queert oavsett sexuell orientering. 

 

Ingen av de andra personerna identifierade sig som bdsm-utövare, men en majoritet 

diskuterade kommunikation i relation till olika sexpraktiker. Ofta var det lek med lätt smisk, 

handbojor, ögonbindel och dylikt som användes, främst för att göra sexet roligare eller mer 

spännande. Maja tyckte att det var enklare i en relation att inleda mer hårdhänt sex, medan det 

vid en ny sexuell relation kan vara svårare att tyda huruvida det är lämpligt.  

 
Maja: [jag har] faktiskt smiskat någon när jag har haft sex med en typ andra gången men som tur var fick 
jag bra respons [skratt], men det är också lite att man bara ”nu gör jag dethär och vi får se”. Men att man 
heller inte vill ”tjo, är det okej om jag typ smiskar dig nu”, för det känns som att man bara kommer 
förstöra, så att man hellre tar den risken och sen inser att det där kunde bli så fel. Och att man först 
överskrider samtycket lite, och sen bara ”är du okej?” för att inte förstöra moodet [stämningen, min 
anm.]. Vilket känns självklart men också lite dumt. 
 

Att ställa frågan innan om det var okej att smiska var alltså inte ett attraktivt alternativ, för att 

det kunde förstöra stämningen. Det rör sig alltså om en gråzon mellan det uttalat hårdhänta 

sexet, som exempelvis Emma utövar och där det krävs en tydlig kommunikation kring var 

gränserna går, och det vaniljsex som genom mjuka och långsamma rörelser kan kommunicera 

genom kroppen och på så vis inte kräver lika mycket verbal kommunikation. Ett slag med 

öppen hand, i en vaniljorienterad sexakt, verkar alltså skilja sig från övrig beröring. Smisket 

ger upphov till en snabbare beröring, vilken inte lämnar samma utrymme för kommunikativ 

kontakt mellan de två ytorna som vi tidigare tillskrev den beröring som Potts beskriver (2002, 

226). Medan beröring grumlar gränsen för subjekt och objekt genom att båda parter blir 
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berörda och berör samtidigt, blir det tydligt i smisket att den slående handen tillskrivs 

subjektivitet och den mottagande parten upplevs vara mer av ett objekt. Det går alltså inte på 

samma sätt att känna i ett slag huruvida handen mottages väl, så som det går att känna vid en 

långsammare beröring. Utöver detta kan det tillkomma en nivå av att den mottagande parten 

kan uppleva smärta, men i intervjuerna var det ofta tydligt att det första prövande slaget var 

mycket mjukt, för att vid ett dåligt mottagande inte ha orsakat en obehaglig upplevelse för 

personen som smiskades. Samma metod för kommunikation inom en vaniljsexkontext 

användes alltså både i mer inkännande och mer hårdhänta sexuella praktiker. För Emma blev 

som tidigare nämnt den verbala kommunikationens ställning i BDSM-orienterade 

sexpraktiker en faktor i att hon slutade ha vaniljsex. Hon motiverade behovet av tydlig 

kommunikation delvis med sin diagnos på autismspektrumet, men tyckte generellt att 

vaniljsexutövare hade mycket att lära av BDSM-utövare vad gäller kommunikation. 

 
Emma: bara faktumet att det blir okej att sex inte bara ska hända, utan man kan prata om ja men vad gillar 
du faktiskt, det underlättar en hel del […] ja men även i lesbiska förhållanden är jag säker på att den där 
myten om att sex bara ska hända finns. Ja men bara titta varandra i ögonen och sen ska man bara ”åh!”. 

 

Idén om att sex ”bara ska hända”, att båda parter förväntar sig att de läser av varandras subtila 

signaler korrekt, blir väldigt tydlig i citatet av Maja. Trots att hon inte alls visste huruvida 

hennes sexpartner skulle motta smisket på ett bra sätt så förväntades inte kommunikationen 

ske på något annat sätt än via kroppen, och därför fanns inget annat alternativ i stunden än att 

testa sig fram. Majas ansats till mer hårdhänta sexpraktiker genom att testa att smiska sin 

partner blev alltså ett större risktagande än i Emmas fall, trots att det sannolikt var ett slag 

som gav upphov till mindre smärta, eftersom sexpartnern inte kunde samtycka till slaget i 

förväg.  

 

I längre kärleksrelationer verkade kommunikationen inte heller alltid baseras på verbala 

frågor, inte heller när vaniljsexet omförhandlats. Sophia som har varit i en monogam relation 

med sin partner i över fem år berättar att de har börjat knyta fast varandras händer och leka 

med ögonbindlar för att göra sitt sex mer spännande. Hur detta introduceras i stunden är dock 

inte helt självklart.  
  

Sophia: …ibland är det så liksom i början när vi bara pratar eller ibland är det mitt i, ja men vi har en liten 
låda bredvid sängen och bara ”ska vi köra dethär?”. Ibland har jag bundit mig själv fast i sängen när hon 
borstar tänderna så kommer hon tillbaka och ba [skratt] ja men vad är det du gör? 
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De sexuella praktiker i gråzonen mellan vaniljsex och mer hårdhänt sex som inkluderar 

leksaker verkade alltså enklare, i vilket fall mer lättsamt, att prata om. Även Maria menade att 

det upplevdes mycket konstigare att avbryta sexet och plocka fram leksaker utan att säga 

något, vilken i sig öppnar för möjligheten att det som uttalas är en fråga om samtycke till den 

specifika sexpraktiken. I citatet med Sophia fanns det däremot en större risk, eftersom hon 

binder fast sig själv redan innan hennes flickvän har kommit in i rummet. Detta kan dock 

förklaras med att de lekt med att binda fast varandra under en längre tid, och är både mer 

bekväma och bättre på att känna av varandra i samband med dessa lekar. Sophia berättade att 

det kunde vara befriande att binda fast varandra, för att kunna fokusera på en person i taget. I 

annat fall kunde det bli att båda två fokuserade på att tillfredsställa den andra, och inte gav 

tillräckligt med utrymme för den egna njutningen.  

 

Viljan att tillfredsställa och ge sin partner orgasm är ett återkommande tema i Bolsøs artikel 

om orgasm och lesbiskt socialitet (2005). Potentiella anledningar till detta som testas i texten 

är exempelvis kärlek till kvinnokroppen, ett kvinnligt inlärt beteende av att tillfredsställa, och 

att jämna ut den skeva maktfördelning som kommer ur att enbart den ena parten tillfredsställs. 

Trots ett visst ideal att uppnå simultan orgasm, sprunget ur en heteronormativ bild av hur sex 

ska gå till, konstaterar Bolsø att det inom lesbiska sexpraktiker är ett vanligt fenomen att turas 

om i vem som tillfredsställer vem (2005, 37). Detta förklaras med att det är lättare att fokusera 

på den egna njutningen i den mån man slipper fokusera på den andras njutning, och vice 

versa. Detta vittnar även Sophia om, och att binda fast varandra lättar därmed även kraven på 

att ge något tillbaka när man är den mottagande parten. Genom att turas om att binda fast 

varandras händer slipper de ständigt signalera till varandra att de ska fokusera på den egna 

njutningen. Därmed blir bindandet av händer ett direkt medel för att slippa en kommunikation 

som i längden kan upplevas vara tjatig.   

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att kommunikationen vid lesbiska sexpraktiker kan 

se mycket olika ut. I stort sett alla scenarion som diskuterades innan detta avsnitt var mycket 

vaniljorienterade sexpraktiker, vilka analysen formulerades utifrån. Att enbart diskutera hur 

samtycke förstås och kommuniceras i vaniljsex kan i sig reproducera bilden av vad som är 

”vanligt” sex, och vad som är det avvikande. Som tidigare nämnt finns gråzoner mellan 

vaniljsex och BDSM, även om mina intervjudeltagare representerade en relativt stark 

uppdelning. Hur samtycke signaleras måste alltså förstås i relation till aktuell sexpraktik. Att 
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öppet diskutera hur sexet kommer gå till blir utifrån min empiri inte nödvändigt i smeksex där 

de två kropparna kan svara på varandra, medan det i en annan kontext kan vara näst intill 

obligatoriskt för att inte bli obehagligt eller till och med olagligt.  

 

3. Sammanfattning och avslutande reflektioner 
I denna uppsats har jag undersökt hur sexuell praktik, genus och sexualitet samverkar i hur 

samtycke kommuniceras och uppfattas i lesbiska sexpraktiker. Jag inledde med att försöka 

skapa en förståelse för vad som ingår i fenomenet lesbiskt sex, vilket visade sig vara mycket 

mer flytande än i heteronormativt sex. Framför allt intensitet, känslan efteråt och tidsåtgång 

upplevdes vara relevant, medan de faktiska praktikerna som förväntades innefattas kunde se 

mycket olika ut. Samtycket ansågs främst kommuniceras genom kroppslig beröring, medan 

den verbala kommunikationen var mindre viktig. Trots detta krävde det lesbiska sexet mer 

kommunikation än det heteronormativa, eftersom det inte var lika självklart vilka praktiker 

som skulle utföras inom ramen för sexet. Därför blev trygghet en viktig faktor och det 

upplevdes viktigt att ha sex med en partner som en trodde sig kunna ha god kommunikation 

med. Vidare har jag, utifrån den första analysdelens frågetecken kring sexkrav och 

orgasmkrav inom parrelationer, undersökt hur och när ett nej känns bekvämt att uttala inom 

lesbisk tvåsamhet. I en lesbisk parrelation kunde ett nej till att ha sex bidra till att personens 

begär till den andra partnern ifrågasattes, och att en potentiell lesbisk identitet därför 

upplevdes vara hotad. I dessa kontexter fanns en större förståelse för att ena parten inte längre 

var kåt och ville avbryta under tiden de hade sex. Att det upplevdes obekvämt att säga nej ger 

i förlängningen en risk för att personer går med på att ha sex utan att egentligen samtycka, för 

att upprätthålla bilden av en fungerande sexuell lesbisk relation. Att erbjuda att ge sexuellt 

stimuli till dess att partnern fått orgasm utan att själv motta stimuli var också en möjlig 

lösning på problemet. Även detta rör sig i en riskzon för icke samtyckt sex, eftersom detta kan 

användas som metod för att slippa skapa dålig stämning genom att säga nej.  

 

Fortsättningsvis har jag undersökt huruvida risk för sexuella övertramp eller sexuellt våld 

förutsätts figurera i lesbiska sexpraktiker. Det lesbiska rummet upplevdes vara tryggare än ett 

heterosexuellt rum, delvis på grund av den tidigare nämnda kommunikationen som hela tiden 

figurerade under sexets gång. Däremot var det svårare att vittna om problem inom en lesbisk 

relation, eftersom den utöver kärlek och vänskap även formades av gemensamma erfarenheter 

av sexism och homofobi. Detta i kombination med ett socialt stigma kring berättelser om 
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lesbiskt sexuellt våld bidrar till att det finns dåliga förutsättningar att få hjälp ifall ett sexuellt 

övertramp skulle äga rum inom den lesbiska relationen. Slutligen har jag jämfört hur det talas 

om kommunikation i relation till olika sexpraktiker. Inom BDSM diskuteras de premisser som 

sexet ska ske utifrån redan i förväg, och ett större fokus läggs därmed på tydlig, verbal 

kommunikation. Här påverkade inte heller en queer identitet sexet lika mycket, eftersom 

sexpraktiken i sig var queer blev inte kön lika relevant i denna kontext. Det konkreta samtalet 

inför en BDSM-orienterad sexpraktik skilde sig från kommunikationen i vaniljorienterade 

sexpraktiker, även när de var mer hårdhänta, eftersom verbal kommunikation ibland 

upplevdes kunna förstöra stämningen i en vaniljkontext. Naturligen berodde även detta på 

huruvida sexet ägde rum i en parrelation eller i en tillfällig sexuell relation. Det fanns alltså en 

risk för att mer hårdhänta sexpraktiker utfördes utan att ha samtyckts i förväg inom vaniljsex, 

eftersom den kroppsliga kommunikationen inte räckte till för dessa praktiker. 

 

Som tidigare nämnt måste vi förstå hur det ”vanliga” sexet förhåller sig till samtycke för att 

får grepp om hur sexuellt våld fungerar. Som jag tidigare har konstaterat i mitt analysavsnitt 

finns det andra faktorer som påverkar hur lesbiskt sexuellt våld fungerar än de som vanligen 

förekommer i heterosexuellt våld. Därför måste vi, som ett viktigt steg på vägen för att förstå 

och motverka sexuellt våld inom lesbiska relationer, djupare skapa en förståelse för vilka 

företeelser i lesbiska sexpraktiker som riskerar att upptrappas och bidra till att övertramp sker. 

Detta blir mycket viktigt för personer som utövar olika typer av lesbiska sexpraktiker i syfte 

att förebygga övergrepp, men också för de myndigheter och kvinnojourer som hjälper 

våldsutsatta personer. Utan kunskap om vilka risker som finns kopplade till olika sexpraktiker 

riskerar vi att personer mår psykiskt dåligt utan att kunna sätta ord på sina trauman, samt att 

personer ger upphov till trauman utan att själva vara medvetna om detta. Genom att tala om 

och teoretisera samtycke i lesbiska sexpraktiker kan vi dessutom bidra till att bryta det stigma 

som lesbiska BDSM-utövare lever under, trots att det i min uppsats var i just BDSM-

kontexter som risken för att samtycket förbisågs var som minst.  

 

Jag har valt att följa kropparna i min empiri och låtit dem möta teorin på ett fenomenologiskt 

vis, vilket jag anser har gett bra perspektiv på de mer kroppsnära upplevelserna som 

intervjudeltagarna berättar om. Som komplement skulle en bredare analys, vilken inkluderar 

den påverkan som homofobiskt och sexistiskt förtryck har på lesbiska relationer och 

sexpraktiker, behöva göras för att på ett bredare plan erbjuda en förståelse för hur, och varför, 

lesbiska sexpraktiker måste förstås annorlunda än heterosexuella sådana. Detta eftersom det 
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redan konstaterats att dessa förtryckande faktorer har en stor påverkan i hur våld inom 

lesbiska relationer fungerar, och därmed även lär säga en del om hur det kan förebyggas. 

Fortsättningsvis är sexuella förhandlingar i lesbiska relationer över lag ett föga beforskat 

ämne och bör därför undersökas ur alla vinklar möjliga. Min förhoppning är att denna uppsats 

ska kunna läsas som inspiration till vad som går att undersöka inom fältet för lesbiska 

sexpraktiker, och på så vis bidra till att bredda förståelsen av vad som går och bör forskas på 

inom detta fält.  
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