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Maj 2020     205 06 Malmö  
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Sammanfattning  

 

Den här studien undersöker med en kritisk diskurspsykologisk ansats hur män i en 

svensk NoFap-diskurs på Flashback konstruerar maskulinitet. NoFap är en 

amerikansk plattform som rekommenderar framförallt män att avstå från 

pornografi och onani under en period för att förbättra sin sexuella hälsa. Studiens 

empiri kommer från en diskussionstråd på internetforumet Flashback. Studien 

argumenterar med hjälp av kritiskt diskurspsykologiska begrepp och Connells 

teori om hegemonisk maskulinitet att männen försöker uppnå en hegemonisk 

maskulinitet genom att avstå från pornografi och onani. Genom att avstå från 

pornografi kan de nå vad de förstår som en oförstörd maskulinitet som innebär 

kontroll av sexualiteten och dominans gentemot kvinnor och underordnade 

maskuliniteter. Studien finner också att männen har en essentialistisk syn på kropp 

och sexualitet. Kroppen framträder i metaforer där den liknas vid en maskin som 

kan omprogrammeras för att motsvara den oförstörda maskuliniteten. Med 

Connells ord ska de disciplineras till heterosexualitet. Männen ser kvinnor i stor 

utsträckning som tillhandahållare av njutning. De försöker balansera att få utlopp 

för sin sexualitet på rätt sätt och samtidigt behålla en överordnad position 

gentemot kvinnor. Ett ideologiskt dilemma framträder i männens önskan att se 

kvinnor som mer än bara sexuella objekt. Männens avståndstagande från 

pornografi och onani tolkas som ett sätt att göra heterosexualitet på rätt sätt. 
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Abstract 

Using a critical discourse psychological approach, this study examines how men 

in a Swedish NoFap discourse on Flashback constructs masculinity. NoFap is an 

American platform that recommends men to abstain from pornography and 

masturbation for a period of time to improve their sexual health. The focus of this 

study is a discussion thread on the Flashback Internet forum. Using critical 

discourse psychology concepts and Connell's theory of hegemonic masculinity, 

this study argues that the men try to achieve a hegemonic masculinity by 

abstaining from pornography and masturbation. By abstaining from pornography, 

they can reach what they perceive as an undisturbed masculinity which involves 

control of one’s sexuality and dominance towards women and suboriented 

masculinities. The study also finds that men have an essentialist view of the body 

and their sexuality. The body appears in metaphors as a machine that can be 

programmed to better represent what they view as the undisturbed masculinity. In 

Connell's words, they are to be disciplined into heterosexuality. Men see women 

to a great extent as providers of pleasure. The men try to balance having to get 

outlet for their sexuality in the right way and at the same time maintain a superior 

position towards women. An ideological dilemma emerges in the men wanting to 

see women as more than just sexual objects. The men’s rejection of pornography 

and masturbation can be understood as a way to do heterosexuality in the right 

way. 

 

Keywords: abstinence, critical discursive psychology analysis, masculinity, 
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INLEDNING 

 

Pornografi är ett högaktuellt ämne i den svenska samhällsdebatten. Frågorna 

handlar ofta om hur pornografi kan påverka framför allt unga människors 

föreställningar om sexualitet. Oron kopplas ofta samman med pornografins ökade 

tillgänglighet genom den tekniska utvecklingen, där pornografi är lättåtkomligt 

via en telefon eller dator. Motståndet mot pornografi kommer från många olika 

håll och har varierande ideologiska utgångspunkter. Samtida feministiska analyser 

av pornografi fokuserar främst på den socioekonomiska exploateringen av 

kvinnor och antagandet att pornografi påverkar män att bli mer sexuellt 

aggressiva. 

På senare tid har ett nytt fenomen vuxit fram där unga män väljer att avhålla sig 

från onani och pornografikonsumtion, NoFap. NoFap är en organisation som har 

ett amerikanskt ursprung men vars idéer även sprider sig i Sverige. Rörelsens 

ifrågasättande av pornografi skiljer sig från feministiska analyser, då den inte 

kritiserar innehållet eller produktionsvillkoren i pornografi utan dess effekter på 

personer som konsumerar den.  

Samtidigt uppmärksammas allt fler andra mansrörelser i Sverige. Tidskriften 

Fokus gjorde 2018 ett reportage från ett så kallat ”mansläger”, där män från hela 

världen samlades i de småländska skogarna för att tillsammans hitta sig själva – 

som män (Fokus 2018). Män som upplever att de lever i ett ofrivilligt celibat 

organiserar sig på internet under namnet Incel, en rörelse som har kopplats till 

kvinnohat och terrorism (Ging 2019). De här rörelserna beskrivs som en reaktion 

på den feministiska rörelsens framsteg, där kvinnors villkor och förutsättningar 

uppmärksammas allt mer. Mycket kritik riktas mot framförallt heterosexuella män 

och deras beteende. En del påstår att mansrollen just nu genomgår en särskild 

sorts förändring. Ett sådant antagande utgår implicit från att det funnits en tid då 

heterosexuell maskulinitet varit stabil och säker, och inte under hot (Cook 2006). 

Maskulinitetsforskning med en socialkonstruktiv ansats visar att maskulinitet 

genom historien alltid varit under förändring eller förhandling på något sätt. 

 

NoFap, som är den här studiens fokus, kan beskrivas som en typ av mansrörelse. 

Organisationen beskriver sig dock inte som en rörelse utan som en plattform som 

ska hjälpa personer att sluta med pornografi. Plattformen framställer sig som 

vetenskapsbaserad, sekulär och sexpositiv. NoFap kritiserar pornografi för att den 

är beroendeframkallande, att den förstör männens dopaminsystem och försämrar 

den sexuella hälsan. Vilken typ av manlighet är det som konstrueras i en sådan 

diskurs? Vilka motiv har männen till att undvika onani och pornografi? Den är 

studien bidrar med en inblick i en svensk NoFap-diskurs, något som inte har 

studerats tidigare. 

 

Studiens syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur manlig sexualitet konstrueras i en svensk 

NoFap-diskurs på diskussionsforumet Flashback. Studiens frågeställningar är: 

 

Vilka maskulina ideal framträder i diskussionstråden? 

Hur framträder synen på en maskulin kropp? 

Vilken syn på kvinnor framkommer? 
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Bakgrund till organisationen NoFap 
“NoFap® is a comprehensive community-based porn recovery website. 

We offer all the tools our users need to connect with a supportive 

community of individuals determined to quit porn use and free 

themselves from compulsive sexual behaviors. With our website, forums, 

articles and apps, NoFap helps our users overcome their sexual addictions 

so they can heal from porn-induced sexual dysfunctions, improve their 

relationships, and ultimately live their most fulfilling lives.” (NoFap 

2020a). 

 

NoFap började som ett forum, grundat av Alexander Rhodes år 2011, på det 

amerikanska diskussionsforumet Reddit och utvecklades sedan till en egen 

hemsida (NoFap 2020a). NoFap beskriver sig själva som en organisation eller 

plattform. Själva ordet NoFap kommer från ordet ”fapping” som är slang för 

manlig onani.1 Besökarna, eller deltagarna, välkomnas för att förbättra sig själva 

och sin sexuella hälsa. På hemsidan står det uttryckligen att det inte finns något 

politiskt eller socialt ideal som alla i organisationen delar (a.a.). Det enda de säger 

sig ha gemensamt är tron på att de genom att avstå från ett visst sexuellt beteende 

för en tid kommer få ett bättre liv. På hemsidan är det uttalat att NoFap inte är en 

anti-onani-hemsida. Majoriteten tycker inte att det är något fel med att onanera, 

men att det kan finnas skäl att avstå från det ett tag. Tanken är att man ska avstå 

från att onanera till pornografi under 90 dagar för att återställa, så kallat 

”reboota”, sitt dopaminsystem. De flesta återgår till onani (utan pornografi) efter 

att ha ”rebootats”. NoFap säger sig inte vara sexnegativ, utan menar att nämnda 

”rebooting” förbättrar sexlivet. Hemsidan poängterar att ”reboot”-processen är 

individuell, och att det är fel att säga att alla deltagare slutar onanera. Syftet med 

hemsidan är att hjälpa folk att sluta använda pornografi genom utbildning och 

stöd.  

 

Antalet medlemmar som är registrerade på hemsidans forum är drygt 280 000 i 

skrivande stund (2020-05-12). Enligt organisationens egen undersökning från 

2012 består medlemmar till 97% av män och 3% av kvinnor (NoFap 2020b). 91% 

av medlemmarna identifierade sig som heterosexuella män. Medlemmarna 

beskrivs som unga, 56% är fortfarande studenter.  

 

NoFaps kritik mot pornografi handlar mycket om hur pornografi påverkar hjärnan 

hos den som konsumerar den (NoFap 2020a). Grunden i kritiken handlar om hur 

hjärnan inte kan skilja på vad som händer i pornografi och vad som händer i 

verkligheten och att det därför kan påverka konsumentens sexliv med fysiska 

partners. Det kan handla om en känsla att inte kunna bli upphetsad av personer 

utanför pornografin. Pornografi uppfattas som beroendeframkallande på grund av 

hur det påverkar dopaminsystemet. 

 

Den svenska digitala byrån KIT gjorde ett reportage om NoFap i juni 2018, 

”NoFap-rörelsen växer. Varför slutar unga killa runka?” (KIT 2018). I reportaget 

framkommer kritik som går ut på att den forskning som NoFap bygger på är 

pseudovetenskaplig, förenklad och finansierad av företag som arbetar med 

behandling av påstått pornografiberoende. Artikelförfattaren menar att fokus för 

unga män har hamnat fel, istället för försök till kontroll och självdisciplin borde 

                                                 
1 ”Fapping” ursprungligen onomatopoetiskt: ska likna ljudet som uppstår vid viss sorts onani. 

(Melmagazine 2017). 



 3  

fokus vara på självkännedom och tillit till sin egen förmåga att bedöma vad som 

känns rätt. 

 

 

BAKGRUND 

 

För att ge en bakgrund till NoFap kommer inledningsvis en redogörelse för hur 

synen på manlig onani har förändrats historiskt. Det behövs en historisk kontext 

för att kunna förstå männens förhållningssätt till onani idag. Synen på onani 

speglar också på många sätt synen på manlig sexualitet. Redogörelsen kommer 

också uppehålla sig vid den symbolik som sperma burit på genom historien. 

Sedan kommer en bakgrund till hur mäns pornografikonsumtion ser ut i Sverige 

idag, bland annat med siffror från Folkhälsomyndighetens senaste 

sexvaneundersökningen. Det görs också några nedslag i hur manlig sexualitet 

framträder i dagens pornografidebatt i samhället samt i den kritik som riktas mot 

pornografi från feministiskt håll. Detta för att ge en bakgrund till några av de 

diskurser som finns om mäns onani och pornografikonsumtion. 

 

Den manliga onanins historia 
Föreställningar om och attityder till onani har varierat genom historien, och för att 

ge en kontext till NoFap-rörelsen idag kommer här en historisk bakgrund. Vi 

kommer se att synen på onani idag fortfarande bär på historiska föreställningar om 

dess konsekvenser för utövaren. 

 

Historikern och sexologen Tomas Laqueur (2003) skriver i boken Solitary Sex om 

onanins kulturhistoria. Han beskriver hur onanin under 1700-talet gick från att ses 

som en mindre religiös överträdelse till att bli en fråga för medicinsk kunskap och 

moral. Under en period framställdes onani som ett stort hot mot folkhälsan då det 

ansågs leda till bland annat utmattning, trötthet, kraftlöshet, sämre minne och syn. 

I förlängningen ansågs onani kunna leda till döden. Foucault beskriver det här 

”kriget mot onanin” som en del av ett strategiskt system som från 1700-talet och 

framåt såg barns sexuella aktivitet både som ”naturlig” och ”mot naturen”. 

(Foucault 2002, sid. 113). Barn sågs som ”försexuella” och befann sig därför på 

en farlig gränslinje som krävde noggrann övervakning. De upplysande texter som 

spreds under den här perioden handlade främst om pojkars onani, men även 

kvinnlig onani fördömdes hårt (Laqueur 2003). Vissa menade till och med att 

kvinnlig onani var farligare än manlig dito. Det som främst särskilde 

uppfattningen om manlig och kvinnlig onani var synen på sädesvätskan (a.a.). 

Utlösningen påstods innebära en förlust av energi, närmare bestämt en maskulin, 

viril energi. En föreställning som växte fram på 1800-talet som kommit att kallas 

för ”spermatic economy” innebar att den manliga energin ansågs befinna sig i en 

sluten kroppslig ekonomi (Burstyn 1999, sid. 78). Det vill säga att energin, som 

kopplades till sperma och utlösning, behövde disciplineras och hushållas. 

Utlösningen blev som en resurs vilken kan behållas eller förloras. Energin sågs 

inte bara som individuell utan också som en gemensam resurs. Onanin förstods 

som en ensam, antisocial och världsfrånvänd praktik. Genom att återupprätta den 

manliga kraften kunde man också återgå till ett socialt liv, och till en mänsklig 

solidaritet (Looby 1995). 

 

I en tid där vetenskap och upplysning var i fokus, frågar sig Laqueur (2003) varför 

onanisten framträder som sjuk och omoralisk när sexualitet samtidigt frigörs från 
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många andra föreställningar. Varför ansågs just onani vara farligt? Laqueur menar 

att det handlar om individens relation till samhället, att vara en socialiserad och 

civiliserad varelse. I en tid då transparens är viktigt, så är onanin hemlig. Den har 

en benägenhet till överdrivet utövande, eftersom begär och tillfredsställelse finns 

på samma ställe: den egna kroppen. Onanin härstammar också ur fantasin och har 

inga band till verkligheten (a.a.). Det handlar om relationen mellan individen och 

den sociala världen, där ensamsex är fel sorts ensamhet, fel sorts njutning, fel 

sorts fantasier och fel sorts engagemang med sitt inre jag. Onanin finns potentiellt 

alltid med oss, var vi än är, och därför är den farligare än något annat. Det finns 

inget som hotar den, inga naturliga “rovdjur”. Att onanera går alltså mot den 

sociala ordningen (a.a.). Den kanadensiske sociologen Steve Garlick (2011) 

kompletterar Laqueur och poängterar att det är en heteronormativ naturlig ordning 

som störs, som anses ligga till grund för sociala relationer. Onani blev på grund av 

detta speciellt problematiskt för pojkar och män eftersom den representerade en 

förlust av kontroll över deras egen natur och därför underminerade deras sociala 

status. Den kanadensiske historiken McLaren (2007), som skriver om 

impotensens kulturhistoria, tar upp hur impotens under den här perioden härleddes 

till onani. Onani leder till impotens som i sin tur leder till mer onani, detta på 

grund av rädsla för att initiera sexuellt umgänge med någon. På så sätt kunde 

onanin ses som ett hot mot det fullbordade heterosexuella samlaget. Garlick 

(2011) lyfter också att det faktum att oron över onanins effekter uppstår under 

samma tid som pornografiska skildringar sprids i större mängd ofta har förbisetts. 

Onani och pornografi har haft en symbiotisk relation de senaste tre århundradena. 

Garlick menar att synen på både onani och pornografi handlar om hur 

maskulinitet konstrueras i förhållande till en naturlig ordning, kontrollen över sig 

själv. 

 

En annan syn på onani kom när Freud introducerade sina tankar om företeelsen 

(Laqueur 2003). Freud menade att onani är något naturligt och en del av 

utvecklingen från barn till vuxen (Freud 1991). Det är något man ska gå igenom 

men behöver sedan växa ifrån för att bli vuxen. Onani blev istället en fråga om 

mognad. Laqueur (2003) menar att onani hos en vuxen blev ett tecken på 

misslyckande, otillräcklighet och skam. När sedan Kinsey-rapporterna om 

människors sexuella vanor publicerades på slutet av 1940- och början på 1950-

talet visade det sig att onani var mer vanligt förekommande hos den amerikanska 

befolkningen än man tidigare tänkt sig (a.a.). 

 

Laqueur (2003) redogör för hur kvinnlig onani börjades förstås ur ett annat 

perspektiv i och med kvinnorörelsens framsteg. Där fick onani stå för autonomi, 

frigörelse och självuppfyllelse. Enligt Laqueur genomgick den manliga onanin 

inte samma utveckling utan fortsatte associeras med skam och skämt. ”Riktiga” 

män som kan få kvinnor behöver inte onani. Att det i det engelska språket 

används skällsord som ”wanker” och ”jerker” är ett exempel på det (Laqueur 

2003, sid. 81). Samtidigt verkar onani och pornografi i större utsträckning vara 

tillgängliga och socialt accepterade för män än för kvinnor. Pornografi har fått 

mycket kritik från feministiskt håll för att den är gjord av män för män (Williams 

1999, sid. 7). Det verkar finnas en större acceptans för män att onanera och 

konsumera pornografi, även om det fortfarande ses som en sämre sorts sex eller 

ett sexuellt misslyckande.  

 

Som vi kommer se liknar idéerna inom NoFap-diskursen många historiska 

föreställningar om onani och dess påverkan på kroppen. Särskilt begreppet 
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”spermatic economy” kommer bli relevant i förståelsen av männens synsätt på 

utlösning. Spermas olika historiska och kulturella betydelser kommer diskuteras i 

följande avsnitt. 

 

Utlösning och sperma  
Som redogjorts för ovan associerades alltså sperma med en manlig energi under 

den så kallade ”onanihysterin” under 1700- 1800-talen. Sociologen Moore (2007) 

menar att spermas betydelser är lika flytande som substansen själv. Hur vi 

värderar sperma eller sädesvätska säger något om de rådande idéerna om män och 

maskulinitet. Sperma och utlösning har i olika historiska och kulturella kontexter 

laddats med olika innebörder. Ett känt exempel är hur sperma använts hos vissa 

folkgrupper på Papua Nya Guinea där den haft en ceremoniell betydelse för 

pojkar som ska gå in i vuxenlivet (Johnsdotter 2012). Där sväljer unga pojkar 

äldre pojkar eller mäns sperma eftersom den har en laddning av manlighet. Emily 

Martin (1991) skriver om hur ägget och spermien presenteras och får 

könsstereotypa egenskaper i olika vetenskapliga framställningar av 

befruktningsprocessen. Spermien beskrivs som aktiv och energisk. Ägget däremot 

är passivt som behöver spermien för att väckas till liv. Martin menar att även om 

forskning visar att könscellernas beteenden inte är så uppdelade, fortsätter 

framställningarna ändå ha en stark genusprägel. Inom pornografin har sperma 

också en särskild betydelse. ”The moneyshoot”, när mannen i pornografisk film 

får utlösning är en i princip obligatorisk del av den pornografiska dramaturgin 

(Moore 2007). Männens utlösning förstås som ett bevis på att njutningen som 

visas är ”äkta” njutning (Williams 1999). Därför är det också viktigt att själva 

sperman syns i filmen, där den inom heterosexuell pornografi ofta placeras på 

kvinnans kropp. Utlösningen signalerar samtidigt att den sexuella akten är 

avslutad. Enligt Moore (2007) får därför utlösningen en betydelse av kontroll, 

njutning och framgång inom pornografin.  

 

Utlösning har på olika sätt laddats med variationsrika värderingar och symboler. 

Den här studien kommer visa att männen inom NoFap-diskursen också ger 

utlösningen en särskild betydelse kopplad till en maskulin energi och 

självkontroll. 

 

Mäns pornografikonsumtion och pornografidebatten 
Diskurser som berör samhällets pornografikonsumtion påverkar de möjligheter 

som studiens män har för att förstå och presentera sig själva som 

pornografikonsumenter. Här följer en övergripande redogörelse för hur 

diskussionen pågår om mäns användande av pornografi. 

 

Studier visar på att pornografikonsumtion är en del av den sexuella repertoaren för 

en betydande majoritet av män. Enligt Folkhälsomyndighetens rapport om 

svenskarnas sexualvanor konsumerar 72% av männen pornografi 

(Folkhälsomyndigheten 2019). Frekvent användning (3-7 dagar i veckan) av 

pornografi var vanligast bland män i åldern 16–29 år (41%). 5% av männen 

uppgav att pornografianvändningen i huvudsak hade en negativ påverkan på 

sexlivet medan 23 % uppgav att den hade en positiv påverkan. I gruppen 16-29 

där användning var vanligast upplevde fler en negativ påverkan jämfört med män 

i allmänhet. Det var också vanligare att frekventa användare kände så höga krav 

på att prestera sexuellt att det upplevdes som ett problem (14%) än de som 

konsumerade pornografi i mindre utsträckning. 
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Att män i stor utsträckning konsumerar pornografi har uppmärksammats från 

feministiskt håll. Historiskt har pornografi fått omfattande kritik inom 

radikalfeministisk teoribildning, där den ses som en förklaring till sexuella 

övergrepp och könsstereotypa föreställningar om sexualitet inom en patriarkal 

våldtäktskultur (se t.ex. Dworkin 2003). Pornografi förstås som en produkt av 

män för män. Samtida feministiska analyser av pornografi fokuserar på 

exploateringen av kvinnor och deras kroppar. Kvinnojoursorganisationen Unizon 

tar till exempel upp forskning som argumenterar för att pornografi, både det de 

kallar våldspornografi och ickevåldspornografi, leder till att män blir mer sexuellt 

aggressiva vilket främjar och trivialiserar våld mot kvinnor (Unizon 2020). ”Porr 

är inte sex”, menar Unizon som tillsammans med andra feministiska kritiker 

menar att pornografi ”kapar” sexualiteten. Debatten har också handlat om ett 

eventuellt pornografiberoende, och pornografi har kommit att kallas en “visuell 

drog” (se Ahlin & Stigberg 2016) även om en sådan definition är kritiserad och 

det saknas vetenskaplig konsensus kring begreppet pornografiberoende (se t.ex. 

Duffy m.fl. 2016; Taylor 2019). I debatten har förslag lagts fram som t.ex. 

pornografifilter på datorer i skolan och andra sätt att förbjuda, eller i alla fall 

minska, pornografins tillgänglighet för framförallt barn. 

 

Andra perspektiv på pornografi har inte fått lika stort utrymme i debatten. Till 

exempel ser många sexpositiva feminister en potential i pornografi och menar att 

pornografimotståndarnas kritik utgår från ett heteronormativt perspektiv. De 

menar att pornografi också kan möjliggöra nya sätt att organisera njutningar på, 

som annars hamnar utanför normen (Sullivan & McKee 2015). En finsk studie 

undersöker unga personers inskickade frågor till rådgivare inom sexuell hälsa 

(Spišák 2016). Studien visar på hur själva diskussionen kring pornografi som 

något skadligt påverkar unga människor idag. Studien fann att de flesta 

ungdomarna inte upplevde sin pornografikonsumtion som problematisk, men de 

förstod av samhället att den borde vara det. Enligt studien tar ungdomarna på sig 

en oro och en skam på grund av hur vi pratar om pornografi.  

 

Don Kulick (2007) menar att debatten om pornografins konsekvenser i dagens 

Sverige påverkar hur samhället ser på manlig onani. Enligt Kulick separeras bra 

och dålig onani av en tydlig gräns: användandet av pornografi. Han menar att alla 

de fördelar som knyts till onani, som dess hälsofördelar, ett sätt att upptäcka och 

utforska sig själv, ett sätt att öka sin sexuella självkänsla, bara gäller vid onani 

som sker utan pornografi. Pornografianvändning, menar Kulick, är skiljelinjen där 

naturlig, hälsosam, bejakande onani blir dålig, onaturlig och socialt destruktiv 

onani. Han menar vidare att det inte går att prata om onani i en generell betydelse 

i en svensk diskurs, då företeelsen till största del är könad. I offentlig diskurs är 

kvinnlig onani något positivt som flickor borde lära sig och prata mer om, som ett 

sätt att lära sig mer om sina kroppar och sin sexualitet. När det gäller manlig onani 

är det däremot annorlunda. Pojkar antas lära sig onanera själva i ung ålder. Det 

finns också ett vanligt antagande att pojkar lär sig att onanera genom att titta på 

pornografi (a.a.). Kulick menar också att i Sverige så definieras pornografi ofta 

som utnyttjande av kvinnor. Eftersom manlig onani förknippas med pornografi 

och pornografi förknippas med sexuella övergrepp, så handlar manlig onani om 

övergrepp. Enligt Kulick är onani en del av flera manliga sexuella praktiker som 

mer och mer ses som moralisk oacceptabla. I den publika diskursen är budskapet 

att manlig sexualitet måste reformeras, behandlas eller straffas. 
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FORSKNINGSÖVERSIKT 

 

De studier som har gjorts om mäns konsumtion av pornografi har ofta haft ett 

problembaserat perspektiv, där tyngden legat på vilka negativa effekter 

pornografianvändning kan ha (Attwood 2010). Studier har utforskat sambandet 

mellan till exempel sexuell aggression och pornografikonsumtion (se t.ex. Wright 

m.fl. 2016), mellan sexuella problem och pornografi (t.ex. Begovic 2019), eller 

hur man ska förstå och definiera ett eventuellt pornografiberoende (t.ex Gola m.fl. 

2017). Ämnet pornografi är laddat och så även inom forskningen. Jag kommer 

först gå igenom några studier om hur mansrörelser har utvecklats och organiserar 

sig på internet och därefter studier som fokuserar på hur män presenterar 

erfarenheter av pornografi och onani på internetforum. Då den här studien inte 

intresserar sig specifikt för pornografins eventuella konsekvenser utan för hur 

männen konstruerar maskulinitet på internet i talet om pornografi kommer några 

studier presenteras översiktligt medan andra studier med samma fokus som denna 

kommer lyftas fram. 

 

Studier om mansrörelser 
Idéhistorikern Helena Hill (2007) beskriver hur en svensk mansrörelse under 

1970- och tidigt 1980-tal utvecklades med inspiration från kvinnorörelsen. Denna 

mansrörelse kritiserade en konventionell förståelse av maskulinitet. Mansrörelsen 

uppstod parallellt med kvinnorörelsen men utvecklades sedan åt ett annat håll. 

Hill beskriver hur den svenska mansrörelsen gick från att betona rätten till att vara 

mänsklig till rätten att vara manlig. Man ville ”återupptäcka en förlorad 

manlighet” (Hill 2007, sid. 225). En manlighet som gått förlorad när män 

uppmanats att visa mer känslor, ta hand om barn osv. Det underliggande 

budskapet var att en man fortfarande ska vara man, åtskild från kvinnan, samtidigt 

som han kunde till exempel ta mer ansvar i hemmet. På så sätt kunde männen 

upprätthålla en hegemonisk position samtidigt som innehållet i maskuliniteten 

förändrades.  

 

Debbie Ging (2019) skriver om hur antifeministiska mansrörelser förändrats och 

fått nya möjligheter genom internet. Hennes studie behandlar hur rörelser inom 

vad som kallas ”the manosphere” förhåller sig till hegemonisk maskulinitet och på 

vilket sätt internet och sociala medier underlättar nya sätt att hävda manlig 

hegemoni. De olika sammanhangen hon studerar i ”manosfären” är uttalat 

antifeministiska och misogyna, som till exempel Incel-rörelsen. Ging menar att 

männen intar en offerroll, som ”beta males” 2, för att försvara sig mot hot mot 

makt och privilegium. Hegemoniska maskuliniteter kan också låna aspekter av 

andra maskuliniteter som strategi för att behålla dominans, till exempel uttrycka 

en större acceptans för homosexualitet. Ging finner också att olika grupper inom 

”manosfären” på internet domineras av ett evolutionärpsykologiskt synsätt på 

mäns och kvinnors beteenden.  

 

NoFap kan ses som en sorts mansrörelse, en självhjälpsgrupp av män för män. I 

likhet med andra mansrörelser inom ”manosfären” utgår NoFap också från ett 

                                                 
2 Alfahannar och betahannar är begrepp lånade från djurvärlden där alfahannen är den 

dominerande hannen som leder en djurflock. Betahannen förstås då som en hanne som står lägre 

ner i flockens hierarki. (Nationalencyklopedin 2020) 

 



 8  

evolutionärpsykologiskt perspektiv, något som kommer redogöras för senare 

under Resultat och analys. 

 

Studier om mäns diskussioner om pornografi och onani på 
internetforum 

Zimmer och Imhoff (2020) uppmärksammar att allt fler män använder 

avhållsamhet från onani som ett sätt att förbättra sin sexuella självkontroll. Genom 

en enkätundersökning på diskussionsforumet Reddit fann de ett samband mellan 

motivation att avstå från onani och inställning till onani, framför allt 

föreställningen att onani är ohälsosamt. De fann också ett samband med 

konservatism, religiositet och en lägre tillit till vetenskap. 

 

Simon Lindgren (2010) har gjort en studie av inlägg på ett kommentarsfält på en 

populär heterosexuell pornografihemsida. Syftet var att utforska hur deltagarna 

konsumerar och diskuterar pornografi och hur pornografi används i social 

interaktion och identitetskonstruktion. Han menar att det finns en stereotyp bild av 

pornografikonsumenten som onanerande ensam man. Det han kommer fram till är 

att pornografi inte bara används som individuell sexuell stimulering utan också 

som del i ett slags kollektiv ”male bonding”. Lindgren vill utöka bilden av 

pornografikonsumenterna som inte bara ensamma onanister utan som en del av ett 

kreativt kollektiv av kritiska deltagare. Han menar att det handlar både om att 

presentera sina egna behov och preferenser för en homosocial peer-grupp som att 

själv konsumera bilder och videos. Onanin framträder i studien som primärt 

egocentrisk och sekundärt en homosocial aktivitet. Lindgren menar att onani blir 

en daglig rutin, något som gör män till män, där kvinnors deltagande är av mindre 

vikt. Lindgrens studie lyfter internet som en plats där maskulina normer har 

potential att både utmanas och omplaceras. Senare kommer vi se hur diskursen 

inom NoFap skiljer sig från den som Lindgren har studerat, då det snarare är 

avhållsamheten från onani som gör män till män.  

 

En italiensk studie utforskar också hur män diskuterar pornografikonsumtion på 

internet. Cavaglion (2009) analyserar en italiensk självhjälpsgrupp på internet som 

riktar sig till de som upplever ett ”pornografiberoende”. Cavaglion analyserar 

personliga och gemensamma narrativ i forumet och illustrerar olika former av oro 

och ångest som användarna uttrycker. Det handlar om oro för eskalerande 

pornografikonsumtion, en försämring av deras sociala och ”normala” sexuella liv 

och känslan av att förlora kontroll över det egna beteendet. Cavaglion kommer 

fram till att internetberoende är en riktig sjukdom för många och att det kan ha 

destruktiva konsekvenser för välmående, arbete, sexliv och familjerelationer. De 

nyzeeländska forskarna Taylor och Jackson (2018), som gjort en diskursanalys av 

maskulinitet inom en NoFap-diskurs, är kritiska till Cavaglions slutsatser. De 

menar att hans fokus på den patologiska naturen av ”överdriven” 

pornografikonsumtion är förenklad, eftersom han inte tar hänsyn till hur 

användarna förhåller sig till normativa förväntningar på maskulinitet. Som 

exempel tar de hur Cavaglion tolkar användarnas uttalanden som att de känner 

skam för sitt pornografiberoende, medan Taylor och Jackson menar att skammen 

kan läsas som ett sätt att ta avstånd från pornografi eftersom det stör en förväntad 

”normal” sexualitet. Oro och stress kan alltså läsas som ett diskursivt försök att 

visa att onani till pornografi är mindre värt än sex mellan partners.  

 

Taylor och Jackson (2018) närmar sig alltså ämnet från ett annat håll. Istället för 

att se att män avstår från pornografi på grund av att en intern biologisk drift 
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kommer i vägen för deras liv, menar de att vissa avstår pornografi för att förena 

den med särskilda förväntningar på normativ maskulinitet. De har gjort en 

diskursanalys av hur män på ett NoFap-forum på internet förhandlar motsägelser 

kring sin avhållsamhet från pornografi med att presentera sig själva som 

maskulina subjekt. De utgår från diskussionstrådar på Reddit, ett amerikanskt 

diskussionsforum på internet. I studien finner de att vissa användare avvisar 

pornografi för att kunna förena pornografikonsumtion med upplevda krav på en 

normativ hetero-maskulinitet. De finner att användarna använder sig av en 

idealiserad diskurs som förutsätter en medfödd manlighet och ett behov av 

”riktigt” sex för att legitimera sitt motstånd mot pornografi och onani. Männen 

avvisar dock feministisk kritik mot pornografi. 

 

Den här studien delar utgångspunkt med Taylor och Jackson (2018). Den 

intresserar sig inte för pornografikonsumtionens eventuella konsekvenser utan hur 

männen konstruerar maskulinitet i talet om den. Att studera hur pornografi är del 

av människors meningsskapande kan bidra till en större nyansering av 

diskussionen om pornografi. Det har inte gjorts några tidigare studier om en 

svensk NoFap-diskurs. Den svenska NoFap-kontexten kan antas vara annorlunda 

än den anglo-amerikanska som studerats tidigare, detta då samhällsdiskursen i 

högre grad präglas av frågor om feminism och jämställdhet. 

Antipornografidebattörer får gehör i stor utsträckning, men de tenderar att utgå 

från en feministisk analys i sin kritik. Därför är det intressant att se hur män i en 

svensk kontext förhåller sig till sin självvalda avhållsamhet och en svensk diskurs 

om pornografi. 

 

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

För att kunna förstå hur männen förhåller sig till onani och pornografi, vilka 

föreställningar som finns och hur dessa påverkar konstruktionen av maskulinitet 

har den här studien en kritisk diskurspsykologisk ansats. Ansatsen, tillsammans 

med de diskurspsykologiska begreppen, tolkningsrepertoar och ideologiska 

dilemman, kommer beskrivas i det här kapitlet. Vidare kommer också Connells 

teori om hegemonisk maskulinitet att presenteras, där fokus ligger på 

teoribildning kring en hegemonisk maskulin kropp och sexualitet. 

 

Kritisk diskurspsykologi 
Den kritiska diskurspsykologin fokuserar, till skillnad från annan diskursanalys, 

på social interaktion snarare än på mer övergripande diskurser på samhällsnivå 

(Bergström & Ekström 2018; Winther Jørgensen & Phillips 2000). Den intresserar 

sig för hur individer gemensamt konstruerar verkligheten genom språket. 

Individer ses inte enbart som påverkade av eller bärare av diskurser, utan också 

som användare och skapare av dem. 

 

Tolkningsrepertoar 
För att förstå vilka föreställningar och antaganden om maskulinitet som männen 

inom NoFap använder sig av, tar studien hjälp av det diskurspsykologiska 

begreppet tolkningsrepertoar. Som tidigare redogjorts för är det som framför allt 

skiljer diskurspsykologin från andra diskursanalyser dess fokus på individers 

agentskap. Det innebär att människor inte bara blir något av en diskurs, utan även 
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gör diskurs. För att tydliggöra det perspektivet används inom diskurspsykologin 

begreppet tolkningsrepertoar. Begreppet kan beskrivas som småskaliga och 

avgränsade diskurser (Bergström & Ekström 2018). Det används för att betona att 

fokus ligger på den sociala interaktionen och vilka resurser som är tillgängliga för 

individerna i olika sammanhang. Tolkningsrepertoarer är alltså de föreställningar 

och antaganden om världen som individer har att tillgå i en social interaktion. När 

människor talar eller tänker om saker, gör de det i ordalag som redan 

tillhandahållits dem av historien (Edley 2001). Världsbilder konstrueras och 

uppfattas som verkliga av de medverkande. Intresset inom diskurspsykologin 

ligger inte i huruvida praktikerna som skapar tolkningsrepertoarerna är sanna eller 

inte utan hur de etableras som sanna och solida (a.a.). Utgångspunkten är att 

männen i studien har möjlighet att välja mellan och interagera utifrån skilda 

föreställningar och antaganden. Det är detta handlingsutrymme diskurspsykologin 

intresserar sig för. Edley (2001) menar att man kan se konversationer som ett 

lapptäcke med utdrag ur olika tolkningsrepertoarer, eller som en dans där 

deltagarna har möjlighet att improvisera allt eftersom men där rörelserna ändå 

följer ett förutbestämt mönster.  

 

Edley (2001) menar vidare att maskulinitet kan bli rutinmässig och automatiserad. 

Människor försöker göra det som funkar bäst i en social situation – snarare än det 

som kommer spontant. Det betyder dock inte att allt går att välja och vraka i det 

som passar bäst i en situation. Vissa diskursiva aktiviteter är inte en del av många 

mäns vardagliga praktiska rutiner. Enligt Edley är vissa aktiviteter inte 

tillgängliga för männen, de är ”out of practice”, till exempel att uttrycka vissa 

känslor. Det beror på att maskulinitet är en diskursiv prestation snarare än 

”naturliga” fakta. Genusidentiteter är förhandlade, görs tillsammans med andra, 

och involverar också makt (a.a.). Edley understryker att män inte är fria att 

konstruera sig själva som de vill, utan deras kulturella historia styr vilka 

identiteter som är möjliga. Det här innebär enligt Edley att studier om 

maskulinitet med en kritisk diskurspsykologisk ansats behöver fokusera på talet, 

och analysera konversation och dialog. Studien behöver också vara känslig för 

maskulinitetens kulturhistoria, vilka former av maskulinitet erbjuds och är 

tillgängliga för männen, för att kunna förstå de val som görs.  

 

Ideologiska dilemman 
Ett annat begrepp från diskurspsykologin som kommer användas i studien är 

ideologiska dilemman. Med begreppet menas de ”levda” ideologierna i kontrast 

till de ”intellektuella” ideologierna (Edley 2001). Det är de föreställningar och 

värderingar som anses vara ”common sense”, tillhöra ett slags kollektiv förnuft, i 

en kultur men som också kan vara motsägelsefulla. Som exempel är olika 

ordspråk som säger emot varandra. Det här har oftast setts som att de levda 

ideologierna inte är sanna eller trovärdiga, men om man studerar dem kan man se 

att de är viktiga och flexibla resurser i social interaktion (a.a.). Ideologiska 

dilemman kommer användas när det gäller männen inom NoFap-diskursens 

förhållningssätt till kvinnor, där motsägelsefulla tolkningsrepertoarer 

framkommer. 

 

Kritisk diskurspsykologi 
Det kritiska i en kritisk diskurspsykologisk studie om maskulinitet innebär att den 

behöver en känsla för makt, och fråga sig vem som tjänar på att vissa definitioner 

av maskulinitet upprätthålls (Edley 2001). Den kritiska diskurspsykologin 

intresserar sig för frågor om maktrelationer och vilka effekter användningen av 
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vissa tolkningsrepertoarer får (Bergström & Ekström 2018). Användandet av vissa 

tolkningsrepertoarer kan upprätthålla och förstärka förtryckande maktrelationer. 

Den här studien argumenterar för att männen inom NoFap upprätthåller en 

hegemonisk maskulinitet som förutsätter dominans över gruppen kvinnor och 

andra underordnade maskuliniteter.  

 

Hegemonisk maskulinitet 
För att bidra till förståelsen av hur männen inom NoFap konstruerar maskulinitet 

kommer maskulinitetsforskaren Connells (2008) teori om hegemonisk 

maskulinitet att användas. Connell utformade en modell för maskulinitet för att 

förstå mäns överordnade position gentemot gruppen kvinnor men även relationen 

mellan olika grupper av män. Hegemonisk maskulinitet, menar Connell, är en 

position i ett visst mönster av genusrelationer som anses vara det mest ideala och 

statusfyllda. Det är inte en fastställd rad av egenskaper som alltid är likadana, utan 

positionen kan ifrågasättas och varierar beroende på tid och sammanhang. 

Hegemonin är en historiskt föränderlig position (a.a.). Connell poängterar att det 

handlar om ett maskulint ideal snarare än egenskaper som vissa män innehar och 

andra inte. Nästan ingen, menar Connell, kan helt leva upp till hegemonins krav. 

De ideala egenskaperna brukar anses vara naturliga och positiva och beskriva hur 

en man bör vara. Connell använder begreppet delaktig maskulinitet för att 

beskriva den position män kan ha som eftersträvar det hegemoniska idealet men 

inte lever upp till det. På så sätt upprätthåller de idealet och kan få fördelar av det. 

Den hegemoniska maskuliniteten kan utmanas både av män och kvinnor. Inom 

genusanalys är det viktigt att se att manlighet och kvinnlighet hör ihop, som ett 

par. Det ena är i behov av det andra för att finnas. Maskulinitet tar spjärn mot 

femininitet och vice versa, därför är det viktigt att se hur de förhåller sig till 

varandra (a.a.).  

 

Connell (2008) poängterar att det finns flera maskuliniteter. Genusrelationer är 

byggda på dominans och underordning mellan olika grupper av män. 

Homosexuella män är det tydligaste exemplet på en underordnad maskulinitet, 

men även andra maskuliniteter som associeras med femininitet som kan 

exemplifieras med begrepp som fegis, tönt, nolla, morsgris osv. Connell använder 

också begreppet marginaliserade maskuliniteter som beskriver de maskuliniteter 

som inte finns med och kan hota hegemonisk maskulinitet. Det gäller framför allt 

aspekter som ålder och etnicitet. Marginaliserade maskuliniteter kan dock 

auktorisera hegemonisk maskulinitet utan att hota den, till exempel icke-vita 

framgångsrika idrottare. 

 

Kritik har riktats mot begreppet hegemonisk maskulinitet för att det inte fångar 

komplexiteten och nyanserna i nutida genusrelationer (Garlick 2010). Wetherell 

och Edley (1999) menar att det finns en risk att det hegemoniska idealet blir 

statiskt i en genusanalys. Istället visar de på hur män ofta hänvisar till olika, 

ibland motsägelsefulla, ideal. Som exempel tar de maskuliniteter som konstrueras 

som icke-hegemoniska genom att ägna sig åt traditionellt feminina sysslor, men 

som konstruerar sig som hegemoniska genom att samtidigt hänvisa till oberoende 

och självständighet från idealet. De menar alltså att män samtidigt kan vara både 

deltagare och motståndare till hegemonisk maskulinitet. För att undvika stelheten 

i begreppsanvändningen, och risken att landa i att det finns ett enda hegemoniskt 

ideal, föreslår Steve Garlick (2010) att den hegemoniska formen av maskulinitet i 

ett särskilt socialt sammanhang alltid är svaret på frågan vad som krävs för att 

behålla kontroll. Den historiska, sociala och kulturella kontexten avgör svaret på 
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frågan, som till exempel kan vara styrka eller våld. Garlick menar att 

föreställningen om att ”vara en man” kräver att man har kontroll. Det är detta 

antagande som är det hegemoniska (a.a.). 

 

Connells begrepp används i den här studien för att läsa vilka maskulina ideal, 

vilken hegemonisk position, som männen inom NoFap hänvisar till. Det används 

också för att visa på hur männen försöker uppnå en hegemonisk position och 

överordning gentemot kvinnor. 

 

Hegemonisk nationalism 
Joane Nagel (2005) skriver om hur hegemonisk maskulinitet och hegemonisk 

nationalism hänger ihop, vilket kommer visa sig vara relevant även för den här 

studien. Hon menar att det finns ett samband mellan manlighet och nationskänsla 

(”nationhood”), genom konstruktionen av patriotisk manlighet och upphöjt 

moderskap som ikoner för nationalistisk ideologi. En vanlig metafor är nationen 

som familj där mannen är dess försvarare och kvinnan den försvarade som 

förkroppsligar hemmet (a.a.). Manliga dygder anses vara viljestyrka, ära, mod, 

disciplin, äventyrslust, självständighet, motståndskraft, tyst styrka, stoicism, 

kallblodighet, och sexuell virilitet dämpad med återhållsamhet. Nagel menar att 

modern maskulinitet är central i alla varianter av nationalistiska rörelser. Vissa 

egenskaper kan vara svåra att särskilja som antingen nationalistiska eller 

maskulina som ära, patriotism, mod och plikt. Det finns också en maskulin 

eroticism inbäddad i föreställningar om militär styrka och tapperhet där 

krigsföring ofta sexualiseras (Mosse 1997). Styrka och tapperhet kopplas till 

maskulin sexuell virilitet, som uppmaning att inte ha sexuellt samlag innan strid 

för att inte förlora styrka. Onani och homosexualitet är exempel på sexuella 

praktiker som utmålats som hot mot nationell militär styrka (a.a.). Fienden 

framställs i sin tur ofta antingen som sexuella demoner eller sexuella eunucker.  

 

Mäns kroppar och sexualitet 
Connell (2008) beskriver hur det som återges som sann maskulinitet ofta anses 

härstamma från den manliga kroppen. Antingen som ett sätt att förklara hur 

kroppen styr mäns beteende, att de är mer aggressiva än kvinnor eller att de har en 

okontrollerbar lust. Kroppen kan också sätta gränser för vad en man ska göra, vad 

som är ”naturligt” för en man att göra. Connell beskriver hur vi ofta förstår 

maskulinitet och reproducerar den förståelsen genom metaforen om den 

maskulina kroppen som en maskin. Kroppen ”fungerar” och det finns biologiska 

”mekanismer” som styr den. (Connell 2008, sid. 86). Utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt talar man snarare i konstmetaforer: kroppen som 

en duk att måla på. Connell är kritisk mot synsätt där man förbiser den kroppsliga 

aspekten av genusanalys och menar att detta blir särskilt tydligt i en praktik som 

är så kroppslig som sex. Kroppen är inte bara ett landskap, en yta där sociala 

processer utspelar sig. Kroppen är också en aktör. Connell kallar perspektivet för 

kroppsreflekterande praktik. Maskulint genus känns i kroppen, med en särskild 

hållning och sätt att röra sig och särskilda möjligheter när det gäller sex. Om man 

fysiskt inte kan leva upp till en hegemonisk standard finns det olika strategier – 

antingen försöka övervinna fysiska svårigheter, omformulera definitionerna av 

maskulinitet eller helt avvisa den hegemoniska maskuliniteten. Det ingen kan göra 

är att ignorera den (Connell 2008). 

 

Plummer (2005) ger några exempel på hur idéer om hegemonisk manlig sexualitet 

kan ta sig uttryck. När det kommer till manlig sexualitet beskrivs den ofta som 
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kraftfull, naturlig, drivstark. Den är okontrollerbar och peniscentrerad. Ett 

grundläggande antagande för den hegemoniska sexualiteten är att könsskillnader 

när det gäller sexualitet är naturgivna, till exempel hur testosteron i mannen antas 

vara den primära drivkraften. Mannen och kvinnans olika reproduktionssystem 

används för att förklara att mannens starka sexuella drivkraft är nödvändig i 

evolutionärt syfte. Män får inte vara som kvinnor på något sätt, män måste lyckas 

med sex, män måste utstråla en manlig sexualitet, de måste vara kraftfulla, 

självsäkra och aggressiva (a.a.).   

 

Connell beskriver också hur ”den manliga kroppen måste disciplineras till 

heterosexualitet” (Connell 2008, sid.138). Hon ger ett exempel där en man i en 

intervju berättat att han tidigare brukade onanera, men att han hört talas om att 

handen är hårdare än vaginan och att man därför inte njuter av vaginalt sex om 

man onanerar för mycket. Han drog slutsatsen att han behövde sluta onanera för 

att kunna ha heterosexuellt sex. Onanin blir ett hot mot en naturlig ordning, och 

kroppen inte en kropp disciplinerad till heterosexualitet. Connell menar att 

disciplineringen är en kroppslig erfarenhet. 

 

Sammanfattning av teoretiska begrepp 
Det diskurspsykologiska begreppet tolkningsrepertoar kommer användas för att 

förstå vilka resurser männen inom NoFap använder i sin interaktion med varandra, 

vilka föreställningar om mäns sexualitet de utgår ifrån. Begreppet ideologiska 

dilemman kommer visa på hur männen hanterar motsägelsefulla 

tolkningsrepertoarer när det kommer till deras synsätt på kvinnor. Connells 

begrepp hegemonisk maskulinitet hjälper studien att förstå vilka maskulina ideal 

som männen eftersträvar, vilket sedan används för att förstå hur de idealen kan 

kopplas till en hegemonisk nationalism. Connells kroppsreflekterande praktik 

används för att förstå hur männen verkar känna hur genus sitter i kroppen och hur 

kroppen disciplineras till rätt sorts heterosexualitet. 

 

 

METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 

Diskurspsykologi som metod 
Diskurspsykologin är studiens teoretiska ansats men också dess metodologiska 

tillvägagångssätt. Det finns ingen tydlig gräns där emellan (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000). Utgångspunkten är att med diskurspsykologins hjälp se de 

tolkningsrepertoarer som finns i NoFap-diskursen på Flashback. Genom att se hur 

männen i diskussionsforumet förhåller sig till olika föreställningar har materialet 

kunnat delas in i olika teman. Genom att se hur olika tolkningar går ihop men 

även motsäger varandra har mer övergripande tolkningsrepertoarer kunnat 

synliggöras, samt ideologiska dilemman. Fokus inom diskurspsykologin är att 

uppmärksamma det språkliga, därför har hänsyn tagits till metaforer och uttryck. 

Utgångspunkten är att männen i diskussionstråden hämtar idéer från olika 

tolkningsrepertoarer och att de är i ett sammanhang där de talar till andra män. 

Det är alltså deras gemensamma konversation som är av intresse och som utgör 

ramarna för vad som kan sägas och inte. Mitt fokus har varit på hur deras olika 

inlägg tas emot av andra.  
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Jag har gått igenom diskussionstråden och i den processen samtidigt börjat läsa av 

mönster och grundläggande teman i diskursen. I min läsning har jag varit särskilt 

uppmärksam på vilka maskulina ideal som framkommer, hur männen förhåller sig 

till en manlig kropp och deras förhållningssätt till kvinnor. Jag har försökt se vilka 

antaganden de gör om manlig sexualitet och vilka föreställningar som verkar vara 

förgivettagna. Teman som framkommit men som jag inte valt att gå närmare in på 

är männens diskussioner om alkohol- och narkotikabruk samt olika yoga- och 

mindfulnesstekniker, då de inte direkt anknyter till studiens frågeställningar.  

 

Jag har med hjälp av konvertering överfört texten från Flashbacktråden till ett 

Word-dokument. I det dokumentet har jag sedan kunnat söka efter nyckelord som 

jag funnit i den första läsningen. Viktiga nyckelord i sökningen har varit reboot, 

återställa, utlösning, maskulin, manlig. Jag har även gjort vidare sökningar i 

texten med ord som tjej, kvinna/kvinnor, kropp, en man, Konverteringen av texten 

till Word har dock inte fått med ord som är fetstilta, kursiverade, smileys, och inte 

heller det citat av föregående inlägg som någon svarat på som ofta förekommer på 

Flashback. Jag har därför gått tillbaka till diskussionstråden på Flashback för att 

se det sammanhang som ett utvalt inlägg har skrivits i. De utvalda inläggen har 

därefter sorterats under olika teman. Det är möjligt att jag med den här metoden 

har missat viktiga inlägg och citat. Den stora mängden text (ungefär 240 400 ord) 

har gjort detta tillvägagångssätt nödvändigt. Genom det här arbetssättet 

framträdde flera tolkningsrepertoarer som sedan nått teoretisk mättnad, det vill 

säga det tillkom inte något nytt utan resonemangen var återkommande (Bryman 

2018). De tolkningsrepertoarer som framkom i materialet och som kommer 

presenteras närmare i kapitlet resultat och analys är: en essentialistisk syn på kön, 

en strävan att nå en oförstörd maskulinitet, maskulinitet som nationalistiskt 

projekt, den manliga kroppen som maskin och kvinnor som tillgängliggörare av 

njutning. 

 

Urval 
För att hitta relevant empiri på Flashback har jag helt enkelt sökt på “NoFap” på 

sidans egen sökmotor och då fått fram 87 olika diskussionstrådar där detta ord 

förekommer. Jag eftersökte en tråd där “NoFap” är huvudtemat för diskussionen 

och valde därför bort de trådar där “NoFap” inte är med i rubriken. Efter denna 

urvalsprocess återstod 11 trådar. Eftersom jag ville ha ett större material att utgå 

från har jag därefter valt bort trådar med under 1000 inlägg. Efter detta återstod 3 

trådar som alla bygger på en uppmaning att avstå från att onanera under ett år. Jag 

valde slutligen tråden vars uppmaning är att inte onanera under 2018 (Inte runka 

under 2018! Join in fram till 31/12 - "NoFap"), då det är det senaste året som är 

avslutat (under studiens genomförande). Det ger studien möjlighet att följa 

utvecklingen av tråden under ett helt kalenderår. Tråden har 3028 inlägg (2019-12-

11). Eftersom jag studerat diskussionstråden i efterhand är det möjligt att inlägg har 

redigerats eller tagits bort av moderator. Ett inlägg på Flashback kan inte tas bort 

av användaren själv och kan bara redigeras första timmen efter att det publicerats. 

Trots detta är det möjligt att jag missat något inlägg eftersom jag inte studerat 

forumet i realtid. 

 

Hur gruppen som deltar i det svenska sammanhanhanget på Flashback ser ut 

jämfört med på den amerikanska plattformen finns det inga siffror på, men det går 

att anta att den huvudsakligen också består av unga heterosexuella män. Kön och 

ålder är inget som framkommer av användarnas profiler, då anonymiteten är stor. 

De som uppger sin ålder i inlägg är runt 20-35 år. I ett inlägg uppmanas kvinnor 
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att ”ge sig till känna” och berätta om sina erfarenheter av NoFap, vilket visar på 

att vara man är norm i diskussionstråden. Enstaka kvinnor deltar i diskussionen i 

kortare perioder. Heterosexualitet är också förgivettagen i diskussionerna. 

Deltagarna redogör sällan för vilken typ av pornografi som avses, det verkar 

finnas en gemensam förståelse av vad pornografi är. Den förstås som en 

pornografi som är gjord för att tilltala heterosexuella män. Männen kan diskutera 

hur de ska förhålla sig till pornografiska noveller, men det utmålas inte som en 

lika stor del av diskursen.   

 

Det är viktigt att förtydliga att den här studien inte är en representation av hela 

NoFap. Diskussionstråden som studeras är ingen officiell kanal för NoFap som 

organisation. Forumet ses som ett exempel på hur vissa användare konstruerar 

maskulinitet i en diskurs präglad av idéer från NoFap. Studiens fokus är således 

en tydligt avgränsad diskurs – en specifik diskussionstråd på Flashback. Ingen 

diskurs är dock oberoende av andra diskurser så studien hoppas kunna säga något 

om hur maskulinitet kan konstrueras i Sverige idag. 

 

Att forska på internet 
Att forska på internet ger andra särskilda förutsättningar för forskaren jämfört 

med att studera situationer offline. Tidigare har internet setts som något helt skilt 

från verkligheten offline, men mer och mer börjar man förstå internet som en 

förlängning av den sociala verkligheten, snarare än något väsensskilt (Bryman 

2018). Internet kan ge forskaren tillgång till sammanhang och diskussioner som 

man annars inte hade kunnat nå. Internet ger människor en möjlighet att vara 

anonyma och det kan antas att de sociala koderna är annorlunda i ett 

diskussionsforum än vad de skulle vara i ett annat socialt sammanhang offline. 

Det kan också vara svårt att veta vad avsändaren i forumet har för syfte med sitt 

inlägg. Det skulle kunna vara att skriva något för att provocera, snarare än att ge 

uttryck för en egen uppfattning. Det finns en risk med att tänka att det som sägs 

anonymt på internet är mer ”sant” eftersom varje grupp, även online, har sina 

egna normer och sätt att uttrycka sig på (Berg 2015). Det intressanta med 

internetforskning är inte om deltagarna skulle ha uttryckt sig på samma sätt 

offline, utan att de skapar diskurs och hegemoni online, i diskussionstråden, och 

att det kan ha effekt på livet offline (Ging 2019). Internet är ett socialt, men inte 

separat, rum. Det som händer på internet ses inte som isolerade händelser utan är 

integrerade i människors vardagsliv (Berg 2015). Internet är inte en ”låtsasvärld” 

utan en plats för social interaktion. Det som sägs online behöver alltså inte vara 

mindre ”verkligt” jämfört med kommunikation offline, utan de olika sätten att 

interagera existerar snarare i samspel med varandra. 

 

I studier på internet måste vi ha förståelse för hur medlemmar i en viss kultur 

försöker göra internets teknologier och medier meningsfulla och känna sig hemma 

i dessa miljöer (Berg 2015). Flashback är ett svenskt diskussionsforum vilket i 

dags dato (2020-05-12) har 1 298 048 användare och beskriver sig som ett forum 

som värnar om yttrandefriheten och har som målsättning att alla ska komma till 

tals, “även de med avvikande åsikter” (Flashback 2020).  En studie om svenskars 

internetvanor visar att fler män (40%) än kvinnor (26%) använder Flashback 

(Internetstiftelsen 2018). Deltagarna i NoFap-tråden som är den här studiens fokus 

verkar befinna sig på ”hemmaplan” på Flashback, som har sitt eget språk och sina 

egna uttryck. Studiens resultat präglas av var materialet har hämtats ifrån. 

Flashback är i sig en särskild diskurs och forumet är känt för sin frispråkighet. Om 

materialet hade hämtats på något annat forum hade det antagligen sett annorlunda 
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ut. Flashback har valts för den här studien på grund av att det är en av de största 

diskussionsforumen i Sverige och för att en stor andel av användarna är män. 

 

Datainsamling 
I sökningen efter tidigare forskning för att få en överblick av forskningsfältet har 

framför allt databaserna Libsearch och PsycInfo använts. Sökorden som använts 

har varit ”masculinity”, ”pornography”, ”masturbation”, ”NoFap”, ”abstinence” 

och ”internet” i olika kombinationer. Via funna studiers referenslistor har sedan 

andra relevanta studier lokaliserats. Fokus har varit att hitta studier om 

maskulinitet kopplat till mäns pornografikonsumtion och hur män pratar om sin 

pornografikonsumtion på internet. 

 

Etiska aspekter 
Studien är etikprövad av Etikrådet vid Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö 

universitet. HS2019 löp nr 7 Ht19. 

 

Informationskravet är en viktig etisk princip där de som deltar i en studie ska ges 

möjlighet att ge ett informerat samtycke (Vetenskapsrådet 2002). Internet ger 

forskaren möjlighet att observera i det dolda. Det väcker såklart etiska frågor 

kring hur forskaren ska hantera forskningsfältet. Frågor om sexualitet, 

erfarenheter av onani och pornografi är privata och kan anses vara känsliga. De 

som skriver på ett forum är inte medvetna om att det de skriver eventuellt kommer 

vara med i en studie. Detta måste vägas mot fördelarna som studieresultatet kan 

ge. Taylor och Jackson (2018) resonerar i sin studie av diskussionsforumet Reddit 

att forumet har en låg grad av integritet, då man inte behöver registrera sig för att 

läsa det som skrivs på forumet. Deltagarna på forumet är anonyma med 

användarnamn men, menar Taylor och Jackson, eftersom man inte kan utgå ifrån 

att deltagarna avsiktligt vill göra sin utsagor offentliga, väljer de att anonymisera 

användarnamnen ytterligare när citat används. Jag instämmer i Taylor och 

Jacksons etiska bedömning av inhämtandet av material från Flashback. Flashback 

är också ett forum som kan sägas ha en låg grad av integritet, då registrering inte 

krävs för att läsa i diskussionstrådarna.  

 

Diskussionstråden studien hämtar material från har i skrivande stund (2020-05-

08) drygt 250 000 visningar. Jag utgår från att deltagarna i forumet på Flashback 

är medvetna om att deras inlägg kommer läsas av många då Flashback är ett så 

pass stort forum. Eftersom diskussionstråden som studeras på Flashback användes 

under en begränsad tid och inte är aktuell för användarna längre, har ingen 

information om studiens genomförande delgivits där. Deltagarna på forumet 

använder sig av självvalda alias. Jag kommer för att säkra anonymiteten 

ytterligare inte redovisa dessa vid presentationen av inläggen. Uppgifter om 

datum och tidpunkt för inläggen kommer inte heller redovisas. Materialet är redan 

publicerat på internet och även anonymiserat men materialet fördes ändå över till 

en dator som bara jag haft tillgång till genom lösenord. På det sättet är 

konfidentialitetskravet delvis uppfyllt (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Det finns dock en risk att använda citat i studien går att spåra, via sökningar på 

internet, tillbaka till det ursprungliga användarnamnet på Flashback som där kan 

vara känt för andra. Enligt etikrådets prövning av studien bör använda citat 

omformuleras så att de inte går att spåra bakåt. Eftersom studien har en 

diskurspsykologisk ansats är språket en viktig del av analysen. Det har därför varit 

en utmaning att omformulera de inlägg som presenteras och samtidigt behålla 
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deltagarnas språkliga stil och ton. Jag har försökt så gott det går med respekt för 

deras anonymitet. För att säkerställa att citaten inte går att spåra har jag efter 

redigering sökt meningarna både på google.se och via Flashbacks egen 

sökfunktion. Det har visat sig vara väldigt svårt att omformulera inläggen till den 

grad att de inte längre är sökbara tillsammans med sökord som ”Flashback” eller 

”NoFap”. För att säkerställa att inläggen inte går att spåra behöver de alltså 

redigeras om i grunden och förlorar då sitt särpräglade uttryck. Jag har gjort 

omformuleringar i den mån det varit möjligt utan att förlora underlaget för min 

analys. Redigeringen har jag gjort genom att hitta synonymer och ändra i 

meningsbyggnader. Jag har även ändrat vissa stavfel. Uppgifter som går att spåra 

till en enskild person har inte tagits med. Värdet i att inte omformulera citaten helt 

och hållet har därför fått överväga eventuella risker med att inläggen kan spåras 

tillbaka. Bryman (2018) skriver om hur internetforum kan liknas vid offentliga 

arenor där inlägg kan likställas med insändare i en tidning. Jag förstår Flashback 

som en offentlig arena, med tanke på dess storlek och lättillgänglighet. Den 

diskussionstråd som är studiens fokus har som sagt drygt 250 000 visningar och 

det krävs ingen registrering för att läsa inläggen. Trots detta har jag ändå redigerat 

inläggen i den utsträckning jag tyckt varit möjligt. Vetenskapsrådet (2002) skriver 

angående de forskningsetiska principerna att forskningskravet ofta väger tungt. En 

förhoppning med den här studien är att kasta ljus på mäns erfarenheter av 

pornografikonsumtion inom en svensk NoFap -diskurs som inte har studerats 

tidigare. 

 

För att göra inlägg på Flashback behöver man registrera sig och vara över 18 år 

gammal. Flashback kräver dock ingen verifiering av deltagarnas ålder förutom att 

man själv anger sitt födelsedatum. Min strategi har varit att om det framkommit 

att ett inlägg är skrivet av en person under 18 år skulle detta inlägg exkluderas 

från studien, något som inte har behövt göras. 

 

Uppgifterna som samlats in kommer enbart användas i forskningssyfte och därför  

uppfylls nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002).  

 

 

RESULTAT OCH ANALYS 

 

Presentationen av resultat och analys kommer inledas med en förklaring av de 

vanligaste begreppen som förekommer i NoFap-diskursen, för att ge en 

förförståelse för männens berättelser i diskussionstråden. Därefter kommer en 

bakgrund till hur männen mer övergripande ser på sig själva och sin sexualitet i 

termer av biologi och evolution för att etablera en grund till hur vi kan förstå 

materialet. Därefter kommer resultatet presenteras under olika teman: att nå en 

oförstörd maskulinitet, ett nationalistiskt projekt, kroppen som maskin och 

kvinnor som tillgängliggörare av njutning. Resultat kommer presenteras med hjälp 

av de teoretiska begrepp som redogjorts för tidigare. 

 

Terminologi inom NoFap 
NoFap använder sig av en särskild terminologi, begrepp som återkommer i 

organisationen och även i Flashbacktråden som är den här studiens fokus. Jag 

tänker här gå igenom de vanligaste begreppen för att underlätta förståelsen av 

männens konversationer. Definitionerna är hämtade från NoFaps hemsida (NoFap 

2020c).  
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PMO är en förkortning av Pornography, Masturbation, Orgasm. Deltagarna 

förstår dessa företeelser som sammanhörande, och därmed något som helst bör 

undvikas i kombination: “They come together like a Happy Meal and the toy”. 

Till att börja med finns det olika nivåer som deltagarna kan bestämma sig för att 

arbeta genom, för att nå varierande positiva effekter. Det handlar om Normal 

Mode och Hard Mode. Normal Mode innebär att man undviker onani och 

pornografi, Hard Mode att man undviker alla typer av sexuell njutning/release 

inklusive med en partner. Dessutom finns något som männen refererar till som 

Munk Mode där man också ska avstå andra saker som till exempel musik, godis 

och alkohol. Efter en period, ungefär 2-6 veckor, utan utlösning och pornografi 

infinner sig för många en period av Flatline, en period där lusten försvinner helt 

och hållet. Flera deltagare rapporterar att den fasen är övergående. 

 

Reboot är ett centralt begrepp inom NoFap. Det är målsättningen med hela 

processen, att ”reboota”, det vill säga återställa, kroppens dopaminsystem till 

normala nivåer. Det anses vara en förutsättning för att kunna ha mer fungerande 

sexuella relationer med partners. Det rekommenderas att ”reboot”-processen bör 

ta ungefär 90 dagar. Om man under den här processen onanerar, kollar på 

pornografi (eller det man har avhållit sig ifrån) så beskrivs det som en relapse – 

ett återfall. Det är ett begrepp som direkt är hämtad från synen på missbruk av 

t.ex. narkotika och alkohol. Edging är ett ord som beskriver en person som tittar 

på pornografi eller onanerar utan att nå orgasm. Det kan pågå upp till flera timmar 

och beskrivs som ett sätt som många använder för att kunna onanera utan att 

återfalla, om det är utlösningen som är i fokus. Chaser Effect kallas det sug efter 

att onanera som kan uppstå 1-3 dagar efter en sexuell akt. Det suget beskrivs som 

särskilt stark tidigt i en ”reboot”-process.  

 

Ett essentialistiskt synsätt på sexualitet 
En tydlig tolkningsrepertoar är männens essentialistiska förståelse av sexualitet. 

De verkar uppfatta en inneboende manlig sexualitet som förklarar deras 

beteenden. Det går i linje med hur Connell (2008) beskriver hur en hegemonisk 

maskulinitet förklaras som naturlig. Männen pratar om att den manliga 

sexualiteten är biologisk och kan följas bakåt historiskt till framför allt ett tänkt 

jägarsamhälle.  

 

”Hormonet finns kvar i kroppen hos män upp till två veckor efter 

utlösning. Den viktigaste uppgiften för hormonet är att minska 

dopaminets effekt och påverkan. Evolutionärt är meningen med detta att 

vi inte ska ligga och göka hela dagarna utan istället gå ut och hitta mat 

och överleva.” 

 

Männen återkommer ofta till en evolutionär förklaring till varför både män och 

kvinnor beter sig på ett visst sätt. Exempelvis använder de föreställningar om 

relationen mellan man och kvinna under jägarsamhället för att förstå relationen 

mellan man och kvinna idag. De gör antaganden om hur människan levde under 

en icke tidgiven period i det förflutna. Det är en människa som antas ha levt 

närmare sin ”natur”. Det är också en människa männen önskar efterlikna. Det 

handlar främst om att en jägare inte skulle ägna flera timmar varje dag åt onani, 

utan behövde arbeta hårt för sin överlevnad. Framför allt är sexualiteten till för 

fortplantning och det är en anledning till varför kroppen kan ta skada av för 

mycket utlösning. Fortplantning får vara förklaring för mäns sexuella beteenden. 
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”Det är evolutionärt sett kroppens grundläggande uppgift att föröka sig 

och därför är det viktigt att spermierna är av hög kvalitet. Man tror att 

kroppen ofta låter produktionen av spermier gå före många andra 

funktioner i kroppen. En liten runk påverkar då plötsligt kroppen i sin 

helhet.” 

 

”Allt som informerar kroppen om att den är i behov av mer resurser för 

att nå ett mål - mål i form av mat, återhämtning, fortplantning - ger 

testosteron tror jag. Det vore logiskt om man bodde i djungeln; kroppen 

samlar kraft för fortlevnad och överlevnad.” 

 

Det männen säger i citaten ovan kan återkopplas till det Connell (2008) beskriver 

som att det finns en uppfattning om en inneboende maskulinitet i mäns kroppar. 

Det manliga beteendet är inprogrammerat i kroppen och ses på det sättet också 

som något naturligt, och därför eftersträvansvärt. Diskursen inom NoFap verkar 

också likna andra inom den så kallade ”manosfären” på internet då den utgår från 

ett evolutionärpsykologiskt synsätt (Ging 2019).  

 

Att nå en oförstörd maskulinitet 
Något som är centralt i männens diskussion om avhållsamhet från pornografi och 

onani är målet att ”reboota”, återställa, hjärnans belöningssystem. Målet är att 

återställa hjärnans dopaminsystem som varit överbelastat och få den att återgå till 

normala nivåer. Kroppens dopaminsystem beskrivs som väldigt känsligt, där det 

mesta som ger njutning kan trigga igång ett missbruk. Saker som kaffe och godis 

kan också enligt deltagarnas resonemang trigga suget efter dopaminkickar och på 

så sätt öka risken för ett “återfall” i onani och pornografi. De flesta hänvisar till 

uppgifter från den amerikanska NoFap-hemsidan som säger att belöningssystemet 

kan återställas genom att avstå från onani och pornografi i 90 dagar. Vissa menar 

att det går bra att börja onanera igen efter dessa 90 dagar, men de flesta är överens 

om att pornografi är något de också fortsättningsvis behöver undvika, eftersom den 

varit orsaken till det överbelastade dopaminsystemet. 

 

”Hela syftet med Nofap handlar om att reboota ditt dopaminsystem. 

Hjärnan ser ingen skillnad på om du är ensam och runkar till porr eller 

om det ligger en tjej bredvid. (…) vill man på riktigt kunna nå förändring 

så är nog den enda metoden att köra hardmode 90 dagar.” 

 

Att hjärnan återställer sitt belöningssystem verkar dock inte bara handla om 

dopaminnivåer och kickar. Att “reboota” hjärnan verkar till stor del handla om en 

önskan att återgå till en ursprunglig version av sig själv, så som man skulle vara 

utan påverkan från onani och pornografi. Det handlar både om en maskulinitet 

som hänvisas till ett historiskt jägarsamhälle men också en potentiell maskulinitet 

i barndomen. De fördelar som deltagarna beskriver efter en periods avhållsamhet 

kopplas till en föreställning om hur de ursprungligen är som män. Fördelarna 

beskrivs ibland som ”superkrafter”.  

 

”Saken med dessa s.k. fördelar är att detta är så vi är i vårt 

ursprungsläge. (…) man kanske inte kommer få erfara ens prime om man 

inte fortsätter med detta” 

 

”Glöden man hade som barn kommer åter om man slutar med porr och 

det är det som många kallar för ’super powers’ när man läser om 
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’NoFap’. Man blir som när man var liten, allt blir roligt, man kommer 

alltid ha mycket energi, man är motiverad och laddad på allt. Man 

glömmer bort allt vad ångest heter. Precis som jägarna för miljontals år 

sedan när de med full kraft jagade föda för sin familj.” 

 

Återigen kan vi se hur männen hänvisar till tolkningsrepertoaren att det finns en 

oförstörd inneboende maskulinitet, som har skadats av pornografikonsumtion. Den 

oförstörda maskuliniteten blir ett hegemoniskt ideal som männen vill uppnå 

(Connell 2008). De fördelar männen beskriver och upplever efter en tids 

avhållsamhet från onani och pornografi handlar ofta om ett bättre självförtroende. 

Många berättar att de känner sig mer självsäkra och mer maskulina.  

 

”Det känns som om jag har nofap att tacka för allt detta. Jag känner mig 

manligare, har mer självförtroende och framförallt märker jag kvinnor 

mycket tydligare. Men det absolut häftigaste med hela det här är nog 

ändå att tjejer uppmärksammar mig på ett helt nytt sätt.” 

 

”Det ni har att förvänta er redan efter 7-14 dagar är: Ökad energi, ökad 

motivation, mindre skam. Mer ’jag bryr mig inte’-mentalitet, lättare för 

sociala situationer och en lust att vara social. ’Fuck me’-blickar från 

tjejer ni aldrig trodde skulle kolla in er. Bättre resultat på gymmet. Ett 

slags inre trivsel. Ren glädje.” 

 

Det framkommer också föreställningar om skillnaden mellan en man som 

onanerar och en som inte gör det. Onani framställs som något man gör när man 

inte kan få tag på en kvinna att ha sex med, det ses alltså som ett misslyckande 

och därför är man en sämre man. 

 

”Vem fan behöver runka om man har ett attraktivt fruntimmer? Runkar 

gör Betahannar när ’deras’  fruntimmer blir påsatta av oss Alfahannar.” 
 

Onani blir alltså en del av en hierarki bland män. En man som onanerar riskerar 

sin sociala status, en risk som Laqueur (2003) beskrivit funnits sedan 1700-talet. 

Många män i diskussionstråden beskriver hur pornografi har fungerat som en 

”digital snuttefilt” för dem när de mått dåligt. Pornografi har fungerat som tröst 

när man inte mått bra och för att lätta på stress. Flera män vittnar om psykisk 

ohälsa på olika sätt, ensamhet, depression och social fobi. Pornografikonsumtion 

har fungerat för många män som en strategi för att hantera jobbiga känslor, något 

som också förknippats med skam. Männen kan visa varandra förståelse för hur det 

kan kännas, och stöttar varandra i målsättningen att komma ur ett beroende och bli 

bättre, mer framgångsrika män. Att behöva pornografi som tröst, och i 

förlängningen att behöva tröst alls, är att vara en man som behöver förbättras 

enligt den tolkningsrepertoaren. Liksom Lindgrens (2010) studie visar på hur 

männen på pornografihemsidornas kommentarsfält kan vara nära och intima med 

varandra i tråden genom att prata om sin pornografikonsumtion kan vi också 

förstå männen inom NoFap. I det här fallet kommer de nära varandra i arbetet att 

bli bättre män genom att avstå från pornografi. Förbättringsarbetet kan förstås som 

en homosocial aktivitet, ett slags ”male bonding”. Vissa deltagare kommer in i 

diskussionstråden med enstaka inlägg och kallar den för ”bögtråd” eller att det är 

”äckligt” med ”killar och män som diskuterar om att runka tillsammans”. 

Deltagarna försvarar sig mot att de skulle vara homosexuella och menar att deras 
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samtal inte ska tolkas på det sättet. Homosexualitet, eller ”bögen”, blir en 

underordnad maskulinitet som männen tar avstånd från. 

 

Det är inte självklart att alla män kan hantera den sexuella energin som män 

ursprungligen antas ha. Det kräver sin man att kontrollera sin sexualitet enligt 

tolkningsrepertoaren. 

 

”Den sexuella energin som ni pratar om, som ni fått tillbaka genom 

nofap, givetvis är den på riktigt. Är ju en biologisk instinkt som får oss att 

känna så. Problemet är att dagens samhälle fostrat fram soyaboys och 

cucks som inte vet hur de ska handskas med den, därför blir män till 

chodes och runkar till porr istället. Man har själv varit så en gång i tiden, 

är väl kanske fortfarande i viss mån.3” 

 

Den ursprungliga, biologiska, sexuella energin är inte något som alla män kan 

hantera. De som inte kan hantera den är en sämre sorts man ”soyaboys” och 

”chucks”. När de inte kan hantera energin vänder de sig till pornografi istället. 

Män som inte kan kontrollera sin sexualitet placeras här som en underordnad 

maskulinitet. Det är en misslyckad maskulinitet som inte kan hantera sin egen 

sexuella energi, och använda den till att ha sex med kvinnor istället för att 

onanera. Vi kan se här hur den hegemoniska maskuliniteten är en maskulinitet 

som har en stark sexdrift men där den är under kontroll. Den förväntas också vara 

heterosexuell. Sexualiteten behöver tyglas för att inte hamna i beteenden som 

försämrar maskuliniteten, samtidigt som den inte heller får vara för liten. Det går i 

linje med det Plummer (2005) beskriver som en hegemonisk manlig sexualitet, att 

den är en stark och svårkontrollerad drivkraft. Att inte känna någon lust väcker 

stor oro hos många i tråden. Samtidigt som det också beskrivs som en lättnad när 

man hamnar i så kallad flatline, eftersom man inte behöver ägna så mycket kraft 

åt att kontrollera sexualiteten. Det kan förstås som att männen verkar uppskatta att 

inte behöva upprätthålla en bild av en okontrollerbar sexualitet. Männen verkar gå 

en balansgång. Att avstå från pornografi underlättar att kontrollera sexualiteten, 

eftersom den har en så stark påverkan på dopaminsystemet, men för att avstå från 

pornografi krävs mycket disciplin, och huruvida man klarar det avgör vilken typ 

av man man är. Svaret på Garlicks (2010) fråga om vad som i den här 

tolkningsrepertoaren om hegemonisk maskulinitet krävs för att behålla kontrollen 

är att avstå från pornografi och onani, eftersom onani gör att man blir en sämre 

man som har svårare att kontrollera sin sexualitet.  

 

Ett nationalistiskt projekt 
Flera män använder krigsmetaforer i diskussionstråden. Det kan handla om att de 

tilltalar varandra som ”soldater” och ”legionärer”, när någon ”återfaller” i onani 

kan de omtalas som en ”stupad soldat”. Mosse (1997) skriver om hur kriget 

erotiseras genom sexuella metaforer, här kan vi se att krigsmetaforer också 

används om sexualiteten. Själva samlaget talas ibland om i termer av strid, där 

penisen får rollen som en soldat som ska ”avfyra en salva”.

                                                 
3 ”Soyaboys” är slang för att beskriva män som saknar vad som uppfattas som maskulina 

egenskaper. Ursprunget är antagandet om sojaprodukters negativa påverkan på den manliga 

kroppen och libido. ”Chuck” är förkortning av ”cuckold” som använd för att beskriva en man vars 

kvinnliga partner är otrogen med en mer maskulin man. Uttrycken används främst av den radikala 

högern. (The Independent 2017). Chode är slang för en penis som är bredare än vad den är lång. 

Används också som synonym till ungefär ”idiot” (Dictionary 2020). 
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”Det blev klart att jag på lördag skulle övernatta hos tjejen jag dejtade. 

Kände mig inte alls brunstig så tänkte att jag hoppar över att öva strid 

med lille soldaten fram till dess. D-dagen kom och ja efter förspelet 

deserterade han. Trots att hon gav honom en hjälpande hand va 

stridsvärdet noll.”

Den manliga energin som ska behållas, återfås, är inte bara till för att kunna 

attrahera kvinnor. Det talas också om att energin kommer behövas i en kommande 

”revolt” mot vad man upplever som ett hot mot samhället, till exempel feminism 

och mångkulturalism.  

”Passiviseras och töms mannen på maskulin energi kommer han förlora 

självsäkerhet, pondus, bestämdhet, kurage och virilitet - urbilden av en 

ledare och hjälte. Utan dessa egenskaper är folket oförmögna till revolt 

mot nuvarande dekadenta idéströmningar som bryter ner 

samhällskroppen till en förpestad och vek värld. Resultatet i det 

vardagliga livet är eunucker till pojkar som anammar irrläror som 

feminism, kosmopolitism och moralrelativism pga bristen på starka 

förebilder som leder dem mot en paradigm av gedigen ädelhet. Är man 

svag i själen underkuvas man lättare.” 

 

Här kan vi se en tolkningsrepertoar som ger exempel på det Nagel (2005) skriver, 

om hur hegemonisk maskulinitet och hegemonisk nationalism hänger ihop. 

Maskulina egenskaper som kurage och virilitet ställs i motsats till svaghet och 

dekadens. De maskulina egenskaperna behövs i försvar för samhället. Pojkar 

saknar starka manliga förebilder på grund av ”irrläror” som feminism. Ett fortsatt 

exempel på hur den vunna energin kommer till användning finns i en deltagares 

berättelse om en incident på en buss. Han har precis berättat om hur han känner 

sig piggare efter att ha börjat med NoFap. 

”Men på bussen hände nåt sjukt. En invandrarkille kommer helt enkelt 

fram och frågar om jag har problem och undrade vad jag glodde på. Det 

har aldrig hänt förr. Blev helt ställd. Men sen vände det och jag blev 

förbannad. Jag tände till på ett sätt jag inte gjort sedan jag var i tonåren 

och slogs på skolgården. Jag konfronterade honom iaf ganska aggressivt 

och började skälla ut honom efter noter så folk vände sig om. Han blev 

lika förvånad som jag över mitt beteende och beklagade sig och bad om 

ursäkt och att han misstog sig. Jag kokade. Jag kunde inte släppa det och 

drog massa skit om respekt etc. Kändes som jag ville uppfostra honom. 

Han blev helt tyst.” 

 

En annan person i tråden svarar på denna berättelse. 

 

”Är stolt över att du visade självbehärskning för att senare anta en 

motreaktion utan barmhärtighet mot den ohövlige invandrarkillen. Du 

fick säkert mängder av respekt att du stod upp för dig själv, om än i 

skymundan. Invandraren är ovan att en svensk visar kurage på detta 

finurliga sätt.” 

 

Detta visar igen på synen av hur den manliga energin som mannen behåller 

genom att inte få utlösning stärker honom generellt. Det är en styrka som de flesta 

svenska män saknar idag enligt tolkningsrepertoaren. Genom NoFap ska männen 

nå sitt mål om ”ära och testosteron” som de flitigt upprepar. Att män ska bli 
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starkare, nå en hegemonisk maskulinitet, kan alltså ses som en del av ett 

nationalistiskt projekt där nationen ska försvaras från inre och yttre hot, som 

”invandrarkillen” representerar. När männen sen berättar för de andra om hur de 

ägnat sig åt det ”försvaret” så höjs deras sociala status. 

 

Kroppen som maskin 

En annan tydlig tolkningsrepertoar är männens syn på den manliga kroppen. 

Männen pratar mycket om hur en utlösning påverkar kroppen. Det handlar dels om 

olika vitaminer och mineraler som försvinner från kroppen tillsammans med 

utlösningen men också förlusten av vad de beskriver som en maskulin energi. Ofta 

kopplas testosteron till den maskulina energin. Genom att undvika att få utlösning 

kan de behålla denna energi. 

 

”Men vilken satans energi jag har fått tillbaka när man slutar att få 

utlösning/runka. Tyngderna på gymmet bara flyger vilket känns nästan 

bättre än sex om jag ska vara ärlig. Jag är inte lika trött som förut, har 

lättare ta beslut och lättare att bara få saker gjort på en gång bara, 

istället för att dra ut på dom som innan och vara så osäker hela tiden.” 

 

Huruvida utlösning är dåligt för kroppen oavsett om det sker tillsammans med 

partner eller i ensamhet tillsammans med pornografi och onani är under diskussion 

i gruppen. Vissa upplever att de förlorar energi även om de har sex med en partner.  

 

”Tömde för två dagar sen, vart piss sen dess. Riktigt okoncentrerad och 

helt borta utan flyt alls. Ska nog bli guldmunk, mådde så bra innan så det 

är sjukt vad snabbt man kan spruta bort glädjen. Ska tillägga att jag ser 

mig som ’rebooted’. Började med detta för tre år sen, använder ingen 

porr alls. Blir endast utlösning vid sex numera. Men tömningen suger ut 

all livsglädje mer eller mindre. Så sex ofta är inget för mig tror jag. Men 

jag ser positivt ändå, vet att man får vänta en vecka innan systemet är 

återställt igen. Men det är segt och vara så låg den tiden.” 
 

Upplevelsen av att förlora energi vid utlösning kan alltså vara väldigt kraftig med 

en känsla av att det tar flera dagar att komma tillbaka till samma energinivå igen. 

Andra i diskussionstråden menar att det framför allt är det överdrivna onanerandet 

när man till exempel onanerar flera gånger per dag som blir ett problem, då man 

förlorar mycket energi på det sättet. Föreställningen är att en utlösning dränerar på 

så mycket energi att det tar minst några dagar innan kroppen har återhämtat sig, 

ibland några veckor. Symptom på utlösning är ofta trötthet, slöhet, något som 

beskrivs som ”runkdimman” eller ”orgasmbakfyllan”. Kopplingen mellan 

utlösning och utarmning av kroppen liknar föreställningarna som fanns om onani 

under 1700- och 1800-talet, där onani sågs som orsak till flertalet sjukdomar 

(Laqueur 2003). 

 

Samtidigt som det inte är bra att få utlösning för ofta och förlora maskulin energi, 

verkar det inte heller vara bra att ha för mycket av den. Den energi som sparas tar 

sig uttryck framför allt som sexuell frustration. 

 

”Dag 3 och har iaf inte exploderat ännu.” 

 

I diskussionen om utlösning kan vi också se den balansgång som männen går på 

för att upprätthålla en hegemonisk maskulinitet. Den manliga sexualiteten 
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beskrivs som stark och något som måste få utlopp, men den måste samtidigt 

tyglas. En man behöver ”tömma” sin utlösning men får samtidigt inte förlora 

energin som försvinner med den. Om en man inte ”tömmer” finns det en risk för 

att det brister. En man behöver ibland lätta på trycket och onani har varit ett sätt 

för många att hantera det tidigare.  

 

”Är fan olidligt jävla kåt och sitter fan halvt desperat på tinder jämt och 

känner att jag är om möjligt ännu mindre effektiv än när jag runkade för 

då blev jag liksom klar med det på ett par minuter och sen tänkte jag inte 

mer på det.” 

 

Vad händer då om man inte får lätta på trycket? När männen börjar med NoFap 

försvinner möjligheten till ”ventilering” av sexuell energi genom onani och de 

behöver hitta andra sätt att få utlopp för den. Ofta kommer det behovet att påverka 

relationen män har med kvinnor. 

 

”Har hållt upp i typ tio dagar nu och blev teasad som fan av min flickvän 

igår. Hade fan ont i bollarna hela dagen så innan jag gick och la mig fick 

jag tjata mig till ett ligg.. Känns inte helt bra, kanske ändå bättre att 

runka ibland istället för att hamna i en metoo skandal :/” 

 

Genom att inte ha möjlighet att onanera känner sig många av männen mer 

beroende av att träffa en kvinna att ha sex med, något som kommer avhandlas mer 

i temat som handlar om männens relation med kvinnor. Det visar dock återigen på 

hur den manliga sexualiteten beskrivs som en drift som styr mannen, och att 

denna drift är svår att kontrollera. 

 

Den sparade energin som männen upplever genom att inte få utlösning kan också 

användas till att ordna upp saker i livet, något som uppmuntras av många. Det kan 

handla om allt från att söka jobb, att skaffa en hobby eller att ta hand om disken 

hemma. Den sexuella energin ska styras om så man orkar med saker man inte haft 

kraft till tidigare. En man berättar om hur det kändes efter att han stått emot suget 

att onanera.  

 

”det måste va det här som är den superpower-energin man får av nofap 

och jag tror fan det stämmer...jag gick direkt från datorn och börja rensa 

undan disk osv sen maten och fortsatte fixa vidare i köket, städa helt 

enkelt. duschade och varit och handlat nu... och ja jag är fan ’on top of 

the world’ just nu. energisk, fantasifull, nyfiken på allt och inget. jävligt 

skön känsla…” 

 

Männens berättelser visar på hur de har en hegemonisk förståelse av den manliga 

kroppen. Kroppen visar vad som är sant och vad som är sann maskulinitet. Det går 

också att se hur kroppen framstår i metaforer som en maskin, som Connell (2008) 

menar är ett klassiskt synsätt på den manliga kroppen. Enligt tolkningsrepertoaren 

är kroppen en maskin som genom pornografi har blivit omprogrammerad och som 

behöver återställas för att fungera optimalt. Männen verkar tänka att det går att 

komma tillbaka till ett läge där kroppen alltid fungerar. Den ska vara pigg, glad, 

frisk, stark, lätt få erektion osv. Det som vi tidigare kunde se som en 

tolkningsrepertoar om en oförstörd maskulinitet gäller också kroppen specifikt. 

Allt det här verkar som att det ska komma nästan per automatik om männen avstår 

från onani och pornografi. Utlösning blir i tolkningsrepertoaren som en resurs, 
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liksom i 1800-talets syn på en ”spermatic economy” (Burstyn 1999, sid. 78), och 

får ett värde som kan användas för att förbättra sig själv och sina relationer. 

Samtidigt verkar det också kräva mycket arbete och disciplin av kroppen. Hur 

kroppen ska användas på bästa sätt är inte helt självklart för männen. Till exempel 

framträder penis som ett redskap, där männen nästan verkar söka efter en 

bruksanvisning för hur den ska användas på bästa sätt. 

 

”Så frågan var hur jag skulle hantera mitt organ som jag inte brukat för 

sexuella ändamål på över 100 dagar. Skulle jag runka inför dejten så att 

jag skulle kunna prestera optimalt? Eller skulle jag vara principfast med 

risk för för tidig utlösning?” 

 

Om penisen inte används på rätt sätt finns det en risk för att den slutar fungera 

som man vill. 
 

”Märkte att min kuk typ gick sönder när jag inte runka på över en månad. 

När jag väl skulle ligga var det lite segstartat med ståndet, men efter en 

stunds förspel kom jag i brallan.”

Enligt den här tolkningsrepertoaren måste alltså kroppen, maskinen, användas på 

ett visst sätt för att vara en manlig kropp på rätt sätt. Effekterna som förväntas av 

att sluta onanera är ofta kroppsliga. Det kan handla om att man upplever att man 

får mer hårväxt. Ibland kan det handla om att penis ändrar storlek och form. En 

man upplever att den blivit ”fylligare”, en annan att den blivit större och ”mer 

svullen och längre”. Upplevelsen av den återvunna maskuliniteten verkar vara så 

stark att den känns i kroppen. Det kan reflektera det Connell (2008) beskriver som 

en kroppsreflekterande praktik där kroppen också blir en aktör i hur maskulinitet 

konstrueras. Maskulinitet känns i kroppen.  

Det flera män vittnar om i diskussionstråden är hur de har lärt sig att onanera på 

ett visst sätt, som gör att det blir svårare att få utlösning när de är tillsammans med 

en kvinnlig partner. Även om de kan komma tillsammans med en partner kan det 

vara svårt att få utlösning i henne utan att onanera innan. 

 

”Har haft sex otaliga gånger men kan ändå räkna hur många gånger jag 

faktiskt kommit inne i tjejen. Jag har som en dröm att faktiskt kunna vara 

normal i sexet liksom, att inte behöva runka tills jag nästan kommer för 

att sen stoppa in den och komma i henne.” 

 

Att vara ”normal” innebär att ha sex med en kvinna och kunna få utlösning i 

henne. Här kan vi tänka oss att männen försöker, med Connells ord, disciplinera 

kroppen till heterosexualitet. Att inte kunna komma i en kvinna beror enligt denna 

logik på att mannen har haft för mycket ensamsex, vilket i den här 

tolkningsrepertoaren går emot en naturlig ordning. 

 

Även vissa saker männen tänder på, till exempel olika fetischer de upplever att de 

fått genom pornografi, är något de önskar bli av med genom ”reboot”-processen. 

 

”Känner lite ångest över fetischer och fantasier som jag utvecklat genom 

internetporr och hoppas bli av med dem genom en paus. Lika bra att sluta 

så tidigt som möjligt, vet att det finns "värre" porr än den jag tittat på.” 
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Vad de fetischerna är går männen oftast inte in på i detalj. Generellt gäller att 

männen inte beskriver vilken pornografi de konsumerar, det verkar vara 

underförstått. De vill återställa sig till ”normala” sexuella preferenser. Här kan vi 

också tänka oss att männen arbetar med att disciplinera kroppen till 

heterosexualitet, och rätt sorts begär. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att det de upplever i sin ”reboot”-process beskrivs 

som väldigt kroppsligt. Den maskulinitet de iscensätter är också en kroppslig 

erfarenhet. Den maskulina energin, som enligt tolkningsrepertoaren behålls när 

man slutar att onanera, behöver tyglas annars kan kroppen ”brista” eller 

”explodera”. Den manliga kroppen, som har den oförstörda maskuliniteten 

inneboende hos sig, behöver därför kontrolleras och disciplineras. 

 

Kvinnor som tillgängliggörare av njutning 
Ett av de främsta målen för många män inom NoFap är att få mer uppmärksamhet 

från kvinnor. De beskriver hur kvinnor känner av om en man deltar i NoFap eller 

inte. Enligt tolkningsrepertoaren är den sexuella energin som mannen sparar 

genom att inte få utlösning  något som kvinnor dras till. Enligt männen kan 

kvinnor “lukta sig till god sexualmoral”. Samtidigt kan de också “lukta sig till 

PMO” och har svårt för män som ägnar sig åt att onanera för mycket. Att sluta 

onanera och få utlösning gör alltså att männen ska ha lättare att få en kvinnas 

uppmärksamhet, att hamna på hennes “sexuella radar”. 

 

”Det är ju energi som man lagrar i kroppen. Det är den som kvinnor 

känner av, så sen gäller det ju att man gör nåt vettigt av den. Man ska 

hålla den i en jämn nivå hela tiden. Får man utlösning så försvinner ju 

det ’magiska’ eller vad man ska säga. Så länge man har energin i 

kroppen och pungen så kan man känna allt det bra." 

 

Den manliga energin beskrivs som något som kvinnor behöver för att må bra. Det 

förekommer beskrivningar av hur kvinnor tar mannens energi från honom när han 

får utlösning i henne. För mannen beskrivs utlösningen mest som en förlust. 

 

”I den här boken så beskrivs det bland annat hur kvinnan får en del av 

mannens energi när han tömmer sin säd inuti henne. Han blir trött 

medans hon blir glad och sprallig.” 

 

Männen i diskussionstråden har också uppfattningar om vad kvinnor söker för 

egenskaper hos en man. Kvinnor vill ha män som står vid sitt ord, är dominanta 

och bestämda. En man ska vara självständig och inte för “needy”, det vill säga 

vara beroende av att kvinnan kan ge honom sexuell njutning. Vissa menar att det 

därför kan finnas en fördel med att onanera eftersom man då tar hand om sina 

egna sexuella behov och på så sätt är självständig gentemot kvinnan.  

 

”En kvinna vill inte känna att hon måste vara nyckeln till din lycka, och 

det sättet att tänka känner jag att man lätt får när man runkar vilket är 

positivt. Du kan ’take care of your own buissness’. På Nofap känner man 

lätt att man alltid måste vara med sin tjej, eller att man måste ut och hitta 

en partner om man är singel och det är oattraktivt. ” 

 

Vissa varnar för att den ökade kåthet som kan uppstå när man slutar onanera gör 

att man blir mer beroende av kvinnor. Samtidigt som männen samlar energi som 
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ska attrahera kvinnor genom att sluta onanera, riskerar de att hamna i ett beroende 

till kvinnan som hon inte tycker är attraktivt.  

 

”Känner du att du måste ha en partner till hands varje gång du ska få en 

utlösning? Man kan dessutom göra dem båda, det ena behöver inte 

utesluta det andra. Och som sagt, om man inte runkar överhuvudtaget 

blir man lätt väldigt klängig vilket är det absolut mest motbjudande som 

finns hos en kille.” 

 

Det som här gestaltas är hur männen försöker upprätthålla en hegemonisk 

maskulinitet genom att försöka att inte göra sig beroende av en kvinna för sexuell 

njutning, samtidigt som de behöver en kvinna för att få utlopp för sin sexualitet på 

”rätt” sätt. Genom att inte vara beroende av kvinnor gör de sig till bättre, och 

attraktivare, män. De försöker på så sätt behålla en överordnad position gentemot 

kvinnor. Att inte kunna ta hand om sina egna sexuella behov, genom att avstå från 

onani, kan göra det svårt för männen att behålla sin självständighet gentemot 

kvinnor. Återigen kan vi se hur männen går en balansgång. 

 

Männen samlar alltså på sin energi för att kvinnor lättare ska få upp ögonen för 

dem, samtidigt som de riskerar att förlora den energin om kontakten leder till sex 

och utlösning. Det är ett dilemma som männen avhandlar i diskussionstråden. 

Vissa menar att detta inte är ett problem: att det är syftet med NoFap att få ha sex 

med kvinnor och att målet då är uppnått. Andra menar att man behöver vara 

väldigt selektiv med vilken kvinna man har sex med, eftersom man förlorar så 

mycket energi. Andra menar att det bästa är att avstå alla former av utlösning, i 

alla fall under en period, som en del av ”reboot”-processen. 

 

”För mannens del är det bara negativt och få utlösning. En viktig del av 

ens mående försvinner direkt. Det krävs väldigt mycket jobb för att 

komma upp i samma energinivå igen efter ett sprut. Så generellt så ska 

man ju välja noga vilka tillfällen man ska få utlösning, trots allt? vad är 

det man får? 10 sekunder av njutning? och efter det en lång 

återhämtningsprocess. Nu säger jag inte rakt av att det är dåligt att 

komma. Men man får vara selektiv och välja tillfällena. Te x att komma i 

en tjej man verkligen är attraherad av och vill ha barn med. Inte bara 

vem som helst.” 

 

Här kan vi återigen se hur utlösningen ses som en resurs, och där även sex med en 

partner ses som en förlust av manlig energi. Att få kvinnors uppmärksamhet 

beskrivs därför inte bara som något positivt. Det som ses som kvinnors utmanande 

beteenden beskrivs som sexuella triggers som gör det svårare för männen att 

motstå onani. Det kan handla om kvinnor som skickar bilder på sig själva, 

profilbilder på dejtingsajter eller kvinnor de ser på gymmet.  

 

”Idag vaknade jag med otrolig glädje och styrka i kroppen. Körde ett 

stenhårt pass på gymmet och undvek alla blickar från tjejer/kvinnor till 

höger och vänster. Helt otroligt hur mycket de stirrar, mer och mer för 

varje dag som går. Butiksbiträden som flirtar, tjejer på tunnelbanan som 

sitter mitt emot och söker min blick. Idag stod en grymt snygg tjej och 

stirrade mig upp och ner och fastnade med blicken på paketet - helt öppet 

utan att bry sig. Listan kan göras lång men ni andra som upplevt detta vet 

vad jag pratar om.” 
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Enligt männen är kvinnor medvetna om hur de ska utnyttja sin attraktionskraft för 

att få som de vill. Sexualiteten är männens svaghet och kvinnor utnyttjar det. 

Mannens sexualitet framstår återigen som något okontrollerbart som helst inte ska 

väckas till liv. När den manliga sexlusten väl har vaknat går det inte att stoppa 

den, i likhet med hur Plummer (2005) beskrivit den hegemoniska manliga 

sexualiteten.  

 

En annan effekt av NoFap är att männen själva får upp ögonen för kvinnor. De 

beskriver en önskan att kunna bli attraherad av kvinnor “in real life” och inte bara 

av kvinnor i pornografin. Många berättar om hur man inte behöver kvinnor när 

man onanerar och hur svårt det kan vara att komma över att pornografi lockar mer 

än sex med en kvinna. Här kan vi återigen se hur männen försöker disciplinera 

kroppen och sitt begär till rätt sorts heterosexualitet. Genom NoFap “vaknar 

reptilhjärnan och vill ligga med alla tjejer”. Det innebär också att man kan börja 

attraheras av kvinnor man inte varit intresserad av tidigare. 

 

”Nu har det gått nästa 2 veckor och det är nu det börjar bli riktigt jobbigt 

tycker jag. Dels så är man kåt på allt kvinnligt som rör sig, brukar vara 

ganska selektiv vad jag blir kåt på men nu blir jag kåt på tjocka, smala, 

blonda, brunetter och listan fortsätter.” 

 

Männen ser kvinnor som tillhandahållare av njutning. ”Carpe fittum” (ungefär 

”fånga fittan”) är det en deltagare som uttrycker som ledord för NoFap-

utmaningen, det vill säga målet är att få ha sex med kvinnor. Männen använder 

ibland nedsättande ord om kvinnor, till exempel ”sliddjur”. Kvinnorna verkar 

ibland betraktas som, med Connells (2008, sid. 141) ord ”engångsbehållare för 

sperma”. Kvinnor behövs alltså för att ge njutning på rätt sätt. Den njutning som 

kvinnor kan ge är bättre än den männen kan få på egen hand genom onani. 

Kvinnor kan vara olika bra och snygga, precis som män kan vara olika attraktiva. 

Männen rankar ofta kvinnor på en skala upp till tio, och sätter sedan den siffran i 

relation till hur de uppfattar sig själva. Om en man blir mer attraktiv, genom att 

lagra maskulin energi, kan han också attrahera ”bättre” kvinnor. Intressant nog 

framträder också en annan tolkningsrepertoar. Samtidigt som männen har en 

objektifierande syn på kvinnor beskriver de också en önskan om att kunna 

uppfatta kvinnor som mer än bara sexuella objekt.  
 

”Det vittnas ju om inom Nofap om hur de slutar att tänka bara på sex när 

de ser en attraktiv tjej och istället är mer intresserad av deras 

personlighet och övergripande skönhet. Man kan oftast lätt upptäcka en 

PMO-missbrukare när de enbart kommenterar en kvinna som ett sexuellt 

objekt och totalt skiter i henne som människa.” 

 

”Jag själv är inne på dag 19 och känner av flatline med. På något vis 

gillar jag det. Skönt att inte hålla på och tänka på kvinnor hela tiden. Ser 

man någon snygg på stan så är det lite ’whatever-attityd’ vilket är skönt 

och kanske ett bra tecken på att objektifieringen av kvinnor börjar avta 

igen.” 

 

”Viktigast av allt: Jag börjar sakta men säkert se tjejer som människor 

igen, och inte bara som sexobjekt.. Jag är inte helt där än, men jag är på 

god väg.” 
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Hur kan man förstå de här motsägelsefulla tolkningsrepertoarerna? Det pågår en 

öppen och självklar objektifiering samtidigt som en önskan att sluta objektifiera 

kvinnor sexuellt. Taylor och Jackson (2018) finner också liknande tankar hos 

männen i sin studie om NoFap. De tolkar det som att männen inte bara söker 

”riktigt” sex med ”riktiga” kvinnor, utan att vissa också söker en viss typ av 

intima, romantiska relationer. De menar att det finns en parallell diskurs där 

monogami är idealet. Vi kan också förstå det som ett ideologiskt dilemma där 

tolkningsrepertoaren att se kvinnor som mer än sexuella objekt antingen tangerar 

en feministisk diskurs, eller ett sätt för en hegemonisk maskulinitet att ta delar av 

andra maskuliniteter för att behålla dominans. Det som är gemensamt mellan båda 

tolkningsrepertoarerna är att pornografikonsumtionen framträder som ett hot mot 

heterosexualitet, oavsett om det handlar om sex med kvinnor eller monogama 

romantiska relationer. Att göra heterosexualitet på rätt sätt verkar vara männens 

stora utmaning. 

 

 

DISKUSSION 

 

Den här studiens syfte är att undersöka hur manlig sexualitet konstrueras i en 

svensk NoFap-diskurs. Studiens frågeställningarna är: Vilka maskulina ideal 

framträder i diskussionstråden? Hur framträder synen på en maskulin kropp? 

Vilken syn på kvinnor framkommer? 

Männen i den NoFap-diskurs på Flashback som studien utgått ifrån använder sig 

av tolkningsrepertoarer som utgår från det Connell (2008) beskriver som ett 

traditionellt hegemoniskt maskulinitetsideal. Egenskaper som framhävs som 

naturliga för män, och därmed eftersträvansvärda, är bland annat självständighet, 

styrka, uthållighet och dominans. De här egenskaperna tillskrivs en oförstörd 

maskulinitet, maskuliniteten som den ska vara utan det moderna samhällets 

påverkan. Det är en essentialistisk syn på en maskulinitet som antas ha funnits i 

ett historiskt jägarsamhälle, men även inneboende i männen. Genom att uppnå 

dessa egenskaper kan männen behålla en överordning gentemot andra män och 

kvinnor. Den vunna maskuliniteten är också, enligt en tolkningsrepertoar, en del 

av ett nationalistiskt projekt där mannen är försvararen av nationen mot yttre och 

inre hot. Den hegemoniska maskuliniteten och den hegemoniska nationalismen 

hänger på så sätt ihop (Nagel 2005). Mannen, eller krigaren, behöver samla sin 

kraft inför en förestående strid. Männens strävan att uppnå de här idealen blir 

därför också en fråga om makt. Hur kan man då förstå männens avståndstagande 

från onani och pornografi som sammanlänkat med det hegemoniska 

maskulinitetsidealet? Garlick (2010) utgår från att strävan efter att behålla kontroll 

är det hegemoniska, och för att förstå en specifik diskurs bör man ställa frågan 

vad som behövs för att behålla kontroll i just den diskursen. Genom att avstå från 

onani och pornografi under en period hoppas männen kunna hitta tillbaka till den 

oförstörda maskuliniteten. På så sätt behöver männen avhållsamheten för att 

återupprätta och behålla kontroll, och på så sätt upprätthålla det hegemoniska 

maskulinitetsidealet.  

 

Den här studien har funnit att männen i NoFap-diskursen har en essentialistisk och 

biologisk syn på kroppen och sexualitet. Kroppen framträder som maskulinitetens 

ursprung och mål, där utlösningen representerar en maskulin energi som kan 
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sparas eller förloras. Sperma får alltså i NoFap-diskursen en särskild betydelse, 

liksom sperma har laddats på olika sätt i olika kulturella kontexter (Moore 2007). 

Den manliga sexualiteten framträder i likhet med Plummers (2005) beskrivning av 

en hegemonisk manlig sexualitet som en stark, okontrollerbar drivkraft. 

Föreställningen om kroppen liknar, liksom Connell (2008) presenterat, metaforen 

om kroppen som en maskin där den kan återställas till en oförstörd maskulinitet. 

Kroppen har en inneboende oförstörd maskulinitet, men det krävs kroppslig 

disciplin för att få fram den. Genom att disciplinera kroppen till heterosexualitet 

försöker männen bibehålla en naturlig ordning med rätt sorts begär. I den 

tolkningsrepertoaren blir onani och pornografikonsumtion ett hot mot det 

heterosexuella samlaget, då dessa kan vara skönare, mer upphetsande och mer 

tillgängliga. Männens tal om att bli av med fetischer och lära sig att komma i en 

kvinna speglar detta. Att onani utmålas som ett hot mot en naturlig heterosexuell 

ordning liknar situationen som Laqueur (2003) och Garlick (2011) beskriver 

under den så kallade onanihysterin på 1700- och 1800-talen. Connell (2008) 

menar att maskulinitet känns i kroppen och att det är viktigt att se den kroppsliga 

aspekten i genusanalys, en så kallad kroppsreflekterande praktik. Männen ber om 

råd och stöd i diskussionstråden för att lära sig hur de ska använda kroppen på 

bästa sätt. Det visar på deras osäkerhet inför något som de samtidigt anser vara 

naturgivet och självklart. Avhållsamheten från onani och pornografi blir en viktig 

del i disciplineringen av kroppen. Effekterna av disciplineringen upplevs så starkt 

för männen att vissa upplever att kroppen förändras, att penis blir större och 

ändrar form eller att håret växer. Detta är ett exempel på hur starkt genus kan 

internaliseras och kännas i kroppen. 

 

I diskussionstråden framträder en tolkningsrepertoar där kvinnor ses som 

tillgängliggörare av njutning, en rätt sorts njutning. Att ha penetrerande samlag 

med en kvinna och få utlösning i henne ses som det naturliga sexet. Männens mål 

med att nå en oförstörd maskulinitet och disciplinera kroppen är i stor 

utsträckning att få större tillgång till kvinnor. Kvinnor reduceras till objekt, eller 

kärl, där männen kan tömma sin maskulina energi. På så sätt försöker männen 

upprätthålla en hegemonisk position gentemot kvinnor. När männen får utlösning 

i en kvinna förloras samtidigt den maskulina energin som de sparat genom 

avhållsamhet från onani och pornografi. Relationen till kvinnor verkar därför vara 

en svår balansgång. Männen vill inte riskera att hamna i en beroendeställning till 

kvinnan och på så sätt förlora sin överordnade position gentemot henne. En 

motsägelsefull tolkningsrepertoar framträder samtidigt. Männen beskriver en 

önskan om att se kvinnor som mer än bara sexuella objekt. Vi kan förstå det som 

ett ideologiskt dilemma där männen eventuellt tangerar andra 

tolkningsrepertoarer, till exempel feministiska, eller andra heterosexuella ideal om 

monogami och romantik. Vi kan också förstå det som ytterligare ett sätt som 

männen försöker göra heterosexualitet på rätt sätt och samtidigt behålla en 

hegemonisk position.  

 

Studiens övergripande resultat går i stort i linje med det Taylor och Jackson 

(2018) finner i sin analys av en anglo-amerikansk NoFap-diskurs. Det som skiljer 

sig är sambandet mellan en hegemonisk maskulinitet och hegemonisk nationalism 

som funnits i denna studie. Det kan förklaras med att Taylor och Jackson 

studerade en diskurs med deltagare från flera olika länder, i kontrast till den på 

Flashback som är en i princip uteslutande svensk diskurs. Den svenska 

feministiska diskursen i samhället verkar inte påverkat NoFap-diskursen på 

Flashback på ett tydligt sätt som särskiljer den från en anglo-amerikanska kontext. 
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Möjligtvis kan det förstås som att internet ger andra möjligheter för mansrörelser 

att organisera sig online (Ging 2019), som NoFap är ett exempel på då det tilltalar 

män från flera olika länder och kulturer trots sitt amerikanska ursprung. Studier 

från andra diskussionsforum hade möjligen gett en annan bild än den som 

framkommer på Flashback. Det är också möjligt att en studie med en 

intervjumetod kunnat penetrera ämnet djupare, då intervjuer skulle kunna ge 

fördjupade berättelser från männen inom NoFap.  

 

 

AVSLUTANDE KOMMENTAR 

 

NoFap kan förstås som ett slags mansrörelse där män tillsammans försöker bli 

”bättre” män och på så sätt upprätthålla en hegemonisk maskulinitet. Detta 

uppvisar likheter med andra mansrörelser inom den så kallade ”manosfären” på 

internet, till exempel Incel-rörelsen (Ging 2019). Männen inom NoFap 

upprätthåller föreställningen att den manliga sexualiteten behöver tyglas och 

kontrolleras. Ett slags överdriven manlig sexualitet beskrivs till och med som 

farlig för kroppen. I andra samhälleliga diskurser är den manliga sexualiteten 

också farlig för andra. I diskussionstråden verkar det som att sexualiteten mest är 

till besvär för männen. De beskriver en lättnad när de i perioder känner mindre 

lust, även om de anser att det naturliga för en man är att ha mycket lust. De 

balanserar mellan att känna för mycket eller för lite lust, att vara för nära en 

kvinna eller för långt bort. Männen önskar att de alltid var på topp, alltid var redo 

att prestera om det så är i sängen eller när det kommer till att socialisera med 

andra människor. Flera vittnar om en önskan att komma ur psykisk ohälsa. I 

NoFap-diskursen är de flesta av dessa problem orsakade av 

pornografikonsumtion. Det ligger närmare till hands att anta att vad som 

egentligen begränsar männen i deras liv är föreställningarna av vad en man ska 

vara, göra och klara av för att vara en rätt sorts man. Samtidigt ger 

diskussionstråden männen ett forum där de delar med sig av sina problem och 

funderingar. I det anonyma visar de sårbarhet för varandra och möts ofta av 

förståelse, även om de samtidigt uppmanas till kontroll och disciplinering. 

 

Länken till historiska föreställningar om onani är tydlig i männens utsagor. Onani 

verkar fortfarande anses vara en sämre sorts sex. Precis som på 1700- och 1800-

talen verkar onanin ses som ett hot mot en naturlig heterosexuell ordning. För 

männen kan onanin kopplas till deras antagna ohämmade sexualitet som behöver 

begränsas snarare än bejakas. Männen verkar påverkas av de diskurser i samhället 

som berör mäns sexualitet. Det är intressant hur männen verkar tänka att 

upphörandet av objektifiering av kvinnor utanför pornografin är något som händer 

dem, snarare än något de själva kan välja att påverka. Det är möjligt att de är 

influerade av en samhällelig diskurs som förutsätter att pornografi ändrar mäns 

sexuella förhållningssätt gentemot kvinnor. På så sätt behöver de själva inte ta 

ansvar för sitt beteende, eftersom det är något som ligger utanför dem själva. 

 

Fortsatta studier kunde fokusera på män som konsumerar pornografi, men som 

inte försöker avstå från den, för att se hur meningsskapande av 

pornografikonsumtion kan ske på andra sätt. För att nyansera bilden av 

pornografis effekter på heterosexuella män är det viktigt att få höra mäns egna 

berättelser, och hur de berättelserna påverkas av traditionella föreställningar av 

vad manlig sexualitet innebär. En förhoppning med den här studien är att bidra till 
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en mer nyanserad bild av hur män ger mening till sin pornografikonsumtion och 

även hur normer kring maskulinitet påverkar mäns sexuella hälsa och 

handlingsutrymme.  
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