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Tack! 
 
Jag vill ge ett stort tack till de fantastiska kvinnor som har varit med och berättat 
om sina sexuella erfarenheter och upplevelser på ett sådant öppenhjärtigt, ärligt 
och modigt sätt. Utan er hade det aldrig gått! Jag vill även tacka min handledare 
Ulrika Widding som i vått och torrt har stött och blött tankar och formuleringar. 
Tack! 
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FEM KVINNORS BERÄTTELSER OM (HETERO)SEXUELLA ERFARENHETER OCH 
UPPLEVELSER 

 
Mathilda Karlsson Young 

 
 

Sexuellt tvång har visat sig vara ett vanligt förekommande fenomen, där kvinnor är utsatta i 
högre utsträckning än män (Heikki Tikkanen, Adelsson & Forsberg, 2011; Patton & Mannison, 
1995;  Lacasse & Mendelson, 2007; Forbes, Adams-Curtis & White, 2004; Dororszewicz & Forbes, 
2008; Adams- Curtis & Forbes, 2004). Nicola Gavey (2005) menar att tvång är en del av den 
normativa mallen för heterosexuellt sex. Syftet för denna studie är att beskriva och analysera 
fem kvinnors (hetero)sexuella erfarenheter och upplevelser. Ur de intervjuade kvinnornas 
berättelser formulerades fem teman; Sex mot/utan sin vilja, Sex med vilja, Ansvar, Komplicerad 
Lust och Kropp. I dessa teman framkommer många exempel på hur kvinnorna förhåller sig till 
diskurser om manlig sexualdrift. Det framkommer även exempel på hur kvinnorna förhåller sig 
till sin egen lust. Idealt sex beskrivs vara jämställt och lustdrivet från bägge parter, men det blir 
svårt för några att få ihop dessa delar. Analysen visar hur diskurser spelar en viktig roll för hur 
kvinnorna upplever och tolkar sina erfarenheter.  
 
 

Under den senare delen av 2010 och in på året 2011 väcktes en stor debatt i 
såväl svensk som i internationell media om sex, övergrepp, våldtäkt och alla 
gråzoner däremellan, efter att Julian Assange, grundaren till internetsajten 
Wikileaks, blev åtalad för två våldtäkter i Sverige. Många utländska medier 
menade att Sverige har en alltför strikt lagstiftning gällande våldtäkter (DN, 
2011-05-04 10:50). I samband med detta publicerade Johanna Koljonen, (en 
svensk författare, kritiker och programledare) en debattartikel i DN Kultur 
(2010-12-18 09:58) om hennes egna erfarenheter av ojämnställt sex. Detta 
väckte många och starka känslor och på Twitter började folk att dela med sig av 
egna erfarenheter kring sexuella gränser, övertramp och gråzoner. Sådant som 
de inte skulle kalla för våldtäkt, men inte heller ömsesidigt sex. Johanna 
Koljonens debattartikel var starten för internetsajten prataomdet.se, ett forum 
där människor kunde dela med sig av sina erfarenheter. Fler och fler blev 
berättelserna om övertramp, kränkningar och skuldkänslor kring sex. Detta 
visade sig vara något som väldigt många hade nära erfarenheter kring.  

I en nygjord enkätstudie, från 2010, om ungdomars kunskap, attityder och 
rapportering av sexuella handlingar, gjord av Göteborgs Universitet (Heikki 
Tikkanen, Adelsson & Forsberg, 2011), på uppdrag av den Nationella enheten för 
HIV-prevention vid Socialstyrelsen, visade det sig att hela 46 procent av de drygt 
15 000 tillfrågade, i åldrarna 15-29 år, någon gång hade haft sex mot sin vilja. Av 
de unga kvinnor som tillfrågades var det hela 60 procent som någon gång hade 
haft sex mot sin vilja, mot för männen där ”endast” 30 procent hade haft det. 
Urvalet i denna studie var för litet för att kunna sägas vara representativt för 
hela den svenska befolkningen, men det ger ändå en fingervisning om hur 
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vanligt förekommande det är för ungdomar att ha sex mot sin vilja och hur det är 
betydligt fler kvinnor än män som är utsatta.  

Även flera internationella studier visar att sex mot sin vilja är mycket vanligt 
förkommande, framförallt bland kvinnor (Patton & Mannison, 1995;  Lacasse & 
Mendelson, 2007; Forbes, Adams-Curtis & White, 2004; Dororszewicz & Forbes, 
2008; Adams- Curtis & Forbes, 2004; Gavey, 1992). Detta mönster tycks inte 
heller vara någon ny företeelse. Redan på femtiotalet gjordes studier kring 
påtvingat sex och sex mot ens vilja och resultatet liknar dagens. Kvinnor utsattes 
ofta för sexuellt tvång redan då(Adams- Curtis & Forbes, 2004). Trots att det 
tycks vara ett stort och mycket vanligt förekommande problem är det något som 
är väldigt tabubelagt och som det inte så ofta pratas om. Det är så skuld- och 
skambelagt att det är svårt för många att ens formulera vad det är de har varit 
med om. Prataomdet.se öppnade upp för det otalbara och intresset var enormt. 
Men hur kommer det sig att det är så pass vanligt och varför är kvinnor så 
mycket mer utsatta än män?  

Nicola Gavey (2005) har i sin bok Just sex? The cultural scaffolding of rape, 
resonerat kring just detta. Hon menar att anledningen till att det är så vanligt 
förekommande med sex mot sin vilja, hos framförallt kvinnor, är för att den 
heteronormativa modellen för sex faktiskt är utformad på ett sätt så att 
gränserna för ”bara” sex och påtvingat sex är utsuddade. Det betyder alltså att 
påtvingat sex är en del som ingår i den normativa mallen för heterosexuellt sex. 
Vad är det då som vi uppfattar som ”normalt” sex? Gavey diskuterar detta 
baserat på en rad olika teoretiska resonemang. Jag kommer att redogöra för 
några av dem under rubriken Teoretisk bakgrund, för att försöka ge en bild över 
hur man kan förstå sex i vårt samhälle. Den intressanta frågan som sedan är värd 
att ställa är hur synen på sex påverkar de som har det och vad det får för 
konsekvenser för de kvinnor som har sex mot sin vilja? Känsla av sexuell agens 
kan sägas vara känslan av att känna rättigheten till sin egen kropp och rätten att 
göra sina egna sexuella val. Det har visat sig att känslan av agens är mycket 
viktig för det psykiska välbefinnandet (Crown & Roberts, 2007). Om det nu är så 
att sex mot sin vilja är en del av vad sex betyder för heterosexuella kvinnor och 
det samtidigt är så att det ger ett sämre psykiskt mående, då är detta en mycket 
viktig fråga att ha med sig när man möter kvinnor, inte minst inom 
psykologyrket.  
  

Teoretisk bakgrund 
 
Diskurs och subjektsposition 
För att förstå och tolka hur det kommer sig att sex mot sin vilja är så pass vanligt 
förekommande kommer jag att i denna rapport att använda mig av 
diskurspsykologisk teori. ”Diskurser definieras som kulturella meningsmönster, 
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dvs. gemensamma sätt att uppfatta ett visst fenomen i en viss kultur eller 
subkultur som gör att andra sätt att uppfatta fenomenet verkar mindre troliga” 
(Magnusson & Marecek, 2010, s. 118). Diskurs kan sägas vara det som i en kultur 
antas vara självklarheter eller sunt förnuft. Det är genom språket som denna 
gemensamma förståelse både formas och förmedlas (Willig, 2008). Diskurs är 
således ett begrepp som hänvisar till hur språket används i formningen av olika 
sociala, kulturella och politiska normer, som delas av många (Winther Jorgensen 
& Phillips, 2000). Språket och diskursen är förenade med varandra på ett sätt 
som gör att den ena inte kan finnas utan den andra. Diskursen avgör vad som får 
finnas i språket samtidigt som språket är med och skapar och återskapar de 
olika diskurserna (Gavey, 1992). I en kultur existerar det alltid flera parallella 
diskurser och dessa kan ibland vara motsägelsefulla och konkurrerande. Enligt 
Foucault ingår alla diskurser i olika maktförhållanden där några diskurser blir 
dominanta. De dominanta blir sedan de som styr de sociala strukturerna i 
samhället (Willig, 2008). Diskurserna är i ständig rörelse och med förändringen 
ändras även deras giltighet/trovärdighet i samhället (Gavey, 2005). I samhället 
bidrar diskurserna med att generera och bevara olika föreställningar kring vad 
exempelvis en man respektive vad en kvinna är (Magnusson & Marecek, 2010). 
 
Inom varje diskurs finns det ett antal tillgängliga subjektspositioner som olika 
individer kan inta. Subjektspositionen är en roll som innehåller vissa ramar för 
hur individen kan agera och inte, vilket påverkar individens upplevelser och 
subjektivitet (Willig, 2008). Genom att förhålla sig till en subjektsposition (och 
inte gå utanför dess ramar) vid en konversation framställer individen sig själv 
meningsfull, både inför sig själv och inför sin omgivning. Individen vinner 
därigenom makt och förståelse från omvärlden. Beroende på vilken diskurs 
individen befinner sig inom kommer denna att inta olika subjektspositioner. 
Tillsammans utgör dessa positioner individens uppfattade identitetsbild 
(Magnusson & Marecek, 2010).  
 
Genus  
Det går inte att studera (hetero)sexualitet utan att även se till ett 
genusperspektiv eftersom en relation mellan en man och kvinna alltid ”också är 
en relation mellan två samhällskategorier- kvinnor och män- som i vårt samhälle 
är asymmetriskt positionerade.” (Magnusson, 2006, s. 238). Genus är ett 
begrepp som avser förståelsen av kön som en social konstruktion. Det betyder 
att de egenskaper som vi uppfattar som kvinnliga respektive manliga är socialt 
och kulturellt konstruerade snarare än naturliga och biologiskt fixerande 
(Jeffner, 1998; Andersson, 2008).  Genus är inte bara ett observerbart fenomen 
som kan studeras utifrån, det är även en del av individens subjektiva upplevelse 
av att vara kvinna, respektive man. När man beter sig i linje med de normer som 
tillhör respektive kön får man som mest bekräftelse på sin kvinnlighet, 
respektive manlighet (Andersson, 2008), vilket även innebär att handlingar som 
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inte går i linje med ens könstillhörighet ses som avvikelser. Samma handlingar 
tolkas därför olika beroende på om det är en man eller en kvinna som utför dem 
(Ambjörnsson, 2004). Inom genusbegreppet finns även uppfattningen att 
relationen mellan män och kvinnor är starkt maktbetonad, till männens fördel, 
detta kallas även könsmaktstruktur. Denna ojämna maktfördelning grundar sig i 
att män och kvinnor uppfattas som varandras motsatser, där manliga 
egenskaper generellt sett värderas högre och får ligga till grund för den 
önskvärda normen som sedan kvinnor bedöms emot och då blir avvikande från. 
Det leder till att kvinnor uppfattas som mindre värda. Det är genom diskurser 
som olika maktrelationer fastställs och återskapas i samhället, bland annat 
maktrelationerna mellan män och kvinnor. Genus och sexualitet är väldigt starkt 
sammanbundna med varandra. De ingår i en växelverkan där sexualiteten i 
mångt och mycket definieras utifrån genusnormativa mönster och där vår 
genusidentitet definieras utifrån den normativa bilden av sexualitet (Andersson, 
2008).  Vad är det då som gör att vi uppfattar sex på ett visst sätt och inte på 
andra sätt?  
 
Sexuella diskurser 
Det var Michel Foucault (2002) som först kom att ifrågasätta olika ”sanningar” 
om heterosexualiteten. Han ställde sig frågande till den gängse synen på 
sexualitet som ett enbart biologiskt och naturligt fenomen. Den biologiska synen 
innebar att sexualitet ansågs vara något innerligt som låg djupt inne i 
människan, som i vissa kulturer var tvunget att förtryckas och undanhållas 
(Tiefer, 2004; Gavey, 2005). Foucault menade att sexualiteten istället för att vara 
något essentiellt, var något som formades av sociala processer. I dessa sociala 
processer finns det, enligt Foucault alltid olika maktrelationer, som varken är 
naturliga eller neutrala. De är alltid formade och förstärkta av sociala och 
kulturella processer (med andra ord: diskurser). En konsekvens av den manliga 
överordningen i samhället gör att kvinnors sexualitet får väldigt lite utrymme i 
jämförelse med mäns. Den manliga sexualiteten får därmed mer utrymme och 
blir även norm för hur sexualiteten ska se ut (Andersson, 2008).  
 
Foucaults teoretiska resonemang kring sexualitet har sedan legat till grund för 
en rad vidareutvecklade teorier kring sexuella diskurser. Jag kommer att 
beskriva några av dem nedan.  
 
Diskursen om den manliga sexuella driften 
Nicola Gavey (2005) refererar till Wendy Hollways (1984) väldigt inflytelserika 
teorier kring heterosexuella diskurser. Hollway har bland annat hävdat att det 
finns en manlig sexualdriftsdiskurs som på många sätt utgör den gängse synen 
över hur vi uppfattar heterosexuellt sex och heterosexuella relationer. Denna 
diskurs har format män och kvinnors sexualitet som två åtskilda ting, där 
männen har kommit att bli de sexuella aktörerna medan kvinnorna har blivit 
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sexuella objekt. Diskursen går ut på att männen bär på en stark inre sexuell drift 
som gör att de alltid är redo till att ha sex.  Det som triggar igång sexualiteten är 
kvinnor och då främst deras kroppar. När en man är upphetsad drivs han till att 
söka upp en kvinna för att få sexuellt utlopp i form av penetrerande sex. 
Eftersom männen alltid är redo för sex är det kvinnans uppgift att antingen 
godta den sexuella inbjudan eller att neka till den (Hollway, 1984, refererat i 
Gavey, 2005). Inom denna diskurs handlar alltså kvinnans sexualitet inte om att 
utveckla och känna in sin egen lust och drivas av den, utan istället handlar det 
för henne om att kontrollera mannens sexualitet.  Men om en kvinna är allt för 
kontrollerande och avvisande riskerar hon att bestraffas. Ord som torrfitta, cock 
teaser, kall, tråkig, konservativ, uptight vittnar om de eventuella konsekvenserna 
för en kvinna som avböjer till en sexuell invit. En kvinna som anses alltför 
sexuellt tillgänglig straffas även hon genom bland annat ord, såsom hora, slampa, 
nymfo, lösaktig, lättfotad (Gavey, 2005; Andersson, 2008). Dessa ord har en stor 
social inverkan på kvinnans liv, genom att de påverkar hennes status, makt och 
handlingsutrymme. Orden får således en kontrollerande funktion för att behålla 
kvinnan underordnad mannens sexualitet (Ambjörnsson, 2004).  Det är alltså en 
smal balansgång att gå på- där varje felsteg riskerar att bestraffas. 

Gavey (2005) refererar till Hollways (1984) resonemang om att kvinnan i den 
manliga sexualdriftsdiskursen inte anses ha någon egen egentlig lust till sex. Av 
den anledningen blir det för henne ingen sexuell vinst i att ha sex, däremot 
vinner hon andra fördelar av att ha sex, till exempel en (skenbar) makt över 
mannen, eller kärlek. Kvinnan antas alltså använda sex som ett maktmedel för 
att få det hon vill. Mot bakgrund av detta kan man få en förståelse för uttryck 
som få en man på kroken, fånga en man. Detta betyder att sex blir som ett 
handelsmedel som kvinnor använder för att få andra fördelar, medan männen 
låter sig bli fångade mot att få ha kontinuerligt sex (Gavey, 2005). Förståelsen för 
att mannens sexuella drift är så stark att den är nästintill överväldigande är en 
viktig del i denna diskurs. Det extremt starka behovet av att få utlopp för denna 
drift driver honom till att göra i princip vad som helst för att få ha sex, därav 
kvinnans förhandlingsläge. Av denna anledning blir det nästan en grym handling 
att neka en man till sex, då det ställer ett sådant otroligt stort ansvar på mannens 
förmåga att tämja den starka lusten inom honom (Hollway, 1984, refererat i 
Gavey, 2005). Än värre blir det om mannen ifråga tvingas stanna upp mitt i en 
sexuell handling utan att få komma, eftersom diskursen framställer den starka 
driften som ohejdbar när det väl är igång (Gavey, 2005). Detta leder till 
tolkningen att män som försöker tvinga till sig sex, bara gör det för att de inte 
kan stoppa naturens gång. Susan Brownmiller (1975) hävdar däremot att detta 
tvångsvälde inte alls handlar om någon inre okontrollerbar lust utan att det 
snarare handlar om makt och att sexualiteten är ännu ett område där mäns 
överordning över kvinnor visar sig.   
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Med utgångspunkt i Hollways (1984) teorier om hur kvinnan inte anses ha 
någon sexuell lust inom den manliga sexualdriftsteorin, går Gavey (2005) vidare 
med att resonera kring hur denna diskurs påverkar kvinnors handlingsutrymme 
och möjliga subjektspositioner. Gavey skriver om hur kvinnor förväntas vara 
sexuellt tillgängliga, för att tillgodose männens behov. Hon refererar till Annie 
Potts (2002) som visar hur denna diskurs hävdar att män som inte får tillgång 
till sex från sin partner blir olyckliga, får sämre psykisk hälsa och en sämre 
kontakt med sina underliggande känslor. Detta kan få männen att tvingas söka 
sex utanför relationen, vilket då skulle anses helt legitimt mot bakgrund av dessa 
svåra konsekvenser för männen. Det blir således en skyldighet för kvinnan att 
”ställa upp” någon gång ibland, för att undvika detta. Här påkallas även kvinnans 
omhändertagande sida, där omsorgen över en man ingår i kvinnans roll (Gavey, 
2005). 
 
Inom diskursen om den manliga driften blir också ramen för sexet baserat på 
manlig njutning. Den normativa bilden av sex består av penetration av penis i 
slida tills mannen får en orgasm (Gavey, 2005). Med utgångspunkt i detta menar 
Gavey att det blir väldigt svårt för kvinnor att göra ett aktivt fritt val för om de 
ska ha sex eller inte, då de inom denna diskurs inte ens får utrymme till någon 
egen lust, samtidigt som de måste förhålla sig till och ta ansvar för mannens 
väldigt starka naturliga sexualdrift. I detta tänkande ingår sex mot sin vilja/lust 
(sexuellt tvång) i vad som förväntas av en kvinna (Gavey). 
 
Den tillåtande diskursen 
Gavey (2005) refererar även till en annan sexuell diskurs som Hollway (1984) 
beskrivit. Den tillåtande diskursen uppkom i samband med den kvinnliga 
sexuella revolutionen i slutet på 1960-talet. I den revolutionen stred feminister 
för kvinnors rätt till samma sexuella lust och drift som män och för en sexuell 
frigörelse från den gamla tidens förtryckande syn på kvinnan som en asexuell 
varelse. Denna revolution var mycket stark och gav en ny syn på kvinnlig 
sexualitet som något faktiskt existerande (Gavey, 2005).  
 
Den sexuella dubbelmoralen 
Idag, nästan femtio år efter den sexuella revolutionen, ser vi fortfarande spåren 
av en uråldrig syn på kvinnlig sexualitet. Kvinnor tillåts förvisso ibland ha en 
sexualitet, men den kontrolleras fortfarande, vilket ger kvinnor ett begränsat 
handlingsutrymme (Jeffner, 1998; Crown & Roberts, 2007; Gavey, 2005). 
Andersson (2008) beskriver detta som den sexuella dubbelmoralen där kvinnor 
å ena sidan antas vara lika sexuella som män, men där de å andra sidan, till 
skillnad från män, inte blir hyllade för sin egen sexualitet, utan istället fortsätter 
tvingas begränsa den och ta ansvar för männens sexualitet. Det finns många 
studier där denna diskurs återspeglas i människors generella uppfattning om 
sex och kön. 
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I en av dessa studier, gjord av Rosentahl (1997), framgår det att flickor som 
uppfattar pojkar som ”boys will be boys” är mindre benägna att stå emot 
sexuella påtryckningar och som därmed kan antas ha sex mot sin vilja. I samma 
studie rapporterade flickor hur de ansåg att pojkar hade rätt att tvinga till sig sex 
från en flicka som hade sett till att hetsa upp honom. Detta synsätt syntes även 
hos tonårspojkar i en annan studie av Davis, Peck och Storment (1993), som 
ansåg att det under vissa omständigheter var acceptabelt att tvinga en tjej till 
sex.  

Även i svenska studier har man sett många tecken på den manliga 
driftsdiskursens fortsatta existerande. Stina Jeffner (1998) gjorde en 
intervjustudie med svenska skolungdomar för att titta på deras uppfattning 
kring gränserna mellan sex och våldtäkt. Precis som i ovanstående studier tyckte 
de ungdomar hon pratade med att en kvinna inte har rätt att säga ifrån till sex 
om hon ”drivit på” en kille för långt. Ungdomarna resonerade kring hur den 
manliga driften är så stark att det är svårt för en upphetsad man att faktiskt 
hejda sig när han väl är igång. Därför bör kvinnor passa sig för att inte hetsa upp 
en man för mycket om hon inte är beredd att ta konsekvenserna för det.  
 
Jeffner (1998) såg också i sin studie att kvinnors nekande till sex inte alltid 
tolkades som ett nekande utan som ett uttryck för en egentlig vilja till sex, men 
att det behövdes lite övertalning för att hon ska ”släppa till”. Kvinnors 
avvisanden tas därför inte på allvar. Detta fenomen diskuterar även Andersson 
(2008) i sin forskning. Kvinnors avvisanden till sexuella inviter antas i många 
fall handla om ett spel för gallerierna, vilket gör att en viss typ av övertalning blir 
tillåtet. Andersson fortsätter resonemanget med hur detta blir en paradox för 
kvinnor när det kommer till avvisanden. En kvinna som alltför självsäkert och 
tydligt nekar en man till sex uppfattas som en bitch eller torrfitta (eftersom hon 
inte uppfyller hans behov av sex), samtidigt som hennes nej inte blir taget på 
allvar om kvinnan är för artig. 
 
I media (tv-serier, filmer, tidningar) är detta något som syns tydligt. Kvinnor 
spelar ofta lite ”svåra” genom att på ett inbjudande sätt neka till sexuella 
inbjudningar, som efter lite övertalning omförhandlas till ett accepterande. 
Andersson (2008) menar att den manliga dominansen där sex alltid innehåller 
en viss mån av påtryckningar från mannens sida, erotiseras på ett sätt som 
normaliserar tvång som ett ”naturligt” inslag i heterosexuellt sex.   
 
Samtidigt finns det en föreställning i dagens samhälle om att våldtäkt är bland 
det värsta som kan tänkas hända en kvinna. Det finns många föreställningar 
kring hur en kvinna skulle vara skadad för livet om hon skulle bli ”tagen med 
våld”. Det har varit en av feminismens stora framsteg att faktiskt poängtera hur 
traumatiserande det kan vara att bli utsatt för sexuellt våld, samtidigt har denna 
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bild gjort att våldtäkt målats upp som den värsta skräcken av alla. Detta gör att 
kvinnor gör mycket för att undvika att bli utsatta (Gavey & Schmidt, 2009). Även 
när det gäller våldtäkt riskerar kvinnor att bli utsatta av paradoxala 
resonemang. En kvinna som bedöms vara alltför sexuellt tillgänglig anses 
exempelvis inte vara möjlig att våldta eftersom hennes kropp ändå alltid står till 
förfogande för män. Kvinnan har på något sätt förbrukat sin rätt att bestämma 
över den själv efter att hon har släppt till för mycket. Hon blir därmed allmän 
egendom och skulle aldrig kunna bli våldtagen (Jeffner, 1998). Denna syn på 
kvinnor syns bland annat i de våldtäktsmålsdomar som allt för ofta friat 
våldtäktsmän (Wennstam, 2002). Skräcken över att bli våldtagen leder till att 
många kvinnor undviker att hamna under horastämpeln. Så fort en kvinna går 
utanför ramarna för vad som anses brukligt kvinnligt, enligt en normativ 
heterosexualitet, ligger hotet om horastämpeln där och drar kvinnan tillbaka 
innanför ramarna (Ambjörnsson, 2004). Horabegreppet blir på så sätt ett enkelt 
maktmedel för att kontrollera kvinnors beteende och makt.  
 
Kvinnors perspektiv på sexuella diskurser 
För att fånga kvinnornas perspektiv på de olika sexuella diskurserna gjorde 
Nicola Gavey (1992) ett antal intervjuer med kvinnor från Nya Zeeland. 
Kvinnorna uppfattade sig inte ha varit med om något särskilt, speciellt eller 
avvikande, utan hade bara ”vanliga” sexuella erfarenheter. I deras berättelser 
fanns det dock många beskrivningar kring hur de haft sex mot eller utan sin vilja. 
Att säga nej till sex verkade vara en mycket komplicerad fråga för dem. 
Kvinnorna beskrev hur de saknade förmågan till att få männen att sluta göra 
sexuella handlingar de inte ville göra. De beskrev också hur de inte upplevde det 
möjligt att säga nej efter att ha varit med och uppmuntrat en mans sexuella 
inbjudningar. En kvinna i dessa intervjuer beskrev hur hon i en situation, aktivt 
valde att inte säga nej, trots att hon inte ville ha sex, bara för att hon var rädd att 
inte bli lyssnad på. Hon beskrev hur hemskt det skulle vara om mannen i fråga 
hade fortsatt efter hennes nej, då det skulle betyda att hon skulle ha blivit 
våldtagen. Rädslan för att bli ett offer gjorde att denna kvinna inte sade nej. Men 
det är inte bara rädslan för att bli sedd som ett offer som gör det svårt för 
kvinnorna att säga nej. Vissa kvinnor berättar hur de har haft sex för att det har 
förväntats av dem. De har inte gjort det för att de har velat utan för att de har 
sett det som ett vardagligt måste.  För dessa kvinnor hade det blivit så vanligt att 
det var som att borsta tänderna En anledning till varför sexet blivit en 
vardagssyssla var för att inte ha det, skulle ha fått dem att känna sig onormala. 
 
Upplevda avvikelser från normaliteten beskrivs av en kvinna som hade levt i en 
relation där sexet varit fysiskt smärtsamt för henne. Hennes man hade sex med 
henne upp till tio gånger per natt och han var mycket våldsam. Kvinnan tänkte 
att det var något fel på henne eftersom hon inte njöt av sexet, så som hon hade 
hört att andra personer gjorde (Gavey, 1992).  
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Det är nu nästan 20 år sedan Nicola Gavey gjorde denna studie i Nya Zeeland. 
Sverige anses ofta vara ett mycket sexuellt frigjort land, där förtrycket mot 
kvinnor är mindre påtagligt än på många andra ställen i världen. Vi har en 
ändrad lagstiftning som idag har en mycket vidare definition på vad som 
innefattar en våldtäkt. Det har gjort att det i Sverige idag inte längre finns något 
offentligt utrymme för att prata om kvinnor och mäns sexualitet på ett sätt där 
tvång är en legitim del av vanligt sex (Magnusson & Marecek, 2010).  Men har 
detta verkligen påverkat och förändrat de sexuella diskurserna i Sverige? På 
debattsidan prataomdet.se har många delat med sig av erfarenheter som inte 
ligger i linje med den offentliga korrektheten, varför det skulle vara intressant 
att få höra svenska kvinnors samtida berättelser om upplevelser och 
erfarenheter av sex i heterosexuella relationer.  
  

Syfte och Frågeställning 

 
Syftet är att beskriva och analysera kvinnors berättelser om sexuella upplevelser 
och erfarenheter i heterosexuella relationer. 
 

1. Vilka sexuella upplevelser och erfarenheter berättas om som särskilt 
betydelsefulla och varför?  

2. Hur representerar kvinnorna sig själva när de berättar om olika 
upplevelser och erfarenheter?  

3. Hur beskriver kvinnorna ideala heterosexuella upplevelser?  
 
 

Metod 
Diskurspsykologi 
Diskurspsykologi är en teoretisk inriktning som har uppstått ur diskursanalysen 
tillsammans med socialpsykologin. Denna kvalitativa form av forskning tar 
hänsyn till individens upplevelser i förhållande till samhällets normer och den 
kontext hon befinner sig i. Inom diskurspsykologi menar man att 
meningsskapande och klassificering av upplevelser sker genom det språk som 
finns tillgängligt för oss och att det är normer/diskurser som i mångt och mycket 
avgränsar tolkningsramarna (Jaworski & Coupland, 1999; Magnusson & 
Marecek, 2010). Med andra ord upplever vi oss själva och gör oss förstådda 
(psykologi) genom det språk som finns tillgängligt för oss, samtidigt som språket 
i sig formas av oss när vi använder det (Willig, 2008). ”Individen i hennes 
sociokulturella värld ses som ömsesidigt inbäddade i varandra och omöjliga att 
föreställa sig åtskilda från varandra.” (Magnusson, 2006, s. 237). 
Diskursperspektivet innebär att man som forskare försöker analysera hur dessa 
processer påverkar varandra, hur individen försöker göra sig själv begriplig 
utifrån den kulturella kontext hon befinner sig i (Andersson, 2008). ”Talet 
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förutsätter en bakomliggande kunskap om vårt kulturella värderings- och 
kategoriseringssystem. I samtal mellan människor- t.ex. intervjuer- blottläggs 
associationskedjor. Ett samtal om raggning förutsätter exempelvis en förståelse 
om vad sexualitet är, vilket i sin tur förutsätter en förståelse om vad män resp. 
kvinnor är osv.” (Andersson, 2008, s. 37-38).  
 
Inom diskurspsykologisk forskning finns det många olika analysnivåer, alltifrån 
lingvistisk uppbyggnad där grammatik och ordval analyseras, till mer 
övergripande analyser av mening i det som sägs (Willig, 2008). I denna rapport 
analyseras inte orden, istället är det meningen bakom det som sägs som är av 
intresse. 

 
Procedur 
Procedurstegen i denna studie har inspirerats av Potter och Wetherells (1987) 
procedurmall för diskurspsykologisk forskning.  
 

Steg 1. Forskningsfrågor  
För denna studie var det intressant att försöka förstå hur kvinnor förhåller sig 
till olika sexuella diskurser och hur de skapar mening och gör sig själva 
begripliga i förhållande till rådande normer. Syftet är att beskriva och analysera 
kvinnors berättelser om sexuella upplevelser och erfarenheter.  
 

Steg 2.  Urval 
Intresset i tolkande forskning ligger inte i att beskriva en hel population för att 
producera generaliserbar fakta. Istället ligger intresset i att få djupare förståelse 
för hur människors meningsskapande i sina handlingar och känslor hänger 
samman med kulturella föreställningar och en social kontext. Därav finns det 
heller ingen anledning att göra slumpmässiga urval som representerar en hel 
population (Magnusson & Marecek, 2010). Fem kvinnors berättelser ansågs vara 
tillräckligt för ramen inom denna studie. För att komma i kontakt med 
intresserade intervjudeltagare sattes affischer, med kort information om studien 
och kontaktuppgifter till mig, upp runtom på campusområdet i Umeå. Dessutom 
användes snöbollsmetoden genom att bekantas bekanta tillfrågades om de 
skulle vilja delta i intervjuerna. Sammanlagt hörde åtta intresserade personer av 
sig. Intresset för denna studie var kvinnors heterosexuella upplevelser, vilket 
därför avgränsade urvalet till kvinnor som haft heterosex. De personer som 
inkluderades av det kriteriet fick mer information om studien via ett 
informationsbrev och fick sedan skriva under ett samtyckesbrev innan vi bokade 
in en mötestid för intervjuerna. Intervjudeltagarna informerades om att de när 
som helst fick avbryta sin medverkan utan att behöva specificera varför. Urvalet 
av kvinnor gjordes inte på basis att de hade varit med om särskilt speciella 
erfarenheter, tvärtom menade dessa kvinnor att de hade ganska vanliga 
erfarenheter av sex. Sammanlagt bokades fem intervjuer in. Kvinnorna som 
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intervjuades hade alla anknytning till universitetet, som studenter eller anställda 
och de var mellan åldrarna 22 till 30 år gamla. För att värna om deras 
anonymitet beskrivs här inte deras bakgrund mer än så.  
 

Steg 3.  Områdesöversikt 
För att få en överblick över forskningsområdet kring sexualitet och genus söktes 
artiklar på artikelsökmotorn ISI Web of Science. Dessutom sökte jag bland 
pågående forskning och hittade en alldeles nygjord enkätundersökning om 
ungdomars kunskap, attityder och handlingar kring sex, gjord av Göteborgs 
Universitet (Heikki Tikkanen, Adelsson & Forsberg, 2011), på uppdrag av 
Socialstyrelsen. Jag sökte även på Universitetsbibliotekets sökmotor för att hitta 
relevant litteratur i ämnet.   
 

Steg 4.  Intervjuer 
För att på bästa sätt kunna svara på de ovanstående frågeställningarna och för 
att få en förståelse kring människors meningsskapande av sina erfarenheter 
kopplat till den kontext de befinner sig i, använde jag mig av semistrukturerade 
intervjuer. Semistrukturerade intervjuer skiljer sig från strukturerade genom att 
de lämnar ett större utrymme till att fritt följa med de tankegångar som uppstår i 
situationen. Det tillåter intervjun att ta nya vändningar mot intressanta ämnen 
som man inte innan kunnat förbestämma. Materialet blir på så sätt mycket 
rikare och mer utbroderat än vid striktare informationsinsamlingar (Smith, 
Harré & Langenhove, 1996).  ”Tolkande forskare föredrar att samla in fylligt och 
ostrukturerat tal där individer ges utrymme att använda sina egna ord för att 
skapa mening.” (Magnusson & Marecek, 2010, s. 94). Människor försöker alltid 
skapa mening i sina upplevelser för att göra sig själva begripliga (Magnusson & 
Marecek). Meningsskapandet i sig är en slags förhandling som alltid sker i 
samspel med den kontext som individen befinner sig i. En semistrukturerad 
intervju är användbart för att försöka förstå de komplicerade processerna 
mellan det personliga och det kontextuella (Smith, et.al).  
 
Med frågeställningarna som utgångspunkt skapades en intervjuguide. Inom 
tolkande forskning brukar intervjuguiderna ha väldigt få men öppna tematiska 
delar för att lämna utrymme för nya oförutsedda spår i intervjun (Magnusson, 
2010, s. 99). Fyra grundteman; Normer/ideal, Självrepresentation, Ansvar och 
Kroppsuppfattning, arbetades fram utifrån teoretisk utgångspunkt och tidigare 
forskning för att på bästa sätt försöka att ringa frågeställningarna. Under temat 
Normer/Ideal fanns bland annat följande frågor: Hur ser den perfekta sexuella 
situationen ut för dig? Skiljer sig den bilden från hur du brukar uppfatta att sex 
är? I sådant fall, på vilket sätt? Finns det någon eller några sexuella upplevelser 
eller erfarenheter som har påverkat dig mycket i ditt liv?  
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Under temat Självrepresentation fanns bland annat följande frågor: Hur 
upplever/tänker du kring dig själv i sexuella relationer? Hur upplevde du dig 
själv förut? Under temat Ansvar formulerades frågor som: Hur tänker du kring 
sex och ansvar? Är det någon skillnad mellan seriösare relationer och one night 
stands? Och till sist formulerades bland annat följande frågor under temat 
Kroppsuppfattning: Kropp och sex är väldigt intimt sammankopplade, därför 
undrar jag hur du ser på din kropp i sexuella sammanhang? Hur 
upplever/tänker du kring lust och kåthet? 
 
Innan intervjuerna bokades in genomfördes två pilotintervjuer för att avgöra 
kvaliteten på det framtagna materialet. Intervjuguiden visade sig hålla god 
kvalitet för det framkom mycket rik information under båda provintervjuerna.  
Intervjuerna som ingick i studien, hölls i ett avskilt grupprum på universitetet 
och tog mellan en till två timmar att genomföra. Intervjudeltagarna bjöds på fika 
under tiden och fick innan intervjun startade ytterligare information om studien 
och om hur deras medverkan var frivillig. Samtalet spelades in via en digital 
röstupptagare för att i ett senare skede kunna transkribera materialet. Samtalet 
hölls väldigt fritt under intervjuerna. Det var en avslappnad stämning och jag 
kände att jag fick en god kontakt med deltagarna, vilket är en viktig faktor i att få 
dem att känna sig bekväma nog att kunna berätta djupt och ingående om sina 
erfarenheter (Magnusson & Marecek, 2010).  
 
Kvalitativa intervjuer är en vetenskapsprocess där kunskapen skapas i 
relationen mellan intervjuare och respondenten. Individerna påverkar varandra, 
vilket i sin tur påverkar vilken typ av information som framkommer. Detta är 
viktigt att ha i åtanke när man sedan tolkar råmaterialet (Kvale & Brinkman, 
2009). De öppna frågorna möjliggjorde för nya tankegångar och jag frågade 
vidare vid de tillfällen då jag tyckte mig höra något av intresse. Detta påverkar 
självklart vilken typ av information som framkom under intervjuerna.  
 

Steg 5. Transkribering 
De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant. När det uppstod längre 
pauser skrevs detta in inom parentes. Även suckar, fniss och skratt skrevs ned 
för att ge en så nära bild av den faktiska intervjun som möjligt. Detta är viktigt 
att ha med i diskursanalytisk forskning (Willig, 2008). Identifierbara uppgifter, 
såsom namn, namn på orter och skolor har tagits bort eller bytts ut mot 
fingerade namn för att skydda intervjudeltagarnas identitet. Willig menar dock 
att annan vidare information, såsom ålder, kön, klass och utbildningsnivå bör 
synas i materialet. 
 

Steg 6. Kodning 
För att göra, den ofta stora mängden, material hanterlig är det en bra början att 
upprepade gånger läsa igenom materialet, i det här fallet transkriberingarna, för 
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att se om det finns några teman som återkommer i texten. Här är det viktigt att 
inte bara se teman som överensstämmer med ens teoretiska förförståelse, utan 
att även försöka se nya teman. Genom att kopiera ut och kategorisera utdrag ur 
texten kan man sedan lättare få en överblick över materialet (Winther Jorgensen 
& Phillips, 2000; Braun & Clarke, 2006). Meningen med detta är alltså inte att få 
fram direkta resultat, utan att göra transkriberingarna hanterbara (Potter & 
Wetherell, 1987). Här är det viktigt att försöka vara så inkluderande som möjligt, 
så att även utdrag som är lite vaga eller utdrag som kan kodas in i flera 
kategorier samtidigt, får vara med (Potter & Wetherell). Först lästes 
transkriberingarna igenom flertalet gånger. Citat som var meningsbärande togs 
ut och placerades under de tre ursprungliga frågeställningarna i tre olika 
dokument; Särskilt betydelsefulla sexuella upplevelser och erfarenheter, 
Självrepresentation och Ideala upplevelser. Därefter lästes varje 
frågeställningsdokument igen för att försöka utröna möjliga mönster i 
kvinnornas berättelser. Mönstren kodades och delades in i olika kategorier. Det 
är viktigt att låta så många kategorier som möjligt få ta plats i denna fas för att 
sedan kunna avgöra vad som är av vikt för analysen (Braun & Clarke, 2006). I ett 
nästa steg delades de olika kategorierna in i olika teman. Enligt Braun och Clarke 
är det här man börjar kunna se relationer mellan olika kategorier. För att få en 
överblick över dessa relationer föreslår de att man i denna fas gör Mindmaps 
över de teman man har. Detta gjordes i denna studie och teman och underteman 
tog på så sätt form. Efter att ha fått en överblick kunde jag se att vissa teman gick 
att slå ihop till ett tema medan andra teman var tvungna att delas upp i flera 
underteman. Braun och Clarke (2006) menar att det här är viktigt att läsa 
igenom citaten för att se att de passar under varje tema. Gör de inte det kan man 
flytta på dem eller ta bort dem helt. Detta är viktigt för att man ska få en 
sammanhållande kärna i varje tema. Mina teman kom att bli deskriptivt 
formulerade och de presenteras i Resultatet. I ett nästa steg lyftes sedan 
analysen till en högre abstraktionsnivå och detta kom att presenteras i 
Diskussionen. 
 

Steg 7. Analys 
Som nämnts ovan är språket en viktig del i människors menings- och 
identitetsskapande (Magnusson, 2006). Det är i den diskurspsykologiska 
analysen som man försöker belysa vilka funktioner samtalet har och vad det får 
för konsekvenser för individen (Potter & Wetherell, 1987). Det finns ingen exakt, 
färdig mall för hur man ska genomföra analysen inom diskuspsykologi, men det 
finns enligt Potter och Wetherell två analysfaser som man kan förhålla sig till för 
att försöka identifiera funktion och konsekvens i talet. I den första fasen ser man 
om det finns några mönster i materialet, det kan handla om mönster i likheter 
såväl som i skillnader. I den andra fasen försöker man urskilja vad dessa 
mönster fyller för funktion och vad det i slutändan får för konsekvenser för 
individen (Potter & Wetherell). Då det inte finns några tydligare riktlinjer än 
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detta får forskaren använda sig av sin teoretiska ram för att på bästa sätt 
besvara sina forskningsfrågor (Winther Jorgensen & Phillips, 2000). Efter 
kodningen och tematiseringen lyfte jag min analys ytterligare en 
abstraktionsnivå för att se om jag kunde hitta några gemensamma mönster i 
temana.  

 
Steg 8. Validitet/Trovärdighet 

Validitet är ett mått på trovärdighet inom forskning. Inom kvalitativ forskning 
finns det ingen ansats om att beskriva världen objektivt, då detta anses vara 
omöjligt. Forskaren kan inte ställa sig utanför all kontext och sedan objektivt 
beskriva det hon ser, utan tolkningarna är alltid formade i kulturella och 
diskursiva sammanhang (Magnusson, 2006).  Tolkningarna blir därmed sedda 
som en möjlig beskrivning av flera, beroende på den kontext forskaren befinner 
sig. 
 
För att ge tolkande forskning trovärdighet ska forskaren vara öppen med hur 
hon har kommit fram till sina tolkningar och analyser. Genom att ha en 
transparent framställning där man i Resultatet redogör för vilket grundmaterial 
man bygger sina analyser på, tillåter man läsaren att göra sin egen bedömning 
kring huruvida det verkar vara en rimlig tolkning eller inte (Magnusson & 
Marecek, 2010). Inom diskursanalysen ser man extra mycket till sammanhanget 
för att avgöra om det är valida tolkningar eller inte (Winther Jorgensen & 
Phillips, 2000). 

 
Reflexivitet 
Som tolkande forskare är det viktigt att man ser över den egna positionens 
inverkan på forskningen och att man reflekterar över det sammanhang man 
befinner sig i. Precis som resten av världen befinner sig forskare inom 
dominanta diskurser som styr och formar deras tankar och handlingsutrymmen. 
Huruvida vi är män eller kvinnor, vilken klasstillhörighet vi har, samt inom 
vilken disciplin vi verkar påverkar såklart våra frågeställningar och 
intresseområden (Magnusson, 2010, s. 110). Det är därför viktigt att reflektera 
kring hur mina frågor påverkar vilka svar jag får och även vilka analyser jag 
kommer att göra. Resultatet kommer således att avspegla en möjlig tolkning som 
har påverkats av min position i samhället, som vit, psykologstuderande kvinna 
med intresse för genus. 

 
Etik 
Det fanns många etiska överväganden att ta ställning till inom ramen för denna 
rapport. För det första var det viktigt att respektera människors integritet. Det 
är en svår balansgång mellan att skapa en miljö där intervjupersonen vågar 
prata om privata saker och samtidigt väna om personens integritet (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Jag ville inge ett förtroende för intervjudeltagarna så att de 
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kände sig bekväma nog att kunna berätta om sina erfarenheter, samtidigt som 
jag inte ville få dem att känna sig pressade att säga mer än de egentligen var 
bekväma med. En annan viktig aspekt att ta hänsyn till var vad det betyder för 
intervjudeltagarna att delta i en intervju och vad det kan få för konsekvenser. Att 
börja tala om något som man tidigare inte har talat om kan sätta i gång en massa 
oväntade känslor och tankeprocesser som gör att man omvärderar sig själv och 
det är viktigt att man som forskare är förberedd på och aktsam för att dra i gång 
alltför svåra processer hos intervjudeltagaren (Magnusson & Marecek, 2010). 
Inför intervjuerna hade jag därför förberett med telefonnummer till olika 
instanser som har erfarenhet av att arbeta med frågor kring sex eller med 
människor som mår dåligt, i fall det skulle uppkomma information som 
intervjudeltagaren behövde bearbeta vidare efteråt. Detta uppstod aldrig, men 
förberedelsen fanns. Det är även viktigt att ta hänsyn till hur intervjudeltagarna 
kan tänkas känna när de får se forskarens tolkningar av deras erfarenheter. I 
mitt arbete har jag försökt beskriva och tolka deras upplevelser på ett sätt så att 
de kan känna igen sig i berättelserna.  
 
Det är av största etiska vikt att se till att skydda intervjudeltagarnas identitet, 
speciellt när det gäller ett sådant känsligt ämne som sexuella erfarenheter. Då 
vissa av intervjudeltagarna har framtagits via snöbollseffekten, alltså via 
bekantas bekanta, finns det en viss risk för igenkänning i berättelserna. För att 
minimera risken för detta har jag valt att i rapporten inte beskriva var och ens 
hela berättelse för sig, utan istället att blanda beskrivningarna av deras 
upplevelser, för att inte göra dem identifierbara.  

 
Resultat 

 
Beskrivningarna nedan hänvisar till heterosexuella praktiker. Ur de fem 
kvinnornas berättelser om upplevelser och erfarenheter av heterosex, 
utkristalliserade sig fem teman (Sex utan/mot sin vilja, Sex med vilja, Ansvar, 
Komplicerad lust och Kropp). Dessa teman följer en struktur som var gemensam i 
kvinnornas berättelser. Först beskrevs tidiga sexuella erfarenheter där sex mot 
sin vilja var vanligt förekommande och vad det fick för konsekvenser för 
kvinnorna. Sedan berättades det om deras nuvarande sexuella liv där kvinnorna 
upplevde att de hade sex för att de själva ville, vilket hade lett dem till att forma 
nya sexuella ideal och förväntningar. Detta har i sin tur lett till att de ställs inför 
två dilemman i förhållande till sex – där det ena handlar om att få ta stort ansvar 
för sin och den andres sexualitet och det andra dilemmat handlar om att de får 
ett komplicerat förhållande till sin egen lust. Kvinnorna har sedan berättat om 
hur de resonerar om sin kropp. Så ser strukturen ut och nedan beskrivs detta 
mer detaljerat. 
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Sex utan/mot sin vilja 
I kvinnornas berättelser om sexuella erfarenheter berättar samtliga att de har 
varit med om negativa, kränkande och ibland övergreppsliknande situationer 
där deras vilja, lust och makt över sina egna kroppar har kommit i skymundan. 
Genomgående i dessa upplevelser är avsaknaden av deras egen vilja och lust. 
Ibland beskrivs det som att den sexuella handlingen har skett mot deras vilja, 
men det framträder också en bild av hur det har skett utan deras vilja. Alla 
kvinnor utom en beskriver hur de har haft sex när deras partner velat det trots 
att de själva inte ville ha det. Att lyssna på eller agera efter sin ovilja till sex har 
inte upplevts varit möjligt alla gånger vilket har lett till att de har haft sex utan 
att vilja det. Tre av kvinnorna beskriver sina första sexuellt aktiva år som en 
period då de var särskilt utsatta för oönskat sex. Sexet skedde inte på deras 
villkor och de hade svårt att separera sig från sina partners viljor. En kvinna 
beskriver hur hon i sin första sexuella relation kände sig som en docka vars 
kroppsdelar flyttades runt, runt. En annan kvinna säger att hennes sexualitet på 
den tiden hade flutit ihop med hennes pojkväns, så hon hade ingen riktigt egen 
sexualitet. Den var driven av hans lust och fick inte plats att utvecklas själv. En 
tredje kvinna beskriver hur hon ogillade att ha sex de första åren för att det 
gjorde så ont. Hon gjorde det för att det skulle vara skönt för hennes pojkvän och 
det blev på bekostnad av hennes egen kropp som fick lida. I alla dessa fall finns 
beskrivningar om hur kvinnornas lust, vilja och sexualitet hamnat i skymundan 
för männens sexualitet.  

 
”Under de åren som jag blev sexuellt aktiv med honom så att det var 
som svårt att se min sexualitet självständigt i den relationen. Det blev 
som att min sexualitet flöt ihop med hans. (...) Plus att det också var 
en väldigt destruktiv relation så att min sexualitet, eller jag 
överhuvudtaget inte fick vara självständig liksom.” 
 
”Jag har haft två förhållanden där jag har haft ganska dåligt sex (…) 
och inte vågade säga nej och inte tyckte, jag visste inte hur jag skulle 
få honom att bara sluta göra jobbiga grejer liksom. Och det andra 
förhållandet jag har haft var väldigt dåligt för att han (…) tog makten 
från mig, på många olika plan, men sexuellt så blev det väldigt, väldigt 
tydligt. Och klagade mycket på att jag var, men typ; ja, men du vill ju 
aldrig göra roliga grejer, och du vill ju inte, och det här blir så tråkigt 
och du vill ju inte ha sex så ofta.” 
 
”Det jag kommer ihåg är att för det första skulle man, eller skulle 
man, skulle jag, min tanke var att det skulle vara skönt för killen då. 
Det var, jag tänkte inte att det skulle vara skönt för mig. Sen så gjorde 
det alltid ont, varje gång och det var väl troligtvis för att jag inte 
fattade att jag skulle, eller min kille fattade väl inte det heller, att man 
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skulle vara kåt och våt för att det skulle funka, så det var väl inte så 
konstigt kanske.” 

 
En kvinna beskriver hur hon i sin första sexuella relation kände sig utnyttjad. 
Hon beskriver hur mannen utnyttjade hennes låga ålder för att få henne att göra 
saker mot sin vilja. Mannen brydde sig inte om hennes känslor och hon kände 
det som att hon i den relationen blev degraderad till ett kön.  

 
”Jag tror att jag fick med mig från det liksom att okej, killar vill ha ens 
kropp. Så vill man ha någonting så kan man använda sex som ett ja, 
morot och piska liksom. (...)På något vis kändes det faktiskt som att 
jag blev degraderad till att bli ett kön, lite grann med den killen.” 
 
Att säga eller att inte säga nej… 

Beskrivningarna ovan berättar om ett fenomen som även återkommer på andra 
ställen i kvinnornas berättelser. Sex utan lust genom att fortsätta fast man inte 
riktigt vill. Två av kvinnorna beskriver hur de upplevt tillfällen där det inte har 
funnits utrymme till att avsluta något som de varit med och påbörjat. En kvinna 
beskriver hur sexet bara skedde och hur hon inte riktigt kunde säga ifrån när det 
redan var igång för att det vore ”taskigt” mot hennes sexpartner. En annan 
kvinna beskriver samma fenomen såhär: 

 
”Men att ofta har det varit som att det från början, alltså låt säga att 
det har varit ett bra förspel som känns som att det är väldigt jämlikt 
och båda är aktiva och sen har det övergått till något sådant här 
halvtaskigt penetrationsknull där man helt plötsligt bara ligger och 
blir påsatt liksom. Och man kommer på att ja, men det här var ju inte 
så kul, men det är ju såhär mallen för samlag ser ut liksom. Och så 
tänker man att det tar ju slut snart (skrattar), eller såhär att det bara 
får vara.”  

 
I dessa berättelser är det avsaknaden av kvinnornas vilja som framträder 
tydligast, även om den oviljan uppstår först efter ett tag. Kvinnorna beskriver 
även svårigheten med att uttrycka sin vilja och att avvisa sexuella inbjudningar 
på ett rakt och tydligt sett. Att vara för tydlig riskerar att uppfattas som otrevligt, 
så ofta har kvinnorna försökt visa sin ovilja på andra sätt, genom att bland annat 
vända ryggen till eller genom att skylla på olika omständigheter. En kvinna 
beskriver hur hon under ett samlag kände att hon inte ville ha sex och hur hon 
då börjat gråta för att de skulle sluta. Att säga ifrån rätt ut tycks inte vara det 
lättaste, utifrån kvinnornas berättelse. 
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”Vi hade inte sex så ofta. Jag försökte dra ut på det så länge det gick, 
men sen så tänkte jag att man måste som ha det då och då för att, för 
att så ska det vara, för att par ska ha sex.”  
 
”Att det mest hänsynsfulla och det bästa och tydligaste på alla sätt 
egentligen är bara att säga nej, men att det lätt för mig kan bli så att 
jag känner att jag måste ha värsta argumentationen som stödjer mitt 
nej (fniss). Och helst på ett sätt som är inte-förolämpande, att, nej, jag 
är inte intresserad för att bla, bla, bla.” 
 
”På något sätt har det varit att jag har låtit bli att säga ifrån fram till 
dess att det inte längre går att inte säga ifrån, men då har det blivit 
som en väldigt stark emotionell urladdning, eller ja. Du förstår?” 
 
”Sen så har ju jag vänt mig om med ryggen emot och grymtat till svar 
och velat sova eller, spelat dum, inte fattat signalerna, skämta bort 
det liksom att haha, här kommer du, ungefär, men ja, vi går och lägger 
oss, eller ja… vi gör det här, eller så.” 
 
”… efter att vi hade, hade känt varandra ett tag, frågade om jag ville 
ha analsex. Och det ville jag egentligen inte och istället för att bara; 
nej, det vill jag inte, så nja, nej, helst inte. Eller såhär typ skyllde på 
att, jag såhär visste att han inte hade glidmedel, då bara nej, inte utan 
glidmedel, istället för att såhär; nej, men det här inte någonting som 
jag vill göra.” 
 

Varför är det då så svårt att bara säga ”nej, jag vill inte”? En kvinna förklarar hur 
ett nej sällan får vara just bara ett nej, att det oftast förknippas med att man inte 
längre är attraherad av eller kär i sin partner längre. Om ett avvisande tolkas så, 
är det inte svårt att förstå varför det är så svårt för kvinnorna att bara säga ifrån. 
En annan anledning till varför det är så svårt att säga nej, berättar kvinnorna är 
för att det inte alltid är så att nejen respekteras. I kvinnornas berättelser finns 
det många beskrivningar på hur deras verbalt uttryckta nej inte har respekterats 
och hur de i vissa fall har förhandlats eller tjatats bort. 
 

”Han kunde aldrig respektera ett nej om jag sa att jag inte hade lust så 
fortsatte han, och fortsatte och fortsatte och du vet. Jag låg med hans 
stånd i ryggen typ nätterna igenom, du vet och bara, oh. Så jävla 
tröttsamt. Liksom tråkigt och tröttsamt och det påverkade mig 
väldigt, väldigt mycket för det gjorde ju typ att jag inte ville ha sex 
överhuvudtaget efter det där.” 
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”Då vid det tillfället då sa han såhär; nej, men att vill du inte då ska vi 
ju inte göra det. Och sen efter fem minuter, men snälla kan vi inte 
testa?” 
 
”Så jag hade ändå sagt såhär att nej, men vi inte skulle ha sex förrän 
jag var frisk och han också såhär, nej. Men sen blev det ändå som att… 
och då var jag nog väldigt tydlig med det och var såhär. Och det var 
ändå inte ett avvisande för det var ju en överenskommelse från 
början, men att sen lite senare så hade han i alla fall lust och då 
förhandlades mitt nej bort så då gick det från en överenskommelse 
till någonting som skulle ha blivit ett avvisande, men som inte blev 
det. Ja, och att såhär avvisanden i den relationen var väldigt svårt för 
att det fick inte vara bara att man inte hade lust just då, utan det var 
så mycket annat som det också.” 
 
”Och då började han att dra ner mina byxor. Då sa jag det att nej, men 
jag vill inte. Han bara okej, men jag tar bara, om jag bara tar ett plagg i 
taget såhär? Det vart som att, jag tror inte han fattade att det var 
seriöst. Så då började han bara att dra av byxorna istället. Så jag bara 
nej, nej, men jag vill inte.” 
 

I det sista citatet slutade situationen med att de hade sex i alla fall. Kvinnan 
beskrev hur hon hellre hade sex med honom än att behöva gå hem mitt i natten. 
Två av kvinnorna beskriver avvisande som ett avvägande mellan två obekväma 
situationer. Å ena sidan ha sex mot sin vilja, å andra sidan avböja inbjudan till 
sex, men på bekostnad av stämningen och med risk av att bli uppfattad som torr 
och tråkig. De upplever att ett avvisande sällan bara får vara det, det är. De 
beskriver hur avvisandet ibland tolkas som ett avvisande av hela personen och 
hur det i sig leder till en obekväm situation där deras partner blir ledsen eller 
sur. Alternativet till denna obekväma situation blir då att ha sex trots att de inte 
vill.  
 

”Och det är ju någonting som nuförtiden så går jag ju inte med på det, 
men den situationen kan uppkomma och om den uppkommer, om jag 
går med på det att ha sex emot min vilja liksom lite mer än vad jag 
hade lust med, så blir det ett litet utnyttjande. Det blir lite oskönt och 
går jag inte med på det så kommer han antagligen att bli typ sned, 
eller så kommer det att bli oskön stämning eller någonting i den 
stilen. Och då blir det ju ett obehag där också så att… det blir liksom 
en. Det finns en möjlig, en ganska stor möjlighet eller risk till att det 
blir en otrevlig situation som uppstår, hur jag än skulle välja att 
hantera den.” 
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”Att det också var svårt att skilja på att inte vilja ha sex just då för att 
man inte var sugen och att inte att tycka att den andra är attraktiv. 
Det var som att inte vilja ha sex, då blev det som synonymt med att nu 
är inte du kär i mig, nu tycker inte du att jag är attraktiv, eller som att 
liksom, att lusten bara handlar om relationen till den andra personen. 
Att det inte riktigt fanns utrymme till, men att vara trött, stressad.” 
 
Psykiska konsekvenser 

I de ovan nämnda berättelserna redogörs det för en rad sexuella erfarenheter 
och upplevelser där kvinnorna har haft sex utan/mot sin vilja. Kvinnorna 
beskriver ett skeende där deras brist på vilja inte spelar någon roll eller där 
deras ovilja till sex förhandlas bort. Hur tänker då kvinnorna själva kring det här 
med vilja till sex? Har de en vilja som de själva inte lyssnar på? Är det andra som 
inte lyssnar på den eller är det så att den saknas helt? Har de tappat den eller har 
den kanske aldrig funnits? En av kvinnorna säger sig ha tappat känslan för vad 
hon vill och inte vill göra i sexuella sammanhang (samma kvinna som ovan 
beskrivit hur hon upplevde att hennes sexualitet flöt ihop med hennes partners 
sexualitet). Hon beskriver hur hon så många gånger förhandlat bort sina nej, 
vilket har lett till att hon nu inte tydligt kan känna efter vad hon egentligen vill. 
 

”Och att det finns ändå ett tydligt ”ja”, men från det så går det 
möjligtvis till ett sådant här ”hum” och inte såhär att jag har en tydlig, 
inför mig själv att det här vill jag ju inte. Det har försvunnit i det här. 
Det är att man har kompromissat bort sina egna nej så många gånger 
och att det gör att det blir alldeles diffust.” 
 

Hennes beslutsgrund för om hon ska ha sex eller inte grundar sig inte på hennes 
lust och vilja utan snarare hennes olust och känsla av obehag. Allt innan en 
känsla av obehag kan gås med på. Detta syns i följande citat:  
 

”… alltså vad gäller analsex att jag hade ju haft det innan och ja, det 
var ju ingenting som jag kände att jag fick ut någonting av, men det 
var ingenting som jag tyckte var jätteobehagligt eller gjorde ont och 
då är det såhär; jaha, men… det är, jag tycker ju inte att det är hemskt, 
men jag går ju heller inte igång på det, men eftersom jag inte tycker 
att det gör ont då kanske jag ändå borde göra det.” 
 

För denna kvinna blir detta rörigt då hon försöker känna efter om hon vill ha sex. 
Hon tycker inte att det är obehagligt, men inte heller bra. Osäkerheten kring sin 
egen vilja blir alltså resultatet. 
 
En kvinna beskriver hur hon idag känner att hon behöver väldigt mycket tillit för 
att kunna slappna av när hon har sex med en man. Anledningen till detta tror 
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hon är den obehagliga erfarenheten av att ha blivit utsatt för olika sexuella 
överträdelser av främlingar som har tagit sig rättigheter med hennes kropp. 

 
”Det satt jag och tänkte på igår faktiskt. Över att varför jag behöver så 
mycket tillit för att känna att jag kan njuta av sex och vara mig själv. 
(...) En anledning... Vi korsade ett torg och så kommer det fram två 
missbrukare och börjar prata med oss om någonting och jag vet att vi 
är som på väg att gå därifrån och då viftar de med någonting framför 
våra ansikten så att det blir som att vi ryggar bakåt och så lägger den 
ena mannen lägger sina händer på mina bröst, alltså mitt på torget 
och jag minns inte ens vad jag gjorde. Jag minns bara att jag tyckte att 
det var så fruktansvärt obehagligt.” 
 

Kvinnan resonerar sig fram till att hennes erfarenheter av att andra tagit sig 
rättigheter med hennes kropp, har gjort henne osäker i sexuella sammanhang. 
Hon säger att det endast är i seriösare relationer som hon kan känna riktigt tillit 
till sin sexpartner och hon säger även att hon behöver känna tilliten för att 
lättare våga säga nej till saker hon inte vill göra.  
 
En annan kvinna beskriver hur hon kände sig värdelös som person då hon var i 
en relation där hon upplevde sig bli ett objekt för sin partners lust. Hennes vilja 
spelade inte någon roll i deras sexliv. Hennes upplevelse är att hon på grund av 
sin låga ålder var lätt att manipulera till att göra saker som bara han ville göra. 
Manipulering är något som även en annan kvinna upplever sig ha varit med om. I 
en relation hon var i fick hon hela tiden höra hur tråkig hon var som aldrig ville 
ha sex. Detta gav henne dåligt självförtroende och gjorde henne osäker.  
 
Dåligt självförtroende till följd av negativa erfarenheter beskrivs även av en 
annan kvinna. Hon berättar hur hon inte ville ha sex så ofta eftersom det gjorde 
så ont, men det var på bekostnad av hennes självbild. 

 
”Jag kände mig ganska tråkig, typ. Jag tänkte att jag nog inte är så 
rolig att ha som flickvän för att jag inte tyckte om att ha 
penetrationssex. ” 

 
Kvinnorna beskriver det som att lusten till sex försvann, ju mer sex de hade mot 
sin vilja. En kvinna tolkade detta som att hon kanske helt enkelt inte var en 
sexuell person. Hon hade hört hur det fanns asexuella personer och hon drog 
slutsatsen att hon måste tillhöra den gruppen människor eftersom sex var så 
smärtsamt för henne. Hon tyckte att det kändes otroligt orättvist att det var så, 
men såg det ändå som hennes lott i livet. För henne skulle sex aldrig kunna vara 
något njutningsfullt. Det fick henne att känna sig tråkig och gjorde henne osäker 
på sig själv. 
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Fysiska konsekvenser 

Tre kvinnor berättar om olika underlivsbesvär de drabbats av, till följd av 
destruktiva sexuella erfarenheter. En kvinna beskriver hur hon, under den 
period hon levde i ett destruktivt förhållande där hon ofta hade sex mot sin vilja, 
drabbades av diverse olika fysiska symtom. Hon hade ofta urinvägsinfektioner, 
svampinfektioner och andra underlivsbesvär och det påverkade henne mycket i 
hennes dagliga liv. Hon berättar att hon då inte förstod kopplingen mellan att ha 
sex mot sin vilja och att få problem. Kvinnan säger att det var som att hennes 
kropp satte stopp och protesterade när hon själv inte gjorde det.  
 

”Och jag vet inte varför jag inte satte det i sammanhang liksom. Hur 
jag inte kunde se sambandet mellan att alltid ha sex när man inte vill, 
när det inte är skönt och man inte är våt, till att man får en massa 
problem, men jag såg det inte riktigt så, eller jag såg nog ingen riktig 
utväg liksom.” 
 
Svårt att prata om 

Kvinnorna upplever att det finns mycket samtal kring sex, men att de samtalen 
är rätt begränsade till vad de får innehålla. Två av kvinnorna säger sig sakna 
talutrymme om de erfarenheter som inte har känts positiva. I och med 
prataomdet.se kunde en av kvinnorna för första gången i sitt liv börja sätta ord 
på de erfarenheter hon hade varit med om som inte känts bra. Tidigare hade hon 
undantryckt de negativa erfarenheterna då själva sexakten var över.  
 

”… jag tycker att det är ett viktigt område och jag vill jättegärna ofta 
prata om sådana här saker och det är någonting som jag upplever 
som att andra människor inte vill prata om särskilt mycket. Och ofta 
om det pratas om det så tycker jag mig märka av en viss oärlighet 
(fniss), inte oärlighet kanske, men att man döljer en hel del saker i 
varje fall. Sådana saker som är obekväma eller inte så snygga…” 
 
”Nej, men att det heller inte har funnits samtal runtomkring mig som 
har hjälpt mig att faktiskt resonera kring det. För att även om jag och 
mina vänner pratar väldigt mycket och ingående om sex, ofta väldigt 
dråpligt, så just kring det här… vad man till viss del gör mot sin vilja 
och det… det pratas det inte om.” 
 
”Ja. Jag tänker att man vill ju se sig själv som sexuellt frigjord och att 
man har sex på sina egna villkor och att vi i min umgängeskrets att 
det är att vi peppar varandra att ta för oss och att vara, få vara 
sexuella varelser på lika villkor som män. Och att försöka utmana i att 
ta plats på olika sätt, också sexuellt. Men att den delen som handlar 
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om, ja, men den ojämnställda delen och där man har känt sig som 
underlägsen vet jag inte om det är, men ändå väldigt liten och 
trampad på, och att det inte bara är den andra parten utan även en 
själv som har förminskat sig, att det inte riktigt har passat in.” 
 

Sex med vilja 
”På lika villkor” 

I kvinnornas berättelser återfinns det även många bra och fina sexuella 
erfarenheter och upplevelser. Gemensamt för de upplevelserna är kvinnornas 
känsla av egen agens, där vilja och lust till sex har funnits. Tre av kvinnorna 
beskriver de positiva erfarenheterna som de gånger då de har fått utveckla sin 
egen sexualitet och att de har lärt sig känna efter vad de tycker om och inte. Det 
har även varit då det funnits en känsla av att sexet är på lika villkor, alltså att 
känslan av underläge inte har infunnit sig. De flesta av kvinnorna beskriver sitt 
nuvarande sexliv i positiva ordalag (med undantag för en person), medan de 
negativa erfarenheterna mer beskrivs som något från det förflutna. I deras 
beskrivningar låter det som att de har hittat till den egna lusten och att de idag 
låter sig guidas av den. De beskriver sig som att de numer är initiativtagande, 
starka och sexuella varelser. 
 

”Ja, det var nog lite i samband med det och efterföljande pojkvänner 
som jag faktiskt kände att ja… det här känns ju bra. Det här vill ju jag. 
Det här känns bra. Det är mycket bättre när jag själv vill det till att 
börja med liksom (fnissar).” 
 
”Nu har jag en pojkvän som jag trivs väldigt, väldigt bra med och vi 
har väldigt bra sex, och där kan jag applicera den normen och ha den 
som ett gemensamt mål för oss att sträva mot och det går jättebra” 
 
”Jag tänker att jag är självsäker och öppen och visar vad jag vill. Att 
jag vågar säga vad jag vill, ja. Just nu handlar det som en relation, 
men.” 
 
”Det var verkligen jättebra. Vi klickade med varann. Vi samspelade 
bra det var roligt. Det var aldrig något tal om att göra saker som, som 
man aldrig ville eller. Det var alltid skönt, eller inte alltid, eller jo, 
alltid. Jo, alltid kanske. Ja, jo, det var bra.” 
 
”Ja, min egen. Ja, alltså att jag har kontroll över min egen sexualitet. 
Det är väldigt viktigt för mig. Jag känner att den är min att den är 
ingen annans.” 
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Kvinnorna beskriver det som att de hittade eller upptäckte den egna lusten, 
vilket gav dem kontroll över sig själva. En kvinna beskriver det som att det tack 
vare att hon hittade en snäll man som hon hade chansen att hitta sin egen 
sexualitet igen.  

 
”Då började jag sådär känna att jag på något vis hade en egen… jag 
återkommer till det här med kontroll hela tiden känner jag. Men jag 
kände det som att jag hade grepp om det på något vis. Att jag kunde 
ta kontroll över min egen sexualitet och själv bestämma över den och 
det var jätteviktigt för mig. Det borde ju egentligen vara självklart 
alltid, men det är ju inte det.” 
 
”Det som har förändrats är att jag har fattat att jag måste tänka på 
mig själv, för det fattade jag inte förut. Och att… det är väl lite det. Att 
jag hittade min egen sexualitet. Att jag lät mig själv tänka, jag vill göra 
det här. Det här blir jag kåt på, för det var som, jag var som bara 
passiv förut. Det var som att jag blev mer fri kanske.” 
 
”Första gången jag började riktigt njuta av det var ju också, satt 
positiva… för då hann man tänka att det är ju såhär det ska vara. För 
vet man inte det då är det ju väldigt svårt. Då kanske, det är ju såhär 
det ska vara, det kanske gör ont för vissa och man kanske inte känner 
så himla mycket. Det är väldigt svårt när man inte har varit med om 
det bra, men när jag väl fick lära mig och upptäckte hur det var då så 
hade jag ju någonting att sträva mot.” 
 
”Jag träffade min första riktiga pojkvän. Han fick rätsida på mig utan 
att han visste om att han fick det, tror jag.(...)  Men det var liksom, han 
ville ligga kvar och kramas efteråt och pratade faktiskt med mig och 
frågade om jag ville ha kaffe och… Det var liksom mer jämlikt.” 
 

En av kvinnorna skiljer sig från de andra i och med att hennes första sexuella 
erfarenheter var positiva för henne. För henne handlade det inte om att ”hitta” 
sin egen lust, den fick vara där redan från början. Hon beskriver hur det har gjort 
att hon haft en inre mall för hur sex alltid bör vara njutningsfullt. 

 
”Min första pojkvän som jag hade, som tog min oskuld och sånt, då 
var jag ganska ung. Fjorton år typ och vi hade jättebra sex. Såhär, jag 
tror tredje gången jag hade sex så kom jag och sen så kom jag varje 
gång och det var alltid jätteskönt och jag var jättekär i honom.” 
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Lärt av sina ”misstag” 
Fyra kvinnor beskriver hur de idag har tagit lärdom av sina tidigare negativa 
erfarenheter av att ha sex mot sin vilja, så att de idag aldrig mer väljer att ”ställa 
upp” för någon annans skull. Det tycks vara anledningen till att de idag har 
mycket bättre sex än förut. Ur kvinnornas berättelser framkommer det att det är 
av stor vikt att säga ifrån när man inte vill ha sex och att stå upp för rätten till sin 
egen kropp. 
 

”… det är ju ingen positiv upplevelse då, men jag tänker ändå att jag 
har lärt mig någonting av den. Jag tror inte att upplevelser, även om 
de är negativa att de behöver vara det, om man kan lära sig någonting 
ifrån dem. Eh… och när jag tittar tillbaka på det nu så kan jag känna 
att sådär tänker jag aldrig göra igen.” 
 
”Ja, det har gjort att jag har aldrig mer sex om jag känner mig, nu med 
sex menar jag själva penetrationen, eftersom att den har gjort ont i så 
många år så har jag aldrig mer det. Eller jag har lovat mig själv att 
aldrig mer ha det om jag känner lite sådär; nja, usch, jaja, utan nu är 
det bara om jag verkligen, verkligen vill. Att jag ska inte göra det för 
någon annans skull.” 
 
Ideal 

De erfarenheter som kvinnorna har beskrivit som positiva är de erfarenheter 
som har upplevts vara jämställda och maktfria. Några kvinnor beskriver det som 
de erfarenheter som varit på lika villkor. Detta tycks vara något som samtliga 
kvinnor eftersträvar i sina sexuella relationer. Två kvinnor säger att de skulle 
vilja ha en partner som de aktivt skulle kunna arbeta med för att uppnå ett 
jämställt, feministiskt sexliv, fritt från maktobalans och utnyttjande. För några 
kvinnor är det dessutom mycket viktigt att få orgasm, men inte för alla. Alla 
säger att de vill ha det skönt, men orgasmen är inte lika viktig för två av 
kvinnorna. 
 

”Em.. Det är att det ska vara med någon som jag faktiskt vill ha sex 
med. Inte för att jag ska vara snäll, eller ställa upp, eller ja… Den 
kategorin då. Och sen är det väl att man faktiskt ska, att det ska vara 
bra. Alltså att man ska njuta av det. Det ska för fan inte vara 
någonting som… att jag ska komma ska inte vara en bonus, det ska 
vara självklart. Sen jag vill när jag vill. Inte när någon annan vill att jag 
ska vilja.” 
 
”Jag är ganska inne på samma, alltså jag är väldigt intresserad av att 
ha jämlikt sex. Jag vill aldrig känna mig utnyttjad. Varje gång jag har 
känt mig utnyttjad, om nu har jag aldrig blivit våldtagen eller 
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någonting sånt, men i relationer eller liksom att jag har känt någon 
slags underläge, så har jag avskytt det. Så att det är någonting som jag 
ser som ett big no no. Så det är väl egentligen att jag ska tycka, jag ska 
alltid tycka att det är skönt, alltid. Och jag ska alltid vilja det och inte 
tycka att det är någonting jag ska ta mig igenom. Och det är ingenting 
som jag ställer upp på för att, för att göra någon annan nöjd eller jag 
tror att det får honom att hålla käften.” 
 

Ansvar 
Gemensamt i kvinnornas berättelser är att de tar väldigt mycket ansvar i 
sexuella relationer. Det handlar om ansvar för sin egen njutning, ansvar för att 
tydligt säga ifrån när de inte vill ha sex och ansvar för att lyssna till sin partners 
behov. Ett annat mönster som framträder i några av kvinnornas berättelser är 
upplevelsen av att själv behöva ta mer ansvar än vad männen gör.  

 
Kommunikationsansvar 

När det gäller kommunikation berättar tre kvinnor hur de ofta känner att de bär 
ansvaret för detta i sexuella relationer. De beskriver hur de försöker vara 
lyhörda och betonar vikten av att lyssna in och känna av sin partners signaler, 
även då denne inte är så tydlig med signalerna. De visar omsorg och värme och 
en kvinna berättar hur hon ofta ”dragit ur” män saker som har tyngt dem, för att 
de själva har så svårt att prata om saker som är tunga. Hon beskriver hur hon till 
skillnad från umgänget med sina tjejkompisar, upplever att männen hon varit 
med inte alls visat henne samma lyhördhet som hon visat dem. I sexuella 
sammanhang har männens bristande lyhördhet gjort att hon ibland har känt sig 
överkörd, eller i vissa fall nästan våldtagen. När det har hänt har hon i slutändan 
anklagat sig själv för att inte ha varit tydlig nog, trots att hon upplever att 
männen inte varit lyhörda för hennes signaler.  
 
Två andra kvinnor berättar hur de känt ett ansvar inför sig själva att försöka få 
till ett jämlikt sexliv där de kunnat prata med sina partners om vad som känts 
bra och inte. För att möjliggöra detta behövs det en öppen kommunikation, 
något som deras partner inte alls tagit något ansvar för, snarare tvärtom. 
Kvinnorna berättar hur de fått suckar och gnälljud, eller bara inte blivit mötta 
alls när de velat prata om sättet de vill ha sex på.   
 

”Jag försökte ju inleda någon typ av dialog med någon som jag ändå 
har träffat en hel del under två, två och ett halvt år. Ja, men såhär, du 
jag har kommit på det här, eller såhär känner jag när vi har sex. Har 
du funderat någonting kring det. Och det blev ju bara såhär, tjopp, att 
det såhär, nej! Sex är sex.” 
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Ansvar för den andres sexualitet 
Två kvinnor beskriver på olika sätt hur de känner sig tvingade att ta ansvar för 
männens sexualitet. I den ena beskrivningen handlar det om att vara tydlig nog 
för att mannen inte ska missförstå ett nej mot ett ja. Kvinnan beskriver sig vara 
ganska less på att hela tiden behöva ta ansvar för något som egentligen borde 
vara lika mycket mannens ansvar att lyssna av.  I den andra kvinnans 
beskrivning av ansvarstagande för mannens sexualitet berättar hon att hon 
upplever en press av att behöva ta allt ansvar för preventivmedel själv. Hon 
upplever att männen verkar se det som en rättighet att få komma i henne och 
kvinnan upplever att hon är besvärlig när hon inte vill ta det ansvaret själv. 

 
”… det är någonting som jag har mött väldigt ofta och känt det 
ansvaret väldigt tydligt att många killar tycker att jag ska ta det 
ansvaret. Jag gillar inte att äta hormoner, jag mår jättedåligt av det 
och jag tycker också att det är fel av principiella skäl. Varför ska jag gå 
runt och äta massa syntetiska hormoner för att han ska kunna 
komma i mig liksom? Va?! Vad är det för rättvist med det? Och när jag 
har framfört den åsikten eller visat min ståndpunkt så har jag alltid 
fått ganska negativ respons på det. Som att vadå? Det finns inget 
annat sätt. Om inte du fixar det, vem ska, vadå ska jag inte komma i 
dig då? Ska det vara min grej? What?!” 
 
”Speciellt då med kondom om man går hem med någon ny, så kan jag 
känna att det är inte så jävla ofta som han tar fram den (kondomen) 
av sig själv, utan då är det ofta så att jag ska behöva gnälla om det. Jag 
ska först förstöra situationen lite och sen ska jag gnälla om det och 
sen ska han bara oh (gör suckljud). Och sen ska han sätta på den och 
det kommer att ta jättelång tid och sen ska bara njöoö (gnälljud).” 

 
Komplicerad lust 
Tidigare i Resultatdelen återgavs exempel på hur kvinnorna haft sex utan lust 
och med lust, och hur viktig de upplever lusten vara när de ska ha sex. Detta är 
dock inte helt enkelt och här kommer andra beskrivningar på hur kvinnorna 
förhåller sig till sin egen och till andras lust. 

 
Visa för mycket lust 

Att känna lust och kåthet beskrivs av samtliga kvinnor som en viktig del i att ha 
sex, men att uttrycka den lusten är inte helt enkelt och görs inte utan risk för 
påföljd. Det finns flera exempel i kvinnornas berättelser där de känt att deras 
lust och sexualitet varit negativa för dem. Att vara för sexuellt tillgänglig upplevs 
exempelvis medföra olika risker. En kvinna beskriver hur hon känner ett tydligt 
maktunderläge om hon skulle ha sex med en kille första kvällen. För henne blir 
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det en obehaglig känsla av att vara underlägsen vilket ibland leder till att hon 
avstår från att sätta sig själv i den situationen.    
 

”Till exempel, om jag träffar en kille och så har jag sex med honom 
första kvällen så vet jag att det kommer att medföra att han 
egentligen tycker att jag lite… nja… Det finns i alla fall en risk för att 
han kommer att tycka att jag är lite såhär, ja, men hon var ju inte så 
svår. Nu har jag henne lite. Alltså vare sig han skulle säga att jag är en 
hora eller inte, det kanske inte är så många som gör i den här åldern, 
men i vart fall att han skulle se det som att någonstans så har han lite 
av ett emotionellt övertag över mig och det är någonting som jag inte 
uppskattar alls. ” 

 
Andra människors beteende har fått en kvinna att fundera över sin egen 
säkerhet i förhållande till sin egen lust och sin sexuella frihet. För några år sedan 
hade hon sex med två personer från samma umgängeskrets. Ganska snart kom 
fler personer ur samma umgängeskrets att göra närmanden mot henne. Kvinnan 
beskriver hur hon fysiskt fick freda sig mot de påstridiga männen som tryckte 
sig mot henne och tog på henne när de var på dansgolvet på krogen. Denna 
erfarenhet fick henne att ifrågasätta sin egen säkerhet när det gäller hennes 
sexuella beteende. 
 

”… eftersom jag hade haft sex med både dom männen, som dessutom 
hade en inbördes relation, så var det mer okej att kränka mig och 
att… på ett sätt som de inte har gjort mot mig innan men att det 
automatiskt blev att man fick tränga sig på, på dansgolvet och flåsa en 
i nacken och bli väldigt intim utan att ha blivit inbjuden 
överhuvudtaget liksom. Och det är ju någonting som jag funderar 
över. Det sättet som jag väljer att ha sex på, på vilket sätt påverkar 
det min trygghet och säkerhet? Vad gör den här handlingen för… är 
det mer okej att våldta mig efter det här?” 

 
De två ovanstående beskrivningarna vittnar om en svår balansgång som 
kvinnorna måste förhålla sig till. Rättigheten att uttrycka sin egen sexualitet, 
samtidigt som de upplever sig tappa makt om de gör det för mycket. 

 
Ifrågasättande av lusten 

Två kvinnor beskriver en konflikt inom sig själva, en konflikt mellan deras 
ideal/ideologier och deras sexuella preferenser och praktiker. De berättar hur 
de är genusmedvetna kvinnor som kämpar för jämställdhet. En del i den kampen 
handlar för dem om att som kvinna stå upp för och hävda sin egen sexualitet och 
lust, att det är viktigt. De känner således ett starkt ansvar för sig själva och sin 
egen lust, liksom för den feministiska kampen. Dock har de stött på ett problem i 
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detta, nämligen att det de tänder på är en del av det förtryck som de försöker 
motarbeta. Detta väcker en skam hos dessa kvinnor. Alternativet, att försöka 
göra annat än det de blir upphetsade av, skulle även det vara negativt och 
kännas onaturligt. För en av kvinnorna har denna konflikt lett till att hon idag 
inte vet hur hon ska förhålla sig till sin sexualitet gentemot män. Det har 
resulterat i att hon helt har slutat tända på män och att hon har slutat ha sex med 
dem. 

 
”Alltså när jag kom underfund med att jag återskapade de här 
strukturer som jag inte gillar så mest i samma sammanhang så 
skämdes jag väldigt mycket över det. Och jag såhär, jag som såhär 
tycker att jag är medveten feminist, hur ska jag få ihop det här med 
min ideologi? Att det är svårt att bara… ibland får man liksom klappa 
sig lite på axeln och säga såhär, men det är okej att vara en produkt. 
 Ja, men det känns som att det är verkligen utmaningen, att hitta ett 
sätt att förhålla sig till min egen sexualitet och heteronormativiteten. 
Just nu går jag ju inte igång på män överhuvudtaget på grund av det 
här.” 

 
”Jag har ju en ganska höga ideal när det kommer till sex och sen så vet 
jag vad jag säger och vad jag tycker intellektuellt, både om sex i andra 
områden. Men just när det kommer till sex så känns det som att det är 
svårt att leva upp till de idealen, för det känns som att på ett sätt så är 
jag väldigt påverkad av, ja, vad ska jag säga? Jag kan liksom inte välja 
bort på samma sätt normer och stereotyper i samhället, alltså män 
och kvinnor typ och hur sex ska vara och sådana saker. Jag kan inte 
välja bort det lika mycket när vi har sex därför att min kropp reagerar 
inte som jag vill att den ska göra. Till exempel att jag vill jättegärna att 
han ska ta initiativet, jag vet att jag borde göra det hälften av 
gångerna, men jag vill inte det. Jag vill att han ska ta mig lite med 
storm och så för annars tycker jag att det blir lite, vad gör jag här 
uppe? Det kan bli såhär… Jag kan inte tända lika, eller jag kan inte 
tända på det är kanske dumt att säga, men att jag oftare tänder på att 
han tar initiativet och att han vill ha mig och att jag ska vara den 
passiva och att han ska vara den aktiva och det är ju någonting som 
jag kan ju i huvudet tycka känns lite jobbigt, men, jag kan inte hjälpa 
det liksom.” 

 
Kropp 
Samtliga kvinnor beskriver hur kroppens utseende har varit i fokus när de har 
haft sex. Kvinnorna beskriver sig som mycket självmedvetna när det kommer till 
deras utseende. En kvinna resonerar kring hur mäns fokus på hennes kropp gör 
att hennes fokus också hamnar där. När de kommenterar hennes kropp känner 
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hon att hon vill framhäva de delar de verkar uppskatta. Att vara sexig har 
upplevts vara viktigt och några av kvinnorna beskriver hur de har försökt lägga 
upp sig själva för att bli så sexiga som möjligt. Två kvinnor beskriver hur de 
försökte dölja sina kroppar för att de inte ansåg sig vara sexiga nog. De gjorde 
det genom att släcka lampan eller genom att försöka gömma kroppsdelar de inte 
gillade. Flera kvinnor beskriver hur denna självmedvetenhet i sexuella 
sammanhang har hindrat dem från att njuta av sex.  
 

”Det är som att jag vore med i en porrfilm och försökte liksom, såhär 
regissera mig själv på något vis. Bara nej, sådär kan du inte göra. Det 
där ser inte bra ut. Tänk på ljuset…” 
 
”Alltså om man tänker utseendemässigt då, så var det en grej förr i 
tiden, jätte, jättemycket. Jag kände mig inte alls särskilt snygg. Och jag 
tyckte att jag hade ganska mycket fel, alltså fysiska fel. Eller fel, inte 
någon extra arm eller så, utan bara inte så tjusig så. Jag kunde inte 
vara så sexig.” 
 
”Vissa ställningar är inte så där skit… förtjust i. Bakifrån, den här 
doggy-style-varianten gillar jag inte alls. Mest för att gud, hur 
kommer jag se ut i den här? Alltså, jag tror att jag har det i 
bakhuvudet ibland. Speciellt första gången, men herregud… hur… han 
måste tycka att jag ser hemsk ut i den här positionen.” 
  
”Ja, alltså, man blir ju väldigt självmedveten. Och självmedvetenhet 
gör för mig att jag inte kan slappna av och när jag inte kan slappna av 
så blir jag inte tänd och när jag inte blir tänd så blir det inte skönt 
med sex och sen har man som en ond cirkel liksom.”  
 

I kvinnornas beskrivningar framgår det att de idag känner sig mer bekväma med 
sina kroppar och mindre fokuserade på sitt utseende.   
 

”Förut var jag det. Då var det liksom som att man skulle lägga upp sig 
så att man liksom, på ett bra sätt så att man… Man hade någon fix idé 
i huvudet, men nu bryr jag mig inte så. Nu mer, nu ser jag ut såhär, 
punkt. Ja.” 
 
”Men förut kunde jag verkligen lägga mig, men såhär, nu ser jag 
snyggast ut, det vet jag. Alltså sådär. Det skulle jag aldrig orka hålla på 
med nu, det är ju jättetröttsamt och då får man ju aldrig njuta 
någonsin när man bara håller på att lägga upp sig på olika bra, bra 
sätt, men nu är det mer, nu är det mer att… ja, jag vet inte. När jag har 
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sex tänker jag inte på min kropp, att men, gud här var min fula arm, 
eller alltså så. Det gör jag inte.” 
 
”Jag har gärna lyset på för att jag vill ju som se vem jag ligger med 
(skrattar). Så jag känner inte att jag har nå problem med det. Förut 
kunde jag känna det.” 
 

 
Diskussion 

 
Sammanfattning av resultat 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera fem kvinnors berättelser 
om (hetero-) sexuella erfarenheter och upplevelser. Ur kvinnornas berättelser 
var det fem teman som utkristalliserade sig; Sex utan/mot sin vilja, Sex med vilja, 
Ansvar, Komplicerad lust och Kropp. I dessa teman fanns det många 
beskrivningar av, för kvinnorna, särskilt betydelsefulla erfarenheter. 
Beskrivningarna handlar om hur de har upplevt sig själva och sina 
handlingsutrymmen, samt vad de uppfattar som en ideal sexuell situation. De 
upplevelser som beskrivits som särskilt betydelsefulla har varit av såväl positiv 
som negativ karaktär, men gemensamt för alla dessa erfarenheter är att de har 
handlat om makt.  De erfarenheter som beskrivits i negativa termer har handlat 
om en känsla av maktlöshet, medan de positiva erfarenheterna har beskrivits 
som de situationer där en känsla av underläge inte har infunnit sig, utan där 
kvinnorna har haft makten att ta beslut utifrån egen vilja. Samtliga kvinnor hade 
någon gång i sitt liv varit med om att en partner, en främling eller de själva, hade 
gjort sexuella handlingar mot eller utan deras vilja. Det kan ha handlat om 
avvisanden som inte respekterats, såväl som bristande utrymme att få känna, 
utveckla och guidas av sin egen sexualitet. I de positiva erfarenheterna återfinns 
berättelser om gånger då kvinnorna har känt att deras egen lust och vilja till sex 
har funnits med. Alla utom en kvinna (som för tillfället har slutat ha heterosex) 
beskriver sitt nuvarande sexliv i positiva ordalag, medan de negativa 
erfarenheterna mer beskrivs som en del av ett förflutet. I de tidigare 
erfarenheterna framställer sig kvinnorna ofta som svaga, tråkiga, onormala, 
objektifierade, osäkra och maktlösa, medan några av dem beskriver hur de idag 
har hittat till sin egen sexualitet vilket gör att de känner sig starka, 
initiativtagande och säkra på vad de vill och inte. Detta gör att de har sex på sina 
egna villkor, sex som är jämställt och givande. Deras nuvarande sexuella 
förhållningssätt beskrivs som det mest eftersträvansvärda och målas upp som 
ett ideal. Två av kvinnorna beskriver dock att de fortfarande känner sig osäkra 
på sin egen lust i förhållande till en partners lust. Kvinnorna beskriver hur de 
har varit mycket självmedvetna när det kommer till deras utseende. Att vara 
sexig för sin partner har gått före deras egen njutning. 
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Resultat i förhållande till tidigare forskning 
Jämförelse med Gaveys intervjustudie 

Nästan 20 år efter Nicola Gaveys (1992) intervjuer med kvinnor från Nya 
Zeeland, visade sig kvinnorna i denna intervju ha många erfarenheter som 
liknade deras. Samtliga kvinnor hade varit med om sexuella handlingar som 
gjorts mot eller utan deras vilja. Precis som i Gaveys studie upplevde kvinnorna i 
denna studie stora svårigheter med att säga nej till sexuella inviter. Att avvisa en 
man framställs som en balansgång mellan att vara tydlig nog utan att vara 
otrevlig. I likhet med kvinnorna i Gaveys studie upplevde kvinnorna i denna 
studie att de inte heller blev lyssnade på när de försökt avvisa sexuella inviter, 
istället blev avvisandena bortförhandlade.  
 

Kvinnornas erfarenheter kopplat till diskursen om manlig sexualdrift 
I diskursen om manlig sexualdrift framställs män som sexuella aktörer medan 
kvinnorna framställs som passiva mottagare av männens lust. Det som triggar 
lusten är kvinnors kroppar. Kvinnokroppen blir därmed ett objekt för mannens 
lust (Hollway, 1984, refererat i Gavey, 2005).  Kvinnorna i denna studie 
beskriver hur deras utseende ofta har varit i fokus när de har haft sex. De 
beskriver hur de i sexuella sammanhang väldigt självmedvetet har försökt 
framhäva eller dölja kroppsdelar för att bli så sexiga som möjligt i männens 
ögon. Den yttre fokuseringen på sitt utseende har fått företräde för den inre 
fokuseringen vilket många gånger har hindrat dem från fysisk njutning. Detta 
vittnar om hur kvinnorna förhållit sig till diskursen om manlig sexualdrift och 
hur deras kroppar blivit objekt för mannens njutning.  
 
I diskursen om manlig sexualdrift ingår bilden av mannen som oförmögen att ta 
ansvar för sin egen sexuella lust. Det är kvinnor som aktiverar lusten och när 
den väl är igång är den svår att stoppa. Kvinnan bär därmed ansvar för att se till 
att inte hetsa upp en man om hon inte vill ha sex med honom. Är han upphetsad 
blir hennes kropp sexuellt tillgänglig för honom. Skulle hon neka honom sex i ett 
alltför upphetsat tillstånd uppfattas det vara elakt, på gränsen till grymt. Det 
finns således inget utrymme för kvinnan att lyssna till sin egen vilja, eller ens ha 
en egen vilja i de situationerna (Hollway, 1984, refererat i Gavey, 2005). I 
intervjuerna framgår det hur två av kvinnorna upplever att de har fått bära ett 
mycket stort ansvar gällande sex med män. De beskriver hur de har tagit ansvar 
för männens känslor, bland annat när det kommer till avvisanden av sexuella 
inviter. Det gällde att avvisa männen på ett sätt som inte var för tydligt så att de 
blev sårade samtidigt som de skulle vara tydliga nog så att mannen inte skulle 
missförstå dem och därför fortsätta. En annan kvinna beskriver hur hon 
upplevde en press av att äta p-piller för att på så sätt ta ansvar för mannens 
rättighet att få komma i henne. Även detta kan ses vara en del av diskursen för 
manlig sexualdrift, där mannens sexuella upphetsning inte går över förrän han 
får komma. Svårigheten i att avbryta ett påbörjat samlag är även det något som 
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framkommit i intervjuerna. I kvinnornas berättelser syntes detta tydligt, bland 
annat i en kvinnas beskrivning av situationer där hon under sexet har slutat 
tycka att det är bra. Kvinnan beskriver hur hon i sådana situationer har tänkt att 
det ändå är slut snart i alla fall, så det är lika bra att stå ut. Inom denna diskurs 
finns det alltså inte utrymme för möjligheten att stanna upp mitt i.  
 
Att som kvinna inte uppleva sig ha utrymme till att neka till sexuella handlingar 
som inte känns bra är även det en produkt av den manliga sexualdriftsdiskursen 
(Gavey, 2005). Detta var också något som framkom i intervjuerna i denna studie. 
Ett exempel på det är kvinnan som berättar hur hon var tvungen att känna sig 
trygg och känna tillit för att våga säga ifrån till saker som hon inte ville göra. 
Kvinnan beskriver hur hon försökte leva upp till någon slags bild när hon var 
med någon som hon inte riktigt kände. För henne var det därför skönare att vara 
med någon hon kände tillit till för att lättare kunna säga ifrån. Frågan man kan 
ställa sig i denna situation är varför det behövs tillit för att kunna säga nej. Som 
tidigare nämnts, om diskursen om manlig sexualdrift, har kvinnans nej ett pris, i 
form av att riskera att bli uppfattad som tråkig, torr eller konservativ 
(Andersson, 2008), vilket kan göra det svårt för kvinnor att avvisa en mans 
sexuella inviter. Genom att känna tillit kunde denna kvinna slappna av mer och 
på så sätt känna sig ha rätten till att neka till oönskat sex. Även en annan kvinna 
beskriver detta fenomen. Hon upplever att hon ställs inför två obehagliga 
alternativ när hon inte vill ha sex. Det ena är att säga nej och då skapa en oskön 
stämning och det andra är att bita ihop och ha sex mot sin vilja. Båda 
alternativen är obehagliga, men det senare beskrivs av kvinnan som lättare att 
välja, om pressen är för stor. 
 
I diskursen om manlig sexualdrift ingår föreställningen om att kvinnor inte äger 
någon egen lust till sex. Anledningen till varför kvinnor har sex handlar därför 
mer om att tillgodose mannens (oändliga) behov av sex (Hollway, 1984, 
refererat i Gavey, 2005). Detta finns det flera exempel på i kvinnornas 
berättelser. Exempelvis kvinnan som berättar hur det alltid gjorde ont när hon 
hade sex under hennes första sexuellt aktiva år. Trots det fortsatte hon att sex 
eftersom hon tänkte att det alltid ingår i ett förhållande och för att hon ville att 
det skulle vara skönt för hennes pojkvän. Hon beskriver hur hon och hennes 
pojkvän inte hade fattat att man skulle vara kåt och våt för att det skulle vara 
skönt att ha sex. Här kan man tydligt se resultatet av en diskurs som helt har 
lämnat ute kvinnans njutning och sexualitet. En annan kvinna beskriver hur 
hennes sexualitet flöt ihop med hennes pojkväns sexualitet på ett sätt som 
gjorde att hon kände att hon inte hade någon egen sexualitet. Det var hans lust 
som styrde när de skulle ha sex och hon kände att hon tappade bort sin egen 
sexualitet med honom. Återigen ett exempel på samma fenomen. Inom ramen för 
denna diskurs hade två av kvinnorna fått lära sig att sex var något som man 
gjorde för att visa att man älskade sin partner. I ett sådant uttalande försvinner 
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helt utrymmet för kvinnans egna sexuella lust och sexet blir istället något som 
kvinnan ger en man. Det blir som en kärleksförklaring där kvinnans 
omhändertagande sträcker sig till att ge sin kropp för mannens sexuella 
njutning.  
 
Även i de positiva erfarenheter som kvinnorna berättar om och i deras 
beskrivningar av idealt sex finns det en skuggsida som vittnar om en manlig 
sexualdriftsdiskurs som kvinnorna hela tiden förhåller sig till. Ofta beskrivs de 
positiva erfarenheterna som de gånger då kvinnorna faktiskt haft sex för att de 
själva har velat ha det (till skillnad från alla gånger man haft det mot sin vilja).  
Sex mot sin vilja verkar alltså, i likhet med Nicola Gaveys (2005) resonemang 
vara en naturlig del i det som kvinnorna uppfattar som vanligt sex och absolut 
något som kvinnorna förhåller sig till.  

 
Kvinnornas erfarenhet kopplat till den tillåtande diskursen 

Som beskrivits i Inledningen innebär den tillåtande diskursen att kvinnor, precis 
som män, innehar en inre sexuell drift och lust. Därför är det viktigt att låta 
kvinnor få uttrycka den och få guidas av den (Hollway, 1984, refererat i Gavey, 
2005). I de intervjuade kvinnornas berättelser kan man även se spår av hur de 
förhåller sig till denna diskurs. Kvinnornas positiva sexuella erfarenheter 
kommer som ett resultat av att de har hittat till sin egen lust. De antar alltså att 
det haft en inre lust som de tidigare inte fått tillgång till för att de inte förstod att 
den fanns. När de väl kom underfund med sin egen lust kunde de börja njuta på 
riktigt.  
 
Det ideal kvinnorna beskriver, kan förstås i form av den tillåtande diskursen. De 
anser att sex alltid ska ske när båda känner lusten till det. Det förhåller sig alltså 
till att den egna lusten ska vara med och guida precis lika mycket som den 
manliga lusten.  
 
Mitt mellan diskurserna 
Det finns en dubbelhet i kvinnornas förhållningssätt till sin nyfunna egna 
sexualitet. De beskriver det som något väldigt värdefullt, som de idag aktivt 
arbetar på att behålla genom att de idag tydligare säger ifrån till sexuella 
handlingar som de inte vill göra. Att säga ifrån när man inte vill visar dock på ett 
förhållningssätt till mannen som den sexuellt drivna personen som tar initiativ, 
medan kvinnan är den som antingen säger ifrån eller godtar inbjudan. Här blir 
det alltså igen den manliga sexualdriftsdiskursen som får företräde och per 
automatik försvinner då den frigjorda kvinnan med egen agens. 
En kvinna beskriver ett fenomen där det blir tydligt att hon förhåller sig till både 
den manliga sexualdriftsdiskursen och den tillåtande diskursen samtidigt. Hon 
berättar att hon många gånger har svårt att avgöra huruvida hon vill ha sex eller 
inte och att hennes osäkerhet har gjort att hon hamnat i olustiga situationer. Hon 
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berättar specifikt om en situation då en man ville att de skulle ha analsex. 
Kvinnan kände ingen större lust till detta, samtidigt som hon inte tyckte att det 
skulle kännas obehagligt och därför kände en press av att ändå ställa upp. Enligt 
den manliga sexualdriftsdiskursen har kvinnan en skyldighet att ställa upp på 
sex för att inte uppfattas som tråkig och torr. Samtidigt menar den tillåtande 
diskursen att kvinnan ska drivas av sin egen lust och vara lika aktiv som män 
(Hollway, 1984, refererat i Gavey, 2005).  För ovanstående kvinna blir detta 
rörigt då hon försöker känna efter om hon vill ha sex, samtidigt som hon känner 
en press av att ställa upp. I sitt resonemang fastnar hon mellan två diskurser och 
utkomsten av det blir ett ”nja”. Osäkerheten kring sin egen vilja blir alltså 
resultatet från de krockande diskurserna.   
 
Som nämndes i Inledningen är det en smal stig att gå på, för att som kvinna hålla 
sig inom normen vad gäller sexuell tillgänglighet. Skulle kvinnan agera utanför 
ramarna för vad som anses vara kvinnligt skulle detta ge henne mindre makt och 
status i samhället (Ambjörnsson, 2004). Ett exempel på när kvinnor agerar 
utanför den kvinnliga normen är när kvinnor är för sexuellt tillgängliga 
(Andersson, 2008). Att ge uttryck för sin egen lust beskrevs av kvinnorna som 
önskvärt, men det verkar finnas en hårfin gräns mellan att visa för lite och att 
visa för mycket lust. En kvinna beskrev hur hon känner att hon tappar makt och 
status om hon går i säng med en kille första kvällen. Hon upplever att män skulle 
uppfatta henne som hora om hon är alltför sexuellt tillgänglig, vilket då skulle ge 
henne en lägre status. En annan kvinna beskriver hur hon oroat sig över sin egen 
säkerhet när hon följt sin lust, enligt samhällets syn, i för stor utsträckning. Hon 
har bland annat funderat kring huruvida det skulle vara lättare att bli våldtagen 
för att hon haft många sexuella kontakter. Här kan man se konsekvensen av 
diskursens kontrollerande funktion av kvinnans sexualitet. Jeffner (1998) och 
Ambjörnsson (2004) har resonerat kring hur hotet om våldtäkt får kvinnan att 
hålla sig inom ramarna för vad som anses brukligt kvinnligt. Resultatet av denna 
kontrollerande funktion syns i kvinnans funderingar kring sin egen säkerhet.  
 
Subjektspositioner 
I kvinnornas berättelser framkommer det hur de ofta intagit en rad olika 
subjektspositioner i sexuella sammanhang. Vid positiva upplevelser har de känt 
sig starka, frigjorda och självtändiga. Vid negativa upplevelser framkommer en 
mer självkritisk bild där de har beskrivit hur de har känt sig onormala, tråkiga, 
torra och svaga. De har alltså ofta själva tagit ansvar för hur situationen har sett 
ut.  Ett exempel på det är kvinnan som berättar hur det alltid gjorde ont när hon 
hade sex hennes första sexuellt aktiva år. Smärtan blev värre och kvinnan 
tolkade detta som att det var fel på henne eftersom hon inte kunde njuta av sex, 
så som hon hade hört att andra personer gjorde.  Denna självkritiska inställning 
som kvinnorna intog var även något Nicola Gavey (1992) fann i sin studie.  
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Inom varje diskurs finns det olika subjektspositioner som individen kan inta för 
att göra sig själv begriplig och meningsfull i förhållande till andra (Magnusson & 
Marecek, 2010). Magnusson och Marecek menar att olika positioner blir olika 
bekväma beroende på sammanhang. Obekvämheten kan göra att personer i ett 
samtal byter ställningstagande tvärt och förklarar samma sak på olika sätt 
beroende på vilken subjektsposition personen befinner sig i (Magnusson & 
Marecek). Ett exempel på byte av subjektsposition är en kvinna som konsekvent 
hävdar att hon alltid säger ifrån i sexuella situationer som hon inte känner sig 
bekväm i, när vi pratar generellt om sex. När vi däremot kommer in på mer 
specifika händelser så framkommer en annan bild av hur kvinnan tycker det är 
jättesvårt att säga ifrån till saker hon inte vill göra. Hon berättar bland annat om 
ett scenario där hon börjat gråta för att sexet skulle ta slut. Jag tolkar denna 
motsägelse i kvinnans resonemang som att hon vid olika tillfällen intar olika 
subjektspositioner. Ytterligare ett exempel på byte från obekväm till bekväm 
subjektsposition är kvinnan som berättar om en situation där hennes nej inte 
blev lyssnat på. Hon berättar hur mannen i fråga inte verkade förstå att hon inte 
ville ha sex trots att hon sade nej, flertalet gånger. Kvinnan berättar hur hon 
efter en stund ändå bestämde sig då för att ha sex med honom för att inte behöva 
gå hem sen. I berättelsen framstår hon först befinna sig i en rätt utsatt position 
utan makt, medan situationen helt plötsligt vänds till att bli mer under kontroll 
när hon valde att ha sex med honom i alla fall. Jag tolkar detta som att denna 
falska kontroll, var ett sätt för kvinnan att ta sig ur en obekväm subjektsposition 
till en mer hanterbar sådan.  
 
Det som blir intressant här är hur dessa subjektspositioner påverkar individens 
tolkningsmöjligheter. Om individen har intagit en subjektsposition försöker 
denne att göra sig själv meningsfull inom ramen för den diskurs hon befinner sig 
i (Gavey, 2005). Det betyder att vissa tolkningar och uttalanden kommer att vara 
möjliga att göra, medan vissa inte kommer att vara det. Med utgångspunkt i 
detta blir det intressant att fundera kring hur det kommer sig att samtliga 
kvinnor (med undantag för en) framställer sitt nuvarande sexliv i positiva 
termer medan de negativa erfarenheter de har haft, mer ses som en del av ett 
förflutet. En möjlig tolkning utifrån detta skulle kunna vara att kvinnorna vill 
framställa sig som meningsfulla individer som idag inte far illa och gör saker mot 
sin vilja. Allt annat skulle sätta dem i en obekväm subjektsposition där de blir 
offer. Mot bakgrund av detta kan man förstå den skarpa tidsuppdelningen av 
positiva och negativa sexuella upplevelser och erfarenheter. 
 
Nya diskurser  
En grund i tanken om diskurser är att de möjliggör för vissa tolkningar och sätt 
att uppfatta vissa fenomen, medan de också omöjliggör andra sätt att se på 
samma fenomen (Magnusson & Marecek, 2010). Två av kvinnorna beskriver 
uttryckligen att de har saknat samtal om de erfarenheter som inte har känts 
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positiva för dem. Det har helt enkelt inte funnits plats att prata om erfarenheter 
som varit jobbiga eller kränkande, vilket även har gjort det svårt för kvinnorna 
att se och begripliggöra det de faktiskt varit med om. Idag kan de sätta ord på 
och förstå saker som de inte gjorde förr. I kvinnornas berättelser framkommer 
det på flera ställen en besvikelse över sig själva, att de förr inte förstod bättre än 
att göra saker mot sin vilja. Bland annat en kvinna som säger att hon idag inte 
förstår hur hon inte kunde se sambandet mellan sina underlivsbesvär och sex 
mot sin vilja. Mot bakgrund av diskursbegreppet kan man förstå varför 
kvinnorna inte kunde tolka sina upplevelser som annat än normalt då det inte 
funnits något utrymme till att prata om det på något annat sätt. Då de idag 
faktiskt kan prata om de erfarenheterna och de kan säga att de saknat utrymme 
att prata om dem, kan man göra antagandet att de nu har tillträde till en ny 
diskurs.  
 
Vidare har det nya utrymmet för samtal kring sex möjliggjort för en ny syn på 
vad sex är och vad det gör. Två kvinnor som tycks befinna sig i ett vidare steg 
från de två ovan nämnda diskurserna om manlig sexualdrift och den tillåtande 
diskursen har börjat prata om vad de representerar och återskapar. De ser inte 
diskurserna som självklara och naturliga och kan därför ställa sig kritiska till 
dem. Kvinnorna är båda genusmedvetna och de har reflekterat mycket kring 
genus och på vilket sätt olika genusroller återspeglas i sexuella relationer. De 
ställer sig starkt kritiska till hur den normativa mallen för heterosex 
representerar och återskapar ojämnställda livsvillkor för kvinnor och män. För 
att inte understödja detta och för att leva efter sina ideal vill kvinnorna stå upp 
för och utveckla sin egen sexualitet genom att ta för sig sexuellt och låta sig 
guidas av sin lust. Men kvinnorna beskriver en konflikt som har uppstått, som 
gör att de inte riktigt kan leva upp till sina ideal. Det de attraheras av är en del av 
det förtryck de försöker motarbeta. De beskriver hur de gillar att bli slängda på 
sängen och att de gillar att mannen tar initiativet till sex, trots att detta 
symboliserar ett maktövertag över dem. Detta får dem att skämmas. 
Problematiken för dessa kvinnor blir stor oavsett hur de väljer att agera. 
Kvinnorna kan antingen beakta sin genusmedvetenhet kring tidigare nämnda 
diskurser och därigenom bestämma sig för att inte ha sexuella relationer på det 
sätt de egentligen önskar. Då upplever kvinnorna att deras självbild går ihop 
med deras agerande men deras sexuella lust blir då istället åsidosatt. Om de 
istället medvetet väljer att vara en del i sexuella relationer på det sätt som de 
känner mest lust, resulterar det i en stukad självbild. Det blir som en olöslig 
ekvation, vilket har lett till att en kvinna helt har slutat ha sex med män tills hon 
kommit på hur hon ska förhålla sig till detta. Kvinnorna befinner sig alltså i ett 
slags mellanting mellan de gamla diskurserna och förändring. Genom att sätta 
ord på sina erfarenheter och genom att synliggöra och ifrågasätta självklarheter 
finns det utrymme för förändring. Jag tolkar denna nya diskurs som en början på 
en förändring av den normativa modellen för heterosex. Det ger hopp för att 
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framtidens kvinnor inte ska behöva dela de erfarenheter som beskrivits i denna 
rapport. 
 
Sammanfattande kommentarer  
Vad kan vi då dra för slutsatser utifrån ovanstående? Kvinnors underordning i 
det patriarkala samhället är något som går igen i alla relationer och situationer, 
inte minst sexuella. Kvinnorna i denna studie lever med hårda krav utifrån och 
inifrån. Att passa in och agera enligt normen, samtidigt som de vill motarbeta 
och förändra de förtryckande strukturerna blir svårt att förena. För att förstå på 
vilket sätt dessa processer påverkar kvinnorna är det viktigt att ha en förståelse 
för vad genus och könsmaktsordning är. För att uppnå status och därmed makt, 
är det viktigt att förhålla sig till normer som finns kring ens kön. Att agera 
typiskt kvinnligt, ger kvinnor en form av makt, samtidigt som själva grunden i 
”kvinnlighet” består i att vara underordnad mannen. Det får vida konsekvenser 
genom att det påverkar kvinnors självuppfattning, hälsa och handlingsutrymme. 
Det har vi sett exempel på i denna studie. Som blivande psykolog känns det 
mycket viktigt att ha en förståelse för hur den kontext individer befinner sig 
inom påverkar dem. Det krävs alltså mer än att bara se till de inre processerna 
för att få en helhetsbild av personen (Magnusson & Marecek, 2010).   
 
Metoddiskussion 
Intresset för att göra denna intervjustudie väcktes hos mig när jag läste om hur 
vanligt förekommande det var för kvinnor att uppleva påtryckningar eller tvång 
i sexuella sammanhang. Under framställningen av frågeställningarna gjordes en 
ansträngning för att inte bara lämna utrymme för berättelser som bekräftade 
bilden av kvinnor som särskilt utsatta. Kvinnorna kanske inte alls hade varit 
med om sådana erfarenheter. Jag ville ge kvinnorna utrymme att berätta om 
sådant som inte alls låg i linje med min förförståelse. Av den anledningen är 
frågeställningarna väldigt öppet utformade. 
 
I en intervjusituation påverkar individerna varandra vilket sedan påverkar 
vilken typ av information som framkommer (Kvale & Brinkman, 2009). Som vit, 
psykologstuderande kvinna med intresse för genus, har min utgångspunkt och 
bakgrund med all sannolikhet färgat av sig i det resultat denna studie har fått. 
Under intervjuerna med kvinnorna i denna studie observerade jag hur mitt 
fokus blev något större när kvinnorna pratade om något som jag kunde sätta i 
samband med de teorier jag tidigare läst om. Det kan ha gjort att jag på ett 
omedvetet sätt också visade mer intresse för de negativa erfarenheter kvinnorna 
berättade om, vilket självfallet sedan visar sig i resultatet. För att balansera upp 
detta ansträngde jag mig under intervjuerna för att också försöka visa intresse 
för sådant som jag inte kände igen utifrån tidigare teorier, men jag tror ändå att 
min förförståelse påverkade vad det berättades om i intervjuerna. 
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Fler faktorer har påverkat vilken typ av information som uppkom i intervjuerna. 
Kvinnorna i studien hade alla anknytning till universitetet och var alla mellan 22 
till 30 år gamla. Då jag, som intervjuare hade samma bakgrund som dem, är i 
samma ålder och studerar till psykolog, har det sannolikt påverkat deras 
öppenhet i berättandet. Några av kvinnorna kommenterade just min bakgrund 
som psykologstudent, vilket ger stöd för att det hade en påverkan på deras 
berättarvillighet.  
 
Jag har valt att tolka kvinnornas erfarenheter utifrån tanken om diskursers 
påverkan på handlingsutrymme och självförståelse. Willig (2008) har ställt sig 
frågan hur långt vi egentligen kan uttala oss om människors subjektivitet utifrån 
diskurser. Hur kommer det sig att människor ibland positionerar sig på sätt som 
inte är meningsfulla för dem eller varför dras vissa personer till vissa 
subjektspositioner och inte andra? Handlar det verkligen bara om strukturer 
(Willig, 2008)? Dessa frågor besvaras inte med hjälp av diskurspsykologi, varför 
det är viktigt att se att diskursanalysen förklarar en del av människans komplexa 
psyke. Det är inte på något sätt heltäckande.  
 
Begränsningar och fortsatta studier 
De fem kvinnor som ingått i denna studie var mellan 22 och 30 år gamla, hade 
alla anknytning till universitetet och de anmälde sig frivilligt till att delta. 
Berättelserna om deras erfarenheter är sprungen ur en specifik tid och kontext 
och kan därför inte sägas vara representerande för alla kvinnor. Det ger dock en 
inblick i hur det kan vara att som kvinna ingå i sexuella relationer med män. För 
vidare forskning vore det intressant intervjua kvinnor med andra bakgrunder 
och åldrar. Kanske deras erfarenheter skiljer sig mycket åt. Det vore även 
intressant att studera huruvida kvinnor som är insatta i genusdiskursen har 
erfarenheter och upplevelser som skiljer sig åt från andra kvinnors upplevelser. 
I och med att debatten kring sexuella erfarenheter blivit aktuell i Sverige, på 
bland annat internetsajten prataomdet.se, vore det även intressant att i 
framtiden studera hur detta påverkar de sexuella diskurserna och därmed våra 
sexuella erfarenheter och upplevelser. 
 
Det är viktigt att ha en förståelse för att det är fler faktorer än bara kön som 
spelar in när det kommer till sexuella upplevelser och förståelser. Klass är ett 
minst lika viktigt begrepp som med all sannolikhet påverkar individers makt och 
handlingsutrymme olika. Kvinnorna i denna studie var alla 
universitetsstuderande vilket ger dem en annan klasstillhörighet än exempelvis 
arbetarklass. För framtida studier vore det därför mycket intressant att 
analysera sexuella upplevelser och erfarenheter relaterat till klasskillnader.  
 
Fokus för denna studie var kvinnors sexuella erfarenheter. I Heikki Tikkanen, 
Adelsson och Forsbergs (2011) enkätstudie framgick det att även många män 
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(30 procent) har erfarenhet av sexuellt tvång. Nicola Gaveys (2005) teorier 
räcker inte till för att förklara den förhållandevis höga prevalensen hos männen, 
varför det skulle vara intressant att inför vidare forskning höra männens 
upplevelser och erfarenheter. Även med utgångspunkt i Gaveys teori skulle det 
vara intressant att höra hur männen upplever de subjektspositioner som finns 
tillgängliga för dem inom de normativa heterosexuella diskurserna. Med största 
sannolikhet finns det också många män som inte känner sig bekväma med dessa 
roller.  
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