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BEKVÄMA OCH OBEKVÄMA (SUBJEKTS)POSITIONER I SEX 
Åtta mäns erfarenheter av att ha heterosex och göra manlighet 

 

Anna Bellander och Isabell Blomqvist 
 

 
Tidigare studier har visat att det endast finns ett fåtal studier att tillgå som uteslutande 
fokuserar på hur manlig heterosexualitet och manlighet skapas av män (Mooney–Somers & 
Ussher, 2008). Denna studie syftade till att beskriva och analysera unga mäns upplevelser och 
erfarenheter av heterosexuella möten/relationer och manlighetsskapande. Den tematiska 
analysen bygger på åtta semi-strukturerade intervjuer och gav fyra huvudteman: Vad är sex?, Att 
vara aktiv, Att inneha ett starkt agentskap och Kärlekssex och casual sex. Våra tolkningsverktyg 
har utgjorts av tre diskurser kring heterosexualitet: Diskursen om manlig sexualdrift, äga/besitta 
diskursen och sex som makt.  Vi fann såväl bekväma som obekväma positioner män kan inta i 
förhållande till de tre heterosexuella diskurserna. Vidare tolkade vi att dessa heterosexuella 
diskurser hade en stark inverkan på vilka sexuella praktiker och preferenser männen 
presenterade som eftersträvansvärda och betydelsefulla. Manlig heterosexualitet ses som 
naturlig, självklar och står ofta oemotsagd. Vi tror att vår studie kan bidra till att dekonstruera 
och syna dessa taget förgivna föreställningar kring maskulin heterosexualitet. 
 
 

Mäns heterosexualitet har inte studerats i samma utsträckning som kvinnors 
(Mooney–Somers & Ussher, 2008). Detta trots att vi ständigt matas med 
representationer, såväl i det vardagliga livet som på kulturella arenor och i 
mediala sammanhang, av manlig sexualitet. Mooney-Somers och Ussher (2008) 
lyfter bristen på forskning kring mäns heterosexualitet i relation till hetero- 
manlighet, trots att flertalet forskare menar att heterosexualitet och 
maskulinitet är intimt sammankopplade (Holland, Ramazanoglu, Sharpe, 
Thomson, 1994). Däremot har manlighet och maskulinitet, samt hur män 
begripliggör sig själva och konstruerar en subjektiv manlig identitet utifrån 
dessa begrepp, fått utrymme i forskningen (Mooney-Somers och Ussher, 2008). 
Hegemonisk maskulinitet, som innebär specifika föreställningar om hur män bör 
vara (t.ex. självständiga, aggressiva, känslokalla och heterosexuella) och vanligen 
konstrueras genom dess kontrast mot kvinnor och underordnade män (t.ex. 
homosexuella), har undersökts av bland annat Johnston och Morrison (2007) 
och Wetherell och Edley (1999). Män och heterosexualitet har däremot främst 
studerats inom ramarna för HIV prevention/sexuell hälsa. Bland annat har Flood 
(2003) och Vittelone (2000) utgått från kulturellt präglade föreställningar om 
manlig heterosexualitet för att begripliggöra varför australiensiska män brister i 
användandet av kondom. Det har även skrivits en del om manlig sexualitet i 
relation till kvinnor och kvinnlig sexualitet utifrån ett könsmaktperspektiv. 
Exempelvis har Allen (2003) undersökt hur heterosexuella män och kvinnor 
förhandlade kring sex inom ramen för en romantisk tvåsamhetsrelation. 
Kvinnors förhållningssätt till normer kring manlig heterosexualitet verkar ha 
givits större utrymme inom forskningen (bl.a. Beres & Farvid, 2010; Gavey, 
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2005) än mäns egna berättelser. Gavey (1992) har exempelvis undersökt 
kvinnors upplevelser av oönskade sexuella möten samt hur dessa erfarenheter 
begripliggjorts utifrån normer om manlig heterosexualitet och eftersträvansvärd 
kvinnlighet.  
 
Kvinnlig respektive manlig heterosexualitet har även undersökts av Farvid och 
Braun (accepterad för publikation) utifrån begreppet casual sex. Casual sex 
begreppet syftar till avsaknaden av romantisk investering i den sexuella 
relationen samt frånvaron av planerad investering i framtiden. Artikeln lyfter 
hur mediala representationer av sex, bland annat i veckotidningar och 
självhjälpslitteratur, skapar och bevarar normativa föreställningar kring casual 
sex. Casual sex framställs i vårt västerländska samhälle som såväl positivt, roligt 
och njutningsbart som negativt, oansvarigt, riskabelt och omoraliskt. Enligt 
författarna inbegrep medialt innehåll riktat mot män ofta en traditionellt 
hegemonisk syn på maskulinitet vilken upprätthöll en syn på sex som en praktik 
män ska engagera sig mycket och ofta i. Detta går i linje med den analys Potts 
(1998) gjort av John Gray’s bok Mars och Venus in the bedroom, där det i 
analysen framkom att budskapet som gavs till heterosexuella par utgick från en 
hegemonisk maskulin sexualitet där kvinnans sexualitet framställdes som 
motsatt till mannens.  
 
Mooney-Somers och Ussher (2008) har gjort en av de få studier som finns att 
tillgå som uteslutande fokuserar på mäns förhållningssätt till normer och 
diskurser kring heterosexualitet. De belyser hur män producerar och 
upprätthåller en igenkännbar heterosexualitet utifrån dominerande kulturella 
resurser kring maskulinitet och heterosexualitet. Författarna konkluderar att 
det är en såväl komplicerad som krävande process att prestera heterosexuell 
manlighet på ”rätt” sätt. Analysen utmynnade i olika så kallade ”sanningar” som 
männen verkade förhålla sig till och förstå sig själv utifrån. Dessa innehöll bland 
annat önskan eller längtan efter mer sex, sex som i huvudsak en fysisk inre drift, 
stort fokus på genitalierna samt nödvändigheten att inneha kontroll över kropp 
och sexualitet. Misslyckande i denna kontroll handlade bland annat om att inte 
kunna få erektion i syfte att ha penetrativt samlag. Könsskillnader gällande 
sexualitet förklarades genom biologiska skillnader samt utifrån sociala och 
politiska påtryckningar som kvinnor (men inte män) exponeras för. Utifrån 
dessa ”sanningar” utförde männen det arbete som krävdes för att kunna leva 
upp till dessa förväntningar, däribland att säkerställa tillgången till sex. 
Resultaten visade även på hur positioneringen av kvinnor och kvinnlig 
heterosexualitet spelade en central och avgörande roll för hur männen erhöll en 
eftersträvansvärd heterosexuell identitet (Mooney-Somers & Ussher, 2008).  
 
För att analysera och förstå mäns upplevelser och erfarenheter av heterosexuellt 
sex, kommer även vi att använda oss av teoretiska och samhälleliga diskurser. 
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Diskurser kan definieras som ”kulturella meningsmönster, det vill säga 
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). Tidigare forskning inom området 
heterosexualitet (Gavey, 2005; Holland et al. 2004) har hos många feministiska 
forskare genererat konstateranden i linje med att ”en viktig del i det kulturella 
understödjandet av heterosexualitet består av en samling kulturellt präglade 
antaganden om manlig heterosexualitet” (Magnusson och Marecek, 2010 s. 167). 
Bland annat har Holland et al. (2004) intervjuat unga kvinnor och män kring 
sexuella erfarenheter. Trots att mäns makt inte kunde definieras som 
genomgripande och total, och att motstånd gentemot normer kring manlig 
överordning och kvinnlig underordning kunde urskiljas hos såväl män som 
kvinnor, drar Holland et al. slutsatser kring att villkoren för sex skiljer sig 
avsevärt mellan män och kvinnor. Forskarna konstaterar bl.a. att manlig 
respektive kvinnlig sexualitet inte tycks existera som två åtskilda ting, sexualitet 
ses i grunden som maskulin (Holland et al. 2004). 
 
Med avstamp i resonemangen ovan om att diskurser är olika över tid och mellan 
kulturer (Magnusson & Marecek, 2010) är de diskurser vi valt att presentera här 
sådana vi förväntar oss hitta i svensk nutid. Vi tänker oss att följande tre 
diskurser är av betydelse för unga mäns i Sverige meningsskapande kring 
heterosexuella upplevelser och erfarenheter: diskursen om mäns sexualdrift, 
äga/besitta diskursen och sex som makt diskursen. Diskursen om mäns 
sexualdrift menar Hollway (1984) haft en mycket stark påverkan på hur män 
framställs som bärare av en stark, ohejdbar och okontrollerbar sexuell drift eller 
kraft. Såväl genom media och kultur som genom det som tas för självklarheter 
eller ”sunt förnuft” inom västerländsk kultur förmedlas den ovan beskrivna 
bilden av maskulin heterosexualitet (Magnusson och Marecek, 2010). Längtan 
eller behovet av att ha sex ses som naturlig och genererar föreställningar om 
män som kapabla att göra vad som helst för att få sex, till exempel att ta till så 
kraftfulla åtgärder som att betala för det eller ta till våld för att få det (Gavey, 
2005). När det gäller våld menar Gavey att såväl påtvingat sex som sex med 
samtycke ryms inom begreppet heterosex. Gränserna mellan sex och påtvingat 
sex är således utsuddade och därmed ses sex med ett visst mått av tvång som 
“bara“ sex. Diskursen om mäns sexualdrift skapar och bevarar normer kring män 
som sexuella aktörer som alltid är redo för sex. Genom diskursen om mäns 
sexualdrift konstrueras kvinnor och deras kroppar som passiva, med avsaknad 
av egen lust, och blir således reducerade till objekt för mäns lust (Gavey, 2005). 
Kvinnligt begär och sexualitet skildrat ur detta perspektiv konstrueras således 
genom kvinnans och mannens föreställningar om manlig heterosexualitet 
(Hollway, 1984). Att som kvinna, i en heterosexuell relation, neka en man sex ses 
vidare som en brutal handling då den förutsätter att mannen tvingas kontrollera 
och hejda sitt ”naturliga” begär (Gavey, 2005). 
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Sex framställs, genom diskursen om manlig sexualdrift, som något som görs av 
män mot kvinnor. I kombination med att den normativa mallen för heterosex 
baseras på manlig njutning är en kraftfull, genomträngande och starkt normativ 
praktik inom diskursen om mäns sexualdrift det penetrativa samlaget. Sex, mer 
specifikt, är synonymt med samlag med fördel i kombination med utlösning med 
penis i vagina (McPhilips, Braun & Gavey, 2001). Trots att andra typer av 
sexuella praktiker ibland inkluderas i sexbegreppet, är det inte lika tydligt att 
sex utan vaginalt samlag definieras som just sex (Gavey, 2005). Sex utan samlag 
framställs ofta som problematiskt och/eller av ”omogen” karaktär tillhörande 
tonårstiden eller den oerfarne. Ett annat exempel är fenomenet manlig 
impotens, som ofta associeras med ett totalt ”upphörande av sex”, vilket visar på 
hur centralt det penetrerande samlaget är för definitionen av ”riktigt” sex 
(Gavey, McPhilips & Braun, 1999).  
 
Diskursen om mäns sexualitetsdrift definierar kvinnors sexualitet som sekundär 
och underordnad mäns. Dock är det viktigt att notera att inte alla män 
nödvändigtvis drar fördel av en syn på sexualitet som i huvudsak manligt kodad. 
Många män idag identifierar sig inte med diskursen om manlig sexualdrift. 
Precis som diskursen kan användas för att pressa kvinnor till sex, kan den också 
användas av båda kvinnor och män, för att tvinga män till oönskad sexuell 
interaktion (Magnusson och Marecek, 2010).  
 
Diskursen om mäns sexualdrift är tätt sammankopplad med ytterligare en 
diskurs Hollway (1984) benämnde som äga/besitta diskursen. Benämningen 
härstammar från anglosaxiska kristna bröllopsceremonier to have and to hold. 
Då det inte existerar någon motsvarighet i svenska vigselceremonier översätts 
den på svenska till äga/besitta diskursen. Diskursen om mäns sexualdrift och 
äga/besitta diskursen tycks utgöra stora delar av ramarna för såväl heterosex 
som heterosexuella relationer. Äga/besitta diskursen har haft stort inflytande 
över hur kvinnors sexualitet positionerats och konstruerats i relation till mäns, 
samtidigt som normer och föreställningar kring mäns sexualitet har skapats 
utifrån den (Gavey, 2005).  Utifrån diskursen tillhandahålls normer som går ut 
på att kvinnor egentligen inte är särskilt intresserade av sex och går med på det 
för att få tillträde till, alternativt upprätthålla, en romantisk heterosexuell två-
samhetsrelation (Magnusson & Marecek, 2010). Den manliga sexualdrifts- 
diskursen och äga/besitta diskursen blir på så sätt komplementära och 
fastställer tillsammans könsskillnader i kulturella former av heterosexuellt sex.  
Kvinnans ”vinst” enligt äga/besitta diskursen i heterosex är primärt inte av 
sexuell karaktär utan är relaterad till upprätthållandet av romantiska relationer 
och familjeliv. Kvinnor ger alltså sex som ersättning för kärlek och varaktiga 
relationer medan män ger upp sin sexuella frihet för att få en kvinna som ser 
efter honom såväl sexuellt som i andra avseenden (Gavey, 2005).  
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Männen förväntas ta initiativ till sex, vilket är mannens privilegium medan 
kvinnans privilegium blir att hon antingen accepterar eller avvisar och således 
har ett förhandlingsutrymme. Detta menar dock Gavey är en skenbar makt; 
genom att kvinnan har två val, att avvisa eller acceptera, hamnar kvinnans egen 
njutning och begär i skymundan. I fokus står istället mannens njutning, som på 
så sätt blir normen (Gavey, 2005). 
 
Den tredje och sista diskursen är sex som makt. Sexualitet ses som socialt 
konstruerat i den bemärkelsen att patriarkala strukturer, med män som 
huvudsakliga aktörer, kommit att forma vilka innebörder som läggs i begreppet 
sexualitet (Mackinnon, 1997). Sexualitet, sett ur ett sådant perspektiv, kan 
således inte bestå av något annat än över- och underordning; sex är dominans. 
Mackinnon (1997) menar att all sexualitet är centrerad kring samma dynamik; 
mellan det maskulina, överordnade och det kvinnliga, underordnade. Utifrån ett 
sådant resonemang kommer en man aldrig kunna vara sexuell utifrån en annan 
position är den dominanta, att vara sexuell man är att dominera kvinnor 
sexuellt. Ett exempel på en lokal diskurs baserad på just Mackinnons (1997) 
resonemang kring sex som makt tycker vi är samhällsfenomenet Hagamannen. 
Terese Cristiansson (2006) skriver i boken Hagamannen - Så våldtogs en stad om 
serievåldtäktsmannen som under en period på åtta år satte skräck i Umeå, och 
kom att bli huvudpersonen i en av de största brottsutredningarna i Sveriges 
historia. Under den tid Hagamannen var aktiv tvingades Umeås kvinnor förhålla 
sig till rädslan att bli våldtagna. Det berättades om kvinnorna i Umeå som inte 
vågade gå hem själva, tog taxi överallt och lärde sig att ständigt vara på sin vakt 
för potentiella våldtäktsmän. Med signalement som kort till växten och liten 
skostorlek påbörjades ett sökande efter män som matchade dessa beskrivningar. 
Härigenom tvingades män i sin tur förhålla sig till att bli uppfattade som 
potentiella våldtäktsmän. En stark attityd om att ”han ska inte få förstöra våra 
liv” växte fram och skapade gemenskap. Samtidigt började misstänksamheten 
mot alla män breda ut sig. Polisen mottog samtal från föräldrar som var oroliga 
över att deras söner skulle vara Hagamannen, och fruar och flickvänner som 
misstänkte att den man de levde med var vad polisen länge letat efter. 
 
Det vi önskar framhålla är hur en diskurs, som i det här fallet handlar om män 
som sexuellt dominanta, kan ta sig i uttryck och kännas igen såväl utifrån en 
teoretisk överbyggnad som från en svensk vardag. I exemplet med Hagamannen 
i Umeå vill vi alltså knyta Mackinnons resonemang till det som nyligen var 
vardag i en svensk stad. Vi vill framhålla hur normer kring manlig sexuell 
dominans, öppnar upp för möjligheten att män generellt kan uppfattas som 
potentiella förövare. Genom samhällsfenomenet Hagamannen vill vi således 
illustrera hur tillhörandet av kategorin man kan innebära att behöva förhålla sig 
till föreställningar om män som förövare.  Vad vi önskar poängtera är alltså inte 
att alla män förgriper sig på kvinnor, utan det faktum att alla heterosexuella män 
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kan tvingas förhålla sig till den typen av kulturella föreställningar kring manlig 
heterosexualitet. Med fenomenet Hagamannen i åtanke blev vi särskilt nyfikna 
och intresserade av att studera manlig heterosexualitet i dagens Umeå. Exemplet 
med Hagamannen illustrerar hur (unga) män kan behöva förhålla sig till normer 
och föreställningar kring manlig heterosexualitet.  
 
Vår ambition var att undersöka hur män, genom sina talhandlingar, förhöll sig 
till tre rådande diskurser kring manlig heterosexualitet. Syftet med studien var 
att utforska unga mäns upplevelser och erfarenheter av heterosexuella möten/ 
relationer. Våra frågeställningar var följande: Vilka maskulina (subjekts)-
positioner framträder i männens berättelser? Vilka sexuella erfarenheter 
beskrivs som viktiga, betydelsefulla och/eller eftersträvansvärda?   
 
 

Metod 
 
Vi har i den här uppsatsen utgått från en kunskapssyn som kan betecknas som 
socialkonstruktionistisk i linje med Burr (1995), Magnussons (1998) och 
Magnusson och Mareceks (2010) beskrivningar. Kunskap och verklighet ses ur 
detta perspektiv som socialt producerad. Vad som upplevs som sanning, eller 
kunskap, är således något som skapas människor emellan snarare än genom 
empiriska studier.  
 
Verktygen för att analysera och förstå mäns upplevelser och erfarenheter av 
heterosexuellt sex, har utgjorts av teoretiska och samhälleliga diskurser. 
Diskursernas innehåll är ofta det som, i en given kultur vid en viss tidpunkt, tas 
för självklarheter och sunt förnuft vilket således innebär att människor kommer 
att agera som om de var sanna. Diskurser är inte endast föreställningar, tankar 
och idéer kring fenomen, utan innefattar även beteenden och sociala praktiker 
(Hollway, 1984). Diskurser bidrar därmed till ”att skapa och upprätthålla till 
exempel samhälleliga institutioner (som familjen, militären) eller identiteter 
(som kvinna, man, vit)” (Magnusson & Marecek, 2010, s. 118). Språket ses som 
fundamentalt för diskursers uppbyggnad och formation och diskurser i sin tur 
påverkar och formar språket och dess innehåll (Gavey, 2005). Språket bidrar 
därmed till skapandet av vad som ses som verkligt och viktigt i livet 
(Ambjörnsson, 2006). I en given kultur existerar alltid flera diskurser samtidigt. 
Vissa diskurser och deras meningsinnebörder kan förväntas ha större inverkan 
på kulturen än andra, diskurser brukar därmed benämnas som dominanta 
respektive marginaliserade. Diskursers parallellitet erbjuder konkurrerande och 
ofta motsägelsefulla sätt att skapa mening kring världen (Gavey, 2005). 
 
Genom diskurser görs olika positioner tillgängliga för individen/subjektet 
(Hollway, 1984). Dessa positioner handlar om socialt acceptabla sätt att såväl 
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prata kring som agera i relation till ett visst fenomen. Individen kan, sett ur det 
här perspektivet, inte begripliggöras skilt från det kulturella sammanhang hon 
befinner sig i och kan därmed inte betecknas som helt fri i de val, beteenden och 
handlingar hon väljer (Gavey, 2005; Magnusson & Marecek, 2010). Det är viktigt 
att understryka att det inte handlar om enskilda individers personligheter eller 
egenskaper utan att subjektspositioner, vilka är givna på förhand, ses som ett 
resultat av kulturella fenomen eller diskurser. En individ kan inta flera olika 
subjektspositioner under exempelvis en och samma intervju (Magnusson & 
Marecek, 2010). Vilka subjektspositioner som finns tillgängliga för en viss 
individ avgörs av en rad faktorer. När det t.ex. gäller traditionella sexuella 
diskurser, några av vilka vi kommer att redogöra för nedan, som är uppbyggda 
kring och präglade av föreställningar om könsskillnader kommer olika 
subjektspositioners tillgänglighet att baseras på individens könstillhörighet 
(Hollway, 1984). Genom subjektspositioner kan individen såväl anamma och 
acceptera normer/diskurser som avfärda, förkasta eller uttrycka ambivalens 
gentemot dem (Gavey, 2005). 
 
Undersökningsdeltagare 
Totalt genomfördes åtta individuella intervjuer med män i åldern 21-31 år. 
Medianåldern hos deltagarna var 26,5 år. Vi ville fånga män som hade 
erfarenheter av såväl casual sex som kärlekssex där dessa erfarenheter låg nära i 
tiden. Detta för att undvika alltför retrospektivt präglade berättelser. Vi blev 
därför intresserade av att höra unga mäns berättelser om heterosexuella 
erfarenheter och ville därför intervjua män, som statistiskt sett, ännu inte 
stadgat sig. Vår definition av ung man kom därigenom att baseras på statistik 
hämtad från Statistiska Centralbyrån, som upplyste om att den genomsnittliga 
åldern för män att bli pappor första gången ligger på 32 år (SCB, 2012). Vi såg 
det som en bra statistisk skiljelinje eftersom föräldraskapet på många sätt i vår 
kultur blir en brytningspunkt, där människor går in i en ny fas i livet, där många 
människor väljer en tvåsam kärleksrelation och barn. Samtliga deltagare hade 
erfarenheter av heterosexuellt sex. Sju av deltagarna studerade vid tillfället för 
intervjun vid Umeå universitet. En av deltagarna hade avslutat studierna och var 
yrkesarbetande. Ingen av deltagarna hade barn.  
 
Intervjuguiden 
Vår ambition med intervjuguiden var att utforma den på så sätt att berättelser, 
fyllda med innebörder och antaganden som männen använde sig av för att göra 
sin egen sexualitet begriplig, skulle ges utrymme och komma fram. Då vi 
önskade få tag i männens egna erfarenheter och upplevelser av heterosexuella 
relationer utformades en halvstrukturerad intervjuguide (Bilaga 1) där utrymme 
för individens eget sätt att använda sina ord för att skapa mening kunde bli 
synliga. På så sätt tilldelades deltagarna mer kontroll vilket gjorde att de gavs 
utrymme att berätta sina berättelser utifrån sin verklighet (Magnusson & 
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Marecek, 2010). Intervjuguiden skapades utifrån frågeställningarna.  I relation 
till frågeställningen rörande maskulina subjektspositioner formulerades frågor 
som: Kan sexet du har påverka hur du upplever dig själv som man? Vill du 
berätta vad du har för heterosexuella erfarenheter? I relation till vilka sexuella 
erfarenheter som beskrivs som viktiga, betydelsefulla och/eller eftersträvans-
värda återfanns frågor såsom: Berätta om en viktig sexuell erfarenhet du haft? 
Hur förhåller du dig till sex med kärlek vs. sex utan kärlek? Hur ser en ideal 
sexuell upplevelse ut för dig? Hur vet du att någon du vill ha sex med är med på 
att ha sex med dig?  
 
Innan intervjuarbetet påbörjades genomfördes en pilotintervju i syfte att 
utvärdera och säkerställa intervjuguidens kvalitet. Pilotintervjun genererade de 
berättelser vi eftersökte, med avseende på att den verkade täcka in de områden 
vi var intresserade att få berättelser kring, varpå vi gick vidare och påbörjade 
intervjuprocessen.   
 
Procedur 
Som ett första steg i processen att rekrytera deltagare skapades ett event på det 
sociala nätverket facebook. Deltagarna uppmanades att ta kontakt med oss via e-
mail vid intresse för deltagande i studien, och en särskild e-mailadress skapades 
för detta syfte. Vidare sattes lappar med information kring studien upp på 
campusområdet vid Umeå universitet. Efter en öppen föreläsning arrangerad av 
RFSU på universitetet med temat manlig heterosexualitet delades även lappar ut 
med information om studiens upplägg och genom detta fick vi möjlighet att 
rekrytera deltagare muntligt på plats. Deltagarna kontaktades därefter via e-
mail för inbokning av tid och plats för intervjun. Samtliga intervjuer 
genomfördes på psykologmottagningen, tillhörande institutionen för psykologi 
vid Umeå universitet. Vi intervjuade fyra deltagare var. För inspelning av 
samtliga intervjuer användes en diktafon. Efter avslutad intervju överfördes 
ljudfilen till två olika datorer och raderades därefter från diktafonen. 
Intervjuernas längd sträckte sig mellan 42 och 72 minuter. Antalet ord totalt i 
materialet var 57028. Vid intervjutillfället gavs deltagarna muntlig information 
om studiens syfte och ramar för medverkan vad gällde anonymitet samt rätten 
att avbryta intervjun. De fick även informationen skriftligt samt undertecknade 
ett samtycke.  

Analys 
Våra analys- och tolkningsverktyg har utgjorts av de tre ovan beskrivna 
diskurserna kring manlig heterosexualitet; diskursen om mäns sexualdrift, 
äga/besitta diskursen samt sex som makt. Vidare har en tematisk tolkande 
analys, i linje med Braun och Clarkes (2006) beskrivning, tillämpats.  
 
Intervjuerna transkriberades ordagrant i sin helhet. Icke verbal kommunikation 
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såsom längre pauser, skratt, hostningar och suckar markerades i texten. Av de 
åtta intervjuerna transkriberade varje författare två av de intervjuer hon själv 
utfört och två av de intervjuer som utförts av den andra författaren till 
uppsatsen. Därigenom gavs möjlighet att påskynda processen att tillgodogöra 
oss en övergripande bild av materialet i sin helhet. Under transkriberingsarbetet 
fingerades samtliga namn. Vid genomläsningen av materialet såg vi mönster som 
vi önskade titta närmare på. Vi kunde således utarbeta ett antal koder som vi 
gemensamt använde oss av. Med utgångspunkt i en deduktiv ansats, blev de 
teorier och diskurser vi använde oss av våra ”glasögon” och således dessa, som 
gjorde det möjligt att urskilja mönster och potentiella teman under kodningen. 
På så sätt kunde vi undersöka männens verklighet, erfarenheter och händelser 
som effekter och resultat av rådande diskurser,  existerande i den sociala kultur 
och sammanhang de levde i. 
 
I syfte att erhålla en mer överskådlig bild av våra data använde vi oss av visuella 
hjälpmedel, såsom whiteboardtavla och lappar. Utifrån detta diskuterades, 
analyserades och kategoriserades materialet varpå huvudteman och 
underteman formulerades och utformades. Under analysprocessen reviderades 
och diskuterades de teman som blivit synliga i takt med att analysen fortskred. 
Vi läste noggrant igenom och utvärderade de citat vi ansett var representativa 
för de teman de ingick i. Genomläsning av materialet ännu en gång bidrog till att 
vi upplevde våra teman som representativa för materialet i stort.  
 
Gällande analys och tolkningsprocessen skriver Magnusson (1998) i sin 
avhandling om hur ”språket ses som så konstruerat att innebörder kan skapas i 
en text oberoende av den talandes eller skrivandes medvetna avsikter” (s. 187). 
Således anser vi att vi gjort vårt material snarare än upptäckt det.  
 
Forskarreflexivitet 
I kvalitativ forskning är det viktigt att reflektera över vilken betydelse 
positionen som forskare har för att förstå sitt material (Magnusson, 1998). 
Forskaren har en aktiv närvaro i forskningen, vilket betyder att denne påverkar 
sitt arbete under hela forskningsprocessen. En forskare ingår alltid i en 
existerande värld och är således präglad av den världen, även när hon tolkar och 
begripliggör sin forskning. Beroende på om vi är kvinnor eller män, homo- 
hetero, bi- eller transsexuella samt hur vår etniska bakgrund ser ut, kommer det 
att påverka såväl de frågor vi ställer som de analyser och tolkningar vi gör. En 
medveten reflektion kring den egna positionen, personliga intressen och 
interaktionen med deltagarna är således viktig, och kan exempelvis leda till att 
alternativa tolkningar blir synliga och övervägs, vilka annars skulle ha missats 
(Magnusson & Marecek, 2010).   
 
Så hur kan då våra upplevelser, erfarenheter och den värld vi bär spår av, 
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påverka såväl process som resultat i arbetet med den här uppsatsen? I egenskap 
av psykologstudenter är det möjligt att vi har haft en fördel genom att 
psykologer ofta automatiskt associeras med ett terapeutiskt sammanhang, i 
vilket människor öppnar upp och berättar om upplevelser och erfarenheter av 
privat karaktär, som kanske inte delas med särskilt många andra. På så sätt kan 
vi ha fått en mer djupgående bild av de unga männens sexuella upplevelser och 
erfarenheter. Samtidigt är vi kvinnor, och befinner oss i samma ”dejtingzon” som 
de män vi har intervjuat. Detta präglade antagligen vilka historier som var 
möjliga att berätta; vi fick de historier kring sex och sexualitet som unga män 
kan berätta för unga kvinnor. Positionen som kvinna innebar vidare troligtvis att 
vi fick historier som skilde sig från de som exempelvis kunde berättas för 
killkompisarna. Kanske gav det berättelserna en mer emotionell karaktär, 
samtidigt som aspekter säkerligen utelämnades och språket anpassades till oss 
som kvinnliga mottagare. Vidare hade vi som uppsats-författare personliga 
erfarenheter av sexuella relationer och möten med män, som självklart 
påverkade hur vi tolkade och begripliggjorde vårt material. Det medförde 
exempelvis att vi ibland kände igen oss själva i de subjekt/objekt som våra 
deltagare såväl explicit som implicit talade och berättade om. Genom att med 
varandra samt i handledning lyfta sådana aspekter, har det förhoppningsvis 
gjort det möjligt för oss att särskilja våra egna erfarenheter från de ”osynliga” 
kvinnornas (som vi egentligen inte har någon vetskap om). Utifrån ett 
strukturellt maktperspektiv är vi som kvinnor underordnande män, vilket gör 
att vi kommit att förstå männens berättelser bland annat utifrån denna position. 
Som kvinnor i underordnade positioner i kombination med ett intresse för genus 
är vi kanske därför mer benägna att identifiera exempelvis just maktaspekter i 
vårt material.    

 
Resultat 

 
Ur de åtta männens berättelser om erfarenheter och upplevelser av heterosex 
kunde vi urskilja följande fyra huvudteman efter analysprocessen: Vad är sex?, 
Att vara aktiv, Att inneha ett starkt agentskap och Berättelser kring kärlekssex och 
casual sex (Tabell 1). Vidare kom varje huvudtema att innehålla ett antal 
underteman som presenteras mer ingående nedan.  
 
Temana kommer att utspela sig i olika sammanhang och männens tal kommer 
att innehålla såväl praktiker för heterosex som tal kring sex. Det betyder att 
berättelser kring vad som görs i sexuella sammanhang och hur det går till, 
kommer att varvas med männens tal om egna tankar och känslor såväl som tal 
som implicit eller explicit innehåller dimensioner av hur sex görs talbart inför 
andra. Då vi haft en deduktiv ansats, och således guidats av våra teoretiska 
verktyg i analysprocessen, är resultatet av tolkande karaktär. Vår ambition har 
varit att belysa vidden i skillnader av upplevelser hos männen, snarare än att 
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visa på likheter i syfte att generalisera. Detta innebär att det varit av lika stor 
betydelse att en man uttryckt sig på ett särskilt sätt kring ett visst fenomen, som 
att flera gjort det.  
 
Tabell 1. Teman 
 
Vad är sex? 

 
Att vara aktiv 

 
Att inneha ett 
starkt agentskap 

 
Kärlekssex och casual 
sex 
 

Sex är penetration Att kunna sex Att förhålla sig till 
sitt agentskap 

Casual sex som sämre än 
kärlekssex 

 
Penetrerande samlag är 
synonymt med närhet 

 
Att leda/sköta det 
sexuella mötet 

 
Att vilja ha 
ömsesidigt sex 

 
Omvärdering av casual 
sex 

 
Samlag som 
begränsande 

 
Att ansvara för 
partnerns njutning 

 
Att inte säga nej 

 
Saknad efter casual sex 

 
 
Några av männen uttryckte sig vidare kring att de önskade bidra med nya 
perspektiv på, och annorlunda representationer av, manlig heterosexualitet. 
Bland annat Anders tal tolkades i riktningen att kontrasterande berättelser till 
vedertagna beskrivningar av manlig heterosexualitet tycktes existera och får 
illustrera exempel:  
 

(. . .) jag tror att om man får lov att vara lite självgod, så tror jag att jag 
kanske. Eller så är det kanske bara jag som är fördomsfull mot andra killar 
men jag vet inte, det känns som att killar har, har en viss bild av, av liksom 
sex och sexualitet. Och jag känner kanske inte alltid att den bilden stämmer 
överens med min bild av det. Jag har ofta känt såhär att jag, är annorlunda. 

 
Vad är sex?  
Ett centralt tema i männens berättelser var definitionen av sex. Gemensamt för 
många av berättelserna var att de innehöll aspekter av hur det penetrerande 
samlaget upprätthölls som en viktig praktik, såväl för att den egna ”inre” 
definitionen som för kommunikationen och förmedlandet till andra runt sex. Det 
framkom både berättelser där detta perspektiv på sex sågs som tråkigt och i 
vissa fall problematiskt, samt berättelser där detta synsätt i högre utsträckning 
tycktes presenteras som en svårföränderlig självklarhet. I männens berättelser 
verkade det finnas motsägelser i hur de definierade sex inför sig själva. 
Sammanfattningsvis kunde det i berättelserna urskiljas en osäkerhet kring hur 
definitionen av sex skulle se ut. Utifrån vår tolkning fanns det en ambivalens 
kring det penetrerande samlaget, något som både resulterade i en bild av det 
penetrerande samlaget som såväl begränsande som närhetsbärande. Delvis 
uttolkade vi att det fanns en gemensam föreställning kring det penetrerande 
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samlaget som centralt i sex, men också att vissa av männen gjorde motstånd mot 
denna uppfattning medan andra inte tycktes reflektera särskilt mycket över det.  
           

Sex är penetration 
Utifrån deltagarnas tal fick vi en uppfattning av att det var svårt för deltagarna 
att frångå en syn på sex som något annat än penetration. Även om deltagarna 
stundtals lyfte andra praktiker som sex återkom de till definitionen av sex som 
samlag, genom antingen explicit eller implicit tal. I vår analys av deltagarnas tal 
verkade det svårt för dem att tala om sex på ett annat sätt.  
 
När Björn blev ombedd att definiera vad sex var för honom var hans svar 
”vaginal penetration”. Samtidigt verkade det som om Björn började fundera 
kring vad sex var för honom, när han fick sätta ord på det: ”Om jag skulle säga, 
att vi hade haft sex så hade jag varit och pullat hon och hon hade runkat av mig 
eller något, då hade jag sagt att det blev lite pill typ, jag hade inte sagt att vi hade 
haft sex [. . .].”  
 
I Björns tal tyckte vi oss se en ambivalens kring vad sex var. Samtidigt som han i 
slutet av citatet uttryckte att ”pill” inte var sex så verkade han i början av 
berättelsen ändå vara inne på att sex var när parterna ”rör vid varandras 
underliv”. Även om Björn resonerade kring sex som något annat än endast det 
penetrerande samlaget ”Det kan vara att man pullar eller blir avrunkad eller har 
oralsex också” verkade hans tal ändå avspegla en position inom diskursen för 
manlig sexualdrift (Hollway, 1984) i vilken det penetrerande samlaget är starkt 
förknippad med definitionen av sex.  

 
Vidare presenterade Björn tal vi tolkade som att det penetrerande samlaget 
utgjorde en central del av det heterosexuella mötet, även i förmedlandet till 
andra. Utifrån Björns tal gjorde vi tolkningen att han inte ansåg sig ha haft sex 
om han ”bara hade stoppat in den och sen dragit ut den”, om detta hade hänt så 
hade han förmedlat till andra att han ”varit inne i hon men det blev inte så 
mycket mer än så, typ”. I enlighet med diskursen om manlig sexualdrift ses det 
penetrerande samlaget som det eftersträvansvärda sexet, där vaginan 
penetreras av penisen och mannen ejakulerar, med fördel inne i slidan (Hollway, 
1984). Även om Björn i sitt tal gjorde försök att frångå normen kring sex som 
penetration, så uppfattade vi Björns tal som ett exempel på hur svårt det tycks 
var att hålla sådana normer ifrån sig.  

 
Anders uttryckte det till exempel såhär, gällande kommunikationen till andra 
om ”riktigt” sex: ”ja men om jag skulle bli avsugen av en tjej eller slicka en tjej, så 
skulle jag inte säga ja men jag har legat i helgen. Det skulle jag inte, ja men jag fick 
en avsugning, men ändå göra någon skillnad.“ Anders beskrev att han ändå skulle 
göra en skillnad beroende på om han haft penetrativt samlag eller oralsex. Det 
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fanns således en skillnad mellan vilka praktiker som skulle ha utförts för att 
Anders skulle benämna det som sex. Både Anders och Björns berättelser såg vi 
som uttryck för svårigheten i att göra motstånd mot vedertagna uppfattningar 
kring vilka praktiker ett heterosexuellt möte borde innehålla.  
 
Genom deltagarnas tal tolkade vi dels att det verkade vara problematiskt att 
definiera vad sex var för sig själv, men även vad som skulle ha skett för att den 
definitionen skulle kommuniceras till andra. Såväl Anders som Björn använde 
samma samlagsdefinition för att kommunicera till andra att sex hade 
praktiserats: ”Ja men då är det ju penetration” eller ”Då skulle vi ha haft ett 
fullbordat samlag“.  
 

Anna: Om du skulle träffa, tror du att du skulle kunna ha ett förhållande 
med en kvinna, där man inte hade samlag? 
Carl: Det är en bra fråga. Kanske inte, kanske inte hur länge som helst, jag 
skulle ändå känna att någonting fattades, den där intima närheten, typ. Jag 
har faktiskt haft ett förhållande, inte så himla länge i och för sig, men där vi 
inte hade sex, typ 5 månader kanske. Så absolut, det skulle ju gå, men jag 
vet ju inte hur länge, om det skulle bli någon skillnad efter ett år, två år.  

 
Carl uttryckte ovan att det skulle vara svårt för honom att ha ett förhållande där 
samlag inte ingick. Han skulle ”känna att någonting fattades” om han var utan det 
penetrerande samlaget och sa att det skulle ”ju gå” men ”jag vet ju inte hur länge”. 
Diskursen om den manliga sexualitetsdriften (Hollway, 1984) inbegriper att den 
manliga sexualiteten ses som en stark och nästan överväldigande drivkraft som 
finns inneboende hos alla friska och normala män. Denna inneboende drivkraft 
gör enligt diskursen om manlig sexualitet att män skulle gå långt för att ha 
penetrerande samlag och att vara utan det skulle ses som en omöjlighet (Gavey, 
2005). Utifrån Carls tal såg vi det som att han talade utifrån en position i vilken 
han skulle ha svårt att i en relation vara utan det penetrerande samlaget. Samtidigt 
verkade han utifrån det tal vi kan se ändå resonera kring vilka möjligheter som 
skulle vara tillgängliga för att det skulle fungera.   
 

          Penetrerande samlag är synonymt med närhet 
Det penetrerande samlaget som synonymt med närhet var något vi såg i många 
av männens berättelser. Vi tolkade det som att det penetrerande samlaget blev 
en symbol för, samt en ingång till, att få uppleva närhet.  

 
Anna: [. . .] Kan det vara något annat eller?  
Carl: Ja, det skulle vara oralsex men det känns inte som att, det är inte lika 
personligt alltså. Närheten är inte detsamma. 
Anna: Så för dig blir det en väldig närhet i just att ha penetrativt samlag? 
Carl: Ja.  
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Carl uttryckte funderingar kring om sex kunde vara något annat för honom än 
endast det penetrerande samlaget; ”att komma någon nära” sa Carl att han 
mådde bra av. Genom att ha penetrativt samlag skapades enligt honom en 
närhet mellan honom och partnern. I likhet med Carl uttryckte Hugo att det 
penetrativa samlaget var ”ett närhetsbehov” som utöver att uppfylla de fysiska 
behoven enligt Hugo uppfyllde ett närhetsbehov. Samlag såg vi utifrån Carl och 
Hugos tal som synonymt med att känna närhet till sin partner. Vi ser detta tal 
som ett uttryck för att det penetrativa samlaget bär på en innebörd som utöver 
att få de fysiska behoven tillgodosedda, också kan kopplas till att känna närhet 
till sin partner.   
 

Begränsande samlagsdefinition 
Vi fick berättelser där det i männens tal framkom att de ville och även försökte ta 
avstånd från den vedertagna föreställningen om att det penetrativa samlaget var 
det sätt de skulle ha sex på. Det fanns berättelser där deltagarna uttryckte att 
denna definition var ”tråkig” och där männen försökte bredda definitionen om 
vad de ansåg var sex. Genom vår analys utkristalliserade en bild som tycktes visa 
på ett missnöje kring den rådande definitionen.  

 
Gabriel: [. . .] Och vad jag insåg var att om jag om jag ser att sex inte bara är 
den här biten, utan om jag flyttar ut gränsen så att jag tar in förspelet i, och 
slutar prata om förspel överhuvudtaget och bara säger sex så har jag också, 
så har jag också öppnat upp i min hjärna för att ha roligare under den biten 
och kunna nöja mig med den biten. Kunna säga att shit vad bra sex vi hade.  
 

Gabriel resonerade kring hur han tvingades in i en definition av sex som han inte 
kände sig bekväm med, och hur han ”flyttade gränsen”, för att komma åt något 
annat. Genom att utvidga definitionen av sex till att innefatta fler aspekter än 
samlaget, gavs Gabriel en möjlighet att tala om fler sexuella praktiker som 
njutbara. I citatet nedan såg vi att Gabriels egen utvidgade definition av sex blev 
komplicerad i kommunikationen till andra. 

 
Gabriel: [. . .] hon tog mig inte på liksom kroppen överhuvudtaget, utan vi 
liksom, det var liksom vara väldigt såhär mysigt. Och så frågade han mig, 
men vaddå, hade ni inte sex, fick du inte? Va, liksom, men det hade vi väl, vi 
hade det, jättemycket sex, det var jättehärligt, jättetrevlig. Men det var som 
att från, från om man då har den horisonten, att det finns förspel och sex, 
så fanns inte ens min upplevelse, min sexuella upplevelse. Den fanns inte 
riktigt. 

 
Vi såg Gabriels tal om sex som något utöver penetrativt samlag som ett försök till 
att göra motstånd mot de heterosexuella diskurser som existerar. Således kunde 



 

 

15 

Gabriels tal tolkas som ett motstånd mot diskursen om manlig sexualdrift 
(Hollway, 1984). 
 

Filip: [. . .] jag kanske skulle kunna säga att jag hade sex med någon även 
om man hade petting eller oralsex. Men jag vet många som tycker att ja 
men, eller, om det har diskuterats är det i alla fall några stycken som är 
ganska tydliga med att är det inte penetration så är det inte sex. Även om 
jag försöker bredda min syn, så är det på något sätt. Det är något lite högre.  

 
Precis som för Gabriel blev det problematiskt för Filip om han inte förhöll sig till 
och accepterade normer kring sex som penetrativt, framförallt i kommunikation 
till andra.   Filip uttryckte i slutet av citatet att ”det är något lite högre” att ha 
penetrativt samlag. Avsaknaden av ord för upplevelsen tänker vi gör att det även 
blir det svårt att förmedla till andra vad som har skett. Penetrativt samlag är 
något som premieras och som är tätt sammankopplat med den maskulina 
identiteten. Då den heterosexuelle mannen i den västerländska kulturen finns 
det en förväntan att denne ska tycka om och vilja ha penetrativt samlag med 
kvinnor. Filip berättade i ovan citat att han försökte ”bredda min syn”, men 
uttryckte sedan att det penetrativa samlaget ”är något lite högre”. Vi tyckte oss 
se att det uppstod svårigheter att kommunicera kring sina sexuella erfarenheter 
med andra personer om det sexuella mötet inte innehöll penetrativt samlag.  

  
Isabell: Så om någon hade frågat dig om du hade haft sex… 
David: [. . .] Ja om jag skulle ha blivit avsugen och någon skulle fråga mig så 
skulle jag nog säga ja. Jo det skulle jag göra. Det är ju en tolkningsfråga 
såklart men för mig ja men liksom, ja men, kontakt med könet i avsikt med 
att stimulera det. Eeh, skulle jag väl säga är sex kortfattat. Men det betyder 
ändå inte att jag skulle säga om någon, om vi säger att en tjej skulle runka 
av mig så skulle jag inte säga till mina kompisar att ”nu har vi haft sex” … 

 
Det verkade bli problematiskt för David när det gällde aspekten att visa respekt 
för den person han, enligt honom själv, hade haft sex med. I talet kring det 
penetrativa samlaget som något viktigt att förhålla sig till uppstod det inte bara 
problem med att kunna kommunicera det till andra, utan också ett ansvar i att 
visa respekt mot sin partner. Således verkade det vara en fördel om definitionen 
var tydlig för en själv, men även gentemot andra i syfte att känna att det som 
skett var ”på riktigt” och i syfte att ta hänsyn till partnern på det sättet att hon 
enligt David ”inte ska behöva höra att ni hade haft sex” om hon själv inte hade 
ansett att det var sex. Filip i sin tur talade om det trista med att avslutningen av 
sexet ofta inträffade efter att det penetrativa samlaget var genomfört, det ville 
säga när mannen hade fått utlösning. Filip berättade också att ”de” han hade 
legat med också hade tyckt som han gjorde, det vill säga att samlaget var viktigt. 
Vi ser talet om andra som ett uttryck för att den sexualitet som är dominant, 
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sålunda den manliga sexualiteten, till stor del upprätthålls av män genom 
talhandlingar.  
 
Att vara aktiv 
I männens berättelser om sexuella erfarenheter återfanns historier som handlar 
om att på olika sätt vara en aktiv man och älskare i det sexuella mötet. Vi såg i 
berättelserna uttryck för hur männen, på sätt som skiljde sig åt, genom sitt tal 
förhöll sig till en bild av män som sexuellt kunniga, ledande och ytterst ansvariga 
för partnerns njutning. Det verkade finnas starka förväntningar kring att prestera 
sexuellt, vilket några av männen problematiserade, medan andra förhöll sig på ett 
sätt som i högre utsträckning avspeglade det som ”naturligt” och ”självklart”. 
Männens berättelser vittnar om att diskursen om manlig sexualdrift (Hollway, 
1984) varit något de tvingades förhålla sig till och resonera utifrån. 
 

Att kunna sex 
Undertemat Att kunna sex belyser historier kring upplevelser om vikten att vara 
bra på sex. Det handlade om att veta hur sex skulle utföras och om erfarenheter 
av bekräftelse på att sex var ett kompetensområde som ”finns där”.    

  
David: Det är väl inget som direkt händer som gör att jag känner 
förväntningar på mig, utan det är bara det att man vet med sig, ehm, att 
detta förväntas av mig i en samlagssituation, att jag ska prestera på ett 
visst sätt, eller vad fan som helst, eller att samlaget ska vara ganska länge, 
som 25 minuter minst liksom, som att nu har jag haft sex liksom och om 
man kommer innan det så känner man det som att man har misslyckats 
lite. 

 
David berättade i citatet ovan om egna tankar och känslor kring förväntningar 
han upplevde fanns på honom i sexuella sammanhang. Han beskrev sina upp-
levelser kring att prestera sex på rätt sätt med att ”det är väl inget som direkt 
händer” och att ”det är bara det att man vet med sig att jag ska prestera”. Här 
kunde det uttolkas att han som man skulle veta hur sex borde utföras, att det var 
hans ansvar. Vad som vidare var intressant, var Davids val av ord. Att det inte 
var något särskilt som ”händer” under sexet, utan att David på förhand ”bara 
vet” vad som förväntades av honom. Utifrån diskursen om manlig sexualdrift 
(Hollway, 1984) kan detta tolkas i riktningen att kunskap om hur sex ska utföras 
på förhand existerar hos män, eftersom män bär på en biologisk, naturlig och 
inneboende sexuell drift. Vi tolkar känslan att inte leva upp till de normer som 
produceras baserat på diskursen om manlig sexualdrift som det som genererade 
talet om misslyckande hos David. Genom diskursen om manlig sexualdrift, 
tillhandahålls sätt att tala om sex som en naturlig ”manlig” aktivitet. Att inte 
kunna prestera ”rätt” blir där av en bekräftelse på att vara en otillräcklig älskare.   
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Eskil: När jag var 18 och hade sex med min, den andra personen jag hade 
sex med nånsin, eh och jag var väldigt såhär jag hade egentligen ingen 
aning om egentligen vad sex va på ett mera djupt plan, och hon på nåt sätt 
men du kan det här det här är bra och jag tycker om att ha sex med dig, och 
jag bara såhär åh ja gött och då känns det som att fram till egentligen att, 
då kunde jag rida på den vågen ganska länge jamen det här är någonting 
jag kan liksom, det är något som jag tycker är, ja som funkar. Åh, i alla fall 
då gav det mig en jävla skjuts, sådär som att få den bekräftelsen.  

 
Eskil beskrev, i motsats till David ovan, en erfarenhet av att ha fått bekräftat att 
han gjort sex ”rätt”. För honom blev det en positiv erfarenhet som givit honom 
”en jävla skjuts”. Vad kan då den bekräftelsen ha för innebörd för hur Eskil 
förstår sig själv som heterosexuell man? Eskil fick av sin partner bekräftat att 
han kan sex, något som diskursen om manlig sexualdrift (Hollway, 1984) 
proklamerar att han som man förväntas kunna. Att Eskil hade ”det där” är vidare 
något han kunde använda sig av på längre sikt, det kanske gav honom en 
upplevelse av vara sexuell man på rätt sätt. Gemensamt för berättelserna ovan 
var att de förväntningar som verkade finnas på männen att prestera sex på rätt 
sätt och att kunna sex togs för självklara.    
           

           Att leda/sköta det sexuella mötet 
I männens berättelser återfanns talet om att vara den som såg till att sex med en 
partner fungerade. Gemensamt för berättelserna var att männen på ett eller annat 
talade om vikten att vara den som administrerade sexet. Det som skiljde sig var på 
vilket sätt de positionerade sig gentemot kraven att göra detta.  
 

Anders: Jag är medveten om min kropp, för att det måste jag. För jag måste 
liksom såhär ha koll på grejer. Eeh, och veta vad jag håller på med och sådär 
men jag måste samtidigt känna av tjejens kropp liksom, så att det blir lite 
för mycket om jag ska liksom tänka på, på hon, eller på henne och du vet 
man att okej det här gillar hon det här gillar hon inte. Och sen samtidigt ska 
jag liksom tänka på att ah, nä, usch man skulle kanske ha bantat ner sig lite 
eller man kanske skulle tagit tag och liksom kommit ut och springa eller… 
Varför åt jag en pizza igår och sådär. Det funkar inte för att då blir det liksom, 
då hämmas man också i det man gör. 

 
Anders berättade ovan om hur fokuseringen på partnerns kropp och lust, gjorde 
att han helt enkelt inte hann lägga fokus på eventuella komplex gällande den egna 
kroppen. Han beskrev sig själv genom detta som “motorn“ i sexet, som den som 
drev det hela framåt och fick det sexuella mötet att löpa smärtfritt och korrekt. 
Genom diskursen om manlig sexualdrift (Hollway, 1984) ses mäns sexualitet som 
ett direkt resultat av en biologisk drift. Därigenom konstrueras mäns sexualitet 
som naturlig och aktiv, och som den huvudsakliga aktören på den sexuella arenan. 
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Detta erbjuder den position som Anders talar utifrån. Anders talhandlingar 
innehöll en dimension av att som man vara oumbärlig i sexuella möten, utan hans 
initiativ och driv blir det inget sex. Att Anders exempelvis upplevde sig behöva “ha 
koll på grejer“ och “veta vad jag håller på med“ sa även något om hur hans 
partners sexualitet blev presenterad. Kvinnan, uttolkades härigenom bli 
positionerad utifrån äga/besitta diskursen, som statuerar kvinnan som passiv och 
utan egen lust och sexualitet.  
 

Eskil: [. . .] nej jag har fan ingen aning vad jag håller på med. Men ska vi 
hjälpas åt i det här, är snarare tanken liksom. Ehm, och jag upplever att det 
är samma sak från, partnern hm den andra partnern liksom att jag har 
ingen aning men vi hjälps åt men samtidigt, det är ändå svårt att liksom å 
mötas i det nånstans. Men jag tänker att det förutsätts att, jag tänker att det 
förutsätts att jag ska ta nån slags styrposition i det hela och jag tror att det 
kanske, fast jag kanske inte vill det, och jag tänker att den andra kanske då 
tror att jag vill det också blir det som en felslut i det hela.  

 
Om Anders i det förra citatet talade utifrån en mer bekväm position i relation till 
diskursen om manlig sexualdrift (Hollway, 1984) ser vi Eskil som någon som tar 
en annorlunda och mer ifrågasättande position. Eskil, precis som Anders, gav 
uttryck för att det fanns förväntningar på honom gällande att driva det sexuella 
mötet. Samtidigt som han uttryckte medvetenhet kring detta, verkade han genom 
sina talhandlingar göra motstånd mot den bild av män som aktiva och ledande, 
vilken upprätthålls av diskursen om mäns sexualdrift (Hollway, 1984). Eskil talade 
om hur han inte hade en aning om vad han höll på med och att han faktiskt inte 
önskade en ledande position i sexuella sammanhang. Han förmedlade vidare 
genom sitt tal hur svårt det var att komma ifrån normer kring att som man leda, 
även om han försökte göra annorlunda, så fanns det “andra“ som förväntade sig 
vissa saker av honom som man. Eskil tvingades på så sätt förhålla sig till 
diskursen om manlig sexualdrift, men försökte aktivt göra motstånd. 

 
Anna: Finns det någonting i dina sexuella möten som alltid händer?  
Carl: Hm, [skratt] nej, jag tror inte det. Nej. Det skulle vara det att jag 
kanske tar kommandot kanske. Ja det är det händer nog alltid. 
  

Ett tredje förhållningssätt till normer kring män som ansvariga för och ledande i 
sexuella möten representerades av Carls berättelse ovan. Carl beskrev hur ett 
sexuellt möte alltid karakteriserades av att han ”tar kommando”. Vid ett möte 
med en partner som hade önskat hålla i taktpinnen uttryckte Carl att det lett till 
en ”maktkamp”. Han resonerade inte vidare kring sin definition av maktkamp, 
men vi utgår från att en maktkamp innehöll aspekter av att Carl och hans 
partner kämpade om utrymmet att få vara med och sätta ramarna för sexet. Då 
Carl talar om ”maktkamp” kan vi vidare utgå från att Carl hade valet att såväl 
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dela ansvaret med partnern som att avsäga sig ansvaret, för att leda det sexuella 
mötet. Carl verkade inte uppleva det som kravfyllt att ”ta kommandot”, snarare 
är det något han aktivt strävat efter att göra, även då han blev erbjuden något 
annat. Med diskursen om manlig sexualdrift (Hollway, 1984) i åtanke kan en 
aktiv och ledande roll i detta sammanhang identifieras som central för utövandet 
av manligt heterosex. Här tolkade vi att Carls berättelse på så sätt skiljde sig från 
Eskils; om Eskil aktivt kämpade emot så försökte Carl aktivt att ta (tillbaka) den 
position, som i enlighet med diskursen om mäns sexualdrift, förväntas av 
honom. Utifrån detta drog vi slutsatsen att de förhöll sig till samma diskurs, men 
på sätt som avsevärt skilde sig från varandra.    

 
David: Då skulle jag tycka att det var ganska skönt [att partnern tar ansvar 
för att leda], faktiskt. Har jag upplevt själv liksom, att jag tycker inte om så 
mycket att ta initiativ så liksom, ibland gör jag det men ibland kan det 
också vara som att jag, att jag tycker att det är stressigt liksom, att nu 
måste jag göra något för annars kommer jag inte att uppfattas som en bra 
älskare, typ. Det är det liksom.  

 
David berättade i citatet ovan att han skulle tycka det var skönt att bli avlastad 
när det gällde initiativ i sexuella sammanhang. Precis som Eskil lyfte David hur 
de egna preferenserna gällande initiativtagande inte var förenliga med de 
förväntningar han upplevde fanns på honom som man i sexuella sammanhang. 
Om David inte förhöll sig till de normer kring manlig sexualitet som handlar om 
att driva på och dirigera sexet, så skulle han inte uppfattas som en ”bra älskare”.  
På så sätt kunde vi tänka att David ställdes inför ett dilemma som handlade om 
att välja mellan att se till egna preferenser (och således inte ta initiativ eller 
kommando) alternativt att ta upp och agera i enlighet med normer sprungna ur 
diskursen om manlig sexualitet (Hollway, 1984). Vidare kan vi tänka oss att det 
kunde bli problematiskt för David att inte följa de sistnämnda normerna (”nu 
måste jag”) eftersom det är de kulturella resurserna (”att ta initiativ”) som finns 
tillgängliga för att begripliggöra ”bra älskare”.      
 

Att ansvara för partnerns njutning 
I männens tal om eftersträvansvärt sex, ingick berättelser om vikten av att 
partnern de hade sex med njöt. Gemensamt i deras beskrivningar var att de 
tycktes beskriva ett starkt och ensidigt ansvar för att partnern i fråga skulle 
”komma” eller bli tillfredsställd. Under det här temat framkommer en mer 
sammanhängande bild av samma fenomen, den dimensionalitet som existerade i 
det förra temat saknas här. I sitt tal presenterade männen tankar, känslor och 
upplevelser som på många sätt verkade likna varandra.    

  
Filip: [. . .] jo men jag tror det ses som [paus] jag tänker mig att, men jag 
tänker alltid njuter i stort sett alltid av sex men jag ser som inte det som 
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kvinnans ansvar på nått sätt, men jag tror att jag i betydligt högre grad ser 
min partner eller den jag har sex meds njutning som mitt ansvar. Och det 
blir ett misslyckande i min manlighet om den jag har sex med inte njuter.  
 

Filip resonerade kring hur hans njutning som man, inte var i behov av samma 
”hjälp på vägen” som partnerns, han njuter ”alltid”. Filip talade om hur det blir 
ett ”misslyckande” i hans manlighet om han inte lyckades med sitt uppdrag att få 
sin partner att njuta. Senare i berättelsen kunde vi också se en frustration hos 
Filip; det ansvar han tog för partnerns njutning och lust var på bekostnad av den 
egna lusten. Han hamnade i skymundan i relation till henne. Genom dessa 
beskrivningar kan paralleller dras till Hollways (1984) diskurs om manlig 
sexualdrift samt äga/besitta diskursen. Inledningsvis talade Filip utifrån en 
bekväm position i förhållande till diskursen om manlig sexualdrift. Oavsett vad 
så njöt han i sexuella sammanhang, hans sexualitet blev på så sätt naturlig, 
självklar och oberoende av sammanhang. Kvinnans sexualitet var däremot 
beroende av att han är där och ”ordnar”. Filips resonemang kan tolkas utifrån 
äga/besitta diskursen (Hollway, 1984), som statuerar att kvinnan saknar 
sexualitet, hon är i grunden asexuell. Genom äga/besitta diskursen blir således 
Filips berättelse begriplig; om hon inte besitter en egen lust, blir han oumbärlig 
för syftet att hon ska uppleva en sexuell njutning. Senare i berättelsen blev en 
annan position tydlig, Filips talhandlingar gällande att inte kunna ”hänge” sig 
avspeglade en position där hans njutning inte var lika självklar. Filip nämnde 
också att hans känsla av manlighet var starkt beroende av att tillfredsställa 
partnern. Vilka slutsatser kunde då dras utifrån detta? Vad Filip verkade säga 
var att ett delat ansvar för sexuell njutning saknades, ansvaret låg helt och hållet 
på honom. Det verkade således som att föreställningar om den ”aktive mannen” 
utifrån manlig sexualitets diskurs presenterades som kravfyllda.  
 
Flera av männens berättelser innehöll spår av liknande tal, där positionen som 
den aktive mannen presenterades som långt ifrån kravlös. Samtidigt ser vi i talet 
en dimension där männen gör sig själv oumbärliga för kvinnans sexualitet och 
lust:   

Gabriel: [. . .] jag var väldigt jag har nog alltid varit väldigt snål med ehm 
alltså ehm alltså kvinnan ska njuta och kvinnan ska liksom kunna och sådär 
och många gånger det var en flickvän som sa det till mig också någon gång 
att alltså att jag behöver liksom inte alltid liksom, jag behöver inte alltid 
komma, det det kan vara jättebra tillräckligt och trevligt för mig om bara 
du kommer.  
 
Björn: Det är väldigt viktigt för mig, extremt viktigt för mig, och det är både 
positivt och negativt, men att tjejen har det skönt. Jag kan inte riktigt 
slappna av, eller, jag kommer väldigt sällan innan en tjej har kommit. Och 
det är, jag vill att tjejen ska ha det skönt och jag vill att hon ska komma. 
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Anders: Jag precis som många andra killar har ju en så där extrem prestige 
att, om man är med en tjej så måste man få henne att komma. [. . . ] 
Nånstans känner jag såhär att nu måste jag leverera, eeeh [. . .] om jag nu 
fått tjej att komma en gång eller sådär. Då, då, då släpper lite mina spärrar. 
Då känner jag såhär att, då tänker jag såhär att då har jag liksom, eh, vad 
heter det, då har hon fått sin njutning. Lite grann. För att nu har jag såhär 
fokuserat på henne och nu kan jag fokusera mer på mig, nu såhär gör det 
såhär inget att jag kommer efter 10 sekunder. 

 
Att inneha ett starkt agentskap 
Männens berättelser om heterosexuella erfarenheter vittnade på flera ställen om 
ett starkt agentskap. Talet präglades i hög utsträckning av stort handlings-
utrymme och möjlighet att följa de egna sexuella preferenserna. 

  
Att förhålla sig till sitt agentskap 

Undertemat Att förhålla sig till sitt agentskap handlar i enlighet med ovan, om det 
egna sexuella agentskap männen uttryckte sig kring i sina berättelser. Här 
kommer vi att få följa skilda tal om samma fenomen; hur olika männen tycktes 
positionera sig gentemot gemensamma erfarenheter av starkt inflytande och 
makt. Berättelserna innefattar såväl det konkreta ”görandet” som talhandlingar 
som belyser egna tankar, känslor och upplevelser.              

 
Anders: Eeh, men i, när jag har sex så tenderar jag att, inte alltid men att jag 
är ganska så dominant lagd så att, ja men. Först kan jag typ fokusera på 
tjejen och bara liksom bara lite såhär, men ändå lite dominant, eeh, när jag 
typ såhär, hålla fast lite och retas lite och sånt där. Men, och sen när jag kan 
fokusera mer på mig, då kan jag typ såhär, inte bli extremt dominant men du 
vet lite såhär smisk och lite såhär dra i håret och vara lite [paus] inte 
hårdhänt men, ja men du vet, rent fysiskt visar att det är jag som bestämmer. 
Man behöver ju liksom inte ens säga något. Nu gör vi såhär att så.  

 
Anders berättade i citatet ovan hur det sexuella mötet med en partner vanligtvis 
såg ut för honom. Beskrivningarna innefattade tal om sig själv såsom ”dominant 
lagd“, vilket vi tolkade möjliggjorde Anders senare beskrivningar av sig själv som 
styrande och dirigerande i sexet. Att vara ”dominant lagd“ presenterades 
härigenom som en egenskap eller personlighetsdrag Anders besitter; hans 
läggning är dominant. Anders är dominant. Vi ser detta som att Anders använde sig 
av en essentialistisk förankrad förklaringsmodell; han kunde vara sexuellt 
dominant eftersom naturen, eller biologin, hade gjort honom sådan. Sådana 
resonemang är väl förankrade inom diskursen för manlig sexualdrift (Hollway, 
1984) som erbjuder en förståelse av mäns sexuella natur som i grunden aggressiv 
och aktiv. Män vill och behöver ha sex och ser därför till att få sex. Dominansen 
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blir därigenom ett naturligt medel att uppnå detta, och som Anders själv uttryckte 
det: “man behöver ju liksom inte ens säga något“. Så taget förgiven verkade den 
manligt kodade sexuella dominansen vara. 
 

Alltså på ett sätt kan jag tycka att sex utan kärlek ibland kan vara bättre än 
sex med kärlek. För att, men återigen, om jag skulle om jag skulle sticka till 
[nämner ett uteställe] för att få ligga, eeh, just att gå hem med vem som helst, 
jag kan vara mycket ärligare. Och typ säga så ja men, men säga typ såhär, om 
jag skulle gå hem med dig ikväll, ja då, jag vill inte att du är en sån som ligger 
som en död fisk.  

 
I citatet ovan berättade Anders om att välja partner för casual sex. Hans 
resonemang innehöll aspekter av vad vi tolkade som ett stort handlings-utrymme, 
han presenterade tal som handlade om att vara den som satte agendan för sexet. 
Genom talhandlingen “om jag går hem med dig, då vill inte jag att du är en sån 
som ligger som en död fisk“ såg vi hur Anders tycktes kunna sätta premisserna för 
sex, han verkade fri i att sätta ramarna efter egen vilja och sexuell lust. Vad kunde 
då detta eventuellt säga oss om partnern Anders talade till? Vi såg detta som ett 
uttryck för hur äga/besitta diskursen tycktes forma Anders tal om partnern 
(Hollway, 1984). Genom äga/besitta diskursen positioneras kvinnor som aktiva 
endast i den bemärkelsen att avvisa eller acceptera mäns sexuella inviter. I 
exemplet ovan avspeglades i Anders tal hur partnern förefaller berättas om just på 
det sättet; partnern får förhålla sig till Anders premisser, hon kunde som han 
uttryckte det välja att gå hem med honom på villkoren att hon inte var “som en 
död fisk“. Hon kunde således välja, men inte sätta spelreglerna för det sexuella 
mötet. Björn förde ett resonemang kring hur det vanligtvis gick till när han hade 
sex med en partner. En historia framkom som handlade om att “styra till de 
ställningarna“ han själv föredrog och Björn tycktes komma på sig själv under 
berättandet med att det ser “rätt likadant ut om man är i en säng.“ 
 

 Björn: [. . .] Och nu när vi pratar om det, nu när jag tänker på det så brukar 
det se rätt likadant ut, om man är i en säng.  
Isabell: Och det brukar förkomma, alltså det har inte haft någon betydelse 
vilken tjej det har varit? 
 Björn: Ja, men det där med oralsex, jag brukar inte gå ner på tjejer som jag 
liksom inte riktigt har känslor för. Det känns som lite mer speciellt, på nåt 
sätt. Då ska jag tycka om tjejen, innerligt. 

 
Utifrån Björns tal tycktes det inte finns några tvetydigheter kring vad som skulle 
ske i sexuella sammanhang. Vidare förklarade Björn att “om hon inte vill så 
behöver hon inte göra det heller“, något vi tolkade utifrån äga/besitta diskursen 
tillsammans med diskursen om manlig sexualdrift (Hollway, 1984). Positionen 
som kvinna förstod vi, med avstamp i Björns berättelse, utgjordes av att säga ja 
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eller nej till de sexuella praktiker som definierats av Björn. Det blev än mer 
intressant när Björn berättade att han hade vissa regler kring vad han gjorde och 
inte gjorde med en partner han saknade varmare känslor för. Björns talhandlingar 
innehöll aspekter av att kunna välja bort intima praktiker med personer han inte 
tyckte om, vilket indikerade en frihet att agera utifrån egna sexuella preferenser 
och lustar; Björn kunde säga såväl ja som nej till sexuella handlingar.  Här 
uppfattar vi att Björns talhandlingar avspeglar föreställningar om den förväntat 
asexuella kvinnan, vilket legitimerar det faktum att Björns sexuella preferenser 
snarare än partnerns, styr sexet. Om hon inte besitter en egen sexualitet och egna 
sexuella preferenser, blir Björns lustar och begär den naturliga utgångspunkten. 
Såväl diskursen om manlig sexualdrift som äga/ besitta diskursen (1984) blir 
därmed aktuella. Dessa genererar föreställningar i riktningen att män, på grund 
av en stark sexualdrift, behöver få tillgodosett sitt begär och sin lust, parallellt med 
att kvinnor positioneras som utan egen lust. Utifrån de diskurserna ges 
exempelvis positionen som sexuellt styrande och ledande man legitimitet och görs 
tillgänglig för Björn. Att prestera heterosexuell man “rätt“ handlar kanske på 
många sätt om att sätta agendan.  
 

Hugo: Ja men ibland så, för viss, ja men, [paus] det är ju hela tiden så bara 
men, [suckar] om någon är dominant eller någon är inte dominant. Vissa 
vill ju vara dominanta och andra vill inte vara dominanta och såhär bara 
men [paus] är det okej att vara dominant? Jag tycker själv kanske inte att 
det är det jag vill vara, men vissa vill, vill att man ska vara det och då kan 
jag tycka att det kan vara lite obekvämt ibland. 

 
Ovan möter vi Hugo, som föreföll inta en mer vacklande och ambivalent position 
i förhållande till föreställningar kring manligt kodad sexuell dominans; ”jag 
tycker själv kanske inte att det är det jag vill vara, men vissa vill, vill att man ska 
vara det”. Om Anders genom sina talhandlingar går med diskursen om manlig 
sexualdrift (Hollway, 1984) så uppfattade vi att Hugo i sitt tal förhöll sig till, men 
åtminstone delvis, försökte ta avstånd från diskursen om manlig sexualdrift. 
Dock uppfattade vi att Hugo, genom sina talhandlingar, hade svårt att hitta en 
bekväm position i förhållande till normer kring manlig dominans. Det var som 
om ingen position var bekväm, varken den dominanta eller den icke dominanta. 
Kan det återigen handla om att diskursen om manlig sexualdrift (Hollway, 1984) 
är så genomgripande för förståelsen av vad kategorin heterosexuell man 
innebär, att det blir svårt att begripliggöra sig själv som man utanför den?  
 

Filip: Jag var dominant [sexuellt] och det hade jag väl inte varit, trivts med, 
tidigare. I och med att jag på nåt sätt socialt hade varit dominant då. [. . .] 
Hur skönt det kan vara men också att hur mycket lättare det är när man är 
två jämställda människor, för då kan man på något sätt [paus] då går det 
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att experimentera, det går att ta ut svängarna, det går att njuta på ett helt 
annat sätt. Man behöver inte känna samma ansvar.  
 

Ovan talade Filip inledningsvis kring att rollen som socialt dominant hindrat 
honom från att i sexuella sammanhang inta en dominant position i förhållande till 
sin partner. Talet kring att vara “socialt dominant“ och på grund av det haft 
svårigheter att ta en roll som dominant i sexuella möten, såg vi som ett sätt på 
vilket Filip intog en obekväm position i förhållande till den egna makt eller 
agentskap han givit uttryck för. För Filip verkade detta generera talet om ansvar, 
som vi tolkade är sammankopplat med att inneha en “social dominans“. För Filip 
tycks således ett större ansvar uppstå i sexuella sammanhang eftersom han, sett 
ur ett strukturellt samhällsperspektiv, har ett större handlingsutrymme.  När 
berättelsen fortsatte, såg vi dock hur andra positioner blev synliga. Från att ha talat 
ur en mer obekväm eller “kritisk“ präglad position gentemot det egna 
agentskapet, såg vi hur Filips talhandlingar centrerades runt partnerns eventuella 
tillkortakommanden i form av “otrygghet“. Här uppfattade vi att Filip tog ett steg 
bort från det maktperspektiv han inledningsvis nämnde. Från att ha talat om det 
egna ansvaret, ser vi i hans tal uttryck för hur ansvaret lades på partnern. Här 
tolkade vi Filips tal som sprunget ur en position där han talade ut sig själv ur 
sammanhanget; han tycktes ta avstånd från det ansvar han inledningsvis menade 
att han hade. Genom att inte ta den positionen verkade han alltså kunna avsäga sig 
ansvar. Fokus i talet var istället kvinnor och deras bristande syn på “jämställdhet 
och kvinnlig frigörelse“, vilket vi tolkade som ett uttryck för hur det blir kvinnans 
ansvar att se till att sexet är på lika villkor. Indirekt såg vi Filips talhandlingar som 
uttryck för en syn på kvinnor som ytterst ansvariga för sex på lika 
villkor/jämställdhet rörande sex; det är de som måste bli mer jämställda och 
komma upp till männens nivå. 
 
Utifrån normer kring män som potentiella förövare, baserade på diskursen om 
sex som makt (Mackinnon, 1997) kan Filips talhandlingar kanske göras 
begripliga. Om Filip intar en position där han förhåller sig till sin makt, oavsett om 
han talar om sitt agentskap som bekvämt eller obekvämt, ser vi det som att han 
samtidigt behöver förhålla sig till förövar diskursen. Att ta avstånd, som vi 
uppfattade att Filip gjorde ovan, kan således ge en fördel i att överhuvudtaget inte 
behöva förhålla sig till sådana diskurser. För att förtydliga; om Filip inte “har“ 
någon makt, får sex som makt diskursen (Mackinnon, 1997) inte något utrymme 
i hans tal.      
 

David: Och sen, min första sexuella kontakt, eller mitt första samlag, var 
med en tjej som jag var ihop med ett ganska kort tag och vi hade väldigt 
dåligt sex. Då kan jag säga att jag bara agerade ut på ett sätt bara på det 
sättet som jag trodde att en man skulle vara i en sexuell situation och det 
blev fel, det blev ganska, det kändes inte bra helt enkelt och efterhand har 



 

 

25 

det inte heller känts så bra liksom. Hur vi var med varandra liksom.  
Isabell: Vad var det som inte kändes då, eller på vilket sätt?  
David: Jag tror att jag var ganska okänslig helt enkelt i mitt utlevande i vad 
jag tänkte skulle vara manlig sexualitet, inte så lyhörd, och det var väldigt 
jobbigt, sådär så att på något sätt förstå att man eller jag var så pass formad 
av gängse bild av vad sex skulle vara. 

David såg i citatet ovan tillbaka på och problematiserade det utrymme han tagit 
och den makt han upplevde sig haft med sin första partner i nästa berättelse. Om 
vi återigen drar paralleller till Anders berättelse, vilken vi tolkade 
karaktäriserades av en mer biologiskt förankrad syn på manligt agentskap, såg 
vi i Davids berättelse tal som möjliggjorde en annan tolkning. Genom Davids 
berättelse var det möjligt att urskilja tal vi såg som av mer ifrågasättande 
karaktär i förhållande till manlig dominans utifrån diskursen om manligt 
sexualdrift (Hollway, 1984). Davids ”jag bara agerade ut på ett sätt [. . .] som jag 
trodde att en man skulle vara i en sexuell situation” vittnade om en position där 
den manliga makten talas om som faktisk, reell men ”onaturlig”. Vid en 
jämförelse mellan exempelvis Hugo och David, tolkade vi deras förhållningssätt 
som skilda; om Hugos tal innehöll dimensioner av ”hur ska jag vara?” så 
karaktäriserades Davids tal av ”såhär vill jag inte vara”.    

Att vilja ha ömsesidigt sex 
Gemensamt för många av männens berättelser var att de innehöll aspekter 
rörande ansvar för ömsesidighet i sexuella möten. Tal som handlade om vikten 
av ömsesidighet samt om rädslan att vara ”för på” presenterades i männens 
berättelser. Här blev en annan diskurs aktuell; nämligen sex som makt 
(Mackinnon, 1997).   
 

Hugo: Ja, men det har man väl varit med om, jaha, men då, såhär bara, 
[paus] Ja men då blir det ingenting och sen bara men kan jag ändå fortsätta, 
liksom stanna kvar. Man bara, ja men du kan väl sova här. Och sen bara, 
fortsätter hon ändå och sen blir man men, nyss ville du inte och nu ger du 
signaler att du vill och då ger jag respons på det, även om jag fått ett nej 
tidigare. Och då blir man som ändå men nähä, amen, hur... och då, man vill 
ju som inte heller, [suckar] ja, alltså det är ju också det här asså men bilden 
av manligt och kvinnligt och vart går gränser. [. . .] Ja men det är som ju 
tvivel på en själv, bara jaha, vad har, har man gjort något fel? Har man inte 
gjort något fel? Eller vad är grejen och, nä men just den här, man vill ju inte 
att nån ska tycka att man är, ja men, för på eller ja men för påträngande och 
att man liksom, utnyttjande. För det vill man ju liksom inte. 

Hugo berättade i citatet ovan en historia om vad som skulle kunna ha blivit ett 
sexuellt möte. Han talade om hur tjejen han gick hem med givit uttryck för att 



 

 

26 

först vilja ha sex men sedan ändrat sig. Här uppfattade vi att Hugo positionerade 
sig inom ramarna för diskursen om sex som makt (Mackinnon, 1997). Inte på ett 
sådant sätt att han intog en bekväm position kring föreställningar om män som 
sexuellt överlägsna, men att han i talet förhöll sig till föreställningar kring män 
som potentiella förövare. I Hugos ”Ja men det är som ju tvivel på en själv, bara 
jaha, vad har, har man gjort något fel?” uttolkade vi en obekväm position; Hugo 
kunde inte vara helt säker på om han betett sig ”schysst” eller inte. Införlivat i 
kategorin heterosexuell man tycks det, tolkat ur det här perspektivet, finnas en 
dimension av att behöva förhålla sig tvång. Att inneha ett starkt agentskap, 
innebär således att på flera sätt ”äga” och sätta ramarna för det sexuella mötet 
samtidigt som det tycktes innebära att förhålla sig till och förvalta den makten 
på ett sätt som inte skadar partnern. Vilket, om vi tolkar Hugos tal, inte verkade 
vara särskilt lätt alla gånger.  

Carl: Ja, men för mig är det ju ett grundkriterium för att det ens ska hända, 
det ska vara ömsesidigt, absolut. Sen såklart tänker jag inte, eh, jag vill ju att 
hon ska njuta lika mycket som jag gör. [. . .] jag funderar nog mer på det när 
det inte har någon kärlek. För i en kärleksrelation så utgår man väl från att, 
att hon vill det också, ja. Så då funderar jag inte lika mycket, på det då, om 
ens alls. Eller jo kanske ibland, men.  
 

På frågan om kopplingen mellan sex och ömsesidighet berättade Carl i citatet 
ovan om hur ömsesidighet är ett “grundkriterium för att det ens ska hända“. I 
berättelsens fortsättning gjorde han en skillnad gällande casual sex och sex inom 
ramarna för en tvåsamhetsrelation, med avseende på partnerns potentiella vilja 
till sex i en given situation. Carls talhandling “i en kärleksrelation så utgår man väl 
från att hon vill det“ kan tolkas i ljuset av Gaveys (2005) teorier kring 
fundamenten för heterosexuellt sex. Gavey menar att såväl påtvingat sex som sex 
med vilja ryms inom begreppet heterosex. Gränserna för sex och påtvingat sex är 
således utsuddade, och därav ses ett visst mått av tvång som “bara“ sex. En sådan 
tolkningsram gör det möjligt att förstå Carls positionering här; i de kulturella 
resurser som finns kring att begripliggöra sex inom parförhållanden finns 
antaganden om att kvinnor alltid vill och önskar sex. Hur mycket eller lite en 
kvinna vill, spelar således ingen roll, hon “vill“ ändå.  
 

Eskil: Ja, men hur jag ser på mig själv. Jamen, om jag har, om jag känner att 
jag är en bra partner sexuellt så känner jag ju mig duktig och liksom bra och 
hänsynstagande och liksom att jag, eh, är bra helt enkelt. Medan om jag 
känner att jag gjorde en, nåt dåligt, eller nåt dåligt i liksom, det där gick inte 
så bra så, så ser jag på mig själv som att åh jag är ingen, ja men jag är ingen, 
ja men jag borde lyssna mer eller, ja du förstår eller nåt sånt dära. 
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Vad vi kunde se i Eskils historia ovan var hur även han genom sina talhandlingar 
förhöll sig till diskursen om sex som makt (Mackinnon, 1997). Eskil kopplade 
samman att vara en ”bra partner sexuellt” med att vara hänsynstagande. Han drog 
även paralleller mellan att göra ”nåt dåligt” (vilket i förlängningen kunde innebära 
att vara en sämre partner) och att inte lyssna tillräckligt. Såväl ”hänsynstagande” 
och otillräckligt lyssnande går att begripliggöra som sätt på vilka Eskil förhöll sig 
till ömsesidighet alternativt brist på ömsesidighet. Om vi lyfter det ytterligare en 
nivå, kan talet om ömsesidighet ses i ljuset av just diskurser kring sex som makt 
(Mackinnon, 1997) eftersom ömsesidighet kan tolkas vara en förutsättning för att 
inte utöva tvång eller att vara för på etc. Det betyder alltså att Eskils tal, utifrån 
kulturella resurser om män som exempelvis potentiella förövare, formar en bild 
av vad en bra respektive dålig sexpartner såväl gör som inte gör. Eskil förhöll sig 
alltså genom sitt tal till dominanta diskurser kring manlig sexualitet där ett 
förhållningssätt gentemot ömsesidighet/brist på ömsesidighet för Eskil verkar 
vara förknippat med att prestera heterosexuell manlighet. 
 

Filip: Men dels blir jag mindre peppad såklart. Men sen också lite såhär 
rädsla kring den här synen på sex, är jag den här grabbiga grabben. Som ska 
övertala en tjej till sex. Även om jag oftast är trygg i det att jag, försäkrar jag 
mig mer än vad jag borde oftast. Så men det känns ändå men att det förstör 
lite sex upplevelsen. Det kan, jag blir lite mindre pepp. 

 
Även Filip tycktes fundera över ömsesidighet. Vi tolkade Filips tal som att det i 
sexuella möten fanns en risk att gå över partnerns gränser, något som går i linje 
med normer kring män som potentiella förövare sprungna ur diskursen om sex 
som makt (Mackinnon, 1997) Vi uppfattade att Filips talhandling ”försäkrar jag 
mig mer än jag borde oftast” som att Filip, oavsett sammanhang, förhöll sig 
ömsesidighet och huruvida han var en ”grabbig grabb”. Att förhålla sig till 
ömsesidighet verkade för Filip vara något som genomsyrade sexuella möten.   

 
Att inte säga nej  

I det första undertemat redogjorde vi för berättelser som innehöll dimensioner av 
att inneha ett starkt sexuellt agentskap. Därefter visade vi på berättelser som 
handlade om synen på sexuell ömsesidighet. Undertemat nedan handlar om 
berättelser av en annan karaktär; när det som man blir problematiskt att säga nej 
till sex samt hur det kan vara att förhålla sig till erfarenheter av sexuell utsatthet 
och oönskat sex.     
 

Gabriel: Jag har haft ett verkligen såhära liksom one-night stand och det var 
kasst för det var så bedrövligt hemskt så det vill jag inte ens det var 
verkligen, jag ville inte göra det jag ville verkligen inte ha sex med den där 
människan. Det var ingen övergreppssituation så men det var det var ehm, 
eller såhär hade jag varit ärlig mot mig själv så hade jag nog sagt till henne 
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att att alltså du du får gärna sova över och sådär men du kanske kan klä på 
dig och sådär och om du går härifrån att om jag hade varit ärligt mot mig 
själv så hade jag nog sagt att jag vill inte göra det här, eh, eh att jag kanske 
liksom blev övertalad till det men inte övertygad om det, så. [. . .] Eh och nu 
börjar jag tänka varför gör jag inte det hoppet med mig själv då, jag vet inte 
det kanske hör till det hära den här bilden av att vara en man och att jag inte 
riktigt kan bli utsatt för övergrepp om det inte är sådär jätte tydligt liksom. 
 

Gabriel berättade ovan om en erfarenhet då han haft sex mot sin vilja. Han 
uttryckte sig kring svårigheten att begripliggöra sig själv utifrån det faktum att 
han som man inte ville ha sex.  Som vi ser i citatet, kom Gabriel på att han inte 
gjorde ”det hoppet” med sig själv, synen på män som utsatta och offer tycktes 
således svår att åskådliggöra och identifiera sig med.  De normer som finns kring 
manlig sexualitet baserat på diskursen med samma namn (Hollway, 1984) 
statuerar att män alltid, i alla sammanhang önskar sex. Gabriels berättelse, som 
innehöll dimensioner av motsatsen, kan i ljuset av detta göras begriplig. 
Diskursen om manlig sexualdrift (Hollway, 1984) erbjuder inte en manlig 
offerposition, eftersom kombinationen man och oönskat sex med en kvinna inte 
ryms i definitionen av heterosexuell man. Där av kan en sådan position bli 
knepig att inta och identifiera sig med som man. 

 
Hugo: [. . .] Och [suckar] hur våran relation, asså, från att varit sex extremt, 
det vart inte alls speciellt viktigt. Det vart ganska oviktigt under vissa 
perioder när man mådde dåligt och var orolig, men, det var viktigt för min 
sambo då. Jag var väl ganska passiv, mest för att jag inte var speciellt, jag 
var inte speciellt intresserad. Men att jag ändå som, vart att vi hade sex för 
att hon ville ha sex. [. . .] Jaa, jag tänker, det var ganska jobbigt, att man som 
inte egentligen ville och sen ville man och sen visste man inte varför man 
ville. Och det var ju för att, jaa, om man ändå som var rätt så passiv.  
[. . .] Jag kan tycka att det är ganska även annars, jag är ganska roligt att, ja 
men, när tjejen verkligen tar för sig. Det är coolt. Men här var det som inte, 
jag upplevde det som inte coolt, utan jag upplevde det mer som bara, ja 
men påträngande. Att det var, det var ganska jobbigt att vara. [. . .] Ja, men 
ibland så var det som verkligen att bara, ja men nu orkar jag inte, nu vill jag 
inte. Och sen bara jaja. 

 
I citat ovan berättade Hugo om sina upplevelser av oönskat sex inom ramarna 
för en tvåsamhetsrelation. Det vi ville ta fasta på i den här berättelsen återfanns i 
följande talhandlingar: ”Jaa, jag tänker, det var ganska jobbigt, att man som inte 
egentligen ville och sen ville man och sen visste man inte varför man ville”. 
Positionen som mannen som alltid är redo för sex är sprungen ur den 
västerländskt präglade och dominanta diskursen kring manlig sexualdrift 
(Hollway, 1984). I talet om att både vilja och inte vilja avspeglas såväl denna 
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position (”och sen ville man”) som den som tog avstånd från denna (”man som 
inte egentligen ville”). Därefter kommer ett ”sen visste man inte varför man 
ville”, som vi tolkar som en ambivalens eller skärningspunkt mellan de två 
positionerna.  Varför positionerade Hugo sig som någon som ville, för att sedan 
inta positionen som någon som inte ville? Varför var det svårt att hålla fast vid 
den första positionen? Vi tolkade Hugos navigerande mellan de olika 
positionerna som ett uttryck för att diskursen om manlig sexualitet är så pass 
genomgripande och dominant, och att Hugos talhandlingar kring att ”inte vilja” 
därigenom blev oförenliga med den manliga sexualitetsdiskursen (Hollway, 
1984), vilket resulterade in en ambivalens. Som vi nämnde ovan: på grund av 
diskursens genomgripande karaktär, skulle det som man kunna bli svårt att 
begripliggöra sig själv som någon som inte vill ha sex, eftersom det inte ingår i 
bilden av den heterosexuelle mannen.  
 
Kärlekssex och casual sex 
Genom männens berättelser tyckte vi oss kunna urskilja varierande inställningar 
gällande upplevelser och erfarenheter av heterosexuella möten/relationer som 
innehöll kärlekssex eller casual sex. Utifrån Gabriel, Eskil och Filip berättelser 
utkristalliserades i vår analys tre olika historier synen på kärlekssex och casual 
sex. Det här temat fick en annorlunda struktur än de tidigare temana genom att 
vi här, utifrån männens berättelser, satte ihop olika stycken från intervjuerna 
som vi tyckte beskrev deras historier på bästa sätt.  

 
Casual sex som sämre än kärlekssex 

Gabriel berättade om sina dåliga erfarenheter av att ha haft casual sex:  
 
Gabriel: Jag har inga bra erfarenheter av sex utan kärlek. Jag tror att det är 
fullt möjligt jag tror att jätte många har det jag tror att jätte många tror att 
det är jätte trevligt och så vidare och så vidare. Men jag personligen har 
inga bra erfarenheter av det. Jag har haft ett verkligen liksom one-night 
stand och det var kasst för det var så bedrövligt hemskt så det vill jag inte 
ens, det var verkligen, jag ville inte göra det jag ville verkligen inte ha sex 
med den där människan. 

 
Gabriel fortsatte senare under intervjun att prata om den partner han hade 
upplevt den ovan presenterade casual sex situationen med:  

Gabriel: [. . . ] jag hade ingen lust att alltså såhär träffa henne efteråt eller 
liksom på något sätt så där. [. . .] Eeh att det ska vara bra mellan oss dagen 
efteråt också. Alltså det är inte bara nu som gäller utan förhoppningsvis så 
bygger vi någonting längre mer hållbart sådär, överhuvudtaget så tänker 
jag väldigt mycket runt just det. Men den tanken har ju överhuvudtaget 
inte funnits i mitt one-night stand ...  
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Gabriel kunde se tillbaka på ett tillfälle då han haft casual sex, och beskrev 
tillfället som något som var ”kasst” och ”bedrövligt hemskt”. Gabriel ”ville 
verkligen inte ha sex med den människan” och det ledde till att han efter detta 
möte inte ville träffa kvinnan som han haft casual sex med igen. När vi 
analyserande Gabriels tal tyckte vi oss kunna se honom inta olika positioner i 
hur han förhöll sig till casual sex. Gabriel sa att han ”inte tog ansvar för den 
relationen på längre sikt” och tanken på att bygga något varaktigt av det mötet 
”har ju överhuvudtaget inte funnits”. Utifrån diskursen om manlig sexualdrift vill 
män alltid ha sex (Hollway, 1984), men Gabriel ville inte ha mer sex, han ville 
”verkligen inte ha sex med den där människan”. Vi såg det som att det för Gabriel 
fanns en ambivalens kring hur han skulle agera i situationen. Kanske skulle det 
kunna ha varit ett försök att ta avstånd från rådande dominanta diskurser kring 
sexualitet i vilka mannen är den som alltid vill ha mer sex. Kanske var det så att 
Gabriel hade svårt att identifiera sig som en man som har mycket sex, och 
framförallt mycket casual sex, och att hans sätt att ta avstånd från händelsen var 
att uttrycka att han inte ville ha sex med kvinnan. Samtidigt tyckte vi utifrån 
Gabriels beteende tyda att han intog en position som traditionellt sätt ses som 
typiskt manlig i det att han ”gav fulla fan i den eller jag ville inte ha någon 
relation på längre sikt”. Vi tänker att män i casual sex har ett större spelutrymme 
som går att koppla till diskursen om manlig sexualdrift, där män antas ha en 
biologisk och inneboende drift att vilja ha sex (Hollway, 1984). Detta kan ha gett 
Gabriel möjlighet att både inta en position där han som man kunde ha sex med 
kvinnan men även avvisa henne utan större sanktioner.  

 
Gabriel: [. . .] Och jag har väldigt, alltså jag har väl någonstans blitt såhära i 
någon slags spänningsfält mellan de två även om jag märker det jag tänkte 
det när jag var singel att så tänkte jag det att jag kanske är lite polyamorös 
ändå [skratt] och sen märkte jag det att när jag träffade den här kvinnan så 
märkte jag det att oj vad bekvämt och vad härligt och underbart det var att 
ha den här parrelationen. Så på senare år så är det nog mest det som har 
påverkat och det där är det väl feministiskt liksom de feminister som jag 
har läst som gjort att jag har börjat alltså ifrågasätta parrelationer väldigt 
mycket så. Men det verkar vara så att när det väl kommer till skott så är jag 
ändå ganska bekväm i parrelationer [. . .]   
 

Utifrån Gabriels berättelse tyckte vi oss kunna se ett premierande av 
kärleksrelationer, han hade prövat att ha casual sex men kände att det inte var 
något för honom. Gabriel uttryckte även i sitt tal att han ifrågasatt parrelationen, 
men kom till slut fram till att han ändå var ganska bekväm i den typen av 
relationer.  
 

 Omvärdering av casual sex 



 

 

31 

I Eskils berättelse tycktes det finnas ett tal som visade på att han tidigare 
hade tyckt om casual sex men att han idag hade omvärderat den synen.  

 
Eskil: [. . .] jag har haft en del tillfälliga sexuella förbindelser, några gånger 
de senaste åren, och det var, när jag var yngre så såna erfarenheter var 
nästan alltid liksom, det funkade att ha det på nåt sätt, det var schysst 
liksom. Nu snarare så har, ofta tycker jag att det är mysigt men det är sällan 
sexet känns bra.  
 

Eskil berättade vidare att han tidigare trodde att casual sex var något han vill ha 
mycket av, men efter ”kassa erfarenheter” hade han omvärderat den synen. 
Diskursen om manlig sexualdrift menar att män inte kommer att säga nej till sex 
eftersom de ju alltid vill ha mer (Hollway, 1984). Eskil berättade att han hade en 
bild av att han ville ha mycket casual sex, vilket också motsvarar de 
förväntningar som enligt diskursen om manlig sexualdrift finns på den 
heterosexuelle mannen i vår kultur (Hollway, 1984). Vi tänker oss att casual sex 
framförallt blir socialt accepterat när mannen har det under sina ”unga” år. Eskil 
hade länge haft en bild av att han ville ha mycket casual sex, men hade nu gått 
över till att vilja ha sex med en person som han kände ”väldigt bra” och tyckte 
om väldigt mycket. Vi såg det som att han idag positionerade sig annorlunda än 
han tidigare hade gjort, vilket vi ser som ett tecken på att diskursen om manlig 
sexualdrift ofta är något som män måste förhålla sig till, men att förhållandet till 
diskursen inte behöver vara statisk, således finns det en möjlighet att förflytta 
sig inom diskursen:   

 
Eskil: Så mötet måste innehålla kärlek, eller måste, men det är optimalt om 
det gör det kan jag tycka, sen vet jag inte riktigt hur jag kommer att agera 
utifrån den känslan men utifrån mina tillfälliga sexuella erfarenheter de 
senaste åren, som inte är jättemånga men ändå några stycken känner jag 
ändå det att den här spänningen före sexet alltså uppladdningen förspel 
och raggandet kan vara jätte jätte fantastiskt kul, men sexet blir sällan, det 
blir liksom inget bra ändå, [skratt] det blir ändå bara jaha ha. Medan 
kärlekssex är oftast, för där finns en så otrolig ömsesidig vilja att man ska 
kunna fortsätta med det här och att det ska kunna fortsätta någonstans till 
något större än bara mötet.  

 
I Eskils berättelse tyckte vi oss kunna urskilja att han idag föredrog sex som 
innehöll kärlek mellan parterna. Han hade tidigare tänkt att casual sex var något 
som han ville ha mycket av, men sa nu att han hade ändrat på den inställningen 
eftersom han hade så ”kassa erfarenheter” av det. Eskil uttryckte att det fanns en 
ömsesidig vilja i kärlekssex genom vilken går att ” fortsätta någonstans till något 
större än bara mötet.”.  
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Saknaden efter casual sex 
 Filip berättade att det tog ett tag i hans samboförhållande ”att uppnå ens 
sexuella peak ihop” och att han tyckte väldigt mycket om spänningen när han 
träffade någon och ”man vet inget sexuellt om varandra”.   

 
Filip: [. . .] sex i samboförhållande blir ju, det tar ju ett tag att uppnå som 
ens sexuella peak ihop. Och sen kan ju det, ja, sen håller det sig där och sen 
tippar det lite mer. Man kan som ha kvar högsta nivån samtidigt som man 
kan ha lite sämre sex fortfarande, tycker jag. Och sen försvinner ju, det 
finns ju något i den här spänningen. Jag tycker väldigt mycket om den här 
spänningen. Just det här när man, träffar någon och man inte, man vet, vet 
så mycket om varandra. Man vet inget sexuellt om varandra [. . .] Rent 
teoretiskt sätt så tycker jag väl att man skulle kunna vara mer öppen för 
båda, framförallt sex utan kärlek, att det är det något jag saknar i mitt liv 
egentligen är det det. Att man kunde haft mycket mer. Att folk borde kunna 
haft det mycket mer. Och jag skulle, jag skulle också vela testa på öppna 
förhållanden och lite såhär att man kunde varit tydligare med det. På något 
sätt, men där har jag ja, ja, lite kluven inställning nu.   

 
Vi tycker oss urskilja att Filip såg tillbaka på sin historia där han önskade sig ha 
haft mer casual sex. I diskursen om manlig sexualdrift har den heterosexuella 
mannen en inneboende drift som innefattar att mannen ständigt är på jakt efter 
sex, och att sex är något som ska uppnås till varje pris (Hollway, 1984). Utifrån 
Filips berättelse tyckte vi oss kunna se en önskan om att få vara ”mer öppen” när 
det gällde casual sex. Filips tal om att ”man skulle kunna vara mer öppen för 
båda” skulle kunna tyda på att Filip, genom att önska en större öppenhet av 
casual sex, också passade in i den mall som beskriver den typiske heterosexuelle 
mannen som någon som ständigt är på jakt efter mer sex (Hollway, 1984). Här 
skulle vi även vilja göra en koppling till äga/besitta diskursen, som säger att 
mannen när han inleder en kärleksrelation ger upp sin sexuella frihet och i 
gengäld tar kvinnan hand om honom, både känslomässigt och sexuellt (Gavey, 
2005). Vi skulle kunna se det som att äga/besitta diskursen och diskursen om 
manlig sexualdrift här går in i varandra, på så sätt att Filip är i en kärleksrelation 
men parallellt resonerade kring att han saknade casual sex. Utifrån dessa två 
diskurser tänkte vi att han dels kom åt sex i sin relation, men att det även 
verkade ha funnits en önskan om att ha mer casual sex.  

 
Filip: [. . .] Jo men det skulle jag, vi har väl relativt mycket sex, vi har väl sex 
en gång per dag ungefär. Men, jag önskar att framförallt, att jo, att vi hade 
mer sex. Men också att vi hade mer av det här, frisläppta sexet, om man 
säger just att man, det passionerade sexet skulle jag säga. Det har vi 
fortfarande ibland, men inte på samma sätt. Nu är det mer som att ja men, 
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sen är det väl också, vi är ju jävligt dåliga, alltså praktiskt. Jag går upp halv 
sex på morgnarna i regel. 

 
Filip berättade i citatet ovan att han önskade mer sex i sitt nuvarande 
samboförhållande. Vi tänker att mannen, utifrån rådande dominanta diskurser 
kring sexualitet, hamnar i ett dilemma eftersom han både uppmuntras till att ha 
kärlekssex och casual sex. Vi såg Filips tal som ett uttryck för detta dilemma. Å 
ena sidan får han sex genom sin relation men å andra sidan uttryckte Filip en 
önskan om mer sex och att sexet innehöll mer ”frisläppta” och ”passionerade” 
inslag. Casual sex positionerar sig i vårt västerländska samhälle som både något 
positivt; roligt och lustfyllt och som något negativt; riskabelt, oansvarigt och 
moraliskt fel (Farvid & Braun, accepterad för publicering). Genom den rådande 
maktobalans som existerar kvinnor och män emellan, ges casual sex olika 
innebörder till kvinnor respektive män (Farvid, 2010). Vi tänker att det genom 
denna maktobalans och de skilda innebörderna av casual sex skapar ett stort 
handlingsutrymme för män i både kärlekssex och i casual sex. Casual sex blir en 
praktik där män både tar och tilldelas ett stort handlingsutrymme. Filips tal 
tycks uppvisa en längtan efter ”frisläppt” sex kan tolkas som en position 
mittemellan casual sex och kärlekssex mellan två arenor som båda anses med-
föra något gott för män. Vi tolkade spänningen Filip kände när han sexuellt 
träffade någon han inte visste så mycket om som att han har möjlighet att i 
casual sex ta en position där casual sex innebörd blir just rolig och lustfylld. Som 
han själv uttrycker: ”Jag tycker väldigt mycket om den här spänningen”. 
 
Gabriel, Eskil och Filip förmedlade skilda berättelser som handlade om 
erfarenheter och upplevelser av att ha kärlekssex och casual sex. Dessa 
berättelser gav oss en förståelse av hur män kan ha skilda uppfattningar av hur 
det är att ha kärlekssex och casual sex; Gabriel talade som om att han alltid 
föredragit att ha kärlekssex, och utifrån hans tal verkade erfarenheter av casual 
sex varit negativa för honom. Casual sex utifrån Eskils tal var något han hade 
omvärderat och han uttryckte att han idag föredrog kärlekssex. Vidare berättade 
Eskil att han kunde tycka om själva mötet, men att sexet sällan var bra. Till 
skillnad från Gabriel och Eskil tyckte vi utifrån Filips berättelse se att det fanns 
svårigheter för honom vilken arena han föredrog. Han hade idag kärlekssex men 
uttryckte samtidigt en längtan efter casual sex. Genom berättelserna fick vi se en 
variation av mäns upplevelser och erfarenheter av kärlekssex och casual sex.  
 

 
Diskussion 

 
Syftet med studien var att beskriva och analysera unga mäns upplevelser och 
erfarenheter av heterosexuella möten och relationer. Vi har i vårt resultat 
presenterat hur åtta unga mäns tal kunnat begripliggöras utifrån tre 
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heterosexuella diskurser. Efter avslutad analysprocess kunde fyra teman 
urskiljas; Vad är sex?, Att vara aktiv, Att inneha ett starkt agentskap samt 
Berättelser om casual sex och kärlekssex. Männens berättelser har handlat om 
betydelsefulla sexuella erfarenheter, såväl positiva som negativa. Beskriv-
ningarna har spänt från det konkreta görandet i form av sexuella praktiker, till 
tal som handlat om tankar och känslor relaterade till såväl den egna som 
partnerns sexualitet. Genom vår analys har vi funnit gemensamma drag i 
männens berättelser. Dessa gemensamma drag, i form av teman, är utifrån vår 
analys sådant som männen verkat hänga upp sin sexualitet kring samt 
begripliggöra sig själva utifrån. De områden vi har belyst genom våra teman och 
underteman är dimensioner av heterosexualitet som verkar vara viktiga, för 
dessa specifika män, att förhålla sig till. Våra resultat indikerar alltså att männen 
på många sätt relaterat till ungefär samma sexuella fenomen, som exempelvis 
det penetrerande samlaget, mannen som sexuellt drivande och längtan efter 
sexuell ömsesidighet. Detta tyder på att de sexuella diskurserna sex som makt 
samt äga/besitta diskursen har en stark inverkan på vilka sexuella praktiker och 
preferenser som presenteras som eftersträvansvärda. Trots att männen i mångt 
och mycket verkade förhålla sig till samma sexuella fenomen/föreställningar, 
kunde vi urskilja variationer i förhållningssätt.  
 
Den första frågeställningen syftade till att belysa de upplevelser och 
erfarenheter som av männen beskrevs som viktiga, betydelsefulla och/eller 
eftersträvansvärda. Initialt var denna frågeställning avgränsad till att helt enkelt 
innefatta de erfarenheter som beskrevs på det här sättet. Allt eftersom 
analysprocessen fortskred blev det tydligt för oss att svaret på frågeställningen 
inte kan lyftas ur sin kontext. Vi fann att aspekter av betydelsefullt och 
eftersträvansvärt heterosex i stor utsträckning genomsyrade männens tal, och 
att det således inte är möjligt att särskilja och lyfta frågeställningen separat. 
Samtliga teman som presenterades i resultatet innefattar därmed dimensioner 
av viktiga, betydelsefulla och ibland eftersträvansvärda sexuella upplevelser och 
erfarenheter. 
 
Den andra frågeställningen inbegrep vilka maskulina positioner som verkade 
finnas tillgängliga för männen att inta. I förhållande till de sexuella diskurser 
som utgjort vårt teoretiska ramverk, kunde vi se hur olika manliga positioner 
blev synliga. Vi har funnit positioner som vi tolkar som såväl bekväma som 
obekväma i förhållande till diskurserna. Dessa positioner varierade såväl mellan, 
som inom männens, berättelser. Vi ser exempelvis hur Anders, som i berättelsen 
om dominans, talar utifrån en bekväm position i förhållande till diskursen om 
manlig sexualdrift (Hollway, 1984). Anders verkar vara bekväm på det sätt att 
han anammar och accepterar de normer som går i linje med män som sexuellt 
överlägsna och dominanta. Positionen som obekväm man ser vi i t.ex. Davids 
berättelse kring pressen på manlig aktivitet i sexuella sammanhang, där han 
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uttrycker en önskan om kvinnligt initiativtagande. Samtidigt tolkar vi det som 
att normerna tvingar tillbaka David att ibland ta initiativ, eftersom han annars 
riskerar att sanktioneras; han kan uppfattas som en ”dålig älskare”. Det finns 
även exempel på hur männen mitt uppe i ett resonemang byter position. Sådana 
byten kan förstås utifrån det Magnusson och Marecek (2010) skriver om 
subjektspositioner; obekvämhet kan innebära att ett subjekt tvärt byter position 
och förklarar samma sak på ett annat sätt. I resultatet kan vi se ett exempel på 
detta i Björns tal. När Björn talar om vad sex är för honom kan vi se en pendling 
mellan vilka praktiker han definierar som sex, han skiftar mellan att benämna 
sex som vaginal penetration och att stundtals inkludera andra sexuella praktiker 
såsom oralsex etc. Slutligen återkommer han till definitionen av sex som 
penetrativt samlag, vilken kan ses som en bekväm position i förhållande till 
diskursen om manlig sexualdrift (Hollway, 1984). Detta förstår vi som att Björn 
pendlar mellan olika tillgängliga positioner i förhållande till sexuella diskurser. 
 
Den diversitet vi har sett i vårt material och som vi givit exempel på ovan anser 
vi vara ett av våra centrala fynd. Genom vår analys har det blivit tydligt för oss 
att de män vi intervjuat på olika sätt har varit tvungna att förhålla sig till de 
sexuella diskurser som existerar. Samtidigt indikerar vårt resultat att det finns 
olika sätt att förhålla sig till dessa diskurser, det vill säga, åtskilliga sätt att 
begripliggöra sig själv som heterosexuell man. Vad vi har gjort är således att visa 
på olika sätt att vara heterosexuell man på vilket står i kontrast till normativt 
präglade representationer av heterosexuell manlighet som en enhetlig kategori.  
 
Gavey (2005) menar att såväl våra psykiska upplevelser som våra kroppar 
formas av diskursiva krafter. Det betyder att upprepandet av normativa sexuella 
praktiker, såsom det penetrerande samlaget, kommer att forma våra lustar, 
begär och i förlängningen vad vi tycker är sexuellt njutbart. Männen i vår studie 
upprätthöll tal kring penetrativt samlag som en viktig och avgörande komponent 
i heterosex. Undertemat Penetrerande samlag är synonymt med närhet kan 
förstås utifrån det Potts (1998) skriver om hur samlaget framställs som 
mannens källa till känslomässigt och psykologiskt välmående; genom det 
penetrativa samlaget ges mannens således möjlighet att få kontakt med sina äkta 
och innersta känslor. Att som kvinna vägra mannen sex blir därmed en grym 
handling eftersom sex är nyckeln till manlig existens och identitet.   
 
Trots att inte alla deltagare benämnde samlaget som eftersträvansvärt, verkade 
det vara svårt för dem att frångå dessa normativt präglade föreställningar kring 
heterosex. Det blev tydligt i undertemat Samlagsdefinition som begränsande att 
männen på olika sätt ifrågasatte och utmanade gängse definition av sex som 
penetrerande samlag. I linje med McPhilips et al. (2001) resultat ser vi hur 
männen i sitt tal således utmanade dominanta diskurser kring sexualitet, vilket 
tyder på att diskursivt utrymme för förändring finns. Dock kan vi inte av våra 
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resultat urskilja så pass starka och genomgripande motsättningar att en ny 
diskurs blir synlig. Normer kring penetrativt samlag är fortfarande starkt 
förknippat med heterosex i männens tal. Vidare menar vi inte att penetrativt 
samlag som sådant är av negativ karaktär. Det vi vill framhålla är att det 
penetrativa samlaget inte kan ses som ett individuellt val; det bör snarare ses 
som ett uttryck för och en produkt av de kulturella resurser som finns 
tillgängliga gällande heterosex. För att illustrera detta vill vi framhålla att 
penetrativt samlag, sett ur ett hälsoperspektiv, kan medföra hälsorisker såsom 
könssjukdomar och oönskad graviditet. Detta är sannolikt inte eftersträvansvärt 
för varken män eller kvinnor (Flood, 2003). Slutligen, om vi åter igen lyfter 
Gabriel och hans uttalande kring sex utan penetration; ”min sexuella upplevelse 
[som inte inkluderade samlag], den fanns inte riktigt”, så blir det penetrativa 
samlagets starkt normativa karaktär tydlig.  
 
I temat Att vara aktiv framkom framförallt två dimensioner kopplade till mäns 
förväntade aktivitet i heterosexuella relationer som vi vill lyfta. Dels återfanns 
berättelser vi tolkade i linje med kvinnlig asexualitet, det vill säga att kvinnan i 
avsaknad av egen lust blir beroende av mannens sexuella kompetens. Parallellt 
med detta framträdde genom vår analys en bild av vikten att tillfredsställa den 
kvinnliga partnern. I flertalet berättelser talas detta om som att ge kvinnan 
orgasm eller få henne att komma. Det vi vill belysa här handlar om det faktum 
att ingen motpol till berättelserna om vikten av kvinnlig orgasm tycks finnas. De 
talhandlingar som innehöll aspekter av vikten av kvinnlig njutning var 
uteslutande centrerade just kring detta. Om vi i de tidigare temana visat på 
varierande förhållningssätt och positioner gentemot ett visst fenomen, 
existerade inte samma dimensionalitet i detta tema. Att det endast framkom en 
typ av berättelser gällande upplevda förväntningar på sexuell prestation tänker 
vi säger oss något om maskulin heterosexualitet. Den kvinnliga orgasmen eller 
tillfredställelsen, tycks utifrån detta vara en mycket viktig komponent i 
heterosexuella relationer. Vi uppfattar fokuseringen på att få kvinnan att komma 
spelar en avgörande roll för mannens subjektiva upplevelse av sig själv som 
heterosexuell. Männens berättelser avslöjar att det är svårt, potentiellt omöjligt, 
att frångå föreställningar kring mannen som givare i ett sexuellt möte med en 
kvinna. Den kvinnliga orgasmen verkar således spela en avgörande roll för att 
prestera eftersträvansvärd heterosexuell maskulinitet.  
  
Att få kvinnan att njuta tycks kunna skapa såväl positiva som negativa 
upplevelser av att vara heterosexuell man vilket betyder att det sexuella mötet 
med en kvinnlig partner samtidigt medför en risk att misslyckas. Ur männens 
berättelser har det varit möjligt att uttolka att en stor press förelåg i 
kombination med sexuell aktivitet. Vi tänker att det är viktigt att framhålla att 
män, inte nödvändigtvis i alla sammanhang, drar fördel av de diskurser kring 
heterosexualitet som finns (Magnusson & Marecek, 2010). Även då diskurser på 
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många sätt skapar och bevarar ett större sexuellt handlingsutrymme för män, så 
finns det ändå normer som är svåra att frångå eftersom de är tätt 
sammankopplade med normativ heterosexualitet. Många av männens 
berättelser innehåller aspekter av just detta, där männen upplever det tvingande 
att vara den ledande parten och att de står utan möjligheter att välja något 
annat.  Att vara heterosexuell man tycks således också vara förknippat med 
obekvämheter.  
 
Tidigare forskning kring heterosexualitet (Holland et al. 2004) har visat att 
heterosexualitet i grunden är manligt kodad. Inom ramarna för en maskulin 
heterosexualitet blir kvinnors lust och åtrå marginaliserad och ses som en kraft i 
behov av kontroll och styrning. Genom sådana antaganden görs våld och sexuellt 
tvång till ganska tillåtande och legitima praktiker. Vårt resultat innehåller inte 
uttryckligen aspekter av våld och sexuellt tvång. Däremot har vi genom temat 
Att inneha ett starkt agentskap kunnat urskilja dimensioner av makt, i form av 
att i stor utsträckning ha möjlighet att följa och agera utifrån egna sexuella 
preferenser. Trots att alla mäns tal inte går att tolka som att de varit bekväma 
med sitt agentskap, har de i sina berättelser ändå förhållit sig på ett sätt som 
indikerar ett aktörskap och stort handlingsutrymme i heterosexuella relationer. 
Kvinnor och kvinnors sexualitet har visat sig spela en viktig roll för hur män 
skapar och bevarar en eftersträvansvärd heterosexuell identitet (Mooney-
Somers & Ussher, 2008). Anders resonemang om kvinnan som en potentiellt 
”död fisk” och vår tolkning av hans tal innehöll en analys i vilken kvinnors 
position i heterosex är centrerade kring att agera gränsövervakare genom att 
antingen acceptera eller avvisa den sexuella inviten. Om vi lyfter det här 
ytterligare en nivå är det intressant att titta på den retoriska kontexten i Anders 
tal; om den döda fisken är den asexuella kvinnan, vem är hennes motbild? Vem 
är den partner Anders tycktes eftersöka? Kan det vara horan, den promiskuösa? 
Även en sådan tolkning går i linje med det som äga/besitta diskursen (Hollway, 
1984) talar om, det vill säga att kvinnan begripliggörs som antingen hora eller 
madonna. En sådan tolkning gör det möjligt att begripliggöra Anders 
resonemang; om kvinnan positioneras som hora blir hon komplementär till den 
position som diskursen om manlig sexualdrift (Hollway, 1984) erbjuder vilken 
statuerar mannen som ständigt på jakt efter sex. Horan säkrar tillgång till sex. 
 
Ytterligare mönster handlar om förhållningssätt gentemot normer kring mannen 
som potentiell förövare utifrån sex som makt diskursen (Mackinnon, 1997). Vi 
vill lyfta fram att dessa män på flera sätt i sitt tal verkar ha begripliggjort sig 
själva, och således skapat en sexuell identitet, delvis utifrån diskursen om sex 
som makt. Det betyder att ömsesidighet, och eventuell brist på ömsesidighet, 
varit viktigt att förhålla sig till för att i förlängningen prestera en 
eftersträvansvärd heterosexuell maskulinitet. Vi tänker oss att talet kring 
ömsesidighet fått stort utrymme i deras berättelser eftersom män, exempelvis 
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genom mediala representationer, ofta framställs utifrån diskursen om sex som 
makt och därigenom utmålas som förövare. Det blir därför viktigt att göra 
motstånd, då förövarpositionen kan tänkas vara obehaglig att identifiera sig 
med. . Sättet de talar om ömsesidighet indikerar, som ovan nämnt, att aspekter 
av ömsesidighet där såväl önskat sex som oönskat sex ingår, blir viktiga 
komponenter i dessa specifika mäns upplevelse av sex.  Med den lokala 
diskursen baserad på fenomenet Hagamannen i åtanke, då män generellt 
tvingades förhålla sig till föreställningar om män som potentiella förövare, 
tänker vi att män i Umeå kan vara särskilt påverkade av händelserna. Det 
innebär att våra resultat, gällande vikten och strävan efter ömsesidigt sex, kan 
vara särskilt präglade av denna lokala diskurs och därigenom presenterats av 
våra deltagare som extra eftersträvansvärda inställningar till sex. Ingen av 
deltagarna har dock explicit nämnt Hagamannen. 
 
I temat Kärlekssex och casual sex presenteras historier som till stor del skilde sig 
från varandra med avseende på inom vilka ramar sex bör praktiseras. Genom att 
belysa vidden i skillnader gällande förhållningssätt till olika typer av sex, 
upplever vi ändå att männens tal täckte in de diskurser vi använt oss av för att 
begripliggöra berättelser kring heterosex. Gällande diskursernas existens kunde 
vi urskilja att männens förhållningssätt till de tre dominanta sexualitets-
diskurserna vi använt som analysredskap kunde se olika ut, och att männen 
intog olika positioner i relation till dessa. Paradoxalt nog tycks våra analyser 
kring olika sätt att ha sex på avspeglar flera möjligheter att vara heterosexuell 
man på ”rätt” sätt. Bland annat har vi Gabriel som uttrycker sig kring att han 
egentligen aldrig uppskattat casual sex och han föredrog sex inom ramarna för 
en romantisk relation. Därmed tyckte vi oss kunna se tal som inte gick i linje med 
vad normer kring maskulin heterosexualitet föreskriver med avseende på mäns 
intentioner i kärleksrelationer; Gabriel uppskattade och trivdes i kärleks-
relationer. Gabriels tal kan tolkas som motstånd mot en diskurs, den om casual 
sex som eftersträvansvärt. Samtidigt kan Gabriels tal tolkas utifrån äga/besitta 
diskursen, som att det han ”hyllar” är kärleksrelationen som ger obegränsad 
tillgång till sex med förväntat alltid villig kvinna (Hollway, 1984). Det finns en 
spännvidd inom vilken olika sätt att utöva sex på inryms. Männens tal om skilda 
upplevelser av kärlekssex och casual sex genererar tankar hos oss som vi 
kopplar till mäns stora handlingsutrymme på den heterosexuella arenan (Farvid, 
2010). Det tycks finnas ett utrymme för dessa män att engagera sig i såväl casual 
sex som kärlekssex. Denna dimensionalitet kan ställas i kontrast till kvinnors 
ofta ganska begränsade sexuella handlingsutrymme – kvinnor som har omfatt-
ande casual sex kan utsättas för sanktioner (Farvid, 2010; Gavey, 2005). Det 
verkar som män har ett större spelutrymme gällande sexuella praktiker; 
berättelserna om casual sex och kärlekssex visar på att män har möjlighet att 
engagera sig i såväl casual sex som kärlekssex. Viktigt att belysa är dock att 
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kärlekssex och casual sex inte framställs som praktiker vilka kan utövas 
parallellt, indirekt framställs exempelvis inte otrohet som en acceptabel praktik.    
 
Metoddiskussion 
Det är viktigt att poängtera att våra tolkningar och analyser av materialet inte är 
det enda sättet att förstå och skapa mening kring de berättelser vi fått ta del av. 
Vi kan inte veta vad individen avsåg med sina berättelser eller vilken betydelse 
de har för denne. Att avtäcka detta är inte heller syftet med den typ av analys vi 
tillämpat. Syftet med uppsatsen har heller inte varit att beskriva och analysera 
en särskild individs egenskaper, attityder, mekanismer eller uppfattningar utan 
att belysa hur männens tal och berättelser avspeglar de diskurser och kulturella 
resurser kring manlig sexualitet som finns tillgängliga för att begripliggöra sig 
själv som heterosexuell man. Vår ambition har således varit att, med avstamp i 
en extern tolkningsram, lyfta våra deltagares berättelser till en högre 
abstraktionsnivå där individens upplevelser och erfarenheter kan ses som 
uttryck för mer övergripande samhälleliga strukturer.           
 
Parallellt med att vi som forskare har tagit tolkningsföreträde och således ytterst 
bestämt vad talet männen presenterat handlat om, har vi strävat efter att visa 
upp skilda tal och berättelser om samma fenomen. Vårt syfte har inte varit att 
presentera en enhetlig bild utan snarare att visa på bredden av olika sätt att göra 
manlig hetero(sexualitet). Vi har således strävat efter att belysa hur 
manlighetsskapandet skiljer sig män emellan, vilket indikerar att män som 
kategori inte är en enhetlig och homogen gruppering utan att variationer 
existerar. Att vi kunnat presentera nyanserade och levande beskrivningar av 
manlig heterosexualitet är något vi ser som en styrka i uppsatsen och något vi 
tänker har gjort vårt material rättvisa. Samtidigt har viss generalisering gjorts 
genom att tolka och analysera materialet utifrån teori och tidigare forskning, 
vilket stärker analysens trovärdighet.  
 
Med avstamp i en deduktiv ansats, där vår förförståelse och tolkningsram 
utgjorts av redan existerande diskurser kring manlig heterosexualitet, finns det 
alltid en risk för determinism. Det vill säga, att använda diskurser för tolkning 
riskerar att styra tolkningen till att reproducera diskursen. Att exempelvis 
diskursen om manlig sexualdrift (Hollway, 1984) varit ett av de verktyg vi 
granskat materialet utifrån, har självklart påverkat vad vi har sett och hur vi har 
sett ett visst fenomen. Det innebär också att vi förbisett sådant som inte fallit 
inom ramarna för vårt teoretiska ramverk. Det faktum att vi utgått från ett 
teoretiskt ramverk innebär begränsningar för studien. Diskurser som 
tolkningsredskap kan till exempel användas till att inte uppmärksamma eller 
erkänna motstånd utan visa hur tal och berättelser prydligt faller in under en 
annan ”känd” diskurs. Här vill vi åter lyfta Gabriels talhandling om hur han 
föredrog sex inom ramarna för tvåsamhetsrelation. Som vi visade på ovan, 
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kunde Gabriels tal urskiljas som såväl uttryck för motstånd mot klassiska 
mansdiskurser som bekräftande av de samma. Det betyder att vi som forskare 
exempelvis kan välja att tolkningsmässigt inordna Gabriel under dessa 
diskurser, även fast han själv kanske uppfattar det som att han gör motstånd. 
Diskurser som tolkningsredskap blir härigenom deterministiskt präglade – vi 
som forskare ser endast det som diskurserna proklamerar. Deterministiskt 
präglade analyser, snarare än att bidra till nyansering och förändring, tenderar 
att understödja upprätthållandet och reproducerandet av redan existerande 
normer och uppfattningar. Vi tänker att vi såväl har bidragit till reproducerandet 
av normativa heterosexuella diskurser som visat på delvis nyanserade och 
alternativa förhållningssätt gentemot dessa. Hollway (1984) framhåller vikten 
av att som forskare undersöka diskurser utifrån frågeställningar som tar i 
beaktande individens investering och navigering i förhållande till en särskild 
diskurs, exempelvis genom att undersöka varför män ”väljer” att positionera sig 
utifrån diskursen om manlig sexualdrift. På så sätt menar Hollway att 
deterministiskt präglade analyser, där utrymme för motstånd och förändring 
inte existerar, kan undvikas. Genom att lämna utrymme för och skildra 
berättelser som innehöll dimensioner av ambivalens och/eller motstånd och 
inte endast lyfta berättelser vi tolkat bekräftat en viss diskurs, tänker vi att vi 
delvis har visat på denna navigering. 
 
Slutsatser och förslag på fortsatt forskning 
Flera av männen vi intervjuade uttryckte en bestörtning och uppgivenhet över 
de stereotypa föreställningar som förknippas med heterosexuell manlighet. 
Några av männen uttryckte att de, genom sin medverkan i studien, önskade 
presentera en annan och nyanserad bild av vad det innebär att vara man och 
heterosexuell. Av vår analys framgick det tydligt att männen på flera sätt 
brottades med de normer och föreställningar runt maskulin heterosexualitet 
som finns att tillgå samt att de inte alltid kände igen sig i de samma. För att 
uppnå status och makt är det, såväl för män som för kvinnor, viktigt att följa 
normer kopplade till den könskategori individen tillhör. Diskurser gör vidare 
vissa praktiker, handlingar och tal normala medan andra beteenden stämplas 
som onormala och avvikande (Magnusson & Marecek, 2010).  Denna normalitet 
innebär att möjligheten att ifrågasätta försvåras. Vi anser dock att vi fått många 
alternativa berättelser som karaktäriseras av motstånd mot det förväntade, 
vilket indikerar en inbyggd komplexitet i kategorin heterosexuell man.    
 
I den här studien har vi visat på hur åtta mäns tal om sex och manlighet kan 
begripliggöras och ges meningsinnebörder utifrån tre diskurser om hetero-
sexualitet. Till skillnad från vad som framförs bl.a. i medierna så visar våra 
resultat att manlig heterosexualitet inte nödvändigtvis kan ses som given, 
självklar och naturlig. Genom avsaknad av forskning på området manlig 
heterosexualitet reproduceras och upprätthålls de vedertagna föreställningar 
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som rådande diskurser skapar och erbjuder. Den gängse uppfattningen om 
maskulin heterosexualitet förblir därmed självklar och oemotsagd. Detta tror vi 
att vår studie kan bidra med. Med utgångspunkt i våra resultat, där vi redogjort 
för såväl bekväma som obekväma positioner gällande heterosex, känns det 
viktigt att som blivande psykologer ha med sig kunskap kring manlig 
heterosexualitet. Detta för att kunna möta såväl kvinnor som män utifrån ett 
nyanserat perspektiv gällande sex och sexualitet, som innefattar mer än endast 
kvinnlig underordning och manlig överordning.   
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Bilaga 1 Intervjuguide  
 
Bakgrundsfrågor:  
Ålder  
Sysselsättning  
 
Vilka maskulina (subjekts)positioner framträder i männens berättelser? 
Vad fick dig att tänka att du var lämplig för denna intervju? 
Hur lever du? 
Berätta om din sexualitet! Hur är du sexuell? 
(Om definition som hetero): 
Vill du berätta om vad du har för heterosexuella erfarenheter?  
Vilka förväntningar upplever du finns på dig som heterosexuell man? 
Kan du påverka hur du upplever dig själv som man? Kan sättet du har sex på 
påverka hur du upplever dig själv som man? 
Hur ser du på din egen kropp i sexuella sammanhang? 
 
Vilka sexuella erfarenheter beskrivs som viktiga, betydelsefulla och/eller 
eftersträvansvärda?   
Vad är sex för dig? 
Finns det något i dina sexuella möten som alltid händer? Något som förekommer 
ibland? Något som aldrig sker? 
Vad tror du har påverkat din syn på vad sex kan vara/är? 
Hur förhåller du dig till sex med kärlek vs. sex utan kärlek? 
Vilka förväntningar upplever du att det finns på dig gällande sex med kärlek 
kontra sex utan kärlek? 
Berätta om en viktig sexuell erfarenhet du haft! 
Har du någon specifik sexuell upplevelse som du anser har påverkat/förändrat 
dig som person? 
 
Hur ser en ideal sexuell upplevelse ut för dig? 
Skiljer sig denna bild från dina faktiska upplevelser av sex? 
Händer det att du funderar över ömsesidighet i sexuella möten? 
Hur vet du att någon du vill ha sex med är med på att ha sex med dig? 
Hur tänker du kring sex och ansvar? 
Finns det en skillnad i ansvar mellan sex med kärlek och sex utan kärlek? 
 
 

 


