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Abstract 

I denna kvalitativa uppsats har jag fokus på kvinnors sexualitet och hur samhällets normer 

påverkar och begränsar kvinnor i utövandet av deras sexualitet. Data kommer från Kerstin 

Thorvalls bok ”Jag minns alla mina älskare och hur de brukade ta på mig” (2000) där hon 

som huvudkaraktär i boken berättar om sina sexuella möten med män och hur hon upplever 

detta samt hur samhället och andra individer bemöter henne och särskilt då hennes sexualitet. 

Teoretiska utgångspunkter i uppsatsen är Gayle Rubins sexuella värdehierarkier samt Judith 

Butlers och Lena Gemzöes tankar om genus och genusdualism. Även begreppet skam 

används med hjälp av teoretikerna Norbert Elias och William McDougall. 

Vad uppsatsen visade på var att Thorvall i vissa fall upplevde sig begränsad i utövandet av sin 

sexualitet på grund av de rådande normerna om kvinnors sexualitet i samhället. Men man 

kunde även se att dessa normer inte alltid fungerar som ett absolut avgörande i hennes 

handlingar vilket visar på att normer inte alltid har fullt inflytande över individers handlingar.  

Vad man även kunde se var att normer kring kvinnors sexualitet begränsas utifrån normer om 

ålder, promiskuitet, otrohet, casual sex med mera samt att kvinnors och mäns sexuella 

beteende bedöms olika utifrån deras kön.  

Nyckelord: Kvinnor, sexualitet, genus, skam, Kerstin Thorvall 
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Inledning  

Sex och sexualitet provocerar, det väcker tankar och det väcker debatt. Få ämnen kan få så 

många människor att tycka och tänka, att säga vad som är rätt och fel. Många normer och 

regler finns kring sexualitet och vad som anses vara en normal sexualitet. Man kan även se en 

tydlig uppdelning mellan vad en man kan göra med sin sexualitet och vad en kvinna kan göra. 

Sexualiteten är alltså könad, samma villkor gäller inte för båda könen, men mest restriktioner 

kring vad och hur man får göra finns för kvinnor, som mycket annat i samhället också så har 

inte kvinnor samma valfrihet till att välja. Kvinnlig sexualitet blir därmed mer provocerande, 

och mer provocerande blir den då kvinnor kräver rätten till sin egen kropp, njutning och sex 

på deras egna villkor.  

Kvinnlig sexualitet kommer att vara i fokus i denna uppsatts.  Hur kvinnor begränsas i sin 

sexualitet av samhällets normer samt hur andra individer försöker att upprätthåller samhällets 

normer kring sexualitet. Varför fokus kommer att vara på kvinnors sexualitet beror på, som 

det nämnts ovan, att det finns mer normer kring vad som anses vara en normal sexualitet för 

kvinnor. Till exempel finns det normer kring vad som anses vara en normal sexualitet vilket 

begränsar kvinnor, men även män, att utöva en fri sexualitet (Rubin, 1984, s.152). Dessa 

begränsningar skapas även i relation till att olika egenskaper har generaliserats till att tillhöra 

ett visst kön, exempelvis att kvinnor anses vara passiva medan män anses vara aktiva 

(Gemzöe, 2012, s.83). Vidare när det kommer till kvinnor och sexualitet finns det mer 

begränsningar än för män, samt att kvinnor är mer utsatta för samhällets tankar och tyckande 

när de uttrycker deras sexualitet. Som på många andra plan i samhället blir kvinnor bemött på 

ett betydligt hårdare sätt än vad män gör, män ursäktas för deras övertramp av normer medan 

kvinnor får stå till svars för deras övertramp.  

I uppsatsen kommer jag att använda mig av boken ”Jag minns alla mina älskare och hur de 

brukade ta på mig” av Kerstin Thorvall (2000). Denna bok handlar om en kvinna som minns 

tillbaka på sina kärleksmöten, som hon själv kallar det. Kvinnan i denna bok heter just Kerstin 

Thorvall som författaren själv. Sexuella möten med män, särskilt yngre män. Vissa av dessa 

män har hon bara träffat en gång, andra har hon en kortare relation med. Men fokus i boken är 

alltid det samma: sex, passion och njutning 
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur huvudkaraktären Thorvall påverkas och 

begränsas av samhällets normer i utövandet av sin sexualitet. Med samhälle syftas till de 

normer i samhället som påverkar och begränsar kvinnor i deras sexualitet. Det kommer även 

att vara fokus på hur huvudkaraktären Thorvall upplever det som att samhället, eller enskilda 

individer, försöker att korrigera hennes beteende för att upprätthålla samhällets normer.  

Varför fokus kommer att vara på kvinnlig sexualitet beror på att kvinnors sexualitet och 

njutning har under historiens gång varit kontrollerad och begränsad. En avgränsning i studien 

är att endast fokusera på sexualitet inom ramen för heterosexualitet, detta då boken som 

analyseras endast behandlar en kvinna som har sexuella möten med män.  

 

Frågeställning 

 Hur påverkar och begränsar normer Thorvall i utövandet av hennes sexualitet? Bryter 

hon mot normerna och hur förhåller hon sig själv i relation till normerna? 

 Hur upplever Thorvall att andra individer använder skam som en disciplinär metod för 

att begränsa hennes sexualitet och därmed upprätthålla samhällets normer? Hur 

reagerar hon på det? 

 

Tidigare forskning 

När det söktes efter tidigare forskning upplevdes det svårt att hitta forskning som verkligen 

behandlade ämnet som uppsatsen riktar sig mot. Under sökningen av tidigare forskning kunde 

jag inte hitta någon studie som gjorts som enbart fokuserar på kvinnors tankar och känslor när 

det kommer till sexualitet. Däremot så finns det forskning kring kvinnors sexualitet och 

forskning om hur man använder olika mekanismer för att upprätthålla samhällets normer, men 

av den forskningen som hittades om detta kunde ingen appliceras på denna uppsats. Det fanns 

inte heller forskning som gjorts mellan relationen mellan kvinnlig heterosexualitet i relation 

till utövandet av sin sexualitet och hur de kan påverkas av skam och samhällets normer. 

Därför har det valts ut den forskning som har en någorlunda relevans för uppsatsen. 
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Dock så ska det nämnas att Maria Jönsson som är litteraturvetare vid Umeå Universitet som 

har skrivit mycket om Kerstin Thorvalls författarskap samt hur allmänheten har mottagit 

hennes författarskap. Efter en genomgång av Jönssons publikationer så har jag valt att inte 

använda dessa eftersom att de inte går att relatera till studiens syfte, även om Jönsson har ett 

fokus på Thorvall och behandlar relationen mellan genus, ålder och sexualitet 

Kvinnlig sexualitet: frigörelse och provokation 

Breanne Fahs artikel ”Freedom to and freedom from: A new vision of sex-positive politics” 

(2014) menar att den ”sex-positiva” rörelsen främst har haft ett fokus på att kvinnor ska ha 

rätt till att (frihet till) uttrycka sin sexualitet (Fahs, 2014, s.268). Samt menar att denna rörelse 

har gjort stora framsteg i hur vi i offentliga rum tänker, känner och ”gör” sexualitet (Fahs, 

2014, s.268).  

Fahs menar dock att den sex-positiva rörelsen har bortsett från kvinnors rätt till (frihet från) 

att undgå hämmande strukturer (Fahs, 2014,s.269). Ett exempel på detta är att kvinnor inte 

ska känna ett tvång att uppnå orgasm under sex (Fahs, 2014,s.276). Fahs menar på att man har 

skapat en bild av att det är normalt att kvinnor ska uppnå orgasm under sex, vilket i sin tur har 

lett till att många kvinnor känner ett tvång att uppnå orgasm eller fejkar en orgasm bara för att 

göra sin manliga partner nöjd (Fahs, 2014, s.276). Det man kan se här, enligt Fahs, är att 

orgasmen har blivit ett verktyg för patriarkatet att uttrycka manlig dominans över kvinnor 

(2014, s.276). 

Vidare menar Fahs att kvinnor ska ha rätt till att undgå oönskat sex och icke tillfredställande 

sex, samt att kvinnor ska ha rätt till att uttrycka en sexualitet även om den går utanför de 

stereotypa ramarna samt utanför äktenskap (2014, s.277). Detta är något som den sex-positiva 

rörelsen har misslyckats med, på samma sätt som de har misslyckats med att förmedla att 

kvinnor har rätt till att undgå sexuella trakasserier och övergrepp, pornografi, objektifiering 

och andra sorters tvång (Fahs, 2014, s.279). Poängen med Fahs artikel är att man behöver 

inkludera andra aspekter av kvinnors sexualitet, att visa på att kvinnor både har frihet till att 

uttrycka sin sexualitet men samtidigt frihet från strukturer och anda hämmande aspekter av en 

kvinnas sexualitet.  

Vidare i forskningen kan man se att det inte är alltid som kvinnor följer normer kring 

sexualitet utan uttrycker sig på sätt som går utanför normerna. Detta kan man se i forskningen 

som Jocelyn med fler utförde där man kunde se skillnader mellan kvinnor med en hög 
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sexualitet från kvinnor med en mindre framträdande sexualitet. Denna studie valde man att 

kalla”Differantating highly sexual women from less sexual women” (2009) där man ville 

identifiera skillnader mellan kvinnor med en framträdande sexualitet (eller hög sexualitet) 

från kvinnor som har en mindre framträdande sexualitet (2009, s.170).  

Studien resulterade i att man kunde se tydliga skillnader mellan de kvinnor som ansåg sig ha 

en framträdande sexualitet och de som hade en mindre framträdande. Kvinnor med en hög 

sexualitet visade sig ha en betydligt större sexlust, vara mer positivt inställda till casual sex 

(tillfälliga sexuella kontakter/möten), masturberar oftare, hade fler och oftare sexuella tankar 

och fantasier samt var mer sexuellt äventyrliga (Jocelyn m.fl, 2009, s.178).  

Man fann även att kvinnor med en hög sexualitet hade börjat att ha samlag tidigare samt att de 

hade haft fler sexuella kontakter, både med att de hade haft fler förhållanden men även 

tillfälliga kontakter. Det visade sig även att dessa kvinnor inte hade något behov av att vara 

förälskade för att utöva sin sexualitet, alltså att det inte behövde finnas känslor inblandade för 

att man skulle kunna ha sex och njuta av det (Jocelyn m.fl, 2009, s.179).  

Vad man kunde se i denna forskning var alltså att det finns kvinnor som vågar gå utanför de 

hämmande strukturerna som Fahs diskuterade i sin forskning. Men vad är det som kan anses 

vara ”farligt” med en frigörande kvinnlig sexualitet? I”Scandalous Women” av Alyson Miller 

(2013) menar hon på att en frigörande kvinnlig sexualitet är ett hot mot patriarkatet.  

Miller gjorde en litteraturgenomgång, både äldre litteratur och moderna litteratur. Fokus på 

litteraturen var verk som behandlade ämnet kvinnlig sexualitet och som på något sätt hade 

väckt debatt i samhället.  

Miller menar i sin artikel att relationen mellan kvinnor, litteratur och skandal är en som 

präglas av både inom – och utanför textuella ansträngningar för att hålla tillbaka det 

oförutsägbara i en frigörande kvinnlig sexualitet men även kraften av litterära verk (Miller, 

2013,s.368). Med andra ord så menar hon att både litteratur och kvinnlig sexualitet är något 

som behöver begränsas då man ser den som det som ett hot.  

Efter genomgången av litteratur menar Miller att kontroverser kring litteratur och kvinnlig 

sexualitet är något som oroar samhället. Detta då litteratur som behandlar ämnen som kvinnlig 

sexualitet skapar en oro för att kvinnor i verkligheten kommer att frigöra sin sexualitet, vilket 

i sin tur skulle vara ett hot mot patriarkatet (Miller, 2013, s.380).  
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En könad sexualitet 

I artikeln ”Sexual ethics and young women’s accounts of heterosexual casual sex” av Melanie 

Beres med fler (2010) var målet att undersöka vilka upplevelser unga kvinnor har av casual 

sex. Man vill undersöka om praktiserandet av casual sex relaterar till utövandet av sexuell 

etik, vilket kan beskrivas hur man upprätthåller ett självvärde i sexuella relationer (Beres m.fl. 

2010, s.378). Fokus i studien ligger på att visa på hur könade diskurser om heterosexualitet är 

inblandade och hindrar utövandet av sexuell etik i casual sex situationer (Beres, m.fl.2010, 

s.378). Man använder Foucaults begrepp rapport à soi, ett begrepp som man i studien har valt 

att beskriva som egenvård, självrespekt och vård av en annan, dock så ligger största fokus på 

begreppet egenvård i studien (Beres m.fl.2010, s.389). 

Resultatet av studien visade på att dominanta heterosexuella diskurser hindrade kvinnor från 

att förhandla om sexuella etiker, så som att om man ville ha sex med eller utan alkohol 

inblandat (Beres m.fl.2010, s.390). Kvinnor upplevde även att de hade svårigheter att sätta 

gränser, detta då kvinnorna, enligt Beres m.fl., var påverkade av könade normer kring 

sexualitet (2010, s.390). Dock så kunde man även se att det fanns kvinnor i studien som 

uppvisade tendenser till att helt eller delvis gå emot heterosexuella diskurser och normer 

(Beres m.fl.2010, s.390). 

Dock så påpekar man i artikeln att på grund av att kvinnor upplever sig vara begränsade till att 

utöva sexuella etiker inom ett könat kulturellt system, så kan man vidare använda begrepp 

som sexuella etiker och rapport à soi för att minska dominanta former av heterosexualitet. 

Det vill säga, man ska införa nya intimiteter utanför de könade binära sexualiteten mot ett 

ömsesidigt framförhandlat och lustfyllt möte (Beres m.fl.2010, s.390).    

Studien ovan visade på hur en könad sexualitet begränsar kvinnor i hur de förhandlar sexuell 

etik samt att de är påverkade av könade diskurser. Nedan kommer en annan forskning som 

visar på att det finns en könad sexualitet, att det finns olika normer kring sex gällande kvinnor 

och män. 

Man har tidigare gjort studier om hur ungdomars sexuella skript ser ut, men den senaste som 

gjordes är 25 år gammal, och forskarna till studien ”Dominant heterosexual scripts in 

emerging adulthood: Conceptualization and measurement” (Sakaluk mfl, 2014) valde att 

göra en ny. Sexuella skript är vad de definierar som något som influerar och definierar vilka 

former av sex som anses vara mest lämpade (Sakaluk mfl, 2014, s.528). Studien gjordes på 
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grund av att man anser att ungdomstiden är en tid när man experimenterar med kärlek, sex 

och relationer men det är även här värderingar och preferenser skapas som kommer att 

påverka individer under hela deras liv (Sakaluk mfl, 2014, s.518).  

Vad man kom fram till i studien var att man kunde se två olika könade skript, alltså att det 

fanns skillnader mellan vad som förväntades av män och kvinnor när det kom till sex. Dessa 

könade skript kunde delas in i sexlust, fysiskt och emotionellt sex, sexuella problem och 

utvärdering av andras sexualitet (Sakaluk mfl, 2014, s.528). När de jämförde med den tidigare 

studien som gjorts för 25 år sedan så kunde man fortfarande se likheter med den nya studien. 

Vad som var särskilt framträdande var att man fortfarande ansåg att män skulle ta initiativet 

till sex medan kvinnor skulle avvakta tills det att mannen tog initiativet, samt att män skulle 

vara sexuellt kunniga och alltid redo för sex, även här kunde man se att kvinnan skulle vara 

mer avvaktande (Sakaluk mfl, 2014, s.528). 

Dock så kunde man se en förändring när det kommer till synen på casual sex och tillfälliga 

partners. Här kunde man se att det hade skett en förändring i attityden där man hade mer 

överseende med kvinnor som ägnade sig casual sex, dock så gällde det för både män och 

kvinnor att man inte kunde ha för många sexuella partners eftersom att man då skulle 

utvärderas på ett negativt sätt (Sakaluk mfl, 2014, s.528-529).  

Från dessa tidigare studier tar jag med mig att kvinnors sexualitet begränsas på olika sätt, allt 

från att sex-positiva rörelser har misslyckats med att ge kvinnor frihet till att undgå 

hämmande strukturer som påverkar kvinnor i utövandet av sin sexualitet, till att 

heterosexuella diskurser och praktiker även begränsar kvinnor i sin valfrihet att uttrycka sin 

sexualitet. Men jag tar även med mig vikten av skönlitterära verks relevans för samhället. 

Med detta menar jag att skönlitterära verk säger något om samhället vi lever i samt att dessa 

verk kan skapa en debatt i samhället.  

Hur min egen studie skiljer sig från den tidigare forskningen är att fokus här kommer att vara 

på hur kvinnor begränsas av samhällets normer samt om de upplever att andra individer eller 

samhället i stort motarbetar dem i utövande i deras sexualitet, det vill säga, om de upplever 

det som att omvärlden på något sätt försöker att få dem att foga sig efter de normer som finns 

i samhället. 
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  Teori 

Nedan kommer en presentation av de teorier som kommer att användas i studien. Varför dessa 

teorier har valts är då de kan hjälpa till att vägleda och strukturera upp analysen. Även anses 

dessa vara relevanta då de två första teorierna har ett starkt fokus på sexualitet och normer 

samt hur genus kan ses i relation till sexualitet. Den andra teorin om skam används för att den 

preciserar hur andra i samhället och andra individer kan använda skam som mekanism för att 

korrigera en individs beteende efter vad samhället anses vara ett korrekt beteende.  

 

Sexuella värdehierarkier och genus 

I artikeln ”Thinking sex: Notes For a Radical Theory of The Politics of Sexuality” lägger 

Rubin fram sina tankar om att sexualitet är politik, vilket innebär att sexualitet är organiserat i 

ett hierarkiskt system (Rubin, 1984, s.171). Detta leder till att sexualitet värderas olika, samt 

att de som har den ”rätta” sexualiteten blir belönade samtidigt som de som har ”fel” sexualitet 

blir bestraffade och förtryckta (Rubin, 1984, s.171). Rubin menar att man kulturellt generellt 

är misstänksam när det kommer till sex. Med det menar hon att allmänt anser man att alla 

erotiska beteenden är dåliga, om man inte har en specifik anledning till att uttrycka beteendet 

inom ramen för äktenskap, reproduktion och kärlek (Rubin, 1984, s.150). 

För att illustrera vad Rubin menar skapade hon en cirkel där man kan se hur den sexuella 

värdehierarkin ser ut (se bild s.8). Här kan man se en värdering av vad som anses vara en 

”normal” eller ”onormal” sexualitet. Vad som då anses vara en ”normal” sexualitet är den 

sexualitet som uttrycks inom heterosexuella ramar, äktenskap, monogami, reproduktiva och 

icke-kommersiella sätt (Rubin, 1984, s.152). Dessutom ska sexuella möten ske mellan två 

individer som befinner sig en kärleksrelation som är av samma generation samt i hemmet 

Samlaget ska även ske mellan två kroppar, inga sexleksaker eller andra fetischer ska vara 

inblandade (Rubin, 1984, 152). Alla andra typer av sex och sexualiteter anses vara 

”onormala”, såsom homosexualitet, casual sex, pornografi, gruppsex osv.(Rubin, 1984, 

s.152).   
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I relation till teorin om den sexuella värdehierarkin kommer teorier om den heterosexuella 

matrisen och genusdualism att användas för att tydliggöra att den sexuella värdehierarkin är 

könad, det vill säga, att vissa sexuella beteenden är mer accepterade att utföras av män men 

inte för kvinnor.  

Judith Butler beskriver begreppet den heterosexuella matrisen men även vikten av genus för 

skapandet av en normal heterosexualitet i sin bok ”Genustrubbel” (2007). Med begreppet den 

heterosexuella matrisen vill hon beskriva vad som annars även kallas heteronormativitet. Med 

den heterosexuella matrisen vill hon beskriva hur konstruktionen av kön är som en diffus 

enhet som består av en anatomi, naturlig identitet och naturliga begär (Butler, 2007, s.134). 

Butler menar på att man ser kvinnor och män som åtskilda samt hierarkiskt ordnade som 

förvaltas av kulturella institutioner (exempel familjen och den påtvingande 

heterosexualiteten). Detta system lär vi oss genom de lagar som finns i samhället samt hur de 

driver fram en psykologisk utveckling hos individer (Butler, 2007, s.137), det är alltså en 

process som skapar ett genus som påbörjas redan från det att man är barn. Inom ramen för 

dessa genus finns något naturligt och något avvikande, och därmed kan vissa sexuella uttryck 

bestraffas medan andra uttryck godkänns (Butler, 2007, s.138).      
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Butler menar på att den heterosexuella matrisen begränsar oss i vårt utövande av vår 

sexualitet, detta då normerna kring sexualitet bestämmer vilka njutningar som ska få leva och 

vilka som ska dö, detta är enligt Butler en fråga som tjänar identitetsbildningens legitimerande 

praktik som utformas i enlighet med genusnormernas matris (2007, s.133-134). Detta leder 

alltså till bestraffningar för överskridande beteenden.  

Vad Butler vill komma fram till med den heterosexuella matrisen är att det krävs en 

genusordning med två identifierbara kön som gör att begreppen kvinna och man kan 

reproduceras som något naturligt, som i sin tur legitimeras och godkänns av samhället. 

Dessutom måste dessa könsbestämda kroppar ha ett sammanhängande genus, sexuellt begär 

och sexuell praktik för att anses vara legitimt. Ett exempel på detta kan vara att om man vill 

framstå som en ”riktig” kvinna så ska man ha en kropp som kan kategoriseras som en 

kvinnokropp, samt att man har ett uppträdande som överensstämmer med vad som anses vara 

ett kvinnligt uppträdande (t.ex. hur man går, klär sig och så vidare), samt att man har ett begär 

som är rätt, nämligen ett heterosexuellt begär.  

För att få en bättre förståelse för vad Butler menar med sin teori den heterosexuella matrisen 

och få en förståelse för vad som benämns i samhällets syn som manligt och kvinnligt kan man 

ta hjälp av teorin om genusdualism. Teorin om genusdualism menar på att en hierarki mellan 

kvinnor och män återfinns i hela samhället, allt från politik, ekonomi och familjesfären 

(Gemzöe, 2012, s.81). Föreställningar om könen underbyggs av tankar om att kvinnor och 

män har olika karaktärer och egenskaper.  Detta kan till exempel vara att kvinnor anses vara 

omvårdande, känslosamma och relationsinriktade medan män anses vara självständiga, 

målmedvetna och förnuftiga (Gemzöe, 2012, s.82). Denna uppdelning av karaktärsdrag är vad 

som kallas genusdualism. Vad detta innebär är att för att kunna förstå vad en kvinna är måste 

man ställa kvinnlighet i relation till manlighet, kvinnor är vad män inte är och tvärtom. Det är 

genom denna uppdelning skillnaderna mellan könen uppstår samt hierarkin uppstår (Gemzöe, 

2012, s.83). Dessa skillnader mellan könen är något som vi måste förhålla oss till och att 

protestera mot dem är svårt eftersom att vår kulturs föreställningar om kvinnlighet också är en 

del av vår egna ”kvinnliga” identitet.  

För att ge fler exempel på hur genusdualism kan se ut kan man se i tabellerna nedan. Här ser 

man ord som beskrivet vad som anses vara manligt samt vad som anses vara kvinnligt. Detta 

visar alltså på beteenden som ska passas in för att man ska anses ha ett korrekt genus. Viktigt 

att lägga märket till här är att dessa egenskaper bygger just på motsatser, både ord som man – 
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kvinna och människa – djur är just motsatspar, vad man kan se här är alltså för att kunna 

förstå något måste man sätta det i relation till något annat. Dessa tabeller ska avläsas genom 

att man kan återfinna en motsats i den andra tabellen.  

Tabell 1 

Kvinna                                                              Objekt 

Känsla                                                                Beroende 

Intuition                                                             Passiv 

Djur                                                                    Mörker 

Natur                                                                   Kaos 

Kropp                                                                 Ont 

Tabell 2 

Man                                                                             Subjekt 

Förnuft                                                                        Oberoende 

Logik                                                                          Aktiv 

Människa                                                                    Ljus 

Kultur                                                                         Ordning 

Intellekt                                                                       Gott 

 

Hur kan man då se att den sexuella värdehierarkin är könad? Detta kan man se genom att 

sexuella beteenden är olika värderade beroende på om en individ är man eller kvinna. En 

manlig sexualitet kan till exempel beskrivas som förnuftig och aktiv medan en kvinnlig 

sexualitet kan beskrivas som att man går på känslan och är passiv.  

Men hur kan normer kring sexualitet påverka vårt beteende samt hur vi känner oss i relation 

till sexualitet? Vad är det som sker när man överträder normer för genus och sexuella 

värdehierarkier? Vilka mekanismer använder individer mot varandra för att upprätthålla 

normer? Här kommer begreppet skam att användas och fokus kommer att ligga på hur 

individer använder skam som en disciplinär metod för att upprätthålla samhällets normer. 
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Skam 

Norbert Elias undersöker fenomenet skam i sin bok ”Från svärdet till plikten” (1991). Elias 

menar på att skam är en känsla som automatiskt och vanemässigt uppkommer hos individer 

vid särskilda tillfällen (1991, s.359). Känslan av skam handlar om en rädsla för social 

degradering, eller en rädsla för andra individers attityder som påverkar den egen självkänsla. 

Skamkänslan är även en form av olust eller rädsla som uppkommer i situationer där en individ 

känner sig hotad på grund av en känsla av underlägsenhet samt att individen inte kan avvärja 

sig från detta hot (Elias, 1991,s.359-369). Man kan alltså inte komma undan känsla av skam 

eftersom att man vid tillfället inte kan avlägsna sig från platsen eller situationen. 

Själva skamkänslan uppstår när en individ kommer i konflikt med andra människor som hen 

har någon slags förbindelse till, antingen nära eller avlägsen. Konflikten mellan andra 

människor uppstår när en individ har ett beteende som inte representerar den samhälleliga 

uppfattningen om vad som anses vara ett korrekt beteende (Elias, 1991, s.360). Det som sedan 

sker när en individ går emot samhällets normer är att individen blir bestraffad på något sätt, 

generellt sätt handlar detta om att individen får en känsla av skam, olust eller en känsla av 

underlägsenhet i förhållande till andra (Elias, 1991, s.342). Dessa känslor leder i sin tur till att 

individer känner en rädsla för att överträda sociala förbud (Elias, 1991, 361).  

Skam uppstår alltså när en individ bryter mot samhällets förbud eller normer, men individen 

bryter även mot det egna jagets normer då individen har internaliserat samhällets normer och 

är själv medveten om att beteendet eller böjelsen inte är korrekt. Denna skam som 

kännetecknas av en obehagskänsla, rädsla eller en pinsamhet leder till att individen reglerar 

sitt beteende för att komma undan framtida sanktioner mot beteendet (Elias, 1991, s.365). Så 

om en individ går emot eller gör motstånd mot samhällets normer blir en individ bestraffad, 

vilket i sin tur generellt sätt leder till att individer fogar sig tillbaka under samhällets normer.  

En annan teoretiker som har behandlat känslan av skam är William McDougall. I hans bok 

”An introduction to social psychology” (1922) menar han på att skam är en känsla som 

påverkar vårt sociala beteenden. Skam är en känsla som är nära sammankopplat med vårt 

självmedvetande, detta gör att när vi umgås med andra individer så är vi starkt medvetna om 

vårt beteende samt att vi är medvetna om att andra utvärderar oss (McDougall, 1922, s.145-

149). Skamkänslan uppstår alltså när vi sänker oss själva i andras ögon, att vi har ett felaktigt 
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beteende vilket leder till att vi för en stund får ett sämre självförtroende samt inte känner oss 

nöjda med oss själva (McDougall, 1922, s.148).  

Metod 

Urval  

Val av vilken data som skulle användas skedde genom att läsa igenom litteratur som kunde 

vara relevant för studien. Den bok som tillslut ansågs vara mest relevant var ”Jag minns alla 

mina älskare och hur de brukade ta på mig” av Kerstin Thorvall (2000), detta då den ansågs 

vara den bok som närmast behandlade ämnet som var av intresse att studera. Varför man har 

valt att använda ett skönlitterärt verk istället för att göra en intervju eller enkätundersökning, 

är på grund av att man annars kan ha svårt att få djupgående information om en individs 

sexuella upplevelser. Detta då man genom en intervju kanske inte får ärliga svar eftersom att 

sexualitet är något privat som man generellt sätt inte delar med sig av till andra, samt att man i 

enkätundersökning kan ha svårigheter att få individer att uttrycka sina individuella 

erfarenheter om sex och sexualitet. Detta eftersom att man i en enkät använder färdiga svar 

och inte låter individer att prata fritt om sina erfarenheter.  

Vissa kanske skulle anse att Thorvall som författarinna är någon som sticker ut i sitt 

författarskap samt att hennes sexualitet kan vara något som inte beskriver en ”verklig” 

kvinnlig sexualitet. Detta har valts att bortse ifrån eftersom vi inte vet något om hur många 

sexpartners kvinnor generellt sätt har eller hur kvinnor uttrycker sin sexualitet. Men uppfattar 

det fortfarande som att Thorvalls sexuella möten och de motstånd hon säger sig ha upplevt 

kan säga något om samhället, och särskilt om de kvinnorna med en liknande sexualitet eller 

en önskan om att ha ett likartat sexliv. Vissa kan även ha invändningar mot att Thorvalls 

sexualitet skildras under olika samhälleliga kontexter, men eftersom att boken är skriven 2000 

anser jag att den skildrar synen på sexualitet i en modern kontext då hon skriver boken under 

influens av rådande normer.  

Varför man kan använda sig av skönlitteratur i en uppsats är på grund av att skönlitteratur 

säger något om samhället vi lever i. Detta om man definierar kultur som Stuart Hall gör i 

boken ”Representation” (2013), det vill säga att kultur inte enbart är litteratur, målningar, 

musik med mera, utan att kultur är en process där man har en uppsättning praktiker. Hall 

menar även på att kultur är en produktion där man utbyter meningar, det vill säga, att man 

fokuserar på de delade meningar som finns inom en grupp eller samhälle (2013).  Vidare 
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använder sig Hall av begreppet ”representation” som anses vara en viktig del då man studerar 

kultur eftersom att ”representation” betyder att man använder språk för att säga något 

meningsfullt om, eller att representera, världen till andra människor. Templeton har liknande 

åsikter som Hall, men beskriver det som att litterära verk är kulturella på så sätt att de är ett 

dynamiskt ögonblick som medlar mellan det individuella och det sociala, samt mellan dåtid 

och nutid (1992, s.21). Vidare menar hon att litterära verk kan förstärka dominanta ideologier, 

men kan även störa dem eftersom att relationen mellan litterära verk och dess sociala kontext 

kan visa på att litterära verk är kulturella krafter (Templeton, 1992, s.20).  

En annan viktig aspekt som Templeton tar upp är relationen mellan sociologi och litteratur. 

Hon menar att sociologer har använt sig av litteratur för at visa på annars abstrakta, sociala 

koncept såsom alienation, grupper, klass skillnader och genusroller (Templeton, 1992, s.21). 

Litteratursociologin visar på att litterära verk visar på komplicerade sociala process samt att 

den menar att de sociala konsekvenserna av litteratur bor i samspelet mellan text och kontext, 

inom vilken den skapas och tolkas (Templeton, 1992, s.25).  

Varför litteratur kan säga något om samhället, enligt Templeton, är på grund av att textuella 

meningar är likartat med sociala meningar eftersom att all förståelse tar plats i språket, och 

därmed kan litterära verk och erfarenheter användas för analys av samhället eftersom att man 

då kan få en förståelse för hur man läser världen och avslöja den spekulativa, själv-reflexiva 

karaktären (Templeton, 1992, s.27).  

Utifrån dessa två teoretiker så kan man sammanfatta att skönlitterära verk kan användas för 

att belysa mer generella aspekter av samhället då kultur är en process där man har en 

uppsättning praktiker. Dessa praktiker kan man sedan genom språk belysa eftersom att man få 

gör ett utbyte av meningar i samhället, samt att man genom språket belyser olika aspekter av 

samhället. Skönlitteratur, som är ett språkligt utbyte av meningar, kan användas som data för 

att belysa en individs erfarenheter av samhället eftersom att man få får en förståelse för hur 

individen läser samhället och ser sig själv i relation till samhället.  

Om man därmed återgår till tanken om att kultur är ett utbyte av meningar och betydelser, 

samt att textuella meningar är likartad med sociala meningar, och att språket är av relevans för 

att få en förståelse för hur individer uppfattar världen så kan man använda skönlitteratur i en 

studie. I detta fall är skönlitteraturen Thorvalls bok där hon själv är huvudkaraktären, där 

hennes erfarenheter av samhället i relation till hennes sexuella möten med män och samhällets 

reaktion på det kan säga något om samhället i stort. Thorvall producerar alltså något för att 
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utbyta sin mening eller upplevelse om ett ämne och därmed säger hon något om sina 

upplevelser av samhället, samt de normer och värderingar som existerar i samhället kring 

kvinnors sexualitet i stort.  

Genomförande 

Det första som gjordes var att läsa igenom data noggrant, i detta fall är det boken ”Jag minns 

alla mina älskare och hur de brukade ta på mig” (Thorvall, 2000), samt att boken lästes flera 

gånger för att se hur relevant boken var som data för studien.  

Därefter lästes boken igenom igen och de initiala koderna skapades vilket hjälper en att bryta 

ner data i mindre komponenter och fångar essensen i materialet, samt att det här är väldigt 

viktigt att man har ett nära fokus på texten (Charmaz, 2006, s.47).  De initiala koderna som 

kodades fram finns bifogade som bilaga. 

Efter de initiala koderna gick kodningen vidare till att skapa fokuserade koder. Med 

fokuserade koder menar man att man använder de mest signifikanta koderna eller de koderna i 

den initiala kodningen som har nämnts mest i data (Charmaz, 2006, s.57). Därefter bestämmer 

man sig för vilka initiala koder som har mest betydelsen för analysen, det vill säga, vilka 

koder som skapar en mer analytisk kodstruktur samt sammanfattar essensen i data. Det som 

gjordes när de fokuserade koderna skapades var att noggrant se igenom de initiala koderna 

som den första kodningsprocessen kommit fram till och försöka hitta teman i de initiala 

koderna. De teman eller mönster som sedan uppfattades i de initiala koderna kunde man sedan 

lägga in under ett större paraplybegrepp. Ett exempel på detta är att många ord i de initiala 

koderna så som saknad, skam, förälskelse och så vidare kunde ingå under ett större tema som 

blev kallat ”känslor” (fokuserad kod). De fokuserade koderna finns bifogade som bilaga. 

Efter att de fokuserade koderna var gjorda blev det att gå vidare till att skapa teoretiska koder. 

Teoretiska koder är en mer sofistikerad nivå av kodning där man försöker at se ett möjligt 

samband mellan de fokuserade koderna man har (Charmaz, 2006, s.63). Teoretiska koder 

kontextualiserar inte bara de koderna man tidigare kommit fram till, utan de hjälper även en 

att röra sin analys mot en mer teoretiskt inriktning.  

De teoretiska koderna skapades genom att noggrant titta på de fokuserade koderna och se om 

det fanns koder som kunde föras samman, om det var så att man kunde se ett samband mellan 

dem. Ett exempel på detta är att man fick fram de fokuserade koderna lust, erotik, passion och 

sexualitet. Dessa begrepp fick tillsamman bilda den teoretiska koden sexualitet.  
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Efter hela kodningsprocessen så kom jag fram till tre olika teoretiska koder: 

 Sexualitet 

 Sexuella praktiker 

 Justering av beteende 

Skillnaden mellan temat sexualitet och sexuella praktiker är att sexualitet i detta fall kommer 

att få belysa de samhälleliga normerna kring sexualitet, medan temat sexuella relationer 

kommer att få stå för vilken sexualitet som praktiseras.  

Etiska förhållningssätt 

Etik inom forskning är viktigt att ta hänsyn till eftersom att man inte vill att någon ska komma 

till skada på grund av den forskning som man bedriver. Därför utvecklade forskningsrådet 

fyra olika huvudkrav som man ska ta hänsyn till när man bedriver forskning: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 1990, s.7).  

I denna studie så är det svårt att ta hänsyn till etiska problem. Detta grundas i att det inte finns 

några undersökningsdeltagare studien. Både informationskravet och samtyckeskravet har en 

tanke om att man ska informera och få ett samtycke av de individer man undersöker, vilket 

man inte kan få i denna studie. När det sedan kommer till nyttjandekravet så behandlar 

studien inte känslig uppgifter så som personuppgifter, förutom författarens namn men gör ett 

antagande om att författaren kan stå för sin egen bok. Även när det kommer till 

konfidentialitetskravet och tanken om etiskt känsliga uppgifter så görs ett antagande om att 

författaren har gjort sitt för att inte utlämna individer som inte vill bli igenkända i boken.  

Etiska förhållningssätt är i denna studie mycket beroende av vad författaren har gjort för att 

inte individer som hon skriver om kan bli igenkända. Detta då boken bitvis är självupplevd 

och man kan därför inte svara på om hon har använt personers riktiga namn eller inte. Om 

författaren aktivt har gjort ett val att till exempel ändra namn på de personer hon mött och 

ändrat vart hon har träffat dem är inget som nämnts i boken. Därmed kan man tänka sig att ett 

etiskt problem kan vara att individer i boken kan vara igenkännbara genom att författaren inte 

ändrat namnen och vart hon träffat dem. 
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Analys 

Analysen kommer att behandlas i relation till de tre teman som metoden resulterade i. Dessa 

tre teman var sexualitet, sexuella praktiker och justering av beteende. Skillnaden mellan temat 

sexualitet och sexuella praktiker är att sexualitet står för samhällets normer kring sexualitet 

medan sexuella praktiker belyser hur sex och sexualitet praktiseras av en individ, vilket i detta 

fall är det huvudkaraktären Thorvall. Sexualitet och sexuella relationer kommer att belysas 

med hjälp av teorierna om sexuella värdehierarkier och genus, samt att temat justering av 

beteende kommer att belysas av teorin om skam. Analysen är uppdelad i fyra olika rubriker 

som kommer att ha fokus på olika nyckelaspekter som återkommer i boken.  

I analysen kommer det att ges exempel på hur Thorvall i boken ”Jag minns alla mina älskare 

och hur de brukade ta på mig” (2000) påverkas och går emot de sexuella värdehierarkierna 

och genus praktiker. Skam kommer även att användas för att belysa hur Thorvall påverkas av 

andras attityd gentemot henne samt se i vilken situation eller vid vilka överträdelser av en 

norm som en skamkänsla uppstår hos Thorvall. Viktigt att poängtera är att när det bara skrivs 

Thorvall hänvisar man till Thorvall som huvudkaraktär i boken och inte till hennes 

författarskap eller andra aspekter av henne som person. 

 

Sexuellt umgänge över generationsgränser 

”Och så är jag då här fyrtiosju år med en ung pojkes kantiga kropp över mig” (Thorvall, 2000, s.32) 

 

Sexuella möten med yngre män är ett genomgående tema i hela boken, vissa män som hon har 

möten med är 24 år yngre än henne själv. I hela boken är det bara en man hon möter som är 

äldre än henne själv, denna man har hon dock ingen sexuell relation till utan upplever bara en 

känslomässig attraktion till honom. Hur Thorvall upplever sina möten med yngre män 

känslomässigt beskrivs inte tydligt, hon nämner vid ett tillfälle i boken att hon möter en man 

som är 16 år yngre och att hon upplevde det som ”chockerande” (Thorvall, 2000,s.123).  Men 

generellt får man en upplevelse av att hon inte ser sina möten med yngre män som något 

problematiskt eller normbrytande. Vad man däremot kan ana är att det finns en blyghet, som 

hon benämner det själv, när hon möter yngre män. Vid ett tillfälle i boken möter hon en yngre 

man på ett disco och nämner att hon inte vågar att titta närmare på honom, men när hon vågar 

att se på honom så inser hon hur väldigt ung han är (Thorvall, 2000, s.32).  Blygheten i detta 
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fall är en medvetenhet om att det finns en norm emot att ha sexuella umgängen mellan 

generationer. Känslan av att något är chockerande eller att det uppstår en blyghet är en 

antagligen en effekt av att hon är medveten om att hon kan beläggas med skam av andra 

individer eller samhället, men även en skam över sig själv eftersom att intima relationer över 

generationsgränser är något som går emot normen. Man kan även säga att Thorvall förhåller 

sig till normen om att det är att gå emot normen att ha sexuellt umgänge över 

generationsgränserna, vilket hon är medveten om, men samtidigt har hon en slags lustkänsla 

som gör att hon går emot denna norm. 

Hur allmänheten och andra individer reagera på hennes val av yngre män är inte av något 

positivt slag, Thorvall beskriver på ett ställe i boken att hon kysser en yngre man på 

dansgolvet och hon uppfattar hur individer runt omkring dem ger ogillande blickar, samt kan 

höra viskningar och fnitter (Thorvall, 2000, s.40). Thorvall nämner att många i den mediala 

sfären ansåg henne vara den ”skamliga, pojktokiga författarinnan” (2000, s.182).  Att andra 

individer väljer att ge dem ogillande blickar eller kalla henne för en skamlig, pojktokig 

författarinna är något som Thorvall själv upplever som att andra försöker att ge henne en 

känsla av skam eller försöker att påpeka att hennes beteende är felaktigt. Dock så beskriver 

Thorvall i detta fall att hon inte får någon känsla av skam eller liknande men man kan tänka 

sig att andra individer försöker att ge henne en känsla av skam genom att kalla henne vissa 

saker eller att ge henne ogillande blickar, eller i alla fall vad hon själv uppfattade som försök 

till det.  Varför en känsla av skam inte uppstår kan bero på att hon själv inte upplever 

åldersskillnaden som något större problem. Alltså så ser man att en känsla av skam inte 

uppstår hos Thorvall i samband med att gå emot normen när det kommer till sexuella 

relationer över åldersgränser.  

Vad man kan se här i relation till sexuella värdehierarkin är att om man har sexuella relationer 

som går utanför vad som anses vara normalt sex, så kommer man att få en reaktion från 

samhället eller individer. Reaktionen i det här fallet är att man visar ett ogillande mot 

beteendet, eller vad Thorvall upplever som et ogillande, för att göra ett försök till att 

korregiera beteendet mot vad som passar in i normen. Detta korrigerande kan ses i relation till 

begreppet skam, att man använder skam eller försöker visa någon annan individs felaktiga 

beteende eller underlägsenhet, till exempel ogillande blickar eller användandet av öknamn, 

genom användandet av skam.  
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Ett annat exempel på när Thorvall har umgänge över generationsgränsen är när hon möter en 

ung man när hon är i ett annat land och deras möte pågår under några dagar. Han är alltså 

yngre än henne och nyexaminerad läkare, och hon känner en gemenskap med honom då de 

båda är från Sverige. Hon beskriver att de har en stark attraktion till varandra, till en början 

bara en mental attraktion, som sedan går över till att de har sex flera gånger, samt att hon 

beskriver sig själv som en ”sexuellt skenande kvinna i mogen ålder” (Thorvall, 2000, s.94) 

vid deras sexuella möten. Mer ingående vad det ha för slags sex eller hur ofta det sker 

beskriver Thorvall inte i boken. Vad som sedan sker är att de är på en båt och hon blir sjösjuk 

och han börjar ta hand om henne. Thorvall säger då att han definitivt övergått från att vara 

älskare till doktor och att all erotiskt förtrollning var borta (2000, s.95). Han tar alltså hand om 

henne för att han känner sig tvungen till, de hade ju haft en sexuell relation och var nästan 

ensamma i ett främmande land, men han kan inte dölja sin lättnad när han blir av med henne 

och hon åker hem till Sverige (Thorvall, 2000, s.96-97). 

Några månader senare får hon ett brev från honom: 

Han hade haft tid att fundera över vår ”historia” och hade sin analys över mig klar. Jag fäste för stort 

avseende vid det sexuella, och att det var något jag borde arbeta med. Av det förstod jag att han hade 

bytt medicinsk disciplin och gått in för psykiatrin istället (Thorvall, 2000, s.98) 

Brevet innehåller en problematisering av hennes sexualitet, mannen hon mött berättar för 

henne att hon lägger för mycket avseende vid det sexuella och borde arbeta med det. Thorvall 

upplever detta brev som torrt och bemästrande, och upplever antagligen en underlägsenhet i 

relation till mannen som skrev brevet. Denna underlägsenhet kan vara en känsla av skam som 

hon upplever eftersom att någon påpekar hennes beteende på ett negativt sätt. Man kan inte 

avläsa om det var mannens avsikt att belägga Thorvall med skam men vad man kan ana är att 

det finns en negativitet i synen på Thorvalls uttryck av sin sexualitet.  

Thorvall upplever alltså denna underlägsenhet i samband med att hon gjort motstånd mot 

samhällets normer och blir på ett sätt bestraffad med skam, även om det möjligen inte var 

mannens intention att göra det. Thorvalls brott mot normerna är i detta fall att de till en början 

hade en mental attraktion med mannen men som sedan gick över till att de har sex i tre dygn, 

vilken typ av sex framgår inte. Vad man kan tänka sig är att mannen har en bild av henne som 

promiskuös vilket enligt den sexuella värdehierarkin inte är vad som anses vara en normal 

sexualitet. I relation till den sexuella värdehierarkin kan man även se att de brott Thorvall 
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begår är sex över generationsgränser då hon har sex med en man som är betydligt yngre men 

även en viss form av casual sex då de inte har någon kärleksrelation till varandra.   

Thorvalls erfarenheter av sex över generationsgränserna visa på att det finns normer kring 

vilka ålderskategorier som kan ha sex med varandra. Detta kan man se då Thorvall upplever 

som vissa tillfällen som chockerande samt att hon upplever det som att andra individer och 

samhället försöker att påpeka att hennes beteende är felaktigt och därmed försöker att få 

henne att förändra sig. Vad detta säger om samhället är alltså att normerna kring ålder och sex 

påverkar individers val av sex partner, i detta fall inte Thorvall, men man kan anta att 

eftersom att samhället har ett behov av att alla individer följer samhällets normer och Thorvall 

upplever det som att andra försöker att upprätthålla samhällets normer. Detta kan antas leda 

till att en del kvinnor har svårt att välja yngre sexpartners på grund av de rådande normerna. 

Hennes erfarenheter visar alltså på att samhället har ett behov att försöka upprätthålla normer 

kring sex och vem man har sex med. Dock så är det att poängtera att dessa normer kring sex 

över generationsgränser är mer en slags begränsning för kvinnor än män. Kvinnor får ofta 

benämningar såsom MILF
1
 eller cougar

2
 när de har sex med yngre män, men ett liknande ord 

för män som har sex med yngre tjejer existerar inte vilket visar på att samhället har ett behov 

av att sätta en stämpel på kvinnor som har sex med yngre män men inte för män som har sex 

med yngre tjejer. Detta behov av samhället att kategorisera kvinnor men inte män leder till att 

män får ett större handlingsutrymme utan att bli stämplad som något som man själv inte 

identifierar sig med. Kvinnor däremot som blir stämplade som MILF eller cougar kan ha svårt 

att identifieras sig med dessa begrepp då de är starkt sammanlänkade med pornografi och att 

begreppen ofta har en negativ betoning. Absolut finns det benämningar för män så som 

”snuskgubbar” men generellt sätt passar denna benämning in på en man som har en sexuell 

dragning till barn under 15 år. Sexualiteten blir på så sätt könad, det vill säga, kvinnors 

sexuella beteende i relation till ålder får en helt annan betydelse än för män. Denna tanke om 

att sexuella beteende och ålder har olika betydelse för män och kvinnor kommer att 

återkomma till i avsnittet ”Erotik, reaktioner och psykiatrisk klinik”, där exempel kommer att 

ges hur man kan se detta i empirin.  

 

                                                           
1
 En attraktiv äldre kvinna, oftast en mamma, som är ansedd vara ett sexuellt objekt av en yngre man 

2
 En äldre kvinna som söker sexuella kontakter med betydligt yngre män 
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Otrohet och älskarinna: njutning och ångest 

”Han var inte bara sexton år yngre. Han var också ringförlovad med Anette, tjugotre, som skulle bli 

arkitekt” (Thorvall, 2000, s.124) 

I boken finns det många exempel på att Thorvall har relationer med män som är gifta och blir 

en slags älskarinna, men även exempel på när hon själv är gift och är otrogen. Ovan nämns ett 

av exemplen, ett annat är att hon har en relation med en ung man som är gift, men hon har 

svårt att förstå att han är gift då han är så ung (Thorvall, 2000, s.45). Thorvall var även under 

8 år älskarinna till en man som var gift med en annan kvinna. Denna man uttryckte att han 

skämdes över deras relation, mest på grund av att han ansåg henne vara så ”gammal och 

spektakulär” (Thorvall, 2000,s.170).  

I relation till den sexuella värdehierarkier är mannens formulering ”gammal och spektakulär” 

ett uttryck för, kan man ana, att han är medveten om att både att han är otrogen samt att han 

har sexuellt umgänge med en kvinna betydligt äldre än honom själv som är emot normen. Att 

han sedan ger uttryck för är att han skäms över hennes ålder, framställs i boken som att han 

skäms över sitt eget beteende. Detta framställs genom att mannen vid ett tillfälle försöker att 

avsluta deras sexuella relation men lyckas inte, detta försök kan vara en strävan från mannens 

sida att justera sitt beteende till vad normen anser vara normalt, alltså att man inte ska vara 

otrogen och inte ha sex över generationsgränserna.  

Vi visste villkoren. Till exempel att jag var fyrtiotvå, gift och hade fyra barn. Äktenskapet hade hållit i 

drygt sju år och jag hade visserligen varit besvärlig, bråkat och gråtit och rymt en del men jag hade 

varit trogen. Jag menar: jag hade inte begått äktenskapsbrott. Nu hade jag gjort det. Ändå från 

söndagsskolans dagar visste jag att syndens lön är döden (Thorvall, 2000, s.124) 

För att göra ett försök till att visa på hur Thorvall ser sig själv i otroheten är svårt att avläsa i 

boken. Men som man kan se i citatet ovan ser hon otrohet som äktenskapsbrott och är därmed 

medveten om att det hon gjort är något som hon själv anser vara fel. Hon är alltså medveten 

om att hon har överträtt en norm. Dock så visar hon inte på någon större känsla av skam eller 

ångest i detta. Men kan tänka sig att med begreppet ”syndens lön är döden” så är hon väl 

medveten om att det är ett brott mot normer att vara otrogen. Hon ser sig själv som att hon går 

emot normer och man kan då se att hon är påverkad av samhällets normer kring att man inte 

ska vara otrogen, och därmed medveten om att hon gör fel.  
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Han försökte att hejda det. Han värjde sig, men jag var inte till att hejda – jag var otillräknelig. Ett 

vårdfall. Men ingen fanns som kunde hejda mig. Alla dessa duktiga ordentliga år då jag skött mig. 

Ååå, nu rev jag ner det, nu stormade jag fram och såg inte vem och vad jag stampade på. I snabba 

sneda skärvor och ljus kunde jag se vad jag höll på med men de slocknade snart och jag stormade 

vidare. Han var både räddare och klokare än jag. Men jag förförde honom; man kan inte påstå att det 

var svårt. (Thorvall, 2000s.126)  

Thorvall ger här en beskrivning av att hon för tillfället inte bryr sig om vem hon sårar i 

samband med otrohet. Hon kan i små ögonblicken förstå vad hon håller på med, men har en 

känsla av att lusten tar över henne och att hon inte bryr sig om vem som hon sårar. Här kan 

man även se att hon har ett väldigt typiskt kvinnligt genus, då hon beskriver det som att lusten 

tar över henne vilket även kan relateras till att hon går på känslan. Även här är ett exempel på 

hur hon går emot normer som finns inom den sexuella värdehierarkin när det kommer till 

ålder men även när det gäller otrohet. Men samtidigt så ser man att normen om att man inte 

ska vara otrogen påverkar henne, detta då hon beskriver det som att hon i vissa ögonblick 

förstår vad hon håller på med. Denna förståelse visar på att hon är medveten om att hon går 

emot normen och man ana att hon har en känsla av att hon gör fel. 

 En annan intressant aspekt i relation till den heterosexuella matrisen och genusdualism är att 

dessa teorier innefattar tanken om att det finns två kön som är hierarkiskt ordnade, där 

mannen är överordnad kvinna. Om detta ses i samband med att Thorvall beskriver det som att 

det var hon som förförde mannen och inte tvärtom vilket betyder att hon beter sig väldigt 

icke-kvinnligt, vilket innebär att hon även överträder normer om vad som anses vara manligt 

och kvinnligt. Att Thorvall är den agerande personen som tar för sig är könat som ett manligt 

agerande, vilket gör henne till en normbrytare även när det kommer till normer kring vad som 

anses vara manligt eller kvinnligt agerande i samband med sexuella möten. Men generellt sätt 

kan man se att Thorvall har ett ganska typiskt kvinnligt beteende. Detta då man kan se i 

hennes beskrivningar av sex att hon är starkt påverkad av känslor, ett slags kaos uppstår som 

man kan se här ovan. Hon är starkt påverkad av känslor och på grund av hennes känslor i 

situationen uppstår ett kaos, alltså otroheten som skapade en skilsmässa i den relationen hon 

var i. 

Det var evigheten i något av otrohetens skamliga rum, fläckad av passion, ångest och 

sperma.(Thorvall, 2000, s.170) 
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Vad som vill belysas med detta citat är på hur Thorvall själv har för syn på otrohet. Hon 

beskriver här en blandning av passion och ångest, alltså en slags ambivalens av känslor. 

Känslan av att det hon gör är fyllt av passion och lust står i kontrast till en känsla av ångest 

och medvetenhet om att det hon gör är fel. Att Thorvall är påverkad av normer kring 

sexualitet och vem man ska ha sex med kan man tydligt se, att hon är medveten om att man 

inte ska ha sex med en individ som har en relation med en annan individ.  

Vidare är användandet av ordet ångest intressant att poängtera, eftersom att det kan syfta till 

att hon känner en viss skam över sitt beteende. Detta då det visar på en självmedvetenhet hos 

henne och ett medvetenande om att det hon gör är emot normen samt att andra individer 

kommer att utvärdera henne utifrån hennes handlingar. Även användandet av ”otrohetens 

skamliga rum” är en indikation på att hon känner skam eller är medveten om att hon borde 

känna skam i situationen. 

Thorvalls erfarenheter kring otrohet visar på att normer kring att sex ska ske mellan personer i 

en kärleksrelation existerar i samhället. Vilket annars, som Thorvall upplever det, skapas 

känslor av njutning och ångest. Det man kunde se var att hon var påverkad av normer kring 

sexualitet och vem man ska ha sex med kunde man se. Vad man kan anta är att kvinnor i stort 

påverkas av normer kring att man inte ska ha sex med individer som redan är i en relation 

eller att man själv inte ska ha sex med andra när man är i en relation. Vad detta säger om 

samhället är att normer kring äktenskapet/partnerskapets tyngd i samhället fortfarande 

existerar och påverkar, den man har en kärleksrelation med ska man vara trogen och ärlig 

mot. 

 

Sex, engångsligg och män som inte betyder något 

Män som medicin. Män som tröst. Män som underhållning. Kanske en eller annan av dem skulle bli 

stött, om han förstod hur hans giljande och knullande, dessa djupmörka ögon, vita tänder och 

smeksamma tonfall betydde så litet för den där medelåldersdamen som en vecka senare reste sin väg. 

(Thorvall, 2000, s.80) 

Många av de möten med män som Thorvall har säger hon själv inte betyder något för henne, 

att det bara är män som hon möter i förbifarten, är ett vanligt inslag i boken. Citatet ovan visar 

på hur hon använder sig av sex (män) för att läka sig själv, finna tröst men även bara för 

underhållningens skull. I relation till den sexuella värdehierarkin går det emot vad normen 
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anser vara ”rätt” sexualitet. Enligt den sexuella värdehierarkin ska normalt sex ha syftet till att 

samlaget ska vara i relation till äktenskap, kärlek eller reproduktion och inte inom ramen för 

vad som den sexuella värdehierarkin benämner som promiskuitet. Promiskuitet är något som 

man kan använda för att beskriva Thorvall. Ordet har i denna bemärkelse en negativ 

association (vilket många synonymer till ordet också har samt att man ser att ordet är könat, 

alltså att man associerar promiskuitet med kvinnor) men om man ser till Thorvalls egna 

känslor av hennes sexualitet upplever hon själv generellt inte sin sexualitet som något 

negativt, vilket visar på att promiskuitet inte behöver upplevas som något negativt hos 

individer.  

Med Billy fanns inga känslor inblandade i kärleksakten eller sexet, som det heter numera. Han var 

verkligen prototypen för det raka knullet, effektivt och ändå utdraget, så kan det gå för en två gånger, 

medan man avskyr honom och vill spy på sig själv. (Thorvall, 2000, s.74) 

Mer belägg för att Thorvalls sexualitet skulle vara mer åt det promiskuösa hållet visar citatet 

ovan på. Vad man ser här är att hon har känslor för mannen hon har sex med, i detta fall avsky 

och en känsla av att hon vill spy på sig själv, men samtidigt ser man en likgiltighet inför 

mannen hon har sex med vilket visar på att han inte betyder något för henne. Vidare kan man 

se det genom att hon beskriver det som att hon avskyr denna man som hon har sex med men 

har det ändå, endast för njutningens skull. En annan aspekt av detta om man ser till hennes 

promiskuösa sida är att det kan uppfattas som något negativt, detta då hon upplever det som 

att hon vill spy på sig själv då hon är med mannen hon har sex med.  Ett annat sätt man kan se 

hennes mer promiskuösa sida beskriver hon sina engångsligg som:  

Dom där männen man träffar i förbifarten, rycker till, känner ett snabbt sug genom kroppen, lite 

svindel och svammel, en lätt andfåddhet och så blir det sängläge eller i bilen eller i parkens lummighet 

en augustikväll eller mot en vägg, då är det nog natt, ja alla dessa erotiska slarvigheter som en kort 

stund känner alldeles nödvändiga. (Thorvall, 2000,s.79) 

Thorvall beskriver dem som slarvigheter, men ändå som något som känns alldeles 

nödvändigt. Även här upplevs det som en ambivalens av känslor kring rådande normer, att 

hon benämner vissa engångsligg som slarvigheter kan vara ett uttryck för att hon är medveten 

om att de inte hör till normer, att engångsligg eller casual sex är något som rör sig utanför det 

som anses vara normalt sex. Men å andra sidan går hon emot det eftersom att hon styrs av sin 

egen lust för tillfället mer än samhällets normer. När hon benämner något som slarvigheter 

kan man se att det finns en medvetenhet om normen kring promiskuitet och att hon påverkas 
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av den. Att man beskriver något som ”slarvigheter” kan anses ha en negativ betoning och 

därmed ser Thorvall sig själv som en slarvig person i vissa av en hennes erfarenheter av 

casual sex. 

Thorvalls erfarenheter av engångsligg visar en sida som sexuella värdehierarkin benämner 

som promiskuitet, och anses vara en mindre värdig sida av sexualitet. Promiskuitet kan anses 

vara en mindre värdig sexualitet då ordet är könat, som tidigare diskuterats ovan, könat på sätt 

att det avser en kvinnlig sexualitet. Promiskuitet har även en negativ betoning då ordet kan 

syfta till kvinnor som har en väldigt lösaktig sexualitet eller att en kvinna har en lägre moral 

eftersom de har sex utanför de rådande normerna. Thorvalls sexualitet kan man benämna som 

promiskuös då hon har ett aktiv sexliv med olika män, men behöver det vara något negativt? 

Samhället benämner kvinnor med ett aktivt sexliv som promiskuösa möjligen för att göra en 

skillnad mellan kvinnlig och manlig sexualitet, eftersom att det finns inget liknande ord för 

män med ett aktivt sexliv likt att det inte finns något ord för män som har sex med yngre 

kvinnor. Man kan se att det finns försök till att särskilja kvinnlig och manlig sexualitet åt, att 

samma sexuella beteende får olika betoningar beroende på om det är en kvinna eller man som 

har beteendet. Kvinnor får en negativ betoning, men för män så är den varken positiv eller 

negativ, mer neutralt, ett slags normal tillstånd. Detta visar ännu en gång på att kvinnor och 

mäns handlingsutrymme i samhället är olika eftersom att kvinnor, återigen, blir stämplade 

med ett ord som är negativt och kan vara svårt at identifiera sig med. Kvinnor med ett aktivt 

sexliv behöver inte uppleva det som negativt men begränsas av de normer som samhället har 

kring att kvinnor ska ha en mer passiv sexualitet och män kan ha en mer aktiv och agerande. 

Detta sker möjligen för att om man vill anses vara en riktig kvinna ska man vara passiv medan 

män anses ska vara aktiva.  

Erotik, reaktioner och psykiatrisk klinik 

… och från noll skriker jag av vällust och vätska strömmar motståndslöst ut ur mig, jag blir våt under 

ryggen. Han blir då plötsligt vansinnig. Han tror att jag kissat i hans säng. Jag försöker förklara att så 

är det ju inte, han lyssnar inte, kör upp mig från sängen, öppnar ett skåp och tar ut ett rent lakan, 

frysande står jag bredvid honom och känner oron över att tänk om det blir likadant en gång till.  

(Thorvall, 2000, s.105). 

Thorvall beskriver här ett möte med en man när hon är i London, som hon följer med hem och 

har sex med honom. Det som sker är alltså att hon blir väldig våt och mannen godtar inte 

hennes förklaring till vad som händer och visar alltså ett missnöje med vad som skett. Detta 
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leder till att Thorvall upplever en rädsla över att det ska hända igen, vilket det även gör till 

och med två gånger till.  

Och när han nu fått sitt, river han en tredje gång sänglinnet ur vår kärleksbädd och sen är det bara att 

köra ut mig. Rysande och frysande med skakiga våta lår under kjolen. (Thorvall, 2000, s.106) 

Sedan efter att han har fått sitt, som Thorvall benämner det, kör han ut henne. Mannens 

uppvisande av missnöje och ilska över hennes beteende (ett beteende som är en fysisk 

reaktion som man inte kan kontrollera), beteendet i detta fall är att hon njuter även om han 

upplever det som att hon kissat och hans missnöje leder till att hon känner sig skamsen. Denna 

skam kan man se då Thorvall upplever en rädsla eller oro för att det ska hända igen, alltså har 

mannens försök till, eller vad Thorvall upplever det som, att korrigera hennes beteende 

lyckats genom att visa ilska och byta lakan.  

Hur man relatera begreppet skam här är genom att beteendet som Thorvall uppvisar inte är 

korrekt i en annan individs eller samhällets uppfattning Samhällets uppfattning kan även ses i 

relation till den sexuella värdehierarkin där denna teori påpekar att promiskuitet och casual 

sex är något som anses vara mindre värdig sexualitet. Även eftersom att mannen i detta fall 

får Thorvall att känna en skamkänsla genom att hon känner sig underlägsen gentemot en 

annan individ. Skam uppstår här i relation till ett brott mot normerna, eller vad denna man 

anser i detta fall, att hon njuter för mycket och får en fysisk reaktion som hon inte kan göra 

något åt som mannen inte gillar i Thorvalls uppfattning. Detta gör att mannens reaktion på 

hennes vätska leder till skamkänsla hos henne. Mannens reaktion behöver inte vara ett aktivt 

agerande till att ge henne skamkänslor, men det är vad hon upplever det som. 

… det som verkligen väckte mig var den brutala kylan som uppstod då han steg av mig, tände en 

cigarett, klev i sina kläder samtidigt som han kastade till mig kjol, tröja och trosor, detta tygstycke som 

skulle placeras mellan mina ben. (Thorvall, 2000, s.15) 

Att man använder skam som ett sätt för att försöka att korrigera en individs beteende är ett 

vanligt angreppssätt. Vad som sedan sker i citatet är att efter att Thorvall haft sex med en man 

kastar han kläderna åt henne och går sedan där ifrån. Vidare skyndar sig Thorvall till 

badrummet för att tvätta sig och lägga på puder för att på något sätt gömma att hon har haft 

sex. Bara att hon har en känsla av att hon måste dölja att hon har haft sex är en intressant 

aspekt eftersom att mannen i detta fall inte behöver det utan går bara sin väg. 
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 Medan hon står i badrummet upplever hon att hon skäms över hur hon är. Att hon inte kan 

vara klok och att det måste bli ett slut på hennes beteende (Thorvall, 2000, s.16). Vad hon 

menar med beteende i detta fall är hennes sexuella beteende. Varför denna skam uppstått kan 

ha berott på, vad hon själv nämner på sida 14, att hon upplever sig vara mycket mer påverkad 

av lust än vad han är. Att hon går igång på ett helt annat sätt än vad han gör, hon beskriver 

honom som om att han alltid är i kontroll. Det är sedan en kombination av mannens beteende 

och att hon reflekterar över sitt beteende som gör att en skam uppstår. Skammen uppstår alltså 

för ett normbrott i detta fall är att hon har gått igång för mycket och varit för kåt och för 

initiativtagande till sex, vilket i relation till genusdualism går emot vad som anses vara ett 

korrekt beteende för en kvinna. Vad man även kan se i relation till den sexuella 

värdehierarkin och genus är att Thorvalls läggning åt det mer promiskuösa hållet gör här att 

hon går utanför normer och att mannen på ett sätt påpekat att hon är för ”påverkad av lust” 

gör att hon sedan känner skam för sitt beteende. Att hon väljer att beskriva sig själv som 

påverkad av lust, och samtidigt beskriva mannen som att han alltid i är i kontroll är intressant 

eftersom att hon påpekar typiskt kvinnliga personlighetsdrag (styrd av känslor) medan män 

anses vara mer förnuftiga och har kontroll i alla situationer. Detta är intressant då man tidigare 

såg henne som aktiv och agerande och bröt mot genus praktiker då hon förförde en yngre 

man. Hur hon bröt mot genus praktiker var genom att vara en agerande och ta initiativet till 

sex vilket man kan se oftast är ett manligt agerande. Detta då man beskriver mäns beteende 

som aktivt och agerande, medan kvinnors agerande ses som mer passivt och avvaktande.  

Vad Thorvall upplever som ett försök av en man att hon efter sexet ska skynda sig att klä på 

sig, skyla sin kropp samt den kyla hon beskriver från mannens sida, leder till att Thorvall 

senare upplever en skam när hon försöker att dölja att hon har haft sex. Här kan man alltså se 

att en skamkänsla aktiverats hos henne genom att hon upplever en degradering i någon annans 

ögon, att en annan individ anser att hennes lust är för påtaglig. Eller kanske mer kan man 

prata om en känsla av underlägsenhet gentemot en annan person, detta då Thorvall upplever 

en kyla från mannens sida som aktiverar en skamkänsla hos henne.  

Jag var en femtionioårig svensk kvinna som stuckit från ett mentalsjukhus i sitt hemland, där man 

skulle omskola henne från erotik och förälskelser till sinne för kultur och det underbara i att få ta hand 

om barnbarnen. Att hon helt enkelt måste acceptera att nu var det för hennes del slut med kyssar och 

smek, hångel och lek mellan lakan, men att det ju finns andra värden, inte sant? En manlig patient i 

samma predikament skulle däremot fått veta att han ännu hade mycket att ge just som man. Han kunde 
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träffa en ny kvinna, avla nya barn, börja om från början och man skulle glömma att uppmuntra han 

teaterintresse. (Thorvall, 2000, s.185)  

Enligt Thorvall så upplever hon det som att det inte bara är enskilda individer som försöker att 

upprätthålla samhällets normer om sexualitet och intimitet, utan även psykiatriska kliniker. 

Detta då man i citatet kan se att det i detta fall är en psykiatrisk klinik som, vad Thorvall själv 

upplever, försöker att korrigera hennes beteende efter vad som anses vara normalt beteende 

för en kvinna i hennes ålder. En kvinna i hennes ålder ska alltså inte ägna sig åt sexuella 

aktiviteter utan istället skapa sig ett sinne för kultur och ägna tid åt barnbarnen. Thorvall 

upplever situationen som ett slags försök från den psykiatriska kliniken att påpeka att hennes 

beteende är fel och därför antar hon att det är ett försök från deras sida att aktivera en skam 

känsla hos henne, som hon tror de försöker att göra för att hon ska förändra sitt beteende 

En vidare tanke om skam kan man alltså här se som en slags bestraffning för överträdelser av 

normer som anses gälla för kvinnor i hennes ålder men inte för män i samma ålder, normer 

som man kan se i den sexuella värdehierarkin. Dock så är även detta ett bevis på att 

bestraffning för överträdelser av normer inte alltid kommer att påverka en individ, detta 

eftersom det Thorvall gör när hon ”sticker från mentalsjukhuset” är att åka till Cayenne i 14 

dagar och männen där ger henne både en ”hisnande och läkande känsla” (Thorvall, 2000, 

s.186). Detta visar på att även om individer går emot normen och individen upplever att 

samhället försöker att påpekar att ett beteende är felaktigt så kommer det inte alltid leda till att 

individer fogar sig efter samhället. Med det här kan man förklara varför Thorvall under hela 

sitt liv har levt ut sin sexualitet även om den många gånger går utanför normen för kvinnlig 

sexualitet, det vill säga, Thorvall internaliserar inte alltid andra individers eller samhällets 

tankar om henne och därmed kan hon fortlöpa med sitt beteende.  

Enligt vad Thorvall upplever kan man se att normen om sexualitet i detta fall skiljer sig 

mellan män och kvinnor, därmed kan man se att den sexuella värdehierarkin är könad, det vill 

säga, normerna kring sexualitet är olika för män och kvinnor. Utifrån citatet kan man avläsa 

att synen på sexualitet och ålder skiljer sig mellan kvinnor och män på så sätt att män i åldern 

50+ har en mer accepterad sexualitet, att män fortfarande kan träffa en ny partner och till och 

med skaffa fler barn, medan för en kvinna är hennes tid över för erotik och istället ska skifta 

fokus mot att uppskatta kulturella upplevelser och att barnbarn är något som ska ha hög 

prioritet.  
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Vad man kan se här är alltså att ålder och sex i relation till om man är man eller kvinnor är 

olika, sex för en kvinna som är 50+ är inte lika accepterat som för en man som är 50+. Vad 

detta säger om samhället är att normerna kring sexualitet är olika för män och kvinnor när det 

kommer till sex och ålder, där männen har rätt till en sexualitet i högre ålder medan kvinnor 

inte har det. Vilket man även kan se som ett genomgående tema i hela analysen är att män har 

rätt till sin sexualitet på ett mer fördomsfritt sätt än vad kvinnor har. 

Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur Thorvall påverkas och begränsas av 

samhällets normer i utövandet av sin sexualitet, samt att fokus även låg på att undersöka hur 

Thorvall upplevde att samhället eller enskilda individer försökte att korrigera hennes beteende efter 

vad samhället ansåg vara ett mer önskvärt beteende.  

Frågeställningen som skulle besvaras i denna uppsats var: 

 Hur påverkar och begränsar normer Thorvall i utövandet av hennes sexualitet? Bryter 

hon mot normerna och hur förhåller hon sig till normerna? 

 Hur upplever Thorvall att andra individer skam som en disciplinär metod för att 

begränsa hennes sexualitet och därmed upprätthålla samhällets normer? Hur reagerar 

hon på det? 

 

För att sammanfatta analysen kan man se att det finns några viktiga aspekter. Vad man kunde 

se var att Thorvall påverkades av normer i samhället men går även emot dem. Vilket visar på 

att människans beteende är något som påverkas av samhällets normer och värderingar men, 

som man även kunde se i Thorvalls beteende, att individer även går emot normer. Individer är 

alltså inte oförmögna till att välja sin egen väg.  

Man kunde alltså se i analysen att Thorvall bryter mot sexuella normer flera gånger, de 

normer som hon främst bryter mot är sex över generationsgränser, casual sex (engångsligg), i 

synd (i detta fall otrohet) och promiskuitet. Hur hon bryter mot dessa är genom att ha sexuellt 

umgänge med yngre män, sex med män som bara sker en gång samt att hon är otrogen både 

när hon själv är gift samt att hon är älskarinna till män som har en relation med en annan 

kvinna. Promiskuitet är något som är den främsta normen som hon bryter emot eftersom att 

man kan beskriva Thorvalls sexualitet som promiskuös. Dock, som tidigare nämnts, så har 
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detta ord ofta en negativ laddning, men det är något som det inte behöver vara utan de handlar 

mer om vilken attityd man till på kvinnors sexualitet och vilken rätt de har att uttrycka den. 

Man kunde även se att hon bryter mot typiska genus praktiker som är sammankopplat med ett 

visst genus, men samtidigt så beskriver hon sig själv som väldigt kvinnligt i sitt genusuttryck. 

Samtidigt kunde man även se att sexualiteten är könad, det vill säga, att sexuella uttryck får 

olika betoningar beroende på om det är en man eller kvinna som utför beteendet. 

Vad som händer när Thorvall bryter mot dessa normer är att hon upplever det som att andra 

individer försöker att upprätthålla samhällets normer genom att justera hennes beteende efter 

vad som anses vara normalt för henne som kvinna samt många gånger spelar hennes ålder in.  

Thorvall upplever det som i vissa fall att andra individer försöker att justera hennes beteende 

genom att försöka visa på att hennes beteende är fel, och försöker få henne att känna ångest 

eller skam över sitt beteende. Detta gör de genom att visa missnöje med beteendet på olika 

sätt, de ger ogillande blickar, påpekar hennes sexuella beteende genom att säga att hon har för 

stor fokus på det sexuella eller att hon är för kåt. 

Slutsatser som kan dras utifrån analysen är att individer påverkas och begränsas av normerna i 

samhället, och här avses normer i relation till kvinnors sexualitet.  Dock så kan man även se 

att normerna inte alltid styr en individs handlande, vilket betyder att normerna enbart har 

inflytande till en viss del men är inte en överhängande, tvingande struktur som styr alla 

individer. En andra slutsats som kan dras i relation till Thorvalls upplevelser är att individer 

har ett behov av att upprätthålla samhällets normer genom att försöka att justera andra 

individers beteende när de inte stämmer överens med samhällets förväntningar på beteende 

när det kommer till kvinnor och sexualitet. Viktigt att poängtera här är att dessa justeringar 

inte alltid biter på den som blir justerad utan i vissa fall fortsätter individer med ett beteende 

som inte är önskvärt även om det är emot normerna.  

Slutsatsen i relation till syftet visar att, som nämnts ovan, att kvinnor påverkas och begränsas i 

sin sexualitet på grund av rådande normer i samhället, men visar även på att kvinnor kan bryta 

mot dem. Det som sker då är att de generellt sätt blir belagda med skam eller att andra 

individer på något annat sätt försöker att justera deras beteende. Om man går vidare och ser 

slutsatsen i relation till frågeställningen ser man även här att Thorvall på många sätt är 

påverkad och begränsad av normer kring kvinnors sexualitet, att hon är medveten om hur 

spelreglerna ser ut. Men samtidigt går hon på många sätt emot normerna och gör det hon själv 

känner för och går mer på lustkänslan istället för att skrämmas av de kommande reaktionerna 
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från samhället. Vad som dock sker är att när hon utövar sin sexualitet är att Thorvall upplever 

det som att andra individer försöker att använda skam som disciplinär metod för att 

upprätthålla samhällets normer. Det gör de genom att visa missnöje, påpeka hennes sexdrift, 

ålder och så vidare. Thorvall reagerar många gånger med att känna en ångest, oro eller en 

skamkänsla vilket leder till att hon funderar över sitt beteende men generellt så kommer hon 

inte att förändra sitt beteende. Vid vissa tillfällen upplevs det även som så att individer 

försöker att ge henne en känsla av skam eller liknande men det fungerar inte, hon verkar inte 

alls brydd över deras försök. 

Om man sedan återgår till tanken om vad skönlitteratur kan säga om samhället så är det vad 

man kan läsa ovan. Thorvalls berättelse säger något om hur hon upplever samhället och hur 

hon upplever att samhället påverkar henne i utövandet av hennes sexualitet. Men hennes 

berättelse visar även på att hon som individ påverkas av de normer som samhället har skapat, 

samtidigt som hon visar på svårigheten med att bryta och förändra normer. 

Vad dessa slutsatser har för socialpsykologisk betydelse är att de vi visar på att normer kring 

kvinnlig sexualitet existerar samt att de påverkar kvinnor i valet av hur de uttrycker sin 

sexualitet. Men visar även på att normer inte alltid är det som ytterst avgör vilken handling en 

individ kommer att utföra, vilket betyder att normer inte har ett totalt avgörande när det 

kommer till individers handlingar. En annan betydelse är att slutsatsen visar på att andra 

individer, kan antas, försöker att följa normer och upprätthålla dem genom att belägga någon 

med skam när de överträder normer, detta för att något slags ”normalt” tillstånd ska råda i 

samhället. Men även här kan man se att man inte alltid belägger någon med skam när någon 

överträder normer, detta kan bero på att normer påverkar individer olika. 
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Bilaga 

Metod kodning  

Initiala koder 

Minnet 

Bubblar upp 

Män 

Ta på mig 

Nerver 

Älskare 2 

Handflator 

Åtrå 3 

Påverkad som jag 

Tillstånd 

Sluka mig 

Skrika 2 

Moral 

Gå ifrån honom 

Kyla från honom 

Kastade till mig kläder 

Bli ren 

Dölja det röda ansiktet 

Hålla undan skammen 

Måste bli ett slut 

Begär 

Hud 4 

Lukt 

Som en drog (sex) 

Sexuell laddning 

Permanent upphetsning 

Mer moderlig 

Kyssa 20 

Få ner mig på golvet 

På golvet (sex) 

På diskbänken (sex) 

Rinna längs benen 

Gråter 

Våt överallt 

Genant ymniga 

Blir liknad vid ”melon” 

Han måste torka sig 

Smek 2 

Värme 

Kvinnokropp 

Besatthet 

Lämnad 

Han försvann 

Sexuell besatthet 

Hans självgoda skratt 

Annan kvinna 

Dö av skam 

Bernhard 

Yngre 

Disco 

Ynglingar 

Dansa 2 

Inser att han är ung 

Närmare 

Kunde inte hålla emot 

Kärlekshistoria 

Svårt att andas 

Ålder 

Skamligt 

Säger inget syrligt 

Hjärtat rusar 

Gänglig pojke 

Vacker 

Kvinnotjusare 

Levande närvaro 

Vilt fladder i mig 

Passion 

Hans ungdom 

Äldre kvinna 

Skämma ut sig 

Älskare 

Njutning 2 

Lyckokänslor 

Doft 

Pojke 

Domning 

Glädje 

Ogillande blickar 

Små lågor 

Ett kött 

24 år äldre än honom 

Kärleksnätter 

Pojke – gift 

Otrohet 

Kan ha en relation, pga 

ålder 

Lycka 
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Sexuella zoner 

Behov av mer 

Minns honom 

Slickad 

Kronisk saknad 

Använda män som tröst 

Manisk brevskriverska 

Otröstlig saknad 

Sjuk av kärlek 

Desperat kärleksbrev 

Känslor för Kerstin 

Influensasymptom 

Åka till honom 

Söka efter honom 

Har adressen 

Värme 

Galenskap 

Inte prata med honom 

Ångestkänslor 

Hans hus – ej komma in 

Höga ålder 

Fryser 

Ångest 

Skam 

Sinnessjuk 

Har syndat 

Fördömanden  

Kärleksdrama 

Passion 2 

Besatthet 

Kontakta psykiater 

Vill glömma 

Fler brev 

Ligga med andra män 

Svar 12 år senare 

Träffa honom igen 

Glädje i kroppen 

Trygghet 

Igenkänning 

Kåthet 

Kroppar 

Ömhet 

Omfamning 

Han är borta 

Jag vill dö 

Upphetsad hud 

Ringer känslobefriad 

älskare 

Skäms efter samlag 

Smärta 

Behov av drog 

Psykaktuten – besöka 

Mentalt tillstånd 

Inga känslor i sexet 

Skäms – pga val av 

partner 

Han blir utnyttjad 

Män man träffar i 

förbifarten 

Snabbt sug 

Sängläge 

Dessa blir aldrig sår, gör 

ej ont 

Män som medicin, tröst & 

underhållning 

Betyder ingenting 

En upplevelse 

Yngre man 

Träffar italienare 

Kärleksscen  

Kollapsat andra äktenskap 

Vild och trotsig 

Promiskuitet 

Flickåren – bibelstudier 

40+ tog igen sin 

ungdomstid 

Träffa ynglingar 

Dansa med pojkar 

Kropp mot kropp 

Erotik, kyssar och smek 

som drog 

Ångest 

Lesbiska kvinnor 

Våldtäkt 

20 år yngre 

Kåthet 

Tappa förnuftet 

Samlag 

Övertramp 

Man, rastahår, dåliga 

tänder 

Samlag 

Per-Ove 
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Ilade i kroppen  

Sexuellt skenande kvinna 

i mogen ålder 

Sjösjuk 

Älskare – doktor 

Erotisk förtrollning borta 

PO less på Kerstin 

PO – Kerstin har för stort 

fokus på sex 

Glömma en man 

London med manliga 

vänner 

”Svart musik” 

Förförelse 

Kåthet 

Vätska strömmar 

motståndslöst 

Han – arg, byter lakan 

Kerstin – rädd att det 

händer igen 

Händer igen, han blir arg 

igen 

Snabbt samlag 

Skickar ut Kerstin 

Duscha 

Ifrågasatt av vänner, arga 

Väcker uppmärksamhet 

Vänner – vill ha koll på 

Kerstin 

Snygg man möter Kerstin 

Flirt – får nummer 

Ringer man som är full 

Träffas 

Övergrepp 

Män vill utnyttja dig 

Kerstin – jag som 

utnyttjar män 

Åke – gift 

Passion 

Otrohet 

Yngre 

Dansa 

Förbjuden frukt 

Ses på rummet 

Hänförelse  

Njutning 

16 år yngre 

Kerstin – chockerad av 

åldersskillnad 

40 år gift, fyra barn 

Otrogen  

Aldrig se Åke igen, men 

gör det 

Lycka 

Kan inte stoppa det 

Samlag 

Förförde honom 

Våldsam längtan 

Kyssa 2 

Doft 

Levande 

Rädsla för att bli 

påkommen 

Blir påkommen 

Ångest 

Träffas igen 

Kåttillstånd 

Skilsmässa 

Gary 

Kåthet 

Blötkyss 

Skamkysstes 

Försök att ta sig till 

rummet 

Sex på offentlig toalett 

Sportbil 

Yr i huvudet 

Kåt  

Tillgänglig 

Utan äktenskapskrav 

Erotisk upplevelse 

Värdering av kvinnors 

utseende 

Lika gammal som Garys 

pappa 

Smek 

Brevväxla 

Älskade honom inte 

Birger, 64, professor, 

överviktig 

Kerstin lider av 

dödsångest 

Är frisk 

Borde vara lycklig (gift, 

barn, fint hus) 

Erotisk besatthet av 

Birger 
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Möte på Birgers kontor 

Samtalar om döden 

Förälskelse botar 

dödsångest 

Åtrå  

Vill kyssa Birger 

Får Birgers adress 

Kerstin förälskad 

Brevväxlar med Birger 

Känslomässig otrohet 

Mår bättre 

Brev till dikter 

Fysiska reaktioner 

Möte Birgers lantställe 

Överraskar Birger 

Birgers fru borta 

Fikar och samtalar 

Kärleksfull närhet 

Ej fysisk närhet 

Kerstin lämnar då frun är 

på väg hem 

Ses aldrig mer 

Lars-Ivar, första kyssen 

Man minns den första och 

sista kärleken 

Glöd  

Besatthet – erotisk och 

sexuell 

Åtrå 

Ljuvlighet 

Bottenlös extas 

Roland 

Yngre 

8 år älskarinna 

Otrohet 

Skam 

Roland skämdes, Kerstin 

för gammal och 

spektakulär 

Kyssa 2 

Samlag 

Passion 

Lycka 

Njutning 

Borde gjort slut tidigare 

Roland gift 

Kerstin tar alltid kontakt 

Allt de fula i slutet av 

relationen 

Varför blev du inte kär i 

mig? 

Skamlig, pojktokig 

författarinna 

Besöker psyket, knäckt av 

Roland 

Psyket anser Kerstin vara 

för gammal för erotik 

Kerstin anser att en man 

inte skulle få det 

bemötandet 

Åker utomlands 

Män – läkande känsla 

Väljer olika män 

Minns inte stranden, bara 

hotellsängarna 

Roland, första mötet 

Cannes 

Disco 

Dansa med Roland 

Erotisk svetsloppa 

Sexuellt sug 

Kåt 

Mycket yngre 

Möte hotellrum 

Passion 

Besatthet som räcker till 

många svek & lögner 

Träffas i Sverige 

Picknick – leder till sex 

Träffas flera gånger i 

veckan 

Höra-ihop känsla 

Förälskelse 

Rolands fru misstänksam 

Åker tåg tillsammans för 

att träffas 

Hustrun dör 

Roland träffar en yngre 

kvinna 

Kerstin anser sig bli 

”pliktknullad” 

Gör slut och ser honom 

aldrig mer 
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Fokuserad koder 

Kärlek 

Relationer 

Lust 

Sexakt 

Otrohet 

Erotik 

Sexualitet 

Passion  

Känslor 

Ångest 

Skam 

Ålder 

Sexuella relationer till män  

Början/avslut av relation 

Reflektering över beteende 

Åldersskillnad 

Psykiska tillstånd 

Fysiska tillstånd 

Påpekande, försök till justering, bestraffning av beteende 

 

Teoretiska koder 

Sexualitet 

Försök till justering av beteende 

Sexuella relationer 

 

 


