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Sammanfattning 

Språket har en central roll i diskursanalys eftersom språket formar vår verklighet. På samma 

sätt bidrar medier till hur vi upplever världen omkring oss. Medier förmedlar representationer 

av verkligheten och utesluter samtidigt andra. Ett forum där detta sker är 

sexrådgivningsspalter i kvällstidningar. En klichéartad bild av den sexuella relationen mellan 

man och kvinna är att mannen ses som styrd av drifter och instinkt medan kvinnan är nästintill 

ointresserad av sex. Biologiska skillnader används ofta som argument för att hävda olikheter 

som dessa och en av den här studiens utgångspunkter är att konstruktioner av kön, genus och 

sexualitet har moderniserats men likväl fortfarande produceras. Syftet med studien är att med 

hjälp av genusteoretisk diskursanalys undersöka hur kön, genus och sexualitet konstrueras i 

sexrådgivningsspalter i Aftonbladet och Expressens söndagsbilagor under 2008. Vid 

diskursanalys är teori och metod nära sammankopplade. De teoretiker som ligger till grund 

för studien är bland andra Michel Foucault, Judith Butler och Ernesto Laclau och Chantal 

Mouffe. Genom att kombinera dessa teoretikers perspektiv med varandra har jag funnit ett 

fruktbart angreppssätt för intresseområdet. Analysen visar på konstruktioner av kön, genus 

och sexualitet genom att för varje tema med tillhörande underteman ge exempel från 

analysmaterialet. I samtliga analyserade texter utgår Aftonbladet och Expressens 

sexrådgivning från att män och kvinnor är biologiskt olika och nästan samtliga texter utgår 

från att människors handlingar är ett uttryck för en inre genusidentitet som är olika för män 

och kvinnor. Studien visar att både traditionella könsroller och en obligatorisk 

heterosexualitet konstrueras i sexrådgivningens diskurs. Inom den hegemoniska sexdiskurs 

som kvällstidningars söndagsbilagor ger uttryck för är det legitimt att tala positivt om 

heterosexuella samlag och olika sorters sexdrifter (mellan män och kvinnor) som styrks med 

referenser till bland annat forskning som legitimerar biologiska skillnader mellan män och 

kvinnor. Det finns ett snävt utrymme för alternativ till de normativa föreställningar som 

präglar större delen av analysmaterialet men i den mån de existerar redogör analysen även för 

konkurrerande och antagonistiska diskurser i sexrådgivning.  

Nyckelord 

Diskursanalys, kön, genus, sexualitet, sexrådgivning, kvällstidningar, Michel Foucault, Judith 

Butler, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Klipp inte håret för kort. Låt det vara halvlångt. I en undersökning sa män  

att den sexigaste längden var ner till BH-bandet (malena.se, 2009-09-28). 

 

Citatet ovan är taget från sexologen Malena Ivarssons hemsida. Påståendet bidrar inte bara till 

att reproducera traditionella könsroller som säger att en kvinna ska behaga sin man med långt 

hår. Det reproducerar också en obligatorisk heterosexualitet, samtidigt som det hänvisar till en 

undersökning för att belägga sanningshalten i rådet1.  

 

Vad är relationen mellan verklighet och språk? Enligt ett empiricistiskt synsätt är språket ett 

neutralt observationsverktyg som avbildar våra sinneserfarenheter – grunden för våra 

upplevelser – och därmed verkligheten. Ett konstruktivistiskt synsätt lägger istället fokus på 

att språk och verklighet är sammanblandade, vår kunskap om verkligheten påverkas av 

språket. I diskursanalys är språket inte ett neutralt verktyg, snarare är det laddat med 

innebörder och betydelser som formar vår upplevelse av verklighet. Det huvudsakliga i 

diskursanalys är att se vad det är som faktiskt sägs och vilka konsekvenser det får, inte varför 

det sägs. (Bergström och Boréus, 2000; Winther Jørgensen och Philips, 2000).  

Biologi och natur används ofta som argument för att förklara män och kvinnors olika 

beteenden och egenskaper. Många feministiska teoretiker och genusforskare menar tvärtom 

att genus och kön konstrueras och upprätthålls av normer som skapas i samhället – och som 

påverkar oss varje dag – och att det kan förklara att kvinnor och män upplevs som olika 

(Arrhenius 1999; A. Hirdman 2002; Y. Hirdman 2003; Laqueur, 1994 med flera). Olikheten 

gäller inte bara fysiska egenskaper och våra beteenden, utan även sexuellt behov. Men ser det 

verkligen fortfarande ut så och hur konstrueras denna olikhet i så fall? Anja Hirdman (2002) 

och Yvonne Hirdman (2003) menar att media är en social kontext där konstruktioner skapas 

och att medier har stor makt över förmedling av information. Stora medier som är mer 

lättillgängliga än mindre, eventuellt konkurrerande medier bidrar till att forma vår uppfattning 

om saker de skriver om, inte minst vår uppfattning om manligt och kvinnligt. 
                                                        
1 Trots att vi inte vet vilka män som har sagt detta när, var eller hur.  



 

 2 

En av den här studiens utgångspunkter är att normerande föreställningar om kön, genus och 

sexualitet visserligen kan ha moderniserats men likväl fortfarande produceras. Anja Hirdman 

(2002) visar att det finns en sorts backlash i mediers tal om sexualitet; det har inte skett en 

särskilt stor förändring sedan de radikala förändringarna på sextio- och sjuttiotalet där 

kvinnors sexualitet fick en ny, aktiv definition. Snarare än att fortsätta den utveckling som 

påbörjades då har talet om sex i media avstannat och fortsätter i stället att reproducera 

skillnader mellan mäns och kvinnors behov och intresse av sex.  

 

Hur reproduceras köns- och sexualitetsnormer idag? Var görs det? Ett forum för detta är 

sexrådgivningsspalter i kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. Tidningarna har 

tillsammans över två miljoner läsare dagligen (aftonbladet.se; expressen.se, 2009-12-18) och 

den sexrådgivning som Aftonbladet och Expressen erbjuder når därför troligen ut till och 

potentiellt påverkar en stor andel svenskars uppfattningar om sex och relationer. Sedan 

tidigare finns en hel del undersökningar av hur genus konstrueras i media. Dessa har dock 

varit inriktade på tidningar som riktar sig till enbart kvinnor respektive enbart män. 

1.2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av genusteoretisk diskursanalys undersöka hur kön, 

genus och sexualitet konstrueras i sexrådgivningsspalter i Aftonbladet och Expressens 

söndagsbilagor under 2008. En utgångspunkt är att se om sexrådgivningsspalter reproducerar 

normerande föreställningar om kön, genus och sexualitet på bekostnad av alternativa sådana. 

1.3. Disposition 

Uppsatsen består av sju kapitel. Det inledande kapitlet beskriver uppsatsens område och syfte. 

I kapitel två presenteras de teorier som ligger till grund för uppsatsarbetet. Vidare består 

kapitel tre av en presentation av tidigare forskning på området. Kapitel fyra behandlar de 

metoder som använts och kapitel fem presenterar analys och resultat. Kapitel sex består av en 

avslutande diskussion med förslag på fortsatt forskning.  
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1.4. Avgränsningar 

En utgångspunkt för studien är att produktion av kön, genus och sexualitet sker hela tiden i 

samhället runt omkring oss. Varför just sexrådgivning har valts ut för analys beror dels på att 

det är ett relativt outforskat område och dels på att sexrådgivare ofta skriver om just manliga 

och kvinnliga beteenden i kombination med sexualitet2. Jag har valt att analysera 

sexrådgivning i Aftonbladet och Expressens söndagsbilagor eftersom de har stora upplagor 

och riktar sig till både män och kvinnor. Det gjorde också att uppsatsarbetet kunde fokusera 

på kvällstidningsgenren i stället för att relatera till flera olika tidningsgenrer. För att hitta 

analysmaterialet har jag använt mig av Kungliga bibliotekets mikrofilmer. Textmaterialet jag 

analyserat utgör tillsammans en sexrådgivningsdiskurs där en stor del av uppfattningar om 

kön, genus och sexualitet konstrueras och upprätthålls. Eftersom Aftonbladet och Expressen 

tillhör samma genre (kvällstidningar) är det troligt att de producerar och reproducerar 

diskurser på liknande sätt. Olika genrer sätter upp olika typer av begränsningar för vilket typ 

av språk man kan använda eller för vad som är relevant att skriva om (Bergström och Boréus, 

2000; Winther Jørgensen och Philips, 2000). Syftet är således inte att jämföra tidningarna 

men om det skulle visa sig vara relevant för studien kommer jag att redovisa mina iakttagelser 

av sådana skillnader. Jag finner det extra intressant att analysera just kvällstidningars tal om 

sex därför att kvällstidningar riktar sig till en bred läsarpublik, till skillnad från vad 

exempelvis vetenskapliga artiklar gör. 

 

 

 

 

                                                        
2 Jag utgår således från att det som sägs i sexrådgivning har betydelse för hur vi uppfattar kön, genus och sexualitet även i andra 
sammanhang. 
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2. Teori  

2.1. Kön, genus och sexualitet 

Den inledande diskussionen framhöll att medier reproducerar och producerar samhälleliga 
normer och föreställningar om kön, genus och sexualitet. I följande kapitel presenteras 
uppsatsens teoribakgrund. 

2.1.1. Kön och genus 

Genusbegreppet är ett analysverktyg som skiljer på biologiskt och socialt kön för att kunna 

tala om skillnader mellan kvinnor och män som inte är knutna till biologi utan är kulturellt 

och socialt skapade. På samma sätt som många anser att den sociala miljön spelar större roll 

än det genetiska arvet vad gäller vår favoritmaträtt, innebär genus att specifikt manliga eller 

kvinnliga egenskaper kan vara socialt och kulturellt konstruerade även om de kan upplevas 

som medfödda. Yvonne Hirdman (2003) menar att dessa skillnader mellan män och kvinnor 

styrs av ett genussystem som alla människor föds in i. Genussystemet upprätthålls av språk, 

tal och tankar som utgör diskurser om genus och kön där kön görs dikotomt (2003). 

Hirdman (2003) och Thomas Laqueur (1994) ger en historisk återblick över hur 

skillnader uppkommit och upprätthållits. Det finns enligt dem olika sätt att se på relationen 

mellan man och kvinna. Hirdmans synsätt härleds till antikens tankegångar men hon menar att 

de är relevanta än idag då de lagt grunden för hur vi uppfattar kategorierna ”man” respektive 

”kvinna”. Det finns många påstådda skillnader som, trots att de motbevisats, lever kvar. En är 

att män intresserar sig för matematik i större utsträckning än kvinnor (Kimball 1994). Ett 

annat exempel är kroppen, där skillnader mellan män och kvinnor gällande alltifrån fertilitet 

till humör och känslor förklaras i termer av hormoner, något jag återkommer till nedan.  

 

Den första av Hirdmans relationer är ”A – icke A”. ”A”, mannen, existerar medan ”icke A”, 

kvinnan inte gör det, vilket innebär ett tal om mannen och en obligatorisk frånvaro av tal om 

kvinnan. Man kan förklara det som att mannen är huvudpersonen i samhället och kvinnan en 

halvt osynlig eller i alla fall obetydlig skepnad vid sidan av honom3. Denna uppdelning lägger 

grunden för de andra två relationerna. Den andra relationen är ”A – a”, Laqueur (1994) visar 

att detta var det dominerande synsättet fram till och med 1700-talet. Laqueur kallar den för 

                                                        
3 Raewyn Connell (1999) utvecklar i Maskuliniteter att maskulinitet alltid befinner sig i förhållande till femininitet och skapas i 
relation till vad det inte är, att det inte är feminint. 
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enkönsmodellen4, det vill säga kvinnan och mannens kroppar liknar varandra men ”A” är en 

färdig form medan ”a” är ofärdig och formlös, med en strävan att bli som den fulländade ”A”. 

Relationen mellan form och formlöshet ska enligt Hirdman (2003) förstås på samma sätt som 

relationen mellan förstånd och mindre förstånd, mellan kontroll och mindre kontroll och 

mellan själ och mindre själ. Kvinnan blir i och med mindre själ mer kropp, livmodern anses 

påverka kvinnans djuriskhet och nyckfullhet. I den tredje relationen ”A – B” eller det Laqueur 

(1994) kallar tvåkönsmodellen bildar relationen mellan form och formlöshet mer konkreta 

motsatspar. ”A – a” betonade visserligen att kvinnan var formlös i sin ofullständighet men i 

”A – B” betonas även olikhet. Män och kvinnor innehar olika egenskaper som den andra 

könskategorin varken har, vill eller kan uppnå. Formeln ”A – B” är särskiljande och det är här 

genus skapas. Enkönsmodellen eller ”A – a” såg mannens kropp som norm; om kvinnans 

kropp hade varit avsevärt skild från mannens hade den getts för mycket betydelse. 

Tvåkönsmodellen uppstod dock enligt Laqueur (1994) som en reaktion på jämlikhetskrav: 

Kvinnor kan kräva samma rättigheter som män om de är lika, men olikheter mellan män och 

kvinnor skapar argument mot att jämlikhet ens kan existera. Män kunde hävda att 

jämlikhetskrav var sprungna ur okunnighet om hur stora olikheterna egentligen var. Ett sätt att 

skapa dessa olikheter var att organ som tidigare haft samma namn och de organ som inte 

benämnts alls fick nya namn (Laqueur 1994). Enligt Hirdman (2003) är moderskapet centralt i 

definitionen av ”B” och genom kartläggning och undersökningar av den manliga och den 

kvinnliga kroppen skapades könsskillnader, bland annat utifrån synen på reproduktionen. 

Under slutet av 1700-talet kom skillnader mellan människor att grundas mycket på biologi5. 

Att vara människa innebar först och främst att skilja sig från djuren, och det gjordes enklast 

genom att hävda manligt kodade egenskaper som förnuft, viljestyrka och kontroll över 

känslor och lidelser. Laqueur (1994) menar att den kropp man ser existerar på grund av vad 

man vill se, olika kroppar kan framtolkas från samma grund. Det som ses som biologiska och 

naturliga skillnader idag existerade inte för några hundra år sedan och tvärtom. Att referera till 

biologiska vetenskapliga sanningar är ett kraftfullt grepp i könsskillnadsdebatten eftersom det 

ger en illusion av att hänvisa till något vi inte kan påverka eller förändra (Arrhenius, 1999; 

Hirdman, 2003; Laqueur, 1994).  

 

Vem är då mannen, ”A”? Det grundläggande är att inte vara kvinna. En genomgående 

uppdelning enligt Hirdman (2003) sammankopplar kvinna med kropp och man med själ. 
                                                        
4 Under antiken sågs kvinnan som en sämre version av mannen, hennes könsorgan sågs till exempel som ett inåtvänt manligt könsorgan. 
5 Charles Darwin blev så småningom bland de främsta att bidra till utvecklingen av ”A – B”.  
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Förvandlingen till själ sker genom att mannen tyglar, formar och styr kroppen så att den inte 

liknar kvinnans – som förknippas med svaghet, behov och dödlighet. Manlighet görs med ett 

ständigt hot om att passivitet kan innebära att ”A” blir ”a”. Det visar också att ”a”, genom att 

bete sig som ”A”, kan utmana relationen. Relationen ”A – B” blir således mer stabil, eftersom 

den bygger på naturlighet och ursprung, vi är födda till antingen eller. I denna relation kan 

kroppar mätas och jämföras och viktigt för Darwin med flera blir enligt Hirdman (2003) till 

exempel att mannens hjärna är överlägsen kvinnans, men framför allt att den är annorlunda. 

Kritiker, bland andra John Stuart Mill ([1869], 1996) menade att detta är att tolka biologi 

sociologiskt. Det vill säga, att använda sig av sociologiska iakttagelser av sociala 

konstruktioner, förklädda till biologiska iakttagelser av naturliga bevis för att hävda 

evolutionens utveckling. Utan att ta hänsyn till att kvinnor inte haft tillgång till samma 

möjligheter som män, skapas biologiska sanningar, till exempel att mannens förvärvsarbete 

och kvinnans ansvar för hem och barn kan förklaras av biologi (Hirdman, 2003). Mill ([1869], 

1996) menade att kvinnor fostras i tron att deras identitet är motsatsen till mannens och att 

denna fostran sker med hjälp av dolda medel, till exempel institutioner som skyddar mäns 

privilegier så att de ses som naturliga.  

 

Sara Arrhenius (1999) definierar biologism6 som ”ett tänkande som använder sig av argument 

eller analogier från biomedicinsk vetenskap för att förklara människans beteende” (Arrhenius, 

1999: 22). Biologismen är en livsåskådning med vinklade tolkningar av vetenskap vars 

innehåll inte har kapacitet nog att styrka dessa tolkningar7. En viktig del i biologismen är att 

titta på djurs och växters beteende för att hitta likheter med människors beteende och på så vis 

göra könsskillnader till naturliga fenomen. Arrhenius (1999) visar att på samma sätt som 

rasbiologi använde sig av falska vetenskapliga metoder för att legitimera skillnader mellan 

olika ”raser”, används vetenskap inom biologismen för att visa skillnader mellan män och 

kvinnor. I sin diskussion av biologismen hänvisar Arrhenius (1999: 98) till biologen Nelly 

Oudshoorn som forskar på könshormoner. Det talas inte längre (som på 1800-talet) om att 

livmodern påverkar kvinnans väsen, i stället är det hormonbalansen som styr beteenden och 

behov. Vi kan ha för mycket eller för lite av ett visst hormon, vilket kan göra könsskillnader 

mer flytande än tidigare men vi kan också mäta mängden hormon i våra kroppar och jämföra 

män och kvinnor med varandra. Även om det visat sig i undersökningar att samma hormoner 

                                                        
6 Som hon definitivt skiljer från vetenskapen biologi. 
7 Biologismen har akademiska rötter i sociobiologisk teori där Edward O. Wilson, Richard Dawkins och David Barash enligt Arrhenius 
(1999) är bland de mest kända teoretikerna. 
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finns hos både män och kvinnor, är det inte bilden som ges, exempelvis i media (Arrhenius, 

1999: 99). Testosteronhalt förklarar beteenden förknippade med manlighet medan oxytocin 

förklarar kvinnlighet. Oxytocin sägs finnas till för att kvinnor ska stå ut med monotona 

sysselsättningar som att ta hand om barn8 men är ett amnings- och beröringshormon som både 

kvinnor och män utvecklar vid närhet med sina barn (Arrhenius, 1999: 108-111). 

2.1.2. Kön och genus i relation till sexualitet 

Michel Foucault ([1976] 2002) menar att vetenskapen under 1700-talet övertog den 

maktutövning som tidigare varit förebehållen suveräner, till exempel kungen. Makt är förenat 

med sanning och i det moderna samhället kopplas sanning till vetenskap, en viss vetenskaplig 

diskurs ges dominans över andra. Det moderna samhällets maktutövning kan förstås som en 

dold form av makt, något Foucault kallar biomakt9. Den gäller kontroll och makt över livet 

och består av två samverkande former. Den första fokuserar på disciplinering av kroppar 

genom att se individens ”kropp som maskin”. Den handlar om foglighet och nyttomaximering 

av kroppen. Den andra formen av biomakt handlar om att se hela befolkningens ”kroppar som 

art” där befolkningens hälsa regleras och kontrolleras genom statliga verktyg. Media 

förmedlar vetenskap och sanningar som allmänheten är eller borde vara intresserade av. 

Media blir således också ett verktyg för att utöva biomakt över varje individs kropp men även 

över befolkningen som helhet. Biomakt utövas med dolda medel för att kontrollera 

befolkningen, till exempel genom klassificering och kategorisering. Sexuella handlingar blir 

sexuella kategorier och i talet om sex skapas ideal för vad som är normalt och avvikande. 

Handlingar blir analyserade och klassificerade som till exempel normala, perversa eller 

homosexuella. Det är också i detta tal om sex som ”normal” sexualitet sammankopplas med 

reproduktion som förutsätter heterosexuellt sex (Foucault, [1976] 2002). Laqueur (1994) och 

Anne Koedt (1968) visar också hur sex kopplas till reproduktion och den heterosexuella 

monogama relationen genom bland annat Sigmund Freuds skapelse, den vaginala orgasmen10.  

 

Sexualitet handlar om kontroll och för att kunna definiera sin sexualitet, om att finna 

motsatser. Butler ([1990] 2007) förklarar ”Den heterosexuella matrisen” som ett reglerande 

verktyg för att skapa identiteter och begripliga genus. Matrisen reglerar vår förståelse av hur 

                                                        
8 Bland annat i och med att förmågan till ”krävande tankearbete” sägs nedsättas av oxytocin. 
9 Biomakt betyder just ”livsmakt”. 
10 Freud hävdade att klitorisorgasmen förvandlas till den vaginala orgasmen under kvinnans mognadsprocess. Laqueur visar dock att Freud 
måste ha känt till att detta saknade faktagrund (Laqueur, 1994: 265ff). 
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biologiskt kön, socialt genus, sexuellt begär och sexuell praktik hänger ihop. Begripliga genus 

är de som upprätthåller en överensstämmelse (enligt normen) mellan kön, genus, begär och 

sexuellt beteende. Genus blir performativt skapat av matrisen, genus bildar den identitet den 

sägs vara. Kropp, lust och njutning som ofta karaktäriseras som naturliga eller beroende av 

naturliga drifter förklarar Butler ([1990] 2007) också som konstruerade av olika mekanismer. 

Erogena zoner är erogena zoner för att de ”får” vara det enligt genusnormativa ideal.  

2.1.3. Genus och kritik  

Ett problem med uppdelningen i kön och genus är att ”kön”, det vill säga den biologiska 

fysiska kroppen, uppfattas som oföränderlig och naturlig, ursprunglig utan yttre påverkan. 

Således kan användandet av genus negligera ett legitimerande av den ”naturliga” kvinnliga 

eller manliga kroppen. Kroppen har, som jag nämnde i avsnitt 2.1.1, genom historien 

beskrivits på olika sätt, oförenliga med varandra. Att samtidigt se den som något naturligt och 

ursprungligt förefaller vara paradoxalt.  

 

Hirdman (2003) har genom införandet av genusbegreppet gjort ett viktigt bidrag till debatten 

om könsskillnader men det finns också kritik till att åtskilja kön och genus. Butler (2007) 

menar att uppdelningen bidrar till att bevara, reproducera och legitimera skillnader som inte är 

av central betydelse. Det finns inte bara två sorters kroppar, flera uppsättningar är möjliga. 

Butler menar att det inte finns några fördiskursiva naturliga förutsättningar för egentligen 

något alls och är kritisk mot ett essentiellt synsätt. Förhållandet upprätthålls till exempel med 

hjälp av en syn på kön som något naturligt och före kulturen (Butler, 2007: 93) och genus som 

kulturellt inristat på våra redan könade kroppar (Ibid: 205, 228). Butler problematiserar att 

kön, kropp, och sexualitet skulle vara något naturligt som kommer före genus. I själva verket 

är det enligt Butler ([1990] 2007) snarare tvärtom, våra naturaliserade föreställningar om kön, 

kropp och sexualitet före kultur och social påverkan är egentligen effekter av den diskurs vi 

befinner oss i. Det finns bara genus, ett genus skapat av våra upprepade handlingar som 

sedimenterats över tid och på så sätt skapat våra uppfattningar om till exempel naturliga 

kroppar. Butler (1988; [1990] 2007; 2004) betonar skillnaden mellan uttryck och 

performativitet och att våra handlingar inte ger uttryck för någon inre könsidentitet. Hon 

menar att någon inre genuskärna inte existerar. Egenskaper som anses ge uttryck för kvinnans 

respektive mannens inre könsidentitet är bara upprepade handlingar som över tid skapat 

uppfattningen om en stabil identitet. Att se genus som handlingar innebär också att se 

möjligheten till att upprepa annorlunda. Butler menar dock inte att vi när som helst kan byta 
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genus. Att handla genus ”fel” resulterar i både indirekt och direkt bestraffning, att handla 

”rätt” innebär att man upprätthåller det essentiella synsättet om en inre könsidentitet.  

Butler (2007) menar att man ska vara kritisk inom diskursen för att nå 

förändring. En av hennes grundidéer är att genus bidrar till att befästa dikotomisering av kön 

och att feminismens kamp kan vara kontraproduktiv eftersom feminismen (förvisso av 

strategiska skäl) fokuserar på kvinnor som subjekt och kategori i den diskurs som ska frigöra 

dem. Kvinnor behöver kategoriseras för att sedan frigöras, något som är problematiskt 

eftersom det döljer skapelseprocessen av kön och i stället hänvisar till kön som något naturligt 

som existerar före förtryck och ojämställdhet (Butler [1990] 2007: 50f). Kategorin ”kvinnor” 

måste omdefinieras eller snarare göras mer otydlig till sin definition vilket gör den öppen och 

som Butler säger, ”en ständigt tillgänglig plats för omtvistade betydelser” (Ibid: 66). Det 

skulle i sin tur motverka att kategorin fungerar tvingande (även om den fortfarande kan vara 

normbildande). I uppsatsarbetet används kön och genus som separata kategorier för att skilja 

mellan hänvisningar till biologi när det gäller kropp och kön samt hur kvinnor respektive män 

”är” när det gäller sexuella egenskaper och preferenser. Genom att inkludera Butlers kritik i 

uppsatsarbetets teoribakgrund samt genom att genomgående leta efter och vara öppen för 

alternativa och antagonistiska diskurser för kön och genus hoppas jag kunna undvika en del 

av den kontraproduktivitet Butler varnar för. 

 

Kapitlet har bland annat presenterat att biologiska fakta används för att legitimera och belägga 

könsskillnader även om de i sig inte är fastställda en gång för alla. De få skillnader som 

verkligen kan sägas existera har inget definitivt ursprung i biologi utan skulle lika gärna 

kunna vara socialt, eller diskursivt skapade. Uppsatsen använder en kombination av nämnda 

teorier då de behandlar konstruktion av kön, genus och sexualitet på ett för ämnet relevant sätt 

och berikar varandra med olika perspektiv. Teorins socialkonstruktivistiska ansats är både 

användbar och nödvändig vid diskursanalys. I följande avsnitt redogör jag för diskursteori. 

Det åtföljs av ett kapitel om tidigare och aktuell forskning på området. Teori och metod är 

sammanflätade med varandra vid diskursanalys – även om större delar av diskursteorin berörs 

redan nu återkommer jag till en del begrepp i metodkapitlet.  
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2.2. Diskursteori 

Enligt Winther Jørgensen och Philips (2000) är diskursanalys både teori och metod – man måste 
acceptera vissa vetenskapsteoretiska utgångspunkter för att kunna använda metoden. En 
utgångspunkt är det socialkonstruktivistiska perspektivet som ifrågasätter objektiv sanning. 
Socialkonstruktivismen är antiessentialistisk på så sätt att den ser individen både som en 
kulturell och historisk varelse. Individer påverkas av hur de uppfattar omvärlden och tvärtom 
och vår uppfattning om omvärlden påverkar våra handlingar. Emellertid ska det understrykas 
att diskursanalys kan användas på en mängd olika områden och på olika sätt; det är vanligt att 
forskare skapar sitt eget tillvägagångssätt med hjälp av olika diskursanalytiska perspektiv 
(Winther Jørgensen och Philips, 2000). I uppsatsarbetet har jag förutom Michel Foucault valt 
att använda mig av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. De är postmarxister men har klara 
kopplingar till poststrukturalismen (liksom Foucault och Butler). Genom att kombinera dessa 
perspektiv har jag hittat ett tillvägagångssätt som passar min frågeställning.  

2.2.1. Michel Foucault 

Michel Foucault ([1971] 1993; [1976] 2002) förknippas ofta med diskursanalys. Foucaults 

definition av diskursbegreppet är bredare än att endast syfta till språket; hela praktiken som 

frambringar yttranden ingår i definitionen av en diskurs11. Inom olika diskurser finns det 

enligt Foucault ([1971] 1993) förbud som kontrollerar vem som får säga vad när, samt en 

motsättning mellan förnuft och vansinne. Med förbud och vansinne avses inte den faktiska 

innebörden utan snarare ett förstärkande av vad man kan respektive inte kan tala om12, att inte 

tala om något är också en form av förbud. I diskursen betraktas endast vissa ting som giltig 

kunskap, tillvägagångssätt som definieras som skadliga13 definieras ofta som sådana utifrån 

en viss uppfattning om vetenskaplig sanning, Foucaults viljan till sanning (Foucault [1971] 

1993). I diskursen legitimeras viss kunskap medan annan kunskap definieras som illegitim; 

makt blir således ett centralt begrepp. Biomakten14 i form av vetenskap kategoriserar och 

diagnostiserar individer och ger dem identiteter eller subjektspositioner. Dessa positioner gör 

det möjligt att klassificera och analysera individers sexualitet som normal eller avvikande 

(Foucault [1976] 2002).  

För att förklara biomakt och klassificering behövs ett mer aktuellt och konkret 

exempel. Den 1 januari 2009 beslöt Socialstyrelsen att ta bort transvestism, fetischism och 

sado-masochism från den svenska versionen av ICD-10, International Statistical 

                                                        
11 Till exempel medicinens eller botanikens praktik. 
12 Det är således ”vansinne” att tala positivt om till exempel homosexuellas rätt till att adoptera barn om det inte är inbegripet som positivt i 
den diskurs individen talar i från. 
13 Vad som definieras som skadligt inom en diskurs är inte en allmängiltig definition för skadligt utan gäller inom själva diskursen. 
14 För en definition av biomakt se kapitel 2.1.2. 
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Classification of Diseases and Related Health Problems. Även om detta bör ses som positivt 

och ett steg från normerandet av en viss sorts sexualitet som moraliskt riktig så är det ändå 

troligt att det fortfarande finns en normerande och dominerande uppfattning om en ”rätt” typ 

av sexualitet. Denna uppfattning styr våra uppfattningar inte bara om vad som anses vara 

normalt, utan även vad som ses som avvikande (Bogren, 2010). 

2.2.2. Ernesto Laclau och Chantal Mouffe 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe ([1985] 2008) förnekar en absolut ursprunglig sanning 

och menar att allt är beroende av hur diskurser blivit hegemoniska. Teorin bygger på språket 

som förmedlare av vår verklighetsuppfattning men också som det som skapar vår verklighet. 

Vi kan inte förstå vår verklighet utan språket. Laclau och Mouffe ser verkligheten som 

existerande, men vi kan inte se den på annat sätt än genom diskurser. De gör inte skillnad på 

diskurs och ickediskurs, allt kan därför analyseras diskursivt. En central del av teorin är att 

studera identiteter och subjektspositioner som diskurser skapar och individer kategoriseras in i 

samt maktspelet mellan olika diskurser på samma område (Laclau och Mouffe, [1985] 2008).  

2.2.3. Foucault i kombination med Laclau och Mouffe 

Det finns enligt Foucault ([1976] 2002) spänningsfält där olika praktikers diskurser kämpar 

mot varandra. Laclau och Mouffe ([1985] 2008) har inspirerats av Foucault och utvecklat 

angreppssättet. Enligt dem existerar flera diskurser om samma fenomen samtidigt i en 

antagonism. En diskurs kan uppnå hegemoni utan att andra diskurser för den delen försvinner, 

det pågår alltså en ständig maktkamp. Laclau och Mouffe använder sig av Gramscis 

hegemonibegrepp där hegemonin är ett förhållande som uppfattas som självklart. 

Maktpositionen upprätthålls i första hand inte med hjälp av våld utan med andra osynliga 

mekanismer som gör att den uppfattas som självklar. Dessa osynliga mekanismer kan 

relateras till Foucaults ([1976] 2002) biomakt som verkar då individer internaliserar normer 

som föreskrivs i den aktuella diskursen. Laclau och Mouffe ([1985] 2008) menar att diskurser 

ständigt befinner sig i maktkamp med varandra och att ett verktyg för att nå en hegemonisk 

position för en diskurs är hävdelse av objektivitet, något man vidare kan likna vid Foucaults 

([1971] 1993) viljan till sanning. Att sanning skapas i diskursen och att det inte finns någon 

originalsanning bortom den är en annan likhet mellan Laclau och Mouffe och Foucault. 

Foucaults makt är som tidigare nämnt inte bara förtryckande utan även och kanske framför 

allt produktiv, den skapar kunskap, diskurser och subjektspositioner. Att makten är både 

produktiv och begränsande är något som Laclau och Mouffe också utgår från, de är 
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intresserade av hur diskursen begränsar individers handlingsutrymme och reducerar 

möjligheter (Foucault, [1971] 1993; [1976] 2002; Laclau och Mouffe, [1985] 2008; Winther 

Jørgensen och Philips, 2000). 

3. Tidigare forskning 

Sedan sextiotalet har sexualitet varit ett aktuellt ämne i media. Modern sexrådgivning utgår 
från att både män och kvinnor har behov av sex men därmed inte sagt vilket sorts behov. Media 
förmedlar en bild av hur vi ser på det mesta i vår vardag, inte minst sex, men också vad manligt 
och kvinnligt är, och kanske framför allt vad det inte är. Ofta beskrivs manligt och kvinnligt 
som motpoler till varandra och kvinnor har genom tiderna ofta beskrivits som det som en man 
inte är. Också vilka som har och kan ha sex med vilka är något som förmedlas via media. (A. 
Hirdman, 2002; Y. Hirdman, 2003). Svensk forskning om representationer av kön, genus och 
sexualitet i svenska tidningar finns, men den har till större delen behandlat tidningar som riktat 
sig till enbart kvinnor respektive enbart män. Exempelvis har tidningen Veckorevyn analyserats 
i både rapporter, tidigare uppsatser och avhandlingar. Inte lika mycket forskning finns på 
svenska tidningar som riktar sig till både män och kvinnor. Det finns sedan tidigare heller ingen 
forskning som fokuserar på hur kön, genus och sexualitet produceras i just sexrådgivning i 
svensk media. Däremot finns en del närbesläktad forskning som jag avser redogöra för här. 

3.1. Sexrådgivnings uppkomst 

Kvinnors och mäns officiella15 sexliv har förändrats. Framför allt kvinnors sexliv var tidigare 

osynliggjort och har med en modernisering av synen på sex fått ta mer plats i det svenska 

samhället. Under slutet av 1800-talet började sexualundervisning i skolor att sprida sig i 

Sverige. Sexualundervisningen sågs som riskabel för pojkar som skulle kunna ”förvildas” 

men flickor ansågs vara i behov av skydd och undervisningen riktades i första hand mot dem 

(Lennerhed, 2002). Pia Laskars (2005) avhandling om sexhandböcker under 1800-1920 

bekräftar synen i kapitel 2 om kvinnan som sexuellt aktiv som förvandlas till passiv. I 

avhandlingen tydliggörs också hur den heterosexuella parrelationen finns underförstått 

närvarande hela tiden. Laskar menar att sexhandböcker tidigare konstruerade heterosexuella 

parrelationer genom att fokusera på reproduktionen för att senare (i och med bland annat 

införandet av nya preventivmedel) använda sig av normerande av det heterosexuella 

äktenskapet och hotbilder om homosexualitet. Enligt Laskar och Jonas Liliequist (2006) 

                                                        
15 Med ”officiella” menar jag den skildring av kvinnors och mäns sexliv som ges i medier och andra officiella sammanhang såsom till 
exempel undersökningar och rapporter. 
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skuldbelades homosexualitet genom att samkönade relationer ansågs kunna förstöra framtida 

släkt. Lennerhed (2002) menar också att sexualundervisningens fortsatta historia betonade 

avhållsamhet och sjukdomar och framhöll att sex endast skulle ske inom äktenskapet. Under 

sextiotalet skedde dock en radikalisering av denna syn som har betydelse än idag, kanske 

framför allt för att debatten avtog i slutet av decenniet.  

3.2 Kön, genus och sexualitet i media 

Analyser av hur könsroller konstrueras i kvinnligt eller manligt kodade medier återfinns bland 

annat i Anja Hirdmans avhandling Tilltalande bilder (2002). Hirdman fokuserar på relationen 

mellan kvinnliga magasin och deras kvinnliga publik respektive manliga magasin och deras 

manliga publik. Hon redogör för hur det radikala sextio- och sjuttiotalets media förhåller sig 

till nittiotalet och hur kön och sexualitet beskrivs under denna tid. Med hjälp av analyser av 

Veckorevyn och Fib Aktuellt visar hon vad som hänt med könsrollsdebatten över tid. 

Hirdman menar att tidningar som riktar sig till kvinnor på sextiotalet förmedlade en stereotyp 

bild av kvinnlighet och sexualitet, bland annat var det kvinnligt att vara passiv. Hirdman 

påvisar sedan en livlig könsrollsdebatt under sextio- och sjuttiotalet som visar förändring och 

en ny öppenhet vad gäller sexualmoral. Efter denna modernisering skedde dock en backlash. 

Snarare än att fortsätta den utveckling som påbörjats har talet om sex i media avstannats till 

att fortsätta att reproducera skillnader mellan mäns och kvinnors behov och intresse av sex 

(Hirdman, 2002). Tron på könsskillnader som ursprungliga och biologiskt medfödda har vuxit 

sig starkare och detta visar sig allt tydligare i de medier Arrhenius (1999) granskat. Det 

handlar inte bara om kvinnors och mäns olika tidningar, utan även om tv-serier, 

kvällstidningsartiklar och den vetenskapliga journalistiken i radio och dagstidningar. Inte bara 

medier förmedlar detta; även statliga utredningar betonar könsskillnader inom bland annat 

skolväsendet16 (Arrhenius, 1999: 16f). Ett genomgående tema i de områden Arrhenius 

analyserat handlar om rätten att vara olika, på alla områden. I sexdiskursen handlar denna 

”rätt” ofta om att män har ett större sexbehov än kvinnor men också om olika behov; för 

kvinnor är sexakten en del av eller ett steg till en kärleksrelation, för män är den bara en 

sexakt. Arrhenius (1999) menar att hela sexdiskursen är präglad av en form av biologism som 

ger uttryck för flera normerande könsskillnader. Kvinnor uppmanas att inte ta sexuella 

initiativ då det kan skrämma män och störa biologiska mönster. Denna typ av argument 

                                                        
16 Till exempel i utredningen ”Visst är vi olika! En antologi för kunskap och debatt om likheter och olikheter mellan flickor och pojkar och 
deras olika villkor och förutsättningar i skolan”, Arbetsgruppen Kvinnligt och manligt i skolan, Utbildningsdepartementet, oktober 1993:42. 
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återfinns även i det material Sara Eldén studerat i avhandlingen Konsten att lyckas som par. 

Populärterapeutiska berättelser, individualisering och kön (2009). Eldén har studerat den 

konstruerade heterosexuella parrelationen i olika typer av relationsrådgivning: 

självhjälpsböcker, tv-program och webbforum. Hon visar att heteronormativiteten i böckerna 

är ständigt närvarande17 och menar vidare att rådgivning kan stabilisera och hänvisa tillbaka 

till traditionella könsroller som många trodde att vi hade lämnat bakom oss. Ett antagande om 

att män och kvinnor har olika stora behov av sex är vanligt i Eldéns material men det görs 

också skillnad mellan män och kvinnor överlag; det är positivt att män och kvinnor är olika. 

Eldén (2009) menar att kön och sexualitet konstrueras utanför den i hennes analysmateriels 

existerande parrelationen. På så vis kan relationsexperterna som visserligen talar om 

förändring för att uppnå en ultimat parrelation hänvisa till olikheter mellan kön som något 

som däremot inte kan förändras. Att utge sig för att vara en relationsexpert som förespråkar 

förändring kan alltså i själva verket innebära en konservering av kön och sexualitet. Detta är 

en intressant utgångspunkt för mitt arbete om sexrådgivning i kvällstidningars 

söndagsbilagor. Eldén visar att de kvinnor som inte passar in i kvinnonormen straffas genom 

att hanteras som avvikare samtidigt som deras män anklagas för att inte vara riktiga män; 

lösningen ligger i att bli mer man (Eldén, 2009: 154ff). Ett exempel är tv-programmet 

”Tillsammans” där en kvinnas sexbehov blir ifrågasatt genom insinuationer om lösaktighet. 

Att kvinnor inte kan vara sexuellt aktiva på samma sätt som män bekräftas även i 

internationell forskning i ett närliggande område. Feona Attwood (2009) har undersökt 

sexbloggar som skrivs av kvinnor. Trots att bloggande om just sex är något som är 

överrepresenterat bland kvinnor visar Attwood att det finns en tydlig misstro till att det 

verkligen skulle vara kvinnor som står bakom bloggarna eftersom de skriver på ett så 

”ofeminint” sätt om sex. Deras begär, behov och berättelser kan inte läsas som kvinnliga och 

ifrågasätts därför genom en misstro till författarnas egentliga kön. 

 

Jag har valt att intressera mig för medier som riktar sig till både män och kvinnor för att se 

hur konstruktion av kön, genus och sexualitet ser ut där, bland annat för att det saknas 

forskning om sådana tidningar. Det är också intressant att analysera just Aftonbladet och 

Expressen eftersom de verkar ha lämnats utanför forskning om konstruktion av kön, genus 

och sexualitet. I följande kapitel redovisas uppsatsens metodperspektiv. På det följer resultat 

och analys samt en avslutande diskussion. 

                                                        
17 Ett annat exempel är dock Olle Waller om sex som betonar “de förödande effekter flickors fostran till en inkännande och emotionell roll 
får i kontrast till pojkars inlärda mer sexualiserade känsloliv vad gäller jämlikheten i relationen och sexuallivet” (Waller, 2002: 15).  
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4. Metod 

I teoriavsnittet inleddes en diskussion om diskurser. I detta avsnitt fokuseras diskursanalys som 
metod. Det följande kapitlet presenterar diskursanalysen i rena drag och det åtföljs av ett 
kapitel där jag redovisar några av de verktyg som den diskursteori jag använder föreslår. 

4.1 Diskursanalys 

Med ett diskursanalytiskt perspektiv antas att identiteter skapas i diskurser, eftersom en 

konstruktivistisk syn avvisar ursprungliga identiteter (till exempel biologiskt bestämda) 

(Laclau och Mouffe, [1985] 2008). Således är man och kvinna inga ursprungliga och sanna 

kategorier som finns före diskursen eller – enklare uttryckt – före talet om dem (Butler, 

[1990] 2007). Vad det innebär att vara man eller kvinna reproduceras och skapas hela tiden 

inom olika diskurser men i diskursanalysen blir det viktiga inte bara varför de konstrueras 

som de gör utan också hur. Det tal som diskursen ger uttryck för är skapat i den och kan inte 

ses som objektivt (även om det gör det i praktiken eftersom talet sker inom diskursen). Att se 

män som individer med större sexbehov än kvinnor är vanligt i tal om sex. Samtidigt kan det 

självklara i en annan diskurs vara att män och kvinnor inte skiljer sig åt vad gäller sexbehov. 

Sådana tolkningar skapar kunskap om fenomenet ”individer” och maktkampen inom 

diskursen resulterar i olika uppfattningar om dessa. Således finns det inga ursprungliga 

kategorier eller individer, alla indelningar är diskursivt skapade. Olika sanningar om individer 

legitimeras inom olika diskurser och de både skapas och upprätthålls inom diskursen. Även 

handlingar legitimeras beroende på diskursen. Det viktiga är således inte varför vi handlar 

som vi gör utan vilka normer och regler som diskursen skapat som får oss att se vissa 

handlingar som rimliga och andra som omöjliga (Bergström och Boréus, 2000). Det är viktigt 

att se sambandet mellan kunskapsuppfattning och handling. Vad som är sant i 

sexrådgivningsdiskursen leder till en viss sorts handling som kanske inte skulle ha uppstått 

om en annan diskurs legat till grund för handlandet (Winther Jørgensen och Philips, 2000: 

12). Hur kön, genus och sexualitet konstrueras inom sexrådgivning har jag analyserat bland 

annat med hjälp av följande verktyg. 
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4.2. Verktyg vid diskursanalys 

Uppsatsen använder sig av en kombination av olika teoretiska resonemang och angreppssätt. 

Laclau och Mouffe ([1985] 2008) och Foucault ([1971] 1993; [1976] 2002) erbjuder inga 

konkreta analysverktyg men det finns en del användbara begrepp som jag definierat genom 

min egen tolkning av Laclau och Mouffe och Foucault men också genom Bergström och 

Boréus samt Winther Jørgensen och Philips tolkningar av dessa. 

 

Diskursen kan definieras som en slags tolkningsram genom vilken vi ser och förstår 

verkligheten eller olika delar av den. I sexrådgivning förmedlas råd som är laddade med olika 

betydelser beroende på vilken diskurs rådgivaren talar utifrån. Det finns bestämda sätt att tala 

om genus, kön och sexualitet beroende på vilken diskurs man befinner sig i. Inom diskursen 

fastställs betydelser av tecken. Tecken är inte bara själva ordet eller uttrycket för något utan 

även innebörden av ordet (Bergström och Boréus, 2000). Ett moment är ett stabiliserat tecken 

medan ett element är ett tecken som inte fått slutgiltig definition (Laclau och Mouffe, [1985] 

2008: 157f). Diskursen försöker göra element till moment. För att översätta till studien, 

”kroppen” är ett element då det finns flera sätt att uppfatta den på. Själva ordet räcker inte 

utan man måste sätta det i relation till andra tecken. Diskursivitetens fält (Ibid: 166f) är det 

som diskursen definierar sig mot, det som den utesluter och där konkurrerande diskurser 

existerar. Allt som inte är den aktuella diskursen är diskursivitetens fält, där finns till exempel 

de element som har flera möjliga betydelser, även kallade flytande signifikanter (Ibid: 167ff) 

De existerar i flera diskurser och blir således närvarande i den hegemoniska kampen mellan 

dessa. ”Kvinna” kan anta olika betydelser i olika diskurser och blir således föremål för 

konkurrensen mellan diskurserna, vilket gör att man också kan jämföra konkurrerande 

uppfattningar om ”kvinna” i olika diskurser (Winther Jørgensen och Philips, 2000: 51, 58). 

Subjektspositioner är relevanta i både Foucaults och Laclau och Mouffes teori. Enligt Laclau 

och Mouffe ([1985] 2008: 163, 171f, 176) definieras subjektspositioner utifrån de 

förväntningar som är knutna till dem. Individer som kategoriseras in i eller erbjuds och antar 

en subjektsposition får sina handlingar begränsade efter den. I sexrådgivningsdiskursen kan 

ett flertal subjektspositioner förväntas existera. Att erbjudas och anta subjektspositionen 

”kvinna” gör det lätt att även erbjudas och anta den kollektiva identiteten ”kvinnor”. 

Kollektiva identiteter existerar inte förrän de uttrycks i ord, de behöver representeras och det 

kan ske i antagonism. Jag har i analysmaterialet undersökt vilka kollektiva identiteter som 

skapas genom att se hur element artikuleras på olika sätt. I sexrådgivningsdiskursen kan en 
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kollektiv identitet till exempel vara ”sexuellt aktiva kvinnor” och de betydelser som knyts till 

denna grupp samtidigt som det existerar en annan kollektiv identitet som definieras som 

”sexuellt inaktiva kvinnor” med andra betydelser. Den ena identiteten är inte förenlig med den 

andra då de direkt motsäger varandra, det uppstår antagonismer som kan lösas med 

hegemoniska interventioner där en identitet ”segrar” över en eller flera andra. Med hjälp av 

Laclau och Mouffes hegemoniska och antagonistiska diskurser har jag letat efter 

motsägelser eller alternativa diskurser i analysmaterialet. Så länge en specifik uppfattning om 

sexbehov upplevs som sann, kan en konkurrerande uppfattning inte legitimeras i samma 

diskurs (däremot i en annan). Området sexrådgivning kan antas vara genomsyrat av ett stort 

antal olika diskurser som upprätthåller olika sanningar om sex. Även om en mängd olika 

diskurser kan genomsyra ett område finns alltid en maktrelation mellan diskurserna. Den 

diskurs som anses mest giltig blir hegemonisk och fungerar normerande (och uppfattas som 

mest ”sann”) inom det område där den verkar. Emellertid har den hegemoniska diskursen 

alltid konkurrens från andra antagonistiska diskurser och kan således inte etableras totalt inom 

ett område, till exempel området ”sex” (Winther Jørgensen och Philips, 2000). 

4.2. Motivering, kritik och ytterligare 

avgränsningar 

Diskursanalys möjliggör studier av hur relationer och skillnader mellan män och kvinnor 

skapas och vilka föreställningar de bygger på. Diskursanalys är viktigt inom sociologin 

eftersom individer både konsumerar och producerar text som innehåller medvetna och 

omedvetna föreställningar som påverkar vårt handlande. Det diskursanalytiska perspektivet 

innebär emellertid att det jag skriver också skrivs inom en diskurs. Jag kan således inte 

beskriva mina resultat som en definitiv objektiv sanning men de kan ses som en sanning inom 

den diskurs som jag befinner mig i. (Winther Jørgensen och Philips, 2000). Med hjälp av 

tydliga analyser kan resultaten motiveras och mina tolkningar framhållas som mer rimliga än 

andra, konkurrerande tolkningar. Det finns som jag nämnde i teoriavsnittet inga exakta mallar 

för diskursanalys men att använda både en diskursanalytisk och genusteoretisk utgångspunkt 

för att undersöka sexrådgivningsspalter är fruktbart för att öka förståelsen i den här analysen. 

Det är vidare viktigt att jag, eftersom jag utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv ändå 

kan se min roll i forskningsläget. Vad spelar min insats för roll och varför är den viktig, om 

nu allt ändå är konstruerat? En annan svårighet vid diskursanalys är att distansera sig från sin 
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egen verklighetsuppfattning (Winther Jørgensen och Philips, 2000). Det är viktigt att jag som 

forskare försöker undvika att min egen förförståelse av analysområdet inkräktar på analysen 

och på så sätt endast inbegriper de teman jag lättast ser i dessa texter. Detta har jag försökt 

undvika genom att jag analyserat och läst hela materialet upprepade gånger. Ett annat sätt att 

hantera detta är att vid läsningen av materialet exempelvis byta ut ordet ”man” mot ”kvinna” 

eller ”homosexuell” mot ”heterosexuell”, och på så vis finna nya eller alternativa tolkningar. 

Under analysarbetet har jag använt denna tolkningsstrategi för att undvika ogenomtänkta och 

enkla tolkningar och analyser färgade av förförståelse. 

Kritiker menar att socialkonstruktivister och diskursanalytiker inte ser verkligheten. 

Det är viktigt att komma ihåg att även om verkligheten är konstruerad betyder det inte att det 

som sker inte händer eller upplevs. Det finns fysiska verkligheter, men betydelsen av 

innehållet i dessa tillskrivs diskursivt. Samma sak gäller den sociala verkligheten och sociala 

handlingar, de får betydelse när de sätts i relation till varandra. Framför allt tillskrivs de 

betydelse, till exempel genom att ett sexuellt beteende sätts i relation till ett annat eller till 

inget sexuellt beteende alls (Winther Jørgensen och Philips, 2000). Diskursanalysen har också 

kritiserats för att den överskattar möjligheten till förändring samt att det inte går att undersöka 

social stabilitet med hjälp av den. När det gäller konkret textanalys har kritik ofta bestått i att 

en vanlig läsning av texten utan verktyg samt ett ifrågasättande skulle räcka lika bra – för 

vilka är egentligen textens budskap dolt, slår diskursanalysen bara in öppna dörrar (Winther 

Jørgensen och Philips, 2000)? Vidare kritik mot diskursanalys och socialkonstruktivism är att 

det inte går att avgöra vad som är verkligt; alla diskursanalyser är bara olika representationer 

och olika möjligheter. Jag menar att det handlar om att ha en insikt om att min studie är en av 

flera möjliga verklighetsrepresentationer. Dessutom kan jag som jag sagt argumentera mina 

tolkningar som rimligare än andra samt presentera alternativa sådana.  

Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten påverkar synen på validitet och reliabilitet. 

Vid kvalitativ analys kan man föredra att inte använda sig av begreppen i och med att de ofta 

medför associationer till objektiv kunskap. I stället kan man genom argumentation och 

genomskinlighet förklara sina tolkningar och hur man gjorde dem. Att vara tydlig med både 

med tillvägagångssätt och med att motivera sina tolkningar ökar förutsättningarna för 

intersubjektivitet, reliabilitet och validitet. Man måste också motivera sitt val av texter i och 

med att man inte kan titta på alla texter, se kapitel 1.4 för en utförligare beskrivning av detta. 

Initialt valdes samtliga söndagsbilagor under 2008 ut för analys. Vid genomgång av 

analysmaterialet upptäcktes emellertid att vissa tidningar hade både en frågespalt och en 

längre temaartikel på området sex. För att få en mer detaljerad och samtidigt hanterbar mängd 
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text att analysera valdes i första hand dessa temaartiklar ut för analys. Aftonbladet hade under 

2008 28 temaartiklar varav 10 använts i studiens analysdel. Expressen hade under samma år 

endast 11 temaartiklar, varav 10 använts i studiens analysdel. Efter analysarbetet med 

temaartiklarna valdes ytterligare 20 nummer ut innehållande endast frågespalten (10 från 

respektive tidning). Av dessa har två från varje tidning använts i studiens analysdel. 

Uppsatsen fokuserar på analys av text och bortser från de bilder som ofta sätts i samband med 

sexrådgivning, detta för att avgränsa undersökningsmaterialet. I och med uppsatsens tre 

teman, konstruktion av kön, genus och sexualitet, är vissa texter mer relevanta än andra. 

Texterna analyserades och kategoriserades efter teman och inom dessa hittades underteman. 

Texter som inte berör något tema har bortsetts ifrån.  

5. Analys och resultat 

Under analysen av textmaterialet delades materialet in i teman efter kön, genus och sexualitet. 
”Tema kön” innefattar texter som presenterar biologiska skillnader eller likheter mellan 
kvinnor och män. ”Tema genus” innefattar texter som presenterar skillnader eller likheter 
mellan kvinnor och män, utan att beskriva dessa som biologiska. ”Tema sexualitet” innefattar 
texter som presenterar sexualitet, i betydelsen sexuella preferenser. Under analysens gång 
urskiljdes ett flertal underteman, där bland annat flera subjektspositioner och kollektiva 
identiteter blev skönjbara. Med hjälp av Laclau och Mouffes ([1985] 2008) hegemoniska och 
antagonistiska diskurser har jag letat efter motsägelser eller alternativt konkurrerande 
diskurser i analysmaterialet. Den hegemoniska diskursen inom sexrådgivning ses som 
aspirerande på att vara objektiv och jag har i analysmaterialet funnit flera dubbeltydigheter 
som ger uttryck för antagonistiska diskurser, något jag kommer att redogöra för nedan. I de 
flesta texter finns representationer av flera teman; jag har dock valt att prioritera det mest 
relevanta för det aktuella temat, och göra på samma sätt vad gäller de resterande temana. I 
kapitel 7.3. finns en tabell över analysmaterial och teman. 

5.1. Tema kön 

I uppsatsarbetets teoribakgrund presenteras konkurrerande uppfattningar om kön. Hirdman 

(2003) införde genusbegreppet i Sverige för att skilja mellan biologiskt och socialt kön medan 

Butler (1988) helt och hållet motsätter sig att det skulle finnas något ursprungligt manligt eller 

kvinnligt. Upprepade handlingar som sedimenterats över tid skapar och upprätthåller vår 

förståelse av kön, kroppar och normer. Normer är outtalade och sexrådgivare behöver inte 

argumentera för sina påståenden mer än att hänvisa till biologin eftersom de ger uttryck för 
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normen om biologiskt ursprung i den könsdiskurs de befinner sig i. I analysmaterialet är det 

dock tydligt att kön används oproblematiserat (i diskursen). Kön framställs som en dikotomi, 

det är endast möjligt att vara antingen man eller kvinna med en antingen manlig eller kvinnlig 

kropp (som fungerar på olika sätt). Att vara antingen kvinna eller man är kulturellt begripligt i 

diskursen, att inte vara det är omöjligt eller innebär att bli kategoriserad som avvikare. 

Analysmaterialet i tema kön ger uttryck för den hegemoniska diskursen som menar att män 

och kvinnor skiljer sig åt biologiskt och i materialets underteman kan även flera 

subjektspositioner urskiljas, varav en är utmanande. Nedan följer några exempel från tema 

kön som tydliggör diskursens form.  

Undertema 1 kön: Kvinnans sexualitet kopplad till reproduktion 

I kapitel två beskrevs hur vetenskapens genomslag under 1700-talet ledde till ett intresse för 

klassificering och kategorisering, bland annat av sexuella handlingar. Här skapades ”normalt” 

och ”avvikande” beteende samt kopplingen till reproduktion som förutsätter heterosexuella 

relationer (Arrhenius, 1999; Foucault [1976] (2002); Hirdman, 2003; Laqueur 1994). 

”Forskarna” uttalar sig med vetenskap som stöd: G-punkten sitter på den främre väggen av 

slidan och forskarna tror att dess funktion är att fungera som smärtlindrare vid förlossningar 

(Aftonbladet, 2008-01-06). ”Forskarna” bildar en kollektiv identitet med en gemensam 

funktion, att förklara kvinnokroppen. G-punkten som ju är en del av kvinnans njutning vid sex 

kopplas till förlossningssmärtor, således sker en förankring av kvinnans kön och sexualitet i 

biologi och reproduktion. Det samma händer här: Viss forskning visar att kvinnor har lättare 

att bli gravida på sommaren, också detta kan påverka sexualiteten (Expressen, 2008-07-06). I 

en annan artikel ges råd till 55+-mannen: Har du erektionsproblem finns det hälsotillskott och 

potenshöjande medel; Uppmuntra din kvinna att testa viagraglidmedel som kan vara till stor 

hjälp för henne. Och till kvinnan i samma ålder: Har din man erektionsproblem kan det 

hjälpa med tillräcklig stimulans; Efter barnafödande kan det hända att kvinnan blir lite slapp 

i slidan (Aftonbladet, 2008-03-02). Rådgivaren menar att en operation kan hjälpa. Rådet till 

kvinnor förkunnar återigen att barnafödande är en del av kvinnors sexualitet. Rådet som 

handlade om viagraglidmedel för kvinnor (vilket förefaller vara mindre drastiskt än en 

operation) hamnade i stället i råden till männen. Plocka upp bebisen på natten, hämta och 

lämna på dagis, visa att du finns där för henne. Om hon känner ditt stöd och din omtanke 

kommer hennes lust att återvända (Aftonbladet, 2008-11-30). Här görs återigen en koppling 

mellan kvinnans lust och reproduktion; vägen till kvinnans lust går genom hjälp med 

föräldraansvaret. Texterna genomsyras av synen på mannen som den starka omhändertagande 
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och kvinnan förknippas med hemmet och barnen och i och med det, reproduktionen. 

Reproduktionen blir således kopplad till sexualiteten och det obligatoriska förhållandet blir 

den heterosexuella relationen (Arrhenius, 1999; Foucault [1976] (2002); Hirdman, 2003; 

Laqueur, 1994). En alternativ tolkning är att texterna ger uttryck för en jämställdhetsdiskurs 

som säger att män ska hjälpa sina kvinnor med hemmet men kopplingen mellan kvinnans lust 

och reproduktion är lika tydlig i denna läsning. 

Undertema 2 kön: Rena och torra kvinnor 

I den könsneutrala frågan Hur gör man för att det inte ska bli blött i sängen efter samlaget ges 

inga indikationer på vilka könsvätskor det är som avses. Ändå blir svaret: Enda knepet är att 

ha kondom eller att låta sädesvätskan komma på magen, god ton är också att mannen sover 

på den (fläcken), i stället för kvinnan (Aftonbladet, 2008-03-30). Det finns inget i frågan som 

handlar om att det är just sädesvätskan som avses med ”blött”, ändå bestämmer rådgivaren i 

sitt svar att det är det som avses. Det blir uppenbart att det är en heterosexuell sexsituation där 

mannen åstadkommer en blöt fläck och inte kvinnan. Till den neutrala frågan Kan man be 

honom torka munnen efteråt som handlar om oralsex ges följande svar: Många kvinnor tror 

att de luktar illa, men en kvinna med sexuell stil skäms inte. Hon har duschat innan och njuter 

av sin egen ”eau de vagina” (Aftonbladet, 2008-03-30). En kvinna ska på samma gång som 

hon inte får skämmas för sin ”eau de vagina” också förstå att hon måste duscha före oralsex, 

den egna lukten förutsätter att ha duschat. Ingen man råds på ett liknande sätt någonstans i 

analysmaterialet. I temaartikeln Sexfrågorna du inte vågar ställa ges emellertid följande svar 

till en kvinna som undrar om sin mans sperma: Den fräna lukten kan också bero på att han 

inte tvättat sig ordentligt (Expressen, 2008-08-24). För kvinnor är duschen en naturlig del av 

hennes lukt, för mannen är den en åtgärd vid behov (dålig intimhygien). 

Antagonistiska diskurser eller nya konstruktioner av kön 

En ny sorts konstruktion av den potente mannen tycks ändå finnas. På samma sätt som 

kvinnan inte ska skämmas för sin lukt får mannen inte skämmas för fysiska svagheter. På 

ämnet potenspiller ges följande utläggning: En man med sexuellt självförtroende men fysiska 

svagheter skäms inte för att han tar hjälp, det anses artigt att kunna prestera en erektion 

(Aftonbladet, 2008-03-30). Den potente mannen får härmed ta till verktyg för att uppnå 

erektion, men därmed inte sagt att svagheten får bestå, målet är erektionen. I två artiklar 

förmedlas nästintill ett recept för hur kvinnor fungerar: Minst 20 minuter smek och massage 

för att få igång din kvinna (Expressen, 2008-01-06) och en kvinna behöver i genomsnitt 20 
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minuter för att bli het och våt (Expressen, 2008-04-06). Här kan kvinnan bli våt under sex18 

men hon är fortfarande begränsad till sin subjektsposition som kvinnan som behöver en viss 

tid för att komma igång, något jag återkommer till i tema genus. Här finns också den 

återkommande hänvisningen till forskning och objektivitet i och med ordet ”genomsnitt”. 

5.2. Tema genus 

På samma sätt som att det finns flera konkurrerande uppfattningar om kön finns det 

konkurrerande uppfattningar om genus. Butler (1988; [1990] 2007; 2004) betonar skillnaden 

mellan uttryck och performativitet och att våra handlingar inte ger uttryck för någon inre 

könsidentitet. Aftonbladet och Expressens sexrådgivning utgår däremot från att människors 

handlingar är ett uttryck för en inre genusidentitet som är olika för män och kvinnor. Men att 

behöva trygghet i sexuella situationer eller att vilja ha förspel i större utsträckning än män är 

med Butlers (1988; [1990] 2007; 2004) perspektiv snarare egenskaper skapade genom 

repetition av handlingar som stiliserats över tid än inneboende egenskaper. Att handla genus 

”fel” resulterar i både indirekt och direkt bestraffning, att handla ”rätt” innebär att man 

upprätthåller det essentiella synsättet om en inre könsidentitet. Exempel på bestraffning i det 

här fallet kan vara att man blir kulturellt obegriplig i den diskurs som sexrådgivaren talar från, 

en diskurs som är hegemonisk inom ett visst sammanhang och därigenom begränsar den 

kulturellt obegripliges möjlighet till legitimitet. I sexrådgivarens ord finns sällan någon 

möjlighet till att handla annorlunda, eller till att byta genus. Kategorierna man och kvinna och 

de egenskaper som är knutna till dessa är i stor utsträckning redan bestämda och fasta och det 

är dessa föreställningar som sexrådgivningen bygger sin rådgivning på. Det finns dock 

tendenser i genustemat som jag anser ger uttryck för en konkurrerande antagonistisk diskurs. 

Den hegemoniska diskursen kan sägas ge uttryck för uppfattningen att män och kvinnors 

beteenden skiljer sig åt på grund av deras inre könsidentitet medan den antagonistiska 

diskursen kan sägas ge uttryck för uppfattningen att mäns och kvinnors beteenden inte skiljer 

sig åt på grund av en inre könsidentitet. Med detta menas att det inte finns någon inre identitet 

som påverkar mäns och kvinnors beteenden i en manlig respektive en kvinnlig riktning. 

Nedan följer några exempel från analysmaterialet som belyser konstruktion av genus. Dessa 

underteman blir ibland synonyma med subjektspositioner eller kollektiva identiteter. 

                                                        
18 Till skillnad från den rena och torra kvinnan 
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Undertema 1 genus: Den trygghetskrävande och pressade kvinnan 

Toppenställning för oss tjejer för att det är lätt för killen att stimulera klitoris. Det känns 

också tryggt att bli omsluten runt ryggen (Aftonbladet, 2008-01-06). Här kan man dels utläsa 

att det är en heterosexuell sexställning, dels att tjejer tycker om att det känns tryggt att bli 

omsluten runt ryggen i samband med sex. Meningen Maria skulle ta initiativet för att inte 

känna press (Aftonbladet, 2008-02-03) syftar på en planerad trekant mellan Maria, hennes 

pojkvän och deras manlige bekant. Det betonas att Maria skulle bestämma om hon ville ha 

sex, eftersom hon annars skulle kunna känna sig pressad, till skillnad från männen som inte 

kände någon (uttalad) press över huvud taget. Det samma gäller i följande uppmaningar till 

män: Kvinnan kan känna sig pressad när krav på samlag dyker upp så fort kroppskontakt 

uppstår (Aftonbladet, 2008-11-30). Vik en vecka till enbart kyssande, det kan göra att 

kvinnan känner sig mindre pressad (Aftonbladet, 2008-03-02). Kvinnor har till skillnad från 

män ett behov av trygghet och riskerar dessutom att känna sig pressade i sexsituationer.  

Undertema 2 genus: Kvinnor kysser försiktigt, män stöter hårt 

Svenska män får kritik för att de slarvar med kyssandet, enligt en internationell undersökning 

(Expressen, 2008-04-06). Forskningsanspelningar används här för att hävda män och kvinnors 

olikhet. Män rådgivs i en annan artikel till att: försöka använda fina ord, som kysst i stället för 

avsugen (Aftonbladet, 2008-03-30) i samband med oralsex. Det antyder att kvinnor hellre vill 

höra ”fina” ord, vilket indirekt innebär att ”avsugen” blir förknippat med att vara ett fult 

och/eller manligt ord. I artikeln Sex ställningar för hennes njutning (Aftonbladet, 2008-01-06) 

sätts kvinnans njutning i fokus redan i rubriken, men också genom innehållet, ställningarna 

som presenteras ska vara extra passande för kvinnor. Traditionellt romantiskt laddade ord som 

långt förspel och stearinljus nämns redan i ingressen. För kvinnan börjar förspelet redan vid 

frukost (Aftonbladet, 2008-03-02). Här är ett annat exempel på att kvinnor går igång på att 

mannen agerar romantiskt samt att kvinnor behöver lång tid på sig att bli upphetsade, precis 

som här: Män är snabbare i starten – kvinnor generellt långsammare. Många kvinnor 

behöver ett längre förspel (Expressen, 2008-02-17). Och här: Många killar börjar automatiskt 

stöta djupt och kraftfullt vid samlag, men de flesta tjejer blir upphetsade av långsamma, 

grundare stötar i alla fall i början av samlaget (Aftonbladet, 2008-01-06). Här lyfts ett 

beteendemönster hos män fram som något vanligt förekommande. Framför allt presenteras det 

som automatiskt, och annorlunda från det typiskt kvinnliga beteendemönstret vid samlag. Det 

män gör är något som sker per automatik, något som ligger i deras natur medan ”de flesta 

tjejer” på samma sätt knyts till en annan typ av sex. Det samma sker i följande mening: En del 
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killar gnuggar för hårt eftersom de är vana vid att det känns skönt medan tjejer vill ha lite 

olika typ av stimulans, ibland långsamt sen lite snabbare (Aftonbladet, 2008-01-06). Män och 

kvinnor vill alltså ha olika sorts sex, något som egentligen kanske borde framställas som ett 

problem. I den hegemoniska sexrådgivningsdiskursen är det emellertid snarare regel än 

undantag att presentera män och kvinnors sexpreferenser som olika och det problematiseras 

sällan.  

Undertema 3 genus: Känsliga kvinnor och oförstående män 

Till frågan: Vill han bara ha mig för sexet (Aftonbladet, 2008-03-02) ges svaret: När man har 

sex öppnar man sig och visar sin mest sårbara sida och: Många killar förstår inte hur viktig 

den känslomässiga biten är för tjejer (Aftonbladet, 2008-03-02). Rådgivaren säger att ”när 

man har sex” men menar egentligen ”när kvinnor har sex”. Det är obligatoriskt med känslor 

för kvinnors sexupplevelse medan det inte är det för män. Arrhenius (1999) och Eldén (2009) 

visar också att medier präglas av ett olikhetstema vad gäller kvinnor och män, något jag 

beskrev i kapitel 3.2. En kvinnlig läsare undrar: Varför klarar jag inte av one night stands lika 

lätt som killar verkar göra? (Aftonbladet, 2008-01-06) och får det dubbeltydiga svaret: Det 

tror jag har att göra med både biologi och kultur. Fina flickor ska hålla på sig medan det är 

helt ok att killar knullar runt. Men det finns tjejer som tycker att det är helt okej och där sexet 

inte sätter några djupare spår, precis som det finns killar som inte kan tänka sig sex utan ett 

engagemang. Svaret är dubbeltydigt, det ger uttryck för att redovisa biologiska och kulturella 

argument, sedan påvisas en nästan neutral inställning för att senare återgå till: Att fästa sig vid 

någon när man har sex är helt naturligt (Aftonbladet, 2008-01-06), något som här utger 

normen för naturlighet, att inte fästa sig vid någon blir underförstått onaturligt. 

Undertema 4 genus: Kvinnor vill inte, män vill 

Kvinnan vill kanske inte älska mer än en gång i månaden medan mannen vill ha mer 

(Aftonbladet, 2008-03-02). Rådgivaren använder kvinnans lust som något gemensamt för alla 

kvinnor. Det samma sker här: Många kvinnor känner sig mindre attraktiva efter en 

förlossning och behöver komplimanger för att känna sig uppskattade (Aftonbladet, 2008-03-

02). Förutom en obligatorisk heterosexualitet och kopplingen till reproduktion reproduceras 

kvinnor som passiva, fåfänga och i behov av uppvaktning för att släppa till. Kvinnan kan bli 

sexuellt aktiv, men blir det med mannens hjälp, på grund av att mannen behöver det (jmf 

Arrhenius, 1999 och Eldén, 2009).  
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En kvinnlig insändare förklarar att hon fått sexlust av att titta på porrfilm med sin man, 

som nu verkar ha blivit svartsjuk på ”jättesnopparna”. Insändaren nämner att hon tidigare inte 

känt lust men rådgivaren bemöter det med att insändaren tidigare måste ha varit hämmad och 

att det spärrat henne. Hon råder kvinnan att förklara för sin man att han ju nu kan få en glimt 

av den vilda flickan inom dig, något som de flesta män drömmer om att få uppleva 

(Aftonbladet, 2008-04-13). Rådgivaren hänvisar till en traditionell kvinnlig könsroll, att vara 

hämmad i förhållande till sex, och upprepar temat genom att hävda att de flesta män drömmer 

om att få se något vilt (ohämmat) i sin kvinnliga partner – de flesta män får alltså inte det. 

Även då kvinnors bristande sexintresse är frånvarande redan från början rekonstruerar 

rådgivaren insändarens agenda: En 14-årig insändare skriver att hon är intresserad av sex, 

tycker att det är skönt och ofta fantiserar om det och undrar om hon får ha sex. Ge inte efter 

även om din kille tjatar på dig (Aftonbladet, 2008-03-16). Att göra ”ge efter” synonymt med 

att tjejen skulle vilja ha sex ger uttryck för en normerande könsrollsdiskurs som säger att 

tjejer inte har eller bör ha en egen vilja till sex. Tjejen beskriver det som att hon tycker att det 

är skönt och att hon ofta fantiserar om sex medan rådgivaren hanterar det som att hennes kille 

tjatar på henne. 

Antagonistiska diskurser eller nya konstruktioner av genus 

Kapitel 2 beskrev hur genus är ett sätt att socialt arrangera och förstå mäns och kvinnors 

könsidentiteter där skillnader skapas på nytt och upprätthålls, till exempel genom att kvinnor 

knyts till hem och barn medan mannen är knuten till beskyddande och försörjande (Hirdman, 

2003). Det finns i analysmaterialet dock en del nya konstruktioner av genus: Otroheten kan 

också vara en flykt, särskilt för många kvinnor som tycker sig sitta fast i ett ekorrhjul av 

hushållsplikter och huvudansvar för hemmet (Expressen, 2008-09-14). Här märks en 

utmanande diskurs som skiljer sig från den syn som presenteras av de sociobiologier som 

nämndes i teorikapitlet (Arrhenius, 1999; Laqueur, 1994). Kvinnan är här den otrogna, i och 

med att hennes fokus på hem och barn i förlängningen kan leda till det. Kvinnans traditionella 

sysslor och ansvar reproduceras fortfarande men samtidigt skildras en hotbild av vad det kan 

leda till, något som i en alternativ tolkning skulle kunna identifieras som en 

jämställdhetsdiskurs. En markant skillnad i beskrivningen av otrohet är dock att hushåll och 

ansvar driver kvinnan till otrohet medan mannen är otrogen på grund av att han blir bortstött 

från sin kvinna och har sin starka sexdrift (jmf Arrhenius, 1999; Laqueur, 1994). Det sker till 

exempel här: mannen känner sig bortstött när hela kvinnans energi går åt till barnet och går i 

stället in i karriären eller i värsta fall otrohet (Aftonbladet, 2008-03-02).  
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Endast vid ett tillfälle går det att finna råd som menar att män kan känna sig pressade i 

sexsituationer men det kan ses som en ny sorts konstruktion av genus. En utmanande diskurs 

gör sig synlig i ett svar till en kvinna som vill ha ”hetare sex” med sin man: Ta det varligt och 

introducera en sak i taget, kom också ihåg att din partner måste vänja sig gradvis (Expressen, 

2008-08-24). Här är det kvinnan som inte ska pressa sin man för hårt i sexuella situationer i 

stället för det mer traditionella att kvinnan känner sig pressad av mannens krav. Dock har jag 

inte någonstans i analysmaterialet funnit något som bekräftar att män skulle behöva trygghet i 

sexuella situationer. Emellertid fyller orden ”närhet” och ”ömhet” en funktion i 

konstruktionen av mannen: Föreslå att ni kramas i stället, många gånger är det ömhet män 

söker mer än sex (Aftonbladet, 2008-02-03), Närhet och ömhet räcker för att han inte ska 

känna sig bortstött (Aftonbladet, 2008-03-02) och: Fokusera på ömhet (Aftonbladet, 2008-

11-30). Rådgivaren indikerar en utmanande diskurs, att män ofta söker ömhet och närhet 

hellre än sexakten, något som annars ofta kopplas samman med kvinnor. En annan utmaning 

till den trygghetskrävande kvinnan: toppenposition för oss tjejer eftersom vi själva kan 

bestämma takten, och samtidigt känna oss maktfulla och dominanta (Aftonbladet, 2008-01-

06). Här verkar det som att kvinnor ändå har ett behov av makt och dominans, en utmanande 

kollektiv identitet till kvinnan som söker trygghet. Det är alltså ”toppen” med både makt och 

trygghet och vad som ger oss makt och trygghet skiljer sig åt. Makt innebär att sitta ovanpå 

och trygghet innebär att bli omsluten från sidan, man kan inte få både makt och trygghet på 

samma gång.  

5.3. Tema sexualitet 

Det är idag inte längre tabu att tala om sex och sexualitet även om det finns mer eller mindre 

accepterade forum för detta tal. Hur vi talar om sex är en annan sak. Den obligatoriska 

heterosexualiteten är historiskt skapad och uppstod i en diskurs där reproduktion kopplades 

till sexualitet (Arrhenius, 1999; Foucault, [1976] (2002); Hirdman, 2003; Laskar, 2005; 

Laqueur, 1994; Liliequist, 2006). Även om det i Sverige inte är förbjudet att tala om 

homosexualitet så görs det bara i vissa sammanhang. Talet om heterosexualitet sker 

emellertid hela tiden. Genom att inte specifikt tala om heterosexualitet, utan i stället ta 

heterosexualiteten för given, till exempel genom att förutsätta att åhöraren är en heterosexuell 

man eller kvinna, konstrueras heterosexualitet som den normala, riktiga sexualiteten. Där 

finns inget utrymme för att vara något annat, till exempel homosexuell, bisexuell, intersexuell 

eller rent av asexuell. I Aftonbladet och Expressens sexrådgivning reproduceras en ständig 
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obligatorisk heterosexualitet, dels genom att insändare uppger att de är heterosexuella men 

också genom att det i svaren tas för givet att så är fallet. Råden riktar sig följaktligen till 

människor som lever i heterosexuella relationer och studien ser således Heterosexualitet som 

den hegemoniska sexualitetsdiskursen och Avvikande sexualitet som en antagonistisk 

sexualitetsdiskurs. I analysmaterialet hittades följande underteman i temat sexualitet: 

Undertema 1 sexualitet: Penetrationssex mellan man och kvinna 

Teorikapitlet beskrev den vaginala orgasmens uppkomst (Koedt, 1968). Analysmaterialet 

visar på en fixering vid penetrationsamlag som det ”rätta” sättet. Han penetrerar, alltså för in 

sin penis i slidan (Aftonbladet, 2008-01-06) förklarar för de läsare som (om möjligt) inte har 

uppfattat vad det är som sker när ”han” penetrerar ”henne”. Även då en fråga ställs neutralt, 

som till exempel då en kvinna undrar hur hon ska få orgasm, ges svaret: Har du aldrig fått 

orgasm under ett samlag kanske du kan få det om du kör den förfinade missionärsställningen, 

där killen ligger cirka fem centimeter högre upp än du. (Expressen, 2008-07-06). Rådgivaren 

refererar här endast till penetrationssamlag i stället för till exempel oralsex eller onani, vilket 

reproducerar den obligatoriska heterosexualiteten i och med att både sexualitet och 

samlagsform tas för given samt reproducerar bilden av penetration som den rätta vägen att gå 

för att få orgasm. Det samma sker i rådgivningen till ett par som vill ha sex men har problem 

med just penetrationen: Om det fortfarande inte fungerar tycker jag att du ska gå till en 

gynekolog för en kontroll. Berätta om problemen och be läkaren kontrollera att allt är 

normalt (Expressen, 2008-01-06) och till en kvinna som får ont vid penetrationssex: Anpassa 

ställningarna så att det känns bra för dig. Med lugn teknik då man sakta tänjer ut 

slidväggarna, och med mycket glidmedel, så bör det kunna gå i alla fall delvis (Expressen, 

2008-09-28). Rådgivaren nämner inga andra alternativ till sex än penetrationssamlag trots att 

just denna samlagsform verkar vara besvärlig för dem. En 14-årig tjej undrar om hon får ha 

sex och skriver att hon uppfattar sex som när en man stoppar in sin penis i kvinnans 

könsorgan (Aftonbladet, 2008-03-16). I stället för att använda en könsneutral beskrivning om 

vad sex är, bekräftar sexrådgivaren: Sex är som du säger att mannen har sin penis inne i 

slidan men det är också till exempel smekningar av könsorganen. Ordvalet ”också” implicerar 

att ”penis inne i slidan” beskriver normen för att ha sex men att alternativ är möjliga, ”också” 

blir tillägget (men inte det normala). En annan tolkning är att rådgivaren presenterar 

alternativa sätt att ha sex på men betoningen ligger på penetrationsbeskrivningen vilket också 

reproducerar en heterosexualitet och dessutom en aktiv man och en passiv slida utan ägare.  
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Undertema 2 sexualitet: Frånvaron av icke heterosexuella skildringar 
och närvaron av den obligatoriska heterosexualiteten 

Frånvaron av manlig homosexualitet är hundraprocentig i materialet om man bortser från ett 

svar från sexrådgivaren i Aftonbladet där rådgivaren skriver ”hon/han” i stället för ”hon” i ett 

svar till en man: Tala med din partner om vad hon/han gillar (Aftonbladet, 2008-08-17). 

Detta stämmer med Eldéns (1999) analyser som visar att heteronormativiteten i böckerna hon 

studerat är närvarande hela tiden. När jag undersökt vad som skrivs om normbrytande 

sexualitet har jag därför i stället studerat vad som inte skrivs om det, och vad som ges plats i 

stället. Exempel på den obligatoriska heterosexualiteten är som sagt nästan förbluffande ofta 

förekommande, framför allt i Aftonbladets sexrådgivning. Jag har valt ut några exempel men 

jag vill betona att nästan samtliga artiklar och frågespalter uteslutande reproducerar den 

obligatoriska heterosexualiteten trots att det finns åtskilliga neutralt ställda frågor, det vill 

säga frågor som inte indikerar att det gäller den sexuella relationen mellan en man och en 

kvinna. Njutning för en kvinna eller en man sker nästan alltid tillsammans med ”det andra 

könet” och samtliga exemplifierade sexställningar inbegriper en man och en kvinna. Det finns 

inget utrymme för andra kombinationer än ett heterosexuellt samlag där mannen penetrerar 

kvinnan: Tjejen ligger framför killen; Tjejens ben är lätt särade över killens; Killen ligger på 

sängen medan tjejen gränslar honom framifrån (Aftonbladet, 2008-01-06). Expressen är över 

lag mer neutral än Aftonbladet men använder sig ändå alltid av heterosexuella exempel för att 

textmässigt illustrera fenomen (förutom då det handlar om avvikande lesbiskhet): Kasta dig 

över din kavaljer när han kör dig hem; Då sitter kvinnan gränsle över mannen; Då sitter hon 

i hans knä med ryggen mot hans mage; Kvinnan lutar sig mot en vägg och mannen tar henne 

bakifrån (Expressen, 200-07-20). Även då ingress och rubrik är neutrala visar det sig senare 

att artikeln riktar sig till heterosexuella läsare och det är alltid heterosexuella par som skildras. 

Syftandet på heterosexuellt sex gör sig också påmint till exempel genom att alltid skriva att 

killen vill göra det skönt för henne, istället för att använda neutrala ord som till exempel 

partner. En berättelse skildrar en trekant där ett heterosexuellt par tagit in en tredje part, en 

man, i sitt sexliv. Inget fokus läggs på att männen skulle ha sex med varandra, det nämns inte 

alls. Fokus läggs i stället på den nytillkomne mannen och kvinnan i den ursprungliga 

relationen. Han (den tredje parten) kände att situationen var lite konstig eftersom han kände 

oss bägge men tyckte min fru såg bra ut och ställde upp (Aftonbladet, 2008-02-03). En 

alternativ tolkning är att sex mellan männen var en självklarhet och att sex mellan tredje 

parten och kvinnan ifrågasätts men utifrån den i övrigt så tydliga heterosexuella kontexten har 

jag valt att tolka texten som ännu ett exempel på den obligatoriska heterosexualiteten. Det 
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finns inte utrymme för att tala om sex mellan män i diskursen. Sex mellan män är ett nedtystat 

område, det är utestängt från diskursen för att välja Foucaults ([1971] 1993) ord. 

Undertema 3 sexualitet: Det lesbiska alibit 

I analysmaterialet förekommer homosexualitet endast vid ett fåtal tillfällen och samtliga av 

dessa tillfällen är berättelser om lesbiska sexuella relationer. Manlig homosexualitet lyser 

klart med sin frånvaro. I den återkommande formen för temaartiklarna i Aftonbladet finns ett 

avsnitt som heter Läsarna berättar. I nästan samtliga temaartiklar är dessa läsarberättelser 

traditionella vad gäller både kön, genus och sexualitet. Men i temaartikeln Jag blev kär i 

grannen (Aftonbladet, 2008-07-27) återfinns en lesbisk läsarberättelse bland fem berättelser. 

Tyvärr är råden knutna till artikeln inte heller här neutrala: Tjejer kan ge killen en komplimang 

för det är ovanligt att killar får sådana. Be killen om hjälp, killar blir smickrade av att få 

hjälpa till. Både tjejer och killar kan be att få låna en kopp socker. Det här har jag tolkat som 

ett exempel på antagonistisk diskurs där en lesbisk historia först får komma till tals men sedan 

tystas ned genom att råden riktas till heterosexuella par (jmf Foucault, [1971] 1993). En annan 

artikel behandlar erotisk litteratur. Nästintill samtliga böcker beskrivs med heterosexuella 

sexskildringar. Manlig homosexualitet nämns inte i någon av böckerna men i tre böcker 

nämns lesbiskt sex, ett exempel: Lekfulla sensuella fantasier varvas med skildringar av 

lesbiskt sex, sadomasochism, våldtäktsfantasier och pedofili (Expressen, 2008-06-29). 

Beskrivningen räknar upp olika avvikande fenomen. Våldtäkt och pedofili är redan avvikande 

i sexrådgivningsdiskursen medan homosexualitet mer är av ett tystat slag. Homosexualitet är 

inte kategoriserat som definitivt avvikande utan mer effektivt utestängt från diskursen. Det 

nämns i samband med andra, mer avvikande genrer för att visa, utan att egentligen säga, att 

homosexualitet är en avvikande kategori sex. Enda gången ordet bisexuell nämns görs det i 

samband med nyfikna och rastlösa själar och Ta det lugnt med alkohol och avstå från droger 

(Expressen, 2008-06-22), vilket påminner om ovanstående uppräknande av avvikande 

fenomen. I artikeln Två kvinnors sexdagböcker (Expressen, 2008-11-16) skildras en bisexuell 

upplevelse av en kvinna som är gift med en man. Det visar sig senare att den bisexuella sidan 

hos henne uppmuntras av hennes man som blir tänd av det: Sen sa han att han inte brydde sig 

och att jag gärna fick hångla med en annan tjej om jag ville… Att han till och med blev tänd 

av det. Här skildras en lesbiskhet där den heterosexuelle mannen ändå är inkluderad och 

uppmärksammad. I ett samhälle där män anses ”gå igång” på lesbiskt sex i stor utsträckning – 

detta tydliggörs bland annat i porrfilmer- och tidningar som är riktade till män men skildrar 

lesbiskt sex – kan detta inte kategoriseras som en antagonistisk diskurs.  



 

 30 

Undertema 4 sexualitet: Avvikare 

En insändare hävdar att ointresse för sex inte behöver vara annat än just ointresse och att det 

inte ska förklaras med att kvinnan inte har vågat uttrycka sina behov. Rådgivaren: Visst sätter 

många kvinnor sex sist på sin prioriteringslista (Aftonbladet, 2008-04-13) och fortsätter med 

att ointresse skapar stress i en relation till skillnad från ett givande sexliv som frigör oxytocin 

som gör att vi känner samhörighet. Den utmanande insändaren ges plats i tidningen men 

behandlas med ett utestängande svar (jmf Foucault, [1971] 1993; [1976] 2002). Rådgivaren 

bemöter inte kvinnans önskemål om att få känna sig ”normal” och på samma gång 

ointresserad av sex utan hävdar istället vad hennes relation går miste om. En intressant 

iakttagelse är dock att oxytoctin här används som ett för män och kvinnor gemensamt 

hormon, till skillnad från hur oxytocin representeras i de könsskillnadsdiskussioner som 

Arrhenius (1999) analyserat i medier. Att bekräfta insändaren som ”normal” uteblir även i 

svaret till insändaren med frågan: Jag vill inte ha något förhållande – är det fel? (Aftonbladet, 

2008-10-12). Insändaren menar att hon trivs bättre att leva som vänner och säger att hon inte 

vill ha en relation. Rådgivaren: Det är många som tycker att relationer blir krävande men som 

ändå längtar efter någon att dela livet med och fortsätter svaret med att förklara hur man går 

från ensamhet till tvåsamhet. Båda dessa insändare bemöts med ett svar som inte tillhör 

samma diskurs som frågeställarna talar ifrån. 

Åtta kvinnor intervjuas i temaartikeln Därför faller jag för yngre män 

(Aftonbladet, 2008-07-06). Genus görs på ett nytt sätt och här konstrueras en avvikande 

kvinna, en bestämmande, allt annat än passiv kvinna ges plats. Jag vill styra och ställa och 

det är lättare att kontrollera en yngre kille. Unga, vackra, nyfikna och oförstörda – jag får 

känslor som kan röra upp ett hav när jag möter en ung man. I artikeln ges råd till yngre män. 

De ska bland annat akta sig för att bli styrda, att bli kvinnans toyboy samt vara medvetna om 

att deras bekräftelse kan göra kvinnan utseendefixerad. I artikeln Därför älskar vi XL-kvinnor 

(Aftonbladet, 2008-06-29) intervjuas män: Jag älskar det härliga dallret när hon rör sig. Att 

kvinnorna ska akta sig för att bli mannens accessoar nämns inte trots att det i artikeln är 

tydligt att männen objektifierar kvinnorna. Både artikeln om XL-kvinnor och den om yngre 

män kan sägas vara en slags alibin för avvikande sexbeteende. Genom att ge artiklarna stor 

plats (fyra sidor var) undviker man att ge andra avvikande beteenden plats, en strategi för att 

ostört kunna fortsätta med normativa sexuella beskrivningar. 



 

 31 

Antagonistiska diskurser eller nya konstruktioner av sexualitet 

Jag har vid ett tillfälle funnit en utmanande inställning till penetrationssex. Det skedde då 

insändaren förklarar att hon inte alls vill ha penetrationssex, hon menar att hennes partner och 

hon själv är nöjda med oralsex. I detta fall svarar rådgivaren: Man måste ju inte ha 

penetrationssex till varje pris (Expressen, 2008-11-23). Med tanken på inställningen i tidigare 

råd känns detta råd ensamt men välbehövt. 

6. Avslutande diskussion med 
förslag till fortsatt forskning 

Uppsatsen har visat på konstruktioner av kön, genus och sexualitet genom att för varje tema 

med tillhörande underteman ge exempel från analysmaterialet. Studien har även redovisat 

konkurrerande diskurser som funnits i det gemensamma analysmaterialet som har bestått av 

texter från både Aftonbladet och Expressen. I samtliga analyserade texter utgår Aftonbladet 

och Expressens sexrådgivning från att män och kvinnor är biologiskt olika och nästan 

samtliga utgår också från att människors handlingar är ett uttryck för en inre genusidentitet 

som är olika för män och kvinnor. Kvinnan som ”a” var sexuellt aktiv men som ”B” ersattes 

det med en passiv identitet (Arrhenius, 1999; Hirdman, 2003; Laqueur, 1994). Detta formar 

våra sexuella identiteter till exempel genom inställningen att män har en starkare sexdrift än 

vad kvinnor har och att män därför bland annat oftare är otrogna. Inom den hegemoniska 

sexdiskurs som kvällstidningars söndagsbilagor kan antas ge uttryck för är det legitimt att tala 

positivt om heterosexuella samlag och olika sorters sexdrifter (mellan män och kvinnor) som 

styrks med referenser till bland annat forskning som legitimerar biologiska skillnader mellan 

män och kvinnor. Det är däremot inte accepterat att inom samma diskurs tala om 

homosexualitet. Sexrådgivarna talar nästan ingenting om homosexualitet och när det ges plats 

är det endast lesbisk homosexualitet som avses. I analysen tolkas detta som ett uttryck för ett 

sorts alibi, att de texter som inkluderar lesbiska kvalar in i sexrådgivning som en avvikande 

grupp som ges en viss plats under kontrollerade former. Till exempel är den heterosexuelle 

mannen närvarande i flera av de lesbiska berättelserna vilket i analysen tolkas som ett slags 

oskadliggörande. I en värld där könsskillnader hävdas och ges betydande mening för 

människans välmående och fortlevande finns inget utrymme för könsöverskridande identiteter 

eller homosexualitet (Arrhenius, 1999). Hirdman (2003) menar vidare att göra genus (det vill 
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säga att göra skillnader) bidrar till att skapa och öka begär och lust. I analysen har jag haft stor 

användning av Foucault ([1971] 1993; [1976] 2002) och Butler ([1990] 2007; 2004) då jag 

undersökt vilken typ av sexuella relationer och genusrelationer som legitimeras respektive 

inte gör det, vilka sanningar och osanningar som presenteras och helt enkelt vilka typer av 

konstruktioner av kön, genus och sexualitet som får synas och vilka som inte får det. Med 

hjälp av Laclau och Mouffes ([1985] 2008) hegemoniska och antagonistiska diskurser har jag 

letat efter motsägelser eller alternativt konkurrerande diskurser i analysmaterialet.  

Det har visat sig uppenbart att även om kön, genus och sexualitet reproduceras på 

liknande sätt i både Aftonbladet och Expressen så har de mer konkreta och nästintill 

övertydliga exemplen till större delen hämtats från Aftonbladet. Detta resultat hade jag från 

början inte väntat mig och det är anledningen till att jag hanterat analysmaterialet som en 

helhet. Orsaker till detta kan vara flera. En möjlig orsak är till exempel valet av sexrådgivare. 

En tolkning skulle kunna vara att Aftonbladets Malena Ivarsson som oftast är den som står för 

sexrådgivningen i Aftonbladets söndagsbilagor tillhör den ”äldre skolan” av sexrådgivning 

som kanske i större utsträckning hänvisar till mer tydliga och stereotypa föreställningar om 

kön, genus och sexualitet medan Expressens Katerina Janouch mer subtilt och ibland inte alls 

ger uttryck för samma traditionella syn på sex och relationer. En ytterligare orsak skulle 

kunna vara tidningens politiska position. Att de skulle ha olika målgrupper är kanske inte så 

troligt men Expressen är ensam om att förklara att alla människor i Sverige är deras målgrupp 

samt att de bekämpar bland annat kvinnoförakt och fördomsfullhet (expressen.se, 2010-05-

27). Någon liknande information på Aftonbladets hemsida går inte att finna men då jag frågat 

Aftonbladet har de hänvisat till att informationssidan är under uppdatering (mailkonversation 

med läsarservice, 2010-05-28). Eftersom jag i min analys kommit fram till att Aftonbladet 

och Expressen skiljer sig en del åt vad gäller representation av kön, genus och sexualitet 

skulle det kunna vara intressant att göra en jämförande studie på dessa teman. Att jämföra 

Aftonbladet och Expressen med varandra kan till exempel vara fruktbart för att finna 

konkurrerande diskurser i samma tid och i samma genre. Det skulle även vara givande att 

analysera sexrådgivning som diskurs ytterligare, till exempel genom diskursanalys av 

informationsbroschyrer på ungdomsmottagningar eller tidningar och nätforum för yngre. En 

annan idé vore att studera tidningar från sextiotalet jämfört med idag. Eftersom jag finner 

Anja Hirdmans (2002) avhandling talande för hur det skulle se ut, valde jag att istället 

intressera mig för och koncentrera mig på just talet om sex idag, eller mer precist, under 2008. 

Jag har valt att bortse ifrån bilder i samband med sexrådgivning. De är dock 

oftast ännu tydligare än textmaterialet vad gäller de teman som presenterats i studien och det 
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skulle därför kunna vara intressant med en korrelerande text- och bildanalys. En annan sak 

som visade sig bli tydlig under analysen var att trots att tidningarna riktar sig till både män 

och kvinnor tenderar sexrådgivningen i Aftonbladet och Expressen att rikta sig mer till 

kvinnor än till män. Detta är inte en konsekvent uppfattning genom hela materialet men det är 

i större utsträckning som läsaren utpekas som kvinna än som man. I en framtida studie skulle 

innehållsanalys kunna användas för att hitta sådana mönster.  
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7.3. Analysmaterial: 
Söndagar under 2008, sidor utvalda från Aftonbladet och Expressens söndagsbilagor: 

Nr Rubrik Tidning Sida Datum Tema 
1  

Sex ställningar för 
hennes njutning 

 
 
Aftonbladet 

 
39-41 

 
 
2008-01-06 

 
Kön: Kvinnans sexualitet kopplad till 
reproduktion; Genus: Den trygghetskrävande och pressade 
kvinnan; Genus: Kvinnor kysser 
försiktigt, män stöter hårt; Genus: Känsliga kvinnor och 
oförstående män; Sexualitet: Penetrationssex mellan man och 
kvinna; Sexualitet: Frånvaron av icke heterosexuella skildringar 
och närvaron av den obligatoriska heterosexualiteten 

2  
Förstör barnen 
förhållandet? 

 
Expressen 

 
52-56 

 
2008-01-06 

 
Kön: Antagonistiska diskurser eller nya konstruktioner; Sexualitet: 
Penetrationssex mellan man och kvinna 

3  
Läsarnas hemliga 
sexmöten 

 
Aftonbladet 

 
39-41  

 
2008-02-03 

 
Genus: Den trygghetskrävande och pressade kvinnan); Genus: 
Antagonistiska diskurser eller nya konstruktioner; Sexualitet: 
Frånvaron av icke heterosexuella skildringar och närvaron av den 
obligatoriska sexualiteten 

4  
Så knäcker du 
sexkoden 

 
Expressen 

 
48-49 

 
2008-02-17 

 
Genus: Kvinnor kysser försiktigt, män stöter hårt 

5  
Toppa sexet – hela 
livet! 

 
Aftonbladet 

 
42-45 

 
2008-03-02 

 
Kön: Kvinnans sexualitet kopplad till reproduktion; Genus: Den 
trygghetskrävande och pressade kvinnan; Genus: Kvinnor kysser 
försiktigt, män stöter hårt; Genus: Känsliga kvinnor och 
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oförstående män; Genus: Kvinnor vill inte, män vill (i 
frågespalten); Genus: Antagonistiska diskurser eller nya 
konstruktioner 

6  
Fråga Malena 
(Frågespalt) 
 

 
Aftonbladet 

 
41 

 
2008-03-16 

 
Genus: Kvinnor vill inte, män vill; Sexualitet: Penetrationssex 
mellan man och kvinna  

7  
Malenas vett och 
etikett i sängen 

 
Aftonbladet 

 
40-44  

 
2008-03-30 

 
Kön: Rena och torra kvinnor; Kön: Antagonistiska diskurser eller 
nya konstruktioner; Genus: Kvinnor kysser försiktigt, män stöter 
hårt 

8  
7 sätt att få igång 
lusten 

 
Expressen 

 
50 

 
2008-04-06 

 
Genus: Kvinnor kysser försiktigt, män stöter hårt; Kön: 
Antagonistiska diskurser eller nya konstruktioner 

9  
Här är våra sju 
värstapinsamheter 
 

 
Aftonbladet 

 
40-43 

 
2008-04-13 

 
Genus: Kvinnor vill inte, män vill; Sexualitet: Avvikare 

10  
Sex and the city-sex 
– vad passar dig? 
 

 
Expressen 

 
48-50  

 
2008-06-22 

 
Sexualitet: Det lesbiska alibit 

11  
Därför älskar vi XL-
kvinnor 

 
Aftonbladet 

 
36-39 
40-41 

 
2008-06-29 

 
Sexualitet: Avvikare 

12  
Kittlande läsning för 
heta dagar 
 

 
Expressen 

 
42-53  

 
2008-06-29 

 
Sexualitet: Det lesbiska alibit 

13  
Därför faller jag för 
yngre män 

 
Aftonbladet 

 
36-39, 
43 

 
2008-07-06 

 
Sexualitet: Avvikare 

14  
Sommarsex! 

 
Expressen 

 
52-53 

 
2008-07-06 

 
Kön: Kvinnans sexualitet kopplad till reproduktion; Sexualitet: 
Penetrationssex mellan man och kvinna 

15  
Så får du skönare 
singelsex 

 
Expressen 

 
48-49 

 
2008-07-20 

 
Sexualitet: Frånvaron av icke heterosexuella skildringar och 
närvaron av den obligatoriska sexualiteten 

16  
Jag blev kär i 
grannen  
 

 
Aftonbladet 

 
44-48  

 
2008-07-27 

 
Sexualitet: Det lesbiska alibit 

17  
Varning – Se upp för 
skilsmässa!  
 

 
Aftonbladet 

 
48-51, 
53 

 
2008-08-17 

 
Sexualitet: Frånvaron av icke heterosexuella skildringar och 
närvaron av den obligatoriska sexualiteten 

18  
Sexfrågorna du inte 
vågar ställa 

 
Expressen 

 
50-51 

 
2008-08-24 

 
Kön: Rena och torra kvinnor; Genus: Den trygghetskrävande och 
pressade kvinnan; Genus: Antagonistiska diskurser ellernya 
konstruktioner 

19  
Min man hade en 
annan 

 
Expressen 

 
42-44 

 
2008-09-14 

 
Genus: Antagonistiska diskurser eller nya konstruktioner  

20  
Har du tappat 
lusten? (Frågespalt) 
 

 
Expressen 

 
51 

 
2008-09-28 

 
Sexualitet: Penetrationssex mellan man och kvinna 

21  
Fråga Malena 
(sexspalt) 
 

 
Aftonbladet 

 
41 

 
2008-10-12 

 
Sexualitet: Avvikare 

22  
Två kvinnors 
sexdagböcker 
 

 
Expressen  

 
44-45 

 
2008-11-16  

 
Sexualitet: Det lesbiska alibit 

23  
Har du tappat 
lusten? (Frågespalt) 
 

 
Expressen 

 
48 

 
2008-11-23 

 
Sexualitet: Penetrationssex mellan man och Kvinna; Sexualitet: 
Antagonistiska diskurser eller nya konstruktioner 

24  
Tänder du inte på 
din man längre?  
 

 
Aftonbladet 

 
50-53 

 
2008-11-30 

 
Kön: Kvinnans sexualitet kopplad till reproduktion; Genus: Den 
trygghetskrävande och pressade kvinnan; Genus: Antagonistiska 
diskurser eller nya konstruktioner 

 


