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EN ALLVARSAM LEK 
DOMINANS OCH UNDERKASTELSE I SEXUELL PRAKTIK UR ETT 

PSYKOANALYTISKT OCH FENOMENOLOGISKT PERSPEKTIV1	  
 

Linda Åhslund 
 

Syftet med studien var att studera vad som konstituerar dominans och underkastelse 
i sexuell praktik som ett psykologiskt fenomen. En gemensam term för dominans 
och underkastelse utgör Bondage Dominance Submission Sadomasochism, BDSM 
Praktiken dominans och underkastelse rymmer frågor om driftperspektiv, 
objektrelationsteori, kroppens fenomenologi, symbolisering, genus och frågan vad 
sexualitet är. Sju BDSM-utövare intervjuades och därefter bearbetades materialet 
med Empirical Phenomenological Psychological Method. Resultatet visar att 
praktiken utgör en identitet och en kreativ iscensättning av en inre psykologisk 
verklighet. Fenomenet innehåller en maktförskjutning med ömsesidig påverkan för 
att nå andra medvetandetillstånd. Centralt för fenomenet är fantasier och rollekar 
som möjliggör ett gränsöverskridande och ett utforskande av tabun, genus, 
aggression och ambivalens. De respektive positionerna sker genom en tillblivelse 
genom den andre där processen i en BDSM-aktivitet utmärks av initiering, 
tempoväxlingar, uppmärksamhet, reparation samt omhändertagande. Resultatet 
diskuterades utifrån psykoanalytisk teori. Utifrån en diskussion om den levda 
kroppen och symbolisering föreslås att sexualitet ses som ett mellanområde och en 
lek med den inre psykologiska verkligheten.   

 
 

Inledning 
 
Fröet till denna uppsats väcktes för många år sedan när jag som artonåring började läsa 
Freud. Fascinationen över kropp och psyke. Sexualitet och dess betydelse för en psykisk 
tillblivelse. I takt med att jag också läste filosofi väcktes nya frågor om kroppen, språket 
och sexualitet. I utvecklingen från barn till vuxen, vad är vårt kroppsliga arv, kroppen 
som upplever och talar? Under mina fem år på psykologlinjen undrade jag var kroppen 
har lämnats, såväl vår egen som kroppsligheten i psykologins ursprung, Freud. Däremot 
hittas kroppen i det språkliga uttrycket ”orgasmen, den lilla döden”. Det handlar om liv, 
död, och kropp. Ord som uttrycker ett helt liv i en kroppslig akt.  
 
I det språkliga uttrycket ”orgasmen den lilla döden” sammanfaller libido och aggression 
i en sexuell praktik. Dessa två drifter samexisterar men vi är vana att tänka kring de 
psykoanalytiska begreppen libido och aggression i dualistiska termer som varandras 
motsatser. En destruerande och aggressiv drift och en livsbefrämjande, skapande drift. 
Den sexuella akten som både en drift att vara livsbefrämjande och en önskan om ett 
upplösande tillstånd i orgasmen. Den språkliga satsen blir en funktion av drifterna som i 
sin utsaga säger något om sexualitet, en närvaro av en aggression. Psykoanalysen har 
sin grund i kroppen och sexualitet, den psykosexuella utvecklingen och den infantila 
sexualiteten, en kroppslighet som möter världen för att förstå, skapa och tänka. Freud 
(1905d) skriver: ”Ingen frisk individ torde sakna ett perverst inslag i det normala 
sexualmålet, 

                                                
1 Ett särskilt tack vill jag rikta till respondenterna som lånat ut sina berättelser. Berättelser som varit 
modiga, stolta och intima. Tack också till handledare Stephan Hau. 
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och denna allmänna regel räcker i själva verket för att demonstrera hur olämpligt det 
vore att ge ordet perversion en nedsättande innebörd” (s. 88). Det betyder att gränsen 
mellan normal sexualitet och perversion är ytterst subtil. Annorlunda uttryckt säger 
perversionen något om sexualitet. Utifrån ett forskningsperspektiv finns ett intressant 
spänningsfält i denna subtilitet och hur detta spänningsfält kan undersökas. Sexuella 
praktiker som Bondage Dominance Submission Sadomasochism, BDSM, rymmer som 
studieobjekt inte bara perversion utan också en fråga om vad sexualitet är. Det rymmer 
också driftperspektiv, objektrelationsteori, kroppens fenomenologi, symbolisering och 
genus vilket gör fenomenet intressant att studera. Särskilt intressant blir fenomenet när 
underlaget inte vilar på kliniska fallstudier för att bekräfta patologier utan snarare 
förutsättningslöst undersöka fenomenet BDSM vilket är ansatsen här.  
 
Weinberg (2006) sammanfattar i en översikt den kunskap som finns om BDSM i 
samhällsvetenskap och socialpsykologi. BDSM som begreppet redan uttrycker, handlar 
om flera praktiker och identiteter relaterat till dominans och underkastelse och är 
definierat inom en sexuell arena. BDSM handlar inte nödvändigtvis om smärta. Utanför 
denna arena är dominanta inte grymma, eller undergivna nödvändigtvis passiva. För 
några är smärtan central men kärnan i BDSM är ritualiseringen av dominans och 
underkastelse, ett maktutbyte. Ett lekliknande beteende som är skilt från andra aspekter 
av livet, och kan vara ett sätt att tillfälligt fly det vardagliga livet. Fantasier är väsentliga 
i interaktionen där de designade rollerna syftar till att hålla praktiken inom den givna 
arenan. Fantasierna ger en inramning som tillåter beteenden och roller som annars inte 
är acceptabla och innehåller scenarier som chef och sekreterare, herre och slav, lärare 
och elev, förälder och barn. Inramningen ger utövarna möjlighet att njuta utan att känna 
skuld och interaktionerna sker utifrån samtycke och samarbete. Parterna diskuterar noga 
gränser och försäkrar sig om ömsesidighet och använder ofta stoppord.  Dock kan ingå 
att den dominanta parten testar den undergivnes gränser vilket ger en känsla av 
genuinitet, att det som händer är på ”riktigt”. Är intensiteten i upplevelsen för den 
undergivna parten för hög, backar den dominanta parten. Men väldigt subtilt för att 
kunna fortsätta interaktionen i samma stämning men med lägre intensitet. Skicklig 
dominans innebär en omsorgsfull observation av den undergivnes responser. Beteenden 
som begränsningar, språk, kläder och attribut fungerar som symbolvärden för att 
indikera roller i interaktionen. 
 
Perversion och patologi 
I DSM IV (APA, 2002) under rubriken sexuella avvikelser återfinns flera sexuella 
praktiker såsom fetischism, masochism och sadism som patologiska, när dessa fantasier, 
impulser eller beteenden är verkliga och inte enbart simulerade. DSM IV betonar 
samtycke samt graden av signifikant kliniskt lidande. I en studie som avsåg att pröva 
tidigare psykoanalytiska hypoteser som hänvisar BDSM till specifika typer av 
psykopatologi fann man inga höga nivåer av psykopatologi i fråga om depression, 
ångest, tvångsmässighet, psykologisk sadism och masochism samt posttraumatiskt 
stressyndrom. Mätningarna av klinisk psykopatologi och svår personlighetsstörning var 
jämförbara med publicerade testnormer och uppskattningar av DSM IV i den allmänna 
populationen. Dock fanns ett undantag för högre nivåer än genomsnittet av narcissism 
och ospecifika dissociativa symtom (Connolly, 2006).  
 
Ett mera vedertaget begrepp inom den psykoanalytiska teorin för dessa fenomen är 
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perversioner.  Begreppet perversion beskrev Freud utifrån avvikelser från sexualmål, de 
sexuella handlingarna som driften eftersträvar, och avvikelser från sexualobjektet, 
objektet som driften riktar sig mot. Avvikelser från sexualobjektet utgör exempelvis 
fetischism, djur och barn medan avvikelser från sexualmålet utgör anal och oral 
stimulering men även kyssar. Perversion ska därför förstås som en avvikelse från 
genitalt samlag genom penetration, som innebär en slutgiltig avspänning där 
sexualdriften tillfälligt slocknar (1905d).  
 
Teoretisk bakgrund 
För att förstå icke normativa eller avvikande sexualiteter behövs teorier om sexualitet i 
en generell betydelse som äger en allmängiltighet. Psykoanalytisk teori om sexualitet 
skiftar beroende på perspektiv där vissa placeras i en intra- och intersubjektivitet med 
signifikanta andra i den externa världen. Andra teorier placerar sig i en inre psykisk 
värld befolkad av relationer mellan inre objekt. Inre objekt kan kortfattat beskrivas som 
en internalisering av känslomässiga erfarenheter i relationella samspel som tillsammans 
med barnets egna fantasier formar de inre objekten och relationen mellan dem (Sigrell, 
2000). Åter andra utgör en kompromiss mellan sexuell identitet och könsidentitet (core 
gender identity) och relationen mellan dessa.2 En teoretisk översikt ges av teorier om 
sexualitet utifrån ett driftperspektiv, relationellt perspektiv, objektrelationsperspektiv 
utifrån könsidentitet och sexuell identitet, ett postmodernt psykoanalytiskt perspektiv på 
genus samt slutligen ett fenomenologiskt perspektiv på kropp och sexualitet.  

 
Den infantila sexualiteten och sexuell upphetsning.  

Freud sökte med sin teori om sexualiteten överbrygga kropp- och själproblematiken där 
sexualiteten stod att finna i den biologiska kroppen, och hur driften, libidon, antog och 
skapade psykiska fenomen. Den vuxna, genitala sexualiteten är uttrycket för hur 
individen har tagit sig igenom de psykosexuella faserna där oidipuskomplexet har en 
avgörande roll. Oidipuskonflikten handlar i korthet om barnets önskan att äga och känna 
begär mot den ena föräldern. Då detta inte är möjligt identifierar sig barnet med den 
samkönade föräldern utifrån upptäckten av den könsliga olikheten. På grund av detta 
begär och denna önskan att äga den ena föräldern fruktar barnet bestraffning och 
kastration. Oidipuskonflikten ges flera betydelser i den psykoanalytiska litteraturen 
såsom utvecklandet av könsidentitet och sexuell identitet, utvecklandet av moral, 
realitetsprövning, konkurrens och rivalitet. Oidipuskonflikten kan alltså förutom 
utveckling av könsidentitet och sexuell identitet ses som förmågan att träda in i triadiska 
relationer (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002) med de regler och sociala normer 
som gäller för triader, såsom incestförbudet. Beroende på hur den infantila sexualiteten 
gestaltat sig hos individen genom fixeringar, kompromissbildningar och hur individen 

                                                
2 Det engelska begreppet core gender identity översätts något olika till svenska. I Maskuliniteter 
(Connell, 1996) översätts begreppet till kärngenusidentitet. Genus och kön används i svenskan olika och 
ibland avser det samma sak. Generellt brukar genus beteckna ett görande av kön, föreställningar och 
handlingar. Kön innehåller såväl genus som engelskans motsvarighet sex men ibland används det i 
betydelsen biologiskt kön (Magnusson, 2002). Här används könsidentitet liktydigt med core gender 
identity och avser en inre djup känsla av att vara man eller kvinna utifrån biologiskt kön. Begreppet 
myntades av Stoller (Fast, 1999) och avser tre faktorer: biologisk kön vid födelsen och föräldrarnas 
påverkan i sin uppfostran av barnet som flicka eller pojke; barnets perceptioner av egna och andras 
genitalier; samt krafter som är sprunget ur biologiska variabler. Genus och genusidentitet avser en 
socialkonstruktivistisk betydelse när det används.  
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löst den oidipala konflikten, betonar Freud (1905d) sexualiteten som en konstruktion, 
hur den slutligen gestaltas utifrån individens förutsättningar i den psykosexuella 
utvecklingen. Sexualiteten är sammansatt av en mängd partialdrifter som utgör delar av 
driften, där de alla har en erogen zon som källa såsom munnen, genitalierna och anus, 
där de psykosexuella faserna är präglade utifrån en specifik partialdrift såsom den orala 
fasen. 
 
Freud (1905d) använder aktiv för att beskriva sadism, viljan att tillfoga sexualobjektet 
smärta, och passiv, masochism, där tillfredsställelse endast uppnås genom en psykiskt 
eller fysiskt tillfogad smärta. Sadismen förklaras utifrån den aggression som i 
varierande grad återfinns i mäns sexualitet i syfte att erövra och utmana sexualobjektets 
motstånd, liksom den aggressiva komponenten som libidon innehåller. I sadismen har 
aggressionen förskjutits och intar den huvudsakliga positionen som sexualmål. Dessa 
positioner av sadism och masochism utgör dock ett kontinuum av samma företeelse och 
i samma person. Masochismen utgör en förlängning av sadismen, men vänd mot det 
egna jaget. Detsamma gäller för sadismen, sadisten förmår att också njuta av den smärta 
denne kan få utstå i sexuella relationer. Hos Freud intog sadomasochismen en 
särställning då den finns presenterad i all sexualitet i form av aktivitet och passivitet och 
maskulinitet respektive feminitet. Perversionen blir ett sjukligt symtom först när den 
helt utesluter normala sexualmål, dvs. genitalt samlag med motsatt kön och utgör den 
enda källan till tillfredsställelse (ibid.).  
 
Förklaringen till perversioner finner Freud i den infantila sexualiteten, en regression till 
en tidigare libidinös fixering, exempelvis det lilla barnets orala lustupplevelse. 
Perversionen utgörs av delar av den infantila sexualiteten som inte genom bortträngning 
tar sig uttryck i neurotiska symtom. I ett berömt uttalande säger Freud (1905d) 
”neurosen är så att säga perversionens negativ” (s. 92). Det kom att utgöra grunden till 
att se perversionen som ett försvar mot ångestladdade verkligheter, en libido som inte 
sublimerats eller antagit symboler.  
 
I artikeln Om den allmänna tendensen till nedvärdering inom kärlekslivet (1912d) 
skriver Freud om den slutgiltiga gestaltningen av libidon, det ovillkorliga kravet för ett 
normal sexuellt samliv. Detta innehåller två strömningar som möts i den vuxna 
sexualiteten, ömheten och sinnligheten. Ömheten har sitt ursprung i den infantila 
sexualiteten och riktar sig mot barnets primära objektval, omsorgsgivaren och har en 
erotisk karaktär. Denna erotiska ömhet bibehålls fram till puberteten då den genitala 
sexualiteten dominerar, sinnligheten. Det senare förstås som den kroppsliga njutningen 
som upplevs i vuxen sexualitet. Dessa två strömningar förhindras att fullt ut mötas 
genom incestbarriären, dvs. en sinnlighet och ömhet med de primära objektvalen. 
Därför strävar i puberteten libidon att finna en övergång till ersättningsobjekt som dock 
påminner om de tidiga objekten. En sund sexualitet kan därför förstås som en 
integrering av de tidigaste objekten där den vuxna sexualiteten innehåller såväl den 
tidiga ömheten som sinnligheten. I sammanhanget nämner Freud hur ett misslyckande 
av denna integrering uttrycker sig i perversa sexualmål och den enda möjligheten för att 
uppfylla båda strömningar är att hålla dessa isär med hjälp av nedvärderade och 
förnedrade sexualobjekt såsom i hora- och madonnakomplexet. Genom isärhållandet 
upprätthålls incestförbudet men gör det ändå möjligt att uttrycka såväl ömheten som 
sinnligheten och vinna det primära objektet som objekt för sinnligheten.  
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I förordet till den femte utgåvan av Freuds samlade skrifter (2002)  beskriver Ludvig 
Igra betydelsen av den infantila sexualiteten. Den infantila sexualiteten har sin grund i 
kroppen men överskrider samtidigt kroppen genom alla de föreställningar, fantasier och 
symboler som den uttrycker sig i. Det är genom kroppen barnet lär känna och förstår 
världen, skapar mening och struktur där den infantila sexualiteten bidrar till att utveckla 
en symboliseringsförmåga. 
 
Stoller tog avstånd från tanken att sexualitet är katexis, dvs. en laddning av psykisk 
energi (Fisher, 2010) och har inte ett driftperspektiv i sina teorier om sexualitet. Men 
Stoller är inte heller en explicit relationell teoretiker men utgår från en intrapsykisk 
verklighet. För att förstå sexuell upphetsning utgår Stoller (1986b) från tolkningar av 
fantasier, såväl dagdrömmar som masturbationsfantasier. Dessa menar Stoller innehåller 
medvetet, förmedvetet och omedvetet innehåll kring spänningskonflikter, paradoxer och 
tidigare trauman som gestaltas. Sexuell upphetsning är alltid en dialektisk spänning 
mellan risk och möjlighet, njutning och smärta, lättnad och frustration, seger och 
misslyckande samt fara och trygghet. Dessa organiseras i skript, där varje skript 
innehåller fientlighet, dold eller öppen önskan att skada eller bli skadad av någon annan, 
och ett mysterium för att generera upphetsning. Mysteriet i sexuell attraktion är 
pendlingen mellan att veta och inte veta, se och inte se och mellan fara och trygghet. 
Ursprunget till mysteriet hör till anatomin, primära och sekundära könsdrag. Den dolda 
kroppen som inte visas, blygden. Mysteriet fungerar som ett sätt att äga vad den andre 
inte visar, en gäckande kvinna eller påträngande man som inte villigt ger upp. Men i 
upphetsningen vilar en tro att med våld kunna blotta något som tillhör den andre, man 
stjäl en hemlighet (ibid.).  

Utan fientlighet och mysterium avtar den sexuella upphetsningen och resulterar i tristess 
och likgiltighet menar Stoller (1986b). Fantasiscenarier som innehåller ömhet, en 
omtanke om den andre, generositet och affektion har inte samma förmåga att skapa 
upphetsning. Stoller hävdar att den sexuella akten innehåller en dehumanisering och 
innehåller såväl grymhet som hämnd.  Upphetsningen konstrueras för att överkomma 
frustrationer där fantasierna får funktionen av den segervissa segraren och ett 
bemästrande av traumat (ibid.). Således finns hos Stoller en konceptualisering av 
upphetsning som ett försvar mot ångest och konstruerandet av en verklighet som är 
uthärdlig.  
 

Relationellt perspektiv på sexualitet. 
Den relationella teorin som här utgår från Steve Mitchell (Perlman, 2009) står i kontrast 
till driftteorin på flera punkter; oidipuskonflikten har inte en framträdande roll och 
framför allt avvisar relationella teoretiker libidon och aggression som drivkrafter för att 
söka interpersonella relationer. Snarare motiverar ett medfött primärt behov av 
relaterande, att söka relationer. Sexuella och aggressiva handlingar är interpersonella 
handlingar som reflekterar individens personliga betydelse av självet, objekt och 
relationen mellan dessa.  Sexualitet ses som en biologiskt grundad fysisk respons i en 
interpersonell kontext, ett tillstånd som ges psykologiska betydelser utifrån den 
relationella kontexten som den uppstår i. Den infantila sexualiteten i betydelsen av 
barnet som bärare av sexuella känslor färgas av hur relationen till de primära 
vårdgivarna karaktäriserats. I den relationella kontexten ges ett sexuellt givande och 
tagande en tillfredsställelse och en betydelse av att reparera modern. Erhålla njutning 
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snarare än smärta och ersätta depressiva affekter med upphetsning och glädje. 
Resonemanget vilar på Melanie Kleins tanke om att sexualitet uppstår i den depressiva 
positionen i strävanden att reparera och bevara objektet på grund av infantil aggression 
och depressiv ångest. Sexualiteten har alltid en relationell karaktär och betydelse och 
kan innebära exempelvis ett överlämnande till en kraftfull annan, erhålla makt över den 
sårade andra, säkra den fulla omvårdnaden av den andre. Några av dessa syften 
innehåller ett användande av sexualitet som ett upprätthållande och stöd för upplevelsen 
av självet. Dessa betydelser finns kodade i relationella konfigurationer som ger upphov 
till sexuellt beteende och uttrycks i en relationell kontext. 
 

Objektrelationsperspektiv utifrån köns- och sexuell identitet. 
McDougalls (2000) förenar på vissa sätt ett relationellt perspektiv med Freuds teorier 
såtillvida att hon utgår från objektrelationsteori, oidipuskonfliktens betydelse för 
utvecklande av sexuell identitet samt framhäver betydelsen av aggression och libido i 
sin teori.  Men till skillnad från Freud utgör inte det normala sexualmålet ett genitalt 
samlag med en partner av motsatt kön, utan inkluderar variation.   
 
Citatet ” human sexuality is inherently traumatic and forces humankind to an eternal 
quest for solution” sammanfattar (McDougalls 2000, s. 2) utgångspunkt och tar sin 
början i den infantila sexualiteten. En arkaisk sexualitet där barnets första kontakt med 
världen är genom sin kropp. Det första sensuella mötet med moderns kropp utgör en 
kollision mellan inre impulser och den yttre världens begränsningar. Spädbarnets 
erotiska impulser är oskiljaktiga från sadistiska impulser, liksom mellan självet och den 
andre. Den andre som ett objekt eller plats uppstår genom otaliga frustrationer och ger 
upphov till raseri som åtföljs av en primitiv form av depression. Då dessa impulser 
endast är viktiga inom dyaden för sin existens, kommer försök att förneka detta 
utrymme och den separata existensen av den andre i vuxenblivande ge upphov till ett 
oupphörligt sökande efter den illusoriska sammansmältningen3. Till utmaningen hör, 
sprunget ur denna dikotomi, fantasier om vampyrism, implosion, förlusten av den 
subjektiva identiteten eller kroppsliga gränser. När sådana arkaiska fantasier dominerar 
en vuxen sexualitet riskerar den att upplevas som ett hot om kastration, död och 
utplåning och kräver ”avvikande” lösningar för fungerande relationer och sexualitet 
(ibid.).  
 
Upptäckten av den könsliga olikheten beskriver McDougall (2000) som traumatiskt, 
följt av urscenen, dvs. vad föräldrarnas sexualitet väcker hos barnet och den oidipala 
fasen. Variationen av mänsklig sexualitet förstås som individens lösningar av detta, i 
fråga om könsidentitet (core gender identity), maskulinitet, femininitet och sexuell 
identitet. Subjektivitet och sexuell identitet uppstår utifrån den omöjliga önskan att ha 
och vara båda könen i den oidipala konflikten utifrån den kraft och de förmågor som 
respektive kön tillskrivs. McDougall har anammat Freuds tanke om bisexualitet som en 
allmänmänsklig kvalité. Det dubbla homosexuella målet, att ha och vara den samkönade 
föräldern samexisterar i varje barn och omedvetet i varje vuxen individ. Att acceptera 
denna oundvikliga monosexualitet, att vara ett kön är människans narcissistiska sår, där 
verkligheten fråntar den omnipotenta fantasin som möjlighet, och i den oidipala krisen 
finna ”maskulinitet” och ”femininitet” som motsvarar könsidentitet och finna sexuell 
                                                
3 Jämför med Platons idé om Eros, kärlekens sökande efter sin förlorade hälft som i begynnelsen satt 
häftade vid varandras ryggar, sökandet efter vår tvillingsjäl.  
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identitet. McDougall lägger stor vikt vid den psykiska bisexualiteten som inte bara 
berikar och stabiliserar relationer utan också bidrar till att stimulera kreativ aktivitet. I 
syfte att anpassa det biparentala omedvetna som inte bara är sprunget ur föräldrarna 
utan också den sociokulturella diskurs detta härstammar från, och hantera skrämmande, 
arkaiska och pregenitala, bisexuella fantasier, uppfinner individen kreativa sätt som 
tillåter ångestfyllda känslor av kastration, utplåning, förvirrad sexuell identitet, tomhet 
och inre dödhet genom att transformera detta till erotiska skapelser.  
 
Begreppet perversion använder McDougall (2000) med försiktighet, förbehållet 
praktiker som inte bygger på ömsesidighet för den andres behov, exempelvis sexuella 
övergrepp på barn. Däremot använder hon begreppet neosexualiteter för sexualiteter 
som inte faller inom en heterosexuell och homosexuell ”norm”.  Dessa scenarier fyller 
funktionen av att reparera subjektivitet och sexuell identitet, och skydda inre objekt från 
omedvetna känslor av hat och destruktivitet. Samma konflikt kunde ha haft en psykotisk 
eller psykopatisk karaktär men tack vare en neosexuell skapelse ges mening och en 
psykisk vitalitet. Erotisering kan vara ett kraftfullt sätt att överkomma tidiga psykiska 
trauman och tillåter Eros att vinna över Thanatos. McDougall (ibid.) avslutar retoriskt 
med frågan om inte all mänsklig sexualitet i grunden består av neosexualiteter.  
 

Psykoanalytiskt postmodernt perspektiv på genus.  
De teorier som tidigare tagits upp kan och har kritiserats på flera punkter, framförallt 
utifrån ett genusperspektiv. Oidipalkonfliktens centrala roll förutsätter binära kön, en 
heterosexuell familjebildning samt samkönad identifikation och begär utifrån binära 
kön. Vidare har teorierna kritiserats för att inte ta hänsyn till den sociala kontext och de 
normsystem familjebildningar befinner sig i, som medskapare till såväl kön, genus och 
sexualitet. Har då Oidipuskonflikten spelat ut sin betydelse? Corbett (2008) menar att 
myten har sin funktion snarare utifrån vilken narrativ den skapat hos den enskilda 
individen. Hur den kulturella berättelsen om genus återberättas hos föräldrar och barn, 
hur den sociala kontexten påverkar familjen som gör genusberättelsen till sin. 
Oidipuskonflikten har en betydelse genom dess beskrivningar av infantila önskningar. 
Den psykiska grunden för tidiga föräldra-barnrelationer, betydelsen av fantasier, 
begären mellan barn och föräldrar och hur dessa begär är bortträngda, representerade, 
internaliserade och förhandlade. Men som en dominerande förklaring till sexuell 
identitet, genus och könsidentitet måste Oidipuskonflikten omvärderas. Att separera den 
symboliska ordningen, Oidipus, från det sociala resulterar i falska och omöjliga 
antaganden om familj och genus (ibid.).  
 
Den genusbestämda kroppen konstrueras i ett komplext psyke-soma-kulturellt fält 
öppen för varianser, referenser, normativa förväntningar och relationella betydelser. 
Genus förkroppsligas och konstitueras av såväl psykologiska faktorer som fantasier, 
begär, relationellt relaterande; som somatiska faktorer som exempelvis mutationer, 
neuroner och muskler. Men genus förkroppsligas också av ett görande i en praktik. 
Genus replikeras via normer men är också öppen för omvandling och görs distinkt 
genom personlighet och social formbarhet. Genusidentitet, genusbestämda kroppar och 
begär är pågående handlingar som benämns, konstrueras och omförhandlas. 
Traditionellt sett har utgångspunkten varit att begär produceras genom genus i egenskap 
av autonomi (Corbett, 2008). Anatomin är ödet (Freud, 1905d). Den biologiska kroppen 
bestämmer genus och därmed också vem den biologiska kroppen ska begära. En 
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maskulin kropp ska traditionellt begära en feminin kropp. Ett begär kodat till genus där 
exempelvis feminina genusdrag är liktydigt med en önskan att ha maskulina genusdrag 
och vice versa, i syfte att upprätthålla den heterosexuella komplementära modellen 
(Corbett, 2008).  Detta kan jämföras med den psykiska bisexualiteten hos McDougall 
(2000).  
 
En önskan till sexuella begär som utmanar den heterosexuella modellen och som kan 
innebära ett socialt fördömande innehåller alltid sociala normer som påverkar fantasier. 
Oavsett hur denna önskan gestaltar sig. En skymf som utlovar ett förlorat objekt, en 
föräldragestalt eller återskapa en bestraffningsscen. Eller den sexuella praktiken 
fungerar som ett försvar mot ett annat slags sexuell praktik som förnekas eller skapar 
ångest. I samtliga fall fungerar den sociala normen som strukturerande, fantasin 
använder så att säga normen (Butler, 2005).  
 

Den fenomenologiska kroppen. 
Vad som dock saknas i de teorier som tidigare tagits upp är ett perspektiv på kroppen då 
kroppar och sexualitet onekligen hör samman. Inte bara som en biologisk, materialistisk 
kropp av fysiologiska och biokemiska processer. Kroppen är både symbolbärande och 
meningsskapande fenomenologiskt i vår upplevelse som subjekt. Den kan vara ett 
hållande tryggt inre objekt eller ett övergångsobjekt mellan en yttre och inre värld. 
Människan utforskar världen genom kroppen med de kroppsliga gränserna där kroppen 
börjar och slutar i att vara en separat människa.  Ett hudjag (Anzieu, 2000) som 
samspelar och utforskar med en kropp som kan vara ett vapen och ett skydd. 
Fenomenologen Merleau-Ponty (1999) står för en uppfattning om kroppen som 
centrum, den levda kroppen. Upplevelsen av kroppen står i fokus och med kroppen 
finns vi till i världen och står i kontakt med tingen och livet självt. Kroppen är ett 
tänkande subjekt istället för ett objekt i relation till andra objekt och som genom sin 
kroppslighet låter tingen bli till.  
 
Kroppen är en tvetydig form då den både är materiell och precis som andra ting 
utsträckt i tid och rum. Men kroppen till skillnad från andra materiella objekt är 
subjektet. Ett materiellt objekt som ett hus och bord kan man gå ifrån, men aldrig 
kroppen. Kroppen är den plats varifrån världen sprider ut sig. Den är inte i världen utan 
snarare mot världen, som en riktning. Mellan kroppen och tingen finns ett utrymme som 
är meningsskapande, till exempel huset som kan bebos. I dessa utrymmen uppstår 
situationer och en värld. I upplevelsen av kropp, medvetande och situationer finns inga 
gränser. Det finns så att säga en upplevd enhet även om kroppen som ett ting kan 
uppfattas men då som ett perspektiv men är inte den mest grundläggande 
kroppsupplevelsen (Bullington, 2007).  
 
Den levda kroppen beskriver Merleau-Ponty (1963, citerad i Bullington, 2007) som 
”jaget som ett centrum utifrån vilken människans intentioner strålar ut, kroppen som bär 
dem och de varelser och ting mot vilka de är riktade är inte hopblandade, utan är endast 
tre sektorer av ett unikt fält” (s.125). 
 
 Den egna kroppens permanens är inte ett föremål i världen, utan ett medel för 
kommunikation med världen. Kroppen inte bara fullbordar existensen utan bebor den 
också. Varje ögonblick som kroppen uttrycker existensen uppfattas av Merleau-Ponty 
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(1999) på samma sätt som att säga att det talade ordet uttrycker tanken. Vad som menas 
med att kroppen fullbordar existensen är att existensen görs möjlig genom kroppen. 
Inget utav dessa två, existensen och kroppen kan vara åtskilda då båda förutsätter 
varandra. I fråga om sexualitet hävdar Merleau-Ponty (ibid.) att sexualiteten inte kan 
reduceras till något annat än sig självt, den är hela vårt vara. Existensen strömmar ut i 
sexualiteten, och sexualiteten strömmar ut i existensen. Han kallar sexualiteten 
dramatisk för att den engagerar hela vårt personliga liv, just för att kroppen är vårt varas 
spegel (ibid.).  
 
Sammanfattande reflektion 
De perspektiv som presenterats ovan kan också sägas utgöra min förståelsehorisont med 
undantag för radikalare relationell teori, dvs. att endast relationella behov motiverar 
sexualitet. Det har här tagits upp för att kontrastera övriga perspektiv. I fortsättningen 
används ett objektrelationsteoretiskt perspektiv som inkluderar driftteori, intrapsykiska 
dynamiker, postmodern genusteori och fenomenologi, i förståelsen av BDSM som 
fenomen. Freuds teori är väsentlig då han relaterar sexualitet och psyke till kroppen men 
saknar det objektrelationsteoretiska perspektivet som bidrar med den relationella 
betydelsen. Stoller har ett perspektiv som saknas i dessa, vad sexuell upphetsning är, 
hur aggression utgör en betydande del vilket är viktigt för förståelsen av sexualitet och 
BDSM.  Postmodern teori placerar teorierna i en bredare, social kontext, sexualitet och 
avvikelser relaterar också till konventioner och normer. Dock saknar dessa teorier ett 
perspektiv på kroppen, den levda kroppen som utgör grunden för all erfarenhet.  
 
Behovet att redogöra för olika perspektiv antyder att det saknas ett brett teoretisk 
perspektiv på sexualitet och avvikelser, vilket denna studie ämnade göra. Dvs. utifrån 
olika psykoanalytiska perspektiv diskutera resultatet. Samtliga psykoanalytiska teorier 
är därtill utformade utifrån klinisk verklighet medan denna studie inte fokuserade på ett 
lidande. Med utgångspunkt i att sexualitet består av variation där normer inte kan 
existera utan varians, blir BDSM som studieobjekt ett intressant fenomen Det betyder 
att BDSM, för att återvända till Freuds (1905d) ord om inslaget av perversion i normala 
sexualmål, också kan uttrycka något om sexualitet. Särskilt om det inkluderar den levda 
kroppen, sexualitet som fullbordar existensen (Merleau-Ponty, 1999), likaväl som 
tanken eller talet. Den här studien bidrar med det perspektivet, att förstå BDSM men 
också sexualitet i en vid betydelse. Men utifrån ett omvänt perspektiv, istället för att 
titta på avvikelser utifrån en norm vilket flera teorier gör såsom exempelvis Freud 
(1905d); titta på normen utifrån avvikelsen. I litteratursökningar har jag inte funnit 
empiriska studier om BDSM som kombinerar detta med ett brett psykoanalytiskt 
perspektiv och ett fenomenologiskt perspektiv med den levda kroppen, varför denna 
studie är värdefull. 
 
Syfte och frågeställning 
En avgränsning i studien utgjorde att studera dominans och underkastelse särskilt i det 
allmänna begreppet BDSM. Syftet med studien var att studera dominans och 
underkastelse i en sexuell praktik, vad som konstituerar detta som ett psykologiskt 
fenomen i form av psykologiska behov, process och psykologisk betydelse i 
upplevelsen. Ett särskilt fokus lades vid intrapsykiska processer. Frågeställningen lyder 
därför: Vad konstituerar dominans och undergivenhet i sexuell praktik som ett 
psykologiskt fenomen? Frågeställningen kan preciseras i följande:  
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-‐ Vad innebär dominans och underkastelse i sexuell praktik? 
-‐ Hur ser processen ut i upplevelsen? 
-‐ Vad är den psykologiska meningen i den subjektiva upplevelsen? 
-‐ Vilka psykologiska behov uttrycks i en BDSM-praktik? 

 
 

Metod  
 
Undersökningsdeltagare 
Resultatet baserades på sju deltagare. Kriterierna för urvalet var att deltagarna skulle 
definiera sig som utövare av dominans eller underkastelse i en sexuell praktik och leva i 
en relation där detta utgör en integrerad del av relationen. Det senare för att underlätta i 
intervjun att reflektera kring hur dominans och underkastelse uttrycker sig i relationen 
och lättare ge exempel utifrån att det är aktuellt och en pågående praktik. Demografiska 
variabler som jämn könsfördelning utifrån respektive position och en spridning i ålder 
eftersträvades. Till grund för kriterierna gällande kön fanns en fråga om huruvida genus 
har betydelse och om dominans och underkastelse ges olika mening och betydelse 
beroende på kön. En avgränsning utgjorde att deltagarna definierade sig som 
heterosexuella.  
 
Urvalet omfattade fyra kvinnor och tre män. Samtliga deltagare levde i en heterosexuell 
relation. Deltagarna definierade sig utifrån sin sexuella praktik i den aktuella relationen 
som antingen undergiven eller dominant. Relationerna hade varat mellan ett till tio år. 
Erfarenhet att utöva BDSM var allt ifrån tjugofem år till ett par års erfarenhet. De sju 
deltagarna bestod av en dominant kvinna, en undergiven man och kvinna, två 
dominanta män och två kvinnor som alternerar mellan att vara sexuellt dominanta och 
undergivna. Åldern på deltagarna var mellan 25 och 55 år. Samtliga deltagare hade 
universitetsutbildning och var yrkesarbetande i positioner med ansvar och befogenheter 
(ex: läkare, chefsposition). Urvalet motsvarar tidigare studier i avseende på utbildning 
och yrke där BDSM-utövare har en högre utbildning än genomsnittet och akademiska 
yrken (Weinberg, 2006).  
 
Deltagarna rekryterades via en annons på ett internetbaserat community som riktar sig 
till BDSM-utövare. Forumet är ett community för frisinnad sexualitet med avsikten att 
vara en social samlingsplats för nya kontakter såväl som ett utbyte av erfarenheter i 
diskussionsforum, artiklar skrivna av medlemmar osv. Sajten fungerar som den samlade 
scenen för BDSM. Annonsen finns presenterad i bilaga 1. Annonsen väckte viss 
uppmärksamhet. Jag fick mail av individer som starkt ifrågasatte min studie och 
upplevde det kränkande med motiveringen att vara en marginaliserad grupp och en 
rädsla för att bli stämplad. Men också mail av individer som uppskattade studien och 
fann den intressant. Ett flertal ville gärna rekommendera mig lämpliga personer att 
intervjua. Ungefär hälften av respondenterna svarade på annonsen och hälften har jag 
sökt via sökmotorer på forumet och därefter tillfrågat om eventuell medverkan. 
Sökningen skedde utifrån ovan nämnda kriterier, definierad position, ålder, kön och 
relationsstatus. Position utifrån kön visade sig irrelevant tidigt under bearbetningen av 
data varför detta kriterium inte avspeglas i resultatet.  
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Deltagarna informerades om frivillighet, möjligheten att avbryta sin medverkan samt att 
allt material skulle anonymiseras och behandlas konfidentiellt. Vidare gavs information 
om syftet med studien och att intervjun bandades och transkriberades. Vid 
genomförandet av intervjuerna ombads deltagarna att skriva under ett 
samtyckesformulär (se bilaga 2) där skriftlig information om studien gavs. Möjlighet 
gavs att ställa frågor både före och efter intervjun. Efter intervjun tillfrågades 
respondenterna om det var något i intervjun som denne önskade stryka. Några av 
deltagarna ville på grund av anonymitetsskäl inte uppge ålder och namn. Av etiska skäl 
namnges heller inte det internetbaserade community varifrån deltagarna rekryterades. 
Deltagarna informerades därtill om var uppsatsen kan rekvireras. I annonsen på sajten 
fanns kontaktuppgifter och namn till mig.  
 
Datainsamling 
Datainsamlingen utgjordes av kvalitativa intervjuer och genomfördes i lokaler vid 
psykologiska institutionen vid Stockholms universitet samt lokaler vid Uppsala 
universitet. I genomsnitt tog intervjuerna en och en halvtimme i anspråk. Inför 
intervjuerna inhämtade jag förkunskap om begrepp och om fenomenet via forum på 
sajten varifrån deltagarna rekryterats, i syfte att bättre förstå respondenterna och på så 
vis skapa en bättre intervjusituation. I förberedelserna ingick även att läsa Den 
kvalitativa forskningsintervjun (Kvale, 1997) samt Kvalitativ forskningsmetod i 
psykologi: - att låta en värld öppna sig (Langemar, 2008). Intervjuerna var 
semistrukturerade med en intervjuguide (se bilaga 3), och genomfördes av mig 
personligen. Tidigare erfarenheter av intervjuande utgör erfarenheter inom 
psykologutbildningen. Samtliga frågor i intervjuguiden ställdes till alla respondenter om 
inte frågorna indirekt berördes av respondenten. I intervjuerna gavs utrymme för 
associationer och uppföljningsfrågor. Intervjuerna sökte eftersträva att ge karaktären av 
ett berättande samtal mellan två parter.  Intervjuerna bandades och transkriberades 
därefter. Den första intervjun transkriberades exakt ordagrant med pauser, betoning, 
upprepningar osv. Vid en genomläsning förändrade transkriberingen det talade samtalet 
till en upplevelse som inte motsvarade personen, situationen eller anteckningar från 
intervjun. I syfte att förmedla mening och kontext i det talade samtalet, transkriberades 
den första intervjun om till att mer ges formen av en litterär stil. Därefter 
transkriberades alla övriga intervjuer ordagrant men gavs en litterär stil. Det verbala 
innehållet transkriberades ordagrant men ofullständig grammatiska meningar 
förändrades, upprepningar, betoningar, pauser togs inte med. Totalt omfattade de 
transkriberade intervjuerna något mer än hundra sidor text. 
 
Analys  
Fenomenologisk metod bygger på flera ontologiska antaganden. Verkligheten är inte 
objektiv utan förstås utifrån upplevande subjekt där all kunskap och vetenskap har en 
förteoretisk grund, subjektets livsvärld. Livsvärlden kan beskrivas som 
”erfarenhetsvärlden”, såsom den upplevs och erfars av subjektet i tid och rum. 
Utmärkande för mentala fenomen är riktningen mot något och det inneboende objektet i 
fenomenet. Medvetandet uppfattas som intentionalt på så vis att medvetandet alltid har 
en riktning mot ett objekt, exempelvis att älska, är att älska någon eller något, en 
presentation innebär en presentation av något. Medvetandet är alltid om något; ting, 
människor, ideala objekt eller riktad mot den egna medvetenheten. I fenomenologin 
används begreppen noema och noesis. Noesis utgör det ständigt pågående flödet av 
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medvetandets handlingar och noema det intentionala objektet som handlingarna riktar 
sig mot. Det fulla fenomenologiska greppet om ett fenomen ges när alla olika 
”perspektiv” harmoniserar och objektet ges mening. Den fenomenologiska frågan om 
vad något är, refererar till meningen i detta något, frågan om de underliggande 
möjligheterna för att vara vad det är (Karlsson, 1995). Här blir således den 
fenomenologiska frågan vad dominans och underkastelse är och kan sägas vara en 
artikulation och identifikation av möjligheterna för detta fenomen att vara vad det är.  
 
Målet med Empirical Phenomenological Psychological Method (EPP) som användes 
som analysmetod, är beskriva meningsstrukturen för ett psykologiskt fenomen. En 
generell struktur där de olika konkreta uttrycken har reducerats bort för att finna 
essensen i fenomenet. Finns flera strukturer som inte kan kondenseras till en generell 
struktur kallas dessa typologier av ett fenomen. Den generella strukturen är den icke-
varierande tråden som löper genom alla typer av manifestationer av ett fenomen och 
består av konstituenter. Konstituenterna är fenomenets beståndsdelar som är nödvändiga 
för att fenomenet ska upplevas som just detta fenomen. Fenomenologi är inte en 
redovisning av erfarenheten utan snarare att söka efter meningsstrukturen. 
 
Initialt var tanken att använda grundad teori men i EPP, fanns bättre möjligheter att 
avgränsa studien men ändå behålla mitt ursprungliga syfte och besvara 
frågeställningarna. Dvs. en metod som empiriskt grundar sig i den subjektiva 
upplevelsen men i analys och resultat inte specifikt fokuserar på individuell variation, 
utan ger möjligheten till en generell analys. Därtill grundar sig grundad teori på 
sociologiska teorier och är utvecklat för att studera sociala processer medan EPP är 
särskilt utvecklad för psykologiska fenomen, med målet att säga något om vad 
fenomenet är. Men exkluderar inte att studera fenomenet utifrån ett processperspektiv i 
fråga om tid, rum och riktning. EPP kan även ses som en teoriskapande metod då 
fenomenets beståndsdelar beskrivs, dock inte med samma uttalade teorigenererande 
ansats som grundad teori där syftet är att förklara.  
 
Analysmetoden EPP utvecklad av Gunnar Karlsson (1995), är en modifierad 
fenomenologisk metod med hermeneutiska inslag. De hermeneutiska inslagen i 
metoden är forskarens förförståelse, dvs. att förståelse uppstår i en kulturell och 
historisk kontext. Karlsson betonar framförallt forskarens lingvistiska och kulturella 
förförståelse som en förutsättning för att nå en förståelse av subjektets erfarenhet. 
Förståelsen liknas vid den hermeneutiska cirkeln där pendlingen sker mellan del och 
helhet, den enskilda delen i protokollet ses i ljuset av hela protokollet och alla protokoll 
och tvärtom, helheten i ljuset av delarna. Koherenskriteriet är därför avgörande för en 
valid förståelse, dvs. att delarna sinsemellan inte motsäger varandra eller motsägelser 
finns mellan delarna respektive helheten. Min egen förförståelse utgör min 
psykoanalytiska bakgrund samt den information och kunskap jag inhämtat via forumet 
inför intervjuerna. Därtill har jag en genusteoretisk bakgrund men saknar i övrigt en 
omfattande kunskap om dominans och underkastelse.  
 
I förståelsen i EPP används två typer av förståelse; forskarens empatiska förståelse, 
researcher’s empathetic understanding (REU) och forskarens tolkande förståelse, 
researcher’s interpretive understanding, (RIU). Forskningsprocessen kan beskrivas 
som subjektets ursprungliga förståelse där nästa moment i processen är att fixera 
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subjektets förståelse i text såsom protokoll och transkriberingar. Den första förståelsen, 
REU härrör till subjektets ursprungliga förståelse och RIU till texten. Den empatiska 
förståelsen är underordnad den tolkande förståelsen av texten vilket för fram 
meningsstrukturen i texten (Karlsson, 1995.). Då fenomenologisk metod betonar vikten 
av att parantesera (bracketing), dvs. att i analysprocessen inte utgå från teoretiska 
modeller eller antaganden, har inläsning av teorier skett efter analysprocessen. Målet är 
att analysen ska ske på en nivå där antaganden om en utomliggande objektiv värld 
åsidosätts.  
 
För att beskriva meningsstrukturen görs detta i fem steg vilka här kommer beskrivas 
och konkretiseras hur dessa har använts i analysprocessen. 
 

1. Flera genomläsningar av samtliga protokoll tills en tillräcklig helhetsförståelse 
nåtts för att gå vidare till nästa steg. Den förståelse som präglar det första steget 
har varit den empatiska förståelsen utifrån den hermeneutiska cirkeln. 
Läsningen har gjorts med en induktiv öppenhet där olika psykologiska teorier 
har satts åt sidan men med ett psykologiskt perspektiv.  Associationer som 
protokollen har väckt har antecknats i syfte att medvetandegöra min egen 
förförståelse och föreställningar samt eventuellt kunna användas i ett senare 
skede.  
 

2. I det andra steget görs en diskriminering av meningsbärande enheter, meaning 
units, (MU) där protokollet delas in i mindre enheter. Texten delas där ett skifte 
av mening sker. I Karlssons metod sker detta med hela texten, dvs. hela texten 
delas in i MU. På grund av ett omfångsrikt material har jag istället använt 
Hayes (2000) metodförslag för att reducera texten till meningsbärande enheter. 
Avsnitt har markerats som är relevanta för frågeställningarna och delats in i 
MU. Dock har alla delar i de enskilda protokollen tagits med i analysen men 
tolkningen av vad som är MU omfattat något större avsnitt. Efter detta har 
gjorts på varje enskild transkribering har jag gått tillbaka till ursprungstexten 
och jämfört med MU-protokollet för att inte missa relevanta betydelser.  

 
3. I detta steg sker en eidetisk induktion genom tolkning. Det innebär att röra sig 

bort från specifika fakta till dess psykologiska mening och bortse från tillfälliga 
egenskaper till det nödvändiga. Här används både den empatiska och tolkande 
förståelsen med betoning på den senare. Konkret innebär det att jag för varje 
MU gjort en tolkning av den psykologiska betydelsen i citatet och abstraherat 
från den subjektiva nivån till en allmängiltig nivå med hänsyn till den 
fenomenologiska betoningen av tid och rum, riktning och handlingsutrymme 
utifrån ett psykologiskt perspektiv. I syfte att söka validera mina tolkningar 
kontaktade jag Jonas Lundsten, fil. dr i psykologi och lektor vid Malmö 
Högskola, kunnig i fenomenologisk metod (dock inte EPP) och bad honom att 
göra sina tolkningar utifrån ett exempelprotokoll med MU. Därefter jämfördes 
hans tolkningar med mina. Av jämförelsen framgick att tolkningarna i sin 
helhet överensstämde med varandra. Nedan är exempel på min tolkning och 
därefter Jonas tolkning. Exempel:  
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MU: Men däremot har jag så länge jag kan minnas varit intresserad innan jag visste att det fanns 
en term som heter BDSM. Själva grejen, vad BDSM är, det har nog faktiskt alltid funnits hos 
mig. Jag skulle nog till och med säga att det fanns hos mig innan det var något sexuellt.        
 
Tolkning (min): BDSM som fenomen har hos H funnits innan det uttrycktes sexuellt och har sin 
grund i något icke-sexuellt. Upplevelsen är BDSM som något konstant.  
 
Tolkning (Jonas): Aktivitet: IP artikulerar något annat än sexualiteten som orsak till BDSM.  
Handlingsutrymme: Finna uttryck för BDSM och göra något sexuellt av det. 

 
4. Här omvandlas de meningsbärande enheterna till en situerad struktur för varje 

protokoll i form av en synopsis. Varje enskilt protokoll omvandlas till en 
berättelse med dess meningsstruktur. En processbeskrivning beskriver hur 
fenomenet levs (noesis) medan strukturen fokuserar på vad fenomenet är 
(noema). Jag valde att strukturera varje protokoll till en synopsis utifrån 
rubrikerna identitet; underkastelse; dominans; psykologiska behov och process. 
Rubrikerna valdes utifrån frågeställningarna såsom, vad är processen, 
psykologiska behov samt dominans respektive underkastelse. Dominans och 
underkastelse valdes som två skilda rubriker i synopsisen utifall de utgjorde två 
skilda fenomen. Rubriken identitet, valdes då det med särskild tydlighet fanns i 
protokollen och utgjorde en stor del av materialet.  
 

5. Slutligen sker en rörelse från den situerade strukturen till en generell struktur 
som inkorporerar de eidetiska konstituenterna för ett fenomen som löper genom 
alla situerade strukturerna. Denna analys presenteras som olika teman, 
konstituenter, som reflekterar en beskrivning av vad fenomenet är och utgör 
resultatet. Konkret innebär det att jag har sammanfogat samtliga protokoll under 
rubrikerna identitet, underkastelse, dominans, psykologiska behov och process 
och abstraherat ytterligare en nivå till konstituenter i en generell struktur. Dvs. 
vad i materialet som inte varierar med avseende på identitet, dominans, 
underkastelse, psykologiska behov och process. Vägledande i abstraktionen av 
konstituenter har varit exempelvis riktning, medvetandet som intentionalt i 
fråga om tid och rum. För att ta ett konkret exempel om identitet: hur förhåller 
sig identitet i fråga om tid, nu, då och sen? Hur beskrivs identitet och vad 
beskrivs den som? Vad är aktiviteten? Hur förhåller sig detta till resten av 
materialet? Vad vill individen uppnå? Utifrån de övergripande rubrikerna har 
ytterligare konstituenter definierats som tillhörde respektive rubrik. I exemplet 
identitet identifierades en konstant och integrerad identitet; en identitetsprocess 
samt ett utforskande av genus. Därefter har jag gått tillbaka till ursprungstexten, 
de transkriberade intervjuerna, och jämfört för att inte tappa den empiriska 
förankringen. 
 

Eftersom metoden inte fokuserar på variationen mellan individer krävs en bestämd 
gräns för i hur stor del av materialet en konstituent måste återfinnas. Gränsen har jag 
definierat som 100 %, dvs. konstituenterna i den generella strukturen måste återfinnas i 
samtliga protokoll. Det innebär bland annat att jag har definierat en konstituent även när 
material återkommit utifrån ett annat perspektiv, såsom när en part har beskrivit den 
andra parten. Exempelvis upplevelsen av att utöva dominans och vara mottagare för 
dominans som kan ses som två variationer eller i grunden samma fenomen. Där har jag 
tolkat utifrån perspektivet att det som på ytan som ser ut som två olika företeelser 
egentligen utgör samma fenomen. Därefter för att öka den externa validiteten har 
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resultatredovisningen skickats tillbaka till en av respondenterna med frågan om 
resultatet är en korrekt beskrivning av dennes upplevelse. Inga anmärkningsvärda 
kommentarer framkom. Då kontaktuppgifter saknades till alla var det inte möjligt att 
skicka tillbaka till samtliga. Den externa validiteten kan därför inte sägas omfatta alla 
utan snarare utgöra en antydan om ett representativt resultat.  
 
Nedan presenteras resultatet, konstituenterna för den generella strukturen, dvs. vad 
dominans och underkastelse är som ett psykologiskt fenomen, essensen i fenomenet.  

 
 

Resultatredovisning 
 
I resultatredovisningen används begreppen undergiven respektive underkastelse för 
olika företeelser. Undergiven används när det syftar på identitet eller position i relation 
till något, medan underkastelse används för att beskriva ett skeende eller ett tillstånd. 
BDSM används som ett mera allmänt begrepp för dominans och underkastelse och/eller 
andra praktiker såsom bondage eller sadomasochism. Femdom beskriver kvinnlig 
dominans över en manlig partner. Begreppen domspace och subspace använd för att 
beskriva tillstånd som upplevs vid dominans respektive underkastelse. Vidare används 
begreppet session för att markera den avgränsning i tid och rum när två personer utför 
någon form av BDSM-aktivitet. I citatanvändningen ges inte referenser såsom kön, 
ålder eller position av etiska skäl samt att resultatet presenterar en generell struktur, inte 
en individuell variation.  
 
I tabellen nedan ges en översikt av de konstituenter i den generella strukturen som 
framkom i studien. Underrubrikerna specificerar konstituenterna.  
 
Tabell 1.  Översikt av konstituenterna i fenomenets struktur. 
Sexuell dominans och underkastelse som ett psykologiskt fenomen  
 
Identitet 

-‐ En konstant och integrerad identitet. 
-‐ En identitetsprocess. 
-‐ Ett utforskande av genus.  

 
En tillblivelse genom den andre  

-‐ Samspel och överlämnande.  
-‐ Ett förändrat medvetandetillstånd. 

 
Process och aktivitet i en session 

-‐ Initiering. 
-‐ Tempoväxling och uppmärksamhet. 
-‐ Reparation och omhändertagande som avslutande markörer.  

 
Psykologiska behov 

-‐ En ambivalent position. 
-‐ En allvarsam lek och arena för konflikter. 
-‐ Ett utforskande av tabun. 
-‐ Aggression.  
-‐ Katarsis. 
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Identitet 
 

En konstant och integrerad identitet.  
Definitionen som undergiven eller dominant utgör en identitet. Identiteten är en grund i 
livet som saknar tvivel om vad eller vem man är. Identiteten är en integrerad del av hela 
livet, lika självklar och viktig som övriga identiteter. Den sexuella identiteten ger en 
ökad självkänsla, trygghet och självkännedom även i icke-sexuella sammanhang.  
 

Det har gett mig ett helt annat … Jag lärde mig aldrig definitionsmässigt skillnaden på 
självkänsla och självförtroende. Men det är någon sorts känsla att jag känner mig tryggare 
bland folk och jag har egentligen aldrig känt mig otrygg bland folk men… Mer bekväm och 
det blir på något vis lättare. 
 

Den är konstant i tid, som något självklart som alltid har funnits och i ett framtida 
perspektiv alltid kommer finnas. Identiteten som undergiven skiljer sig dock från den 
sociala rollen och utgör snarare en komplementär identitet där den sociala rollen 
beskrivs som ansvarstagande, drivande och beslutande. Båda aspekterna utgör en del av 
personligheten men separeras i en social respektive sexuell identitet. Den dominanta 
identiteten är ett genomgående personlighetsdrag som också uttrycker sig i den sociala 
rollen, i fråga om egenskaper som utmärker sexuell dominans såsom ansvarstagande, 
omhändertagande och empati. Eller dominans som ett ledarskap som återfinns i 
exempelvis yrkesrollen.  
 

Jag har ju alltid tyckt om, det gäller ju mitt civila yrke också det här med att vara chef och 
jobba med utveckling. Att föra något vidare, utveckla, det rent strategiska är oerhört 
spännande, kunna ha makten och vara den som lägger upp. Jag beslutar, även om vi 
resonerar så är det jag som beslutar. Kunna läsa av, analysera, föra saker och ting vidare, 
utveckla relationen i de här riktningarna med de här ingredienserna vi har. Det är 
fundamentet egentligen för oss.   
 
En identitetsprocess.  

I tidiga minnen från förskoleåldern finns upplevelser av lust och sexuella känslor där 
respektive identitet uttrycktes i lekarna. De tidiga lekarna och fantasierna utgör en röd 
tråd i förståelsen av den upplevda identiteten som ger förankring och legitimitet till den 
vuxna sexuella identiteten. Lekarna och fantasierna innehåller teman kring fasthållande, 
kontroll, fångenskap, auktoriteter och fysiska bestraffningar.  

 
Jag hade de här sexuella känslorna långt innan jag kunde tillfredsställa dem. Jag visste ju 
inte vad onani var, jag visste ju knappt vad sex var. Men jag upplevde de här grejerna. Jag 
minns också fantasier som måste ha kommit från en saga, jag vet inte. Men kring att bo på 
ett barnhem, stå i kö till barnhemsföreståndaren och alla skulle få smisk beroende på hur 
väl de hade skött sig och inte. 

 
Processen att forma identiteten som undergiven respektive dominant har varit delvis 
svår med känslor av skam, skuld och upplevelsen av att vara annorlunda eller en rädsla 
för att avvika och vara sjuklig. I puberteten fick tidigare fantasier, lekar och minnen en 
sexuell innebörd, d.v.s. en önskan att uttrycka dessa sexuellt.   
 

Under hela tonårstiden hade jag… jag var rädd för det här. Jag var jätterädd för det. Jag 
trodde att jag var galen, sjuk och konstig och försökte och försökte desperat bli normal. Jag 
försökte förtränga allt sådant här. Jag var helt beredd på att aldrig någonsin resten av livet 
få leva ut något sådant här, åt det här hållet.  Jag trodde det var fult. 
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Detta har också påverkat kontakten med det andra könet under tonårstiden, exempelvis 
en reservation i kontakten. Det har stärkt upplevelsen av ett återhållet och förbjudet 
behov i jämförelse med en normativ sexualitet vilket tvingat individen att hålla dessa 
behov och önskningar dolda och outtryckta. Processen är ett sökande utan färdiga 
normer och modeller då BDSM faller utanför en normativ och traditionell praktik, 
såsom för en kvinna att vara sexuellt dominant och en man sexuellt undergiven.  
 

Den har varit skitjobbig på sätt och vis. Känna en läggning och all den här världen där det 
finns så mycket schabloner, förväntningar innan jag både hittade igen att det finns olika 
typer av submän och förstå varför det funkar på ett sätt med vissa men inte med andra. Sen 
attiraljer, hur ska jag hantera det här. Det finns inga normala mallar så fort man tittar bort 
från det traditionella sexet och får in helt annat. Det finns inget att hålla sig i. Då är det ett 
sökande. Det var mycket mer mångfacetterat än vad jag hade trott. Jag trodde det var 
ganska raka spår. Det är det inte.  

 
Acceptansen för den egna sexuella identiteten har kommit gradvis men helt accepterats 
när detta accepterats av en signifikant annan. I processen av att bejaka en sexuell 
identitet ingår ett socialt sammanhang. Det sociala sammanhanget består av t.ex. forum, 
organisationer, klubbar och nätverk där medlemmar träffas för utbyte och dela 
erfarenheter. Sammanhanget ger en trygghet och en frizon i att få vara som man är.  
 

Ett utforskande av genus.  
I positionerna som dominant och undergiven återfinns ett utforskande av genus. Den 
undergivna mannen bryter i sin praktik mot en normativ maskulinitet, och den 
dominanta kvinnan bryter mot traditionell femininitet. I samspelet mellan undergiven 
kvinna och dominant man finns istället andra föreställningar om femininitet och 
maskulinitet. Föreställningar kopplade till kön, såsom svaghet, dålig flicka och ett fokus 
på den manliga sexualiteten som en allsmäktig kraft. Maskuliniteten utgörs av 
auktoritetspositioner och attribut som har ett symbolvärde för makt, erövring och fysisk 
kraft.  
 

Det här med det klassiska, militära uniformer, det är också en symbol för makt, fysisk kraft. 
Som sak är det väldigt tändande för mig. Det gäller egentligen alla auktoritetspositioner i 
kombination med att den individen också kan utstråla det. Det är inget som behövs, som 
sagt, men det gör det roligare. Utan snarare krigarkonceptet, den klassiska krigaren som 
otroligt tilltalande för mig. Oavsett om det är modern tid eller förfluten tid vilket innebär 
till exempel att om… T håller på väldigt mycket med kampsport så jag blir ju rent av horny 
av att titta på när han utövar den här kampsporten. Bara det här utövandet av en fysisk makt 
är för mig då väldigt, väldigt tändande.  

 
Grunden till femdom (kvinnlig dominans) ligger i kyskhetskontrollen, att som kvinna 
äga mannens potens och sexualitet, dvs. mannens kraft. Målet i femdom är att tämja 
driften, att mannen ska ha kontroll över sitt kön och bemästra sin drift. Den utlånade 
kontrollen till den dominanta parten ges tillbaka i form av ett återtagande av 
egenkontrollen i de mål parterna arbetar mot.  

 
I och med att man äger könet; jag tror det är det starkaste en man har i sin sexualitet, i och 
med att man har tillgång till att använda kyskhetsbälte med lås, jag har nyckeln här 
[halsband runt halsen] till det kyskhetsbältet; så bygger man upp en väldig spänning kring 
när. Det är jag som bestämmer när han ska få utlösning, när och under vilka former och det 
skapar sådant enormt beroende och skapar en erotisk nerv. Till slut får man en status som 
domina via att ha den makten till könet och till utlösningarna. /… / [M]en det handlar om 
hur han ska kunna självkontroll och komma med ett enda sprut och sedan själv stanna av. 
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Det krävs en enorm övervinnelse, att kunna övervinna sig själv stoppa upp det och kanske 
under ganska lång tid inte fått full utlösning. 

 
En tillblivelse genom den andre   
 

Samspel och överlämnande.  
I maktutövandet finns en tydlig ömsesidighet och ett moraliskt ansvar att beskydda den 
svagare parten där dominansen är ett givande utifrån den undergivna partens behov. I 
samspelet sker ett överlämnande av den egna kontrollen till den dominanta parten som 
ett aktivt val av den undergivna parten. Dominansen är inte möjlig utan detta 
överlämnande. Dominans och underkastelse kan därför inte skiljas från varandra, utan 
utgör två aspekter av samma fenomen. Tillblivelsen av den egna positionen är beroende 
av existensen och samspelet med den andre.  
 

Jag kan inte bara vara dominant utan det måste faktiskt finnas någon typ av underkastelse 
från andra sidan. Utan det måste finnas. För att jag överhuvudtaget ska vilja dominera så 
måste jag få mandatet eller göra mig värdig mandatet. Jag måste vara tillräckligt bra. 

 
Subtiliteter i kroppsspråk, tonfall och ögonkontakt förmedlar respektive position och 
aktiverar den egna upplevelsen av dominans respektive underkastelse. 
 

Om det är rätt man och det är trovärdigt och jag märker, ser i ögonen att det här är något, 
han går verkligen igång på det här. Det är väl det som är det viktigaste för mig. Där är vi 
olika förstås. En del måste ju ha precis fetischer, grejer så… För mig är det väldigt mycket 
en relationsfråga och att båda är närvarande här och nu. Att det händer otroligt starka saker 
mellan två människor. 
 

 Attribut är av underordnad betydelse och används som symboler och medel för att 
påverka och skapa effekter. I samspelet är den dominanta parten lyhörd för subtila icke-
verbala behov och signaler. Förmågan att vara inkännande, ha inlevelse, visa 
omtänksamhet och ge tröst är en förutsättning för den icke-verbala kommunikationen 
inom dyaden och för att säkerställa gränser. Det kräver också att den dominanta parten 
har en förmåga till självkontroll i att kunna avgöra tidpunkten för avslut. Absoluta 
gränser förhandlas fram mellan parterna i en dialog i ett icke-sexuellt sammanhang men 
den affektiva och kroppsliga kommunikationen är helt avgörande i den pågående 
praktiken. I sällsynta fall används stoppord som parterna kommit överens om innan, om 
den icke-verbala kommunikationen inte skulle fungera.  
 

Det är ju en hel del av de samtal man har vad som känns ok och inte ok. Och det kan ju 
kännas lite kliniskt när man håller på då och resonerar, men någonstans måste man dra 
ramarna för att kunna verka fritt. Då känner båda en trygghet. Det är väldigt viktigt att den 
undergivne känner en trygghet med mig och vet att han kan lita på mig och att jag är vettig 
och håller mig till den, visar att jag inte ska göra honom illa, håller respekt för det som är 
ok. Sen kan man ibland lite tänja, det kan ju vara en spänning i att tänja. Det gör man ju på 
ett sådant sätt att man vet att det är ok att göra det i den här laddningen som är. Så det 
ligger ett stort ansvar i den biten tycker jag. Vet man ramarna då kan man vara rätt fri i dem 
sedan. Där jag kan se skillnad på när han allmänt klagar och när jag märker att nu är han 
faktiskt i behov av en utlösning, eller behov av något annat så tolkar jag det. Jag är väldigt 
lyhörd för signaler, så jag läser av honom. Och det känner, märker han. Det är samma sak 
om han behöver tröst och närhet eller om man vara ganska sträng , tuff och skärp dig… Få 
spö eller sådana saker istället. Då kan jag läsa av honom vad han behöver, vad han klarar 
och vad han mår bra av.  
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Ett förändrat medvetandetillstånd.  
Underkastelsen som ett tillstånd, subspace, innebär ett överlämnande, ett fysiskt och 
psykologisk utelämnande i fråga om egenvärde, självuppfattning och den egna 
kontrollen. Upplevelsen är ett förändrat medvetandetillstånd i absolut närvaro och 
kontakt. 

 
Vi är i allra högsta grad i kontakt. Det är en väldigt, väldigt djup kontakt då. Man är liksom, 
allt annat har upphört. Det är en enorm extrem närvaro i det. 
 

 Gränserna till omvärlden suddas ut och verkligheten upphör. Det är inte en konkret och 
riktad handling, eller ett beteende, utan framförallt en känsla. En känsla, som i ökad 
praktik automatiseras, ”hjärnan sköter jobbet”. Tillståndet innebär starka fysiska påslag 
och en ökad perception med en större känslighet för sinnesförnimmelser. Den fysiska 
upphetsningen lämnar könet och blir en mental upplevelse. Jaget upphör i en osjälvisk 
känsla av vilja upphöra för den andre.  Jaget med en egen vilja har ingen egen plats eller 
existens. Ett gemensamt drag för det motsvarande tillståndet, domspace, är ett 
kroppsligt överskridande där gränsen mellan kroppar suddas ut. Ett tillstånd av kontakt 
utan fysisk eller mental barriär mellan parterna. 
 

Det innebar för mig att när hon satt där på knä framför mig innan hon skulle krypa ut och 
titta in i mina ögon, helt naken med brösten. Då blev hon också mentalt naken. Det fanns 
inga hinder kvar och det är första gången jag har känt det som ibland kallas dom space, att 
man går in och bara börjar se igenom en annan människa. Det fysiska var borta och 
kläderna var inte där, hon var naken. Det mentala var borta. Jag visste att hon gör det jag 
vill och då blir det här ansvaret så oerhört. Det är en otroligt mäktig känsla. Jag har upplevt 
två gånger till senare, på ungefär samma sätt. Det här totalt nakna. 

 
Process och aktivitet i en session 

 
Initiering. 

Interaktionen i samspelet uttrycks via kroppsspråket där parterna genom ögonkontakten 
förmedlar en känsla. Lusten som upplevs kommer av att uppfatta och framför allt se den 
andres reaktion, kroppsliga reaktioner som är responser på samspelet mellan den 
dominanta och undergivna. Initieringen kan börja som en reaktion som aktiverar en 
känsla hos den dominanta parten att vilja kuva. Det kommer an på den dominanta att 
genom sin bestämdhet initiera med en trovärdighet och äkthet som den undergivna läser 
av i ögonkontakten. I processen ingår att den dominanta parten läser av sin partner om 
denne är mottaglig då ansvaret att försäkra sig om samtycke och ömsesidighet åligger 
den dominanta parten.  

 
Tempoväxling och uppmärksamhet.  

Processen beskrivs som att långsamt bygga upp och ha timing. En session innehåller en 
konstant lyhördhet för den undergivne där hårt omväxlande varieras med mjukt. 
Växlingen har korta tidsintervaller mellan klimax, det förändrade medvetandetillståndet 
som signaleras via blicken, kontroller och normaltillstånd. Ett återkommande drag i 
sessionerna är den lyhörda uppmärksamheten, kontrollen över skeendet och 
tempoväxlingar. Uppmärksamheten och kontrollen yttrar sig genom grad av aktivitet. 
Låg aktivitet innebär ett lugnare tempo, uppmärksamhet på reaktioner hos den 
undergivna där tempot stannar av och försäkringar om den andres mående. Den verbala 
kommunikationen är underordnad i betydelse den icke-verbala kommunikationen. 
Främst är det genom ögonkontakt som den dominanta parten reglerar sin fysiska 
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dominans och kontrollerar processen som när, var och hur. Processen kräver också ett 
inkännande från den dominanta parten av var den undergivna parten befinner sig, samt 
ett ansvar att ta hand om det som väcks hos den undergivne.  
 

Man kommer igång sakta, det är inte så att det byggs upp tills man kommer upp i klimax 
och klipper av direkt och tar hand om just det här. Att ta ner henne eller ta upp henne igen. 
Man håller på att par minuter, tar en mjuk stund och sen fortsätter. Man tar inte en jättehård 
approach på det hela, det måste man ta successivt och sen när man själv tycker att nu räcker 
det. 

 
Upprättelse och omhändertagande som avslutande markörer.  

I samspelet är det subtila signaler som markerar att en session är över. Subtila signaler 
som kan uttryckas med kroppsspråket via en lätt omfamning eller smekning. Genom 
andningen regleras markörer för när en session är slut som en utandning och suck. 
Närheten efter en session, behovet som följer ett förändrat medvetandetillstånd, har 
funktionen att återföra den undergivna till ett normaltillstånd. Detta då det i berusningen 
finns en sårbarhet och skörhet. I försoningen och upprättelsen ingår att förklara 
nödvändigheten av exempelvis bestraffning, som en kärleksfull handling samt att vara 
tillgänglig. Det är viktigt i processen att sessionen avslutas med närhet, ömhet och 
ibland tröst då det från den undergivne kan uppkomma frågor om att vara lika mycket 
värd som innan, “hela ens världsbild på något vis, på knä utlämnad”. 
 

Sen finns man nära. Man kan ligga och prata tills man somnar, flera timmar eller gå ut och 
ta en promenad. Som jag gör, jag säger att jag alltid finns tillgänglig. 

 
Psykologiska behov 
 

En ambivalent position. 
I den undergivna positionen finns en pendling mellan ytterligheter av olika 
känslotillstånd i motsatspar, mellan tillit/rädsla; ovisshet/visshet och trygghet respektive 
fara. Utlämnandet till den dominanta parten väcker panik, rädsla och ovisshet men 
accepteras på grund av bristande egenkontroll och möjligheten att påverka. Tilliten och 
tryggheten finns i de på förhand överenskomna gränserna och tilliten till att den 
dominanta parten håller dessa. Samtidigt finns underförstått i överenskommelsen inga 
gränser, den dominanta partens villkor för behovstillfredsställelse styr skeendet, men 
utifrån den undergivnes behov. I det finns en emotionell process av acceptans av det 
ofrånkomliga och oundvikliga i utlämnandet, och av acceptansen följer en stark 
tillfredsställelse och njutning. Annorlunda uttryckt utgör underkastelsen en acceptans av 
ambivalensen mellan olika känslotillstånd där den egna kontrollen överlämnas.  
 

Och en rädsla som är en upplevd rädsla, men som inte är en riktig rädsla. Men litar på sin 
partner men samtidigt känner man sig rädd och orolig för man vet inte riktigt vad han ska ta 
sig till. Särskilt om man är bunden, då kan man inte göra något åt saken.  Så där kan det 
finnas, om det går bra till, om det verkligen är en högkvalitativt… Så finns det ett 
osäkerhetsmoment som är ett spänningsmoment. Då kan man hamna i ett sorts vägskäl, 
emotionellt, att man känner nej, nej, nej jag får panik, ta bort mig härifrån! Men det andra 
är, ok, jag har inget val jag måste underkasta mig det här. Jag måste uppleva även det som 
är jobbigt och gör ont. Alltså, det rent sexuella, det som är rent djuriskt.  
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En allvarsam lek och arena för konflikter.  

Praktiken ger möjlighet till ett utforskande av tidigare erfarenheter och känslor och 
inom ramen för ett rollspel bearbeta dessa.  

 
Efter att i många år varit sjuk så har man sett sig själv så där steg för steg förlorat väldigt 
mycket av sina förmågor och tvingats acceptera att man inte blir sedd på samma sätt. Man 
är inte samma, man har inte samma värde på arbetsmarknaden utan man får liksom sänka 
målen för att inte bli besviken hela tiden. När C och jag hade pratat mycket om dominans 
och så där och vi skulle på klubb första gången då var det liksom som nån slags urkraft i 
mig som hade hållits tillbaka under så lång tid bara väcktes så starkt! Det var som jag aldrig 
hade gjort något annat. 

 
Rolleken måste vara trovärdig, ”mera trovärdig än själva livet är”. Men ändå påminna 
om verkligheten där parterna är sina roller och använder känslor och situationer som 
känns igen eller har upplevts men skapar en egen lösning och ett eget önskat scenario 
såsom hämnd och ilska. Rollspelet eller leken, har således en psykologisk verklighet 
men är en lek såtillvida att det också är en icke-verklighet, ett görande och skapande 
inom fastställda avgränsningar. Möjligheten att röra sig mellan den psykologiska 
verkligheten och den yttre verkligheten, är genom den tillit som finns mellan parterna 
samt den trovärdighet leken uttrycker. Genom de överenskomna gränserna och tilliten 
till att dessa respekteras ges utrymmet för att levandegöra den psykologiska 
verkligheten.  
 

Jag är mest road av sådant som är trovärdigt på riktigt. När man förstår att här finns det ett 
skäl för en kvinna att vara, att slå, eller vara dominant och binda en man. Ett sådant tillfälle 
var jag en försmådd, ung flicka vars den här killen som hon var kär i hade dragit iväg och 
studerat till katolsk präst. Därmed ådragit sig ett kyskhetslöfte. Så när han kom tillbaka till 
byn blev hon helt galen av det här. Han hade svikit hennes kärlek, han hade dessutom gått 
och skaffat sig en sådan position att hon inte kunde få honom överhuvudtaget. Så då fångar 
hon honom, binder fast honom och katolska kyrkan, det finns ju mycket undertryckta 
sexuella element så den är ganska tacksam att leka med. Men lite pisk, lite attiraljer runt 
omkring, binder fast och tvingar honom att knulla mig. Det är väldigt plågsamt för en 
katolsk präst och allt det här… Jag kan känna in det här för man har ju varit med om att 
vara olyckligt kär, man vet hur det kan vara att vara sviken, och då komma till en situation 
där man har möjlighet att hämnas. Det händer inte så ofta. Då kan man leka med det hela 
vägen ut.  

 
I rollspelet kan en tidigare traumatisk erfarenhet återupplevas känslomässigt och viktiga 
relationer återskapas. Fantasier som utvecklar sig till ett rollspel kring specifika teman 
bearbetas också verbalt när rollspelet är avslutat. Parterna talar om vad gick de igenom, 
vad hände, hur kändes detta?  
 

Sen har jag också märkt att vissa grejer inom BDSM kan vara ett sätt att nästan läka gamla 
sår. Jag hade en otroligt traumatisk upplevelse med hela amningsgrejen med min dotter. 
Det här ledde till att vi pratade om det. Det kändes så lockande det här bandet. Vi gjorde 
om det i lite olika sammanhang. Då kom det fram det här, att det här väcker känslan av det 
som var med min dotter. 

 
Genom att delge sin partner en sådan fantasi ökar känslan av att ha delat och gett något 
viktigt av sig själv såsom en stark inre önskan eller ett behov. Det ger en stark känsla av 
intimitet när parterna också delat en inre psykologisk verklighet. Rollspelet kan på så 
sätt vara en arena för att uttrycka behov av omhändertagande, att vara liten och 
behövande och nå en avslappning och urladdning av basala och intensiva känslor. I den 
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sexuella praktiken finns en kroppslig kommunikation som uttrycks via fantasier och 
iscensättandet av rollspel, och uttrycker vad den verbala kommunikationen inte förmår. 
 

Ett utforskande av tabun. 
I den sexuella praktiken återkommer ett utforskande av tabun i rollspel, attribut eller de 
medel som används för att skapa dominans och underkastelse. Aggressivitet kan 
exempelvis fungera som ett utforskande och ett gränsöverskridande av tabun i form av 
att uttrycka fysiskt våld. Andra tabun utgör förnedring och degradering av det 
mänskliga värdet och rollekar som innehåller incestuösa inslag. Den senare kan 
exempelvis vara rollekar som innehåller moderskap och samlag inom olika 
föräldrakonstellationer.  
 

Det är en spänning. Det är att vara inne på det förbjudna området, det tabubelagda, man går 
över alla gränser som [man] annars inte får göra. Att kunna förnedra en person å det grövsta 
som är totalt främmande i det vanliga livet, är sådana häftiga upplevelser att kunna gå in i 
sådana situationer.  

 
Aggression. 

Aggressivitet kan användas på flera sätt. Dels som ovan, aggressivitet som ett tabu som 
utforskas; eller som en riktning och handlingskraft i praktiken. Aggression kan fungera 
som en uppladdning och vara upphetsande för den enskilda individen. Men i mötet med 
den andre blir aggressionen uttryckt i en kontrollerad rörelse. En rörelse som inte bara 
är kontrollerad utan också estetisk.  
 

En bra pisksession eller när man verkligen ser att den ene slår och den andre tar emot, det 
gör lite ont och man ser reaktionen med kroppen och i ansiktet, det får mig att tända. Men 
inte om det blir för sexuellt. Visst, jag är en fan av att se extrema saker men då måste de 
vara, vad ska man säga, jag tycker om smarta grejer. Inte raw, brutal force-grejer, det ska 
vara elegant och fint. Det ska vara estetiskt, det ska se fint ut i ögat på mig. Våld, det kan 
vara vackert. Hur personen rör sig, inte att man stylar för mycket när man ska piska, men 
bestämd i sina slag, att de är äkta.  

 
Den sexuella praktiken kan användas som en psykologisk ventil för aggressioner men 
då inte en aggression direkt riktad mot partnern.  
 

Men en grej som alltid har triggat mig väldigt mycket, det är ju det här med att när jag 
växte upp så hade jag så extremt stor byst. Jag blev verkligen sedd som den här blonda 
bimbon, sexobjektet och ledde till någon sorts återhåller aggressivitet nästan mot killar som 
så där tog för sig väldigt frimodigt av tjejer. Alltså jag har blivit lurad av män och killar på 
de mest äckliga sätt så många gånger. Om du har varit med om väldigt många sådana grejer 
då blir det liksom till slut att man känner så här avsky. Jag såg nästan ner på killar ett tag. 
Men det är en trigger för mig, killar som tror att de kan få allting. Unga killar som ser bra ut 
och är lite kaxiga.  

 
Fantasier som innehåller fysiskt våld, angränsade till våldtäkter med överfall och 
fångenskap utgör ett laborerande med aggressivitet i fantasin.  
 

Sen är jag väldigt lockad av kidnappningsscenarior, inte riktigt våldtäkt. Regelrätta 
våldtäktsfantasier är inte riktigt min grej, men däremot gränsande. Gränsfall, gränsen, till 
våldtäkt. 
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Katarsis. 
Det förändrade medvetandetillståndet är en fysiskt och mentalt utmattande upplevelse 
men ger ihållande välmående som håller i sig långt efter en session. Det innebär ett stort 
lugn och avslappning. En känsla av att vara oövervinnerlig, starkare och en stolthet i att 
ha uthärdat exempelvis smärta. I hanterandet av smärtan kan finnas något frigörande, 
som ett medel för att nå avslappning, ro och skingra svåra känslor och tankar. Praktiken 
kan vara en möjlighet att leva ut en inre smärta med en yttre smärta och vara förlösande. 
I smärtupplevelsen finns ett avledande element som riktar fokus till nu.  
 

En annan sak är att det är frigörande att få hantera smärta, spanking eller något. Lite grann 
som … att visar det sig att man kan få ett väldigt avslappnat sinne av att vara spankad. Det 
var precis det som att jag kom fram till när jag blev dumpad av kvinnan nummer två. Jag 
hamnade på en BDSM-båt, det var min BDSM-klubbsdebut, och jag stod med stora ögon 
och tittade, oj, oj vad är det här?! Alldeles innan vi skulle gå ut då hörde vi en röst bakom 
oss: jaha ni är inte ett par. Det var en ljusblond kvinna i 45-årsåldern med en uniform på 
sig. Jag stod på korset och fick smisk av henne. Jag hade varit så fruktansvärt ledsen och i 
chocktanke där. Men jag tänkte inte på mitt ex på tre veckor efter jag hade fått den där 
behandlingen på rumpan.  

 
Sammanfattningsvis beskriver deltagarna dominans och underkastelse som en 
interpersonell lek som bygger på ömsesidighet och tillit för båda parter. Den sexuella 
praktiken kan innehålla andra praktiker för att skapa eller förstärka fenomenet 
dominans/underkastelse, till exempel fasthållande och bindning. Dominans och 
underkastelse är framförallt ett psykologiskt fenomen där attribut och smärta kan ingå 
som en del i en större helhet men som i sig inte utgör dominans och underkastelse. 
Framförallt ingår en maktförskjutning och en ömsesidig påverkan för att nå andra 
medvetandetillstånd. BDSM möjliggör genom en sexuell handling ett uttryck av inre 
känslotillstånd och centralt är fantasierna och rollekar. Gränsöverskridande och ett 
utforskande av exempelvis tabun, såsom att uttrycka fysiskt våld gestaltas i fantasier 
och rollekar. En enskild BDSM-session kan bestå av en specifik sexuell handling men 
behöver inte innehålla direkta sexuella handlingar även om sessionen sker inom ett 
sexuellt definierat sammanhang. Dvs. dominans och undergivenhet i sexuell praktik kan 
vara skilt från ett samlag. Men kopplad till en sexuell handling och akt kan detta 
förstärka upplevelserna såväl fysiskt som psykologiskt.  
 
 

Diskussion 
 

Syftet med studien var att studera dominans och underkastelse i en sexuell praktik, vad 
som konstituerar detta som ett psykologiskt fenomen i form av psykologiska behov, 
processen och den psykologiska betydelsen i upplevelsen. Den övergripande 
frågeställningen löd: Vad konstituerar dominans och undergivenhet i sexuell praktik 
som ett psykologiskt fenomen? Frågeställningen preciserades i Vad innebär dominans 
och underkastelse i sexuell praktik? Hur ser processen ut i upplevelsen? Vad är den 
psykologiska meningen i den subjektiva upplevelsen? Vilka psykologiska behov uttrycks 
i en BDSM-praktik? Innan diskussionen tar vid presenteras en kort sammanfattning där 
konstituenterna är kursiverade.  
 
Fenomenet underkastelse och dominans innebär en konstant, integrerad och självklar 
identitet. Identiteten har både en sexuell karaktär och en personlighetsdimension som 
formats i en process från tidig barndom. Ett utforskande av genus ingår i identiteten 
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som undergiven och dominant. De respektive positionerna är beroende av varandra för 
sin tillblivelse och aktivering. Utmärkande för fenomenet är ett förändrat 
medvetandetillstånd såväl kroppsligt som mentalt, och innebär en absolut närvaro och 
kontakt mellan parterna och ett överlämnande av den egna kontrollen från den 
undergivna parten. I processen sker en initiering, oftast från den dominanta parten. 
Återkommande i processen utgör tempoväxling med varierande aktivitet och 
uppmärksamhet från den dominanta parten på den undergivnes behov och gränser. 
Avslutande markörer i processen är reparation och ett omhändertagande. Psykologiska 
behov som uttrycks i praktiken är en ambivalent position mellan olika känslor såsom 
trygghet och fara samt ett utforskande av tabun. Fenomenet utgör en arena för en 
iscensättning av den inre psykologiska verkligheten och innehåller en möjlighet att 
bearbeta konflikter samt en katarsis av inre spänningar.  Vidare återfinns aggression i 
fenomenet som en riktning eller ventil.  
 
Diskussionen avser att beskriva hur fenomenet kan förstås utifrån psykoanalytisk teori 
samt alternativa tolkningar ur ett psykoanalytiskt och fenomenologiskt perspektiv. Det 
senare med avseende på kropp- och själproblematiken med tanke på vad Merleau-Ponty 
beskriver som den levda kroppen. Dvs. huruvida psykoanalytisk teori tar hänsyn till 
relationen mellan kropp och psyke. Diskussionen avslutas med en diskussion om 
validitet och slutsatser. 
 
Identitet 
Då identitet här avser en sexuell identitet diskuteras det utifrån teorier om sexuell 
identitet och då det delvis sammanfaller med ett utforskande av genus diskuteras också 
detta. I tidigare studier bekräftas bilden som framkommit i mitt material, identiteten 
som undergiven respektive dominant upplevs integrerad, jagsynton och stödjande för 
identitet och självkänsla (Nordling, 2009; Richters, de Visser, Rissel, Grulich & Smith, 
2008; Weinerberg, 2006). Däremot framstår skillnader i resultatet beroende på identitet 
som undergiven eller dominant. Där den dominanta identiteten genomsyrar även 
personlighet, dvs. att också i den sociala rollen uttrycka en dominans exempelvis i 
yrket. Medan den undergivna identiteten framstår som komplementär till den sociala 
rollen och den sexuella praktiken ger möjlighet att uttrycka ett undergivet behov. Båda 
positioner hänvisar dock till hela personligheten, inte bara den sexuella identiteten. En 
eventuell förklaring till skillnaden skulle kunna vara att dominans är ett mer accepterat 
personlighetsdrag särskilt ur ett genusperspektiv. Till exempel Freud som definierade 
sadism som aktiv och masochism som passiv samt karaktäriserande för maskulinitet och 
femininitet (1905d). En dominant sexuell identitet skulle därför vara lättare att uttrycka 
också i den sociala rollen oavsett kön för att den associeras med maskulinitet. En man 
förväntas vara dominant såväl i sin sexuella roll som i sin sociala roll och utgör därför 
ingen motsättning. Medan en undergiven man och dominant kvinna inte förväntas 
uttrycka sig undergivet eller dominant i sin sociala roll. En alternativ tolkning är att de 
respektive identiteterna utgör två skilda identiteter där den sexuella praktiken ges olika 
funktion, att vara den man alltid är eller vara den man också är.  
 
Identitetsprocessen kan ses ur flera perspektiv. Identitet kan ses som något som är 
relaterat till tid och rum, sammanhållet i dåtid, nutid och framtid. Eller identitet kan ses 
som en ständigt pågående konstruktion eller som en linjär process. Identitet relaterat till 
tid och rum kan ses utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. En inre horisont som 
motsvarar att identiteten är sammanhållen i tid och en yttre horisont som hänger 
samman med alla andra objekt i samma fält. I fråga om den inre horisonten blir den 
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meningsskapande genom att narrativet om en sexuell identitet har en tidsmässig riktning 
som placeras i ett nu, den aktuella praktiken, en dåtid i form av lekar och fantasier som 
barn samt en framtid, den kommer alltid finnas. Den yttre horisonten motsvarar den 
upplevda totala personligheten, den sexuella identiteten är inte jagdyston som något 
främmande eller står i motsats till andra delar av identiteten. I fenomenologiska termer 
kan man således säga att den sexuella identiteten harmonierar med andra aspekter av 
personligheten. Uttryckt i Daniel Sterns termer, ett kärnsjälv som innehåller agens, att 
vara sina handlingars upphov och koherens i att vara en sammanhängande helhet och 
kontinuitet i upplevelsen av att vara densamme (Stern, 2003).  
 
En linjär process antyder en psykosexuell utveckling beskrivet i tidigare teorier där 
förekomsten av en infantil sexualitet samt lekarna och fantasierna är avgörande i 
förståelsen.  Lekarna och fantasierna uttrycker på olika sätt auktoriteter kopplat till 
aggressioner i form av fysiska bestraffningar. Det skulle kunna antyda en oidipal 
tematik kring överjagsfunktioner i fråga om moral, skam och skuld. Ett överjag som 
vänder aggressionen mot det egna självet såsom Freud skrev om sadomasochism 
(1905d). Auktoriteterna här skulle då förstås som en bestraffande förälder som också 
innehåller den erotiska laddningen mellan förälder och barn. En incestuös laddning som 
associeras till den fysiska bestraffningen samtidigt som barriären upprätthålls och barnet 
bestraffas för sin önskan att bryta den sociala konventionen.  Då det framkommer i 
materialet en förekomst av infantil sexualitet i form av medvetna minnen av sexuella 
känslor skull det ge en legitimitet till påståendet att det formar också den vuxna 
sexualiteten. En alternativ tolkning utifrån McDougall (2000) är att dessa lekar och 
fantasier utgör en kreativ lösning av ångestladdade känslor kopplade till kastration 
(aggression), såsom fantasier och lekar som innehåller fångenskap och tortyr vilka 
bidragit till att skapa den vuxna sexuella identiteten.  
 
Identitetsprocessen som en pågående konstruktion kan förstås som att individen skapar 
sin sexuella identitet genom en självförståelse utifrån barndom, tonåren och vuxen 
sexualitet. Vidare kan det ses i ljuset av Butlers (2005) resonemang om sociala normers 
betydelse för fantasier, dvs. att fantasier använder den sociala normen. Detta blir tydligt 
om fantasierna och lekarna på olika sätt uttrycker kastration, skam, skuld och moral, 
vad man får och inte får göra. Fantasierna och lekarna uttrycker på olika sätt regler, 
sociala normer som sätts ur spel. I citatet som används, fantasin om olydiga barn på ett 
barnhem som straffas av föreståndaren, är det barn som brutit mot normer och 
spänningen rör sig mellan regelbrott och bestraffning. En pågående konstruktion av 
identitetsprocessen är dock inte given. Snarare måste den upprätthållas och i det ljuset 
kan alltså referenser till tidiga minnen och lekar, tonåren och den vuxna sexualiteten 
fungera som en pågående konstruktion. De sociala normernas betydelse ges tydliga 
exempel på när individen i tonåren jämför sig med en normativ sexualitet och när den 
egna sexuella identiteten avviker från den komplementära heterosexuella modellen 
såsom när en dominant kvinna begär en undergiven man, eller en kvinna definierar sig 
som sexuellt undergiven och passiv men i sin sociala roll uppvisar maskulint 
definierade egenskaper såsom att vara drivande och beslutsfattande.   
 
I positionerna som dominant och undergiven återfinns ett utforskande av genus men 
som delvis verkar se olika ut beroende på kön och position men relaterade till kontroll 
och erövring. I samspelet mellan undergiven kvinna och dominant man verkar 
utforskandet av genus ske via traditionella föreställningar om maskulinitet och 
femininitet, dvs. maskulinitet kopplat till fysisk kraft och makt samt femininitet i en 
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sexuell praktik som något syndigt. Det senare som ett laborerande med ”den förtappade 
kvinnan”, kvinnan som upprätthåller moral men erövras av den maskulina 
aggressiviteten, kraften och makten. En sådan tolkning skulle alltså passa väl med 
Freuds idé om maskulinitet, aggressivitet och femininitet som passiv, ett sexualobjekt 
som måste övervinnas och utmanas (1905d), en femininitet som förlorar sin kontroll. En 
heterosexuell modell som iscensätts i den sexuella praktiken.  
 
I femdom, kvinnlig dominans krackeleras snarare den heterosexuella modellen och 
bryter i sin praktik mot normativ maskulinitet och femininitet. Den kan ses som att 
snarare söka tämja aggressiviteten/maskuliniteten. Om utgångspunkten är binära kön 
som skapar genus, dvs. en manskropp är liktydig med maskulinitet och en kvinnokropp 
liktydig med femininitet kan femdom förstås som kreativ skapelse av den psykiska 
bisexualiteten (McDougall, 2000) i att både ha och vara båda könen som en iscensatt 
omnipotent önskan. Genom kyskhetskontrollen äger kvinnan mannens kön och kan 
erövra de förmågor som tillskrivs maskulinitet; fysisk kraft, aktivitet och aggressivitet. 
Medan mannen kan utforska egenskaper som tillskrivs det feminina könet som 
passivitet, behaga och underordning av maskulinitet såsom den uttrycks hos den 
dominanta kvinnan. Målet i femdom, ett återtagande av egenkontrollen över sitt kön för 
mannen skulle kunna förstås som mittpunkten för dessa positioner, ett skapande av en 
tredje maskulinitet som integrerar feminint och maskulint definierade egenskaper. 
Alternativt skapa en symboliserande akt för civilisation, dvs. en sublimering och 
avledning av sexuella drivkrafter mot nya mål (Freud, 1905d), en kropp som tyglas. 
Skapa ett narrativt själv anpassat till kulturen genom en självreglerande annan (Stern, 
2003).  
 
En tillblivelse genom den andre 
Av resultatet framgår att det inte är meningsfullt att beskriva underkastelse och 
dominans som två separata tillstånd eller roller då dessa tillsammans skapar fenomenet 
dominans/underkastelse då tillblivelsen av positionerna sker i ett samspel. Detta skulle 
möjligen kunna stärka Freuds hypotes om sadism och masochism (1905d), det är i 
grund och botten två aspekter av samma sak, aggression som antingen vänds inåt eller 
utåt. Alternativt att dessa två positioner tillsammans utgör en helhet som är större än 
delarna, en gemensam skapelse av båda parter. Överlämnandet framstår som en central 
del och då inte bara den egna kontrollen utan också den egna omsorgen om självet då 
det åligger den dominanta parten att ge omsorg och ta det övergripande ansvaret. Det 
aktiva valet av överlämnande skulle utifrån det perspektivet kunna beskrivas som en 
regression, ett tillfälligt avstånd från vuxenvärldens krav och realitetsanpassning 
(Sigrell, 2000). Ett beroendeförhållande som påminner om barnets frihet från ansvar och 
inriktat på behovstillfredsställelse.  
 
Med utgångspunkt i att fenomenet har en icke-verbal kommunikation kan den förstås 
som en kommunikation med affekter. Kontakten och den absoluta närvaron parterna 
upplever skulle kunna beskrivas som intersubjektivitet. Stern (Ramberg, 2006) menar 
att medvetandet har ett medfött behov av intersubjektivitet, ett behov likvärdig behovet 
av sex och anknytning inte helt olikt Merleau-Pontys idéer om medvetandet som 
intentionalt. Det intersubjektiva medvetandet definierar Stern som ett ömsesidigt 
upplevt ögonblick. Den egna erfarenheten plus den andres upplevelse av den egna 
upplevelsen reflekteras tillbaka via ögon, röst, ansikts- och kroppsuttryck. 
Upplevelserna är något olika men tillräckligt lika för att ett delat medvetande ska uppstå 
när upplevelserna ömsesidigt bekräftas. Intersubjektiviteten består av en delad 
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uppmärksamhet, intentionalitet, dvs. riktning och en delad känsla. Det senare kräver 
affektintoning som innebär en förmåga att uppfatta och förmedla en inre värld och 
känslotillstånd (Stern, 2003) som kan uttryckas i ”jag vet att du vet och vi delar detta”. 
Detta uttrycks i citatet redovisat i resultatet men här nerkortat för att visa affektintoning: 
 

Jag är väldigt lyhörd för signaler, så jag läser av honom. Och det känner, märker han. Det 
är samma sak om han behöver tröst och närhet eller om man vara ganska sträng , tuff och 
skärp dig… Få spö eller sådana saker istället. Då kan jag läsa av honom vad han behöver, 
vad han klarar och vad han mår bra av.  

 
Genom affektintoning är det således möjligt att reglera samspelet mellan parterna och 
den dominanta parten kan anpassa ett beteende som motsvarar den undergivnes behov 
och reglera gränser. Stern nämner också social referering som viktig för en delad känsla. 
Det bygger på en erfarenhet av samspel med en självreglerande annan och syftar till att 
en delad känsla kan förmedlas över fysiskt avstånd.  Emde (1992a, refererad i 
Havnesköld & Risholm Mothander, 2002) beskriver social referering som att individen 
när denne försätts i en osäker situation genom blicken söker en emotionell signal som 
kan ge vägledning hur beteenden bör regleras och upphäva osäkerheten. I samspelet 
mellan undergiven och dominant kan man alltså se den dominanta parten som en 
självreglerande annan genom sin förmåga till självkontroll, där ögonkontakten mellan 
parterna utgör ett socialt refererande. Särskilt då som den undergivna positionen innebär 
en osäkerhet och en pendling mellan trygghet och ovisshet. Tillblivelsen genom den 
andre och det förändrade medvetandetillståndet kan då tolkas teoretiskt som 
intersubjektivitet. 
 
En alternativ tolkning av det förändra medvetandetillståndet är att den förändrade 
upplevelsen av verklighet, perception och medvetande, är en typ av dissociation. En 
tolkning som har stöd i Connollys (2006) studie om psykologiskt fungerande där hon 
fann högre nivåer av ospecifika dissociativa symtom relaterat till en självdefinierad 
identitet som undergiven. Svårigheten med begreppet dissociation är dock att 
definitionerna varierar och beskriver allt från hypnotiska tillstånd, omedveten 
perception, automatiserade beteenden, minne respektive glömska, identitetsdiffusion, en 
försvarsmekanism, till en reaktion på trauma. Litteratur om dissociation är omfattande 
och spänner över många dimensioner i fråga om integrering (ex: anknytning, 
kroppsbild, verbalisering) och disintegrering (bristande mentalisering och oförmåga till 
intersubjektivitet). En heltäckande bild av dissociation är inte möjlig här och 
utgångspunkten för en diskussion om det förändrade medvetandetillståndet i resultatet 
görs här kortfattat utifrån Goldberg och Bromberg (Bromberg, 1995). Dissociation 
beskrivs som förändrade själv-tillstånd, en själhypnotisk process där medvetandet flyr 
sin egen subjektivitet för att evakuera smärta. Processen utgörs av en distansering av 
medvetandet från den sensoriska apparaten. Detta innebär en pseudointegration av 
personligheten med en frånvaro av dialekten mellan tänkande och perception, vilket 
förhindrar en symbolisering av upplevelser och utarmar självets autenticitet. Goldbergs 
modell visar hur dissociation leder till ett användande av kropp- och psykerelationer i 
form av ”jag” och ”det” för att agera ut konflikter som annars skulle uttryckas i 
symboliserade önskningar och objektrelationer där ett ”kroppspsyke”, dvs. primärt 
kroppen utgör självet snarare än huvudet och tänkandet. Bromberg å andra sidan hävdar 
att det inte finns något integrerat själv, ett ”riktigt jag”. Snarare att självuttryck och 
mänskligt relaterande oundvikligen kolliderar och integrering kan ses som förmågan att 
vara i utrymmet mellan verkligheter utan förlora någon av dem samt förmågan att känna 
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sig som ett själv och samtidigt vara många. Känslan av autenticitet är en konstruktion 
som är relativ i förhållande till andra möjliga självkonstruktioner vid olika tidpunkter 
(Bromberg, 1995) Den adaptiva funktionen av dissociation är att behålla en 
självkontinuitet (Sands, 2007).  
 
Dissociation utgör alltså motsatsen till intersubjektivitet då intersubjektivitet förutsätter 
subjektivitet i den delade upplevelsen. Exempelvis vid trauman då kroppen lämnas, 
”detta händer inte mig”, ett icke-relaterande. Trauman ska här förstås i en vid betydelse, 
relationella trauman, fysiska och psykiska övergrepp, omsorgssvikt och frustrationer. 
En möjlig tolkning skulle således kunna vara att dominans och underkastelse som 
integrerar fysisk smärta i praktiken skapar en dissociation i syfte att hantera smärtan 
alternativt hantera den självutlämnande positionen som undergiven. Självet som så att 
säga upphör och för att självet ska bestå sker en dissociation. Svårigheten dock med att 
validera en teoretisk tolkning av dissociation till resultat och hitta stöd för detta, är flera. 
En sådan tolkning tenderar att bli alltför spekulativ då resultatet inte speglar 
personlighetsstruktur, försvar, tidigare eventuella trauman eller konflikter samt inte 
specifikt adresserar hur de inre objektrelationerna ser ut. Vidare är teorier om 
dissociation och beskrivningen i DSM IV (APA, 2002) utifrån tidigare trauman vilket 
varken är syfte för studien eller finns kunskap om här. I fråga om upplevelsen av 
identitet tyder resultatet på en identitet sammanhållen i tid och rum, upplevelsen av ett 
kontinuerligt själv där den sexuella praktiken inte utgör något främmande i 
självupplevelsen. Upplevelsen, det förändrade medvetandetillståndet beskrivs heller inte 
som minnesförluster, identitetsdiffusion eller svårighet med realitetsuppfattning och 
depersonalisation. Snarare beskrivs det förändrade medvetandetillståndet som om att 
verkligheten upphör. Dessutom omfattar beskrivningarna en absolut närvaro och 
kontakt med den andre, medan dissociation kan beskrivas som en frånvaro (Gurevich, 
2008). 
 
Process och aktivitet i en session 
Processen beskrivs i tre hållpunkter, initiering, tempoväxling och uppmärksamhet samt 
reparation och omhändertagande som avslutande markörer. Särskilt intressant att 
försöka förstå är vad som händer mellan den pågående aktiviteten och avslutande 
markörer. I resultatet framträder en process som inleds med en initiering till samspel 
och ett tempo och en uppmärksamhet som reglerar beteendet hos den dominanta parten 
utifrån den undergivnes behov. Fram hit har processen en karaktär av ett interpersonellt 
samspel som präglas av en affektiv kommunikation och intersubjektivitet. Men något 
inträffar i intersubjektiviteten och anknytningen, som kräver ett reparerande för att 
återställa den dominanta partnern som en trygg hamn. Den utlämnande positionen som 
undergiven kräver som avslutande markörer en upprättelse av självet såsom behov av 
tröst, förklaringar och försäkringar om självvärdet. Den dominanta parten är så att säga 
den som tillfogar exempelvis smärta och förnedring och måste därför också återställa 
balansen genom ett omhändertagande. Då processen sker inom ett relationellt samspel 
måste parterna hitta tillbaka till ett normaltillstånd. 
 
Processen rör sig i dimensioner av trygg respektive otrygg, en process av närmande och 
distans. Anknytning syftar ursprungligen till att säkra spädbarnets överlevnad och vid 
fara kunna söka sig till anknytningspersonen och tanka trygghet och tröst, att kunna 
använda anknytningspersonen som en trygg hamn för att utforska världen. Hos små 
barn kan noteras att tryggheten och trösten bland annat sker via fysisk beröring och 
blicken för att minska det fysiska avståndet (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). 
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I resultatet beskrivs den undergivna positionen i termer av ett själv utifrån relationella 
affekter (Stern, 1993) såsom trygg, otrygg, med en sårbarhet och skörhet. Reparation 
och omhändertagande skulle kunna ses som att återupprätta ”självet med andra” (Stern, 
1993) som en del av processen.  
 
Psykologiska behov 
Pendlingen mellan ytterligheter av olika känslotillstånd tycks innehålla vad Stoller 
(1986b) beskriver som en dialektisk spänning mellan risker och möjligheter. En 
spänning som innehåller smärta och njutning, trygghet och otrygghet, visshet och 
ovisshet, seger och misslyckande. Segern och triumfen i att ha uthärdat smärta, 
förnedring och utlämnandet i den undergivna positionen. Eller segern att som dominant 
förmå den undergivne att underkasta sig, men också ett potentiellt misslyckande om 
dominansen inte är tillräcklig, eller tillräckligt bra. Stoller (1986a) skulle beskriva det 
som triumfen över tidigare frustrationer, hämnden utan vedergällning. Han tar som 
exempel kvinnan i pornografin som både är dehumaniserad och idealiserad. Hon kan bli 
förolämpad och tvingad att agera enligt betraktarens vilja utan att klaga och kan le, men 
orörlig. Hon är tillgänglig för alla typer av fientlighet och aggression, men kan varken 
försvara sig eller hämnas. Samtidigt som hon är dehumaniserad är hon idealiserad. 
Kvinnan på bilden kan inte skada, hon reparerar sig själv, är samarbetsvillig, bevarar 
hemligheter, behöver inte bli förstådd och har heller inga egna behov eller ideal. Utifrån 
ett sådant perspektiv skulle segraren och misslyckandet kunna förstås som skapandet av 
en dominans och underkastelse som tillåter en dehumanisering och idealisering. Den 
undergivna kan likt den pornografiska bilden inte förstöras, skadas, hämnas eller hävda 
vilja och behov men kan förnedras och förolämpas då det liksom bilden är på riktigt 
men ändå på låtsas. I jämförelse med resten av resultatet finns vissa tvetydigheter kring 
en sådan teoretisk tolkning. Exempelvis stunderna av intersubjektivitet och den 
dominantas lyhördhet och inkännande av just den undergivnes behov, men utesluter 
heller inte. Snarare kanske att stunderna av intersubjektivitet, lyhördhet och inkännande 
bidrar till att inte skada den andre psykologiskt permanent och därför möjliggör 
dehumanisering och idealisering inom en given kontext. 
 
Rollspelet som ger en möjlighet att levandegöra den inre psykologiska verkligheten och 
skapa en egen lösning med ett eget önskat scenario såsom hämnd eller ilska, skulle 
alltså kunna förstås utifrån Stoller som ett manus för att upplösa frustration och 
intrapsykiska konflikter. Det barn som i sina tidigaste relationer upplever att det har 
nedvärderats och på grund av den ensidiga beroendeställningen och maktförhållandet 
kommer trösta sig med fantasier och dagdrömmar. Fantasier och dagdrömmar som 
vänder frustrationen och maktförhållandet till det omvända, en triumf och seger livet 
igenom vid sexuell upphetsning. (1986b). De lekar och fantasier som återfinns i 
barndomen i materialet skulle kunna ses ur det perspektivet, en beskrivning av barnets 
frustrationer och fantasier.  
 
Rollspelet, den vuxna leken har en psykologisk verklighet då den måste vara trovärdig, 
men är en lek såtillvida att det också är en icke-verklighet, ett görande och skapande 
inom fastställda avgränsningar. Stoller (1986b) talar om behovet av att vidmakthålla en 
känsla av risk i scenariot samtidigt som en verklig risk minimeras. Scenariot omfattas 
av trygghetsfaktorer som reducerar faran till en illusion om fara. Leken fungerar alltså 
som en trygghetsfaktor, skilt från verkligheten men upprätthåller illusionen om fara. 
Parterna kan ha kontroll över vem, hur mycket, när och var men ändå behålla illusionen 
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om fara och risker genom den ovisshet som definieras i rollerna, överlämnandet av den 
egna kontrollen till den dominanta parten.  
 
Det framkommer i resultatet att rollspel, fantasier och leken kan fylla flera olika 
funktioner såsom att reparera viktiga relationer, uttrycka behov av omhändertagande, att 
vara liten och behövande samt nå en avslappning och urladdning av basala och intensiva 
känslor. Den kroppsliga praktiken tar vid där orden slutar och parterna bjuder på sina 
hemligheter som ger en ökad intimitet i relationen. Det är alltså inte bara tidiga 
frustrationer som iscensätts. Utan leken kan också användas för aktuella erfarenheter 
och på ett mer mångfacetterat sätt än Stoller hävdar. Exempelvis citatet med kvinnan 
som varit sjuk i många år (s. 21) och i sin sexuella praktik återupprättar kroppen. Här är 
inte triumfen och segern över frustrationer som uppkommit i tidiga relationer, utan en 
triumf över den sjuka kroppens begränsningar. Med McDougalls (2000) ord kan man 
säga att scenariot reparerar subjektivitet och genom en erotisk skapelse tillåter Eros att 
vinna över Thanatos.  
 
Katarsis tycks ha annorlunda funktion även om det delvis sammanfaller med 
ovanstående diskussion. Det psykologiska behovet som uttrycks i rollspelet innebär en 
iscensättning inte helt olikt en berättelse som regisserats. Scenariot befolkas, innehåller 
scenografi och ett narrativ som berättas och likt berättelsen innehåller en början, ett 
avslut och vändpunkter. Vad som i resultatet benämns som katarsis verkar snarare 
fungera som en urladdning av spänningar. En känsla som drivs mot klimax och ger en 
rening och förnyelse, likt den grekiska tragedin som genom lidandet ska rena själen. En 
association är gråten som kan verka förlösande.  
 
Vad Stoller (1986b) uttrycker som fientlighet, risker och dehumanisering har jag i mitt 
resultat kallat tabun. Tabun beskriver något som är förbjudet och riskerar sociala 
sanktioner och aktiverar såväl skuld som skam. Tabut kan vara av intrapsykisk karaktär, 
den egna aggressiviteten, objektrelationer och oidipala teman såsom incestuösa rollekar 
som anspelar på föräldrakonstellationen eller generationsskillnader. Men tabut förhåller 
sig hela tiden till sociala normer och strukturerar, ”det är inte fint att slå någon”.  Tabut 
är kanske den konstituent som tydligast beskriver interaktionen mellan social kontext, 
objektrelationer och intrapsykiska processer där samtliga tre är nödvändiga. Även om 
Stoller (1986b) beskriver samtliga tre i förhållande till risker, illusion och fientlighet 
tror jag tabut här också delvis är något annat. Tabut i leken speglar inte bara en inre 
psykologisk verklighet i form av skuld, skam och objektrelationer utan också en lek 
med sociala normer. Dessa tre världar möts i tabut.  
 
Aggression har också i resultatet andra betydelser än vad Stoller avsåg med sitt begrepp 
fientlighet. Aggression implicerar rörelse och handling, men inte riktning medan 
fientlighet tydliggör en aggression som är målinriktad mot någon som ska skadas 
(1986b). Aggression i resultatet kan utgöra både rörelse, handling och målinriktning 
men inte alltid riktad mot den andre personen. Aggressiviteten återfinns i hämnden, 
triumfen, nedvärderingen och dehumaniseringen som diskuterades tidigare, då i 
betydelsen fientlighet. Men också som en typ av katarsis och tabu. Initialt såg Freud 
aggressivitet som en komponent av sexualiteten (1905d) men kom senare att beteckna 
aggressivitet som en självbevarelsedrift.  Citatet med kvinnan som blev sedd som 
sexobjekt (s. 22) kan sägas spegla både hämnden, den sociala kontexten och 
aggressiviteten som en självbevarelsedrift. En självbevarelsedrift som primärt inte 
uttrycker fientlighet utan snarare upprättelse i en sexuell skapelse.  
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Aggressiviteten som uttrycks i fantasier om fysiskt våld kan både ha den betydelse 
Stoller (1986b) ger, fientlighet, risker och illusion. Men också en kontextuell betydelse, 
att exempelvis som kvinna i det offentliga och privata rummet riskera våldtäkt, vad 
Freud beskriver som den biologiska nödvändigheten för att övervinna sexualobjektets 
motstånd (1905d). En reell risk som kvinnor konfronteras med både i ett kollektivt 
medvetande, socialt, i rättsväsendet och i interpersonella relationer. En risk som kvinnor 
förväntas parera och neutralisera samt ta ansvar för i sitt val av klädsel, beteenden etc. 
Fantasierna skulle därför kunna vara ett sätt hantera ett reellt hot. Aggressiviteten är här 
då inte en intrapsykisk fientlighet eller en masochistisk aggression utan innebär 
triumfen över en social verklighet, en maskulint definierad aggressivitet. Hotet vänds 
till ett bemästrande då fantasin kontrolleras av individen, och hotet omvandlas till lust.  

.  
Lek och symbolisering 
Svårigheterna med de nämnda teorierna kring sexualitet och perversion (Corbett, 2008; 
Freud, 1905d, 1912d; Mitchell (Perlman, 2009); McDougall, 2000; Stoller, 1986b) är 
flera. Antingen utgår de från en ”normal” i betydelsen sund sexualitet utan att på djupet 
definiera det normala, en normalitet som inkluderar variation. Teorierna är utformade 
utifrån en klinisk praktik och fallstudier där den antagna normaliteten är något utanför 
den kliniska praktiken, samtidigt som fallstudierna utgör normen för normalitet genom 
dess negation. Normen kan förstås och antydas på flera sätt, exempelvis genom att se 
specifika sexuella praktiker som ett försvar mot ångest. Det senare antyder att det finns 
en bättre lösning, mentala representationer och symbolisering istället för ett konkret 
handlande, i det här fallet att sexualisera inre psykiska tillstånd. Det senare är viktigt för 
kropp-och själproblematiken, dvs. en dualism mellan kropp och psyke där psyke utgör 
något annat än kropp. Något tillspetsat kan man säga att symbolisering innebär att gå 
från kropp till psyke, dvs. det finns en åtskillnad mellan kropp och psyke.  
 
Den infantila sexualiteten lever enligt Freud vidare i den genitala, vuxna sexualiteten i 
fantasier, drömmar och omedvetna felhandlingar, den är bortträngd. Såväl den infantila 
sexualiteten och bortträngningen är nödvändiga för symbolisering. Symboliseringen och 
sublimeringen utgör en betydande del av Freuds teori och utgör grunden för den 
civiliserade människan. Människan som skapar och arbetar. Dock skymtar fram en 
tvetydighet i Freuds förhållande till kroppen. Om den infantila sexualiteten delvis också 
kan beskrivas som barnets kroppsliga symbolisering, att skapa mening och struktur 
genom ett kroppsligt utforskande och varande, innebär det också att kroppen trängs bort 
och förnekas. Den kropp som skapar mening, förståelse och sammanhang bortom 
språket. Symbolisering och sublimering förstås då som ett förnekande av den 
upplevande kroppen till förmån för mentala representationer såsom kulturella uttryck, 
språket och samhället. Alltså, vad jag vill försöka visa är att Freud i sin teori kring 
sexualitet och symbolisering å ena sidan grundar den i kroppen men förkastar och frigör 
sig från den samtidigt. Freuds tvetydighet uttrycks tydligt i följande citat: 
 

Vi vet två saker om vad vi kallar vårt psyke (eller mentalt liv); för det första, dess 
kroppsliga organ och aktivitetsområde, hjärnan (eller nervsystemet) och, för det andra, våra 
medvetna akter, som är omedelbara data och inte kan förklaras ytterligare genom någon typ 
av beskrivning. Allting som ligger däremellan är okänt för oss, och datan inkluderar inte 
någon direkt relation mellan dessa två slutpunkter för vårt vetande. Om en sådan relation 
existerade, skulle den som mest endast ge oss en exakt lokalisering av medvetandets 
processer och inte ge oss någon hjälp att förstå dessa (1938/1940, citerad i Bullington, 
2007, s. 62.)  
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Freuds (1912d) begrepp ömhet och sinnlighet där den förra utgör den infantila 
sexualiteten och sinnlighet, den genitala sexualiteten, innebär en sund sexualitet att 
ömheten och sinnligheten kan mötas. Målet är att söka det ursprungliga objektet, det 
primära objektet i ett ersättningsobjekt, den vuxna partnern. När detta sammanfaller kan 
alltså den infantila sexualiteten, ömheten behållas som en rest inom den dominerande 
genitala sexualiteten. Den infantila sexualiteten återstår således som en rest i form av en 
integrerad ömhet. Kroppen som en symboliserande möjlighet har lämnats därhän i den 
genitala sexualiteten.  
 
Varför diskutera Freud när det finns åtskilliga modernare psykoanalytiska teorier om 
sexualitet? Därför att problemet kvarstår. Flera av teorierna jag tidigare har tagit upp har 
inte förmått integrera kropp- och själproblematiken. Den relationella teorin överbygger 
inte relationen mellan psyke och kropp (Fonagy, Krause & Leuzinger-Bohleber, 2006) 
och hos McDougall återfinns Freuds dualism såsom sexualisering istället för en 
psykotisk verklighet, sexualisering som ett försvar och en typ av somatisering. Det 
betyder inte att teorierna saknar relevans eller inte kan bidra till förståelsen av vad 
sexualitet är som ett psykologiskt fenomen. Men svårigheterna med kropp- och 
själproblematiken får en betydelse i förhållande till sexualitet, perversioner och 
symbolisering.  
 
Här bidrar Merleau-Ponty (1999) med ett nödvändigt perspektiv. Den levda kroppen 
som inte är ett objekt för subjektet utan genom vilket subjektet existerar i världen. 
Psyket kan endast förstås utifrån kroppen då vi upplever världen i relation till våra 
kroppar i tid och rum. All upplevelse är kroppslig. Merleau-Ponty skriver om språket 
som kan sägas vara symboliseringens signum: “Language makes thought as much as it 
is made by thought. Thought inhabits language and language is its body” (1973, s.63) 
Frie (2008) diskuterar implikationerna av detta. Grunden till självreflektion, förståelse 
och kunskap finns i kroppen vilket ger att språket är nödvändigt men inte tillräckligt för 
självmedvetenhet.  
 
McDougall (2000) öppnar dock upp för möjligheter när hon i sin teori använder 
sexualiteten som en kreativ möjlighet. Den vuxna möjligheten att använda kroppen för 
att skapa mening och struktur. Den infantila sexualiteten i betydelsen kroppslighet, 
kroppen som en möjlighet. Utifrån hennes begrepp kreativitet, den levda kroppen och 
symbolisering vill jag föreslå ytterligare en tolkning av resultatet. Sexualitet som en 
kroppslig lek och ett mellanområde för den inre psykologiska verkligheten. Å ena sidan 
finns ett dyadiskt samspel i fråga om inkännande av behov och gränser, men å andra 
sidan också en enskild inre psykologisk verklighet som iscensätts oberoende av den 
andre. Den andre är tillskriven den inre psykologiska verkligheten där leken pendlar 
mellan intersubjektiva stunder och avstånd. Lek, kreativitet, övergångsobjekt och 
mellanområde är centrala begrepp hos Winnicott (2003) som utformade sin teori utifrån 
barnklinisk forskning. Med övergångsobjekt menas ett föremål som representerar den 
första mänskliga relationen, en ägodel såsom barnets nalle, men är heller inte ett yttre 
objekt. Barnet har en oinskränkt makt över detta föremål men fyller det med egenskaper 
som tillhör den första relationen. Föremålet erbjuder därför tröst och trygghet. Syftet 
med övergångsobjektet är binda samman en inre fantasivärld med den yttre 
verkligheten. Relaterat till resultatet skulle alltså den andra partnern vara ett 
övergångsobjekt. Mellanområdet definierar Winnicott som utrymmet mellan den inre 
och yttre verkligheten, ett område av kreativitet och symbolisering. Dessa två begrepp 
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utgör barnets lekande. Lekande är att göra i rum och tid men är varken något som bara 
är en inre verklighet, heller endast en yttre verklighet.  Kreativiteten som uttrycks i 
lekandet är att finna och söka självet och kan sägas vara förmågan att skapa symboler 
och mening (Winnicott, 2003). Används Merleau-Pontys begrepp, den levda kroppen 
får detta en ny möjlig betydelse. 
 
Teorier om sexualitet tenderar att se sexualitet som uteslutande ett relationellt samspel 
som syftar till intimitet och ömsesidighet eller en intrapsykisk dynamik som utesluter 
exempelvis intersubjektivitet. Sexualitet som ett relationellt samspel med ömsesidighet 
bygger på föreställningen att sexualitet per se är jämställd utifrån ett givande och 
tagande. Men är den någonsin det? Vad motiverar sexuella beteenden, att tillfredsställa 
och tillfredsställas? Någon är aktiv, någon är passiv, någon är den som oftast tar 
initiativ. Någon av parterna är den som oftast har huvudrollen i dramat, någon fantiserar 
sig bort eller klär om sin partner till en fantasi.  Däremellan sker ögonblick av 
intersubjektivitet. Winnicotts teori omfattar den inre leken, d v s inte en dyadisk lek. 
Innebär det då att Winnicotts koncept inte är tillämpbart? Snarare vill jag argumentera 
utifrån resultatet och tidigare diskussion att båda positioner är möjliga; en dyadisk lek 
som innehåller ett relationellt samspel och en enskild psykologisk verklighet där den 
sexuella arenan ett mellanområde för lekande och symbolskapande. Båda parter möts i 
utrymmet mellan två subjekt, men inte alltid jämlikt ty ibland råder den enes inre liv 
och den andre blir ett övergångsobjekt. Två lekområden som sammanfaller i kreativitet 
och skapande.  
 
Validitet och begränsningar i studien 
Förförståelse är både oundviklig och nödvändig då man som forskare verkar inom en 
specifik kontext, vilket här utgör en psykoanalytisk kontext. Den tvetydighet som 
framkommer i resultatet och blir tydligt i diskussionen, huruvida fenomenet är en 
intersubjektiv process eller en intrapsykisk process kan eventuellt förklaras som en bias 
som inte var tydlig för mig initialt. Intrapsykiska dynamiker utgjorde ett fokus och 
särskilt intresse som kan ha påverkat presentationen av resultatet på så sätt att en 
intersubjektiv dynamik och relationella samspel inte framkommer tillräckligt tydligt. 
Därtill kan utvärdering i intervjuerna ha påverkat validiteten, att samtidigt intervjua som 
också kvalitén utvärderas. En utvärdering som skett i form av klarifierande och 
sammanfattningar av deltagarnas utsagor. Därtill de associationer och hypoteser 
intervjuerna väckt som prövats med följdfrågor. Utvärdering och en prövning av 
hypoteser i intervjun syftar till att säkra intervjuns kvalité men kan också ha medfört 
bias.  
 
Tolkningarnas vertikala konsekvens (Karlsson, 1995), huruvida medvetandet ses som 
intentionalt framkommer i samtliga tolkningar i resultatet. Identitet som intentionalt 
med riktning i såväl tid och rum. Tillblivelsen genom den andre, process och 
psykologiska behov som riktar medvetandet mot såväl den andre som mot intrapsykiska 
dynamiker. Koherenskriteriet bedöms vara uppfyllt, där tolkningarna i resultatet är 
konsekventa med övriga konstituenter och passar den mening som återfinns i resten av 
materialet. Varken identitet, tillblivelsen genom den andre, process och psykologiska 
behov motsäger varandra, snarare att samtliga är förutsättning för att fenomenet ska 
vara vad det är. Däremot kan de olika konstituenterna diskuteras ur olika teoretiska 
perspektiv. Diskussionen av resultatet visar att konstituenterna kan relateras till 
varandra på så sätt att de återkommer, exempelvis aggression som kan relateras till 
övriga konstituenter; som en riktning i processen, bidragande till identitet och uttryckas 
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i psykologiska behov i form av ett utforskande av tabun, fientlighet, dehumanisering 
etc. Men det kan diskuteras huruvida konstituenterna är likvärdiga. Identitet upptog en 
stor del av materialet vilket tydligt avspeglar sig i diskussionen i sitt omfång, medan 
processen i en session var mindre framträdande.  
 
Resultatet motsvarar i sin helhet tidigare forskning vilket stöder validiteten i denna 
studie (Nordling, 2009; Weinberg, 2006). En tidigare examensuppsats (Ahnstedt & 
Persson, 2009) som avsåg undersöka BDSM, dock med en annan ansats och andra 
frågeställningar än i min studie, fann som central mening utifrån fenomenologisk metod 
ett jämförbart resultat med mitt.  En central mening som innehöll exempelvis kontroll 
och makt; illusionen (visshet och ovisshet); bubbla (det förändrade 
medvetandetillståndet) och praktiken som en ventil. Därtill användandet av 
bedömartriangulering som dock inte användes för samtliga protokoll. Den kvalitativa 
generaliserbarheten bedöms vara god trots begränsningar. En ytterligare begränsning 
just vad gäller generaliserbarhet utgör kriteriet att deltagarna levde i en relation. 
Resultatet skulle eventuell se något annorlunda ut om samtliga deltagare var 
ensamstående.  
 
Denna studie är begränsad som omfattar ett urval om endast sju individer. Framför allt 
hade det varit önskvärt med en större representativitet i fråga om undergivna män. 
Studien har heller inte tagit hänsyn till individuell variation och identitetsutveckling i ett 
större perspektiv. En studie som både presenterat en generell struktur och typologier, 
individuell variation, hade möjligtvis gett en utökad kunskap om vad fenomenet är. 
Deltagarnas medvetna fantasier presenteras i resultatet men inte omedvetna fantasier, 
vilket ur ett psykoanalytiskt perspektiv hade varit värdefullt för att förstå motiv och 
drivkrafter. Initialt i arbetet med studien hade jag tanken att genomföra Early Memory 
Test, ett utforskande av den inre objektvärlden, men valdes bort för att avgränsa studien. 
Retrospektivt hade det dock kunnat tillföra studien värdefull information, hur inre 
objektrelationer och omedvetet material bidrar till utformandet av sexualitet i såväl 
praktiker som identitet.  
 
Slutsatser 
Det är värt att notera att de teorier om sexualitet som presenterats inte avser 
perversioner specifikt utan sexualitet generellt. Styrkan i resultatet i jämförelse med 
dessa teorier är att resultatet inte grundar sig på en klinisk praktik. Med utgångspunkt i 
det inledande citatet av Freud, att varje normalt sexualmål innehåller ett perverst inslag 
och sexualitet som bestående av en oändlig variation, kan resultatet antyda något om 
vad sexualitet är. Men i praktiken dominans och underkastelse är detta tydligare och 
mer förstärkt. Utifrån diskussionen om kropp och själ föreslås att sexualitet utgör en 
kreativ skapelse, möjligheten för ett kroppsligt symboliserande där sexualiteten är ett 
mellanområde för en inre och yttre verklighet.  
 
Såväl material som intervjuerna väckte reaktioner hos mig. Oftast en nyfikenhet och 
vetgirig undran och jag kände en tacksamhet över att få ta del av dessa intima, 
närgångna och generösa berättelser. Men också ett material som ibland provocerade. 
Framförallt den kvinnliga undergivna positionen som inledningsvis var helt främmande 
för mig. Det var en utmaning att se en undergiven praktik som kvinna också bryter mot 
en normativ sexualitet och inte nödvändigtvis innebär ett förkroppsligande av 
heteronormativitet. Det var också en kontinuerlig process att balansera etiska frågor. 
Alla deltagare förhöll sig på något sätt till att jag är psykolog där det fanns uttalat 
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explicit eller implicit, en rädsla för att bli patologiserad. Det blev därför viktigt i 
intervjuerna att markera mina ståndpunkter och minska avståndet till en psykologroll. 
Det var också en balansgång för mig, att tänka bort en psykologroll, då dessa möten 
också omfattade dimensioner och ämnen som utifrån en psykologroll hade varit 
självklara att utforska.  
 
Inom ramen för den här studien har det inte varit möjligt att uttömmande beskriva 
identitetsutveckling och hur sexuell identitet relaterar till andra identiteter i 
personligheten. Frågor för vidare forskning skulle därför kunna vara huruvida det är 
fruktbart att skilja mellan en sexuell identitet och en personlig, social identitet? Hur 
bidrar sexualitet till utformandet av identitet utifrån samtida psykoanalytisk teori som 
omfattar såväl relationella perspektiv, en postmodern syn på genus och ett perspektiv 
som integrerar kroppen som ett upplevande subjekt? Är sexualitet främst en identitet 
eller en praktik? 
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Bilaga 1. 
 
 

Hej! 
 

Jag heter Linda Åhslund och läser termin 9 på psykologlinjen, Stockholms universitet. 
Inom ramen för utbildningen skriver vi en examensuppsats om 30 hp. För cirka ett år 
sedan väcktes idén att skriva om BDSM ur ett psykoanalytiskt perspektiv. Begreppet 
perversion är ett använt begrepp men definieras sällan och det finns lite kunskap om 
sexualitet vilket är en del av mitt syfte. Vad är BDSM? Hur kan det förstås utifrån 
psykologiska behov? Är det möjligt att säga något övergripande om funktionen av 
sexualitet genom att studera ett ”avvikande” fenomen? Framförallt avser jag studera 
sexuell dominans och undergivenhet.  
 
För min uppsats söker jag åtta intervjuer. Två dominanta män respektive kvinnor och 
två undergivna män respektive kvinnor. Intervjuerna beräknas ta en till två timmar. 
Intervjuerna kommer att avidentifieras och anonymiseras i studien.  Du som respondent 
kan när Du så önskar dra dig ur studien om det av olika skäl inte skulle kännas bra.  
Önskas kan uppsatsen rekvireras via psykologiska institutionen när den är färdigställd.  
 
 
Är Du intresserad kontakta mig via mail: 
laslindas@hotmail.com 
 
Med vänliga hälsningar/ 
 
Linda Åhslund 
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Bilaga 2.  
 

 
Psykologiska Institutionen 
Linda Åhslund 
Psykologstudent Examensarbete 
 
 
                 
Till berörda deltagare 
 
Medgivande för deltagande i en studie om BDSM ur ett psykoanalytiskt perspektiv.  
 
Projekt 
Arbetet har som övergripande syfte att undersöka BDSM ur ett psykoanalytiskt 
perspektiv. Begreppet perversion är ett använt begrepp men definieras sällan och det 
finns lite kunskap om sexualitet vilket är en del av mitt syfte. Vad är BDSM? Hur kan 
det förstås utifrån psykologiska behov? Är det möjligt att säga något övergripande om 
funktionen av sexualitet genom att studera ett ”avvikande” fenomen? Framförallt avser 
jag studera sexuell dominans och undergivenhet och hur dessa interagerar i ett 
relationellt samspel.  
 
Metod 
Undersökningen kommer att bestå av intervjuer som kommer att genomföras och 
därefter analyseras. Om någon av deltagande parter inte godkänner att ljudinspelning 
används kommer det att raderas. Viktigt att understryka är att fokus i studien i sin helhet 
inte ligger på de enskilda individerna utan den sammantagna analysen av samtliga 
intervjuer.  
 
Resultatredovisning, etik och sekretess 
Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på 
seminarier. I uppsatsen kommer inga enskilda personer att namnges och i den mån 
namn förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter och andra uppgifter som 
möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras konfidentiellt och under 
tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning (Personuppgiftslagen 1998:204).  
 
Medgivande: 
Denna fullmakt ger tillstånd att ljudinspela intervju samt att använda det insamlade 
materialet i undersökningen.  
 
Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst välja att 
under intervjun avbryta sin medverkan. 
□  Jag vill medverka i studien.  

□  Jag vill inte medverka i studien.  
 
Datum  __________________________________________ 
Underskrift  ___________________________________________________  

 



 
 

 

39 

Bilaga 3.  
 
 
Intervjuguide 
 

• Hur skulle Du beskriva BDSM? 
• Hur kom Du i kontakt med BDSM?  
• Din första upplevelse? 
• Attribut? 
• Vad gör dig undergiven/dominant? Vad måste finnas med för att skapa den 

upplevelsen? 
 

• Processen att definiera sig som dominant/undergiven?  
 

• Vilken betydelse? 
• Vilka behov? 
• Vilka känslor väcks?  

 
• Om du skulle beskriva en session: 

 Vad markerar att den börjar? 
 Hur initierar du/mottar? 
 Vilka förutsättningar krävs? 
 Hur ser strukturen ut? 
 Inom vilket tidsförlopp? 
 Vad markerar sessionens början och slut? 
 Hur lever du ut dina fantasier? 
 Finns fantasier som du inte förverkligar?  
 Förhandlingen/stoppord 
 Ge exempel på en session.  
 Vad händer efter en session, vem är du då? 
 

• Hur påverkar en BDSM-praktik din relation?  
• De känslor och behov som uttrycks i en BDSM-praktik finns de med i relationen 

i övrigt?  
• Är din roll som sexuellt undergiven/dominant annorlunda jämfört med din 

sociala roll?  
• Hur ser sammanhanget ut med resten av ditt liv, är det en separat del eller en del 

av ditt vardagsliv? 
• Har genus en betydelse för din upplevda identitet? 
• Vad berättar du när du tittar tillbaka om fem år? 

 
 
 
 
 


