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”Sök hjälp, det är inte normalt eller ens ok” 
En studie av språkliga konstruktioner av föreställningar om sexuella praktiker 
 
”Get some help, that’s not normal or even OK” – a study on the linguistic constructions of 
perceptions of sexual practices 
 
2017               Antal sidor: 55 
___________________________________________________________________________ 
 
Syftet med denna diskurspsykologiska studie är att undersöka hur språkliga konstruktioner av 
föreställningar om sexuella praktiker ser ut på två diskussionsforum på internet: Familjeliv 
och Darkside. Studien undersöker kritiskt effekterna av utsagor i diskussionstrådar som 
behandlar sexuella praktiker och skisserar utifrån det en version av förekomsten av diskurer 
och diskursordningar på nämnda forum. Temat för studien är språk, makt och sexuella 
praktiker. Resultatet visar på både likheter och skillnader i sätt att tala om och förstå sexuella 
praktiker på respektive forum. Slutsatsen är att det finns en fundamental skillnad mellan 
föreställningarna om sexuella praktiker forumen emellan; sex förstås som en relationsaktivitet 
på Familjeliv medan Darksideanvändarna förstår sexuella praktiker utifrån ett individuellt 
perspektiv. Därefter finns en medvetenhet kring den ”allmänna” föreställningen om sexuella 
praktiker och dess villkor närvarande på båda forumen, men dominerar på Familjeliv, 
samtidigt som användarna på Darkside konstruerar en diskursordning som präglas av en 
”avvikande” syn på sexuella praktiker. I det allmänna talet reproduceras i högre grad vårt 
historiska arv i syn på sexualitet och sexuella praktiker medan ett större motstånd och 
lösgörande från gamla normer sker i det avvikande.  
___________________________________________________________________________ 
 
Nyckelord: diskurspsykologi, språk, sexuella praktiker, diskussionsforum, bdsm, makt



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The language we have access to in a particular time and place for representing sex and 

sexuality exerts a significant influence on what we take to be possible, what we take to be 

‘normal’ and what we take to be desirable. 

 
Deborah Cameron & Don Kulick 2003 s. 12 

 

 

 

 

 

 

Där makt finns, finns motstånd. 
 

Michel Foucault 2002 s. 105 
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1 Inledning 

Vi är alla medvetna om gränser i samtal som finns i vår vardag, för vad som passar sig och 

inte. Känslan av att uttrycka saker som inte ”får” sägas i ett visst sammanhang kan nära på 

upplevas som fysiskt svårt: att faktiskt ljuda de enskilda språkljud som behövs för att 

tillsammans bilda de ord vars konsekvenser ännu är okända. ”Så kan man ju inte säga!” - men 

visst kan vi det. Det är möjligt att uttrycka vad som helst, när som helst, och detta illustreras 

med jämna mellanrum när någon bryter det vi uppfattar som gränser för rimlighet i val av 

samtalsämne i olika situationer. För att undvika dålig stämning och eventuella obekväma 

konsekvenser tenderar vi dock att röra oss inom det som kan kallas passande, och om vi är 

modiga nog kan vi möjligen testa att gå över gränsen: men i så fall som ett medvetet drag. 

Kanske i vrede, kanske med humor. Det blir bäst så. Michel Foucault (2002) beskriver dessa 

ordningar av tal som diskurser där vi som deltagare i social interaktion ständigt omförhandlar 

hur vi talar om saker. ”Saker” som till exempel hälsa, nationen, fotboll, vetenskap, kön och 

sexualitet. Alla ämnen har specifika sätt som vi talar om dem på, med särskilda begrepp som 

hör till, där olika personer har olika roller med olika funktioner och förutsättningar att 

uttrycka sig på. Vi vet med andra ord hur det brukar låta, vad som förväntas och från vem. 

Samtidigt: ”Där makt finns, finns motstånd” (Foucault 2002 s. 105). 

     I denna studie vill jag undersöka hur vi med språket formar och formas av vår omvärld. 

Jag är intresserad av hur vi, i denna nutid av frihetssökande, individualism och 

självförverkligande i väst, ändå förhåller oss till osynliga styrningar som jag förstår påverkar 

mig i vardagen. Viljan att veta är stark eftersom kunskap är makt, vilken jag gärna skulle 

använda till motstånd mot det som eventuellt begränsar mig. De negativa konsekvenser av de 

sorters tal som upplevs vara bortom det passande och diskursivt begripliga är både ett hot och 

en drivkraft till att synliggöra dessa ordningar och sätt att tala. Här positionerar jag mig som 

feminist och queerteoretiker och vill, utan ett genusperspektiv och traditionellt fokus på 

könsskillnader, kritiskt undersöka hur norm och avvikelse produceras genom språket och hur 

detta påverkar individer. Don Kulick menar i Queersverige (2005) att queerteorin skiljer sig 

fundamentalt från den dominerande feministiska ståndpunkten i Sverige när queerteorin lyfter 

upp de/det avvikande, såsom sexsäljare, sadomasochism och pornografi, som ”identiteter och 

handlingar som hotar den heteronormativa hegemonin och som utgör subversiva möjligheter 

för förändring”, vilket åtminstone viss feminism tvärtom ser som uttryck för patriarkatet 

(2005 s. 18). Genom mitt ämnes- och metodval ämnar jag ge plats åt människan och hur 

denne gör sig sin verklighet. 
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     Sexualitet och sexuella praktiker är en del av alla människors liv. Sex1 porträtteras, utövas, 

föraktas, åtrås, säljs och köps världen över. Alla har ett förhållande till det. Vissa praktiker ses 

som normala, rumsrena, fina, respektabla. Men synen på sexuella handlingar är i ständig 

förändring. Hur ser våra föreställningar om sex ut idag och vad kan det ge för konsekvenser 

för enskilda individer? Om vi accepterar antagandet att vårt språk formar vår verklighet 

innebär det att de sätt vi ”får” uttrycka oss på om sexuell praktik kan påverka hur vi själva ser 

på sex. Kan det även påverka hur vi väljer att utöva sexuella praktiker? Den frågan kommer 

inte besvaras här, men studien riktar fokuset mot de sociala praktiker som begripliggör och 

obegripliggör sexuella praktiker.   

1.1 Syfte 
Temat för uppsatsen är språk, makt och tal om sexuella praktiker. Syftet med uppsatsen är att 

undersöka vilka föreställningar om sexuella praktiker som konstrueras på två svenska 

diskussionsforum: Familjeliv och Darkside. Detta genom en diskursanalytisk studie med 

diskurspsykologisk inriktning av material insamlat på respektive forum. Forumen är utvalda 

för att i den mån det är möjligt representeradet som enligt min tes kommer utgöra det 

allmänna respektive det avvikande talen om sexuella praktiker. De frågor som studien syftar 

till att besvara är hur diskurser för sexuella praktiker ser ut på Familjeliv respektive Darkside, 

samt vilka likheter och skillnader som finns mellan talen på respektive forum. Utifrån min 

metod syftar studien även till att undersöka möjliga konsekvenser som de olika diskurserna 

kan få för synen på olika sexuella praktiker. 

1.2 Avgränsningar 
Det stod tidigt klart under materialinsamlingen att det fanns ett för mig oväntat stort fokus på 

kroppen på forumet Familjeliv. 39 % av inläggen i kategorin Sex och Samlevnad avhandlade 

kropp och utseende. Eftersom tal om kroppen och sexuella preferenser vad gäller kroppar inte 

ingick i studiens syfte valde jag bort dessa. En notering bör dock göras om att många 

användare väljer att avhandla ämnet kropp under denna kategori, och att det alltså utgör en 

viktig del av diskursen om vad som avhandlas som sex och samlevnad på Familjeliv, men inte 

i vad som får uttryckas om sexuella praktiker.  

                                                

 
1 Benämningarna sex och sexuella praktiker används synonymt genomgående i uppsatsen. 
2 BDSM är en akronym för bondage, disciplin, dominans/undergivenhet och sadomasochism. Ytterligare 
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     Jag är medveten om de många ytterligare perspektiv på möjligheter till tal om sexuella 

praktiker som kan synliggöras genom att studera t.ex. skillnader i föreställningar om sexuella 

praktiker beroende på utövares kön, ålder, klass, funktionalitet, etnicitet m.m., men jag har 

valt att inte inkludera tolkning av nämnda variabler i analysen. Min övertygelse är att jag, 

genom förförståelse av queerteori och intersektionell analys, inte vill göra ett irrelevant arbete 

genom att till exempel endast belysa könsskillnader i mitt befintliga material, när det vore en 

allt för simpel tes att arbeta utifrån. De los Reyes (2005 s. 16) skriver att: ”Det räcker inte 

med att säga att maktrelationer är viktiga, man måste även förklara på vilket sätt de är det” 

liksom redovisa för vilka olika identiteter som finns och hur de hör ihop med varandra. Då 

förutsättningarna för att genomföra en sådan analys på ett tillfredsställande sätt inte finns, 

avstår jag. 

2 Bakgrund och forskningsöversikt 

Detta avsnitt avser att placera studien i ett sammanhang och ge bakgrund och kontext till 

studiens resultat. Motiveringen till innehållet är att ge förståelse för vad sexualitet är och hur 

betydelsen av sexualitet kan förstås samt hur angränsande språkforskning kring sexualitet och 

sexuella praktiker ser ut. Med avsnittet 2.1 vill jag ge en historisk överblick av sexualitets 

uppkomst och betydelse och i avsnitt 2.2 lyfter jag upp utvald språkforskning som avhandlar 

begär och sexualitet, samt avvikelse och specifikt BDSM2. Forskningsfältet är gediget och 

beröringspunkterna mellan de utvalda bidragen och min egen studie är många, vilka jag 

återkommer till i resultatdiskussionen. 

2.1 Sexualitetens historia 
För att förstå sexualitets betydelse och dagens föreställningar om sexuella praktiker är det en 

god idé att ge en överblick av konceptet sexualitets uppkomst och de senaste 100 åren ur ett 

svenskt sexualpolitiskt perspektiv.  

     Det har inte alltid talats om sexualitet som det görs idag. Det har inte ens talats om 

sexualitet över huvud taget i alla tider. Trots det har människan besuttit lust, åtrå och 

preferenser för sexuell praktik. Det var först när det fanns ekonomiska och politiska 

                                                

 
2 BDSM är en akronym för bondage, disciplin, dominans/undergivenhet och sadomasochism. Ytterligare 

beskrivning finns i avsnitt 2.2. 
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incitament för kyrka och stat att påverka människors sexualvanor som idén om sexualitet 

föddes, som ett verktyg för att kontrollera människorna och deras fortplantning (Foucault 

2002 s. 48, 114). Detta menar Michel Foucault, fransk filosof och idéhistoriker, som skrev om 

makt, kön och sexualitet i Sexualitetens historia: Band 1. Viljan att veta (2002) samt i 

efterföljande volymer i samma serie. Fram till 1600-talet beskrivs synen på människors 

sexualvanor som öppen och tillåtande: ”kropparna ’bjöd ut sig’” (Foucault s. 2002, 33). Det 

var vid den viktorianska borgerlighetens intåg som detta kom att tvärt ändras på, menar 

Foucault: att ”i en tid då man systematiskt exploaterade arbetskraften kunde man ju inte 

tolerera att den ödslade sin styrka på nöjen, utom på sådana som – njutna med måtta – syftar 

till förökning” (s. 35). Sexualitet pekas ut och villkoras som något endast tillhörande 

äktenskapet i reproduktiva syften. Existens av utomäktenskaplig, ”otämjd”, sexualitet 

patologiserades och förpassades till bordeller och mentalsjukhus. Sedan följde århundraden av 

ökad administration och kontroll av sexualiteten. På 1700-talet blev sexualitet en 

myndighetssak i och med synen på befolkningen som en nations resurs. Under 

upplysningstiden stod sexualiteten på agendan att kartläggas av läkarvetenskapen, beskrivas 

av läroverken, begränsas av juridiken och kyrkan (Foucault 2002 s. 34, 50, 56–59). Samtidigt 

som visst tal om kön och sex censurerades blomstrade annat sådant, och det var utefter denna 

historiska exposé som Foucault fann sitt driv till att kritiskt granska sexualiteten och vår 

besatthet att tala och inte tala om den. 

    Jeffrey Weeks har skrivit om sexualitet i bland annat Sexuality (2010). Weeks bygger 

vidare på Foucaults kritiska frågor om sexualitet (vad sexualitet är, varför vi intresserar oss 

för det och hur kan det möjligen påverka oss) och beskriver det som en social konstruktion; 

ens sexualitet påverkas visserligen av ens biologiska förutsättningar, men den får endast 

mening i en social värld där den värderas: ”Indeed I would go so far as to say that sexuality 

only exists through its social forms and social organization” (Weeks 2010 s. 20). Sexualitet 

förstås med andra ord även av Weeks som ett koncept som introducerades med specifika 

syften och vars värde och möjligheter sedan dess ständigt omförhandlas, även om människors 

sexuella praktik och existens av lust funnits sedan långt innan begreppet sexualitets 

konceptualisering. Samkönad sexuell praktik var förstås förekommande före termen 

”homosexualitet” lanserades på 1860-talet (2010 s. 34). Detta ordnande av sexualiteten menar 

Weeks sedermera ledde till att sexuell praktik definierade en som person och under 2000-talet 

har människor kommit att i allt större utsträckning identifiera sig efter sin sexualitet (ibid.).  

     Nu ett perspektivskifte till vår svenska kontext som även den präglats av en kristen syn på 

sexualitet som heterosexuell, äktenskaplig sådan i reproduktivt syfte vilket gav upphov till 



 11 

såväl onaniförbud som kriminalisering av homosexualitet och preventivmedelsinformation. 

Lena Lennerhed skriver i Sex i folkhemmet (2002) om förändringen i Sverige under 1900-

talet: från en äldre och kristen syn på sexualitet där kyrkan motsatte sig folkbildning av rädsla 

för folkets degeneration till en modern och sekulariserad sådan och införandet av för oss 

självklara insatser som aborträtt och obligatorisk sexualundervisning (2002 s. 61). 

     Avslutningsvis några ord om avvikande sexuella praktiker och synen på dessa. I och med 

organiseringen av sexualiteten och formulerandet av en acceptabel sexualitet skapades i 

samma andetag även en icke-acceptabel sådan, som efter att den ”goda” sexualiteten 

säkerställds sedan fick strålkastarljuset riktat mot sig och perversionernas tidsålder var född 

(Foucault 2000 s. 61, Weeks 2010 s. 75). Likheterna och skillnaderna mellan begreppen 

perversion och mångfald beskriver i mångt och mycket samma sak menar Weeks: något 

utanför det normativa (2010 s. 74). Men där mångfald förstås som en horisontell skala av 

olikheter förstås perversion som en vertikal, devalverande, sådan. Dit kom homosexualitet, 

transvestism, sadism, fetischism, voyeurism och många fler praktiker att höra3. Dessa 

praktiker klassades som sjukdomstillstånd eller illegaliserades, och homosexualitet drabbades 

speciellt hårt då det länge och fortfarande idag anses kopplas så speciellt ihop med personers 

personlighet och karaktär till skillnad från endast handlingar (Weeks 2010 s. 77). I Sverige 

under 1960-talets föddes en motreaktion mot dessa nu ansedda som unkna viktorianska ideal 

som resulterade i en sexualdebatt som verkade för ett frigörande av sexualitet och sexuell 

praktik (Lennerhed 2002 s. 57).  

     Men trots att Sverige positionerades som ett sexliberalt land internationellt kunde måttet 

bli rågat även här genom att tangera dessa redan uttänjda gränser. Den svenske psykiatern 

Lars Ullerstam kom att bli en av 60-talets mest omtalade och tongivande sexliberaler med sin 

bok De erotiska minoriteterna (1964) vilken fick läsare världen över. Boken var ett 

försvarstal för de titelomnämnda och Ullerstam gick ett steg längre än den övriga 

sexualdebatten när han formulerade all sexualitet som god sådan och något som bör 

uppmuntras: allt från homosexualitet till tidelag och pedofili. Ullerstams syfte var att ”mildra 

intoleransen” men effekterna av verket blev något annat (1964 s. 6). I antologin 

Sexualpolitiska nyckeltexter från 2015 tas Ullerstams inflytelserika verk upp och 

kommenteras av Lena Lennerhed som ett material som människor kom att förfäras över, 

                                                

 
3 Voyeurism innebär att tillfredsställas sexuellt av att i smyg beskåda andra människor i erotiska situationer 

(Svenska akademiens ordbok, 2017). 



 12 

kritisera men även föra framför sig i olika syften och debatter. Boken riktade strålkastarljuset 

mot de avvikande och synliggjorde därmed samtidigt normen, varpå den är relevant att ta i 

beaktande som en del av vår sexualpolitiska historia (Arnberg, Laskar & Sundevall 2015 s. 

414). Hur synen på sexualitet ser ut idag är inte en enkel fråga att besvara. Sekulariseringen 

av samhället och 60-talets sexualdebatt bidrog till stora kliv framåt i fråga om tolerans, 

mänskliga rättigheter och avkriminalisering samt avdiagnostisering av såväl homosexualitet 

som sadomasochism och transsexualitet med mera. Än lever dock föreställningar om 

normativ och icke-normativ sexuell praktik kvar, och i denna studie undersöks hur dessa ser 

ut och konstrueras.  

2.2 Språk om sexualitet 
I Language and Sexuality (2003) undersöker Deborah Cameron och Don Kulick hur 

människor uttrycker sig om sex och sexualitet och varför detta tal ser ut som det gör. 

Författarna argumenterar för att studier av språk om sexuella praktiker är relevanta på grund 

av språkets påverkan på oss själva och betydelsen av det vi ägnar oss åt: i det här fallet var 

och ens uppfattning om sexualitet i stort och ens egen dito:  

Language, arguably the most powerful definitional/representational medium available to 
humans, shapes our understanding of what we are doing (and of what we should be doing) when 
we do sex or sexuality. (s. 12). 

Representationer spelar med andra ord roll för hur vi uppfattar vårt identitetsbygge såväl som 

de praktiker vi utför; det är genom språket vi konstruerar de kategorier såsom begär, identitet 

och sexuella praktiker som vi sedan förstår oss själva igenom (s. 19). Cameron och Kulick 

berör också sexualitet som identitet men tar ställning för inkluderandet av sexuella praktiker i 

definitionen av sexualitet: 

The study of sexuality cannot limit itself to questions of sexual orientation. Rather the study of 
sexuality should concern itself with desire in a broader sense; this would include not only whom 
one desires but also what one desires to do (whether or not with another person) (s. 8). 

Mitt val av att använda Cameron och Kulick beror på denna artikulation kring faktiskt begär 

och sexuell praktik istället för uteslutande fokus på sexualitet som identitet utan tal om 

konkreta praktiker, vilket blivit allt vanligare inom forskningsfältet. Därav är de speciellt 

användbara som kontext till min studie. Samtidigt håller jag med Cameron och Kulick när de 

menar att alla studier om sexualitet även säger något om sexuell praktik: ”any inquiry into 

sexuality, whatever else it may take to be relevant, should have something to say bout sex, i.e. 

erotics” (s. xii). 
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     Karin Milles undersöker i Kung Karl och Kärleksgrottan (2010) hur vi med språket 

reproducerar föreställningar om sexualitet och kön. Språket är enligt Milles avgörande för 

mänskligt kulturskapande och förändringar av föreställningar och normer som alltså sker 

genom ordval, begrepp och kategoriseringar (s. 9, 17). Milles resultat visar hur användandet 

av könsord kan förklaras som metaforer och hon kopplar sedan detta till hur metaforer 

används för att begripliggörs världen (s. 40). Dessa menar hon väl överensstämmer med 

normativa föreställningar om skillnader mellan män och kvinnor där män är aktiva och 

dominanta (t.ex. pistolen, Kung Karl) och kvinnor passiva och ofarliga (t.ex. blomman, 

kärleksgrottan) (s. 74). På samma sätt som vi kan förklara vår kropp med en maskin som 

behöver bränsle för att kunna fungera så förklarar vi kön med metaforer som säger mer än 

bara ett namn.  

     Även Alice Deignan finner metaforen som en god förklaringsmodell för att förklara vårt 

språk; i Deignans artikel Metaphors of Desire (1997) studerar hon hur sexuellt begär beskrivs 

genom användandet av etablerade metaforer i språket. Studier av dessa metaforer menar 

Deignan, i linje med Milles, kan visa hur sexualitet och sexuella praktiker förstås där dessa 

används (1997 s. 23). Metaforerna i Deignans studie är inte fasta i sin betydelse som för att 

beskriva något som uteslutande positivt eller negativt. Istället ligger en ambivalens i 

metaforernas betydelser beroende på kontext (s. 40). Deignan finner att begär beskrivs genom 

metaforer såsom bland annat ”att falla”, olika former av smärta (sjukdom, galenskap, fysisk 

smärta), hunger, bestialitet, ilska och eld med flera (s. 35). 

    I min studie har jag valt ett av totalt två diskussionsforum som plats för materialinsamling 

för dess specifika inriktning mot avvikande sexuella praktiker, däribland BDSM. Charlotta 

Carlström har skrivit avhandlingen BDSM - Paradoxernas praktiker (2016) där hon definierar 

och kartlägger vad BDSM är och det specifika behov av språk, specifikt verbalt sådant, som 

finns då BDSM utan explicit samtycke riskerar att bli våld (s. 170, 177). BDSM är ett 

samlingsbegrepp och akronym för bondage, disciplin, dominans/undergivenhet och 

sadomasochism, men även fetischism brukar allt oftare omtalas i samband med BDSM (ss. 

16). Carlström beskriver hur BDSM-gemenskaper kan se ut och hur deltagare i dessa förhåller 

sig ambivalenta mellan BDSM-gemenskapen och världen utanför den (ss. 104, 210). 

Informanternas föreställningar om sig själva och sina praktiker i Carlströms avhandling 

kommer jag sedan knyta an till mina egna resultat. 

     Avslutningsvis vill jag återkomma till en annan publikation av Don Kulick, nämligen 

antologin Queersverige och specifikt Kulicks kapitel 400 000 perversa svenskar (2005). 

Kulick har undersökt hur Myndighetssverige framställt sexköpare som avvikare snarare än 
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sexköp som avvikande, och drar utefter sina resultat paralleller till Foucaults (se avsnitt 2.1) 

historieskrivning och beskrivning av utvecklandet av sexualitet som koncept och identitet (s. 

85). Sexualitet blir bara begriplig om den är god sexualitet, och sådan karaktäriseras av det 

som Foucault och Weeks redan konstaterat: heterosexualitet och äktenskap (s. 91). Resultatet 

blir att separation mellan dessa värden och sexuella praktiker obegripliggörs och 

patologiseras, vilket i Kulicks studie idag inte går ut över homosexuella utan sexköpare. Detta 

hävdar Kulick är ett resultat av att ordna människor genom sexualitet istället för att se till 

handlingar i sig (s. 99). Detta, synliggörandet av de processer som obegripliggör vissa 

sexuella praktiker, och i förlängningen även aktörerna, är det som även jag är inriktad på att 

göra, varför jag återkommer till Kulick i diskussionen. 

     Jag har i detta avsnitt gjort några nedslag i språkforskning som behandlar sexualitet samt 

om avvikelser, då speciellt BDSM. I nästa avsnitt behandlas de teoretiska utgångspunkter som 

ligger till grund för min egen studie. 

3 Teoretiska utgångspunkter 

För att motivera en studie av föreställningar om verkligheten och potentiella konsekvenser av 

dessa krävs att teoretiska utgångspunkter och perspektiv klarläggs. Nedan presenteras därför 

de teorier som ligger till grund för att en studie som denna blir möjlig och begriplig: 

socialkonstruktionism, strukturalism/poststrukturalism samt diskursanalys enligt specifikt 

diskurspsykologisk inriktning. Jag menar att dessa teorier är relevanta för studiens syfte i och 

med deras gemensamma förståelse av den sociala världen som konstruerad och föränderlig av 

språkliga handlingar, och att studiet av aktörens handlingar därmed är av största intresse och 

relevans.  

3.1 Socialkonstruktionism och identitetsskapande 
En förutsättning för att genomföra och acceptera denna studie med dess diskursanalytiska 

anslag är att acceptera socialkonstruktionism som grundperspektiv. Socialkonstruktionism är 

ett samhällsvetenskapligt perspektiv som antar att språk formar och konstituerar den sociala 

världen (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 104). Socialkonstruktionismen var redan 

etablerat men fick ett ytterligare uppsving när begreppet social konstruktion lanserades av 

Peter L. Berger och Thomas Luckmann på 1960-talet. Här bör sägas att de snarlika 

socialkonstruktivism och socialkonstuktionism skiljer sig åt väsentligt: socialkonstruktivismen 

vill enligt kognitiv tradition avslöja bakgrunden som leder till människors handlingar och 
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socialkonstuktionismenen menar att det inte finns någon verklighet bortom individernas 

upplevelser av den. Jag, liksom Winter Jørgensen och Phillips, använder mig av den icke-

essentialistiska socialkonstruktionismen som förstår kategorier såsom kön, könsroller och 

sexualiters betydelser som skapade av människors utsagor om och alltså något som är i 

ständig förändring (s. 11). Tal om sexuella praktiker kommer på det här viset inte att tolkas 

som representationer av verkligheten utan som produktioner av föreställningar om 

verkligheten. 

     Språkets betydelse för socialkonstruktionism menar Winther Jørgensen och Phillips har sin 

grund i strukturalismen vilket är en idéströmning som studerar strukturer och mönster istället 

för subjekt och specifikt innehåll (s. 12). Alla inriktningar av diskursanalys härrör ur 

strukturalismen, men de har i varierande grad även anammat dess vidareutveckling: 

poststrukturalism. Poststrukturalism kritiserar och gör sig av med strukturalismens sökande 

efter att blottlägga sanningar som menas orsaka strukturerna från vilka vi kan dra slutsatser, 

utan ser istället ingen varaktig betydelse av vare sig verklighet eller identitet utan allt som i 

ständig rörelse eftersom språket är i ständig sådan. Min tolkning är med delvis hjälp av 

Winter Jørgensen och Phillips att diskurspsykologin förhåller sig till poststrukturalismen i 

förhållandevis hög grad eftersom den inte gör sken av att eftersträva varken sanningar eller 

omfattande generaliseringar eller bombastiska slutsatser. Diskurspsykologin syftar endast till, 

vilket jag återkommer till, att undersöka vardagspraktiker och effekter av dessa. 

     Att ha en identitet är utgångspunkten för att förstå vår upplevelse av världen och kunna 

knyta an till andra människor, grupper och gruppidentiteter. Förståelsen av gränsen mellan ett 

jag och ett du är början på denna process. I linje med socialkonstruktionism och 

strukturalism/poststrukturalism förstår jag identitetsskapande enligt det George H. Mead 

kallar symbolisk interaktionism och beskrivs i boken Medvetande, jaget och samhället (1976). 

På motsvarande sätt som socialkonstruktionismen menar att yttre ting får värden i och med 

social interaktion så menar Mead att jaget blir till genom samspel med andra (ss. 133). 

Begreppet symbolisk interaktionism syftar till att människan med hjälp av symboler såsom 

språk och gester interagerar och utifrån det skapar mening. I en växelprocess mellan subjektet 

”jag” och objektet ”mig” interagerar vi med andra och bygger vår identitet, likväl som vi 

samtidigt påverkar andras identitetsbyggande. Identitet förstås med andra ord inte som en 

personlig kärna utan som två delar som formas genom interaktion. Ytterligare i Meads teori 

finns formulerat hur en individ kan ha flera olika identiteter som används i olika sociala 

sammanhang; en person kan vara både förälder, kollega, vän, aktivitetsledare och partner. 
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     För teorier om hur identiteten som ”avvikande” skapas använder jag Howard S. Becker 

som i Utanför: avvikandets sociologi (2006) studerar hur avvikare blir till och vilka 

konsekvenserna en kan få av att hamna i ett utanförskap. Becker menar att avvikare blir till 

genom att bryta mot regler, antingen formellt juridiska eller informellt sociala, och drabbas av 

sanktioner (s. 17). Avvikande bör samtidigt förstås som en dynamisk modell där det är 

aktörens handling tillsammans med betraktarens tolkning som ligger till grund för huruvida 

handlingen och aktören förstås som avvikande. Här tar Becker hemlighållna perversioner som 

exempel: om en handling som av andra skulle uppfattas som avvikande inte får möjlighet att 

uppfattas av några andra går denna under radarn och förblir osanktionerad. För att bli fortsatt 

socialt accepterad vill människan med andra ord antingen inte begå avvikande handlingar, 

alternativt hemlighålla dem för att undvika sanktioner (s. 32, 36). 

     Som sista bidrag till detta avsnitt vill jag återkomma till Michel Foucault (2000) och nu 

hans maktperspektiv för att skapa ytterligare förståelse för hur både identiteter och upplevd 

verklighet socialt konstrueras med hjälp av språk i interaktion med andra. Foucault drevs av 

ett intresse att ur ett maktperspektiv syna produktion och begränsningar i social ordning (s. 

102). Foucault förstår makt som icke-hierarkisk och endast existerande i relationen mellan 

människor, det vill säga inte som en konstant, möjlig att ägas och som sonika kan hävdas rätt 

till. Ur denna syn på makt formulerade Foucault teorin om diskurs som en maktordning som 

ömsom konstituerar ömsom konstitueras av dess deltagare; makten omförhandlas ständigt 

mellan deltagarna i en aktuell diskurs: ”Makten är överallt; inte därför att den omsluter allt, 

utan därför att den kommer överallt ifrån” (s. 103). 

     Med dessa teorier om makt, socialkonstruktionism och identitetsskapande i bagaget tar vi 

oss nu ann nästa avsnitt: diskurspsykologi. 

3.2 Diskurspsykologi 
Med denna studie vill jag ägna mig åt att undersöka språk, makt och tal om sexuella praktiker, 

varpå valet av teori och metod föll på diskursanalys. För teori om diskurspsykologi har jag 

använt mig av Jonathan Potter och Margaret Wetherells texter i Discourse and Social 

Psychology (1987) som även utgjorde starten för nämnda inriktning av diskursanalys. För en 

helhetsbild av det diskursanalytiska fältet och tolkningar av de olika inriktningar har jag även 

tagit hjälp av Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips översiktsverk Diskursanalys 

som teori och metod (2000).  

     Foucault grundlade teorin om makt och diskurs som sedan kommit att utvecklas i olika 

inriktningar (2000 s. 19). Winther Jørgensen och Phillips beskriver en diskurs som: ”ett 
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bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (s. 7). Syftet med 

diskurspsykologisk metod kan beskrivas som ”att demonstrera effekten av vissa diskurser är 

att en grupps intressen främjas på bekostnad av en annan grupps” (s. 116). Winther Jørgensen 

och Phillips definition av diskurs är kort och koncis och kan sedan utvecklas åt olika håll 

beroende på vilken typ av diskursanalys en inriktar sig på. Laclau och Mouffes diskursteori 

och Faircloughs kritiska diskursanalys skiljer sig åt emellan likväl som mot Potters 

diskurspsykologi, och alla vill poängtera och förstora just de perspektiv av begreppet som de 

själva helst inriktar sig på. Gemensamt för dem alla är att de studerar de språkliga mönster 

som socialt ordnar världen genom att konstituera och konstitueras av dess användare. 

     Inriktningarna skiljer sig åt i fråga om analytiskt fokus samt synen på huruvida det är 

diskursen som konstituerar världen, tvärt om eller något mitt emellan (ss. 25). 

Diskurspsykologin har sina rötter i socialpsykologin som ville göra upp med psykoanalysen 

och kognitivismen, och den version som jag kommer utgå ifrån bygger på etnometodologi och 

samtalsanalys och fokuserar alltså på den sociala organiseringen och hur den skapas genom 

tal och interaktion (s. 97). Potter och Wetherell, vilka förespråkar diskurspsykologin, har en 

jämförelsevis inkluderande definition av diskurs: 

”all forms of spoken interacion, formal and informal, and written texts of all kinds. So when we 
talk of ’discourse analysis’ we mean analysis of any of these forms of discourse.” (Potter & 
Wetherell 1987 s. 23). 

I denna definition förstås all praktik som diskursiv praktik, det vill säga handlingar och 

utsagor som reproducerar diskursen och konstituerar den sociala världen. Detta i jämförelse 

med kritisk diskursanalys som särskiljer diskursiv praktik från social praktik (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000 s. 25, 90). I syftet med diskurspsykologi, och här syns kopplingen 

till poststrukturalism väl, finns ingen strävan efter att söka efter uppsåt utan endast till att 

kritiskt granska de sociala praktiker som konstituerar diskursen (Potter & Wetherell 1987 s. 

170). Denna inriktning är därför särskilt fruktbar för att besvara studiens frågeställning 

eftersom det ligger inbäddat i både studiens och diskurspsykologins syfte att: ”demonstrera att 

effekten av vissa diskurser är att en grupps intressen främjas på bekostnad av en annan 

grupps” (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 116). Potter och Wetherell använder sig, 

synonymt med diskurs, av begreppet tolkningsrepertoar för att tydliggöra sätten att talas 

föränderlighet samt förmedla att diskurser utgör resurser för social interaktion snarare än 

fungerar som statiska kategorier (s. 90). Jag antar denna förståelse av diskurs som resurs, men 

kommer uteslutande använda mig av termen diskurs i uppsatsen.   
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     Diskurspsykologin intresserar sig med andra ord för effekter av diskursiv praktik snarare 

än uppsåt. Fokus ligger på människors framställningar av sig själva i ett socialt sammanhang: 

deras egna utsagor, tolkningar och uttryck. Studien handlar sammanfattningsvis om att 

undersöka varför användare väljer att uttrycka sig på vissa sätt, och för vilka diskurser dessa 

utsagor kan tänkas vara uttryck för. I diskursanalysens kritiska anslag ligger även att genom 

studiet av diskurser och dess tal undersöka vem som får tala, vilka användares utsagor som 

positionerar dem till existensberättigande, och som Winther Jørgensen och Phillips 

formulerar: ”vilka sociala konsekvenser som olika diskursiva framställningar av verkligheten 

får” (s. 28). 

     Här är det av avsevärd vikt att benämna att synen på diskurser sker i form av 

diskursordningar snarare än enskilda diskurser och relationer dem emellan. Även om det är 

Fairclough som främst använder sig av diskursordning som ”olika diskurser som delvis täcker 

samma terräng, som de kämpar om att ge innehåll åt var och en på sitt sätt” så förhåller sig 

även diskurspsykologer till denna term (Winther Jørgensen & Phillips 2000 ss. 133). Syftet 

med att beskriva en diskursordning är att förhålla sig till att upptäckta diskursiva uttryck och 

huruvida dessa ”reproducerar eller förändrar” den diskurs de finns i. ”Man måste alltså ställa 

den konkreta praktiken mot den ordning som den ingår i”, vilket diskursordning kan vara ett 

sätt att göra det på (s. 133, 137). Jag använder begreppet diskursordning i denna studie som en 

förklaringsmodell för när olika tal om samma sexuella praktiker konkurrerar om att förklara 

dem, det vill säga när olika diskurser existerar på samma plats och tidpunkt men med olika 

innehåll. 

4 Material och metod 

Grunden för min analysmetod är diskursanalys enligt diskurspsykologisk inriktning. Att 

använda diskursanalys är att kombinera teori och metod, därav presenteras nedan både 

metodologiska och teoretiska antaganden som jag använt för min materialinsamling och 

analys. 

4.1 Val av metod och material 
Studiens syfte är att undersöka föreställningar om sexuella praktiker och vilka eventuella 

konsekvenser som olika sorts tal kan ge. Därav föll valet på diskursanalys naturligt eftersom 

analysinriktningens kritiska förhållningssätt passar väl in för att kunna bearbeta materialet och 

besvara studiens frågeställningar. Det diskursanalytiska fältet består av flera olika inriktningar 
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vilka skiljer sig åt: från diskursteori och kritisk diskursanalys till diskurspsykologi. Valet av 

en diskurspsykologisk analysmetod är gjort utifrån intresset för det vardagliga, för de faktiska 

aktörerna och med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Med ett diskurspsykologiskt 

perspektiv söker inte forskaren efter uppsåt eller egenskaper i aktören utan ser till själva 

handlingarna i sig, dess funktion och effekt samt vilka eventuella konsekvenser dessa kan ge 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 115). Diskurspsykologins syfte stämmer med andra ord 

väl överens med studiens syfte. 

     Jag valde att använda mig av naturligt förekommande material vilket enligt Winther 

Jørgensen och Phillips är vanligt förekommande i andra diskurspsykologers undersökningar 

(s. 117). Fördelarna med naturligt förekommande material, till skillnad mot att som forskare 

själv samla in material utifrån specifika frågeställningar eller teman, är dess ofta breda 

omfång samt att materialet är opåverkat av forskaren (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 

117, Potter & Wetherell 2000 s. 162). Valet av materialinsamlingsmetod föll på att genom 

dold observation samla inlägg i diskussionstrådar på utvalda anonyma diskussionsforum på 

internet. Min uppfattning är att jag genom valet att undersöka texter på diskussionsforum 

fångar de vardagliga handlingarna. Jag valde att gå till detta material då min uppgångspunkt 

var att undersöka den allmänna diskursen för tal om sex: Vad är oproblematiskt tal om sex 

och var går sedan gränsen för det normala? Internet är en källa för information, inspiration 

och utbyte mellan användare. Eftersom sex är ett privat, personligt och inte sällan prekärt 

ämne kan människor oavsett socialt nätverk eller sexuella preferenser söka sig till dessa 

forum för att anonymiserat söka svar på frågor, utbyta tankar med varandra samt inspirera och 

inspireras. Materialomfånget från valda källor är gediget då forumen har många aktiva 

användare som bidrar med mycket nytt material dagligen. Därav är de goda källor för att 

studera tal om sex och föreställningar om normalt och icke-normalt dito.  

     I studien analyseras material från två diskussionsforum på nätet: Familjeliv och Darkside. 

Genom att jämföra resultaten från respektive forum och synliggöra beröringspunkter och 

skillnader i tal om sexuella praktiker dem emellan är syftet att besvara studiens 

frågeställningar. Val av diskussionsforum gick till på följande vis, den 16:e februari 2017: I 

min första sökning efter material använde jag sökmotorn Google och sökorden ”forum + sex” 

för att simulera en potentiellt intresserad användare som vill prata om sexuella praktiker, 

ställa en fråga om detsamma eller orientera sig i diskussioner på nätet som avhandlar ämnet 

sexuell praktik. Jag hade vid tillfället ingen tidigare sökhistorik på någotdera av forumen som 

kunde ha påverkat sökträffarna. Första träffen var en länk till kategorin Sex och Samlevnad på 

diskussionsforumet Familjeliv.se. Under sökträffen visas vad som uppfattas vara exempel på 
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diskussionstrådar på forumet: ”2016-11-23, 38, Anonym (Lägg ner) Idag 06:08. Var är ni 

vältränade killar som tänder på kurviga/mulliga tjejer? Sex & Sånt, Anonym (Kurvig donna) I 

förrgår 22[…]”. Träff nummer två är en länk till forumkategorin Sex på diskussionsforumet 

Flashback.se. Under sökträffen visas vad som uppfattas vara en beskrivning av forumet: 

”Diskussioner om sexualitet, erotik, prostitution och pornografi.”. Jag valde att exkludera 

Flashback som alternativ för materialinsamlingen utifrån deras inkludering av prostitution i 

diskussionsbeskrivningen. Eftersom jag är ute efter det ”allmänna” talet om sex och sexuell 

praktik argumenterar jag för att ämnet prostitution kan ha en avskräckande effekt på den 

allmänintresserade användaren som söker sig till ett forum i de ärenden jag tidigare nämnt, 

varför en användning av Flashback inte skulle utgöras av den målgrupp jag eftersöker.  

     Som kontrast till Familjeliv och det förmodade allmänna talet om sexuella praktiker valde 

jag att utföra en motsvarande analys av ett forum som profilerade sig som avvikande från 

normen. En sökning på ”forum + bdsm” gav diskussionsforumet Darkside, med 

underrubriken ”ett community för frisinnad sexualitet”, som första träff (Darkside 2017). 

Materialinsamlingen för denna del av analysen har således utförts på Darkside, vars 

huvudtema är sexuell utlevnad. Darkside positionerar sig som ett alternativ till det allmänna 

”sexualitet” genom att beskriva sig som tillhörande ”frisinnad” sexualitet. 

4.1.1 Presentation av Familjeliv 
Familjeliv är ett av Sveriges största diskussionsforum och beskriver sig själva som ”Sveriges 

största mötesplats för vuxna, med fokus på familjelivet, förälder, graviditet och barn” där tal 

om sex förekommer under främst forumkategorin ”Sex och samlevnad” (Familjeliv 2017). 

Familjeliv valdes som undersökningsobjekt utifrån dess popularitet för att i denna studie få 

representera det allmänna talet om sex och sexuell praktik.  

     Som ett komplement till analysen av språkhandlingar vill jag ge en kort sammanfattning av 

samtalsklimatet på Familjeliv för att bidra med kontext i vilken de formulerade diskurserna 

befinner sig i. Samtalsklimatet kan beskrivas som öppet och allmänt men samtidigt präglat av 

förhållningsregler som påverkar möjligheten till tal om sexuella praktiker. I forumets 

forumregler under rubriken ”Sex och samlevnad” står att läsa: ”Familjeliv är en familjesajt 

och inlägg som uppfattas som stötande eller provokativa plockas bort” (Familjeliv 2017). 

Under ”Förbjudna signaturer” står ”sexuella anspelningar” och ”könsord” som exempel på 

otillåtna beståndsdelar som kan resultera i avstängning från forumet. Med dessa 

förhållningsregler har Familjeliv redan på förhand villkorat tal om sexuell praktik till de 

utsagor som inte ”uppfattas som stötande eller provokativa”. Det subjektiva ”stötande eller 
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provokativa” som av odefinierad part kan ”upplevas som” gör en explicit markering där det 

avvikande inte tolereras. Texten verkar inte syfta till att förhindra lagbrott, vilket hanteras 

under en annan rubrik i forumreglerna, utan till att styra ämnesval och förekomst av specifika 

utsagor av anledningen att upprätthålla ett samtalsklimat passande en ”familjesajt”. Slutsatsen 

blir att visst tal om sexuella praktiker är accepterad ur ett familje-/barnperspektiv, men inte 

det som anses ”stötande eller provokativt”.  

4.1.2 Presentation av Darkside 
Darkside beskriver sig själva som ett alternativ till ”mainstreamen” och de människor vars 

sexualitet passar in i det som i folkmun omtalas som ”vanilj”: det vanliga och normativa. 

Istället är Darkside till för: ”sadomasochister, fetischister, dominanta och undergivna, 

transpersoner och könsöverskridare, polyamorösa och andra kinky/queera personer samt våra 

vänner” (Darkside 2017). Darkside valdes för deras explicita positionering utanför det 

allmänna ”sexualitet”.  

     Även för Darksides del inleder jag här med en sammanfattning av helheten innan jag i 

kapitel 5. Resultat och analys presenterar resultaten från analysen av diskussionstrådar på 

forumet. Darkside är en explicit tillåtande plats där representationer av mångfald och 

avvikelser uppmuntras. När du påbörjar ditt medlemskap på Darkside blir du introducerad till 

sajtens forumregler och policy för det samtalsklimat de eftersträvar: 

Communityt är till för sexualiteter där utövande präglas av samtycke och riskmedvetenhet. 
Gentemot dessa SKALL tolerans och respekt råda. Du behöver absolut inte tycka om allt själv, 
men lev och låt leva under principen ”Your King Is Not My Kink But Your Kink Is OK”. Var 
och en får kalla sig det de vill, ifrågasätt inte andras identiteter (Darkside 2017). 

Administrationen på Darkside villkorar även medlemskap med formuleringen: ”Vi förbehåller 

oss rätten att neka medlemskap till personer som av många uppfattas ha en icke konstruktiv 

inverkan på vår kultur”. I registreringsförfarandet ingår ”Könstillhörighet” med 40 stycken 

alternativ samt ”Könspreferens” med 6 stycken alternativ som obligatoriska fält att fylla i för 

att bli medlem. Som användare blir en oundvikligen redan i de inledande stegen för att bli 

medlem på Darkside varse om att könsidentitet, sexualitet och sexuella praktiker är det 

primära temat för forumet och dess redaktionella delar, med speciell inriktning på det som 

annars uppfattas som avvikande. 

4.2 Internetforskning 
För att korrekt behandla mitt valda material under insamling samt analys tog jag stöd i Malin 

Sveningsson, Mia Löveim och Magnus Bergquists verk där de skriver om att genomföra 
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studier på internet: ”Att fånga nätet: kvalitativa metoder för internetforskning” (2007). Där 

behandlar de diskussionsforums dynamik och metoder för att forska i en digital miljö. Internet 

och dess framväxt har inneburit ett nytt sätt att se på världen och nya möjligheter för 

kommunikation, diskussion och information i olika internetmiljöer såsom hemsidor, 

chattkanaler, portaler och diskussionsforum (s. 38).  

     På internet krävs även nya avvägningar gällande forskarens etiska överväganden och 

privatpersoners integritet även i den digitala världen (s. 175). Användbart har även varit deras 

koppling mellan texter på nätet och samtalsanalys eller CA (conversation analysis) som 

studerar språket som vardagspraktik: ”Tonvikten läggs då på hur deltagarna själva skapar och 

tolkar sina samtal” (2007 s. 125). Detta är användbart i studien då även diskurspsykologin har 

ett interaktionellt perspektiv och undersöker de vardagliga praktikerna (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000 s. 27, 119). Värt att nämna är även hur Sveningsson, Lövheim och Bergquist ser 

diskursanalys som en speciellt användbar analysmetod för att fånga nätet i dess abstrakthet 

(2007 s. 119). 

4.2.1 Återkommande forumrelaterade begrepp 
Ett diskussionsforum är en digital plattform för diskussion och delning av material såsom 

foton, videoklipp etc. Forumen är strukturerade genom kategorier av olika diskussionsämnen. 

Varje kategori innehåller sedan de (diskussions-)trådar som avhandlar samma tema som 

kategorin avser. Inuti trådarna postar, det vill säga publicerar, sedan användare sina inlägg. 

Ett inlägg är en individuell enhet av text. En användare är en registrerad eller oregistrerad 

person med ett anonymiserat alias som tar del av eller delar med sig av texter, foton m.m. på 

forumet. Den som startar en diskussionstråd hänvisas till som trådstartare.  

4.3 Urval 
Insamling och urval av material har skett löpande sida vid sida av analysen, då teori och 

metod är, som Winther Jørgensen och Phillips beskriver det, tätt sammanlänkade inom 

diskursanalys (2000 s. 10). Inklusionskriterierna var att innehållet skulle handla om sexuell 

praktik. Första urvalet var de/den forumkategori som skulle läsas i sin helhet. Läsningarna 

fortlöpte till ett avgränsat material kvarstod och arbetet gick över till databearbetning av detta. 

För urval av dessa specifika diskussionstrådar fokuserade jag på de rubriksättningar som 

tydde på avvikelse, då det är i avvikelserna som normaliteten synliggörs samtidigt som jag 

förutspådde att chansen för förekomsten av krispunkter kunde vara högre i dessa trådar. 
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4.4 Databearbetning 
Databearbetningen har genomförts med diskurspsykologisk analys. Någon enhetlig 

diskurspsykologisk metod för analys finns inte, studien har därför genomförs enligt riktlinjer 

från Winther Jørgensen och Phillips samt Potter och Wetherell som löst delar upp analysen av 

material enligt två faser: kodning och djupläsning (2000 s. 222, 1987 ss. 167). Trots 

formulerandet av två faser sker både materialinsamling, avgränsning och analys om vartannat 

och parallellt samt omformas under arbetets gång. Materialet får sätta agendan, något Winther 

Jørgensen och Phillips rekommenderar, vilket kan betyda att vidga eller omformulera teman 

eftersom, eller komplettera med ytterligare material (2000 s. 118). 

     Första fasen innebär upprepade läsningar av diskussionstrådarnas rubriker och koda dessa 

för att därigenom upptäcka teman, samt skapa ett helhetsintryck av materialet på respektive 

forum. Syftet med kodningen är inte att tämja materialet utan att dela upp och kategorisera det 

för att lättare kunna genomföra fas två: djupläsning (Potter & Wetherell 1987 s. 167). I den 

andra fasen övergår arbetet till att analysera materialet med hjälp av krispunkter och 

pronomen. Genom att granska krispunkter synliggörs en diskurs yttre gräns. Krispunkter 

uppstår när interaktioner skaver och går snett, när någon tvekar eller upprepar sig eller 

tystnader uppstår, och kan därför ”spegla konflikter mellan olika diskurser” (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000 s. 125). På det här sättet bör läsningen även uppfatta vad som inte 

sägs och vilken betydelse det möjligen kan ha. Pronomen, att med hjälp av att studera 

förändringar i användning av pronomen och förändringar från till exempel personligt jag till 

ett generellt vi, kan visa på förändring i subjektspositioner (s. 125). Här sker alltså en 

djupläsning av utvalda diskussionstrådar med fokus på att granska krispunkter och pronomen 

och därigenom synliggöra möjliga tal om sexuella praktiker och konsekvenser av avvikande 

dito. Det kritiska perspektivet i all diskursanalys syftar till att inte bara sortera utsagor i 

kategorier och teman utan att undersöka dess funktioner i diskursen. 

     Analys och tolkning görs löpande och enligt den hermeneutiska spiralen strävar jag efter 

att gå från helheten till delarna och sedan tillbaka till helheten för att nå djupare förståelse för 

materialet (Gilje & Grimmen 1992 s. 183). Hermeneutik innebär medvetenhet kring hur all 

tolkning sker utifrån ens förförståelse, ingenting är med andra ord objektivt sant utan förstås 

genom tolkning. Ur de många läsningarna och den fördjupade förståelsen görs sedan en 

kodning enligt teman som synliggörs under analysen och som därefter formuleras som 

diskurser om de uppfyller krav för koherens, komplexitet, pragmatism och fruktbarhet. 
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4.3.1 Konkret förfarande 
Konkret började jag att med ett forum i taget ta del av dess registreringsförfarande och 

användarvillkor för att sedan göra en översiktlig läsning av kategorier och foruminnehåll. Jag 

fokuserade sedan på läsning av kategorin Sex och Samlevnad på Familjeliv och Alla 

diskussioner på Darkside som innehåller inlägg från alla kategorier, varav den absoluta 

majoriteten behandlar sexuella praktiker. Därefter gick jag vidare till att fokusera på de 

diskussionstrådar som i sina rubriker, enligt min tolkning, uttryckte avvikelse. Under denna 

läsning förde jag anteckningar på ordval, ämnen och specifika utsagor som drog till sig min 

uppmärksamhet. Efter flera läsningar påbörjades kodningen som kom att utgöra grunden för 

de teman som jag slutligen formulerade diskurser utefter.  

     Läsningen av de utvalda kategorierna avgränsades till de första tio sidorna där totalt 200 

diskussionstrådar presenterades genom sina rubriker, både på Familjeliv och Darkside. Det 

avgränsade materialet bestod sedan av sex stycken diskussionstrådar på Familjeliv respektive 

tio stycken på Darkside. Inläggsantalet har varierat mellan 7 - 38 stycken i varje individuell 

diskussionstråd. 

4.5 Reflexivitet, trovärdighet, pålitlighet och 
generaliserbarhet 

I enlighet med den socialkonstruktionistiska traditionen ser jag resultatet av mitt arbete som 

en version av vilka föreställningar om sexuella praktiker som produceras på Familjeliv 

respektive Darkside (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 111). Diskursanalysen kritiserar 

vetenskap som tror på och strävar efter att presentera objektiva sanningar, men detta innebär 

inte att krav på giltighet förbises eller ignoreras när diskursanalys genomförs. För att på bästa 

sätt säkerställa pålitlighet åt formulerandet av diskurser, och därmed studien, följer jag de fyra 

kriterier som Potter och Wetherell (1987 s. 170) presenterar för att uppnå detta: 

• Sammanhang 

Analysen bör kunna uppvisa samband inom diskursen. Många exempel på 

samstämmighet ökar trovärdigheten och tvärtom riskerar allt för många 

mångtydigheter och undantag att göra läsaren tveksam till analysens trovärdighet. 

Samtidigt bör analysen kunna uppvisa: 

• Komplexitet 

Om allt i analysen hänger samman helt utan avvikelser har pålitligheten problem. En 

analys behöver så att säga undantag som bekräftar regeln eller ett ”secondary system 

[...] as a validity check on the existence of the primary system” (s. 171). Att därför 
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t.ex. presentera en allt för stor och allsmäktig diskurs vore naivt och ett bevis på 

brister i analysen. 

• Pragmatism 

Diskursanalys avser inte att komma åt någon inneboende kärna eller egenskap hos 

användarna, inte heller att fokusera på exakta ords betydelse eller forskarens unika 

tolkning och analys. Istället är uppgiften att transparent visa hur forskaren kom fram 

till användarnas tolkningar av interaktionen istället för forskarens tolkning av 

densamma.  

• Fruktbarhet 

Fruktbarhet syftar till analysens förmåga att bidra med förklaringsmodeller till både 

sitt primära ämne men även till helt andra användningsområden.  

 

Kritik har å andra sidan även riktas mot diskursanalysen för hur dess pålitlighet kan 

ifrågasättas då den bland annat är svår att exakt återskapa med samma resultat (Winther 

Jørgensen & Phillips s. 2000:122). Denna kritik besvarar Mats Börjesson i Diskurser och 

konstruktioner: en sorts metodbok (2003) där han argumenterar att diskursanalysen tvärtemot 

naturvetenskapliga ideal inte behöver vara generaliserbar, utan att ”sökandet efter 

tolkningsmöjligheter” är en viktig sak i sig (s. 186). Syftet med diskursanalys är så att säga att 

framställa en möjlig version av hur verkligheten skapas, vilket även är min förståelse av mina 

studieresultats betydelsemöjligheter (s. 116). Potter & Wetherell definierar på liknande sätt 

generaliserbarheten och värdet av en studie som något som ligger i betraktarens öga och 

dennes övertygelse om studieresultatens effekter: 

The value or generalizability of results depends on the reader assessing the importance and 
interest of the effect described and deciding whether it has vital consequences for the area of 
social life in which it emerges and possibly for other diverse areas (1987 s. 161). 

Med andra ord: när resultat kan agera förklaringsmodell eller bidra med ytterligare perspektiv 

eller nytta till något annat område, så finns ett uppenbart värde. Jag sällar mig härmed även 

till Börjessons tolkning av diskursanalysens relation till generalisering och antar ett reflexivt 

förhållningssätt där jag, med medvetenhet om min egen förförståelses påverkan på 

läsningarna av materialet, gör mitt yttersta för att producera en giltig tolkning av hur tal om 

sexuella praktiker framställs på mina utvalda diskussionsforum. Detta genom väl redovisad 

databearbetning vars resultat presenteras på ett transparent sätt. Sammantaget yrkar jag för att 

studien bör anses ha god pålitlighet och därav trovärdighet och att dess möjligen låga 

generaliserbarhet är av underordnad betydelse. 
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4.6 Etiska reflektioner 
Malin Sveningsson, Mia Lövheim och Magnus Bergquist angriper frågan om forskningsetik 

ur ett internetperspektiv i Att fånga nätet: kvalitativa metoder för internetforskning (2007). De 

två svenska diskussionsforum som jag valt att hämta mitt material ifrån är likt många andra 

forum öppna för alla att ta del av material ifrån, antingen genom registrerat medlemskap eller 

inte. Forumen använder sig av olika typer av registreringsförfaranden. Familjeliv tillåter 

oregistrerade användare att besöka och läsa allt foruminnehåll. För att bidra med eget innehåll 

(publicera bilder och text i diskussionstrådar, skapa nya trådar etc.) kan besökaren välja 

mellan att göra det som anonym besökare alternativt att registrera ett användarkonto på 

forumet. Praxis på digitala diskussionsforum är att som användare använda sig av ett 

anonymiserat användarnamn eller alias. Med ett registrerat användarnamn får du en sparad 

historik på trådar och forumkategorier som du är aktiv i, samtidigt som andra användare kan 

lära sig känna igen ditt alias och dina återkommande aktiviteter. Samtidigt lyfter Sveningsson, 

Lövheim och Bergquist (2007) att Donath hellre kallar denna nätanonymitet för 

pseudonymitet eftersom alias vid frekvent användning blir igenkända av andra på liknande 

sätt som ett juridiskt namn (s. 182). Hänsyn bör alltså visas även för de användare som 

använder sig av användarnamn/alias även om nämnda alias inte leder direkt till en fysisk 

person. Målet har därför varit att anonymisera de redan anonymiserade alias som används i de 

trådexempel som förekommer i uppsatsen.  

     För att få tillgång till att läsa och skriva på Darkside krävs en registrering där en väljer ett 

anonymiserat alias för att sedan dela material med andra utifrån ens användarprofil. 

Skillnaden mellan Familjelivs och Darksides registreringsförfaranden och möjligheter för 

användarna att ta del av varandras innehåll innebär olika upplevelser av hur öppna eller slutna 

forumen är. Med stöd i Sudweeks och Rafaeli (1995) menar Sveningsson, Lövheim och 

Bergquist att man bör väga in hur pass öppet användarna uppfattar forumet som (2007 s. 188). 

Här argumenterar jag att Familjelivs användare bör uppfatta forumet som öppet för vem som 

helst att läsa fritt, varför jag är mer fri att citera rubriktitlar och citat från användare då 

personen oavsett medlemsregistrering eller ej har publicerat material som hen är medveten om 

att vem som helst kan komma att ta del av. Vad gäller Darkside gör jag en annan bedömning: 

trots att vem som helst är välkommen att registrera sig som medlem på forumet är 

registreringsförfarandet, medlemsreglerna och den kommunicerade forumkulturen en mer 

personlig sådan som invaggar användaren i en stämning av att forumet är ett stängt rum för 

likasinnade. En större hänsyn bör därför tas till materialet insamlat från Darkside. 
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5 Resultat och analys 

Syftet med denna studie är att utifrån ett diskurspsykologiskt perspektiv identifiera och 

jämföra diskurser kring sexuella praktiker som existerar på Familjeliv.se och Darkside.se. För 

att presentera resultaten på ett begripligt sätt med röd tråd har jag valt en disposition baserad 

på de diskurser jag identifierat. De är benämnda frekvens, samtycke, utforskande, deltagare, 

rangordning, otrohet och utforskande och är min version av vilka föreställningar och möjliga 

tal om sexuella praktiker som finns på Familjeliv. På Darkside fann jag diskurser som 

benämns definitioner och innehåll, samtycke, deltagare, rangordning, utforskande och 

förhållningssätt. Här är det på sin plats att förnya minnet av innehållet under teoriavsnittet där 

en diskurs förklarades som ”ett sätt att tala om och förstå världen” som hela tiden 

omförhandlas och förändras samt förhåller sig till andra diskurser, som på samma sätt 

omförhandlas och förändras. De diskurser jag presenterar ska med andra ord inte förstås som 

fasta kategorier med tydliga avgränsningar utan som rörliga ordningar som hela tiden 

omförhandlas och förhåller sig till varandra. De exempel som lyfts fram för att göra konkreta 

kopplingar till analysen är utsagor som får stöd av andra i diskussionstrådarna och 

tillsammans med andra utsagor utgör del av diskursen. Citaten bör därför inte förstås som 

fundamentala länkar utan som bitar ur en större bild av aktuell diskurs. Förändraringar i 

pronomen och existensen av krispunkter används som analysverktyg och vägar att ta sig in i 

materialet med och lyfts även upp i resultatdelen för att förklara specifika språkliga aspekter 

av de sociala handlingarna (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 125). 

5.1 Familjeliv 
Nedan presenteras de analysresultat som framkommit efter bearbetning av materialet från 

forumet Familjeliv och dess diskussionstrådar som avhandlat sexuella praktiker.  

5.1.1 Diskursen om frekvens 
I samtalen som berör sexuell praktik på Familjeliv återkommer tal om frekvens av sex samt 

frekvens av specifika sexuella praktiker. Frekvens blir en variabel i hur sexuell praktik 

betraktas och värderas och kan därför sägas utgöra en egen diskurs för tal om sex. En specifik 

praktik anses rimlig när den praktiseras enligt ett visst frekvensspann, men inte vid ett annat. I 

en diskussion rörande sexuella praktiker kan med andra ord frekvensen bli en avgörande 

faktor för värdering av denna: 
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Hej…kortfattat…lever med Mr.Right och allt är bra, ja verkligen jätte bra. Sexet är toppen och 
vi älskar varann…men ändå kan han inte låta bli att sitta med byxorna neddragna å runka.. när 
jag kom hem i går så satt han vid datorn och runkade… asså, är väl ok att göra så ibland, men 
det händer lite för ofta.. tycker jag… Åååå…varför?4 

Genom att beskriva sin partner som ”Mr.Right” och deras relations gemensamma samliv som 

generellt tillfredställande ställer trådskaparen det fungerande och seriösa mot det hen upplever 

som ett problem: partnerns onani som enligt hen har den avvikande frekvensen ”lite för ofta”. 

Konflikten mellan det i övrigt tillfredställande förhållandet ställs mot den frekventa onanin 

som snarast tolkas som ett tecken på underliggande problem. En förklaringsmodell som 

presenteras av andra användare i diskussionstråden är olika personers olika sexualdrift. En av 

förklaringarna till partnerns frekventa onani lyder: 

Män har större behov av sex… så enkelt är det… vart gift 10 år, älskar min fru o har bra sex de 
gånger vi har det… men därimellan… ja… runkar… Skulle vi ligga mer skulle behovet inte 
finnas, smärtsamt men sant. 

Formuleringen ”smärtsamt men sant” i denna utsaga verkar förhålla sig till samma syn på 

frekvent onani som icke önskvärd som fanns i det första exemplet; den personliga 

beskrivningen av det långvariga, etablerade förhållandet fyllt av kärlek och med ett till 

kvalitén tillfredställande samliv, men för honom alltså inte i kvantitet, förstärker argumentet 

att onani har en plats även under sådana omständigheter – men att detta, låg frekvens av 

gemensamt samlig och därav frekvent onani istället, är ”smärtsamt men sant”. Frekvensen av 

onani står med andra ord i förhållande till frekvensen av gemensam sexuell praktik. Om 

denna upplevs vara för låg, och krav på samtycke gör det omöjligt att inom relationens ramar 

ha makt att öka frekvensen, uttrycker personen att onani blir ett alternativ till problemlösning. 

Men i uttalandet ligger en funktion av tröst och bekräftelse på att förekomsten av onani inte 

behöver betyda att personen upplever samlivet som helt otillfredsställande, eller att det har 

med brist på kärlek att göra: 

Är det mer att du inte vill se att han gör det eller _att_ han gör det? Vet att min kille runkar ofta 
men jag ser det aldrig. Han gör det alltid för sig själv. Tycker det är jättebra. 

Detta tredje uttalande förhåller sig till sin partners onani som något som förekommer med 

avvikande hög frekvens genom att benämna det som ”ofta” men anser att det är en god 

                                                

 
4 De citat som använd som exempel är exakt återgivna inklusive stavfel och liknande.  
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lösning om det har positiv effekt hos dennes partner. Användaren är med andra ord positiv till 

arrangemanget, men uttalandet förstärker den diskursiva betydelsen av frekvens. 

     Frekvens av generellt samliv är ett återkommande tema på Familjeliv: 

Vi har också ganska lite sex, men ändå mer än ni, varannan vecka kanske. 

En avvikande frekvens, som i fallet ovan uttrycker sig ha genom ”ganska lite”, behandlas som 

en godtagbar anledning för att tvivla på relationens potential. Variabeln frekvens ensam kan 

bidra till förståelse för en person som överväger otrohet eller att bryta upp en relation på 

grund av detta: 

Jag förstår precis vad du menar. Mitt ex var likadant, han tog ALDRIG initiativen till någonting. 
Ville jag ha en puss, kram eller något liknande var jag tvungen att fråga om det. Och skulle vi 
ha sex var det oftast jag som fick sköta jobbet ifall jag ville ha det på något speciellt sätt då han 
blev sååå trött! […] Så efter 5 år + ett barn senare så tog jag beslutet att lämna honom, för jag 
insåg att jag inte ville leva livet såhär. Och jag ångrar det inte en endaste sekund! 

     Andra exempel på hur sexuell praktik förstås utifrån frekvens är hur synen på 

pornografikonsumtion uttrycks: 

Däremot verkar det som att han har ett porrmissbruk. Inget fel att kolla lite porr då och då, men 
att dagligen onanera till porr är osunt och leder till dåliga vanor i längden. Lägger igen moralisk 
aspekt i det, men för mycket av det goda är inte bra. 

I diskussionstråden varifrån detta utdrag är hämtat fick uttalandet om generell 

pornografikonsumtion inga specifika konsekvenser. På Familjeliv råder det konsensus om att 

pornografi förekommer men att konsumtionen blir anmärkningsvärd först om den 

förekommer oftare än ”lite [...] då och då” då det anses vara problematiskt. 

     Svårighet att få erektion kan upplevas som ett problem eller hinder i samlivet, men 

situationen kan avdramatiseras genom att lyfta frekvens som variabel: 

Äh han var väl nervös bara. Första gången kan bli helt knäpp vad det än gäller. 

Denna kommentar hade som funktion att skänka tröst till en trådskapare som hade 

skamkänslor efter ett misslyckat försök till penetrationssex med anledning av 

erektionsproblem. Flera användare i diskussionstråden avdramatiserade den enligt 

trådstartaren pinsamma situationen genom att syfta till frekvensen: en engångsföreteelse är 

ingenting att oroa sig över.  
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5.1.2 Diskursen om samtycke 
Nästa diskurs som jag formulerat är den om samtycke: det som i folkmun omtalas som att 

vara överens och i detta sammanhang specifikt att vilja delta i sexuell praktik. Diskursen 

präglas av ett oftast implicit men ibland även explicit krav på samtycke, t.ex.: 

Herregud, man ska inte försöka tvinga någon till sexuella aktiviteter, du får locka henne till det. 
Ge henne en riktigt bra upplevelse i sängen, försök att förverkliga hennes fantasier så kanske 
hon gör detsamma för dig. 

Här används både indefinit pronomen ”man” och personliga pronomen ”du” och ”henne”. Det 

generella ”man ska inte” uttrycker att det finns en allmängiltig sanning som borde tas i 

beaktning och med det personliga anslaget med ”du” och ”henne” görs en personlig koppling 

och ett förslag på handling. Det explicita påståendet att tvång är fel sätt att inkorporera en 

person i sexuell praktik på kan förklaras med att det föregicks av kommentaren ”Ja jag får nog 

slå näven i bordet och säga till henne ordentligt som du gjorde” vilket syftade till ett 

resonemang om äktenskapliga plikter att ställa upp för varandra (även i samlivet). Inledningen 

i det citerade inlägget ovan kan tolkas som att användaren är förvånad över att hen behöver 

påtala något så uppenbart som rimligheten i att följa samtyckeskravet. Alternativet tvång görs 

kontinuerligt till en omöjlighet i diskursen; även i andra samtal är kravet på samtycke implicit 

men märkbart närvarande eftersom ingen föreslår att lösa prekära, ojämställt tillfredsställda 

situationer i samliv genom att överträda samtyckeskravet. Min formulering av diskursen om 

samtycke skedde dock först efter att jag studerat en krispunkt som uppstod i en 

diskussionstråd som avhandlade ett öppet förhållande, d.v.s. ett parförhållande där den ena 

eller båda parterna har möjlighet att, och i det här fallet även hade som sexuell preferens att 

vara medveten om att den andra skulle, ingå i sexuellt umgänge med en eller flera personer 

utanför relationen. Utsagan som utgjorde nämnda krispunkt löd: 

Tvista det inte till att vara okej, för det är aldrig okej att vara otrogen! Varför är man ihop med 
någon för att vara med andra.. Nej. 

Citatet ovan kom som en reaktion på att trådstartaren öppnat upp för frågor för de som var 

nyfikna på öppna relationer. Här används ”man” som pronomen vilket flyttar perspektivet 

från en individs potentiella val till en allmän sanning om begriplighet. Trots att trådstartaren 

förklarat att båda parterna i dennes relation var mycket nöjda med upplägget kände författaren 

till kommentaren ovan ett behov av att uttrycka det opassande i deras sexuella praktik oavsett 

samtycke eller inte. Utsagan visar på en kamp mellan samtycke och någonting annat. 

Samtycke tycks vara förhandlingsbart. Det är acceptabelt att locka någon till sex trots initialt 
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nekande, det vill säga omförhandla ett nej till ett ja, men det är inte acceptabelt att med våld 

eller ignorans undvika bekräftat samtycke. Samtidigt verkar det finnas gränser för vad 

människor bör få yrka samtycke till i denna diskurs, där resultatet blir utebliven respekt för de 

praktiker som anses allt för obegripliga för att vara möjliga att samtycka till: 

Ja ska man säga om såna som njuter av att skada andra (sadist), även om det är frivilligt. Sök 
hjälp, det är inte normalt eller ens ok. 

Detta inlägg är en reaktion på en användare som berättar om sig själv som sadist, det vill säga 

någon som njuter av att orsaka andra smärta. Utbytet förklaras flera gånger ske på 

frivilligbasis från båda parter (den som ger och den som tar emot smärta), ändå får 

användarna i de undersöka diskussionstrådarna som säger sig föredra denna sexuella praktik 

kritik för att göra något oacceptabelt, samtycke eller ej. 

5.1.3 Diskursen om rangordning 
Denna diskurs kännetecknas av tal om hur sexuella praktiker prioriteras, det vill säga hur 

viktig den får vara i relation till andra sociala praktiker. I denna diskurs synliggörs de ramar 

inom vilka vikten av sexuell praktik blir begriplig. 

     På Familjeliv framställs sex som ett mänskligt behov och en naturlig del av samliv i en 

parrelation. Användares våndor inför hur viktigt ett tillfredställande samliv får vara i en 

relation synliggörs bland annat i diskussionstrådar som avhandlar överväganden av separation 

eller otrohet. Är brister i samlivet anledning nog för att bryta upp ett förhållande? Kan otrohet 

vara ett hållbart eller moraliskt alternativ? I exemplet nedan utplånar användaren möjligheten 

att trådstartarens partners sexuella preferenser kommer att förändras på ett sådant markant sätt 

att trådstartaren kommer gå från otillfredsställd till tillfredsställd i deras gemensamma samliv: 

Du har haft jäkligt otur, och du gjorde bort dig när du blev sambo med henne. 

Författaren till utsagan ovan värderar samlivet som en avgörande del i relationen och 

formulerar det som att personen har haft ”jäkligt otur [...] när du blev sambo med henne” och 

menar indirekt att ett avslutande av relationen är enda alternativet. Utsagan är en del av 

diskursen som rangordnar sex högre än relationer i sig, det vill säga synen på sexuell praktik 

som en del av individers liv istället för en del av en relation. Det pågår en diskursiv kamp 

mellan denna ståndpunkt och ståndpunkten att partnerrelationen, speciellt om den 

kompliceras genom att innehålla barn, går före ens önskan om specifik sexuell praktik: 
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Jag kommer stanna för den lilla skull. Skulle inte funka att gå isär. Jag överväger att försöka 
hitta en kvinna vid sidan av istället. Inte för att jag egentligen tycker att det är ok men de 
mänskliga dofterna [antas mena ”drifterna”, egen anm.]5 är starka. 

Användaren anger barnet som anledning att stanna i relationen och rangordnar alltså sitt 

behov av att barnets levnadssituation inte ska förändras över att hen själv ska få ett mer 

tillfredställande samliv. Hen lyfter även möjligheten att lösa situationen med det, enligt egen 

utsago, inte optimala valet att vara otrogen sin partner och tillfredsställa båda behoven: 

förbättrad utlevnad av sexuell praktik och bibehållen levnadssituation för barnet. 

     Sexuell praktik kan ske både enskilt och tillsammans med en eller flera andra. I diskursen 

om rangordning prioriteras ett pars samliv över att ensam utöva onani som sexuell praktik: 

Män har större behov av sex… så enkelt är det… vart gift 10 år, älskar min fru o har bra sex de 
gånger vi har det… men däremellan… ja… runkar… Skulle vi ligga mer skulle behovet inte 
finnas, smärtsamt men sant. 

I denna utsaga, som även förekom under diskursen om frekvens, synliggörs hur onani 

rangordnas i en parrelation. Genom att kalla detta behov av onani för ”smärtsamt med sant” 

belyser användaren att det gemensamma samlivet är prioriterat över onani och att ett 

gemensamt samliv som tillfredsställer båda parterna helt vore mest önskvärt: 

Suger å runkar jätte gärna så mycket han vill, men är väl lite spännande att se gang bangs å 
annat… 

I diskussionen kring denne användares partner föll kommentarerna tätt och handlade om det 

opassande i att som en av parterna i en relation rangordna onani över samliv med sin partner. I 

detta synliggjordes föreställningar om parrelationer som färdiga system av konventioner kring 

prioriteringar, identitet och grupp. Onani ses som något naturligt förekommande oavsett om 

en person är ensamstående eller i en relation, men det kan inte förstås som en återkommande 

sexuell praktik som prioriteras över det gemensamma samlivet: 

Det är helt normalt att ha en egen sexualitet även om man är i en relation, allt annat är 
stenålderstänk. Men det ska inte gå till sådan överdrift att man inte har lust till varandra, då är 
det något galet. 

Specifik sexuell praktik förstås och värderas med andra ord utifrån hur en person rangordnar 

denna praktik i sitt liv. 

                                                

 
5 En automatisk stavningskontroll kan vara anledningen till felstavningen, där t.ex. en smart-telefon kan föreslå 
ord trots att det skiljer flera bokstäver i stavningen av den. ”De mänskliga drifterna” är ett välkänt idiom. Oavsett 
om citatet avser ”dofterna” eller ”drifterna” blir det det runtliggande resonemanget begripligt. 
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5.1.4 Diskursen om deltagare 
I de diskussionstrådar jag undersökt på Familjeliv råder en heteronormativ föreställning om 

tvåsamhet i sexuell praktik. Genomgående könas trådskapare heteronormativt utefter ifall de 

benämner en eventuell partner som man eller kvinna. I en tråd där trådstartaren själv inte 

avslöjat sin könsidentitet men omtalar sin partner som ”min fru” blir hen tolkad som man: 

I min värld låter det bara sjukt och du framstår som en flat toffelhjälte. 

Grundförståelsen av deltagare i sexuell praktik är en man och en kvinna i en monogam 

relation. När användare yttrar sig om avvikelser regleras detta inom diskursen genom att 

obegripliggöra praktiken. Om öppna förhållanden där ena partnern har sex med andra uttalar 

sig en användare om som: 

Ja det måste det ju vara [öppna förhållanden, sjuka, min anm.]! Jag tycker det är sjukt. Men 
såklart får du väl ha vilken fetisch du vill. Blir du inte arg? Har ni inget seriöst? Jag kan 
nämligen aldrig tänka mig detta, hela mitt förhållande skulle dyka. 

Utsagor som dessa synliggör ett ogillande mot förhållanden som inte följer diskursens 

begripliga tankar om deltagare i sexuella praktiker. Användaren som uttalar sig här ovan 

understryker individuell frihet att agera, samtidigt som hen undrar om partnerns sexuella 

umgänge med andra personer utanför relationen inte gör trådskaparen arg. Ilska förväntas 

vara en reaktion på en oönskad situation, men trådskaparen argumenterar tvärtemot att det är 

en mycket lyckad situation för dem båda: 

Nej varför skulle jag bli arg? Vi är ju överens om detta och vi båda gillar det. Vi har ett jättebra 
förhållande, det som de flesta andra förhållanden spricker pga. är vårt förhållande immunt emot, 
nämligen otrohet. 

Även i andra sammanhang synliggörs diskursen om deltagare, det vill säga hur sexuell praktik 

förstås beroende på vilka som deltar i den. Onani tolkas, som nämnts tidigare, som något 

avvikande om det rangordnas över ett gemensamt samliv i en relation, eller om det 

förekommer mer frekvent än förväntat i en relation. Ett sätt att göra onani begripligt och 

acceptabelt är att som partner inkludera sig själv i den andres onani: 

Ex 1: Du får väl hjälpa honom. 

Ex 2: Vill han att du ska ta över kanske? 

Genom att överväga detta kan den andra parten återfå kontroll och bli en aktör istället för att 

stanna i känslan av att vara en bredvidsittande bortvald person i relationen när onani tolkas 
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som ett symptom av ett otillfredsställande samliv och inte som en sexuell praktik bland många 

oavsett personens civilstatus.  

5.1.5 Diskursen om utforskande 
I det undersökta materialet framkommer förutom existensen av icke acceptabla praktiker en 

föreställning om att det är positivt att vara öppen för att utveckla och vidga sina sexuella 

preferenser. Dessa föreställningar utgör diskursen om utforskande. Utforskande kan även 

sägas vara kopplat till diskursen om frekvens då det ligger i fenomenet ”att testa” att 

praktiken inte är definierad som återkommande eller tillfällig. Motvilja mot att testa förstås 

som negativ: 

Glöm det. Vissa människor är låsta i sina sexuella referenser [antagligen avses ”preferenser, min 
anm.]. Du har haft en jäkla otur, och du gjorde bort dig när du blev sambo med henne. 

Här utpekas chansen för trådskaparen att få möjlighet till en viss praktik som omintetgjord i 

och med partners ovilja att testa nya praktiker. Oviljan förklaras som att vara ”låst i sina 

sexuella referenser” vilket upplevs negativt. Samma tankegångar återfinns även i uttalanden 

av motsatt karaktär: 

Är glad för att jag får komma i min flickväns mun... 

Här uttrycker en användare tacksamhet över dennes möjlighet till sexuell praktik som hen i 

ljuset av diskussionen nu inser inte är självklar. I en annan utsaga återkommer en användare 

med sin upplevelse av att ha en partner som är ovillig att testa nya praktiker: 

Han vill kyssas lite, ha vanligt tråkigt Svensson-sex i sängen och sen sova i sin sänghalva. 

I denna utsaga staplas flera beskrivningar på varandra som förstärkning och för att skapa en 

helhetsbild av användarens partner. ”Kyssas lite”, ”Svennson-sex i sängen” och ”sova i sin 

sänghalva” används för att förmedla en negativ bild av parets samliv och som ett argument för 

att användaren är frustrerad då hen inte har någon möjlighet till tillfredställande sexuell 

praktik. I andra utsagor synliggörs hur tankarna om utforskande är stegrande, det vill säga 

något som kommer med tiden. Att gemensam sexuell praktik ser ut på ett visst sätt i början av 

en relation upplevs alltså inte vara ett tecken på att det kommer se likadant ut längre fram i 

tiden: 

Förstår dig, och känner igen mig, väldigt väl. Lever i väldigt liknande situation, där hon är den 
som saknar initiativ och som det känns, vilja till att utvecklas. Hade ok sexliv från början, jag 
hoppades att det skulle utvecklas och gå från ok till bra men hon har erkänt att hon tyckte det 
var toppen då och nu ok.... står en bit ifrån varandra och inte blir det bättre. 



 35 

Ett mått av utforskande räknas som självklart. När detta inte uppfylls får det negativa 

konsekvenser för båda parterna: dels för den som räknade med förändrad vilja att testa nya 

praktiker, dels för den som agerat utefter sina preferenser kontinuerligt och som nu 

gissningsvis upplever drastisk förändring i sin partners attityd mot deras gemensamma samliv. 

Här pågår samtidigt en diskursiv kamp mellan ett visst utforskande och gränsen till det 

oönskade. Utforskande kan snarast förstås som att ta till sig av nya praktiker utanför det 

normativa – men det är otydligt vilka praktiker som skulle räknas till begripliga praktiker 

inom utforskande och vilka praktiker som skulle klassas som icke-normativa och oönskade.  

5.1.6 Diskursen om otrohet 
Genomgående i det analyserade materialet återkommer utsagor som behandlar medvetenhet 

kring förekomsten av otrohet samt hur användarna förhåller sig till detta. Otrohet, att i en 

parrelation välja att utöva sexuell praktik med någon annan utöver ens partner och detta utan 

samtycke från denna, förstås som både ett hot och en möjlighet. Även om otrohet ses som 

något fundamentalt negativt och moraliskt fel förklaras det samtidigt som ett nödvändigt ont i 

det undersökta materialet: 

Jag kommer stanna för den lilla[!] skull. Skulle inte funka att gå isär. Jag överväger att försöka 
hitta en kvinna vid sidan av istället. Inte för att jag egentligen tycker att det är ok men de 
mänskliga dofterna (antas mena ”drifterna”, egen anm.)6 är starka. 

I denna utsaga, som också förekom under avsnittet 5.1.3, ser användaren otrohet som en 

möjlighet att lösa en till synes omöjlig ekvation eftersom det inte skulle ”funka att gå isär” i 

hens parrelation. Att hen anser otrohet vara moraliskt fel ställs mot ”de mänskliga dofterna” 

och hen är nu osäker på vilken sida som kommer att vinna. Otrohet förstås med andra ord 

både som en möjlighet att bli tillfredsställd i en sexuellt otillfredsställande relation och som 

ett hot: att bli så pass frustrerad att en, mot ens egentliga vilja, väljer att vara otrogen. Denna 

kamp mellan moral och behov synliggörs i flera liknande exempel: 

..är rädd att jag behöver lämna innan jag är Otrogen. Vill inte utsätta barnen, eller honom för 
det. Inte schysst.. 

                                                

 
6 En automatisk stavningskontroll kan vara anledningen till felstavningen, där t.ex. en smart-telefon kan föreslå 

ord trots att det skiljer flera bokstäver i stavningen av den. ”De mänskliga drifterna” är ett välkänt idiom. Oavsett 

om citatet avser ”dofterna” eller ”drifterna” håller dock det runtliggande resonemanget. 
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Här förhåller sig en användare till både sin ”egentliga” vilja, den moraliskt korrekta, och sitt 

upplevda behov av att agera för att ta sig ur den oönskade situationen som hens 

otillfredsställande samliv innebär. I båda dessa utsagor finns en oro för att tappa kontrollen 

och vara otrogen närmast ofrivilligt. Utsagor av denna sort får förståelse och förstärks av 

andra användares egna erfarenheter av liknande situationer: 

Ja det är tufft med så lite sex :( tyvärr funderat många gånger på att vara otrogen :/  

I detta inlägg syftar ”tyvärr” på samma mönster av att vilja påtala en medvetenhet kring det 

opassande i att överväga otrohet, men att situationen kan komma att nära på ”kräva” det. 

     Behovet av sexuell utlevnad på ett tillfredställande sätt upplevs alltså som ett så pass basalt 

behov att otrohet kan rättfärdigas under vissa omständigheter. Diskursen förhåller sig på det 

här sättet på ett nära sätt till övriga diskurser som villkorar och omförhandlar vilka dessa 

omständigheter kan vara. 

5.2 Darkside 
Analysresultaten av det insamlade materialet från forumet Darkside presenteras nedan utefter 

de diskurser som är min version av de sätt att tala om sexuella praktiker som fanns i 

materialet. 

5.2.1 Diskursen om definitioner och innehåll 
Diskursen om definitioner och innehåll utgörs av utsagor som tillsammans uppvisar 

förekomsten av föreställningar om vad som ingår i diverse begrepp som har med sexuell 

praktik att göra. Diskussionstrådarna på Darkside avhandlar råd, frågor och diskussioner om 

tillvägagångssätt för specifika sexuella praktiker samt sådant som inkluderas i begreppet 

sexuell utlevnad. Sexuell utlevnad används frekvent och som ett vidare begrepp än sexuell 

praktik på Darkside: 

När det gäller utlevnad, som till exempel offentlig kommendering eller smisk på 
busshållplatsen, så tycker jag det är något helt annat. Då är det en aktiv grej man utsätter folk 
för, och det kan vara sjukt störande för dom. Det vore bra om min sub och jag fick leva våran 
livsstil ifred, men så är det inte. Vi måste acceptera att normen i samhället är att det är konstigt 
om hon frågar mig om hon får gå på toa, så ute bland folk gör hon inte det. Hon kanske ger en 
liten signal att hon behöver det, och jag nickar diskret att hon får. Ingen ser att det händer, ingen 
störs av det. 

I denna utsaga förstärks resonemanget när innehållet i vad pronomenet ”man” och ”jag” 

uttrycker korrelerar eftersom de två subjektspositionerna överensstämmer. Med 

formuleringen utlevnad menas de praktiker som faller in under till exempel 
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dominans/underkastelse inom BDSM vilket är delar av ens sexualitet och utlevnad av denna 

men som inte nödvändigtvis skulle förstås som konkret sexuell praktik. Begreppet utlevnad 

blir i sig en diskursiv praktik som möjliggör ett specifikt tal om sex. På samma tema lyfts 

även de andra bitarna av BDSM upp som fundamentala delar av sexualitet, sexuell utlevnad 

och sexuell praktik: bondage, sadism och masochism: 

Älskar kombon hårdhänt och ömt. Gärna nästan samtidigt. Dom båda förstärker varandra sjukt 
mycket tycker jag, genom kontraster. Tex få höra hur mycket han älskar sin lilla lydiga slyna, 
medan han har ansiktet nära, kysser mig ömt och sin hand över min hals. Eller knullar mig 
bakifrån, rumpa upp ansikte nertryckt i madrassen med hans ena hand medan andra handen 
smeker mig ömt över ryggen. Eller örfila mig över kinden för att sedan istället smeka.  

Med andra ord ingår inslag såsom smärta, kontroll, skam och underkastelse till det förutom 

glädje och njutning som BDSM-utövare uppskattar i sin sexuella praktik/utlevnad. Även 

andra inslag, såsom fetischer7, hör till det breda utbud av möjliga val som alla inkluderas i vad 

sex förstås som på Darkside: 

Jag skulle säga att jag gillar att titta på någon kvinna kissa på sig i hennes trosor. Men det är inte 
samma sak som wet. 

Begreppet aftercare, eller eftervård, är etablerat på Darkside. Eftervård beskrivs som fysisk 

och psykisk återhämtning och omtalas som en del av en session, vilket förstås som en 

avgränsad enhet av sexuell praktik. En session föregås av en förhandling där bland annat 

samtycke fastställs. I en diskussionstråd där användarna samlar ihop tankar om eftervård med 

syftet att formulera en punktlista med generella fakta som gäller för efterspel uttrycks bland 

annat: 

En session kan bestå av flera delar, Förhandling Session Eftervård 
Förhandling kan man förhandla bort eftervård vilket gör att det inte är en obligatorisk del i en 
session. En väldigt uppskattad del men inte obligatorisk. Där av KAN ..  
Jag tillhör de som absolut kräver någon form av landning både när jag är top eller undergiven 
någon. Jag har även vid tillfällen förhandlat bort landning när jag helt enkelt i te haft energi. Jag 
har då krävt att min bottom ser till att det finns en utsedd person som landar dem.  
Det enda som garanterat finns i en session är sessionen. Många skippar förhandlingen, andra 
skippar landningen, på gott men oftast ont. 

Landning används här som ett exempel på eftervård och avser den mentala processen ”att 

landa” i sina känslor eller att ”ta in” en situation i efterhand. Någon helt oomtvistad definition 

av en session med tydliga gränsdragningar mellan dess olika delar finns inte: 

                                                

 
7 Fetisch är en sexuell fixering vid objekt som vanligtvis anses asexuella (Svenska akademiens ordbok, 2017). 
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Om överenskommelsen är att inte landa tillsammans så är ju det eftervården för just den 
sessionen. Eller ser du på session och eftervård som två separata saker? 

Trots användarnas olika syn på gränsdragningar mellan begreppen blir deras aktiva 

förhållningssätt till dem synliga. Konceptet sexuell praktik kan med andra ord förstås som 

bestående av flera delar såsom förhandling, session och eftervård där andelen av vardera 

kategori kan variera. 

     Hur sexuell praktik förstås yttras även i andra utsagor. I en tråd där en användare 

efterfrågar andras erfarenheter av att ”ta någons oskuld” får denne omedelbart två snarlika 

svar som syftar till att problematisera frågeformuleringen: 

Ex 1: Ja många, beror på hur man definierar oskuld naturligtvis 

Ex 2: Att ha sex (om det nu är den defloreringen) för att berätta en historia? Inte min grej. 

Utsagorna ifrågasätter den ospecificerade användningen av begreppet oskuld och öppnar 

därmed upp för existensen av alternativa innehåll än det som vanligtvis inkluderas i 

definitionen av oskuld som ”person som inte haft sexuellt umgänge” (Svenska Akademiens 

Ordbok, 2017). Deras utsagor problematiserar därmed själva termen ”sexuellt umgänge” och 

vad det kan betyda. I frågeformuleringarna ligger alltså en implicit antydan om att det finns 

olika sexuella umgängen och att det alltså finns olika former av oskulder. ”Sexuellt umgänge” 

förstås som något som kan förhandlas: vilket utövat sexuellt umgänge räknas för att ha ”tagit 

någons oskuld”? 

5.2.2 Diskursen om samtycke 
Samtycke och riskmedvetenhet är förutom explicita krav för allt utövande av sexuell praktik, 

se 4.2 Darkside, även ständigt närvarande i diskussioner på forumet:  

samtycker du inte till att bestraffas eller tänder du på att göra motstånd och sen ändå bli 
straffad? Vi förhandlar vid behov, men aldrig när beslutet om bestraffning är fattat. Då är det 
hans beslut som gäller, för så ser vårt framförhandlade grundläggande ramavtal ut. 

Samtal, samtycke och förhandling behandlas upprepade gånger som ständigt närvarande delar 

i utlevnad. Explicitet rekommenderas eftersom gränsen mellan smärta, samtycke och 

förhandling av omständigheter vid till exempel BDSM-sessioner ska uttryckas med tydlighet 

så att inga tvivel finns till samtycket. I de praktiker där våld används som ett njutningsmedel 

är samtycke det som skiljer SM (sadism/masochism) från misshandel. 

     Samtycke till sex under vissa premisser är inte samtycke till sex under alla premisser: 
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Jag tycker kanske inte att det är fullt jämförbart med en våldtäkt, men det är helt klart ett 
sexuellt övergrepp. Det finns lixom samtycke att ha sex med kondom. Inte utan. Så när man 
medvetet tar av den, så bryter man samtycket. 

I denna tråd om fenomenet ”stealthing”, där en person inledningsvis går med på och har sex 

med kondom för att sedan ta av kondomen utan att ha kommit överens om förändringen i 

uppgörelsen, uttrycktes flera starka utsagor som styrkte varandra i budskapet om att 

fenomenet är ett sexuellt övergrepp eftersom båda parterna inte givit sitt samtycke till den 

förändrade premissen i att gå från skyddad till oskyddad penetrerande sexuell praktik. Flera 

användare förstärkte även varandras budskap i att handlingen borde klassas som våldtäkt: 

Ex 1: Det är våldtäkt. Inget annat. 

Ex 2: Det var nog det mest absurda jag läst den här veckan. Tycker det tveklöst är våldtäkt. 

Ex 3: Som jag ser det finns det två lägen på kondom. På eller av. Någon variant med att ha en 
stund på för att plocka av under pågående akt innebär för mig ett brott mot medgivenhet och är 
således att betrakta som våldtäkt. 

I det tredje citerade inlägget formuleras situationen som ett ”brott mot medgivenhet” vilket är 

en formulering som konnoterar juridik, men termen har ingen juridisk bäring. Den är däremot 

ett uttryck för den tyngd som användaren vill lägga vid innebörden av handlingen. 

Användaren formulerar utsagan på ett sådant sätt att den betraktas som allvarlig och viktig, 

något som samtycke alltså förstås som. 

5.2.3 Diskursen om rangordning 
Med att formulera denna diskurs menar jag att fånga de föreställningar som finns om hur 

sexuell praktik får prioriteras i jämförelse med andra sociala praktiker. På Darkside 

rangordnas sexuell praktik och utlevnad högt. Möjligheten att kunna genomföra fortsatt 

utlevnad är viktig även vid hinder såsom till exempel tillfälliga fysiska skador: 

Tänker spontant att det är underarmen du brutit så varför inte binda överarmarna mot 
underkroppen? Binds det hela vägen och att den friska armen låses helt kommer du inte långt 
med din fria underarm. 

Med denna lösning uppnås båda målen för trådskaparens dilemma med bruten arm och 

önskan att obehindrat fortsätta kontinuerlig utlevnad. Målet är att på ett riskmedvetet sätt 

minska risken för ytterligare skador på den nu läkande armen samtidigt som utlevnaden blir så 

tillfredsställande som möjligt. ”kommer du inte långt med din fria underarm” syftar här till 

trådskaparens önskan om bondage-utövning, att bli fastbunden och fråntagen rörelseförmåga. 

I ett annat inlägg beskrivs en lösning där ”skaderisken är låg”: 
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Gladpack/hästlindor/bondagetejp eller andra breda fästanordningar borde kunna vara till nytta. 
Trycket blir jämnt fördelat över en större yta och de kan användas för att fästa fast armen i ett 
läge där den inte kan röra sig och skaderisken är låg. 

Den avslutande formuleringen synliggör hur användarna förhåller sig till risken för ny skada. 

I skadefrågor som hanterat mer komplexa problem såsom belastningsskador med otydlig 

orsak är konsensus bland deltagarna att säkerställa hälsostatusen hos en vårdinrättning före 

eventuell utlevnad: 

Jag rekommenderar att gå till en sjukgymnast. De kan se om du gör något fel med t ex dina 
axlar, och sedan ge dig ett specifikt träningsprogram för att ta dig förbi problemet. 

Samsynen på sexuell utlevnad och risker bland deltagarna i diskussionstråden är med andra 

ord att följa sjukvårdens råd för läkning men samtidigt möjliggöra utlevnad med rätt 

riskberäkning. Utlevelse kan vara värt vissa risker, som till exempel att riskera fördröjd 

läkning av benbrott.  

     Betydelsen av utlevnad förstås ha en stor påverkan på en persons allmänna upplevelse av 

sin livssituation. Därför förstås bristen på möjlighet till önskad utlevnad som ett legitimt skäl 

för en person att påverkas negativt mentalt av detta:  

Jag tillhör tyvärr den grupp av socialt icke accepterade människor som gillar att se tjejer utföra 
Wetting.. Har gjort de i runt 17 års tid nu. Aldrig fått uppleva det i verkliga livet. Enbart på 
bilder och filmklipp via internet. Å de har väll gjort att mitt psykiska mående är som de är just 
nu. 

Användaren förklarar sitt psykiska mående som ett resultat av hens oförmåga till utlevnad och 

responsen från övriga deltagare i tråden är stöd och uppmuntran. Behovet av möjlighet till 

sexuell utlevnad behandlas som en viktig del i en persons liv. I en tråd där ämnet avhandlar 

relationer där parterna har olika behov av sex och lider av detta, där ena parten upplever 

generell otillfredsställelse på grund av att dennes partner inte är intresserad av BDSM eller 

dominans, yttras: 

Jo, jag vill vara med någon jag älskar som mer än en vän. Men samtidigt så har jag djupa 
känslor för honom. Jag känner mig som en galning som tycker att sex är så viktigt. För övrigt är 
detta mer än sex för mig. Jag vill inte bara få smisk och bli knullad hårt, det handlar om så 
mycket mer.  

Användarens formulering ”jag känner mig som en galning” synliggör gränsen för var en 

person blir begriplig och inte i hur denne prioriterar sexuell praktik. Genom att beskriva sig 

själv som en galning placerar användaren sig själv utanför det begripliga, det vill säga bortom 

acceptabel diskursiv praktik. Samtidigt vidhåller personen sitt upplevda krav på att bryta 

relationen för att möjliggöra utlevnad, och gör alltså motstånd mot diskursen. Responsen på 
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detta inlägg var omedelbar förståelse för trådstartaren och dennes behov av omprioriteringar i 

livet för att möjliggöra utlevelse. Användaren kan alltså sägas röra sig från en diskurs, där hen 

förklarar sitt beteende som galet, till en ny diskurs där hens beteende är begripligt och 

accepterat. 

5.2.4 Diskursen om deltagare 
I diskursen om deltagare synliggörs föreställningar om hur sexuella praktiker förstås i termer 

av vem eller vilka som deltar i praktiken. På Darkside råder en självständig syn på sexualitet. 

Behovet av sexuell praktik förstås som ett individuellt behov som individen själv är ansvarig 

för att tillgodose, oavsett om praktiken sker tillsammans med någon annan eller inte: 

Nja, NN [anonymiserat användarnamn, min anm.], jag tycker det är dumt å alltid lägga allt 
ansvar på den dominanta, bara för att man är ug [kort för undergiven, min anm.] så borde inte 
det utesluta eget självständigt tänkande och ansvar. Jag som ug har lika stort ansvar att se till att 
jag landar rätt, och är jag med någon som inte känner sig bekväm med att ge den AC [kort för 
aftercare/eftervård, min anm.] jag vill ha så är det igen upp till mig att besluta om jag vill söka 
AC hos någon annan eller försöka ge den till mig själv, och framför allt, besluta om jag vill 
fortsätta ha sessioner med någon jag uppenbarligen inte är kompatibel med och inte vill ha/ge 
samma saker som jag vill/behöver.  

Även i tal om sexuella praktiker och utlevnad av personer som lever i en partnerrelation ligger 

fokus på individen och dennes behov och handlingar. Även här används både ”man” och 

”jag” som pronomen och berör på så sätt ämnet från två perspektiv: ett allmängiltigt sådant 

och ett personligt. Tal om sexuella praktiker övergår i mindre grad än i diskussionstrådarna på 

Familjeliv till att handla om parets gemensamma samliv när två personer går in i ett 

förhållande; i utsagorna på Darkside står fortfarande individen i fokus, även när avsändaren 

utger sig för att vara i en fast relation. 

5.2.5 Diskursen om utforskande 
Under analysen av materialet blev även föreställningar om utforskande synliga. I de 

undersökta diskussionstrådarna på Darkside omnämns utforskande som en positiv del av 

sexuella praktiker och något som leder till både sexuell och personlig utveckling, vilket också 

framställs som ett positivt värde i en persons liv. Som motsats till öppenhet och utforskande 

står intolerans och stagnation som framställs som potentiellt tråkigt och negativt: 

Då törs jag säga att det är tråkigt för dig, att du inte ser någon njutning alls i något som andra 
tycker jättemycket om. 

Utsagor som dessa är ovanliga eftersom det råder en sådan konsensus kring tolerans och 

öppenhet på hela forumet, och denna var ett svar på ett inlägg som utgjorde en krispunkt och 
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fick flera andra användare att försvara det toleranta klimatet på Darkside. De gånger när 

användare uttrycker intolerans mot vissa praktiker får det i alla exempel som återfunnits i för 

studien utvalt material konsekvenser där andra användare reagerar med försvar av öppenhet 

samt argument för utforskande. 

Varför är det som i alla tider har gjort det så intressant med att ta oskulder? Har man varit med 
ett tag, så är det klart att man gjort det, på ett eller annat sätt, men jag skulle hellre skryta om de 
som jag gett orgasm för första gången, eller tillfredsställt speciellt för första gången, fått att 
upptäcka nya saker i sin sexualitet osv! 

Den gängse förståelsen av oskuld är att inte ha ingått i sexuellt umgänge. Här ställer 

användaren ”oskuld” mot att ha ”tillfredsställt (någon) speciellt för första gången”. Det 

generella ”sexuellt umgänge” ställs därmed mot mer ”speciella” sexuella praktiker såsom 

orgasm eller att få någon att ”upptäcka nya saker i sin sexualitet”. Utforskande likställs här 

med något positivt och i kontrast till det outforskade och vanliga. 

5.2.6 Diskursen om förhållningssätt 
Till sist vill jag samla det tal om sexuella praktiker som finns i syfte att förhålla sig till andra 

diskurser om acceptabel sådan. Detta tal utgör diskursen om förhållningssätt och präglas av 

utsagor som syftar till att förstärka diskursens gränser för att bevara användarnas fortsatta 

möjlighet till tal om det de vill inkludera i sexuella praktiker. I motståndet mot yttre diskurs 

finns ett hot mot existensberättigandet. Detta synliggörs bland annat genom en intolerans mot 

intolerans. I en tråd där användarna diskuterade premisserna med en specifik kink8 på ett 

konstruktivt sätt ifrågasattes detta som intolerans: 

YKISMKBYKIOK? 

Begreppet YKISMKBYKIOK är en förkortning för Your Kink Is Not My Kink But Your Kink 

Is OK och är ett etablerat begrepp som är till för att värna om tolerans på Darkside. I denna 

utsaga, som enbart består av begreppet samt ett frågetecken, används begreppet som en 

retorisk fråga där användaren implicit hävdar att diskussionen upplevs intolerant. 

Genomgående i mina läsningar av materialet gör intolerans att krispunkter allt som oftast 

skapas. I nästa exempel från samma tråd går en annan användare till ett kraftfullare angrepp 

mot föregående inlägg som avhandlade en specifik kink: 

                                                

 
8 Att ha en kink är att föredra ett okonventionellt sätt att ha sex på, t.ex. en viss BDSM-praktik (Carlström  2016 

s. 15). 
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Kan vi inte bara sluta ifrågasätta varandras smak? Det är så j-dra dystert med det här. 

Denna utsaga ifrågasätter diskussionen och dess syfte genom att explicit önska att användarna 

ska ”sluta ifrågasätta varandras smak”. Den upplevda toleransen upplevs som något ”j-dra 

dystert”. Känsligheten inför att diskussionens syfte skulle vara eller utvecklas till att bli 

dömande motsägs dock av andra användare: 

Det ska väl ändå gå att analysera och problematisera kinks utan att det behöver vara shaming 
eller innebära att det inte respekteras?  

Användaren målar upp analysera/problematisera och shameing/brist på respekt som två olika 

kategorier. Här får värnandet om tolerans alltså stöd samtidigt som användaren hävdar att just 

denna diskussion inte är utsatt för intolerans, det vill säga att den pågående diskussionen 

präglades av den förra kategorin, inte den senare. Diskursen är inte utsatt för hot och behöver 

inte skyddas. 

     Synen på sina praktiker som avvikande är utpräglad på Darkside. Samtidigt pågår en 

ständig diskursiv kamp mellan att acceptera sitt beteende som avvikande och uppvärdera 

detsamma till ett accepterat och begripligt sådant i sin egen diskurs. Explicita utsagor som 

syftar till att kategorisera sig själv som utomstående det socialt accepterande kan se ut som 

följer: 

Hej! Känner inte riktigt att det här är något man vill fråga läkaren. Min fråga är om […] 

Frågan gällde en fysisk åkomma och hur den eventuellt kan kombineras med sexuell praktik. 

Med sin formulering syftar användaren implicit på att ämnet skulle vara opassande att ta upp 

med sin läkare. Eftersom den fysiska åkomman är det som de facto läkare hanterar så avser 

användaren sin utlevnad som det problematiska i ett eventuellt samtal. Utlevnad förstås alltså 

som något avvikande. Denna förståelse återfinns i flera svar till trådskaparen av liknande 

karaktär: 

Absolut inget konstigt att prata med din vårdgivare om detta. Du skulle bli överraskad av hur 
många som faktiskt har kunskap och kan komma med tips i detta avseende. Finns bra 
möjligheter att ha samtal även över 1177.se nu förtiden om man känner att det blir jobbigt att ha 
samtal face to face.  

Användaren bakom denna utsaga hävdar att det är oproblematiskt att tala med hens 

vårdgivare om något som inkluderar både kropp och utlevnad. Samtidigt finns i uttalandet en 

förståelse för att ett samtal skulle kunna bli prekärt då användaren lyfter upp möjligheten att 

ha ett anonymt samtal. Utsagan bidrar alltså med dubbla budskap: det är inget konstigt att tala 

om detta men en förstår om andra tycker är konstigt att tala om detta. 
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     I ett annat inlägg lyfts skillnaden mellan vanligt och normalt på ett implicit sätt: 

För övrigt ska man aldrig skämmas mot sin läkare. Man kan prata om precis allt med dem och 
de har säkert hört allt redan flera gånger om.  

Användaren hävdar genom formuleringen ”de har säkert hört allt redan flera gånger om” att 

all utlevnad, ”allt”, är vanligt förekommande. Faktumet att utlevnad är vanlig blir ett 

argument för att inte skämmas; när något är vanligt är det normalt. Detta läggs till i den 

motstridiga föreställningen av den sexuella praktik som dominerar på Darkside: utlevelse 

existerar och praktiseras av många men är samtidigt inte helt oproblematiskt. 

     En strategi för användarna att möjliggöra fortsatt tal om sina respektive praktiker är att 

organisera sig. I en tråd som avhandlar en specifik kategori av kinks argumenteras vilka 

praktiker som bör inkluderas eller exkluderas i denna kategori, eller möjligen skapa en ny 

kategori för sig: 

Ju fler fasetter, desto bättre. Att hålla på att exkludera i en redan liten grupp är en dålig idé.  

För diskussionens två ståndpunkters räkning, inkludera eller exkludera under 

paraplybegreppet, yttras en rad utsagor som alla kräver öppenhet och existensberättigande för 

samtliga kinks. Här förhåller sig samtidigt användarna till samma utmaning som alla 

marginaliserade grupper av praktiserande gör: är de starkare tillsammans eller är det viktigare 

att synas självständigt för att finnas kvar? 

5.3 Sammanfattning av resultatet 
Sammanfattningsvis kan resultaten från Familjeliv och Darkside beskrivas som delvis 

överensstämmande och delvis ha flera skillnader. Diskurserna samtycke, deltagare, 

rangordning och utforskande har motsvarigheter på båda diskussionsforumen, även om 

innehållet i dem ser olika ut. Utöver dessa har det återfunnits sätt att tala om sexuell praktik 

som varit forumspecifikt, det vill säga bara gått att finna på ena av de två forumen. De unika 

diskurserna är frekvens samt otrohet på Familjeliv respektive definitioner och innehåll samt 

förhållningssätt på Darkside. Nedan presenteras resultaten i en matris: 
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Tabell 1: Diskurser formulerade efter det undersökta materialet på Familjeliv och Darkside 

Diskurser Familjeliv Darkside 

Samtycke X X 

Deltagare X X 

Rangordning X X 

Utforskande X X 

Frekvens X - 

Otrohet X - 

Definitioner & Innehåll - X 

Förhållningssätt - X 

 

De innehållsliga skillnaderna mellan diskurserna som har motsvarigheter på båda forumen 

kan sammanfattas som: 

• Samtycke 

Gemensamt för talen på de olika forumen är att de uttrycker ett krav på samtycke när 

sexuella praktiker utövas med flera personer inblandade. Talen skiljer sig på så vis att 

kravet på samtycke är mer implicit på Familjeliv medan det omtalas mer explicit på 

Darkside. Det finns även vissa skillnader i gränser för samtycke, där gränsen för vad 

som är möjligt att samtycka till på Familjeliv förhandlas beroende på hur begriplig 

praktiken är. På Darkside dras gränsen för samtycke vid allt som en deltagare inte 

sagt explicit ja till; en individs uttryckta samtycke kan på Familjeliv bli ifrågasatt om 

detta samtycke inte verkar rimligt medan en individs samtycke respekteras i högre 

grad på Darkside. 

• Rangordning 

Tal om hur sexuella praktiker prioriteras skiljer sig åt på de olika forumen. På 

Familjeliv förklaras sexuella praktiker som främst en gemensam parrelationsaktivitet, 

till skillnad mot det individuella perspektiv som råder på Darkside. Det är således 

begripligt att prioritera och lägga stort värde vid sexuell praktik på Darkside, medan 

gränserna för hur sexuell praktik får prioriteras, i relation till t.ex. kärlek till sin 

partner eller barn, uttrycks som snävare på Familjeliv. På Familjeliv värderas även 
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specifika sexuella praktiker utefter hur en aktör prioriterar dessa, vilket är ett fenomen 

som inte återfinns på Darkside. 

• Deltagare 

På Familjeliv förstås sexuella praktiker som till för heterosexuella par, vilket skiljer 

sig markant från Darksides öppna tolkning av deltagare. Där förstås sexuella praktiker 

som en primärt individuell aktivitet, som en individ antingen självständigt eller i 

relation med andra utövar. Även när en användare på Darkside uttrycker sig som del i 

en parrelation talar denna utifrån ett perspektiv som individ. Några villkor för 

könstillhörighet eller antal personer i sexuella praktiker uttrycks inte i det undersökta 

materialet från Darkside. 

• Utforskande 

Viljan att utforska och testa nya sexuella praktiker upplevs positivt på såväl 

Familjeliv som Darkside. Sätten att uttrycka detta på skiljer sig dock åt: även denna 

diskurs präglas på Familjeliv av ett relationsfokus då tal om utforskande främst 

förekommer i samband med otillfredsställelse partners emellan, och därav en önskan 

om förändring genom utforskande, medan tal om utforskande på Darkside handlar om 

personlig utveckling och allmän öppenhet inför det obeprövade, något som värdesätts 

generellt på forumet.  

 

De forumspecifika diskurserna förstärker helhetsbilden av forumens olikheter. Tal om 

sexuella praktiker på Familjeliv villkoras i högre grad av praktikernas konkreta 

omständigheter medan tal på Darkside i större utsträckning abstraheras till att handla om 

förhållningssätt till tal om praktikerna och vilka praktiker som bör inkluderas under vilket 

paraplybegrepp.  

     Resultatet från denna studie kan beskriva respektive forum som innehållande varsin 

diskursordning för tal om sexuella praktiker. Diskursordning, menar Winther Jörgesen och 

Phillips, är ett dynamiskt sätt att fånga diskursers ständigt föränderliga karaktär och samtidigt 

beskriva ett sätt att tala som möjligt innehållandes flera andra sätt att tala om sexuella 

praktiker (2000 s. 137). En diskursordning är med andra ord en icke-hierarkisk samling 

diskurser som med fördel förstås som ihophörande. En alternativ beskrivning av resultatet 

vore istället en allrådande diskursordning för tal om sexuella praktiker, där forumens 

olikheter i tal skulle utgöra subdiskurser av konkurrerande tal om samma praktiker. Med ett 

sådant perspektiv skulle jag dock generalisera resultatet på ett sätt som Börjesson avråder 

ifrån, vars tolkning jag ser som förebild och följer då mitt enda uppsåt är att föra fram min 
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version av hur föreställningar om sexuella praktiker framställs på Familjeliv och Darkside 

(2003 s. 16). Jag kommer med andra ord behandla resultatet från respektive forum som två 

olika diskursordningar och sedan göra jämförelser dem emellan. Diskursordningarna kan 

illustreras som: 

 
Figur 1: Illustration av diskursordningarnas på Familjeliv respektive Darkside 

6 Diskussion 

I detta avsnitt behandlas metod och resultat genom diskussion. Diskussionen sker utifrån 

tidigare forskning om sexualitet, språk om sex, och avvikelser med specifikt fokus på BDSM. 

6.1 Metoddiskussion 
Inledningsvis var jag inställd på att genomföra en diskursanalys utifrån Laclau och Mouffes 

diskursteori tillsammans med Faircloughs kritiska diskursanalys (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000 s. 31, 66). Under den påbörjade materialinsamlingen och analysen växte dock 

en insikt och övertygelse fram om att istället göra en uteslutande diskurspsykologisk 

undersökning. Istället för fokus på konkreta ordval har jag med ändrad metodinriktning 

snarare undersökt ordvalens effekter och konsekvenser. Diskurspsykologin, med sina rötter i 

socialpsykologin, tilltalar mig; trots att det skulle varit betryggande med möjligheten att luta 

mig mot påtagliga lingvistiska analysresultat valde jag att arbeta med den något mer 

komplexa, men enligt mig för syftet mer fruktbara, diskurspsykologiska teorin och metoden. 

Det krävdes mer tänkande, mer kritik och mer reflexivitet samt högre ställda krav på att 
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verkligen visa upp citat och tankebanor för att göra resonemang logiska, men eftersom syftet 

med studien var att kritiskt undersöka hur föreställningar om sexuella praktiker konstrueras är 

min övertygelse att metodändringen gjorde att jag kunde besvara studiens frågeställningar på 

ett tillfredsställande sätt. Inom ramen för vad som är möjligt i en kandidatuppsats är jag nöjd 

över mitt under arbetets gång reviderade metodval, genomföranet av analysen på ett 

tillförlitligt och genomarbetat sätt, samt presentatin av resultat och diskussion på ett 

transparent sätt. 

     Andra metodologiska reflektioner handlar om skillnad i databearbetning av respektive 

forum. ”Materialet får sätta agendan” lyfte jag i kapitel 4 Metod och material upp som en 

aspekt av diskursanalys, vilket i efterhand visade sig stämma. För att komma till samma 

förståelse av materialet krävdes att en större mängd material behandlades på Darkside än på 

Familjeliv, på grund av Darksides konsensussträvan som enligt min empiri gjorde att 

krispunkter uppstod mer sällan.  

6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien är att genom diskurspsykologisk teori och metod undersöka hur 

föreställningar om sexuella praktiker språkligt konstrueras på Familjeliv och Darkside samt 

vilka likheter och skillnader som finns forumen emellan. Dessutom ligger det i metodens 

anspråk att gå ett steg längre och skissera möjliga konsekvenser som tal om sexuella praktiker 

kan ge på synen av dessa samt hur en viss diskurs främjar en grupps intressen på bekostnad av 

en annan grupps dito.  

     Inledningsvis vill jag belysa en fundamental skillnad mellan Familjeliv och Darkside vilket 

är deras positionering gentemot sex som företeelse. Familjeliv uttrycker i sin forumpolicy 

under rubriken ”Sex och samlevnad” att ”Familjeliv är en familjesajt och inlägg som 

uppfattas som stötande eller provokativa plockas bort” (se tidigare avsnitt 4.1.1). Min slutsats 

är att ett visst tal om sex accepteras även ur ett familje-/barnperspektiv men inte det som 

Familje, utan exemplifiering, anser stötande eller provokativt. Detta skulle Kulick beskriva 

som att endast god sexualitet accepteras och blir begripligt innehåll på sajten (2005 s. 76). 

Jämförelsevis beskriver motsvarande innehållspolicy på Darkside att ”Du behöver absolut inte 

tycka om allt själv, men lev och låt leva under principen ’Your Kink Is Not My Kink But 

Your Kink Is OK’”, vilket är en tydligt tillåtande ståndpunkt som understryker alla 

användares preferenser (se avsnitt 4.1.2). De olika forumen gör genom dessa utsagor olika 

anspråk på att definiera vilka sexuella praktiker som definieras som acceptabla sådana. Vilken 

påverkan detta har på talen om sexuella praktiker som förekommer på respektive forum är 
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svår att säga, men förutom den normbildande effekt som uttalandet har så hindras onekligen 

ett visst tal att existera på Familjeliv.  

     Förutom denna olikhet i positionering gentemot sex som sådant samt forumens olikheter i 

tematisering (familjeliv respektive frisinnad sexualitet), präglas talen på forumen av flera 

likheter. På både Familjeliv och Darkside finns ett krav på samtycke vid utövande av sexuella 

praktiker, men hur dessa uttrycks och hur långt samtycket sträcker sig skiljer sig åt: på 

Familjeliv omtalas samtyckeskravet indirekt genom att t.ex. uppmana till att locka istället för 

att tvinga någon till önskad sexuell praktik, medan samtycke på Darkside berörs explicit i 

högre grad och definieras på ett striktare sätt än på Familjeliv. BDSM-utövande har en 

speciell relation till samtycke. Existensen av samtycke kan vara skillnaden mellan sexuell 

utlevnad och våld, vilket informanter i Carlströms avhandling vittnar om (2016 s. 177). 

Samtidigt berör Cameron och Kulick samtycke som en nyckelpremiss för BDSM-utövande 

och specifikt dominans/underkastelse i form användandet av ”nej” och att göra fysiskt 

motstånd, det vill säga bryta mot det diskursivt begripliga, behövs för att både den undergivna 

och dominanta ska få utlopp i sina roller (2003 s. 40). Språket, att explicit beskriva ens 

önskningar och villkor för sexuella praktiker och alltså upprätta ett samtycke som deltagarna 

på ett kontrollerat sätt kan bryta mot, är med andra ord en direkt förutsättning för BDSM-

utövare för utlevnad. Språkets direkta koppling till sex på det här sättet finns inte 

representerad i de traditionella idéerna om sexualitet, ej heller i de etablerade metaforer om 

sexualitet och kön som Deignan och Milles var för sig berör. Tvärtom behandlas sexualitet 

och begär som naturgivna krafter och impulser, något som väckts till liv inifrån och som en 

inte har kontroll över (Cameron & Kulick 2003 s. 43, Deignan 1997 s. 25, Milles 2010 s. 

101). I ljuset av denna förståelse av sexualitet blir ett uttryckligt krav på tal förstås 

obegripligt.  

     Synen på sexualitet som en okontrollerbar naturkraft återkommer i såväl diskursen om 

rangordning på båda forumen som diskursen om otrohet, frekvens samt deltagare på 

Familjeliv. Hotet om att ”råka vara” otrogen begripliggörs genom synen på sitt begär som ett 

djur, en hunger eller en eld som riskerar att spridas och bli okontrollerbar (Deignan 1997 s. 

35). Att överväga en skilsmässa för att möjliggöra tillfredställande sexuella praktiker, i 

kontrast till otillfredsställande samliv i nuvarande monogam relation, innebär att personen 

bryter mot idealet om heterosexuell tvåsamhet vilket för flera i denna studie upplevs 

ångestladdat och snarast omöjligt. Här blir diskursens makt tydlig: sättet att tala om 

möjligheterna att prioritera sexuella praktiker är så pass entydigt att avvikande alternativ 

upplevs omöjliga. Viljan att utföra diskursivt begriplig praktik vinner och istället för att 
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åsamka sig negativa konsekvenser så väljer individen anpassning. Diskursens sociala styrning 

och konsekvenser, det vill säga vilka effekter som det specifika sättet att tala som utgör 

diskursen får, blir synliga här (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 25, Potter & Wetherell 

1987 s. 170). På Darkside garanteras sexualitet en hög position i rangordningen: såväl 

användare som skiljer sig som använder vars återhämtning av fysisk skada riskerar att 

förlängas på grund av fortsatt utlevnad bemöts med respekt och förståelse. 

Diskursordningarna på respektive forum erbjuder helt olika tolkningsmöjligheter av 

användarnas upplevda sexuella begär. 

     Viljan att anpassa sig och därför passera som utövare av god sexualitet motiveras av att 

både för sig själv och andra förstås som en bra person. I socialt utbyte med andra, vilket Mead 

beskriver, skapas vår jag-känsla (1986 s. 133). Vill du bli speglad som god eller galen? 

Utsagor som ”Jag känner mig som en galning som tycker att sex är så viktigt.” binder 

samman tidigare resonemang kring Deignans (1997) resultat där förlusten av kontroll 

resulterar i metaforen begär som sjukdom (”galen”, ”sjuk”, ”svag”) och denna (o-)önskade 

självspegling (”jag känner mig som en”) som del i identitetsskapande (1997 s. 28). Vidare 

syns här dagens kvarlevor från århundraden av kontroll och organisering över sexualiteten 

samt patologisering av diverse praktiker såsom Foucault beskriver (2002 s. 34). Sexualitet ska 

vara god och hälsosam. Talet om sexuella praktiker utifrån frekvens på Familjeliv, där till 

exempel pornografikonsumtion eller onani fördöms om den är för frekvent, går att koppla till 

myten om hälsosamt eller ohälsosamt begär i Deignans studie (1997 s. 36). Just onani har 

dessutom en historisk stämpel som ohälsosam praktik då läkare under 1800-talet definierade 

detta som ett snarast hot mot samhällsordningen (Cameron & Kulick 2003 s. 24 och Foucault 

2002 s. 35). 

     Genomgående i resultatet från båda forumen syns med andra ord en ovilja att framstå som 

en dålig människa. Alternativet till att anpassa sig till begripliga diskursiva praktiker eller 

drabbas av sanktioner, och det som användarna på Darkside i högre utsträckning än de på 

Familjeliv valt, är att upprätta en egen logik kring sina praktiker. Beckers förståelse av 

avvikelse är en dynamisk process där det är tolkningen av handlingen som avgör huruvida 

sanktioner mot aktören utgår eller ej (2006 s. 36). I diskursen om definitioner och innehåll på 

Darkside uttrycker en användare en motvilja mot att gå till en läkare för en krämpa orsakad av 

BDSM-utövande, varpå denne får stöttning: ”Absolut inget konstigt att prata med din 

vårdgivare om detta”, med tillägget: ”Du skulle bli överraskad av hur många som faktiskt har 

kunskap och kan komma med tips i detta avseende”. Trösten för användaren handlar om att 

inte vara ensam med sin avvikelse: det finns ett sätt att tala om detta där du och din praktik är 



 51 

begriplig och logisk. Genom att skapa ett nytt sätt att tala om sexuella praktiker så blir de 

plötsligt begripliga eftersom vad vi tolkar som sex är inlärt (Cameron & Kulick 2003 s. 15, 

Weeks 2010 s. 20). Detta spiller över på alla områden. Gränsen mellan avvikande (diskursivt 

negativt) och utforskande (diskursivt positivt) är otydlig i diskursen om utforskande på 

Familjeliv, liksom Familjelivs definition av vilka utsagor om sex som kan anses vara stötande 

eller provokativa. Resultatet blir att sexuell praktik som av utövaren uppfattats negativ alltså 

fortfarande kan förklaras som positiv i bemärkelsen att den bidrog med ett utforskande inslag 

bland ens erfarenheter. Detta utgör ett exempel på hur konkreta handlingar aktivt tolkas och 

förklaras genom olika diskurser. Samma handling beskrivs som sjuk eller hälsosam beroende 

på diskurs.  

     Avvikande är norm på Darkside, där en egen kultur med medvetenhet om det 

normbrytande i BDSM-utövande och fetischism växt fram. Carlström återfinner denna kultur, 

som ofta präglas av framförallt krav på tolerans, i de BDSM-gemenskaper som hon besöker i 

sin studie. Nykomlingar i gemenskapen uppfostras i etiskt och moraliskt uppförande vilket 

Carlström benämner som social kontroll (2016 s. 90, 104). Att kliva ut från normen lösgör en 

alltså inte från social påverkan och styrning. Att göra motstånd genom att skapa en ny 

kategori, genom att till exempel identifiera sig med BDSM och se BDSM-utövare som en 

gemenskap, innebär både styrkor och svagheter. Ingen grupp är homogen, vilket innebär att 

interna stridigheter kan bli resultatet av att samlas under gemensam flagg (Cameron & Kulick 

2003 s. 26). På Darkside pågår ett ständigt tal om förhållningssätt till sig själva som avvikare, 

så pass att jag valde att formulera diskurser kring det. Talen avhandlar med andra ord 

strategier för fortsatt begripliggörande av sina, från föreställningen om god sexualitet 

avvikande, praktiker: På vilka sätt kan de fortsätta möjliggöra tal om sina praktiker? På vilka 

sätt kan de gruppera sig för att förstärka sitt existensberättigande utan att försvagas av 

splittring eller exkludera någon vars tal, och därav existens, faller i glömska?  

     En jämförelse mellan diskursen om deltagare på respektive forum visar på olikheter i den 

generella förståelsen av sexuella praktiker: på Familjeliv framställs sex som en 

relationsaktivitet medan det på Darkside framställs som en personlig praktik. På det här sättet 

förstås även utforskande som en del av personlig utveckling på Darkside medan tal om 

utforskande på Familjeliv främst handlar om att förbättra en relations förutsättningar för 

tillfredsställande samliv. Detta ger konsekvenser på flera sätt, bland annat på hur antalet 

deltagare förstås. Medan användarna på Darkside utgår ifrån individen, vilken är öppen att 

ingå i sexuella praktiker med valfritt antal deltagare, så präglas Familjeliv av en snävare syn 

på rimligt antal deltagare. Onani (en deltagare) har redan konstaterats konstrueras som en 



 52 

sämre form av sexuell praktik på Familjeliv, åtminstone om den sker istället för samlag 

tillsammans med ens partner. När antalet deltagare överstiger två så förstås inte praktiken 

längre som begriplig: ”Blir du inte arg? Har ni inget seriöst?”. Här är förklaringsmodellen åter 

igen det gamla arvet om äktenskaplig samvaro som god sexualitet (Kulick 2005 s. 91). God 

sexualitet förstås alltså fortfarande i mångt och mycket som kärleksfull och 

äktenskapsliknande sådan, vilket både användare på Familjeliv och Darkside förhåller sig till 

men uttrycker vikten av att anpassa sig efter olika. På grund av förståelsen av god sexualitet 

som kärleksfull inkluderas inte sadism, masochism och bondage i denna. Detta resultat 

stämmer överens med resultatet i Carlströms avhandling: till exempel kritiseras BDSM-

praktiserande kvinnor för att vara utsatta för patriarkala krafter, och tvivel riktas mot dem 

med förklaringen att BDSM är våld och inte kan utövas med kärlek (2016 s. 34,129). I 

utsagan, tillika krispunkten, ”Sök hjälp, det är varken normalt eller ens ok” på Familjeliv som 

reaktion på sadism synliggörs både gränsen för diskursen om god sexualitet, där metaforer om 

sexualitet som galenskap används för att beskriva sadism som obegripligt. Att praktiken inte 

sägs vara normal förstärks dessutom av att den inte ens är okej, vilket synliggör en 

medvetenhet kring normer om sexuella praktiker och möjligheten att bryta mot dessa, men att 

denna praktik även borde vara bortom dem.  

     Något som inte är normalt kan alltså åtminstone förstås, om än inte accepteras som god 

sexualitet, men denna praktik passerar gränsen för det som ens går att föreställa sig. På 

samma sätt framkommer en intolerans mot diskursivt avvikande praktiker när samtycke på 

Familjeliv villkoras när tal om öppna förhållanden inte borde vara okej, trots samtycke. 

Samtycke villkoras till endast gällande det begripliga. Även det otvivelaktiga kravet på 

samtycke är alltså en, som Cameron och Kulick (2003 s. 35) och Winther Jørgensen och 

Phillips (2000 s. 104) skulle kalla det, diskursiv konstruktion. 

7 Avslutning 

Sammanfattningsvis har jag med hjälp av fokus på krispunkter och förändringar i pronomen 

funnit hur föreställningar språkligt konstrueras på Familjeliv respektive Darkside. Huvudteori 

och metod är diskursanalys med diskurspsykologisk inriktning med fokus på aktören och 

konstruerandet av verkligheten genom vardagshandlingar. Jag har i denna studie påvisat 

förekomsten av en diskursordning på vartdera forum, innehållandes sex diskurser. Fyra av 

diskurserna hade motsvarigheter på såväl Familjeliv som Darkside, medan de resterande 



 53 

utgjorde forumspecifika sätt att tala om aspekter av sexuella praktiker. Resultatet visade på 

både likheter och skillnader i sätten att tala om sexuella praktiker forumen emellan. 

     Slutsatsen är att det finns en fundamental skillnad mellan föreställningarna om sexuella 

praktiker forumen emellan; sex förstås som en relationsaktivitet på Familjeliv medan 

Darksideanvändarna förstår sexuella praktiker utifrån ett individuellt perspektiv. 

Därefter finns en medvetenhet kring den ”allmänna” föreställningen om sexuella praktiker 

och dess villkor närvarande på båda forumen, men dominerar på Familjeliv, samtidigt som 

användarna på Darkside konstruerar en diskursordning som präglas av en ”avvikande” syn på 

sexuella praktiker. I det allmänna talet reproduceras i högre grad vårt historiska arv i syn på 

sexualitet och sexuella praktiker medan ett större motstånd och lösgörande från gamla normer 

sker i det avvikande. Effekten av dessa konstruktioner blir på kort sikt osynliggörande av 

avvikande praktiker samt sanktioner mot dess utövare. Eftersom resultatet visat på vissa 

uttalanden gällande anpassning, med motivationen att behålla sin självbild som god, så är 

steget inte långt till att göra anspråk på tolkningen att de långsiktiga effekterna av denna 

sociala styrning kan innebära att de sätt på vilka människor utövar sexuella praktiker kan 

påverkas i större utsträckning. Alternativt fortsätter queerteorins framgångar och kategorier 

såsom sexualitet och kön sakta luckras upp, varpå kontroll över desammas relevans upphör. 

     Min förhoppning är att studien kan bidra till förståelse för hur föreställningar om sexuella 

praktiker konstrueras på Familjeliv respektive Darkside med hjälp av språket och hur dessa 

föreställningar ser ut. Studien är användbar för att nå ny förståelse för effekter av 

vardagshandlingar såsom publicerandet av inlägg i diskussionstrådar på nätet samt hur 

framväxten av sexualitetens historia påverkar oss än idag. 

7.1 Förslag på vidare forskning 
Under uppsatsarbetets gång har jag översköljts av nya idéer och sidospår förutom de ämnen 

jag inledningsvis valde bort på grund av utrymmesbrist. Att behandla ämnet ur ett 

intersektionellt genusperspektiv med variabler såsom kön, genus, klass, ålder och 

funktionalitet vore ytterst intressant och berikande. Med utgångspunkt i denna studies 

frågeställningar skulle ytterligare frågor kunna ställas: spelar t.ex. könet på utövaren av 

specifik sexuell praktik någon roll? Vilken? Påverkas föreställningar om sexuell praktik av 

vilken ålder aktörerna är i? Vilka föreställningar om sexuella praktiker återfinns bland barn 

och ungdomar? Delar av mitt resultat berörde synen på sexuella praktiker i relationer. Det 

vore intressant att vidare studera hur det ser ut och vilka effekter det möjligen kan ha på 

människors upplevelse av sexualhälsa. 
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