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Pedagogiskt arbete (Pedagogic Practices) är ett tvärvetenskapligt fält inom det utbildningsvetenskapliga 

området, som integrerar olika discipliner för att ge ett nytt perspektiv på olika aspekter av pedagogers 

arbete och institutioners roll i samhället, i första hand skola och undervisning. Fältet är knutet till 

lärarutbildningens och skolans verksamhet. 

     Forskarskolan Pedagogiskt arbete är ett led i ett långsiktigt arbete vid Linköpings universitet med att 

bygga upp en ny forskningsorganisation och samtidigt förändra och forskningsanknyta 

lärarutbildningarna. Det som vi idag ser som Pedagogiskt arbete, och den forskningsverksamhet som 

det förknippas med, initierades 1995 inom den dåvarande filosofiska fakulteten, och syftade bland 

annat till att stärka verksamheten inom lärarutbildningen. Forskningen och forskarutbildningen inom 

det utbildningsvetenskapliga området kännetecknas av koncentration på samhällsrelevanta 

forskningsprogram som kräver samarbete över ämnes- och fakultetsgränser. Forskarutbildningen 

organiseras oftast i forskarskolor. http://www.ibl.liu.se/dipa/forskarutbildning 



 
 

Förord 

  
 
Åren på forskarutbildningen har varit intressanta, lärorika och roliga men 
också påfrestande. Att skriva avhandling visade sig vara svårare än vad jag 
hade trott. Nu är arbetet klart och för det jag har många att tacka. När jag 
började forskarutbildningen var det med ambitionen att skriva en avhandling 
om sex- och samlevnadsundervisning. Jag var intresserad av hur sådan 
undervisning organiseras, dess status, läromedel och elevers uppfattningar 
om undervisningen, för att nämna några aspekter. Eftersom ett forskningspro-
jekt måste avgränsas väl för att kunna genomföras (inom något sånär rimlig 
tid) blev jag snart varse om att det inte gick att undersöka allt som föreföll 
relevant. I arbetet med att välja inriktning och avgränsa studien på ett 
lämpligt sätt fick jag mycket betydelsefull hjälp av min handledare Bengt-
Göran Martinsson. Tack B-G, inte minst för att du har orkat läsa, 
kommentera och diskutera alla utkast och ”embryon” till kapitel som 
producerats under dessa år. Dina synpunkter har varit till mycket stor hjälp. 
En annan person som varit helt avgörande för att avhandlingen nu är färdig är 
min biträdande handledare Eva Reimers. Tack Eva för att du med skarp blick 
och ett intresse för teoretiska frågor har läst, kommenterat och diskuterat 
mina texter.  

Under forskarutbildningen har avhandlingsmanuset granskats vid ett 
antal seminarier. Vid två av dessa tillfällen, 60 %- och 90 %-seminariet, 
bidrog granskarna Christian Svensson Limsjö respektive Anna Sparrman med 
värdefulla synpunkter som hjälpte mig att ge studien en tydligare riktning. 
För detta ska ni ha ett stort tack.  

Jag önskar förstås också tacka alla före detta och nuvarande kollegor vid 
forskarskolan Pedagogiskt arbete i Linköping. Tack för alla synpunkter vid 
seminarier, alla trevliga fikastunder och roliga fester! Här vill jag särskilt 
tacka Ronny Högberg, Anna Johnsson Harrie och Pär Widén. Vi började 
forskarutbildningen samtidigt och har följts åt genom kurser och 
avhandlingsskrivande samt i olika omgångar delat en rad olika kontor. Det 
har blivit en hel del samtal, arbetsrelaterade och inte, genom åren. Tack för 
att ni har gjort arbetet roligare. Tack också Susanna och Katarina Ayton för 
att ni språkgranskade den engelska sammanfattningen.  

Många vänner och kollegor utöver de hittills nämnda har diskuterat 
avhandlingen med mig och många vänner har hjälpt till att påminna om att 
det finns andra saker i livet förutom avhandlingsskrivandet. För det vill jag 
till er rikta ett kollektivt tack. Två vänner som på ett påtagligt sätt inverkat 
positivt på min skrivprocess är Anna Bredström och Sofia Wistus. Tack Anna 
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för alla intressanta och roliga samtal och för att du tagit dig tid att läsa och 
kommentera mina texter. Dina synpunkter och ditt stöd är mycket uppskattat. 
Tack Sofia för vårt ständigt pågående samtal om alla aspekter av 
forskarutbildning och avhandlingsskrivande, men förstås också om livet 
utanför universitetet. Nu är det äntligen slutpratat om mitt avhandlingsskri-
vande. Tack för all uppmuntran och all hjälp. Jag önskar också särskilt tacka 
Janicke Andersson, Jenny Bengtsson, Peo Hansen och Magnus Nilsson, som 
alla bidragit med viktiga synpunkter och glada tillrop. 

Avslutningsvis önskar jag tacka mina föräldrar Maria och Lennart 
Bolander och min syster Anna Strömberg med familj. Ni har lyssnat och 
uppmuntrat och aldrig uttryckt några tvivel om att jag skulle lyckas avsluta 
detta projekt. Nu lovar jag att komma och hälsa på er oftare. Sist men inte 
minst riktar jag mitt hjärtligaste tack till Mårten Mellberg. Tack Mårten för 
att du på alla sätt har varit ett fantastiskt stöd. 
 

 
 
 

Eva Bolander, februari 2009. 
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K A P I T E L  E T T  

 

Inledning  

 
 
Vem minns inte sexualundervisningen i skolan? Tjejernas ändlösa 
fnissande, killarnas gutturala hojtanden och en åldrande biologilärarinna 
som tyckte det var lika pinsamt att trä en kondom över en plastpenis som 
eleverna. Sexualiteten reducerad till en genant oundviklighet som leder till 
oönskade graviditeter och läskiga sjukdomar. I dag är behovet av bra 
sexualundervisning större än någonsin. Löpsedlarna skriker om större 
bröst, bästa ställningarna, otrohetens lockelse. Porrfilmer visas dagligen på 
tv och ger fjortonåringarna en mycket märklig bild av vad ett samlag är. 
Den som nån gång läser frågespalterna i ungdomstidningarna vet att 
många tjejer i dag känner press på sig att ställa upp på allt i alla lägen, 
medan killarna tror sig vara för små, för snabba, för spinkiga, för sneda 
(Svenska Dagbladet, 2002-04-15). 
 
Sexundervisningen får underkänt. Elever lär sig mest från tv-serier, 
tidningars rådgivningsspalter och porr enligt BO:s enkät (Svenska 
Dagbladet, 2004-03-31). 

 
Under arbetet med föreliggande avhandling har jag, såväl privat som genom 
dagspress och andra medier, stött på många berättelser om skolans sex- och 
samlevnadsundervisning. Inte sällan har berättelserna liknat den beskrivning 
som ges i det första ovanstående citatet. Skolans sex- och samlevnadsunder-
visning är ett område som med jämna mellanrum genererar debatt eller är 
föremål för politisk intervention. Undervisningen eller i vissa fall bristen på 
undervisning problematiseras från en rad olika håll, från intresseorganisatio-
ner som Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) och Riksförbundet för 
homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL), från 
statliga instanser som Skolverket, politiker från både höger och vänster, 
läromedelsförfattare och debattörer. 

Det är emellertid inte enbart skolans undervisning som problematiseras. 
Kritiken mot skolans undervisning paras ofta med en oro över att ungdomar 
”lär” sig om sex även från andra håll. Det är då i huvudsak olika medier som 
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pekas ut som problematiska informationskällor. I det andra citatet ovan 
kommenteras en undersökning om ungdomars informationskällor i sex- och 
samlevnadsfrågor i början av 2000-talet. I citaten framkommer två 
föreställningar, för det första att skolan tappat mark mot andra informations-
källor och för det andra att detta utgör ett problem. Inte minst aktualiseras 
dessa föreställningar i relation till pornografins inverkan på ungdomar, där 
det framhålls att skolan misslyckats med att ge ”motbilder” till denna (t. ex. i 
Aftonbladet, 2002-03-18; Svenska Dagbladet, 2000-04-04).  

Formuleringar av detta slag kan sägas ge uttryck för en oro för att 
informell undervisning, i betydelsen kunskap hämtad från olika medier, 
syskon och kompisar (Holland et al, 1998/2004:51; Buckingham & Bragg, 
2004:53) tar över ansvaret för sexualupplysning från den formella, i 
betydelsen den undervisning som skolan tillhandahåller.  

De brittiska forskarna David Buckingham och Sara Bragg (2004:61) 
betraktar ungdomars kunskap (eller okunskap) om sexualitet som ett 
bricolage, där förståelse sätts samman genom budskap från en rad olika håll, 
som skola, medier, föräldrar och kamrater. I den svenska debatten är det i 
huvudsak skolans undervisning som lyfts fram som önskvärd arena för 
sexualupplysning, medan informella kanaler problematiseras. Emellertid 
bortser man då vanligtvis ifrån att den informella undervisningen även 
existerar i form av medier som har en uttalad ambition att upplysa om 
sexualitet. I föreliggande studie handlar det därför om att delvis flytta blicken 
mot en annan del av det som kan ingå i bricolaget, från skolans undervisning 
till upplysning och undervisning om sexualitet i TV, för att studera vad 
informell sexualundervisning kan bestå av.  Här undersöks olika typer av TV-
program om sexualitet som på olika sätt tangerar gränserna mellan informellt 
och formellt. Närmare bestämt handlar det om Utbildningsradion, som har en 
fot i det formella genom att programmen ska fungera som kompletterande 
läromedel i skolan och en fot i det informella genom att de sänds i public 
service och till sin form och innehåll uppvisar stora likheter med andra 
ungdomsprogram (Wallengren, 2005). Det handlar också om sexualupplys-
ning i kommersiell television, som genom den uppdelning som presenterats 
ovan placerar sig i det informella. Konkret undersöks serierna Stop! om sex 
(1998), Stop! (2001) och Ramp (2003) producerade av Utbildningsradion 
samt Fråga Olle (2003-2004), som sänds i Kanal 5.  

Studiens övergripande syfte är att undersöka hur sexualupplysning och 
sexualundervisning i public service och kommersiell TV utformas och vad 
den innehåller. Ett mer specifikt syfte presenteras i slutet av detta kapitel. 
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der fyra decennier: 1880-, 1910-, 
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Föremålet för föreliggande studie är samtida sexualupplysning och 
sexualundervisning i TV.1 Vad som ska innefattas i begreppen 
sexualupplysning och sexualundervisning och hur de ska förstås som 
fenomen är inte givet. För att ringa in ämnet för studien är det därför 
nödvändigt att skapa en kontexualisering av sexualupplysning och 
sexualundervisning i tid och rum. Förändringar av medicinsk vetenskap och 
framväxten av sexologi som disciplin, kampen för sexuell frigörelse, 
feministisk kamp för kvinnors rättigheter och framväxten av den moderna 
välfärdsstaten är några av de fonder mot vilka sexualupplysningens och 
sexualundervisningens historia kan skrivas. Min ambition är dock inte att 
göra en uttömmande historieskrivning. I föreliggande bakgrund nöjer jag mig 
istället med att översiktligt visa var sådan upplysning och undervisning 
bedrivits, vilka de centrala aktörerna har varit och i viss mån vilka frågor so

t centrala.  
Sexualupplysningen i Sverige har en lång och komplex historia. Ibland 

lyfts Carl von Linnés föreläsningar om ”Sättet att tillhopa gå” under 1770-
talet fram som ett av de första exemplen (Sandström, 1998:7). Andra gånger 
förläggs startpunkten till den första vågens kvinnorörelse i slutet av 1800-
talet, när Sveriges första kvinnliga läkare Karolina Widerström undervisade i 
sexualhygien vid flickskolor och lärarinneseminarier i Stockholm (Levin, 
1997:126f; Sandström, 1998:7). Oavsett när man förlägger startpunkten för 
sexualupplysning och sexualundervisning i Sverige kan man konstatera att 
det har varit en kontroversiell praktik och särskilt högljudda har debatter om 
sexualitet och sexualupplysning varit un

0-, och 1960-talen (Levin, 1997:13).  
Idéhistorikern Lena Lennerhed (1994) framhåller i avhandlingen Frihet 

att njuta. Sexualdebatten i Sverige på 1960-talet  att den sexuella frigörelsen, 
från 1880-tal till 1960-tal, varit en kamp för ungdomars rätt till ett sexuellt 
samliv, och att det till stor del varit unga intellektuella kvinnor och män som 
drivit kampen. Under mellankrigstiden drevs kampen för sexuell frigörelse 
främst av socialistiska grupperingar medan 1960-talets frontfigurer var 
liberalt orienterade kulturradikaler som betonade individens frihet 
(Lennerhed, 1994:11). Inte minst har sammanslutningar som socialistiska 

 
 
1 Jag kommer genomgående att använda termen undervisning för verksamhet och 
material som hör till skolväsendet, och termen upplysning för verksamhet och 
material som existerar utanför skolväsendet.  
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sitet och kvinnors rätt till abort och sterilisering (Lennerhed, 1994:29-
30).

olika etnisk bakgrund. Detta innebär bland annat att sexualiteten ändrats från 

                                                

Clarté och kulturradikala studentföreningen Verdandi varit drivande. En 
framträdande roll har också RFSU haft. Förbundet bildades 1933 av 
Clartémedlemmar med Elise Ottesen-Jensen i spetsen. Mellan 1910 och 1938 
var det förbjudet att upplysa om preventivmedel och det var i kampen för 
rätten att upplysa om det som RFSU bildades.2 Andra frågor som förbundet 
drev var bland annat införandet av sexualundervisning vid skolor och 
univer

  
Genom sexualupplysningens historia har ett väsentligt verktyg varit 

informationsspridning genom broschyrer och kampanjer. Bakom sådan 
informationsspridning för preventivmedel och mot könssjukdomar stod i 
slutet av 1800-talet och tidigt 1900-tal främst enskilda radikala läkare och 
samhällsdebattörer. Från mitten av 1900-talet och framåt var det istället 
intresseorganisationer och statliga aktörer som gav ut skrifterna (Byrman, 
2002:133). Detta har sin förklaring i framväxten av välfärdsstaten; staten 
kom successivt att anse sig ha ett ansvar för att kontrollera och påverka i 
frågor som tidigare betraktades som privata familjeangelägenheter (Hirdman, 
1989). Gunilla Byrman (2002) konstaterar i Försiktighetsmått. Text, genus  
och ideologi i preventivmedelsbroschyrer 1886-1995  att omfattande sociala 
och samhälleliga förändringar mellan dessa år avspeglar sig i broschyrerna. 
De tidiga broschyrerna betonar ett samhälleligt perspektiv, med tonvikt på 
välfärd och barnbegränsning, medan de senaste betonar individens valfrihet, 
trygghet och njutning. Att fokus flyttats från ett samhälleligt perspektiv till ett 
mer individualiserat tilltal är ett mönster som återfinns även i andra typer av 
hälsoupplysning (Palmblad & Eriksson, 1995:150-152). På frågan om vem 
det är som tilltalas i texterna, vem det är som ska upplysas, konstaterar 
Byrman (2002) att det fram till 1950 endast var heterosexuella gifta par. 
Senare vände sig broschyrerna även till ogifta heterosexuella yngre par, och 
under 1990-talet även till ungdomar, icke-heterosexuella samt personer med 

 
 
2 Förbudet infördes sedan den socialistiske agitatorn Hinke Bergegren hållit föredrag 
om och gett ut en broschyr om ”Kärlek utan barn”. Bergegren var förespråkare för 
nymalthusianism. Maltusianismen var en rörelse som pekade ut stora barnkullar som 
en källa till fattigdom och som därför förespråkade barnbegränsning genom 
avhållsamhet. Nymalthusianisterna hävdade att avhållsamhet var skadligt och 
förespråkade därför barnbegränsning genom preventivmedel. Detta var 
kontroversiellt och stred emot föreställningar om vad som var naturligt och vad som 
var guds vilja, och hur relationen mellan könen skulle se ut (Byrman, 2002). 
 

 



 
 

att ha varit en angelägenhet för vuxna inom kärnfamiljen till att bli en 
angelägenhet för alla (som är över 15 år gamla).    
 

Skolans sex- och samlevnadsundervisning 
Som nämndes inledningsvis finns exempel på sexualundervisning från sent 
1800-tal. Det som med nutida språkbruk kallas sex- och samlevnadsunder-
visning eller samlevnadsundervisning har tidigare kallats sexualhygien. 
Undervisningen har alltså ändrat namn men även innehåll under åren (se 
Bäckman, 2003:64). Undervisningen har haft olika utgångspunkter och 
syften, från att till en början främst att varna unga kvinnor för mäns påstått 
svårkontrollerade sexualdrift, till att som idag ge samtliga elever 
grundläggande kunskaper om reproduktion och även en positiv syn på 
sexualitet och samlevnad (Bäckman, 2003:53,11). Dessa förändringar speglar 
naturligtvis den förändrade synen på sexualitet och sexualitetens roll i 
samhället som ägt rum under denna tid.   

Sedan 1955 är denna undervisning ett obligatorium i grundskola och 
gymnasium. Införandet av obligatorisk sexualundervisning är intimt kopplat 
till folkhemsperioden och tanken om att skapa en välmående befolkning 
genom samhälleligt sanktionerad upplysning (Bäckman 2003:55-56; 
Seifarth, 2005:223). Detta innebär att utbildningssystemet används som ett 
biopolitiskt instrument i likhet med ämnesområden såsom hälsa, alkohol, 
narkotika och tobak. Etnologen Maria Bäckman (2003) identifierar i 
avhandlingen Kön och känsla. Samlevnads undervisning och ungdomars 
tankar om sexualitet  de argument som ledde till att just skolan sågs som en 
önskvärd arena för sexualupplysning. Staten underkände föräldrars förmåga 
att bidra med rätt kunskap, samt menade att skolan som en statlig aktör skulle 
kunna vara en motvikt till ”marknadskrafternas krassa kommersialism” 
(Bäckman, 2003:59). 

Bakgrunden till att överhuvudtaget införa obligatorisk sex- och 
samlevnadsundervisning i skolan har att göra med samhälleliga förändringar i 
synen på sexualitet i allmänhet och ungdomars sexualitet i synnerhet. Dessa 
förändringar skildras ingående av Lennerhed (1994). Lennerhed pekar vid 
sidan av psykoanalysens genomslag ut Kinsey-rapporten samt den i Sverige 
av Gustav Jonsson genomförda undersökningen ”Sexualvanor hos svensk 
ungdom” som avgörande för att en ny syn på ungdomars sexualitet kunde få 
fäste. Alfred Kinsey kartlade genom naturvetenskapliga kvantitativa 
undersökningar först ”den manliga sexualiteten”, publicerad 1948 och sedan 
”den kvinnliga sexualiteten” publicerad 1953. I rapporterna framkom bland 
annat att homosexuella handlingar samt för- och utomäktenskapliga sexuella 
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kontakter var avsevärt mycket vanligare än man dittills hade trott. Skillnaden 
mellan människors sexuella praktiker och den då gällande lagstiftningen var 
så påtaglig att enligt de resultat som framkommit skulle 95% av männen 
klassificeras som kriminella, på grund av homosexuella handlingar och 
äktenskapsbrott, handlingar som bägge var straffbara vid tidpunkten för 
undersökningen. Även i den svenska rapporten framkom det att en majoritet 
av de intervjuade hade debuterat sexuellt innan de ingått äktenskap 
(Lennerhed, 1994:68). Utifrån dessa fakta fann Ungdomsvårdskommittén att 
det var orimligt att fortsätta kräva sexuell avhållsamhet för ungdomar. 
Samhället var alltså tvunget att acceptera att unga människor hade sex.3 
Lennerhed (1994) beskriver Ungdomsvårdskommitténs inställning som 
pragmatisk; eftersom det inte längre var realistiskt att förespråka 
avhållsamhet kunde man i alla fall lära ungdomen att ta ansvar för oönskade 
graviditeter och könssjukdomar. Utifrån dessa argument kom sex- och 
samlevnadsundervisningen att bli obligatorisk.  
 

Tidig upplysning och undervisning i radio och TV  
Trots att skolradion funnits som komplement till skolundervisningen sedan 
1930-talet dröjde det till mitten av 1950-talet innan den kom att användas i 
sexualfrågor. Då sändes nämligen det första programmet i sexualkunskap, 
med Torsten Wickbom, lektor i biologi, som lärare. Det var då fortfarande 
kontroversiellt med offentlig sexualupplysning och följaktligen möttes 
programmet av kritik bland annat i form av arga insändare till Svensk 
skoltidning. Däremot fick programmet stor uppmärksamhet och positiv 
respons i dagspressen (Forsslund, 2002:256). I avhandlingen Frisk och stark 
med skolradion. Pedago gik och retorik i hälsoprogram 1930-1959 beskriver 
Titti Forsslund (2002) de sexualupplysningsprogram som sändes mellan 1954 
och 1959. Dessa hade olika inriktningar, där en del program fokuserade på 
anatomi och andra på etik. Forsslund (2002:273) som studerat dessa program 
ur ett genusperspektiv menar att programmen reproducerar en traditionell 
genusordning där experter som Torsten Wickbom och Lis Asklund 
framställde pojkar som sportiga och initiativkraftiga, och med en stark 
sexualdrift medan flickorna framställdes som drömmande, romantiska och 
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3 Kyrkan accepterade dock inte föräktenskapliga förbindelser, utan publicerade 
skrifter i vilka de ondgjorde sig över hur ett sådant leverne påverkade ungdomen och 
samhället (Lennerhed 1994: 69).  
 

 



 
 

”nästan assexuella”. Vidare gavs flickor skulden för att lura pojkar in i 
sexuella förbindelser. Att experterna reproducerade en stereotyp bild av 
könen kritiserades dock, bland andra av Kristina Ahlmark-Michanek (1962), 
författare till boken Dubbelmoral o ch jungfrutr o. Ahlmark-Michanek 
betonade ungdomars rätt till ”samlag för vänskaps skull” och ville befria 
samhället från förtryckande dubbelmoral rörande kvinnors sexualitet. 
Ahlmark-Michanek anklagade alltså Wickbom och Asklund för att 
understödja en förtryckande syn på könens olikheter (Forsslund, 2002:274; 
Lennerhed, 1994:112). Sexualupplysningsauktoriteter ifrågasattes alltså både 
från konservativt håll och från radikala sexliberaler som Ahlmark-Michanek.  

I artikeln ”Från desarmering till utlösning under ansvar” studerar Sofia 
Seifarth (2005) skolradions sexualundervisning 1954-1974, det vill säga 
delvis samma tidsperiod och program som Forsslund. Artikelns titel anspelar 
på att undervisningen under denna tidsperiod förändrades från att förespråka 
avhållsamhet till att acceptera sexuella förbindelser, dock med vissa 
förpliktelser. Seifarth konstaterar att 1960-talets sexualupplysning i 
skolradion byggde vidare på 1950-talets, genom att man fortsatte att tala om 
flickors och pojkars olika sexualitet och drift. En förändring var dock att man 
slutade tala om äktenskapet som ett absolut krav. Istället betonade 
sexualupplysarna Asklund och Wickbom kärlek som grund för sexuella 
relationer. Det som i huvudsak synliggörs i Seifarths framställning är hur 
nära skolradions sexualupplysning stod samhällelig debatt, och hur 
Skolradion manövrerade mellan olika röster i debatten. Ett exempel på detta 
är serien Riddaren och jungfrun som sändes 1970 och 1974. I detta program 
gavs röster åt såväl en sexualliberal som en reaktionär sexualmoral och det 
som slutligen förordades var en kompromiss mellan de båda positionerna. 
Programmets sensmoral blev därför att det inte var fel att ha sexuella 
erfarenheter, under förutsättningen att man tog ansvar för sig själv och andra.  

Förutom program som var utformade som lektioner i biologi fanns också 
frågelådor. Dessa radioprogram var utformande så att ungdomar fick ringa in 
och ställa frågor till experterna Wickbom och Asklund. Ungdomarna frågade 
exempelvis om menstruation och petting (Forsslund, 2002:64). 
Programformen frågelåda växte fram som en konventionell genre mellan åren 
1939-1968, inte minst för att behandla frågor om sociala och personliga 
problem. Dessa program kom till för att människor skulle kunna ställa frågor 
bland annat om sociala reformer som genomförts i syfte att höja nativiteten 
(Abrahamsson, 1999:45f). I sin avhandling, Råd i radion. Modernisering,  
allmänhet o ch expertis 1939-1968 fördjupar Seifarth (2007) bilden av 
Asklund som sexualupplysare. Seifarth (2007:197) visar att den största 
andelen frågor som ställdes i Asklunds program Människor emellan handlade 

15 
 



 
 

om samlevnad inom familjen, men vanligt var också frågor om 
preventivmetoder och könssjukdomar.   

Under 1960-talet lanserades Skoltv (Borg, 2006). Det var vid den tiden 
vanligt att samma serier sändes både i radio och TV. I skolradioserien 
”Sexualkunskap” med Asklund och Wickbom som upplysare sändes dock 
endast ett program i Skoltv, möjligen på grund av att det betraktades som ett 
för känsligt ämne för det slagkraftiga TV-mediet (Wallengren, 2005:45).  
 
 

Kritik mot dagens samlevnadsundervisning och media 
som hot 
Som framhållits ovan var införandet av sexualundervisning i skolan omgärdat 
av kontrovers (Lennerhed, 2002:127f). Även i vår tid skapar sex- och 
samlevnadsundervisningen debatt. De senaste åren har dock inte frågan gällt 
huruvida sådan undervisning är lämplig eller inte, utan snarare har 
diskussioner kretsat kring att den är otillräcklig, och att den fokuserar på fel 
saker. I de aktuella läroplanerna från 1994 benämns sex och samlevnad som 
ett ämnesövergripande kunskapsområde, som det åligger rektor att 
organisera, både så att undervisning överhuvudtaget bedrivs och att den 
integreras i olika ämnen. I en undersökning gjord av Skolverket 1999 
framkommer att det finns stora brister med denna undervisning. Det hävdas 
där att en del skolor knappt har någon sexualundervisning alls, medan andra 
skolor har vad som bedöms vara en varierad och bra undervisning.  
Skolverket menar i rapporten att det är svårt att uppfylla de uppställda målen, 
på grund av att området sex och samlevnad uppfattas som diffust (Nationella 
kvalitetsgranskningar 1999, 2000). Gunilla Jarlbro (1997:12) visar i en 
rapport att långtifrån alla skolledare (rektorer) ansåg att det var deras ansvar 
att sex- och samlevnadsundervisning bedrivs, trots att läroplanen anger att så 
är fallet. När ingen ansvarar för området kommer undervisningens omfång 
och kvalité att variera, och bli beroende av enskilda lärares intresse av 
området (Nationella kvalitetsgranskningar 1999, 2000:69-70). Där det inte 
finns intresserade lärare blir det biologiämnet som ensamt får stå för 
undervisningen, trots att den ska vara ämnesövergripande. Skolverket 
(Nationella kvalitetsgranskningar 1999, 2000:passim) menar att skolor rör sig 
mellan de båda ytterligheterna ”bara biologiundervisning” vilket tenderar att 
leda till ett riskperspektiv inom vilket i huvudsak frågor om graviditet och 
könssjukdomar ges utrymme, och ”bara etik” vilket leder till att frågor om 
kroppslig sexualitet faller bort, till förmån för diskussioner om bland annat 
vänskap och moral. Det framgår också att många gymnasieskolor inte har 
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någon undervisning alls, medan några erbjuder lokala kurser med namn som 
Livskunskap, Samlevnad, Manligt/kvinnligt (Nationella kvalitetsgranskning-
ar 1999, 2000:63). Kritiker som Jarlbro (1997) och sexualupplysaren Maj-
Briht Bergström-Walan (Palm, 2003:91)4 menar att vaga formuleringar i 
läroplanerna lett till att sex- och samlevnadsundervisning fått en svagare 
ställning inom skolväsendet (se Bäckman, 2003:63).  

En åsikt som vanligen framkommer är att skolan ska fungera som en 
arena där ungdomar ska erbjudas ”motbilder” (Olsson, 2004:3) bland annat 
till ”mediebilden” av sexualitet. Detta känns även igen som ett ursprungligt 
syfte med sex- och samlevnadsundervisning; att den ska kunna stå som 
motvikt till ”marknaden” (Bäckman, 2003:59). Frågan om motbilder blir 
brännande när skolans inflytande anses devalverat. Exempelvis frågar 
Skolverkets utbildningsinspektör Birgitta Lahti-Nordström (2003) mot 
bakgrund av skolans förmodade minskade inflytande:  

 
Överlämnar vi våra ungdomar till att få sina uppfattningar från TV-såpor, 
porr och nyheter om våldtäkter och pedofiler? 
 

Förutom att skolans sexualundervisning kritiseras från Skolverkets sida 
kritiseras den också i en offentlig diskussion. Jag ska här redogöra för några 
exempel på detta. Inom fältet sex och samlevnad har det nämligen senaste 
åren författats ett antal sexualupplysningsböcker som riktar sig till ungdomar. 
Flera av dessa böcker har enligt deras författare tillkommit utifrån ett 
missnöje antingen med skolans undervisning eller med traditionella 
läroböcker eller bägge delarna. I en artikel i Expressen intervjuas eleverna 
Linnéa Alledal och Emma Wallman, författare till Lilla snuskboken . Alledal 
citeras: 
 

Vi tyckte att böckerna var så gammalmodiga när vi gick på högstadiet. När 
det står om tjejer handlar det bara om mens, till exempel (Expressen, 
2004-11-04). 
 

Boken tar upp ämnen som enligt författarna inte berörs i undervisningen. 
Oralsex, analsex och intimrakning nämns som exempel. När författarna och 
en lärare intervjuades i TV4 Öst (2004-11-05) berättade läraren att de 
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4 Walan talar här om att sexualundervisningen inte längre är obligatorisk, vilket alltså 
inte stämmer. Det kan dock tolkas som att hon menar att det inte är lika tydligt längre 
var undervisningen ska finnas, t. ex. inom vilka ämnen eller om den ska organiseras 
på annat sätt.  
 

 



 
 

undervisar om oralsex och onani men inte intimrakning. Genom dessa 
påståenden reses frågan om vad skolan egentligen ska undervisa om och det 
framställs som att det finns en diskrepans mellan elevers och lärares eller 
ungdomars och vuxnas uppfattningar om vad undervisningen ska innehålla.  

I lanseringen av Kukbruk En bok om kärlek, känslor och kön för unga  
killar och andra undrande  (2004) intervjuas författaren Manne Forssberg i 
Dagens Nyheter. Artikelförfattaren sammanfattar: 

 
Manne Forssberg tycker att bristen på information om sex och känslor är 
stor i dag. De flesta ungdomar får sin könsidentitet formad av dokusåpor, 
kamrater som egentligen inte vet så mycket och ”herrtidningar” (Dagens 
Nyheter, 2004-02-27). 
 

Detta är skälen till att Forssberg skrev sin bok som i första hand handlar om 
och riktar sig till killar i högstadieåldern. Forssberg citeras:  

 
Skolorna har i dag en usel undervisning om sex och kärlek. Om eleverna 
får lära sig något om sin kropp och sina känslor är det under några enstaka 
biologilektioner (Dagens Nyheter, 2004-02-27). 
 

Forssberg menar alltså att medierna i form av herrtidningar och dokusåpor 
har en stor del i skapandet av negativa förebilder för unga killar. Han 
efterfrågar en större fokusering på känslor i relation till sex, något som skolan 
enligt honom misslyckats med att tillhandahålla. Även Sandra Dahléns bok 
Sex med m era (2002) kan nämnas i detta sammanhang. Denna lanseras som 
en sexualupplysningsbok för tjejer och marknadsförs med följande meningar:  

 
Allt som saknas i skolans sexualundervisning finns här. Boken stärker 
tjejers självförtroende, gör dem medvetna om sin kropp, om sin sexualitet, 
om samhällets syn på kvinnor, om sin rätt att som kvinna själv sätta 
gränser.5 
 

Även i denna beskrivning återfinns alltså formuleringar om skolans 
tillkortakommanden på detta område.6 Som framkommer är skolans 
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5 Detta är den presentation som förlaget ger av boken på olika försäljningsställen, 
bland annat på http://www.adlibris.se och  http://www.bokus.se. Citatet hämtades 
2003-05-05. 
6 Det finns fler exempel, bl. a. i samma genre också Kärlek och sex - från pirr till 
petting av Emma Hamberg som riktar sig till yngre tjejer. Hennes bok ska fungera 
som ”en motvikt till tidningarnas avancerade råd i sexspalterna” (Borås Tidning, 
2002-05-03). 

 



 
 

sexualundervisning kritiserad från olika håll, och missnöje med skolans 
undervisning har genererat nya potentiella läromedel såsom ovan nämnda 
böcker. Man kan också konstatera att den negativa bilden av skolans 
sexualupplysning används som argument för att den egna produkten behövs.  

Att olika medier spelar en roll som sexualupplysare framkommer i 
Barnombudsmannens (BO) undersökningar om barns och ungas relationer. I 
BO:s årsrapport (”Älskar, älskar inte”, 2004) behandlas myndighetens egna 
undersökningar om varifrån barn och ungdomar får information om sex och 
kärlek. Undersökningarna visar att flickor (14-18 år) får information om sex 
och kärlek genom olika medier som sexrådgivningsspalter, TV- serier, filmer 
och ungdomsprogram i TV och radio. Pojkar i samma ålder uppgav att de 
fick information från porrsajter, porrfilm, TV-serier och filmer samt 
ungdomsprogram i radio och TV. Hälften av de tillfrågade hade också ”fått 
veta det de vet” genom skolundervisning i sex- och samlevnad.  Som 
framgått inledningsvis vållade denna undersökning viss uppmärksamhet i 
dagspressen. Det uttrycks alltså på sina håll en oro över skolans minskade 
inflytande och mediernas ökade inflytande över ungdomar i frågor om sex 
och samlevnad.  

 
 

Sexualupplysning i TV – en brokig genre 
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Som konstaterats pekar olika undersökningar på att medier har en betydande 
roll som sexualupplysare för ungdomar. Att massmedier och populärkultur är 
”socialisationsagenter” inom sekundär socialisation är det många som 
påpekar (Berger & Luckman, 1966/1991; Gripsrud, 2000:17; Buckingham & 
Bragg, 2004; Fisch, 2004). Det är således knappast kontroversiellt att hävda 
att medierna är en identitetsskapande faktor.7 Det betyder dock inte att 
medier nödvändigtvis har en negativ inverkan på ungdomar. Likaväl som att 
betrakta medier som ett hot kan de betraktas som pedagogiska resurser 
(Bragg, 2006; Säl

 
 
 
7 Medierna är en del av det som inom symbolisk interaktionism kallas för den 
generaliserade andre, det vill säga en del av samhället utanför familjen, precis som 
utbildningssystemet, religion och så vidare, i samspel med vilka individen skapar sin 
identitet (Mead, 1934/1972). 
 

 



 
 

Bakom det vida begreppet ”media” döljer sig olika genrer som nyheter, 
pornografi, dokusåpor, dramaserier och så vidare, vilket också till viss del 
framgår i tidigare nämnda uttalanden om mediers dåliga inflytande på 
ungdomen. Som Bragg (2006) hävdar är det ofta en schablonisering av 
medier som målas upp i talet om ungdomar och sexualitet. Bragg framhåller 
att man istället bör differentiera mellan olika medier och uppmärksamma att 
medierna inte sänder ett budskap utan flera och inte sällan motsägelsefulla 
sådana. Representationer av sexualitet i olika medier kan fylla en rad olika 
syften och funktioner, och alla är inte vare sig manipulativa eller renodlat 
kommersiella. I kritiken av mediers bild av sexualitet förefaller det som att 
man bortser ifrån att det finns medier som har ett uttalat syfte att undervisa 
eller upplysa om sex och samlevnad. I föreliggande studie riktas 
uppmärksamheten mot just sådana TV-program. Också dessa program bör 
rimligtvis betraktas som en del av ”mediebilden” av sex och samlevnad. Det 
handlar om program som har en ambition att undervisa eller upplysa snarare 
än att vara ett hot mot ungdomars möjligheter att få ”nyanserade” bilder av 
sex och samlevnad.    

TV-program av sexualupplysningskaraktär har under det senaste 
decenniet sänts i ett antal olika kanaler. En del riktar sig specifikt till 
ungdomar, en del specifikt till vuxna, medan andra har bredare och i vissa 
fall odefinierade målgrupper. Ett tidigt exempel på ett sexualupplysningspro-
gram i svensk TV är Fräcka fredag , med socionomen Malena Ivarsson som 
sexrådgivare. Programmet sändes i Sveriges Television 1988-89 och riktade 
sig till vuxna. Programmet blandade inslag från erotisk film med 
samlivsrådgivning och kampanjer för säkrare sex (Furhammar, 2006:113).8 
Detta program betraktades i sin samtid som ett försök från Sveriges 
Televisions sida att ”kommersialisera sig” inför den förestående 
avmonopoliseringen. Programmet mötte på dessa grunder kritik, för att sex i 
TV haft en aura av spekulation kring sig. Det betraktades inte som riktigt 
rumsrent för public service med ett folkbildande uppdrag att ägna sig åt 
sådant (ibid:114). Utifrån dessa iakttagelser är det inte förvånande att utbudet 
av liknande typer av program varit betydligt mer omfattande i kommersiella 
TV-kanaler än i public service. Det har sänts en rad serier, varav en del gått 
endast någon eller några säsonger. Här kan nämnas Blommor och bin , som 
sändes 1994-96 i ZTV med sexrådgivaren Katerina Janouch, som också är 
läromedelsförfattare, har varit sexrådgivare i Veckorevyn och nu har en 
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8  Fräcka fredag var en vidareutveckling av ”Linje Lusta”, ett stående inslag i 
programmet Sköna söndag 1986-87 (Abrahamsson, 1999:159).  
 

 



 
 

frågespalt i Expressen. Våren 2003 sände ZTV relationsprogrammet Puss & 
kram med Lena Arrelöv, tidigare informatör för RFSU, som sexualupplysare. 
Vidare sändes 1996 serien Fråga Heléne 9, i Kanal 5. Där svarade Heléne 
Backman, som också varit sexualupplysare i Expressen, på tittarfrågor i 
direktsändning. I detta program medverkade sexualupplysaren Olle Waller, 
anställd vid Landstinget förebygger aids (Lafa), i några avsnitt som ”manlig 
bisittare”. Senare fick Waller ett ”eget” program genom Fråga Olle , som 
sänts i Kanal 5 sedan hösten 1999.10 Vidare sändes 2007 programmet 
Lustgården i TV3, ett program som med hjälp av två experter från RFSU 
fokuserar på tjejers sexualitet. Man kan alltså konstatera att det i 
kommersiella kanaler sänts en hel del program i vilka kända sexualupplysare, 
ibland med en direkt koppling till RFSU eller andra organisationer, diskuterat 
och svarat på tittarfrågor.  
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I public service har det också sänts program om sex och samlevnad som 
riktar sig till ungdomar. Här kan nämnas Bullen, som sändes 1987-2000 och 
som bland annat behandlade denna typ av frågor (Rydin, 2000:287f). En 
avsevärd del av sexualupplysning för unga i public service står dock 
Utbildningsradion för. De har sänt ett antal programserier i detta ämne. 
Mellan åren 1998 och 2003 sändes serierna Stop! om sex, Stop! och Ramp –
om kropp, själ och hälsa . Ramp sänds även i dagsläget (hösten 2008). Inom 
ramen för forskningsprojektet ”Etermedier i konkurrens” undersöks det 
svenska medielandskapet efter monopolets avskaffande i slutet av 1980-talet. 
Här undersöker Leif Furhammar (2006:113) i Sex, såpor och svenska  
krusbär: television i konkurrens hur det gick till när Sveriges Television fick 
konkurrens av andra kanaler och hur kanalerna konkurrerar med varandra. 
Han beskriver varför ungdomsprogrammet Bullen lades ned år 2000 med 
följande kommentar:  

 
 
9 Furhammar (2006:70) blandar ihop Heléne Backman och Katerina Janouch när han 
skriver att sexrådgivaren i Fråga Heléne heter Helene Janouch. Däremot var Katerina 
Janouch programledare i Blommor och bin i ZTV. 
10 Producenten Joa Heimer förklarar i boken om Fråga Olle  (Heimer, 2003:139-140) 
programmets popularitet med att det för en gångs skull var två killar (programledaren 
Martin Björk och Olle Waller) som talar om sex. I de tidigare programserierna i 
kommersiell såväl som public service television var det kvinnliga rådgivare. Heimer 
utvecklar med meningarna: ”Idén var självklar. Ett sexprogram där två killar avspänt 
snackar sex och relationer som stomme, istället för en kvinnlig sexolog. Kanske 
kunde vi få bukt med den pinsamhetstämpel som sexprogram gärna drabbades av?” I 
sin rekonstruktion av Fråga Olles tillkomst nämner Heimer inte heller den uppenbara 
föregångaren Fråga Heléne utan skriver istället in Fråga Olle i en tradition från 
sexualupplysarna Inge och Sten Hegeler, programmet Bullen mfl.  

 



 
 

 
Hur länge fanns det skäl att fortsätta att göra Bullen enligt gamla 
beprövade pedagogiska mönster när man insåg att målgruppen om 
kvällarna satt bänkad framför sexrådgivningsshowen Fråga Olle i Kanal 5? 
(Furhammar, 2006:299).  
 

Här belyser Furhammar två intressanta aspekter. För det första att det finns 
en konkurrenssituation som gör att public service-program kan tvingas ändra 
koncept för att behålla sin publik. För det andra belyser det frågan om 
målgrupper och att detta är en svår fråga när det handlar om frågor om 
sexualitet och ungdomar. Furhammar (2006:293) hävdar här att barn och 
ungdom generellt tittar på sådant som av ”experter” är avsett för en äldre 
målgrupp. 
 

Edutainment 
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Till viss del kan de ovan nämnda programmen placeras in i olika välkända 
genrer som pratshower och magasinprogram. Vidare kan flera av dem 
betraktas som blandprogram i vilka en rad olika genrer brukas. När dessa 
programtyper kategoriseras är det två termer som dyker upp, nämligen 
infotainment (en sammansättning av information och entertainment) och 
edutainment (education och entertainment).11 Det väsentliga i båda 
begreppen är att de åsyftar material som paketerar information på ett sätt som 
avser att vara mer underhållande än andra informationskällor. Dessa båda 
begrepp är alltså närliggande, och används ibland s

Förutom de mest elementära definitionerna av info- och edutainment 
fylls de med olika innebörder, beroende på sammanhang. Buckingham och 
Scanlon (2003) beskriver edutainment som material som kan överskrida 
gränser mellan skola och hem, till exempel som Utbildningsradions program 
gör, när de sänds på ”bästa sändningstid för ungdomsprogram”, och även ska 
fungera som kompletterande läromedel i skolan (Wallengren, 2005:117).12 

 
 
11 Wallengren (2005) använder termen infotainment om samtida program från 
Utbildningsradion, däribland Stop! och Ramp. I en intervju för Aftonbladet (1999-10-
13) kategoriserar Olle Waller programmet Fråga Olle som ”edutainment”. I en annan 
intervju använder han termen ”infotainment” (Borås Tidning, 1999-10-12). 
 
12 Wallengren (2005) specificerar inte närmare vilka sändningstider som avses med 
bästa sändningstid för ungdomsprogram. Jag antar att det handlar om tider som inte 
krockar med skoltid, och inte heller tider mitt i natten. De program från 

 



 
 

Det är värt att uppmärksamma att termer med ändelsen ”tainment” används 
sparsamt av dem som producerar material. Det kan vara på grund av att det 
finns en viss nedsättande ton i det, att sådant material innehåller förenklingar 
och att man, för att lättare nå fram till sin målgrupp gjort avkall på 
traditionella didaktiska idéer. Detta är en uppfattning som kan skymtas bland 
annat hos Wallengren (2005:27) när hon resonerar om Utbildningsradions 
Ramp. Hon beskriver det som ett program med ”tabloida drag” som nyttjar en 
ungdomsestetik som känns igen från MTV, och att ”Metodiken och 
systematiken är satt på undantag, lärarrollen är mycket nedtonad” 
(2005:137). Det är dock ett faktum att edutainment produceras för att nå fram 
på ett sätt som traditionella metoder inte gör. Ibland lyfts det som ett medel 
att nå grupper som annars inte tar till sig budskap (Fongkaew et al, 2007). 
Det balanserar mellan att vara ”för didaktiskt” och för ”trivialt och 
fördummande” (Buckingham & Scanlon, 2003:9).  
 

Risk och bejakande  
Sexualupplysning och sexualundervisning, exempelvis i form av skolbunden 
undervisning och kampanjer från aktörer som RFSU, RFSL och 
Folkhälsoinstitutet, är verksamheter som ger utrymme både åt vad som i 
föreliggande studie kallas riskaspekter och bejakande aspekter av sexualitet. 
Detta innebär att frågor som handlar om olika risker som könssjukdomar och 
oönskade graviditeter behandlas likaväl som frågor om kärlek och lust. Man 
kan se det som pendlingar där tyngdpunkten på det ena eller det andra 
dominerar i en viss tidsepok, vilket i sin tur har nära samband med 
strömningar i samhället. En vedertagen historieskrivning över hur detta sett 
ut på ett övergripande plan ser ut som följer: 1960-talets omfattande 
sexualdebatt lade grunden för en bejakande syn på ungdomars sexualitet som 
sedan präglade 1970-talet (Sandström, 2001; Lennerhed, 1994). P-pillret 
lanserades 1964 och abortlagstiftningen ändrades genom att lagen om fri 
abort infördes 1975. I skolans undervisning pläderade man inte längre för 
avhållsamhet, utan istället uppmuntrades unga att ta ansvar för sin sexualitet, 
och ett medel för detta var att informera om preventivmedel. De bejakande 
tongångarna tonades dock ned under 1980-talet när hiv/aids blev en viktig 
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Utbildningsradion som jag studerar sändes alla vid vad som kan förstås som lämpliga 
tider utifrån ovanstående kriterier. (Ramp sändes kl. 17, Stop! kl. 22:30, 22:35, 22:40 
eller 22:45 och Stop! om sex kl. 22:45 eller 23:00). Programmen repriserades också 
flera gånger, vanligtvis vid 11-tiden på förmiddagen respektive runt midnatt.  

 



 
 

fråga, och fokus flyttades till hotfulla aspekter av sexualitet (Bäckman, 
2002:23). Det är dock viktigt att påpeka att någon definitiv tillbakagång inte 
ägt rum, exempelvis till att åter förespråka avhållsamhet för ungdomar. Efter 
1980-talet har enligt Bäckman (2002:23-24) det bejakande åter tagit 
överhanden, men det betyder inte att man undviker att behandla svåra och 
negativa frågor, exempelvis om oönskad graviditet, abort och könssjukdo-
mar.  

Ur ett internationellt perspektiv blir det tydligt att svensk sexualupplys-
ning och undervisning har haft en öppnare och mer bejakande attityd jämfört 
med exempelvis USA och Storbritannien. I USA utgår undervisningen 
vanligtvis från avhållsamhet som ideal (”abstinence only”) (Levine, 2004; 
Oster, 2008). Ett annat tydligt exempel på detta är frågan om homosexualitet.  
Den svenska skolans officiella linje har sedan 1977 varit att undervisningen 
ska motverka en negativ syn på homosexualitet (Centerwall 1995:29). Detta 
kan ses i kontrast mot Storbritannien där skolor mellan åren 1988 och 2003 
ålades att inte främja eller gynna (promote) homosexualitet (Epstein, 2000; 
Burridge, 2004). Att den svenska skolan officiellt ålagts att ge en icke-
negativ bild av homosexualitet behöver dock inte innebära att det ser ut så i 
praktiken.  

Centralt i den officiella ”svenska synen” på sexualundervisning är 
tankegången att ungdomar för att kunna bejaka sina känslor även måste 
känna till vad som kan kallas för sexualitetens ”potentiellt destruktiva sidor” 
(Bäckman, 2003:30). Detta framkommer bland annat i ett referensmaterial 
som är tänkt att vara vägledande för dagens sex- och samlevnadsundervis-
ning:  

 
Kunskaper om t ex könssjukdomar, preventivmedel, onani, samlag och 
homosexualitet, är enligt svensk tradition nödvändiga för att en ung 
människa ska kunna bejaka sig själv som sexuell varelse (Centerwall, 
1995:18). 
 

Exempelvis är undervisning om risker i form av sexuellt överförbara 
infektioner något som explicit ingår i för övrigt ganska odetaljerade 
kursplaner (i biologi) för det obligatoriska skolväsendet, samtidigt som det 
sägs att ungdomar ska ges en positiv bild av sex och relationer. Detta innebär 
enligt Skolverket (Nationella kvalitetsgranskningar 1999, 2000:passim) att 
skolor balanserar mellan ett främjande av sexualitet och en problembetoning. 
Ett allt för stort fokus på faror och problematiseringar ses som negativt och 
antas leda till att ungdomar inte orkar lyssna, särskilt om deras egna 
erfarenheter inte stämmer överens med de faror som målas upp (Centerwall, 
1995:16). Genom att ha en positiv utgångspunkt antar man att undervisning-

24 
 



 
 

en blir mer framgångsrik (Bäckman, 2003:64), troligen utifrån föreställning-
en att man med en positiv utgångspunkt har bättre utsikter att nå ut med sitt 
budskap.  

Centralt i den bejakande synen, som alltså fick brett genomslag på 1970-
talet, och sedan dess legat som grund för sexualundervisningen har varit 
kopplingen mellan sex och kärlek. Sandström (2001) betonar att statliga 
utredningar förde fram budskapet om att sex och kärlek bör vara intimt 
sammankopplade, för att kunna bibehålla någon form av kontroll över 
ungdomen. Denna förskjutning kan förstås utifrån föreställningar om 
romantisk kärlek som bland andra Anthony Giddens (1995) diskuterat. 
Giddens (1995:46-48) beskriver den ”romantiska kärlekens komplex” som ett 
ideal som från slutet av 1700-talet, framtill början av 1990-talet utgjort en 
form av kärlek som är ”oförenlig med lust och grov sexualitet”. Det var ett 
ideal med feminina förtecken, som byggde på kvinnans underordning, och ett 
ideal genom vilket heterosexuella kvinnor delades upp i respektabla och icke 
respektabla. Respektabla var gifta som upprätthöll kärleksidealet och de icke 
respektabla var de kvinnor med vilka män fick utlopp för en sexualitet som 
var frikopplad från kärlek. I det synsätt som Sandström kallar ”den 
romantiska kärleksideologin” ligger föreställningen om två kön som har olika 
syn på sexualitet och kärlek. Sandström (2001:155) skriver: 

 
Männens sexualitet, kopplad till dubbelmoral som framställs som att de 
kan ha samlag utan att vara kära, förkastas till förmån för den relaterande 
med krav på kärlek och känslor vid samlag, vilket ges kvinnliga förtecken. 
Samtidigt var sexuella relationer, frikopplande från familjebildning det 
nya och önskvärda.    
 

Budskapet på 1970-talet var alltså att den lustfyllda sexualiteten skulle 
bejakas och ges utrymme, samtidigt som det ställdes krav på att denna 
sexualitet skulle levas ut i kärleksförhållanden. Det som var nytt var att mäns 
sexualitet skulle förändras och bli mer ”kvinnlig”, vilket alltså innebar ett 
fokus på relationer och kärlek. Sedan 1970-talet har en del sexualupplysare 
successivt kommit att betrakta ”kärleksideologin” eller ”kärlekskravet” som 
moraliserande och snarare lyft fram lust i sig som motiv för sexuella 
relationer (Bäckman, 2003:151-152). Här är genusperspektivet centralt 
eftersom luststyrd sexualitet som traditionellt har förknippats med ”manlig 
sexualitet”, kommit att bli ett allmänt accepterat och uppmuntrat 
förhållningssätt. Vidare har feministisk forskning resonerat kring ”njutning” 
och ”fara” som element inom en sexualitetsdiskurs. Man har visat att 
kvinnors möjligheter till njutning är präglade av föreställningar om kvinnors 
sexualitet och framhåller att kvinnors möjligheter till njutning kringskärs, 
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bland annat på grund av hot i form av sexuellt våld, våldtäkt och könsförtryck 
(Vance, 1984).  

Som framkommit handlar sexualupplysning och sexualundervisning i 
mångt och mycket om föreställningar om flickor/pojkar, killar/tjejer och 
män/kvinnor: om deras olika eller lika lust, syn på kärlek och annat. Att 
många studier på området utgår ifrån ett genusperspektiv är mot en sådan 
bakgrund inte förvånande. Till exempel studerar Forsslund (2002) 
skolradions program om sexualitet och Byrman (2002) preventivmedelsbro-
schyrer utifrån ett genusperspektiv.  

Genusperspektivet blir ytterst användbart för att förstå innehållet i 
sexualupplysnings- och sexualundervisningsmaterial, eftersom sådana 
material använder sig av idéer om kön. Med ett genusperspektiv avser jag ett 
kritiskt perspektiv som analyserar hur föreställningar om kön ser ut och vilka 
maktrelationer dessa föreställningar skapar. Hur genusperspektivet används i 
denna studie utvecklas vidare i kapitel tre. Vad som är viktigt att påtala redan 
här är att det genusperspektiv jag använder utgår ifrån att konstruktioner av 
genus också innefattar konstruktioner av sexualitet, på så sätt att genus som 
görs på ett förväntat sätt samtidigt blir ett görande av heterosexualitet (Butler, 
1990/1999). Vidare har hetero- och homosexualitet getts olika positioner 
inom en riskdiskurs i relation till hiv/aids där den förra konstruerats som 
säker och den senare som riskfylld (Peart et al, 1996). Dessa insikter leder till 
att man måste uppmärksamma att konstruktioner av genus och sexualiteter 
har en betydande roll i konstruktioner av riskfylld respektive bejakande 
sexualitet.  
 

Syfte och frågeställningar 
Man kan alltså konstatera att sexualupplysning och sexualundervisning 
balanserar mellan att behandla riskaspekter och bejakande aspekter av 
sexualitet. Detta skapar rimligtvis problem för program som kännetecknas 
som både underhållande och undervisande. Det ligger nära till hands att anta 
att positiva bilder av sexualitet framför allt passar in i en underhållande 
ambition. Detta reser dock frågor angående om och i sådana fall hur man 
presenterar och behandlar svåra och ”tråkiga” frågor på ett underhållande 
sätt. Föreliggande studie syftar därför till att undersöka hur dessa båda sidor 
av sexualupplysning och sexualundervisning tar sig uttryck i ”edutainment”-
form.  
     Utifrån det övergripande syftet som presenterades inledningsvis, att 
undersöka hur sexualupplysning och sexualundervisning i TV utformas och 
vad den innehåller, riktas studien in mot att undersöka hur diskurser om risk 
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och bejakande kommer till uttryck i dessa typer av program och hur 
sexualitet och genus görs genom programmens framställningar av sexualitet. 
Med dessa utgångspunkter har följande forskningsfrågor formulerats: 
 
 

 Vilka föreställningar om riskfylld och bejakande sexualitet 
konstrueras? 

 
 Hur konstrueras dessa föreställningar? 
 
 Hur reproduceras, förändras och utmanas föreställningar om 

sexualitet och genus i dessa sammanhang?   

 

Disposition 
Efter detta inledande kapitel följer en översikt över tidigare forskning om 
läromedel i sex och samlevnad. Där ges TV-mediet särskilt utrymme, men 
jag presenterar även studier om läroböcker. Vad gäller TV inkluderas studier 
om material som är producerat i ett didaktiskt syfte men även studier om 
lärande från program som inte har någon uttalad didaktisk ambition.  

I kapitel tre redogör jag initialt för teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter och tillvägagångssätt. Jag ger en bakgrund till varför det är 
fruktbart att anlägga ett queerteoretiskt influerat genusperspektiv för att 
analysera programmen utifrån de angivna frågeställningarna. Detta paras med 
en diskursanalytisk utgångspunkt som jag också använder som utgångspunkt 
för den metodologi som tillämpats i studien. Vidare presenteras de TV-
program som utgör studiens huvudmaterial, tillsammans med frågor om urval 
och valda framställningsformer, samt en beskrivning av den process ur vilken 
analyserna växt fram.  
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I kapitel fyra, fem och sex presenteras de analyser som gjorts. I dessa tre 
empiriska kapitel använder jag samtliga av studiens frågeställningar som 
utgångspunkter. Det första empiriska kapitlet (kapitel fyra) Sexuellt 
överförbara infektioner – en heterosexuell angelägenhet  har en övervikt åt 
riskperspektivet och kan därmed förstås som en analys av hur risk görs i 
programmen, dock i relation till att programmen också presenterar sexualitet 
ur ett bejakande perspektiv. Det andra empiriska kapitlet (kapitel fem) 
Pornografi som gränsmarkör  handlar om hur pornografi används för att dra 
upp gränser bland annat mellan önskvärda och mindre önskvärda sexuella 
praktiker och identiteter. I talet om pornografi görs pornografin till en risk 

 



 
 

men även som en möjlighet att användas i ett sexualbejakande syfte. Därmed 
utgör det kapitlet en fördjupning av hur samma ämne kan göras både som 
risk och som bejakande. Det tredje empiriska kapitlet (kapitel sex) 
Homosexualitet och särskiljandets logik syftar till att fördjupa frågan om hur 
olika sexuella identiteter hanteras i programmen. I det kapitlet finns risk- och 
bejakandeperspektiven med men utgör inte grunden för hur kapitlet 
disponerats. Istället är det just frågan om hur olika sexualiteter görs i 
programmen som är huvudfrågan. Efter de tre empiriska kapitlen följer ett 
avslutande kapitel i vilket studiens huvudsakliga slutsatser sammanfattas och 
diskuteras.   
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Κ Α Ρ Ι Τ Ε L  T V Å  

 

Studier om läromedel                              
i sex och samlevnad 

 
I föreliggande kapitel kommer jag att teckna huvuddragen i vad som 
kännetecknar tidigare forskning om sex- och samlevnadsläromedel i en vid 
bemärkelse. Presentationen kommer att röra sig kring läromedel för sex och 
samlevnad och lärande om sexualitet från TV. En av denna studies 
utgångspunkter är att undervisning och upplysning om sexualitet sker på 
olika arenor samtidigt och att det är ett område där det finns olika 
uppfattningar om vad som bör betraktas som läromedel och inte. En vanligt 
förekommande uppdelning är den mellan formell och informell 
sexualundervisning där det formella är sådant som sker inom skolan och det 
informella är allt som sker utanför skolan (Buckingham & Bragg, 2004; 
Holland et al, 1998/2004:51). Vad gäller läromedel blir en sådan uppdelning 
mer problematisk. Man kan med formella läromedel avse material som 
producerats för att vara just läromedel i skolan, såsom läroböcker och TV-
program från Utbildningsradion (här bör man dock uppmärksamma att 
Utbildningsradions program också sänds i public service). Området 
informella läromedel blir då ett komplext fält där såväl material som 
producerats med en pedagogisk avsikt, som sexualupplysningsprogram i TV 
och broschyrer från intresseorganisationer, samsas med alla andra typer av 
uttryck som kan fungera som ”undervisande” i dessa frågor, till exempel 
filmer, television och veckotidningar. I den mån dessa används i skolans 
undervisning förvandlas de tillfälligt till en del av det formella.  

Informella läromedel behöver därför delas in i två grupper, en för 
material som har någon form av didaktisk ambition, som exempelvis 
sexualupplysningsprogram och reklam mot hiv/aids för kondomanvändande, 
och en grupp för annat material som inte har någon sådan ambition, till 
exempel dramaserier och spelfilm.  

När man talar om formella läromedel i en strikt mening finns på detta 
område skolans läroböcker och då i första hand högstadiets biologibok. Det 
finns endast ett fåtal svenska studier om biologiboken som sex- och 
samlevnadsläromedel. Här kan nämnas Erika Nysäter (2004) som i sin d-
uppsats i genusvetenskap analyserar åtta biologiböcker från 1977-1995 ur ett 
queerfeministiskt perspektiv. Nysäters slutsats är att böckerna utgår ifrån en 
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manlig heterosexuell norm och att problematiseringar görs om dem som 
avviker från normen, däribland flickor, homosexuella och invandrare. En viss 
förändring har dock skett över tid vad gäller framställningar av 
homosexualitet som i de senare böckerna omtalas i mer positiva ordalag.13 
Nysäter (2004:49) menar sammanfattningsvis att böckerna, med undantag 
från en bok från 1995, ”utgår från att läsaren är en vit, svensk, heterosexuell 
pojke som onanerar, gillar porr och vill ha samlag utan att skaffa barn, men 
som i framtiden vill bilda familj med en kortare vit, svensk heterosexuell 
flicka som har svårare att bli upphetsad och få orgasm, påverkas negativt av 
sina hormoner och menstruationer och inte tycker om porr.”  

I en annan studie studeras biologiböcker från 2000-2005. Håkan Larsson 
och Maria Rosén (2006) har på uppdrag av Skolverket studerat hur sexuella 
läggningar framställs i ett urval av läroböcker för högstadiet och gymnasiet 
och huruvida dessa framställningar strider mot skolans värdegrund. De börjar 
med att problematisera att det i uppdraget underförstått är homo-, bi- och 
transsexualiteter (HBT) som betraktas som ”läggningar” medan hetero-
sexualiteten tas för given. De anlägger ett queerteoretiskt perspektiv och 
omformulerar uppdraget till att studera förekomsten av heteronormativitet 
och representationer av sexuella läggningar, för att också kunna studera 
förekomsten av och framställningar av heterosexualitet i läroböckerna. De 
konstaterar att det främst är böcker i biologi/naturkunskap som på ett 
omfattande och systematiskt sätt hanterar frågor om sexualitet, men att även 
böcker i religion tar upp en del, medan samhällskunskaps- och historieböcker 
behandlar området mer sporadiskt. Författarna konstaterar att heterosexualite-
ten är normerande på så sätt att den sällan namnges, medan homo- och 
bisexualitet presenteras som specifika läggningar. Vad gäller biologiböckerna 
konstateras att de behandlar området sex och samlevnad på ett sammanhållet 
sätt. I analysen av biologiböckerna konstaterar Larsson och Rosén att 
innehållet utgår ifrån en biologisk kunskapssyn, vilket innebär att 
sexualiteten primärt framställs som en naturlig drift som syftar till 
barnalstring. De menar att den biologiska diskursen är heteronormativ, 
tenderar att framställa män som aktiva och kvinnor som passiva och 
överhuvudtaget ger en förenklad bild av sexualiteten. Den kan nämligen inte 
på ett tillfredsställande sätt förklara fenomen som presenteras i 
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13 Biologiböckernas representationer av hbt har också undersökts av RFSL ungdom 
(2003) som i rapporten ”`Homosexualitet är inte olagligt om man är över 15 år` 
Inkludering och exkludering av homosexuella, bisexuella och transpersoner i 
biologiböcker” menar att en del av böckerna är direkt kränkande.  
 

 



 
 

biologiböckerna, som mäns sexuella övergrepp mot kvinnor, trafficking, 
pedofili, prostitution och pornografi. Den biologiska kunskapssynen behöver 
således kompletteras med sociala förklaringar för att ge en mer fullödig bild 
av kunskapsområdet, menar Larsson och Rosén (2006).14 Studier med 
liknande teoretiska utgångspunkter och resultat finns också om amerikanska 
läroböcker avsedda för college (Myerson et al, 2007) och high school 
(Snyder & Broadway, 2004) om människans sexualitet. Även dessa båda 
studier problematiserar den naturvetenskapliga dominansen på området och 
påvisar hur böckernas utgångspunkt i biologi bibehåller en stereotyp och 
hierarkisk förståelse av kön och sexualiteter.  
 

TV och lärande om sex och samlevnad    
Det finns ett antal studier som utifrån olika perspektiv betonar att 
televisionen är en betydelsefull informell kanal för sexualundervisning 
(Buckingham & Bragg, 2004; Kelley et al, 1999; Bragg, 2006; Kunkel et al, 
1999a; Hetsroni, 2007). När televisionen som sexualupplysare studeras finns 
det ett antal studier av program som inte har något uttalat didaktiskt syfte och 
ett ytterst fåtal som studerar program med någon form av uttalat didaktiskt 
syfte, det vill säga sådant som är huvudfokus för föreliggande studie. Här är 
det viktigt att framhålla att alla studier jag här tar upp utgår ifrån att 
dramaserier och liknande lär ut om sexualitet även om de inte har producerats 
med detta som huvudsyfte. Jag har dock gjort en distinktion mellan program 
som har ett uttalat syfte, som utbildningsprogram och sexualupplysningspro-
gram, och program som i första hand har en underhållande funktion.  

Den första typen av studier, om program som inte har något uttalat 
didaktiskt syfte, kan övergripande placeras i två olika fack: ett i vilket man 
utgår ifrån att det i huvudsak är problematiskt att ungdomar lär sig om sex 
från TV, och ett i vilket man har en mindre normativ hållning till 
televisionens innehåll och ungdomars mottagande av det.  
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14 I det projekt som Larsson och Roséns studie ingår i, (I enlighet med skolans 
värdegrund?: en granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion 
och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker) studerar Britt- Marie Berge 
och Göran Widding (2006) framställningar av kön i läroböcker i samhällskunskap, 
historia, religion samt biologi/naturvetenskap. De skriver inget om sex och 
samlevnad som kunskapsområde, men konstaterar att läroböckerna osynliggör 
transpersoner, är heteronormativa och att män överrepresenteras. 
 

 



 
 

De studier som utgår ifrån att det är problematiskt att ungdomar lär sig om 
sexualitet från TV är företrädelsevis amerikanska kvantitativa undersökning-
ar av förekomsten av sex i televisionen eller av ungdomars televisionskon-
sumtion. I en studie av ungdomars televisionskonsumtion konstaterar 
Soledad Liliana Escobar-Chaves et al (2006) att pojkar som uppgett en hög 
TV-konsumtion har större erfarenhet av sex och att detta per se är ett 
problem:  

 
Among males, exposure to television increased their risk of engaging in 
early sexual intercourse (Escobar-Chaves et al, 2006:abstract). 
 

Med utgångspunkt i att ungdomar som tittar mycket på TV debuterar tidigare 
sexuellt, är positivt inställda till tillfälliga förbindelser och mer negativt 
inställda till att förbli oskulder motiveras omfattande kvantitativa studier av 
förekomsten av tal om sex och bilder av sex i televisionen (se Kunkel et al, 
1999a; 1999b; 2007). Amir Hetsroni (2007) undersöker förekomsten av 
explicita bilder av människor som har sex samt tal om sex i amerikansk 
prime time-television mellan 1975-2004. Hetsronis argument för att göra 
denna typ av studie är att människor, och framförallt unga som inte har någon 
omfattande personlig erfarenhet av sex, skapar sin uppfattning om sex utifrån 
television. Han menar att programmen, trots att de inte har någon didaktisk 
ambition, spelar en avgörande roll för unga människors lärande om 
sexualitet, något som kan vara problematiskt då televisionen kan ge en 
”inkorrekt” bild av området:   

 
However, the ”sex education lessons” given by the media often contain 
inaccurate information and encourage the acquisition of a distorted image 
of sex life that can, in turn, lead to unrealistic expectations, personal 
dissatisfaction and lack of crucial knowledge about sexually transmitted 
diseases (STD´s) and safe sex (Hetsroni, 2007:319). 
 

De slutsatser som dras är att förekomsten av såväl det Hetsroni kallar 
normativ sex (heterosexuell samvaro och talet om den), illegal sex (bl. a. 
våldtäkt) samt meddelanden om risk och ansvar (t. ex. om sexuellt 
överförbara infektioner) har minskat avsevärt under den undersökta perioden. 
Däremot har skildringar och tal om homosexualitet ökat under samma period. 
Ett annat centralt resultat är att tal om sex är betydligt vanligare än explicita 
bilder av människor som har sex, vilket också Kunkel et al (1999a; 2007) 

32 
 



 
 

konstaterar. Kunkel et al (2007) menar dock att förekomsten av ”sex i TV” 
överhuvudtaget har ökat avsevärt mellan 1997 och 2002.15 

Den andra kategorin studier om television som inte har någon uttalad 
didaktisk ambition är studier som bestämt vänder sig mot uppfattningen att 
det är ett problem att ungdomar lär sig om sex från televisionen. I förgrunden 
för denna inriktning står den brittiske cultural studies forskaren David 
Buckingham som i ett flertal studier kritiserar i huvudsak amerikanska 
kvantitativa innehållsanalyser och effekt-forskning (Buckingham & Bragg, 
2004; Bragg & Buckingham, 2002; Kelley, Buckingham, Davies, 1999). 
Kritiken gäller främst tre punkter. Den första är att forskningen uteslutande 
fokuserar på risker och negativa aspekter av sexualitet och att dessa aspekter 
är definierade utifrån ett moralistiskt och konservativt perspektiv som utgår 
ifrån att det är negativt att ungdomar överhuvudtaget intresserar sig för sex. 
Den andra är att de kvantitativa innehållsanalyserna bygger på oklara 
grunder; innehållet i programmen placeras i ospecifika kategorier. Eftersom 
det i första hand handlar om ”tal om sex” (och inte bilder av människor som 
har sex) som insinuationer om sex i sit-coms, tal om relationer i talk shows 
och musikvideos i vilka folk dansar, bygger resultaten på en alltför hög grad 
av tolkning om vad ”sex i TV” är. Den tredje formen av kritik skjuter in sig 
på att dessa studier har en förenklad syn på kommunikationsprocesser och 
mediernas möjlighet att påverka ungdomar. Televisionen framställs som att 
den sänder ett budskap som kan tolkas entydigt både av forskare och publik. 
Ungdomar betraktas primärt som passiva mottagare av dessa, från forskarnas 
perspektiv, felaktiga bilder av sexualitet.  

Som motpol till dessa perspektiv på barn/ungdom, sexualitet och 
television fokuserar Kelley, Buckingham och Davies (1999) istället på hur 
barn (6-7 och 10-11 åringar) diskuterar kring dramaserier, sit coms och 
dating-program som de uppgett att de brukar titta på. Studien belyser hur 
barnen förhandlar och iscensätter identiteter utifrån tal om dessa program i en 
gruppintervjusituation.  I Young people, sex and the media: The facts of life?   
undersöker Buckingham och Bragg (2004) hur unga britter (mellan 9-17 år) 
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15 Det finns också studier i vilka man gör experiment på temat ungdom, sexualitet 
och TV. T. ex. en studie  (Farrar, 2006) i vilken en grupp ungdomar får titta på 
program där heterosexuella samlag ingår tillsammans med bilder av kondomer, och 
en grupp fick titta på det samma men utan bilder av kondomer. Resultatet blev att 
unga kvinnor som tittat på program med samlag och kondomer var mer positivt 
inställda till kondomanvändande än de som sett samlag utan kondom. För unga män 
sågs ingen skillnad mellan de olika tittargrupperna i attityder till kondomanvändande. 
 

 



 
 

och deras föräldrar tolkar och förhåller sig till en rad olika mediers budskap 
om sex och relationer. Det material som diskuteras är en rad dramaserier i TV 
men också reklam, tabloider och veckotidningar. Deras studie visar att barn 
och ungdomar läser medier på olika sätt och att olika budskap kan utläsas ur 
samma text. Här framhålls vidare att det inte är på förhand givet vad som 
betraktas som sexuellt innehåll och att innehållet inte sällan tolkas olika av 
olika ungdomar och vuxna. Buckingham och Braggs (2004) slutsatser är att 
medierna är den informationskälla som barn och ungdomar föredrar framför 
andra, och att medier på grund av det borde användas i pedagogiska 
sammanhang, såväl i skolan som i hemmet, i större utsträckning än vad som 
nu görs. De menar vidare att sexualitet och relationer är områden där en 
alltför propagandistisk ton inte är fruktbar, och ifrågasätter därför nyttan med 
dramaserier som på ett övertydligt sätt signalerar farorna med tidig sexdebut 
och liknande. De menar att ungdomar ser igenom program med en alltför 
uppenbar moralisk eller pedagogisk agenda. Medierna bör snarare användas 
som en utgångspunkt för diskussion, än som propagandaapparat menar de.  

Den typ av mottagarstudier som Buckingham, Bragg, Kelley och Davies 
genomfört belyser utförligt mottagandet av i första hand television men också 
andra mediematerial och hur materialet används som underlag för ungdomars 
förhandlingar av identiteter och meningsskapande i frågor rörande sexualitet. 
Forskarna intresserar sig för vilka diskurser som används när barn, ungdomar 
och vuxna talar om programmen, men analyserar inte vilka diskurser som 
används i programmen. De betonar alltså meningen som uppstår i mötet med 
materialet men bortser från innehållet i sig.  

Andra studier fokuserar på hur TV och film kan användas som underlag 
för diskussioner i pedagogiska sammanhang om olika aspekter av genus och 
sexualitet. Det vill säga hur material som inte har någon uttalad didaktisk 
ambition ändå kan användas på ett sådant sätt. Till exempel studerar Kathleen 
Farrell (2006) hur dramaserien Queer as folk kan användas som underlag för 
diskussioner med unga amerikanska homosexuella män om hiv/aids. Vidare 
studerar Anna Sparrman (2006) hur skolbio i form av filmen Lilja forever  
används som underlag för diskussioner om maskulinitet, genus och manlig 
sexualitet i svenska skolor.  I denna typ av studier berörs innehållet i 
materialet men huvudfokus är ändå hur det mottas och vilka diskussioner det 
ger upphov till.  

Så långt om studier om TV som informell sexualundervisare och 
sexualitet i TV som inte har ett uttalat didaktiskt syfte. I det följande 
presenteras studier av television som har någon form av uttalad didaktisk 
ambition.  
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 TV-program med en didaktisk ambition  
I detta sammanhang kan nämnas John Tulloch och Deborah Lupton (1997) 
som i Television, AIDS and risk. A cultural stud ies approach  to health 
communication, undersöker hur hiv/aids konstrueras i television och hur detta 
uppfattas av en ungdomspublik. I likhet med Buckingham & Bragg (2004) 
problematiserar de televisionens möjlighet att påverka människor och 
distanserar sig från den i huvudsak amerikanska kvantitativa effekt- 
forskningen, som enligt dem utmärks av en förenklad syn på kommunika-
tion.16 Deras metodologiska ambition är dock att visa att kvantitativ 
forskning har sina förtjänster och kan kombineras med cultural studies. 
Tulloch och Lupton kombinerar därför kvantitativ och kvalitativ metod när 
de studerar hur hiv/aids som risk presenteras i ett urval av australiensiska, 
brittiska och amerikanska dramaserier och TV-reklam. Det är dramaserier 
och reklam som är utvecklade i samråd med hälsokommunikatörer, i syfte att 
få fram specifika budskap om hiv/aids och kondomanvändande. Det material 
de studerar är alltså informella läromedel som har en didaktisk ambition. 
Studien behandlar produktionen av sådant material, genom deltagande 
observation och intervjuer med producenter och hälsokommunikatörer. 
Vidare gör de en diskursanalytiskt inspirerad innehållsanalys av programmen 
och reklamen. Sedan gör de en kvantitativ studie av publikens respons; hur 
tolkade de innehållet utifrån givna kategorier? Detta följs sedan upp av 
kvalitativa intervjuer. De gör alltså analyser av flera steg i kommunikations-
processen.  
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I den innehållsliga analysen kommer Tulloch och Lupton fram till att 
dramaserierna och reklamen använder sig av samma diskurser, till exempel 
konstruktioner av ”skyldiga” och ”oskyldiga” offer för hiv. De menar att 
statsfinansierad reklam har en normaliserande funktion och spelar på 
stereotypa könskonstruktioner. Den positionerar ”allmänheten” som utsatt för 
hot från marginaliserade grupper som homosexuella män och sprutnarkoma-
ner. Den nordamerikanska reklamen har dessutom en starkt moraliserande 
konservativ ton och uppmanar till trohet och bevarandet av kärnfamiljen. 
Reklamen riktades till heterosexuella yngre och sprutnarkomaner och 
ignorerade homo- och bisexuella män som målgrupp. Vad gäller dramaserier 

 
 
16 De kritiserar forskning som utgår ifrån en kommunikationsmodell med sändare och 
mottagare där forskaren antar att det avsedda budskapet kommer fram om sändaren 
kan eliminera felkällor och ”brus”.  I det här fallet handlar det om föreställningen om 
att om hälsoupplysningen har ett genomtänkt budskap, nischat till rätt målgrupp 
kommer människor att förstå det och agera efter det genom att använda kondom och 
inte dela sprutor vid droginjektioner. 

 



 
 

konstaterar Tulloch och Lupton att det skett en förändring över tid. 
Karaktärer med hiv/aids under mitten av 1980-talet var en ”skyldig” 
homosexuell man, sedan (slutet av 1980-talet och början av 1990-talet) en 
”oskyldig” ung heterosexuell kvinna, medan vita heterosexuella 
medelklassmän sällan porträtteras som hiv/aidsmittade. De framställs istället 
som hälsosamma och kontrollerade, hotade av ”de andra” riskfulla. Det 
framkommer i mottagarstudierna att tittarna sympatiserade och identifierade 
sig med de aidssmittade som uppfattades som oskyldiga offer, medan de som 
fått infektionen på grund av ”vårdslöshet” inte fick samma sympati.   

Tulloch och Lupton presenterar även en enkätundersökning och en 
intervjuundersökning med australiensiska ungdomar om televisionens bilder 
av hiv/aids och hur det kan jämföras med skolans undervisning om det 
samma. De kommer fram till att ungdomarna, när de blev tillfrågade om vad 
som kännetecknar god information om hiv/aids inte gjorde någon skillnad på 
hiv/aids-information från skolan eller TV, det vill säga dessa betraktades inte 
som väsensskilda eller per se bättre eller sämre i sig. Det väsentliga var inte 
mediet utan vad som sades och gjordes (1997:214). Televisionen uppfattades 
dock som ett bättre exempel på god information, eftersom den konkret 
skildrar hur en person med aids ser ut och hur sjukdomen påverkar kroppen, 
och på grund av att de ansåg att de redan lärt sig allt från TV innan det tas 
upp i skolan (1997:210). Det ungdomarna efterfrågade från både skola och 
television var mer information om andra sexuellt överförbara infektioner än 
hiv/aids, mer bilder av smittade människor och genitalier, och att budskapen 
skulle framföras i en mer jämbördig ton. 

Inom ramen för ett forskningsprojekt som handlar om svenska etermedier 
fram till att det statliga TV- och radiomonopolet upphör i slutet av 1980-talet 
skriver Ulla Abrahamsson (1999:159) om personliga brevlådor i radio och 
TV. Abrahamssons huvudsakliga syfte är att belysa vilka typer av 
faktaprogram som sänts i public service mellan dessa år, och vilka 
förändringar som skett. Hon nämner här ”Linje lusta”, ett stående inslag i 
programmet Sköna sö ndag 1986-87, i vilket sexualupplysaren Malena 
Ivarsson bland annat visade erotisk film och svarade på frågor om sex- och 
samlevnad. Abrahamsson menar att brevlådeprogram, en genre i vilken 
frågor om samlevnad, barnbegränsning och familjerådgivning belyses, hade 
en stark ställning före och efter andra världskriget, försvann under 1970-talet, 
men fick en viss renässans under 1980-talet, för att sedan försvinna igen 
under 1990-talet (Abrahamsson, 1999: 219).    

Inom ramen för forskningsprojektet ”Etermedier i konkurrens” skriver 
Furhammar (2006:113) om avmonopoliseringen av den svenska televisionen 
och de kommersiella kanalernas intåg. I denna studie, som också nämndes i 
det inledande kapitlet, kartlägger Furhammar vilka program som sänts och 
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hur medielandskapet förändrats mellan sent 1980-tal och tidigt 2000-tal. 
Furhammars huvudtes är att programutvecklingen speglar en förändrad 
mentalitet i samhället. Ett tydligt uttryck för detta är vad som beskrivs som en 
tilltagande intimisering av programinnehållet. Detta exemplifieras med 
uppkomsten av program i vilka människor talar ut, datingprogram med mera. 
Furhammar menar att underhållning och känsloorienterad TV getts utrymme 
på bekostnad av seriositet och att det är den kommersiella televisionen som 
gått i bräschen för denna förändring. Furhammar ägnar ett kapitel åt ”sex i 
TV” och tar upp detta ämne i stort. Han skriver om sex i dramaserier och 
dokumentärer men också specifikt om sexualupplysningsprogram. 
Furhammar drar slutsatsen att TV kan betraktas som en frigörande agent, som 
tillsammans med andra aktörer som RFSU, folkrörelserna, skolsystemet, 
reklamen och modet bidragit till en ökad öppenhet på det sexuella området. 
Televisionens bidrag består i att avdramatisera tabun och synliggöra tidigare 
förbjudna områden, exempelvis genom dokusåpornas förment autentiska 
sexscener och mer eller mindre spekulativa dokumentärer om ovanliga 
sexuella böjelser. Mot detta målar dock Furhammar upp en baksida av 
frigörelsen. Genom den ökade visualiseringen skapas också grupptryck och 
prestationsnormer. Den grupp som enligt Furhammar får stå som symbol för 
frigörelsens baksida är barn och ungdomar:  

 
Små barn dras in i den mediala sexualiseringsprocessen och framträder 
inför kamerorna i pedofilt utstuderade utstyrslar. De erotiskt laddade 
dokusåporna har stor barnpublik och de hårdpornografiska uppvisningarna 
i filmkanalerna står för den mest åskådliga pedagogiken i tonårsgeneratio-
nernas biologiska allmänbildning (Furhammar, 2006:126). 
 

Furhammar skriver också mer specifikt om sexualupplysningsprogram. Som 
Abrahamsson (1999:219) lyfter fram fanns det inga frågelådor om privata 
problem i public service under 1990-talet. Furhammar framhåller att denna 
genre istället återupptas i de då nya kommersiella kanalerna, genom en rad 
olika program som jag nämnde i det inledande kapitlet. Furhammar menar att 
kändisar med ”exhibitionistiska böjelser” är ett vanligt inslag i den 
kommersiella televisionen. I anslutning till det skriver Furhammar följande 
om Fråga Olle: 

 
Kändisfixeringen och den pikanta atmosfären fanns kvar men snyggt 
balanserad mot det pedagogiska allvaret hos den både sakförståndige och 
spirituelle sexologen Olle Waller som kommenterade, gav råd och svarade 
på tittarfrågor (Furhammar, 2006:123). 
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Furhammars studie är beskrivande och recenserande. Den sätter in svenska 
sexualupplysningsprogram i kommersiell television i ett sammanhang men 
analyserar inte programmens innehåll närmare.  

Det finns ett fåtal studier om sexualupplysningsprogram i amerikansk 
television. De handlar om sexualupplysaren Dr. Ruth Westheimer som i 
programmet Good sex  (1980-tal) svarar på tittarfrågor i direktsändning. I 
programmet deltar också en känd person, exempelvis en artist, samt en 
programvärd. Programmet studeras av Bryan Crow (1986) ur ett 
konversationsanalytiskt perspektiv. Crow studerar vilka kommunikativa 
strategier som används, till exempel hur samtalen upprättas med stiliserade 
hälsningsfraser och hur samtalen avrundas med avskedsfraser och tack i 
denna typ av direktsänd frågelåda. Crows huvudpoäng är att programformatet 
i huvudsak kan hjälpa publiken med sexualrelaterade problem, men att det är 
mindre värdefullt för dem som faktiskt ringer in och ställer frågor. De som 
ringer in är nämligen mer upptagna av att hålla sig inom ramarna för 
förväntat beteende och misslyckas därför ofta med att presentera sina 
problem på ett så specifikt sätt som krävs för att få ett uttömmande svar. I en 
annan studie fokuserar Rodney Buxton (1991) på Dr. Ruth Westheimer som 
medieperson, som en ”kulturell ikon” och uppbärare av en ”stjärndiskurs” 
(star discourse). Buxton analyserar situationer som uppstår när Dr. Ruth 
gästar pratshower som Late night with  David Letterman  med flera. Buxton 
menar att Dr. Ruth genom sin karismatiska personlighet kombinerad med 
expertis som professionell sexualupplysare tillåts ta upp ämnen som annars 
skulle klippts bort innan sändning. På så sätt har hennes egna program och 
hennes medverkan i andra program bidragit till att flytta gränserna för vad 
som är möjligt att tala om i amerikansk TV, menar Buxton (1991). 

  

Utbildningsprogram som Utbildningsradion och 
motsvarande 
Överhuvudtaget är det svårt att finna internationell forskning om 
utbildningsprogram, något som också Maija Runcis och Bengt Sandin 
(2006:18) påpekar.17 I frågan om sexualundervisning i utbildningsprogram 
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17 Runcis och Sandin talar uttryckligen om att det internationellt sett skrivits lite om 
utbildningsprogram ur ett historiskt perspektiv. Min uppfattning, efter sökningar i 
tidskrifter och databaser, är dock att det även gäller samtida material, åtminstone vad 
gäller sex och samlevnad och närliggande områden. Runcis och Sandin hänvisar 

 



 
 

kan kanske förklaringen till detta sökas i att barn/ungdom och sexualitet är ett 
område som i många länder är kontroversiellt och att det därför kanske inte 
finns så många program att forska om överhuvudtaget. Till exempel den 
amerikanska educational television förefaller inte ägna något större utrymme 
åt frågor om sexualitet. En studie som dock nämner området är Childrens 
learning from educational televi sion: Sesame street and beyond i vilken 
Shalom M. Fisch (2004) studerar vad och hur barn lär sig av utbildningspro-
gram inom olika områden. Fisch (2004:120) lyfter fram sex och samlevnad 
som ett mycket känsligt område som måste hanteras på ett speciellt sätt. 
Fisch beskriver hur man gick tillväga vid sändningen av ett timslångt 
specialprogram om sex riktat till 8-12 åringar. Programmet tog upp bl. a. 
pubertet, heterosexuellt samlag och homosexualitet. Utgångspunkten var 
alltså att detta var väldigt känsliga frågor, inte minst för konservativa och 
religiösa föräldrar som antas vara skeptiskt inställda till sexualundervisning. I 
samband med sändningen fick föräldrarna därför en tryckt guide att använda 
som diskussionsunderlag. Det betonades nämligen att föräldrarna skulle titta 
på programmet med barnen, för att de skulle kunna fylla på med sina egna 
åsikter om onani och homosexualitet. Genom en sådan strategi kunde man 
sända ett program med känsligt innehåll, men undvika att ge barn endast en 
uppfattning om svåra frågor, och slippa stöta sig med familjer som praktiserar 
olika religioner, menar Fisch. Fischs huvudpoäng med att lyfta fram detta 
sexualupplysningsprogram är att visa att man med rätt tillvägagångssätt kan 
använda educational television på områden som vanligtvis betraktats som 
alltför känsliga för att dryftas i TV-mediet i USA.  

Det finns en rad studier om den svenska utbildningsradion. Merparten av 
dessa studier härrör från forskningsprojektet ”Välfärdsstat, medier och 
modernisering”. Inom detta projekt beskrivs utbildningsprogrammens 
historia och analyseras i relation till framväxten av välfärdssamhället och 
moderniseringsprocessen. Några av studierna skildrar det politiska och 
historiska sammanhanget som utbildningsradion ingår i, formas och 
förändras av (Lindell, 2005; Sandin & Runcis, 2006). Andra studier fokuserar 
på olika typer av utbildningsprogram och analyserar programmens innehåll. 
Här studeras exempelvis utbildningsprogram om narkotika och läs- och 
skrivsvårigheter (Areschoug & Zetterqvist Nelson, 2005), utbildningspro-
gram för förskolan (Lindgren, 2006) och utbildningsprogram om litteratur 
(Martinsson, 2004). Här finns också en volym som behandlar program om 
sexualitet. Det är tidigare nämnda Forsslund (2002) som studerar bland annat 
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endast till Shalom M. Fisch (2004) när de nämner internationell forskning om 
utbildningsprogram. 

 



 
 

program i sexualkunskap från 1954-59. Skolradions program om sexualitet 
har också, som tidigare nämnts, studerats av Seifarth (2005) som belyser 
skolradions sexualupplysning 1954-1974 ur ett kulturvetenskapligt 
perspektiv.  

Inom ”Välfärdsstat, medier och modernisering” är det en studie som 
belyser program som är föremål för föreliggande studie. Det är Ann-Kristin 
Wallengrens (2005) UR-bilder. Utbildningsprogram som tv- genre som 
analyserar bland andra Stop! och Ramp ur ett genreperspektiv. I denna studie 
utreder Wallengren huruvida man kan göra distinktioner mellan folkbildande 
och undervisande program och diskuterar vad som utmärker Utbildningsradi-
ons program gentemot andra folkbildande public service-program. 
Wallengren kommer fram till att en del av utbildningsradions program kan 
vara svåra att skilja från andra folkbildande program i public service, men att 
utbildningsprogram ändå kan betraktas som en egen genre.  

Utifrån denna forskningsöversikt kan ett antal slutsatser dras. För det 
första kan det konstateras att det överhuvudtaget finns få studier av samtida 
formella läromedel i sex och samlevnad. Inom Sverige är Utbildningsradion 
välbeforskad men inte vad gäller innehållet i samtida program om sex och 
samlevnad. Vad gäller televisionen som informellt läromedel dominerar 
internationellt sett två typer av studier: kvantitativa studier av icke-didaktiskt 
TV-innehåll samt mottagarstudier av i huvudsak icke-didaktiskt TV-innehåll. 
Vad gäller sexualupplysning i kommersiell television finns det ytterst få 
studier, och i princip endast en svensk studie (Furhammar, 2006) som 
behandlar ämnet översiktligt men inte studerar programmens innehåll.  

Utifrån denna bakgrund avser föreliggande studie att bidra till kunskap 
om det ämnesmässiga innehållet i Utbildningsradions nyare produktion på 
detta område, samt till mer ingående kunskap om hur sexualupplysning 
bedrivs och vad den innehåller i kommersiell television. I nästa kapitel 
presenteras studiens teoretiska och metodologiska utgångspunkter, samt det 
tillvägagångssätt som använts i analysarbetet.  
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K A P I T E L  T R E  

 

Teoretiska utgångspunkter,           
material och metod 

 
Denna studies teoretiska utgångspunkter är hämtade från olika håll. Vid sidan 
av ett diskusanalytiskt perspektiv är det den växande forskningen om 
sexualitet och kön som potentiellt föränderliga konstruktioner som utgör 
grunden för det teoretiska perspektivet.  

Sexualupplysning och sexualundervisning betraktas i denna studie som 
en diskursordning inom vilken ett antal olika diskurser verkar och 
konkurrerar. Innehållet i de program som analyseras betraktas utifrån ett 
diskursanalytiskt perspektiv som inlagor om vad och på vilka sätt man just nu 
i en utvidgad bemärkelse kan tala om sexualitet i TV. Vad kan sägas och 
vilka ämnen tas för givna? Vilka ämnen råder det olika uppfattningar om och 
hur syns det? Vilka subjektspositioner skapas och vilket utrymme ges för 
förhandling om dessa?  
 

Diskursteoretiska utgångspunkter 
Jag utgår i huvudsak från teorier om diskurs utvecklade av Michel Foucault, 
bland annat såsom beskrivs i Vetandets arkeologi  (1969/2002), en bok i 
vilken Foucault beskiver och utvecklar den teori och metod som använts i 
hans tidigare verk. Jag har också inspirerats av Ernesto Laclau och Chantal 
Mouffes (1985/2001) diskursteori i vilken de i hög grad utgår ifrån men 
också modifierar Foucaults teorier.  

En central utgångspunkt för socialkonstruktionistisk diskursanalys står 
att finna i vad som kommit att kallas den språkliga vändningen, genom vilken 
språket har kommit att betraktas som ett system i sig och inte som en direkt 
avspegling av verkligheten (Börjesson, 2003:26, 69). Laclau och Mouffe 
(1985/2001:108) exemplifierar denna ståndpunkt med ett fenomen som en 
jordbävning: den existerar oberoende av vad människor tänker eller säger, 
men kan enbart förstås som ett objekt inom en diskurs. Det är nämligen först 
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genom att beskrivas eller tänkas om som exempelvis ett naturfenomen eller 
ett uttryck för guds vrede som jordbävningen görs begriplig. Det betyder att 
fenomen blir något genom de sätt som de förstås. På så sätt är varje objekt 
något som får sin betydelse genom diskurs, och talet om något är inte neutralt 
utan producerar specifika sätt att se på världen. Det är vidare de 
beskrivningar som görs av objekten som är föremål för en diskursanalys.  

En elementär utgångspunkt i det diskursanalytiska perspektivet är alltså 
att språket inte är neutralt utan snarare bör förstås som ett maktsystem, 
genom att språkbruk skapar representationer av verkligheten. En 
grundläggande förståelse för språkets roll i ett diskursanalytiskt perspektiv 
kan med hjälp av Foucault formuleras på följande sätt:  

 
Alla vet att man inte får säga allt, att man inte kan tala om vad som helst 
när som helst och, slutligen, att inte vem som helst får tala om vad som 
helst (Foucault 1971/1993:7). 
 

Genom denna till synes enkla formulering kan man ställa en rad analytiska 
frågor kring vem det är som får tala och i vilket givet sammanhang det är 
möjligt att tala, vad det överhuvudtaget går att tala om och därigenom också 
vad det inte går att tala om. På så sätt är språkbruk som diskurs intrikat 
sammanflätat med makt. Med makt avses här processer som kommer överallt 
ifrån och som ligger inbäddade i alla relationer (Foucault, 1976/2002:104). 
Talet om något kan förstås som både en effekt av makt, till exempel om ett 
subjekt eller en institution genom sin position ges utrymme att tolka och 
kategorisera, och som ett instrument för maktutövande, genom att 
benämningar också skapar olika positioner (Foucault, 1976/2002:110).  

Med själva termen diskurs avser Foucault (1969/2002:144) utsagor 
(meningsbärande tal, det vill säga ord som satts samman till något som går att 
förstå) som i sin tur bygger på tidigare utsagor som tillsammans skapar en 
kedja. Det är emellertid inte vad som helst som betraktas som en utsaga, utan 
det är en utsaga som skapar specifika objekt (och subjekt). Diskurs handlar 
dock inte enbart om språk:  

 
Visserligen består diskurserna av tecken; men de nöjer sig inte med att 
begagna dessa tecken för att beteckna ting. Det är detta mera de uträttar 
som gör det omöjligt att reducera dem till språk och tal. Det är detta 
”mera” som måste tas fram och beskrivas (Foucault, 1969/2002:67).  
 

Diskurser kan vidare förstås som ”praktiska handlingar som systematiskt 
bildar de objekt de talar om” (ibid). Detta betyder att diskurser är praktiker 
och därmed ges diskurser inte enbart en språklig dimension. Det innebär 
vidare att ”tal” och ”utsagor” måste förstås i en vidare mening än som just 
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tal. Laclau och Mouffes (1985/2001:111) definition av diskurs är snarlik. De 
ser diskurs som ett system av olika entiteter, ”moment” som tillsammans 
skapar objekt och subjekt. Diskurser kan förstås som en slags struktur inom 
vilken mening skapas genom sammankoppling av olika tecken. Diskurser är 
därmed mer eller mindre fasta sätt att betrakta olika företeelser. Genom att 
diskurser byggs upp av sammankopplingar av tecken är de alltså 
föränderliga, på så sätt att tecknen kan kopplas ihop på olika sätt, nya tecken 
kan införlivas i en diskurs och på så sätt förändra den. Därmed är diskurser 
att betrakta som tillfälliga fastlåsningar av betydelse.  Betydelser kan 
nämligen aldrig fixeras slutgiltigt och därför pågår en kamp om 
definitionerna (Laclau & Mouffe, 1985/2001:109-114).  

Som framkom i  föregående  kapi te ls  avsni t t  om kvant i ta t iva  
innehållsanalyser (Hetsroni, 2007; Kunkel et al, 2007) om förekomsten av 
”sex i TV” så råder det olika uppfattningar om vad som kan betraktas som 
bilder av sex och sexualitet, något som leder till att studier kommer fram till 
olika resultat vad gäller förekomsten av sex i amerikansk TV. Utifrån ett 
diskursanalytiskt perspektiv kan man då konstatera att det finns en oklarhet i 
hur långt en sexualitetsdiskurs sträcker sig och att den har oklara gränser. En 
uppenbar slutsats som kan dras av detta är förstås att sex och sexualitet är 
mångtydiga företeelser som inte kan reduceras till exempelvis biologi eller 
kroppsliga akter. En central utgångspunkt för denna studie är därför att 
sexualitet är ett komplext fenomen som inte kan beskrivas eller förstås på 
något entydigt sätt. En uppenbar paradox är till exempel att sexualitet både är 
något privat och offentligt, genom att beskrivas som något som bör äga rum i 
hemmet, men också vara föremål för offentlig debatt och som innehåll i TV-
program (Ojajärvi, 2001; Crow, 1986). Bäckman (2003:11) reflekterar över 
detta förhållande i relation till skolans sexualundervisning, och ställer 
retoriskt frågan om varför skolan över huvud taget ska undervisa om något 
som ofta betraktas som personligt och naturligt. Svaret på denna fråga står 
förstås att finna i att sexualiteten är ett område som regleras av ett antal 
normer och tabun, och att det från skolans och andra upplysande instanser 
finns en vilja att presentera önskvärda bilder av god sexualitet.  

Även om Michel Foucault inte var den förste att beskriva sexualiteten 
(”könet”) som en diskursivt producerad historiskt och kulturellt beroende 
företeelse har hans trebandsverk Sexualitetens historia fått ett genomslag som 
inte kan överskattas (Bergenheim & Lennerhed, 1997; Jagose, 1996). En 
avgörande tes i Foucaults forskning om sexualitet är att sexualiteten inte bör 
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betraktas som en inneboende drift som förtrycks genom maktutövande.18 
Istället bör sexualiteten betraktas som ett mönster som skapas diskursivt 
genom komplexa makt- och vetandestrategier (Foucault, 1976/2002:114). 
Foucault (ibid:56) framhåller att det sedan 1700-talet skett en explosion av 
diskurser kring könet, med vilket han menar att olika sexuella praktiker och 
identiteter har skapats, namngivits, klassificerats och rangordnats bland annat 
genom framväxande vetenskapliga discipliner som medicin, psykologi och 
pedagogik. Genom det frekventa ”talet om könet” har sexualiteten både blivit 
till som ett eget område för undersökningar och analyser och kommit att 
betraktas som en väsentlig del av människors identitet.  

Utifrån bland annat Foucaults tankar om sexualitet menar Eve Kosovsky 
Sedgwick (1990:29) att sex och sexualitet idag, i västerländska samhällen 
spänner över i stort sett alla aspekter av tillvaron; från lagstiftning till fantasi. 
Därför kan sexualiteten definieras på följande sätt: 

 
[T]he array of acts, expectations, narratives, pleasures, identity-formations, 
and knowledges, in both women and men, that tends to cluster most 
densely around certain genital sensations but is not adequately defined by 
them. 
 

Jag ansluter mig till denna breda definition med specificeringen att jag med 
termen sexualiteter avser begärsriktningar, det vill säga ”läggningar” som 
homo-hetero-bisexualitet. Därmed väljer jag en pragmatisk och inkluderande 
definition av sex och sexualitet. Utifrån det valda perspektivet blir det 
nämligen motsägelsefullt att försöka nagla fast vad sex och sexualitet är i 
någon absolut mening. Poängen är att sexualitet i sig är en företeelse som 
produceras och förstås genom diskurser. Detta kan sammanfattas så som att 
”Inget är sexuellt utan att det benämns och uppfattas som sexuellt” 
(Bergenheim & Lennerhed, 1997:13). På så sätt betraktar jag programinne-
håll som placeras under rubriker som till exempel ”Tjejer, sex och lust” som 
att det handlar om sexualitet. En underliggande fråga, som alltså inte är en 
specifik frågeställning, för denna studie blir då att undersöka vad som 
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18 Foucault (1976/2002) problematiserar det han kallas förtryckshypotesen, det vill 
säga uppfattningen om att sexualiteten sedan 1600-talet och framåt har förtryckts och 
stängts inne. Han poängterar dock att han inte säger att sexualiteten inte har 
förtryckts (s. 39-40). Han är emellertid ute efter att undersöka varför människor är så 
intresserade av att tala om att sexualiteten förtrycks. Vidare framhåller han, genom 
synen på makt som något produktivt istället för enkom förtryckande, att uttalade 
förbud mot olika sexuella praktiker t. ex. pojkars masturbation genererat ett 
omfattande offentligt tal om sexualiteten, snarare än hemlighållit och låst in den. 

 



 
 

placeras under rubriken sex, istället för att peka ut vad av programinnehållet 
som handlar om sexualitet ”egentligen” och vad som inte gör det.  
 

Genus och den heterosexuella matrisen 
Föreställningar om könsskillnad förefaller vara en ofrånkomlig aspekt av 
sexualupplysning, där talet om flickor/pojkar, killar/tjejer och män/kvinnors 
olika eller lika lust, syn på kärlek, kondomanvändade, pornografi och så 
vidare är en central del av innehållet. Som konstaterades i det inledande 
kapitlet är det därför inte förvånande att många studier på området utgår ifrån 
ett genusperspektiv. Vad som menas med ett genusperspektiv är dock inte 
givet. 

En utgångspunkt som används av Forsslund (2002) i studier av 
hälsoprogram och Byrman (2002) i studier av preventivmedelsbroschyrer är 
teorin om genussystem såsom den presenteras av Yvonne Hirdman (1988). I 
denna teori skapas en dikotomi mellan man och kvinna (isärhållande), genom 
förstärkning av påstådda skillnader mellan könen, samt en hierarkisering som 
placerar mannen som norm, överordnad kvinnan som avvikare. Hirdmans 
teori är formulerad med inspiration från Gayle Rubins (1975/1997) teori om 
ett sex/gendersystem, där Rubin pekar på hur sexualitet, kön och genus 
skapas simultant och hur uppdelningen i två kön skapar en obligatorisk 
heterosexualitet. Som många påpekat (t. ex. Gothlin, 1999:4-5; Ambjörnsson, 
2004:17)  har Hirdman dock valt att fokusera specifikt på kön och bortsett 
från sexualitetens roll i sex/gendersystemet. Detta får som följd att studier av 
sexualupplysning och sexualundervisning som utgår ifrån denna teori om 
genussystem inte fördjupar frågor om sexualitet utan enbart studerar vilka 
relationer som skapas mellan män/kvinnor och pojkar/flickor.     

Jag menar istället att studier av upplysning och undervisning om 
sexualitet har mycket att tjäna på att belysa de konstruktioner av sex och 
sexualiteter som ligger inbyggda i konstruktioner av män och kvinnor. Vidare 
menar jag att framställningar av olika sexualiteter som homo- och 
heterosexualitet behöver analyseras närmare, och inte tas för givna som 
deskriptiva termer (Jagose, 1996:18). Istället för att utgå ifrån en 
genussystemteori som i huvudsak negligerar konstruktioner av sexualitet har 
jag därför inspirerats av Judith Butlers (1990/1999) teorier om genus och den 
heterosexuella matrisen. Butler, som bland annat inspirerats av Rubin, är en 
feministisk filosof som också betraktas som en av queerteorins 
förgrundsfigurer. Queerteori är emellertid inte något enkelt avgränsat 
teoretiskt fält utan ett samlingsnamn för kritiska studier av sexualitet, utifrån 
perspektiv utvecklade från gay and lesbian studies samt feministisk och 
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poststrukturalistisk teori. Det queerteoretiska perspektivet sätter fokus på 
heterosexualiteten som normsystem och problematiserar en förväntad och 
naturliggjord koppling mellan biologiskt kön, genus och sexualitet (Jagose, 
1996).  

I Gender Trouble  (1990/1999) försöker Butler bryta den tidigare inom 
feministisk teori centrala uppdelningen mellan kön och genus, i vilken kön 
stod för biologiskt kön och genus för sociala aspekter av kön, det vill säga 
socialt konstruerat kön. Butler problematiserar det faktum att en sådan 
uppdelning tar det biologiska könet för givet och naturliggjort uppdelat i två 
kön, man och kvinna. Butler hävdar istället att det biologiska könet inte är 
fördiskursivt, det vill säga att kroppen saknar innebörd innan den iscensätts 
genom språk och handling. Detta synsätt kan förstås utifrån Laclau och 
Mouffes (1985/2001:108) exempel med jordbävningen som tidigare 
nämndes. Det finns kroppar, men det är genom performativitet: tal och 
handling som kroppar görs till och kommer att förstås som just ”manliga” 
och ”kvinnliga” kroppar. På så sätt är upplevelsen av en stabil könsidentitet 
skapad genom upprepade iscensättningar av kön (Butler, 1990/1999:33). 
Därmed är kön såväl som genus att betrakta som konstruktioner som skapas i 
ett socialt och kulturellt sammanhang.  

Inom det genusvetenskapliga fältet råder idag en samsyn kring att 
uppdelningen i kön/genus är olycklig på så sätt att ”biologin” då riskerar att 
lämnas oproblematiserad (Järvinen, 1997:58). Därför används båda 
begreppen kön och genus av svenska forskare som beteckning för socialt 
skapat, historiskt och kulturellt bundet kön (Gemzöe, 2002:81).19 En central 
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19 Vilket av begreppen som är mest relevant finns det dock olika uppfattningar om. 
Etnologen Anna Sofia Lundgren (2000:27) menar att begreppet kön är att föredra för 
att det används i vardagligt tal och för att begreppet genus är direkt kopplat till 
kön/genus- distinktionen. Ett användande av genusbegreppet skulle därför, enligt 
Lundgren, implicera att det finns ett oproblematiserat kön under det sociala genuset. 
Fanny Ambjörnsson (2004:11) framhåller istället att ett användande av 
genusbegreppet tydliggör att det handlar om ett analytiskt begrepp i kontrast till det 
vardagliga talet om könsskillnad som var frekvent i den skola hon studerade. 
Ambjörnssons framställning är också ett tydligt exempel på hur genus och kön 
används synonymt i samma studie, bland annat av som hon säger, stilistiska skäl. Till 
exempel kan det vara enklare att beteckna kroppar eller företeelser som ”könade” 
istället för ”genusifierade”. Poängen är att diskussionen om vilken term som är mest 
användbar är underordnad den betydelse man fyller begreppet med, och som framgått 
är den betydelse man utgår ifrån att det handlar om sociala konstruktioner av kön 
eller genus. 
 

 



 
 

aspekt av denna uppfattning är att genus därför inte kan reserveras för studier 
av ”män” och ”kvinnor”, då en sådan utgångspunkt leder till en reproduktion 
av föreställningen att människan är indelad i binära kön. Istället bör studier 
av genus vara öppna för alla möjliga sätt att organisera begär, kropp och 
hormoner (Butler, 2006). Om det sedan är så att det i det undersökta 
materialet enbart handlar om konstruktioner av ”kvinnor” och ”män” så ska 
det betraktas som ett resultat och inte en utgångspunkt.  

I de undersökta programmen talas det om tjejer och killar, (eller 
flickor/pojkar, kvinnor/män) och det som här undersöks är vilka egenskaper 
och problematiker som knyts till dessa grupper, som i det valda perspektivet 
förstås som konstruerade. Jag kommer för läsvänlighetens skull att använda 
termerna tjejer/killar, även om det i enlighet med det valda perspektivet vore 
mer adekvat att skriva ”kroppar som könas som kvinnor och män” eller 
”genusifierade kroppar”. Som Butler (1993:222) påpekar skapar dock 
användandet av välkända termer en begriplighet. Att en term är ifrågasatt 
betyder inte att den inte kan användas. Däremot bör man vara uppmärksam 
på det meningsskapande som användandet av en viss term utestänger. 
Exempelvis skapar användandet av termen ”kvinna” en homogenisering som 
döljer skillnader baserade på ålder, etnicitet och sexualitet och ger bilden av 
kvinnor som något enhetligt och enkelt definierat. 

Att betrakta kön som något som görs genom ständiga citeringar istället 
för något som innehas innebär att betrakta kön som något föränderligt. Det 
innebär att det finns utrymme för iscensättningar som bryter mot den gängse 
uppfattningen om hur genus ska göras. Detta innebär att det teoretiskt sett 
finns en oändlig mängd sätt att iscensätta olika genus på. Det är dock vissa 
former av iscensättningar som blir begripliga, medan andra betraktas som 
obegripliga eller avvikande:   

 
Gender is the repeated stylization of the body, a set of repeated acts within 
a highly rigid regulatory frame that congeal over time to produce the 
appearance of substance, of a natural sort of being (Butler, 1990/1999:43-
44).    
 

Här presenteras genus som performativt, skapat genom ständiga 
upprepningar inom en strängt reglerande ram. Ramen är det som Butler kallar 
den heterosexuella matrisen, ett begrepp som beskriver relationer mellan 
genus och sexualitet. Denna matris komponenter är två separata kön som är 
olika och därför förväntas begära och komplettera varandra (ibid:194 not 6, 
passim). Denna ordning skapar förväntningar och regler för hur ”kvinnor” 
och ”män” ska agera, se ut och så vidare och skiljer ut det som inte passar in. 
I föreställningen om två kön som begär och kompletterar varandra, det vill 
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säga heterosexualitet, upprättas homosexualitet som motsats. När genus 
iscensätts enligt matrisen produceras igenkännbara och önskvärda 
heterosexuella män och kvinnor.  På så sätt tar Butler fasta på att görandet av 
kön är intimt sammankopplat med görandet av sexualitet.  

I det undersökta materialet handlar det delvis om iscensättningar av kön, 
men det handlar också om att man i programmen utgår ifrån kategorierna 
killar och tjejer i sitt tilltal genom rubriker som ”Om killar, sex och kärlek” 
och ”Om tjejer, sex och lust”. Då är kategoriseringen redan gjord och det 
intressanta är att studera vilket innehåll kategorierna fylls med, det vill säga 
vad som tas upp som specifikt relevant för tjejer respektive killar inom de 
teman som utgör studiens fokus. Butler (1993:121f) använder, förutom 
performativitet och citering, begreppet interpellation för att förklara hur 
könade identiteter och positioner materialiseras.20 Butler utgår här från 
samma syn på subjektet som Foucault (1969/2002) och Laclau och Mouffe 
(1985/2001) inom det diskursteoretiska fältet. Genom att människor tilltalas 
(interpelleras) som ”kvinnor” och ”män” och de svarar genom att bete sig 
som kvinnor och män accepterar de dessa subjektspositioner inom den 
heterosexuella matrisen. På så sätt materialiseras alltså könade identiteter 
genom diskurs (Butler, 1993:225). Butler (1993) tänker sig att det genom de 
ständiga citeringarna också ges utrymme för variationer i det sätt på vilket 
interpellationen besvaras eller avvisas av subjektet. Det vill säga be-
nämningen kan modifieras av subjektet, men ramen är ändå satt genom att 
benämningen utgör grunden för hur ett avvisande kan göras. Detta är centralt 
för det sätt som deltagare i de undersökta programmen förstås i analyserna. 
Deltagarna tilltalas nämligen i egenskaper av att tillhöra olika kategorier som 
killar, tjejer, ungdomar, experter och så vidare, till exempel när man talar om 
pornografi och killar intervjuas om detta och därmed förväntas ha åsikter om 
ämnet grundat i en specifik könstillhörighet. Då är deras handlingsutrymme 
definierat utifrån benämningen ”kille” och vad som historiskt och socialt 
knyts till denna kategori. På så sätt består programmen av ständiga 
interpellationer som sätter ramar för hur samtalen ser ut.  

Vidare kan man också tänka sig att programmen interpellerar publiken på 
en rad olika sätt. Inom cultural studies–fältet använder Debbie Epstein och 
James Sears (1999:3) begreppet på ett tämligen allmänt vis när de menar att 
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20 Butler (1993) modifierar Louis Althussers (1970/1994) strukturalistiska 
interpellationsbegrepp. I den strukturalistiska versionen fanns det ingen möjlighet för 
subjektet att undkomma att acceptera benämningen, utan ”alla” interpelleras och 
”rekryteras” därmed som subjekt inom den ideologi som interpellerar (Althusser, 
1970/1994:130-131).   

 



 
 

människor ständigt interpelleras som ”heterosexuella” genom populärmedier, 
reklamaffischer och liknande. På samma sätt kan man naturligtvis betrakta 
televiserad sexualupplysning som interpellerande mot publiken.  
 

Heteronormativitet 
Ett till den heterosexuella matrisen närliggande begrepp är heteronormativi-
tet, ett för queerteorin centralt begrepp. Dessa två begrepp används ibland 
synonymt (se Bäckman, 2003:210). Vidare kallar Richardson, McLaughlin 
och Casey (2006:16) Butlers teori för ”the regulatory matrix of 
heteronormativity”. Den uppenbara skillnaden i hur de används är att 
begreppet heterosexuell matris alltid används med referenser till Butler, 
medan heteronormativitetsbegreppet är mer allmänt och också definieras på 
aningen olika sätt. Med heteronormativitet avses framförallt de ”strukturer, 
institutioner, relationer och handlingar som gynnar och producerar 
heterosexualitet som naturlig, självklar, önskvärd, privilegierad och 
nödvändig” (Cameron & Kulick, 2003:55, min översättning). Vidare 
uppmärksammas att det är specifika former av heterosexualitet som är 
normerande, medan andra de facto heterosexuella praktiker inte åtnjuter 
samma status som naturliga, något jag kommer att återkomma till under nästa 
rubrik.  

Att sexualundervisning tenderar att utgå ifrån en heterosexuell norm 
framgår i studier av läroböcker (Nysäter, 2004; Larsson & Rosén, 2006) och 
skolans samlevnadsundervisning (Bäckman, 2003; Ambjörnsson, 2004:220-
222). Utan att föregå studiens resultat vill jag påpeka att det inte är svårt att 
se göranden av heteronormativitet eller den heterosexuella matrisen i det 
studerade materialet. Denna studie handlar dock inte i första hand om att 
bevisa att den heterosexuella matrisen görs i programmen, däremot är frågan 
om hur den görs och på vilka sätt den destabiliseras av relevans i relation till 
de teman som undersöks.  
 

Rangordning av sexuella identiteter och praktiker 
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Jag menar alltså att ett genusperspektiv som enbart fokuserar på relationer 
mellan män och kvinnor missar relevanta aspekter av hur sexualitet 
konstrueras. Jag menar också att sexualiteten är värd att studeras närmare, 
och inte enbart som en aspekt av genus. Sedgwick (1990:31) påpekar att 
genus och sexualitet ofta produceras samtidigt men att det framför allt är i 
konstruktioner av hetero- och homosexualitet som genus är en ofrånkomlig 
aspekt. Det vill säga, om det inte fanns en naturliggjord uppdelning i två kön 

 



 
 

skulle koncept som hetero/homo vara obegripliga och meningslösa. Andra 
sexuella företeelser som exempelvis onani eller pedofili behöver däremot inte 
nödvändigtvis förstås utifrån genus. Vidare finns det aspekter av sexualiteten 
som riskerar att lämnas utanför analysen om analysen enbart syftar till att 
studera vilka könsrelationer som skapas.  

Att sexualitet inte enbart regleras utifrån genus framhålls av Rubin 
(1984/1993) i den ofta citerade artikeln Thinking sex.21 Rubin (1984/1993:33) 
menar där att sexualitet och kön förvisso är relaterade till varandra, men att 
det kan finnas fördelar med att, i vissa fall, analysera dem separat eftersom de 
delvis skapas inom olika förtrycksordningar. Till exempel menar hon att 
lesbiska förtrycks som kvinnor men också som sexuella avvikare precis som 
andra sexuella avvikare varvid kön inte utgör hela förklaringen. Därför 
presenterar Rubin en teori om hur sexualiteten rangordnas, men utan att peka 
ut genus som nödvändig grund för detta.22 Rubin (1984/1993:13-15) 
presenterar ett diagram över vad som, i mitten av 1980-talet i USA, betraktas 
som fin och hälsosam respektive dålig och skadlig sexualitet. Följande 
betraktas som betraktas som god, normal och naturlig sexualitet: 
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21 Rubins artikel publicerades ursprungligen i Vance (1984). Jag refererar dock 
genomgående till artikeln publicerad 1993 eftersom den innehåller fler referenser och 
ett post script. 
22 Som framkommer av artikeln baseras detta synsätt på ett från Rubins håll missnöje 
med vid den tiden dominerande feministiska perspektiv som ”förklarat krig” mot 
pornografi, sadomasochism, pedofili och andra sexuella uttryck som Rubin inte 
fördömer. Rubin förklarar i en intervju med Judith Butler att artikeln delvis har 
övertolkats, på så sätt att den uppfattats som en diskvalificering av feministiska 
perspektiv på sexualitet. Rubin menar sig dock endast vilja betona att det inte är 
självklart att en specifik form av feministisk teori kan användas som utgångspunkt 
för studier om sexualitet, och att valet av ett specifikt perspektiv måste avgöras från 
studie till studie, dvs. det går inte att ta för givet att ett genderperspektiv alltid är det 
mest fruktbara (Rubin & Butler, 1994).  Genom min användning av Rubin menar jag 
ingalunda att sexualitet och genus ska studeras separat. Snarare distanserar jag mig 
ifrån ett genusperspektiv som inte inkluderar sexualitet och betonar istället 
förtjänsterna med ett perspektiv i vilket genus innefattar sexualitet. Genom att 
inkludera sexualitet blir det viktigt att studera hur denna rangordnas inom det valda 
empiriska materialet.  
 
 
 

 



 
 

Heterosexualitet, inom äktenskapet, monogami, i barnalstrande syfte, icke-
kommersiell, inom parförhållande, personer i samma generation, i hemmet, 
utan pornografi, utan hjälpmedel, och ”vaniljsex”, det vill säga mjuk sex.  
 
Det som betraktas som dåligt, onormalt och onaturligt är: 
 
Homosexualitet, ogifta, promiskuöst, ensam- och gruppsex, tillfälligt sex, 
över generationsgränser, offentligt, kommersiellt sex (bl. a. prostitution), 
pornografi, sexhjälpmedel, sadomasochism.    
 
Utifrån denna strikta uppdelning pekar Rubin ut områden som står under 
förhandling, på så sätt att de i olika grad befinner sig mellan polerna 
”normalt” och ”avvikande”. I detta spektrum finns bland annat ogifta 
heterosexuella par, promiskuösa heterosexuella, onani och stabila 
homosexuella parförhållanden Denna uppdelning är alltså en renodling av 
normer verksamma i USA för drygt tjugo år sedan. Det finns dock poänger 
med att aktualisera detta i relation till föreliggande studie. För det första blir 
det tydligt att det finns normer kring hur sexualitet bör organiseras. Med 
hjälp av ovanstående rangordning kan man också analysera vilka normer som 
är verksamma i dagens sexualupplysning. Man kan resonera kring vilka av 
dessa normer sexualupplysningen försöker förändra. Som kommer att framgå 
är exempelvis pornografi och homosexualitet områden för förhandling i de 
program som undersöks i föreliggande studie. Man kan också se en 
förändring över tid, som exempelvis när Skolradion på 1960-talet övergick 
från att framställa äktenskapet som ett krav för sexuella relationer, till att 
istället förespråka kärleksfull heterosexuell tvåsamhet som grund för 
ungdomars sexuella relationer (Seifarth, 2005; Forsslund, 2002). På så sätt 
uppgraderades kärleksfull heterosexuell tvåsamhet ett snäpp i värdehierarkin. 

Värdehierarkin visar också att inte heller ”all” heterosexuell aktivitet 
betraktas som fullt normal och naturlig. Det är nämligen bara heterosexualitet 
i en viss form (inom ett förhållande mellan två personer i samma generation, 
utan porr och så vidare) som passerar utan anmärkning. Att sexualitet kan 
förstås utifrån ett normsystem som inte enbart styrs av genus framgår på ett 
konkret sätt i Pia Laskars (2005) studie av sexhandböcker utgivna 1800-
1920. Laskar studerar hur heterosexualitet, det vill säga konstruktioner av två 
kön som antas begära och komplettera varandra sexuellt, framställs i 
sexhandböcker. Där framgår det hur den heterosexualitet och det 
heterosexuella samlaget gång på gång presenteras som naturligt och 
självklart, men att den naturliga positionen ingalunda är självklar utan skapas 
genom tabun mot samkönad sexualitet, och tabun mot klassmässig och etnisk 
blandning. Genom sådana tabun producerades bilden av en sund och 
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önskvärd borgerlig heterosexualitet. På så sätt visar Laskar hur 
maktordningar som kön, klass, etnicitet och sexualitet skär in i varandra i 
skapandet av en naturlig heterosexualitet. 

  

Material  
I det inledande kapitlet framgick det vilka program som utgör studiens 
huvudsakliga material. Valet av just dessa program är ett resultat av en 
urvalsprocess som här behöver kommenteras. Som tidigare nämnts har det 
sedan mitten av 1990-talet sänts ett antal olika sexualupplysnings- och 
undervisningsprogram, både i kommersiell television och i public service. 
Utifrån dessa har ett urval gjorts utifrån tre huvudkriterier: Det skulle vara ett 
samtida svenskt material, producerat med ett syfte att upplysa eller undervisa 
om sex och samlevnad, och det skulle vara riktat till unga människor. En 
initial utgångspunkt var också att materialet skulle ha en explicit koppling till 
skolväsendet. Därför föll valet på Utbildningsradion, som producerar 
kompletterande läromedel. En ytterligare dimension som gjorde 
Utbildningsradion intressant i detta fall är dess likhet med andra 
ungdomsprogram på detta område, och att de också sänds i den reguljära 
televisionen och då inte enbart på tider med få tittare (Wallengren, 2005). När 
materialinsamlingen gjordes år 2003-2004 fanns det tre programserier som 
passade in på ovanstående kriterier. Följaktligen valdes dessa ut som 
material. Som nämndes inledningsvis heter serierna Stop! om se x, Stop! och 
Ramp. De presenteras närmare nedan.  

Utifrån en kännedom om att det även finns sexualupplysning i kommer-
siell television, och att denna pekas ut som en kunskapskälla för ungdomar 
breddades studien till att även innefatta program som inte har någon formell 
koppling till skolväsendet. Här framstod programmet Fråga Olle  som ett 
relevant material, dels på grund av att det är den enda programserie av denna 
typ som sänts kontinuerligt under ett antal år, dels på grund av att 
programmet förhåller sig till skolans undervisning, vilket bland annat framgår 
av följande presentation av programmet:  

 
Fråga Olle är TV-programmet som lyckats där sexualundervisning ofta 
går bet. Fråga Olle har blivit en omtyckt publiksuccé genom att lättsamt 
men ändå seriöst prata om sex, kärlek och relationer. Fråga Olle tar ungas 
frågor på allvar och ger vettiga, enkla svar. Samtidigt drar programmet sig 
inte för att vara roligt, slå hål på fördomar och ge sig in i de svåraste av 
dilemman. (Från baksidestexten till boken Fråga Olle. De bästa frågorna 
ur tv-succén – och svaren (Heimer, 2003). Fetstil i original.)  
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Ett ytterligare argument för att välja Fråga Olle är att det är ett program som 
ungdomar diskuterar och förhåller sig till (Lundgren & Sörensdotter, 
2004:74). Efter detta urval av huvudsakligt material har ytterligare urval 
inom serierna gjorts vilket redogörs för senare i detta kapitel. I det följande 
ges en mer ingående beskrivning av de fyra programserierna. 
 
 

Stop! om sex  
Serien presenteras på följande sätt av Utbildningsradion: 

 
Stop! om sex handlar om kåtheten som bultar och stormar i kroppen. Om 
att vara den enda som aldrig knullat. Om att vakna upp med sprängande 
huvudvärk bredvid en naken människa man aldrig sett förut. Om 
skönhetsidealen som får oss att raka, banta och till och med skära bort 
bitar av kroppen. Om att vara ung, lesbisk och vilja skrika ut det till hela 
världen. Om ensamhet, passion, abort och hormoner.23 
 

Denna serie om tio avsnitt behandlar ett stort spektrum av frågor. Avsnittens 
rubriker är: Förälskelse, Identitet, Utseende, Kroppen, Spelregler, 
Kulturkrock, Mamma, pappa, barn, Våld, Tjejsnack, och Sex, drugs and rock 
n´ roll . Dessa rubriker ger en god indikation om vad programmen tar upp. 
Detta är den enda av Utbildningsradions TV-serier som i sin helhet avser att 
behandla sexualitet. Därmed utgör den en av Utbildningsradions stora 
satsningar på detta område. När serien hade premiär under våren 1998 fick 
den viss uppmärksamhet i dagspress. I Aftonbladet beskrevs den som en serie 
vilken tar upp frågor som berör unga människor, och sådant som ”sällan eller 
aldrig sägs i tv” (Aftonbladet, 1998-03-12a). Serien var också ”Dagens TV-
val”, det vill säga framlyft som särskilt intressant, i Aftonbladet (1998-03-12 
b). Programmen består till stor del av reportage och intervjuer med ungdomar 
som har erfarenhet av de ämnen som tas upp, exempelvis ungdomar som haft 
könssjukdomar, är homosexuella, har varit förälskade eller blivit sexuellt 
utnyttjade. Vid enstaka tillfällen intervjuas äldre människor med liknande 
erfarenheter. Vidare innehåller serien dramatiseringar, i huvudsak sketcher av 
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23 Texten är hämtad från baksidan av samlingskassetten till Stop! om sex utgiven av 
Sveriges Utbildningsradio AB (1998). 
.  
 

 



 
 

teatergruppen ”Ung utan pung” som på ett humoristiskt sätt speglar 
ungdomars liv. I enstaka fall är dramatiseringarna dokumentära och 
allvarliga, till exempel en iscensättning av en överfallsvåldtäkt. I enstaka fall 
deltar en professionsexpert. Programledare är Tiina Yu, Emma Yanke och 
Sam Iravanian, samtliga vid produktionstillfället 22-23 år. Dessa ges stort 
utrymme på så sätt att de inte bara introducerar programmen, utan också 
kommenterar och diskuterar ämnen genom monologer och dialoger. De olika 
programmen varvar nämnda komponenter (intervju, reportage, dramatisering, 
programledarmonolog och -dialog) på olika sätt.  
 

Stop! 
Denna serie vänder sig till elever i gymnasieskolan och presenteras som 
följer:  

 
Stop! är ett magasinprogram för unga, om unga, med unga. Reportage med 
tydliga könsperspektiv, blandat med studiodiskussioner där gäster med 
egna erfarenheter möter Stops ungdomspanel.24  
 

Serien består i sin helhet av 24 program, med sändningstid 30-60 minuter. 
Serien avser att sammantaget behandla många aspekter av ungdomars liv och 
handlar därför om en rad andra ämnen än sex och samlevnad. Därför gjordes 
ett urval där de program som på olika sätt handlar om sex och samlevnad 
valdes ut, och ett antal program, bland andra Droger, Matvanor och 
Självmord valdes bort.25 Sju program valdes ut och ingår i studien. Dessa har 
titlarna Sextrakasserier, Homo i sm åstad, Könssjukdomar, Föräldrasex, 
Ragg, Porr samt Svartsjuka. Även här ger titlarna en god bild av vad 
programmen innehåller.  

Programmen leds av en programledare, och det uppdraget delas mellan 
Hannah Rubinstein, då 29 år, och Tobias Lundén, då 26 år. Programmen är 
uppbyggda på olika sätt och består av olika komponenter. Som framgår av 
citatet ovan utgörs en central del av en ”ungdomspanel” bestående av 
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24 Texten är hämtad från baksidan av samlingskassetten Stop!  utgiven av Sveriges 
Utbildningsradio AB (2001). 
25 Följande program valdes bort: Självmord, Byta klass, Framtidsångest, Droger, 
Matvanor, Krig, Rädsla, Bli känd, Arv eller miljö?, Makt, Magasin om unga för 
unga, Handikapp som inte syns, Misshandel, Om Hultsfredsfestivalen, Revolt, 
Religion, Självmordsbombarna.   
 

 



 
 

ungdomar som diskuterar det som är programmets tema. Vidare ingår i flera 
program ett reportage, och en konsultation med en professionsexpert. I några 
av programmen uppträder och intervjuas musikartister (The Donnas och 
Chilly och Leafy mfl.).  
 

Ramp – om  kropp, själ och hälsa 
Att visa ett Ramp-program i klassen kan vara en bra start på debatt och 
kreativt arbete (UR- guiden 2002:16).    
 

Ramp – om kropp, själ o ch hälsa  består av åtta 30- minutersavsnitt och 
beskrivs som att de ”tar pulsen på ungdomars livsstil och hälsa.”26 Fem 
program handlar om stress, kroppsuppfattning och ätstörningar. Tre program 
handlar specifikt om sexualitet. De har titlarna Om killar, sex och kärlek, Om 
tjejer, s ex o ch lust  samt Om s ex, kärlek och r elationer. Programledare är 
Emil Nikkah, då 30 år. I dessa tre program samtalar programledaren med 
kändisar, som skådespelerskorna Tuva Novotny och Eva Röse, och 
barnprogramledaren Jonas Leksell om kärlek, sex och relationer. Experter 
konsulteras och varje program innehåller en punkt som heter ”Ramp rekar” i 
vilken programledaren undersöker ett fenomen kopplat till programmets 
tema. I övrigt består programmet av gruppintervjuer och diskussioner med 
”vanliga ungdomar”.  
 

Fråga Olle 
Detta är en pratshow som hittills sänts i tretton säsonger i Kanal 5. I 
undersökningen ingår programmen från säsong åtta och nio, det vill säga år 
2003 och 2004. Olle Waller i programmets titel är sexualupplysare och före 
detta lärare. Han är anställd vid Landstinget förebygger aids (Lafa) i 
Stockholm. Waller var även en av de sakkunniga i utarbetandet av 
Skolverkets referensmaterial för sex och samlevnad (Centerwall, 1995) som 
är en efterföljare till de tidigare fyra lärarhandledningarna utgivna 1945, 
1949, 1956 och 1977. Waller svarar också på frågor på sajten 
www.kondom.nu. Programledare är Martin Björk, då 32-33 år. I varje 
program från dessa båda säsonger deltar två gäster.27 Det är klar spridning i 

                                                 
 
26 Citatet är hämtat från baksidan av samlingskassetten Ramp – om kropp, själ och 
hälsa utgiven av Sveriges Utbildningsradio AB (2003).  
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27 När programmet startade 1997 hade de en gäst per program.  

 



 
 

ålder då gästerna är mellan 19 och 50 år. Det är absolut flest heterosexuellt 
identifierade gäster. Kön kan förstås som varande den överordnade principen 
i sammansättningen av gäster, genom att det alltid är en man och en kvinna, 
medan ålder och sexualitet kan variera. Gästerna är alltid kända, till exempel 
som musikartister. En avsevärd del av gästerna är personer som är kända från 
TV, vanligtvis som dokusåpa-deltagare eller programledare.  

Fråga Olle kan ses om en efterföljare i frågelådetraditionen som tidigare 
sändes i radio, eller kanske som en svensk variant av Good sex med Dr. Ruth 
(Crow, 1986), om än i huvudsak riktad mot en yngre målgrupp. Programmet 
har också vissa beröringspunkter med veckopressens frågespalter (Sköld, 
2003:9). En avsevärd del av innehållet går nämligen ut på att inskickade 
tittarfrågor diskuteras och besvaras av de båda gästerna och sexualupplysaren 
som vanligtvis har sista ordet. Huruvida dessa frågor faktiskt är inskickade av 
tittare eller om de är helt eller delvis påhittade av redaktionen samt i vilken 
mån de är redigerade är frågor som inte har någon betydelse för föreliggande 
studie, eftersom fokus här ligger på vad programmen innehåller.  

I varje program behandlas 9-11 tittarfrågor. Frågorna handlar i huvudsak 
om förhållanden, sextekniker, kroppens utseende och brevskrivarens egna 
preferenser, eller funderingar kring andras preferenser i val av partner, 
utseende, intimrakning, pornografikonsumtion med mera. Förutom 
tittarfrågor består programmen av fasta programpunkter som delvis skiljer sig 
åt mellan de två undersökta säsongerna 2003 och 2004. Här ingår 
dramatiseringar i vilka Martin Björk och komikern Christine Meltzer agerar 
sambos i vardagliga men tillskruvade situationer, samt ”Syns det på mig?”, 
ett förinspelat inslag i vilket en reporter frågar en person ”på stan” en 
sexrelaterad fråga och gästerna i studion ska gissa vad personen svarat. 
Gästerna får också visa upp sin egen ”sexigaste pryl” samt ställa varsin fråga 
till Olle Waller.  
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Följande tabell ger en översikt av studiens huvudsakliga material: 
 
Titel: Produktions-

år: 
Antal 
program: 

Total 
program-
tid:(min.) 

Målgrupp:(år) 

Stop! om 
sex 

1998 10 200 16-19 

Stop!  2001 7 210 16-19 
Ramp 2003 3 90 13-16 
Fråga Olle  2003, 2004 24 1080 

(exkl. 
reklam) 

15-43 

 
 
Vad gäller programmens målgrupper presenteras dock olika uppgifter på 
Utbildningsradions hemsida och AV-centraler, och för Fråga Olle  finns 
ingen angiven målgrupp, annat än den som Kanal 5 generellt adresserar.28 
Uppgifterna bör därför endast ses som en fingervisning om vilka tittare 
programmakarna förväntade sig.  

Förutom huvudmaterialet bygger studien på en del kringmaterial som 
kräver en kort beskrivning. Det handlar i huvudsak om andra texter som är 
direkt relaterade till programmen. Samtliga serier har eller har haft hemsidor 
kopplade till sig, där programmen presenteras och tittare kan mejla in frågor 
och kommentarer. Utbildningsradions program presenteras också i UR-
guiden, årliga kataloger i vilka Utbildningsradions program marknadsförs. 
Vidare presenteras programmen på AV-centralers hemsidor. För Fråga Olle  
finns förutom hemsidan en bok om programmet: Fråga Oll e. De bästa 
frågorna ur  TV-succén – och svaren  (Heimer, 2003). Här presenteras 
bakgrunden till programmets uppkomst, de vanligaste tittarfrågorna, 
intervjuer med personer inblandade i produktionen med mera. Vidare har 
tidningsartiklar från dagspress, där programmen kommenteras eller 
recenseras, deltagare eller producenter intervjuas om programmen studerats.    

                                                 
 
28 Uppgifterna om Kanal 5: s målgrupp är hämtade från undersökningen Tittarögon 
(Grip, 2003:55). I en intervju med Olle Waller som återges i Kenneth Forsberg 
(2005:4) ”Sexualinformation via TV”, (opublicerad uppsats i Sexologi, Institutionen 
för psykologi, Göteborgs universitet)  säger han att programmet riktar sig till 
målgruppen 15-44 år. Fråga Olle riktar sig alltså till samma målgrupp som Kanal 5 i 
stort.   
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Metodologiska utgångspunkter och tillväga-
gångssätt   
Med diskursanalys avses här en studie av vilka diskurser som används och 
vilka sociala relationer de producerar. Det handlar dock inte om att hela tiden 
peka ut och namnge diskurser i materialet, utan det väsentliga är att studera 
hur relationer mellan olika tecken och utsagor skapas och hur dessa 
tillsammans skapar en bild av något, eller en social relation, till exempel 
olika identiteter. Detta kan sedan betraktas som en del av en diskurs som 
också ligger utanför det studerade materialet. Till exempel kan en medicinsk 
diskurs användas i en sexualupplysningsdiskurs likväl som i en skoldiskurs.  

En viktig metodologisk utgångspunkt har varit att studera TV-
programmen på gränsen mellan vad som sagts och inte sagts (Foucault, 
1969/2002:147). Det vill säga vad sägs och vad blir därmed inte sagt? Vilka 
möjliga betydelser trängs undan av det som faktiskt sägs? Detta betyder 
emellertid inte att man ska försöka ta reda på vad någon menar eller tänker 
”egentligen” eller på andra sätt försöka komma bakom diskursen (vilket i 
detta perspektiv inte heller är möjligt). Med andra ord analyseras det som 
faktiskt sägs och görs, men den analytiska förståelsen av vad som faktiskt 
sägs och görs skapas genom att fundera kring vad som hade kunnat sägas och 
göras istället.  

Den diskursanalytiska utgångspunkten ger ett visst sätt att betrakta 
materialet, ett sätt att ställa frågor och bidrar vidare med en del verktyg för att 
analysera texter. Som Jacob Torfing (1999:292) framhåller så finns det dock 
inte och bör heller inte finnas något enhetligt ramverk för hur en 
diskursanalys ska genomföras. Forskarens uppgift blir istället att agera som 
en ”bricoleur” som med hjälp av olika verktyg skapar sitt eget metodologiska 
ramverk anpassad till den specifika studie som ska genomföras (ibid). I denna 
studie innebär det att jag använt verktyg, i form av begrepp som diskurs, 
subjektsposition och utsaga, hämtade från Foucault och Laclau och Mouffe 
och kompletterar dessa med några av Norman Faircloughs verktyg för 
diskursanalys av texter. Med texter avser Fairclough (1995a:17) bland annat 
talat och skrivet språk, semiotiska system som TV, fotografier, diagram och 
liknande som förekommer i tidningar. 

Fairclough är en av de diskursanalytiker som gått längst i utvecklandet av 
en enhetlig metod, men inte heller här handlar det om metod i en rigid 
mening. Fairclough (1992:225) påpekar till exempel att en enskild studie 
knappast kan täcka in alla aspekter av ett fenomen. Därför menar även han att 
man i en enskild studie måste välja vad som ska stå i förgrunden för analys. 
Fairclough har i en rad böcker presenterat och utvecklat sina teorier om 
kritisk diskursanalys. Denna teori och metod bygger på och försöker förena 
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lingvistik med samhällsvetenskaplig makroteori. Teorin bygger bland annat 
på Foucault i synen på diskurs, men består även till stor del av litteraturveten-
skapliga och lingvistiska perspektiv. Fairclough skiljer sig dock från Foucault 
(och Laclau & Mouffe) i några avseenden, bland annat i synen på makt och 
ideologi.29 Hur dessa skiljer sig åt är emellertid en diskussion som ligger 
utanför denna studie. Det centrala är här istället Faircloughs metod för studier 
av texter. Faircloughs angreppssätt kan förstås som en utvidgad lingvistisk 
analys, med betoning på utvidgad. Detta innebär att enskilda texter 
närstuderas med fokus bland annat på användandet av ordval, upprepning, 
metaforer, genrer och diskurser, i syfte att förstå vilka maktrelationer som 
skapas, förändras och eventuellt undermineras. På så sätt är en text inte bara 
en text utan bidrar till skapande, upprätthållande och förändring av identiteter 
och relationer (Fairclough, 1995a:5) och det är där kopplingen mellan 
lingvistik och samhällsanalys ligger. Det är nämligen genom en närstudie av 
vardagliga texter dessa mönster kan synliggöras. 

Analysprocessen kommer här att beskrivas i tre steg som är separerade 
från varandra. Dessa tre steg beskriver det huvudsakliga tillvägagångssätt 
som analysen växt fram genom. I praktiken har jag naturligtvis alternerat 
mellan dessa tre steg, exempelvis genom att kontinuerligt gå tillbaka och titta 
på programmen och transkriptioner av dem.   
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29 Fairclough är kritisk till Foucaults maktbegrepp, eller snarare till det sätt som det 
enligt honom använts för att underminera och reducera förekomsten av studier om 
dominans och maktasymmetrier (Fairclough, 1995b:17). Fairclough skiljer sig också 
från Laclau och Mouffe, genom att använda diskursbegreppet i en snävare mening. 
Det föreligger nämligen inom det diskursanalytiska fältet en rad olika definitioner av 
diskursbegreppet. En central fråga är här om diskurs ska reserveras för talat och 
skrivet språk, kroppsspråk och andra semiotiska system (t. ex. bilder och TV) såsom 
Fairclough (1992; 1995a:54) föreslår, eller om diskursbegreppet kan tillämpas på alla 
områden, såsom är fallet hos Laclau och Mouffe (1985/2001). Den praktiska och 
teoretiska implikation dessa olika synsätt får är att Fairclough (1992; 1995a; 1995b) 
ställer upp en modell i vilken diskurs analyseras i ett dialektiskt förhållande till andra 
sociala praktiker som ur det perspektivet styrs av materiella icke-diskursiva villkor,  
t. ex. ekonomi. Laclau och Mouffe kritiserar en sådan ståndpunkt men nämner av 
uppenbara skäl inte Fairclough, (Faircloughs första bok om kritisk diskursanalys 
Discourse and social change, utkom 1992, sju år efter Laclau och Mouffes 
Hegemony and socialist strategy.) utan de diskuterar och kritiserar en teoretisk 
position som gör en distinktion mellan diskursivt och ickediskursivt utifrån Foucault. 
Laclau och Mouffe (1985/2001:107) menar istället att alla sociala praktiker är 
diskursiva och att diskurser även är materiella.  
 

 



 
 

Inledande sondering  
I denna inledande fas började jag med att upprepade gånger titta på de fyra 
programserierna i sin helhet. En rad frågor såsom: vad man talar man om, 
vilka är programmens aktörer, och hur är programmen uppbyggda, vägledde 
denna inledande sondering. Vidare upprättades ett protokoll över 
programmens totala innehåll, där varje program från början till slut 
sammanfattades, med avseende på vilka rubriker man talade utifrån, vilka 
som är med i programmen och sammanfattningar av vad som sägs.  

Programmen delades upp i segment, det vill säga avsnitt som har en 
inledning och en avslutning, till exempel introduceras programmen av en 
programledare som berättar vad programmet innehåller. Denna introduktion 
betraktas som ett segment, och det som kommer efter, till exempel ett 
reportage betraktas som nästa segment. Genom denna indelning blev det 
tydligt hur programmen är uppbyggda. I regel består varje program av åtta till 
tjugo segment.    

Segmenten delades sedan in i olika texttyper. Med texttyper avses här 
alla olika sätt som programmen presenterar innehållet på (Fairclough, 
1995b:14).30 Det vill säga all programtid delades först upp i segment som 
sedan placerades i olika texttyper som skapades efterhand. Denna indelning 
gjordes alltså på grundval av form och inte sakinnehåll. På så sätt har 
programmens uppbyggnad studerats, genom en indelning i olika texttyper 
som programledarmonolog, programledardialog, dramatisering, intervju, 
tittarfråga, debatt, reportage med flera.  
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De olika texttyperna undersöktes sedan var och en för sig, i syfte att 
skapa mönster för vad som tas upp inom de olika texttyperna. Det vill säga: 
vilka ämnen behandlas genom dramatisering, vad reportage görs om, vilka 
ämnen görs till föremål för debatt, vad tittarfrågorna handlar om och så 
vidare.  Kartläggningen av olika texttyper kunde sedan ligga till grund för 
undersökningar om vilka genrer som brukas inom programmen. Som 
Fairclough (1992:53; 1995a:77) påpekar är en genre precis som en diskurs 

 
 
30 Här bör påpekas att Fairclough använder begreppen på lite olika sätt i sina böcker. 
I Disourse and social change föreslår Fairclough (1992) att det som man inte vet vad 
det är eller inte har bestämt om det är en genre, diskurs, eller stil kan kallas 
diskurstyp. I Media discourse (1995a) betyder dock diskurstyp istället tillfällen då en 
välkänd, typisk diskurs används i en välkänd och sammanhörande genre. Jag finner 
det senare sättet att förstå diskurstyp mer användbart och använder därför begreppet 
texttyp här.  Se också fotnot nr.  32. 
 
 

 



 
 

arbiträr, det vill säga vad som utgör en genre eller en diskurs är inte givet på 
förhand och inte heller statiskt, utan skapas genom det analytiska 
perspektivet. Med genre avses här ett innehåll som har en välkänd form, 
vilket innebär att en del av de skapade texttyperna också kan förstås som att 
de använder olika genrer, exempelvis en intervjugenre (Fairclough, 
1995a:56). Texttyper befinner sig alltså på en lägre abstraktionsnivå än 
genrer i detta fall. Att studera vilka genrer som används är att uppmärksam-
ma att den form ett innehåll placeras i har betydelse för de tolkningar som 
kan göras. Utsagor som förekommer inom en dramatisering måste förstås 
utifrån det sammanhanget medan utsagor som görs inom en intervju måste 
förstås utifrån det.   
 

Korpustematisk analys 
I den andra bearbetningsfasen undersöktes vad som var återkommande inom 
samtliga serier. Ett delmål för studien var nämligen att undersöka vilka 
ämnen eller frågor som kan sägas dominera denna typ av undervisning och 
upplysning. Ett sätt att undersöka och synliggöra det är att identifiera teman 
som återfinns inom samtliga programserier. Analysen riktades därmed mot 
ämnen som är gemensamma för de tre serierna från Utbildningsradion samt 
Fråga Olle. En annan väg hade kunnat vara att istället ta fasta på vad det är 
som skiljer dem åt och beskriva vilka gränser som dras upp mellan olika 
genrer och texttyper. Jag bedömde dock att det skulle leda till en alltför 
spretig framställning som kanske främst skulle bli ett synliggörande av det 
faktum att programmen är producerade inom två olika sammanhang.  

Jag valde alltså att ta fasta på ämnen och frågeområden som var 
återkommande inom samtliga programserier. Detta gjordes på två sätt, varav 
det första var en korpustematisk analys och det andra en innehållsanalys. 
Dessa båda tillvägagångssätt skapade tillsammans en bild av vilka ämnen 
som var återkommande. För att göra denna process överskådlig börjar jag 
med att beskriva den korpustematiska analysen, med vilket jag avser en 
analys i vilken man söker efter och skapar teman som återkommer inom olika 
enheter inom materialet i sin helhet (se Bakshi, 2000:54). Denna typ av 
tematisk analys kan läggas på olika nivåer, beroende på vilka frågor som 
ställs till materialet. Man kan med teman avse övergripande meningsbärande 
innehåll som tillsammans sammanfattar stora delar av materialet. Med teman 
kan man också syfta på sammanhang som inte är omedelbart synliga vid en 
första läsning av materialet. Teman kan vidare byggas upp som en hierarki av 
under- och överliggande teman. I mitt sökande efter teman som återfinns i 
samtliga delar av korpusen, med vilket jag menar sådant som återfinns inom 
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samtliga fyra programserier, men inte nödvändigtvis inom samtliga texttyper 
inom varje serie, lades grunden för de teman som kommer att presenteras i de 
empiriska kapitlen. Dessa är det överliggande temat risk och bejakande och 
tre underliggande teman: pornografi, sexuellt överförbara infektioner och 
homosexualitet. Det överliggande temat är ett sådant som inte är direkt 
synligt vid en första läsning utav materialet, medan de tre underliggande 
temana är sådana som ibland finns som (delar av) rubriker på hela program, 
eller som särskilda programpunkter inom program. Dessa teman är alltså 
genererade ur min läsning av materialet och inte på förhand bestämda. I den 
forskande processen ligger dock naturligtvis andra studier som inspiration 
vilket bidrar till att vissa aspekter uppmärksammas i ett material. På så sätt är 
teman aldrig genererade enbart ur empirin. De kan nämligen knappast bli till 
som teman utan en viss teoretisk förförståelse (se Börjesson, 2003:25). Som 
nämnts växte den korpustematiska analysen delvis fram med hjälp av en 
innehållsanalys som här ska beskrivas. 

 

Innehållsanalys 
Innehållsanalysen syftade till att konkretisera det överliggande temat risk och 
bejakande vilket fått en preliminär form genom det tillvägagångssätt som 
presenterades ovan. Den korpustematiska analysen och innehållsanalysen har 
därmed ett nära samband.  

Med inspiration från etnografisk innehållsanalys (ECA) (Altheide, 1996) 
arbetade jag med öppna kategorier som omformades efter hand. Denna metod 
har vissa likheter med det som vanligtvis kallas kvantitativ innehållsanalys, 
men några viktiga skillnader finns. I kvantitativ innehållsanalys går forskaren 
in med ett färdigt kodningsschema och har därmed på förhand bestämt vad 
som ska undersökas och vad det ska kallas. Metoden har exempelvis använts 
för att visa att televisionen ger en ”felaktig” bild av verkligheten vad gäller 
förekomsten av kvinnor, män, olika etniciteter och yrkeskategorier inom 
dramaserier och nyhetsprogram (se Fiske & Hartley, 1988:21-36). 
Kvantitativ innehållsanalys används också som tidigare framkommit för att 
undersöka förekomsten av ”sex i TV” (t. ex. Kunkel et al, 1999a). Till 
skillnad från kvantitativ innehållsanalys utgår den etnografiska 
innehållsanalysen istället ifrån och tar hänsyn till att meningsskapande sker 
genom kategorisering, det vill säga det som kategoriseras finns inte bara 
därute färdigt att upptäckas av en objektiv forskare, utan skapas genom den 
kategorisering som görs. Det är därför här viktigt att betona att den 
kartläggning som görs är beroende av tolkningar och överväganden. Denna 
studie drivs vidare även av ett annat kunskapsintresse än Kunkel et al (1999b) 
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genom att det som här presenteras ska betraktas som arbetsverktyg som 
möjliggjort för mig att utveckla studiens teman och fått mig att ställa 
ytterligare frågor till materialet. Jag gör heller inte några antaganden om att 
en TV-publik (eller publiker) nödvändigtvis skulle tolka innehållet på exakt 
samma sätt, eller påverkas av det på något enkelt iakttagbart vis (se Batchelor 
et al, 2004:671; Hall, 1980/1999). 

Denna delundersökning riktades mot de programserier som i sin helhet 
handlar om sex i en vid bemärkelse. Utbildningsradions Stop! om sex och 
Fråga Olle var därför de serier som undersöktes. Genom att undersöka hela 
programserier går det att visa på generella tendenser i vad som betonas i 
serier som behandlar en rad olika frågor men som alla utger sig för att handla 
om sexualitet. Det övriga materialet som består av ett antal utvalda program 
ur serierna Stop! och Ramp, behandlades alltså inte i den kvantitativa 
undersökningen. 

Programmen gicks igenom ett flertal gånger under en kontinuerlig 
utveckling av analys- och beskrivningskategorier. Till slut bestämdes antalet 
kategorier till två övergripande, ”Risk”, ”Bejakande” samt en ”Övrigt”- 
kategori. I den första kategorin har segment i vilka man varnar för något, 
pekar ut risker med olika beteenden eller beskriver fenomen i negativa termer 
placerats. I den andra kategorin placerades segment i vilka man lyfter fram 
sexualitet som något lustfyllt, positivt och livsbejakande. I den tredje 
kategorin ”Övrigt” ingår segment bestående av två typer av innehåll. Delvis 
handlar det om programtid som inte är relevant för frågan om ”risk” eller 
”bejakande” vilket i Stop! om sex kan handla om inslag av dans och sång som 
inte har någon uppenbar koppling till det ämne som programmet handlar om. 
I Fråga Olle handlar det bland annat om tittarfrågor som handlar om vad 
olika ord betyder eller kommer ifrån, samt frågor som handlar om hur det 
kom sig att Olle Waller blev sexualupplysare. En annan del av ”Övrigt” är 
programtid som inte entydigt kan placeras i någon av kategorierna ”risk” 
eller bejakande”. Exempelvis handlar det om segment som består av dialoger 
där båda sidor förs fram. I Fråga Olle ägnas en stor del av tiden åt 
diskussioner i studion där flera åsikter ibland förs fram samtidigt. I 
kategoriseringen har därför många överväganden gjorts gällande vad som 
egentligen dominerar inom ett visst segment. I de tveksamma fall där man 
inte kan säga att ”risk” eller ”bejakande” aspekter överväger, kvantitativt 
(dvs. i tid inom det aktuella segmentet) eller kvalitativt (dvs. i olika styrkor 
som läggs i utsagor inom ett visst segment) så har dessa betraktats som 
”Övrigt”. 

Programtiden mäts alltså uppdelad i segment, det vill säga indelade i 
avsnitt som är urskiljbara från varandra och har en början och ett avslut. Om 
ett reportage framställer något som en risk och avslutas med en sekvens med 

63 
 

 
 

genom att det som här presenteras ska betraktas som arbetsverktyg som 
möjliggjort för mig att utveckla studiens teman och fått mig att ställa 
ytterligare frågor till materialet. Jag gör heller inte några antaganden om att 
en TV-publik (eller publiker) nödvändigtvis skulle tolka innehållet på exakt 
samma sätt, eller påverkas av det på något enkelt iakttagbart vis (se Batchelor 
et al, 2004:671; Hall, 1980/1999). 

Denna delundersökning riktades mot de programserier som i sin helhet 
handlar om sex i en vid bemärkelse. Utbildningsradions Stop! om sex och 
Fråga Olle var därför de serier som undersöktes. Genom att undersöka hela 
programserier går det att visa på generella tendenser i vad som betonas i 
serier som behandlar en rad olika frågor men som alla utger sig för att handla 
om sexualitet. Det övriga materialet som består av ett antal utvalda program 
ur serierna Stop! och Ramp, behandlades alltså inte i den kvantitativa 
undersökningen. 

Programmen gicks igenom ett flertal gånger under en kontinuerlig 
utveckling av analys- och beskrivningskategorier. Till slut bestämdes antalet 
kategorier till två övergripande, ”Risk”, ”Bejakande” samt en ”Övrigt”- 
kategori. I den första kategorin har segment i vilka man varnar för något, 
pekar ut risker med olika beteenden eller beskriver fenomen i negativa termer 
placerats. I den andra kategorin placerades segment i vilka man lyfter fram 
sexualitet som något lustfyllt, positivt och livsbejakande. I den tredje 
kategorin ”Övrigt” ingår segment bestående av två typer av innehåll. Delvis 
handlar det om programtid som inte är relevant för frågan om ”risk” eller 
”bejakande” vilket i Stop! om sex kan handla om inslag av dans och sång som 
inte har någon uppenbar koppling till det ämne som programmet handlar om. 
I Fråga Olle handlar det bland annat om tittarfrågor som handlar om vad 
olika ord betyder eller kommer ifrån, samt frågor som handlar om hur det 
kom sig att Olle Waller blev sexualupplysare. En annan del av ”Övrigt” är 
programtid som inte entydigt kan placeras i någon av kategorierna ”risk” 
eller bejakande”. Exempelvis handlar det om segment som består av dialoger 
där båda sidor förs fram. I Fråga Olle ägnas en stor del av tiden åt 
diskussioner i studion där flera åsikter ibland förs fram samtidigt. I 
kategoriseringen har därför många överväganden gjorts gällande vad som 
egentligen dominerar inom ett visst segment. I de tveksamma fall där man 
inte kan säga att ”risk” eller ”bejakande” aspekter överväger, kvantitativt 
(dvs. i tid inom det aktuella segmentet) eller kvalitativt (dvs. i olika styrkor 
som läggs i utsagor inom ett visst segment) så har dessa betraktats som 
”Övrigt”. 

Programtiden mäts alltså uppdelad i segment, det vill säga indelade i 
avsnitt som är urskiljbara från varandra och har en början och ett avslut. Om 
ett reportage framställer något som en risk och avslutas med en sekvens med 

63 
 



 
 

musik och bilder räknas detta in i tiden för då ”risk” behandlas. Det som 
analyseras är ofta ett samspel mellan tal och bild, varför båda måste ingå i din 
tid som mäts. Exempelvis kan bilder och musik förstärka det som sägs eller 
få helhetsbilden att framstå som motsägelsefull. Då ambitionen är att ta 
hänsyn till sådant måste alltså hela segment registreras. Segmenten har sedan 
placerats i någon av de tre kategorierna och ligger så till grund för de diagram 
som här kommer att presenteras. Att placera in segment i dessa kategorier 
innebär givetvis en förenkling av innehållet. Denna förenkling består bland 
annat i att det inom de olika kategorierna återfinns material som olika starkt 
betonar ett risk- eller bejakandeperspektiv. I diagrammen nedan visas hur de 
båda serierna fördelar sig över de tre kategorierna.31 Den programtid som 
anges är den tid som uppmätts i segment. Varje program innehåller cirka 5-6 
minuter introduktion och eftertexter, samt i Fråga Olle korta introduktioner 
före och efter reklampauser. I de diagram som nedan visas är denna tid 
borträknad, så att de siffror som presenteras är tid som kunnat uppmätas i 
segment.  
 
Stop! om sex           Fråga Olle 

Risk

Bejakande

Övrigt

         
Total programtid: 175,2 min.        Total programtid: 183 min. 
 
 

                                                 
 
31 Serien Stop! om sex programtid mättes i sin helhet.  Vad gäller Fråga Olle valdes 
fem avsnitt, med en sammanlagd programtid på 215 minuter. Jag mäter alltså ungefär 
lika mycket programtid som i Stop! om sex som är cirka 200 minuter. Jag har tagit 
vart femte program, mer specifikt program 5 och 10 2003, och program 1, 5 och 10 
2004. 
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Det vänstra diagrammet visar att Stop! om sex i sin helhet har en övervägande 
betoning på risk, medan bejakande och övrigt fördelar sig relativt jämt över 
den övriga programtiden. På samma sätt kan man se att mer än hälften (54%) 
av programtiden i Fråga Olle  ägnas åt bejakande framställningar. En knapp 
tredjedel (31%) ägnas åt riskaspekter och problematiseringar med negativa 
konnotationer. 

Undersökningen visar alltså hur enskilda segment placerats i någon av 
kategorierna. Nästa steg var att se hur de olika segmenten hänger samman 
ämnesmässigt, det vill säga att studera vilka ämnen som företrädelsevis 
behandlas ur ett riskperspektiv, vilka ämnen som behandlas ur ett 
bejakandeperspektiv, samt vilka ämnen som aktualiserar båda perspektiven. 
Som framgått var syftet att belysa ämnen som återfinns i samtliga serier, det 
vill säga förutom i Stop! om sex och Fråga Olle också i Stop! och Ramp. Med 
hjälp av denna delundersökning utvecklades så de tre underliggande temana 
sexuellt överförbara infektioner, pornografi och homosexualitet, som alltså är 
teman som återfinns i samtliga delar av korpusen och på olika sätt har bäring 
på det överliggande temat risk och bejakande.    
 

Näranalys av teman 
När de centrala temana tagit sin form följde steg tre av databearbetningen. 
Här kommer en mer textnära analys in, där mikroanalyser av transkriptioner 
har en central plats. Genom att samla alla utsagor om till exempel pornografi 
studerades hur det temat behandlas inom olika programserier och olika 
texttyper. I detta textnära angreppssätt studerades ordval, vilka som talar, 
vem som tillåts initiera samtal och så vidare. En central aspekt var här att studera 
på vilket sätt utsagor presenterades, till exempel som sanningar eller med 
tvekan, det vill säga vilka modaliteter som används (Fairclough,1995a:128). 
En ytterligare aspekt av vikt var här att betrakta innehållet ur ett intertextuellt 
perspektiv, det vill säga hur programmen korresponderar med andra texter. 
Den tydligaste formen av intertextualitet är manifest intertextualitet vilket 
innebär att texterna explicit hänvisar till andra texter, till exempel andra TV-
program, forskningsrapporter, hemsidor och så vidare. Emellertid handlar det 
i första hand om mindre tydliga hänvisningar. En annan viktig ingång var här 
att studera interdiskursivitet (som är en form av intertextualitet) (Fairclough, 
1995b:134), det vill säga hur programtid inom temana använder och åberopar 
olika diskurser och genrer och hur dessa blandas. Här studerades också 
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användandet av diskurstyper (Fairclough, 1995a:66), det vill säga utsagor där 
både genre och diskurs är välkänd, välanvänd och artikuleras samtidigt.32 
 

Transkription och deskription 
I de empiriska kapitlen (fyra, fem, sex) används tre olika metoder för att 
återge empiriska exempel. Dessa är transkription, stillbilder och genom att i 
löpande text beskriva vad som händer i programmen. Både transkriptioner 
och deskriptioner är att betraktas som tolkade framställningar. Fairclough 
(1992:229-230) tar som exempel ett tillfälle där det uteslutande är en person 
som talar och en annan person flikar in då och då. Ska det då beskrivas som 
en monolog, dialog eller ett samtal? Svårigheten med att beskriva ett sådant 
tillfälle kan undvikas genom en transkription där det för läsaren framgår hur 
mycket varje person talar.   

Varken transkription, deskription eller stillbilder kan dock till fullo återge 
vad som händer i TV, på grund av dess komplexitet vad gäller rörelse, ljud, 
studiopublik, färger, programdeltagares utseende, kläder, minspel, 
kroppsspråk och så vidare. En transkription av enbart tal kan heller inte 
fullständigt återge alla nyanser i form av korta och långa pauser, inandning, 
tonlägen och dialekter. Utifrån dessa begränsningar som ofrånkomligen 
föreligger i överförandet från TV till skriven text gäller det att välja den 
återgivningsform som är mest användbar och tydlig för den analys som ska 
göras. Därav nyttjas olika metoder för att återge exempel i texten. Generellt 
ligger den analytiska tyngdpunkten på det språkliga och därför nyttjas i 
huvudsak en transkription som avser att återge vad som sägs. Ofta handlar 
dessa transkriptioner om tittarfrågor i Fråga Olle , där det som händer är att 

66 

                                                 
 
32 I Discourse and social change (1992) föreslår Fairclough att det som man inte vet 
vad det är eller inte har bestämt om det är en genre, diskurs, eller stil kan kallas 
diskurstyp, det vill säga det som i Fairclough (1995a) kallas för texttyp.  I Fairclough 
(1995a) betyder diskurstyp istället tillfällen då en välkänd, typisk diskurs används i 
en välkänd och sammanhörande genre, till exempel läkare talar om medicin med en 
patient: välkänd diskurs, välkänd genre=diskurstyp. Fairclough (1995a:66) 
exemplifierar med en nyhetssändning om partipolitik i vilken en ekonomisk diskurs 
används. I sexualupplysning kan till exempel en expert som talar om vikten av att 
använda kondom betraktas som en diskurstyp. Jag finner detta senare sättet att förstå 
diskurstyp mer användbart.   
 
 
 

 



 
 

deltagarna sitter i en soffa och talar. Det vill säga, det har ingen avgörande 
betydelse för den analys som görs, exempelvis hur deltagarna ser ut, hur 
studions dekor ser ut osv. I en del fall där det som utspelar sig förutom tal är 
centralt för analysen återges vad som utspelar sig förutom tal samt tal 
uppdelat i två fält rubricerade ”bilder” och ”tal” (se Fairclough, 1995a:6) 
eller genom beskrivande text. Det är allt för platskrävande att ta med 
transkriptioner på all programtid som ligger till grund för den analys som 
gjorts. Därför stödjs transkriptionerna av beskrivande text som exempelvis 
sammanfattar vad som hänt i tidigare sekvenser av programmet. Generellt 
framgår det i den löpande texten om det valda exemplet avser att återge något 
genomgående, ständigt återkommande eller om det avser att belysa något 
som ges lite utrymme i materialet eller något som uttrycks på ett för 
materialet annorlunda eller icke-typiskt sätt.   

Transkriptionerna har flera funktioner. En aspekt som inte bör underskat-
tas är att transkribering som praktik skapar en påtaglig närhet till materialet. 
Vidare fyller transkriptionerna den funktion att de ger läsaren en god 
möjlighet att skapa sig en uppfattning om innehållet, jämfört med om det 
enbart skulle sammanfattas i löpande text. På så sätt skapar transkriptioner en 
möjlighet till granskning med avseende på om de tolkningar som görs är 
rimliga.    

Efter denna presentation av studiens teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter samt beskrivning av hur analyserna växt fram är det dags att 
inleda den del av avhandlingen i vilken de centrala temana beskrivs och 
analyseras.  
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K A P I T E L  F Y R A  

 

Sexuellt överförbara infektioner – en 
heterosexuell angelägenhet 

 
Frågan om sexuellt överförbara infektioner (STI)33 och hur man skyddar sig 
mot dem är ett vanligt förekommande ämne inom samtida sexualupplysning. 
Som framkommit i det inledande kapitlet var frågan dominerande i 1980-
talets sexualupplysning, där hiv/aids seglade upp som ett allt överskuggande 
hot. Även i dagsläget framträder STI och skydd som en central fråga, inte 
minst mot bakgrund av rapporter om ökningen av antalet klamydiafall 
(Forsberg, 2005:116; Statens folkhälsoinstitut, 2005-03-03).  

Som framkom i kapitel tre där två av programserierna undersöktes (Stop! 
om sex och Fråga Olle ) kan programmens innehåll delas in i segment som 
betonar ett riskperspektiv och segment som betonar ett bejakande perspektiv. 
Programmens förmedlingar av kunskaper om sexuellt överförbara infektioner 
och hur tittaren kan skydda sig mot dem framträder då som ett tema som 
upptar en avsevärd del av programmens riskperspektiv. Detta innebär dock 
inte att det bejakande perspektivet lyser med sin frånvaro, utan snarare att det 
bejakande perspektivet bildar utgångspunkt för hur risker hanteras i 
programmen. Här kan en parallell dras till det senaste referensmaterialet för 
sex- och samlevnadsundervisning, som nämndes i det inledande kapitlet. Det 
framkom där att kunskaper om könssjukdomar är ”nödvändiga för att en ung 
människa ska kunna bejaka sig själv som sexuell varelse” (Centerwall, 
1995:18). En utgångspunkt för detta kapitel är att se hur riskperspektivet görs 
i relation till att programmen även förmedlar en bejakande inställning till sex, 
något som är särskilt tydligt vad gäller Fråga Olle . Det vill säga, hur 
gestaltas risk samtidigt som programmen försöker bibehålla en positiv 
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33 Jag använder omväxlande termen sexuellt överförbara infektioner (STI)  och den 
mer vardagliga termen ”könssjukdomar”, vilken är den term som är mest frekvent i 
de program som här undersökts.  
 

 



 
 

inställning till ungdomars sexualitet? Denna fråga utgör grunden för kapitlet 
som mer specifikt undersöker hur föreställningar om sexualitet(er) och genus 
skapas och omförhandlas i relation till STI och skydd. Som andra studier 
visat så är information om STI och skydd verksamheter som bygger på och 
reproducerar förställningar om genus. Till exempel visar Gunilla Byrman 
(2002) hur en informationsbroschyr om STI och kondomer, Love Power 
magazine utgiven 1995 av Folkhälsoinstitutet, RFSU, RFSL och RFSL 
ungdom, reproducerar isärhållandets logik genom att betona olikheter mellan 
män och kvinnor: bland annat sägs det att män tänder sexuellt på bilder, 
medan kvinnor tänder på texter. Som Anna Bredström (2008) visar så är det 
inte bara genus som görs på specifika sätt, utan STI-upplysning 
(re)producerar samtidigt bilder av sexualitet och etnicitet. Det finns många 
studier, inte minst av upplysning om hiv/aids, i vilka det framgår att smitta 
förläggs till vissa grupper, medan andra grupper porträtteras som riskfria. 
Exempelvis framhåller Tulloch och Lupton (1997:70) att den vite 
heterosexuelle mannen sällan konstrueras som smittbärare. Förmedling av 
information om STI och skydd kan därmed inte betraktas som neutrala 
företeelser utan snarare som normerande. Dessa skapar bilder av vad 
sexualitet är, vilka sexuella praktiker som är önskvärda respektive mindre 
önskvärda, var smitta finns, vem som är smittad, vilka sexuella praktiker som 
är säkra respektive mindre säkra och så vidare. Det är sådana föreställningar 
som undersöks i föreliggande kapitel.   

Utbildningsradion har två program som uteslutande handlar om sexuellt 
överförbara infektioner: Kroppen som ingår i Stop! om  sex , och 
Könssjukdomar i Stop!. I övrigt berörs frågan vid enstaka tillfällen i andra 
program i dessa serier och även i Ramp-serien. Vad gäller Fråga Olle tas STI 
och skydd upp vid flertalet tillfällen. Jag har därför valt att använda program 
från samtliga serier som underlag för föreliggande kapitel. Det finns 
emellertid övergripande skillnader mellan hur frågan hanteras i serierna från 
Utbildningsradion och Fråga Olle , varför dessa kommer att presenteras var 
för sig. STI är nämligen ett ämne som i Utbildningsradion belyses på en rad 
olika sätt, bland annat genom inslag med besök på ungdoms- och 
hudmottagning, genom sketcher samt genom intervjuer och studiodiskussio-
ner med ungdomar och medicinska experter. Förmodligen är det den fråga 
som belyses genom flest skilda gestaltningstekniker. I Fråga Olle  ges inte 
frågan om könssjukdomar något stort utrymme, däremot har kondomen som 
skydd en framskjuten position.  

Min utgångspunkt i beskrivning och analys av programmen är att de som 
producerat programmen har en viss given repertoar av infallsvinklar att välja 
mellan i skapandet av program som behandlar dessa frågor. De kan 
exempelvis hämta inspiration från olika kampanjer genomförda av aktörer 
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som Folkhälsoinstitutet, intresseorganisationer som RFSU och RFSL, eller 
från kännedom om skolors sätt att arbeta med dessa frågor. De kan också 
förhålla sig till hur dessa frågor hanteras i massmediernas nyhetsrapportering. 
Detta kan uttryckas som att det finns ett antal diskurser, det vill säga 
specifika sätt att uttrycka sig om och representera könssjukdomar och 
skyddsmedel, som programmakarna kan förhålla sig till. Genom 
programmens hantering av STI skapas interdiskursiva kedjor till andra 
sammanhang, vilket kommer att lyftas fram vartefter. Som bakgrund ges en 
översikt av hur STI hanteras inom folkhälsoupplysning. Därefter presenteras 
hur STI och skydd hanteras i programmen. Kapitlet avslutas sedan med en 
diskussion kring de strategier som används för att informera om STI och om 
vilka sexuella praktiker och identiteter dessa strategier premierar respektive 
negligerar.  
 

STI och folkhälsoupplysning 
Folkhälsoupplysningen har sedan 1930-talet gått från massupplysning och 
propaganda, till ett mer individualiserat tilltal och till att upplysa selekterade 
grupper av människor (Palmblad & Eriksson, 1995). Dessa olika grupper 
kallas omväxlande för ”målgrupper” och ”riskgrupper”. ”Målgrupp” är 
naturligtvis den grupp till vilken en kampanj eller projekt riktar sig till. 
”Riskgrupper” är sådana inom vilka man menar att andelen smittade är som 
störst och grupper som löper störst risk att bli smittade. Den typ av 
upplysningskampanjer som drivs av exempelvis Folkhälsoinstitutet ingår i 
något som Palmblad och Eriksson (1995) benämner en medicinskt baserad 
hälsodiskurs. Denna diskurs kännetecknas av att den sammanfogar medicinsk 
vetenskap med politik och beteendevetenskap. Grunden för folkhälsoupplys-
ningen hämtas från medicinens sätt att klassificera och rangordna. En central 
aktör på den medicinska arenan är Smittskyddsinstitutet (SMI). De 
presenterar statistik som visar fördelningen av olika sexuellt överförbara 
infektioner mellan människor indelade i grupper som kvinnor och män, i 
olika åldersintervaller, om smittan drabbat personen i Sverige eller i utlandet, 
samt smittofrekvensen fördelad över olika landsting. Sådan statistik kan 
sedan ligga till grund för vilken inriktning olika typer av kampanjer som 
genomförs av aktörer som RFSU, RFSL och Folkhälsoinstitutet ges. Utöver 
grupper som klassificerats av SMI görs även riktade satsningar till 
undergrupper inom dessa kategorier. Det finns därför kampanjer, projekt och 
broschyrer som riktar sig till grupper som ”invandrare”, ”män som har sex 
med män”, ”sprutnarkomaner”, ”ungdomar”, ”studenter”, ”värnpliktiga”, 
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”utlandsresenärer” och så vidare (se Lennerhed, 1996 för en förteckning över 
olika satsningar). 

Kritiska hiv/aids-forskare har skarpt kritiserat såväl den medicinska 
vetenskapen som folkhälsoupplysningens fokus på olika riskgrupper 
(Bredström, 2008). Vad gäller kampanjer om hiv/aids visar Bredström (2006: 
76) att man i information som i slutet av 1980-talet skickades till alla hushåll, 
och således hade allmänheten som målgrupp, i första hand uppmanade 
läsaren att inte ha sex med någon ur riskgrupperna män som har sex med 
män, prostituerade, sprutnarkomaner eller någon som i sin tur haft sex med 
någon ur dessa grupper. Detta innebar dels en stigmatisering och 
homogenisering av dessa grupper, dels att man antog att ”allmänheten” inte 
var en del av någon av dessa grupper. En annan viktig aspekt var att fokus i 
första hand hamnade på riskgrupper och inte riskpraktiker, det vill säga de 
sätt som smitta kan flyttas via kroppar. Även om man inom medicinsk 
vetenskap och folkhälsoupplysning är medveten om att STI sprids via 
praktiker och inte identiteter (grupptillhörighet) är det inte ovanligt att fokus 
ändå hamnar på riskgrupper (Bredström, 2008:107).  

Ett konkret exempel på vad en fokusering på grupper istället för praktiker 
kan få för konsekvenser framkom i nyhetsrapportering 2005 och 2006, när 
Sveriges Television och Radio flera gånger uppmärksammade att personer 
som haft oskyddat sex nekats gratis hiv-tester, för att det inte var tillsammans 
”med narkoman eller invandrare” (”Stockholm nekar gratis hiv-tester” svt.se, 
2005-03-22)34. Genom att fokusera på ”riskgrupper” riskerar vården att missa 
alla de personer som smittas genom oskyddat sex med personer som för 
tillfället inte anses ingå i en ”riskgrupp”. En central aspekt av föreställningen 
om riskgrupper är vidare att den kan leda till en felaktig föreställning om att 
vissa grupper inte drabbas av smitta. Deborah Lupton (1999:119) lyfter fram 
att det finns en rad studier som visar att ungdomar bedömer eventuella 
sexpartners som potentiella smittbärare och sådana det är säkert att ha 
oskyddat sex med, och att sådana riskbedömningar bygger på såväl 
medicinsk expertis som andra kulturellt burna föreställningar, där människor 
utifrån klass, sexuella preferenser, etnicitet och beteende i stort sorteras in i 
säkra och osäkra sexpartners. Hur programmen hanterar frågan om 
riskgrupper och riskpraktiker är en viktig aspekt i relation till de strategier 
som används för att informera om STI och skydd, vilket kommer att framgå.   
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34 Se också ”Remiss för HIV-test” svt.se 20050128. Detta uppmärksammades också i 
Rapport, SVT, 2006-07-18. 

 



 
 

”Målgruppen ungdomar” och kondomanvändade  
I folkhälsoupplysningen konstrueras ungdomar som en viktig målgrupp, 
eftersom de som grupp anses vara ”sexuellt risktagande”, med vilket det 
avses att de har tillfälliga sexuella förbindelser, berusar sig med alkohol, och 
inte alltid använder preventivmedel (Forsberg, 2005:103). Genom kampanjer 
riktade specifikt till ungdomar försöker statliga aktörer och intresseorganisa-
tioner öka kondomanvändandet. Statens folkhälsoinstitut har tillsammans 
med RFSU, RFSL och RFSL ungdom drivit en rad kampanjer, exempelvis 
den återkommande kampanjen Love power  och sommarkampanjer som Det 
händer inte mig (2003) och Ticket to ride (2004).  

Byrman (2002) som nämndes inledningsvis, skriver om ”Love Power 
magazine” från Love Power-kampanjen att det övergripande budskapet i det 
är att alla, oberoende av etnicitet och sexuell läggning, kan njuta och förbli 
friska om de vågar bejaka lusten och ser till att använda kondom. Betoningen 
på lust och kopplingen mellan kondom och lust har varit vägledande för 
dessa kampanjer. Om kampanjen Lust skriver Bäckman (2002) att kondomen 
där kopplades starkt samman med så kallad ”säker lust”, och presenterades 
som en grundförutsättning för att kunna njuta fullt ut. Att använda kondom 
skulle möjliggöra njutning utan att behöva oroa sig för de negativa 
konsekvenser som kan bli följder av oskyddat sex. Kondomen skulle 
”erotiseras” (Bäckman, 2002:25 ff).  Grunden till detta, menar Bäckman, står 
att finna i en reaktion mot att det tidigare, under 1980- och tidiga 90-talet 
varit alltför mycket fokus på negativa aspekter av sexualitet, med hiv och 
aids i förgrunden. För att RFSU med flera skulle kunna nå framgångar med 
sitt arbete att få fler människor att använda kondom bytte de alltså 
tillvägagångssätt, från att tala om sjukdomar och död till att tala om lust. Att 
koppla kondomen till lust blev en strategi för att få folk att skydda sig. Som 
Bäckman (2002:27) skriver: ”Förnumstiga rekommendationer och pekpinnar 
ska ersättas av ett positivt och lustbejakande sätt att bedriva sexualupplys-
ning”.  

I utvärderingen av 2004-års sommarkampanj Ticket to ride  beskriver 
Jesper Falkheimer och Susanna Wallgren (2004) de olika strategier 
kampanjmakare kan använda sig av för att på bästa sätt få fram det önskade 
budskapet. De två huvudsakliga strategierna är antingen skrämsel och risk 
eller bejakande och lust. Här talas om att risk- och skrämselstrategin kan vara 
lämplig om den är förankrad i faktiska förhållanden och därmed inte 
överdriver i allt för hög grad. Strategin riskerar dock att misslyckas om den 
tänkta målgruppen själv har erfarenheter som inte stämmer överens med de 
scenarion som målas upp. För kampanjen Ticket to r ide fortsatte man därför 
på det lustbejakande spåret och presenterade kondomen som en 
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”möjliggörare” (”kondomen är en möjliggörare – har du den med dig ökar 
dina chanser att få sex när tillfälle ges” kondomen är ”a ticket to ride”). 
Falkheimer och Wallgren (2004:8) menar dock att risk och skrämseltaktiken 
eventuellt kan behövas igen, för att försöka stävja den ökade spridningen av 
klamydia. Det visar sig nämligen att ungdomar trots informationskampanjer 
inte skyddar sig i den utsträckning som statliga aktörer önskar (Herlitz, 
2004:20) vilket förstås gör att kampanjmakare testar olika strategier för att få 
fram sina budskap.  
 

Fakta och skrämsel  
I Utbildningsradions program Kroppen och Könssjukdomar presenteras till 
synes grundläggande fakta om en rad olika infektioner, och hur tittaren kan 
skydda sig mot dessa. Här radas ett antal sjukdomar upp, benämnda med sina 
latinska namn, på liknande sätt som görs i skolans biologiböcker för 
högstadiet.35 Vidare visas fotografier av hur dessa sjukdomar ser ut i ett 
många gånger långt framskridet skede. Dessa typer av bilder kan antas vara 
tänkta att fylla ett avskräckande syfte. Programmet Kroppen i serien Stop! om 
sex börjar med att fotografier av könsorgan smittade med olika 
könssjukdomar varvas med röd text på en svart smal remsa i mitten av rutan. 
Två av fotografierna finns reproducerade nedan. I den svartvita bakgrunden 
syns människor i trängsel på tunnelbana och stad. Det ackompanjeras av 
musik med distinkta trumslag.  Det ser ut så här:  
 

Foto på kroppsdel smittad med könssjukdom   
Text: Igår fick minst 40 svenskar klamydia 
Text: I morgon bitti har minst 50 personer till smittats med kondylom 
Foto på kroppsdel smittad med könssjukdom   
Text: Ikväll får en stockholmare gonorré?  
Foto på kroppsdel smittad med könssjukdom   
Text: Efter nästa helg upptäcks ett fall av syfilis i Kalmartrakten  
Foto på kroppsdel smittad med könssjukdom   
Text: Får du herpes ikväll? 
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35 Se exempelvis NO- Biologiboken. Faktabok för grundskolans senare 
årskurser(1999) av Linnman, Wennerberg och Rodhe, BIOS. Biologi för högstadiet 
(1992) av Andréasson, Bondeson, Forsberg, Gedda, Luksepp, Zachrisson.  Biologi 
Spektrum (1995) av Fabricius, Holm, Mårtensson, Nilsson och Nystrand. 
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dina chanser att få sex när tillfälle ges” kondomen är ”a ticket to ride”). 
Falkheimer och Wallgren (2004:8) menar dock att risk och skrämseltaktiken 
eventuellt kan behövas igen, för att försöka stävja den ökade spridningen av 
klamydia. Det visar sig nämligen att ungdomar trots informationskampanjer 
inte skyddar sig i den utsträckning som statliga aktörer önskar (Herlitz, 
2004:20) vilket förstås gör att kampanjmakare testar olika strategier för att få 
fram sina budskap.  
 

Fakta och skrämsel  
I Utbildningsradions program Kroppen och Könssjukdomar presenteras till 
synes grundläggande fakta om en rad olika infektioner, och hur tittaren kan 
skydda sig mot dessa. Här radas ett antal sjukdomar upp, benämnda med sina 
latinska namn, på liknande sätt som görs i skolans biologiböcker för 
högstadiet.35 Vidare visas fotografier av hur dessa sjukdomar ser ut i ett 
många gånger långt framskridet skede. Dessa typer av bilder kan antas vara 
tänkta att fylla ett avskräckande syfte. Programmet Kroppen i serien Stop! om 
sex börjar med att fotografier av könsorgan smittade med olika 
könssjukdomar varvas med röd text på en svart smal remsa i mitten av rutan. 
Två av fotografierna finns reproducerade nedan. I den svartvita bakgrunden 
syns människor i trängsel på tunnelbana och stad. Det ackompanjeras av 
musik med distinkta trumslag.  Det ser ut så här:  
 

Foto på kroppsdel smittad med könssjukdom   
Text: Igår fick minst 40 svenskar klamydia 
Text: I morgon bitti har minst 50 personer till smittats med kondylom 
Foto på kroppsdel smittad med könssjukdom   
Text: Ikväll får en stockholmare gonorré?  
Foto på kroppsdel smittad med könssjukdom   
Text: Efter nästa helg upptäcks ett fall av syfilis i Kalmartrakten  
Foto på kroppsdel smittad med könssjukdom   
Text: Får du herpes ikväll? 
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35 Se exempelvis NO- Biologiboken. Faktabok för grundskolans senare 
årskurser(1999) av Linnman, Wennerberg och Rodhe, BIOS. Biologi för högstadiet 
(1992) av Andréasson, Bondeson, Forsberg, Gedda, Luksepp, Zachrisson.  Biologi 
Spektrum (1995) av Fabricius, Holm, Mårtensson, Nilsson och Nystrand. 
 
 

 



 
 

 
 
 

 
    
 
Graden av infektion är så svår att det i flera fall är svårt att avgöra vilken 
kroppsdel och/eller vilken sjukdom de olika fotona visar. Bildtexterna 
påminner om RFSU:s kondomkampanj under 1970-talet, där det 
proklamerades att ”Ikväll får 107 svenskar gonorré” (Persson, 2004:88).36 
Samtliga påståenden presenteras som obestridliga fakta, förutom utsagan om 
gonorré som presenteras med ett frågetecken efter sig. Bildtexterna talar om 
att antal ”svenskar” och ”personer” skulle få kondylom och klamydia, medan 
en person i Kalmar skulle få syfilis och eventuellt en stockholmare få 
gonorré.  Av det förstår man att de två förstnämnda infektionerna är relativt 
vanliga och att de finns spridda över landet, medan syfilis och gonorré är 
ovanliga sjukdomar, och att de (för tillfället) sprids i specifika städer i 
Sverige. I denna sekvens är det tydligt att programmet förlitar sig på och 
förmedlar medicinska fakta om hur många människor som smittas per dygn 
och på vilka platser detta sker. Människorna som trängs i den svartvita 
bakgrunden manar fram en bild av att vem som helst av dem kan bli smittad 

                                                 
 
36 På RFSUs hemsida http://www.rfsu.se/nar_hande_det_.asp (hämtat 2008-07-22) 
står det om år1970 att ” Kampanjen ”Ikväll får 107 svenskar gonorré” inleds och får 
ett fantastiskt gensvar. Gonorrésiffrorna börjar dala och som enda land i världen 
lyckas Sverige minska smittspridningen.” I Perssons (2004:88) artikel finns ett foto 
på en annons från RFSU där det står ”Ikväll får 80 svenskar gonorré. Kondom är det 
enda preventivmedel som skyddar!”. Det framgår inte exakt när fotot är taget, annat 
än att det är på 1970-talet.    
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eller smitta någon annan ikväll, eller nästa helg, med dessa sjukdomar som 
enligt bilderna är missbildande. Sekvensen avslutas med en direkt fråga till 
tittaren, och signalerar att tittaren är utsatt för ett potentiellt hot. 
Följande sekvens liknar den inledande. I denna är bakgrunden ljusröd och i 
bild är en sjukhuskorridor och en skylt där det står gyn-mottagning. Då och 
då dyker det upp en textruta i mörkare nyans av röd.  

 
Text: Herpes i könsorganen gör att du lättare smittas av annat– i värsta fall 
AIDS. 
”Tjejröst”: Jag upptäckte att det gjorde ont när vi hade sex, så jag kände ju 
efter och det kändes som en liten vårta typ. Jag hade bara ett par stycken 
men det sved helt jävligt. Man kan skära och man kan ta laser, men jag 
fick Varec, nån lila vätska som man penslar på tre dagar och sen inte fyra 
dagar och sen pensla på igen tre dar. 
Text: Cancer i livmodertappen är vanligare bland tjejer som haft 
kondylom. 
”Killröst”: Man fick penicillin då och min tjej fick också penicillin, men 
hon var ju jävligt förbannad, hon trodde att jag varit med nån annan. Så 
fick man sitta där på ungdomsmottagningen och skulle skicka brev då till 
alla.  
Ljusröd bakgrund av sjukhuskorridor. I mitten en ruta i mörkare nyans av 
röd.  
Text: Klamydia kan ge dig en äggstocksinflammation som gör dig steril. 
”Tjejröst”: Alla har ju haft det, om man pratar med folk på en bar en kväll. 
Text: Syfilis får nästan ingen i Sverige idag men det finns i andra länder. 
Text: De flesta som får gonorré har hämtat smittan på semestern. 
 

Det är skrämmande fakta som presenteras med ett direkt tilltal. Texterna 
varvas med unga röster som berättar om plågsamma behandlingar. Den andra 
rösten som talar förmedlar att könssjukdomar förutom att leda till fysiska 
komplikationer också kan leda till relationsproblem. Här hänvisas således till 
både sociala och medicinska argument för varför tittaren ska undvika STI. I 
den medicinska diskurs som programmet åberopar länkas olika sjukdomar 
och tillstånd samman för att avväpna föreställningar om att behandlingsbara 
infektioner som herpes, klamydia och kondylom skulle vara ofarliga genom 
att peka på att dessa kan leda till betydligt allvarligare tillstånd som aids, 
sterilitet eller cancer. Här betonas denna koppling och man väljer att bortse 
från att en herpesinfektion i sig inte måste innebära en ökad risk för andra 
sjukdomar, utan att detta endast gäller om den herpesinfekterade har 
oskyddat sex. Också i Stop! Könssjukdomar lyfts fram hur infektioner som 
inte uppfattas som särdeles allvarliga i själva verket kan få allvarliga 
konsekvenser. Programledaren Tobias Lundén talar med ”könssjukdomsex-
perten” Per Thyman om kondylom:  
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Programledaren: Hur farligt är det med kondylom? 
Per Thyman: Ja, generellt så, det är ju inte farligt i den bemärkelsen, men 
allt som är obehandlat, man ska ju inte gå med en sjukdom eller ett 
tillstånd som är obehandlat då och man vet att några få former av 
kondylom kan senare då utvecklas till mera cancerliknande former.  
Programledaren: Så i princip kan du dö av kondylom, eftersteget av 
kondylom? 
Per Thyman: Eh ja man skulle kunna uttrycka det så.  
 

I citatet ovan utspelar sig en dialog där kondylom transformeras ifrån ”inte 
farligt” till att man ”kan dö” av det. Användandet av medicinsk expertis är ett 
sätt att ge utsagorna mer tyngd, men det är tydligt att det är programledaren 
som leder den medicinska experten till ett uttalande som framstår som 
hårdraget. Genom dialogen drivs den medicinska diskursen till sin spets och 
avslutas med det absolut värsta tänkbara scenariot. På så sätt förefaller det 
som att man i programmen använder tillspetsade och förenklade påståenden 
för att få fram ett både lättbegripligt och skrämmande budskap.37  

I de båda inledande exemplen ovan, där bilder av olika könssjukdomar 
varvas med röster, samsas ett antal utsagor om sexuellt överförbara 
infektioner. I den första sekvensen signalerade bakgrundsbilderna att alla kan 
vara bärare och att alla kan få smittan. Detta budskap förekom också i den 
andra sekvensen, där en röst sa ”alla har ju haft det”, men här framkom också 
att vissa sjukdomar är mer frekventa utomlands och att smitta är något man 
kan få på utlandssemester. Dessa båda spår, att smitta kan drabba vem som 
helst, respektive att smitta i första hand finns någon annanstans, är 
genomgående när sexuellt överförbara sjukdomar avhandlas i Utbildningsra-
dions program. I det följande skall detta undersökas närmare.  
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37 Från medicinska auktoriteter som Smittskyddsinstitutet och Karolinska institutet 
menar man dessutom att det numera är klarlagt att det inte är samma typ av humant 
papillomvirus som orsakar cancer som orsakar kondylom (Karolinska institutet, 
2006-01-20). Vidare framhålls att det föreligger ett mer komplicerat samband mellan 
humant papillomvirus och livmoderhalscancer, där flera ”riskfaktorer” spelar in 
(Smittskyddsinstitutet, 2006-05-10). I sig så är ju programmets övergripande 
budskap, att man ska använda kondom, relevant för alla typer av papillomvirus, då 
kondom förstås skyddar i lika hög grad även mot de virustyper som faktiskt kan 
orsaka cancer. Det förefaller inte troligt att den ur ett medicinskt perspektiv felaktiga 
kopplingen mellan kondylom och livmoderhalscancer var känd vid tidpunkten för 
inspelningen av programmet.  

 



 
 

Smittan finns någon annanstans?   
Som framkommit menas det att vissa sjukdomar kan härledas till specifika 
platser, samt att många (underförstått svenskar) smittas när de är på semester. 
Att peka ut särskilda länder eller kontinenter och dess invånare som bärare av 
smitta är en strategi som också används av Folkhälsoinstitutet för att varna 
svenskar som åker på semester. ”Svenskar” konstrueras därmed som friska 
individer som faller offer för förförande ”andra”, till exempel vid Medelhavet 
(Bredström, 2008: artikel IV). I programmet Kroppen framför dramagruppen 
”Ung utan pung” en sketch som tangerar detta tema. Det hela utspelar sig på 
ett flygplan och huvudperson är en flygvärdinna. Utdraget ser ut som följer: 
 
Bilder: 
Flygvärdinna står längst fram i gången. 
Hon håller upp ett paket kondomer och 
demonstrerar så att alla kan se.  
Passagerare, en del tittar framåt, en del 
pratar med varandra. 
Flygvärdinnan fingrar på 
kondomförpackningen. 
Passagerare, en del iakttar 
flygvärdinnan, andra inte. 
 
Flygvärdinnan tar fram en kondom och 
trär den över sitt pek- och långfinger, 
håller upp handen och visar runt så att 
alla kan se. 

Tal: 
Högtalarröst: Mina damer och herrar, jag 
vill fästa er uppmärksamhet på att nu när 
vi närmar oss sydligare breddgrader så 
finns skyddsutrustning att tillgå. 
 
 Skydden ligger i stolsfickan framför er.  
 
 
Man trär på gummihylsan över spaken 
staken eller penis med en snabb 
handrörelse ner mot penisroten, om faran 
är framme vill säga. Blir lokalen rökfylld 
är risken större att han hittar ingången 
innan ni hittar utgången, om man ja…  
Jag tar snabbt fram skyddet, jag river 
hastigt förpackningen i två delar, håller 
samtidigt stadigt tag i staken och rullar 
på.  

 
Istället för att visa var flytvästar och nödutgångar är placerade, visar 
flygvärdinnan hur en kondom ska användas. I denna sketch påtalas att det är 
viktigt att skydda sig när man åker till ”sydligare breddgrader”. Således 
framställs det som att smittan finns någon annanstans och kan drabba 
svenskar om de inte skyddar sig. Det är möjligt att tolka det som att svensken 
är mer benägen att ha sex på semestern än hemma och därför behöver 
påminnas om kondom överhuvudtaget. Då är det inte uppenbart att det 
förutsätts att detta potentiellt smittsamma sex ska ske med någon ”icke-
svensk”. Exemplet kan dock också läsas som att det implicerar att personer i 
andra länder är mer benägna att ha könssjukdomar och därmed som en 
indirekt signal om att skydd inte är lika viktigt i Sverige (eftersom kondomen 
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här behövs just när man reser från Sverige, och inte vid sex överhuvudtaget). 
Vad som är viktigt att se är att dessa typer av utsagor överordnar plats över 
praktik (det vill säga, det bortses ifrån att och hur smitta kan flyttas via 
kroppar, helt oberoende av plats). I sketchen ovan är det just platsen som gör 
att sex blir aktuellt och att kondomen därför ska användas. Kondomen görs 
här till ett naturligt skydd mot risk och gör att sex kan idkas oberoende av 
plats.   

Efter denna sketch fortsätter programmet på samma spår. Programleda-
ren Sam intervjuar en fransk kvinna som åker runt och föreläser om hur 
hennes liv förändrades när hon fick aids. I slutet av intervjun dyker följande 
bildtexter upp och programledaren kommenterar den unga kvinnans öde:  
 

Text: Bromsmediciner utvecklas just nu… 
Programledaren Sam: Hon är ung, inte homosexuell, inte narkoman och 
hon har inte fått någon blodtransfusion. Det är bara en vanlig tjej med en 
jävla massa otur bara och det kan ju drabba vem som helst. 
Text: men ännu finns inget botemedel mot aids. 
Text Använd kondom!  

 
Det är en fransk kvinna som intervjuas på franska, vilket kan förstås som ett 
led i en logik som innebär att smittan primärt finns någon annanstans än i 
Sverige. En viktig aspekt i relation till tidigare utsagor om ”sydligare 
breddgrader” (exempelvis Frankrike) är dock att det som här betonas är 
kvinnans vanlighet. Det görs ingen särskild anmärkning om att kvinnan 
kommer från just Frankrike, eller att det på något sätt skulle ha att göra med 
hennes aidsinfektion. Detta betyder att det enbart är i vissa fall som andra 
länder eller platser än svenska görs till särskilt riskfyllda. När programleda-
ren beskriver hennes otur så tar han upp att hon är en ”vanlig tjej”, det vill 
säga inte homosexuell, narkoman eller fått en blodtransfusion. På så vis görs 
heterosexuella relationer till det normala och ”vanliga”. Genom att framhålla 
att en person kan få hiv utan att tillhöra vad som pekats ut som riskgrupper 
manas bilden av att smittan kan drabba vem som helst fram. Aktualiseringen 
av dessa ”riskgrupper” leder dock till att det, trots ambitionen att framställa 
alla som potentiella offer för hiv, ändå kvarstår som mer troligt att någon 
tillhörande dessa grupper skulle få smittan. Den drabbade kvinnan hade ju 
fått aids trots att hon inte tillhör någon av riskgrupperna. Det är alltså inte 
bara på geografiskt annorlunda platser en person kan få smitta, det är också 
andra grupper av människor som mest troligt blir smittade och därmed också 
är smittbärare.  

Hiv/aids intar en särställning bland de sexuellt överförbara infektionerna, 
dels på grund av dess status som obotlig, dels på grund av de myter som 
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omgärdar infektionen. Sedan hiv/aids upptäcktes har det florerat en rad 
rykten om var, hur och varför viruset uppkom. Stuart Allan (2002) ser dessa 
myter som ett antal mediediskurser. Han går igenom forskning som visar hur 
brittiska och amerikanska medier (tv, tidningar) till en början konstruerade 
hiv/aids som ett problem för vissa minoritetsgrupper, först homosexuella 
män, sedan sprutnarkomaner och personer från Haiti och Afrika. Detta ledde 
till att sjukdomen till en början behandlades som en mindre relevant 
problematik, eftersom den inte ansågs drabba ”vanliga människor”. Genom 
konstruktioner av ”vi” och ”de”, i både homofoba och rasistiska termer 
gjordes frågan till ett problem för ”avvikande minoriteter” (Allan, 2002:129). 
Ett liknande förlopp utspelades i Sverige. Bland annat rasade en debatt 
initierad av journalisten Peter Bratt, i vilken bastuklubbar för män som har 
sex med män pekades ut som smittohärdar. I denna debatt framkom att man i 
huvudsak fruktade att bisexuella män skulle få smittan av ”riskgruppen” 
homosexuella män och sedan föra den vidare till sina ”oskyldiga” familjer 
(Svéd, 2000:238). Det kan beskrivas som ett syndabocksresonemang, där 
personer med en ifrågasatt livsstil ansågs ha sig själva att skylla för den 
dödliga infektion som drabbat dem. Det hela kan förstås som en moralisk 
panik, där medierna spelade en central roll i skapandet av en allmän rädsla 
genom att publicera myter och lekmannaförklaringar till aids-virusets 
uppkomst och varför det föreföll drabba vissa grupper (Weeks, 2003:101ff; 
Allan, 2002:123f). Bland dessa myter kan nämnas föreställningar som att aids 
härstammade från apor, var guds straff för en ”homosexuell livsstil”, eller ett 
kemiskt stridsmedel utvecklat av CIA. Inga-Britt Lindblad (1995:59) visar 
genom en intervjustudie med svenska gymnasieungdomar att dessa myter 
också, i mitten av 1990-talet, spelade en stor roll i ungdomarnas 
uppfattningar om hiv/aids. I Kroppen aktualiseras denna typ av myter om 
hiv/aids i ett samtal mellan programledarna Tiina och Sam. 

  
Sam: I alla fall, folk tänker fortfarande på det där med homosexuella för 
det var ju först där det upptäcktes, men det var ju först hos aporna det dök 
upp… 
Tiina: Amen Sam! 
Sam: Sen kom det till bögarna i Los Angeles. 
Tiina: Sam den där myten om att hiv skulle hittas bland bögarna eller 
finnas bland bögarna det är väl uttjatat vid det här laget.  
Sam: Det är det inte för fem öre. 
Tiina: Jo, och myten om välkommen in i aidsklubben den är också 
jätteuttjatad. 
Sam: Nej det är det inte, det är sant! 
Tiina: Du vet ju inte ens vilken jag menar då? 
Sam:  Nej det spelar ingen roll, alla myter stämmer. 
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Tiina: Det är om en kille o tjej som träffas på en bar [Sam: ja det brukar 
man] och som vill ha sex, [Sam: ovanligt] så dom går hem till killen. Dan 
därpå är tjejen borta och killen tittar på väggen där står det så här 
”Välkommen in i aids-klubben” . 
Sam: Typiskt tjejer. 
 

Här för programledarna en dialog i vilken programledaren Sam intar en 
position i vilken han tror på alla myter om aidsvirusets uppkomst. Han tar en 
roll som en fördomsfull person som avbryter och inte vill lyssna på vad andra 
har att säga. Det sätt på vilket programledarna här används kan te sig 
förvirrande. Programledarna gör naturligtvis sådant som hör en 
programledarroll till, exempelvis introducerar reportage eller förmedlar olika 
fakta. Utöver detta kan de berätta om personliga erfarenheter eller som här, 
vara med i en dialog som är en slags pjäs. Med tanke på att programledaren 
tidigare i samma program genomförde en seriös intervju med en kvinna med 
aids kan det finnas anledning att fundera över vad som händer när 
programledaren är den som för fram dessa fördomar som sanningar, även om 
det till viss del förefaller som att han ”personligen” kanske inte tror på det 
han säger, utan ikläder sig rollen som en fördomsfull person. Genom att 
uppmärksamma tittaren på de myter som figurerar kring aids och hiv, och 
genom att framställa den som tror på dessa myter som en fördomsfull person, 
problematiseras dessa föreställningar. Det är dock ett mångtydigt exempel 
som går att tolka på flera sätt, beroende på hur programledaren Sam 
uppfattas. Den ironi som används är inte rakt igenom tydlig. Därmed säger 
inte dialogen direkt eller klart emot myterna som diskuteras.   

Det är två parallella logiker som möts i programmet, där den ena, direkt 
och indirekt, placerar STI hos ”den andre”: hos narkomanen eller den 
homosexuelle mannen, eller någon annanstans: på sydligare breddgrader. 
Denna logik förlorar dock en del av sitt förklaringsvärde eftersom den delvis 
genom ett ironiskt tilltal pekas ut som gamla fördomar. Den andra logik som 
löper parallellt med detta sätt att förlägga risken utanför en tänkt normalitet är 
den som hävdar att vem som helst kan få sexuellt överförbara sjukdomar. 
Dessa båda logiker aktualiseras ibland samtidigt och är beroende av varandra, 
som i exemplet med den franska kvinnan i vilket kända ”riskgrupper” 
aktualiseras just för att betona att alla kan drabbas, även individer som inte 
tillhör någon av riskgrupperna.   
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Kondomen som en besvärlig självklarhet 
Som framgått från de inledande exemplen uppmanas tittaren genom 
bildtexter att använda kondom. Som kanske kan anas utifrån de hittills 
återgivna exemplen är kondomen det enda skydd som rekommenderas i 
programmen. I Stop! Könssjukdoma r inleder programledaren med att 
problematisera ungdomars oförmåga att skydda sig, trots att kondomer är 
lätta att få tag på. Utgångspunkten är att ungdomar inte skyddar sig i 
tillräckligt hög grad, och programmet försöker genom intervjuer och 
studiodiskussioner med ungdomar och en medicinsk expert besvara frågan 
om varför ungdomar låter bli att använda kondom. Genom forskning om 
ungdomar och kondomanvändande har det framkommit att det finns ständigt 
återkommande anledningar som anförs mot kondomanvändande, till exempel 
att kondomen förstör spontaniteten, att det är pinsamt att införskaffa 
kondomer och att använda dem samt att det är svårt att föra kondomanvän-
dande på tal (Ekstrand, 2008:45; Lundgren & Sörensdotter, 2004:80-82).  

I programmet Könssjukdomar förs dessa föreställningar fram genom 
diskussioner med ungdomar. Kön är en klar utgångspunkt, då det är i termer 
av vad ”killar tycker” och vad ”tjejer tycker” om kondom som avhandlas. 
Därmed inte sagt att de åsikter som framkommer entydigt fördelar sig mellan 
dessa grupper. Det finns nämligen både tjejer och killar som uttalar sig såväl 
positivt som negativt om kondomanvändande. I studion frågar programleda-
ren ungdomarna en efter en om de brukar använda kondom och följer upp 
deras svar med att fråga varför eller varför inte. Lina 1 (det finns två Lina i 
programmet och för enkelhets skull benämns de här som Lina 1 och Lina 2.) 
besvarar programledarens fråga om kondomanvändande på följande sätt:   

 
Lina 1: Jag tycker det är bådas ansvar, så att det är lika för att tjejen tar 
med sig som att killen gör det och det ska inte betyda, det ska inte mer 
tjafs som, man ska inte behöva tjafsa om kondomer mitt i alltet, utan det 
ska ju vara en självklarhet. 
Programledaren: Men du tycker det är lika bra med kondom som utan? 
Lina 1: Nej, jag tycker det ska vara kondom. Det ska vara kondom, gud ja.  
Programledaren: Men känslan tänkte jag? 
Max: Ja, det är ju inte skönt. Det är ju inte skönare med kondom, det är ju 
skönare 
Lina 1: Jag kan tänka mig att det inte är det fast det är ju inte jag som är 
killen så att det, det är ju det är mer känsla för killarna tror jag än för 
tjejerna. 
 

Som framgår ser Lina 1 kondomanvändandet som en självklarhet. Det ska 
inte vara något som kräver en förhandling, och initierandet av kondom ska 
inte kopplas till ett specifikt kön. Frågan om kondomanvändande görs dock 
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till en fråga om kön när programledaren frågar om ”känslan”. Då bryter Max 
in och hävdar att det är skönare utan kondom, något som Lina generaliserar 
till ”killarnas” upplevelse av samlag med kondom. Idealet om att kondomen 
ska vara en självklarhet oberoende av kön problematiseras därmed. När 
ungdomars ovilja att använda kondom berörs görs det nämligen 
återkommande kopplingar till vad killar tycker och känner. Vi ska se några 
ytterligare exempel på hur detta går till. I en intervju resonerar två tjejer på 
följande vis:  

 
Louise: Jag kan verkligen få ångest om jag tänker på att tänk om jag skulle 
ha sex med någon bara en gång, aldrig mer, inte typ, bara one night och 
typ sticka hem med någon och så använder man inte kondom så märker 
man att man fått hiv.  
Lina 2: Då ju hela ditt liv är förstört. Det är liksom inte värt det. 
[…] 
Lina 2: Jag tror att killar tycker inte att det är så roligt med kondomer 
alltid. Dom tycker nog precis som vi har sagt, att det inte är så roligt med, 
att det är skönare utan kondom och då är det inte så roligt att ha det. 
Louise: det måste ändå kännas pinsamt att sitta där och trä på nånting 
liksom (skratt) 
Lina 2: Speciellt om man precis har lärt känna varandra.  
[…] 
Louise: Typ om man följer med nån hem så är det inte så jättenoga med 
kondom fast det borde va det […] egentligen är det självklart att använda, 
men man gör inte det. 
Intervjuaren: Varför? 
Louise: För att man är dum. Man tänker inte på det just då. 
Lina 2: Man låter känslan ta över. 
 

Det tillfälliga sexet med en ny partner utan kondom görs här till det värsta 
scenariot, genom hiv som det ultimata hotet. Det är också just det tillfälliga 
sexet som försvårar att ta upp frågan om kondom, då det av någon anledning 
blir extra pinsamt. Tjejerna säger sig egentligen vilja använda kondom och 
det framgår därför att de förklarar sitt agerande utifrån vad de tror att killar 
vill och tycker. De uttrycker heller inte att det har någon egentlig betydelse 
för deras egen uppfattning om samlagets kvalité, annat än att ”man låter 
känslan ta över”. Det tillfälliga sexet förstås här som ett samlag som inte får 
störas av obekväma diskussioner eller pinsam kondompåtagning. Istället ska 
det vara något som bara händer, som styrs av ”känslan”. Föreställningen om 
att kondomen gör sexet mindre skönt aktualiseras i programmet bara av killar 
och av tjejer som säger sig tro att det är så killar känner. På så sätt knyts 
negativa uppfattningar om kondom till kön. Programledaren fortsätter att 
fråga ungdomarna i studion:  
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Programledaren: Du då, använder du kondom? 
Micaela: Ja, det blir ingenting utan. 
Programledaren: Det är stenkört?  
Michaela: Ja det är stenhårt.  
Programledaren: Du är hård mot grabbarna?  
Michaela: Ja, det är jag. 
Programledaren: Varför då? 
Michaela: Därför att jag vill inte ha, bli gravid eller ha nån sjukdom eller 
så.  
 

När programledaren formulerar det som att en tjej som kräver att kondom ska 
användas är ”hård mot grabbarna” förefaller han utgå ifrån att killar inte 
skulle använda kondom ifall det inte efterfrågades av tjejen. Därmed bygger 
resonemanget på att det är tjejen som har eller tvingas ta ansvar för 
kondomanvändandet. Därmed bygger programledaren vidare på den koppling 
som görs mellan killar och ovilja att använda kondom som skapats genom 
andra intervjuer. Resonemanget är dock inte ovanligt utan korresponderar 
med studier som visar att kvinnan blir den som får ta ansvar för det ”säkra 
sexet”, genom en ansvarsfördelning med biologiska förtecken då en eventuell 
oönskad graviditet betraktas som i första hand kvinnans ansvar (Ekstrand, 
2008:43; Svalastog, 1998).  

 

Öppet motstånd mot kondomen 
Den bild som sammantaget ges är att en del ungdomar är luststyrda och 
riskerar sin hälsa för att få ha skönt sex utan kondom, och att det i huvudsak 
är tjejen som får ta ansvar för att skydd används, och därmed riskerar att 
skapa en pinsam situation och/eller göra samlaget mindre skönt för mannen. 
Emellertid är denna bild av mannen inte helt entydig och lämnas definitivt 
inte oproblematiserad. Den kille, Roger, som är mest kritisk och direkt 
motståndare mot kondomer blir nämligen ifrågasatt på olika sätt genom 
programmet. I det följande utdraget gör han anspråk på att tala för ”många 
killar”, men blir i stället ifrågasatt av en annan kille:  

 
Roger: Många killar säger att kondom är jättebra och visst, skyddsmässigt 
mot sjukdomar är det bra, men det är väl det enda Det är ju inte sk[skönt],  
jag tror inte det är många killar som tycker att det är skönt, att det känns 
likvärdigt som utan kondom, för det gör det absolut inte.  
Farzad: Det tycker jag bara är larvigt för liksom är man där för att ha sex 
så är man där för det, då har man tid, det är ju inte så att man ska med en 

83 
 



 
 

buss om fem minuter eller nåt sånt där, man är ju där och då kan man lika 
gärna ta sig tid att göra det ordentligt och göra det säkert.  
                                                            […] 
Roger: Om hon säger ”jag vill använda kondom” då försöker jag såklart 
säga att jag precis har kollat mig, jag är helt säker att jag inte har nånting 
du behöver inte oroa dig, varför ska vi använda kondom för? 
Farzad: Men risken finns att du blir med barn? 
Roger: Ja du kan bli med barn men käkar hon p-piller som ändå väldigt 
många unga tjejer gör, typ nästan alla. 
Farzad: Och gör hon inte det så? 
Roger: Men det frågar man ju såklart innan, ”käkar du p-piller?” 
Farzad: Och gör hon inte det så blir det inget? 
Roger: Jo, det är klart, då får man ju lirka ut den i tid eller vad som helst. 
 

Roger ifrågasätter att ”många killar” tycker att kondom är bra, och bygger 
istället vidare på den föreställning som tidigare aktualiserats, nämligen att 
killar inte tycker det är skönt med kondom. Roger själv är direkt ovillig, och 
förespråkar istället avbrutet samlag. Han förlägger också ansvaret för en 
eventuell graviditet hos tjejen. Han är inte intresserad av att diskutera hur 
tjejer uppfattar kondomanvändande utan är helt fokuserad på mannens 
njutning, vilket kan jämföras med andra intervjuer i programmet där tjejer är 
upptagna med att fundera över vad killar tycker och tänker om kondom. 
Detta ger sammantaget intrycket av att det är just mannens upplevelse av 
samlaget som är det centrala. Roger gör vidare anspråk på att tala för ”många 
killar” och menar att ingen kan tycka det är lika skönt med kondom. Därmed 
inte sagt att alla killar som uttalar sig i programmet är negativa till 
kondomanvändande då Roger i ordväxlingen ovan blir ifrågasatt av Farzad 
som tycker att han är löjlig.  

De ungdomar som sitter i studion tillsammans med programledaren 
diskuterar Rogers uttalanden om att han försöker övertala tjejer att ha sex 
utan kondom och förespråkar avbrutet samlag. Lina 1 kallar honom för 
”idiot” och får medhåll av Micaela. De vet inte om att Roger finns i 
bakgrunden i studion. Programledaren ropar på honom och han kommer in i 
studion och sätter sig i soffan med de andra. Detta förfarande har vissa 
likheter med de tekniker som används i amerikanska talkshows, exempelvis 
The Ricki Lake show, som riktar in sig på avslöjanden och konfrontation och 
där ett sätt att uppbåda detta är att en ”oväntad” person som befunnit sig 
bakom scenen dyker upp (se Timberg, 2002:176-177). Det är en teknik 
genom vilken man kan skildra hur starka åsikter tydligt bryts mot varandra. 
Detta förfarande skapar i Könssjukdomar en viss förlägenhet bland 
studiodeltagarna som nyss uttalat sig i starka ordalag om den nya 
studiogästen. Roger får sedan försvara sina uttalanden. Han fortsätter med att 
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framhålla att han inte tänker använda kondom och talar bland annat om hur 
han bedömer tjejer som han vill ha sex med. Han säger: 

 
Roger: Det beror ju precis på vilken, är det nån man tar hem från krogen 
när man vart ute, man följer med henne hem, och det liksom hettar till och 
hon säger ”jag vill använda kondom”, jag menar jag vet ju inte vad det är 
för människa, jag har ju liksom ingen koll alls på vad det är för människa. 
Det kan vara värsta pundaren, det kan vara vad som helst liksom. Och den 
kan ju ha hiv, så enkelt är det och då får man va försiktig. Och det så klart 
då måste man ju…Det beror precis på, är det nån man känt sen fem år 
tillbaka, man vet vad den liksom, typ vem den har varit med, om det 
verkligen är en som knullar runt eller om det är en som lite så här håller på 
sig och man vet vem personen i fråga är, då är det liksom, det är lite 
annorlunda då.  
 

När Roger pratar om ”pundare” säger han att ”då måste man ju” verkar det 
nästan som om han tänker säga att det är befogat att då använda kondom, 
men han säger det aldrig. Istället fortsätter han alltså med att kalkylera hur 
man kan bedöma om någon har sjukdomar eller ej, bland annat genom att 
peka ut kvinnor med många sexuella kontakter som särskilt riskfyllda. Det 
mesta han säger faller inte i god jord hos övriga ungdomar och 
programledaren. Han får initialt ett visst stöd, men hans argument bryts ned 
ett efter ett. I följande utdrag framgår hur det går till:  

 
Programledaren: Men hur kan du utsätta dig för den här risken? Jag fattar 
inte det. Hur kan du göra det? Du är rädd för att få aids säger du och hiv 
Roger: Eller rädd och rädd liksom.   
Max: Alltså jag måste säga att jag tycker, även jag har ju haft sex liksom 
första gången med någon och då har jag använt då har jag inte använt nån 
kondom. Det känns, jag tycker det här med hiv känns väldigt avsides  
Roger: Det gör verkligen det alltså. 
Max: Det gör faktiskt det.  
Roger: Det känns väldigt, jag menar, visst det finns hiv i Sverige, så enkelt 
är det. Men just procentuellt så är det ju inte så många som har det, om 
man säger i procenttal.  
Lina 1: Men det är ju 
Roger: Men visst, chansen finns, men chansen finns även att du går över 
gatan och blir påkörd. Det finns risker överallt.  
Lina 1: Jo men risken är ju större om man inte använder kondom.  
Roger: Hiv det är det enda som jag skulle känna mig, får jag det då är det 
kört liksom. 
Max: Men det är en annan risk att bli överkörd över gatan för det är 
ingenting du väljer. Jag menar det är en annan risk, [Lina 1: Du utsätter 
dig själv] du kan ju förhindra risken liksom genom kondom. 
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Som framgår antar studiodiskussionen en debattform, där argumenten för och 
emot kondomanvändande bryts mot varandra. Roger får visst medhåll av 
Max, men detta avbryts när Roger jämför risker som kan elimineras med 
sådana som är mer slumpmässiga. Rogers uttalanden och det bemötande han 
får är intressant för att han uttrycker det som flera andra säger, nämligen att 
de har sex utan att använda kondom, men han gör detta utan att lägga till 
fraser om att man egentligen borde använda kondom. Till exempel kallar 
Max de tillfällen han låtit bli att använda kondom för ”slarv” och inte ett 
noga övervägt val. Rogers öppna motstånd är det som egentligen framstår 
som mest upprörande, inte själva grundproblematiken att han inte vill ha sex 
med kondom. Han vägrar helt enkelt att inrätta sig i det som är programmets 
övergripande budskap, nämligen att man ska använda kondom, eller 
åtminstone ge uttryck för ståndpunkten att man egentligen ska använda 
kondom och att inte använda kondom ska kallas ”slarv”. Rogers strategi, när 
han funderar över vilka som är potentiella smittbärare, går på tvärs mot det 
övriga innehållet som styrs av en logik som säger att vem som helst kan ha 
smitta och vem som helst som har sex utan kondom kan drabbas. Roger finns 
med som någon att kritisera och argumentera mot, till skillnad mot de övriga 
som håller med om och stödjer det övergripande budskapet att kondomen 
egentligen ska vara en självklarhet. Genom Roger får programmakarna någon 
att kontrastera och stärka sitt budskap gentemot, i och med att han ensam står 
för en position som de andra i stort sett förkastar. Ett avslutande exempel på 
hur hans argumentation ifrågasätts är en sekvens i vilken kondomanvändande 
lyfts fram som viktigt inte enbart vid tillfälliga förbindelser. Här betonas 
istället att smitta kan drabba vem som helst, även den mest försiktiga. Det 
handlar om Nina som i studion berättar om hur hon drabbats av herpes.  

 
Programledaren: Nina, du har haft en annan könssjukdom, herpes. Berätta 
hur du fick den? 
Nina: Jag kan säga att jag har väl fortfarande kvar den då. Det var två och 
ett halvt år sen, jag var tillsammans med min pojkvän, jag hade inte vart 
som Roger sa jag hade inte varit med flera stycken, utan det var min 
pojkvän. Han hade läppherpes och jag visste att jag inte haft det så jag 
ville inte pussas då eller nånting. 
Programledaren: Du såg det innan? 
Nina: Ja jag såg det, jag visste att han hade det. Så skulle vi ha sex då, jag 
ville egentligen inte, men han sa det är ingen fara, det smittar inte, och jag 
självklart jag litade på honom, det har ju med det ni pratade om förut att 
göra.  Vi hade oralsex och på den vägen var det jag fick det. Han var så 
säker på att det inte smittade för ingen av hans tidigare tjejer hade blivit 
smittad och jag litade på honom 
Lina 1: Det kan smittas mellan kön och läppar? 
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Nina: Ja han hade det på läpparna och jag fick det ja 
Programledaren: Du fick det inte på läpparna utan du fick det bara em ja 
Max: Där. (skratt) På de andra delarna. 
[…]  (den medicinska experten Per Thydén bryter in och förklarar 
herpesvirusets effekter) 
Programledaren: Nina du beskriver också att du känner dig lite orättvist 
utsatt eftersom du har kompisar som så att säga (gör citationstecken i 
luften)”knullar runt” och inte skyddar sig och du har skyddat dig varenda 
gång sen åker du på det ändå trots att du har en relation.  
Nina: Ja, jo för man har ju den uppfattningen som Roger sa då att man är 
mer säker om man skyddar sig och är i ett förhållande. Man tänker att det 
bara är dom som har one night stands som blir smittade, men så var det ju 
tydligen inte. 
[…]  
Programledaren: Men Rogers resonemang det funkar inte, kondom ska 
man ha eller?  
Nina: Ja, även om man är tillsammans med någon. 

 
Det är flera saker som framställs som förvånande i ovanstående exempel. För 
det första att herpesviruset smittar från läppar till könsorgan, och för det 
andra den obeskrivliga oturen att få en sjukdom trots att man är i ett 
förhållande och alltid brukar skydda sig. Här slås hål på föreställningen om 
att det enbart är tillfälliga förbindelser som leder till smitta. Istället är det just 
förtroendet, att lita på partnern som är misstaget. Kontentan är att ingen kan 
vara säker. Alla kan verkligen drabbas. Nina konstrueras här som ett 
oskyldigt offer. Trots att hon alltid är försiktig: hon använder alltid kondom 
och enbart har sex med sin partner drabbas hon ändå av herpes. I ambitionen 
att ifrågasätta Rogers resonemang om att man skulle kunna bedöma vem som 
är smittad och inte pekas indirekt de som i dessa avseenden skiljer sig från 
Nina – de som har många olika sexuella kontakter – ut som särskilt benägna 
att få könssjukdomar. Detta visar att föreställningen om att det är vissa typer 
av människor som i huvudsak drabbas av sjukdomar ständigt är närvarande 
och dyker upp antingen som ett faktum, eller här som en föreställning att slå 
hål på. Vad som dock är värt att notera är att trots att resonemanget förflyttat 
sig ifrån att härleda smittan till välkända riskgrupper eller specifika platser 
ändå inte går till botten med frågan om vad som egentligen är riskpraktiker 
och hur sådana kan hanteras. Genom exemplet får tittaren nämligen veta att 
herpes kan smitta mellan könsorgan och mun. Här lyfts det alltså fram att 
fram att herpes smittar via oralsex, men det talas inte om hur man kan skydda 
sig vid oralsex utfört på en kvinna. Här visar det sig att deltagarna har 
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svårigheter med att benämna kvinnans könsorgan, och att detta skapar viss 
förlägen munterhet.38 Kanske finns det där en förklaring till varför 
programmen inte fördjupar frågan om riskpraktiker? Det förefaller helt enkelt 
vara känsligt att ingående tala om hur sjukdomar rent konkret flyttas mellan 
kroppar genom olika praktiker. Istället för att explicit berätta hur oralsex kan 
utföras utan risk för smitta fortsätter programmet nämligen att framhålla 
kondomen som skydd. Det finns anledning att återkomma till detta i kapitlets 
avslutning.  

Förutom att påpeka att ungdomar bör använda kondom och diskutera 
varför de inte gör det visas också konkret hur det går till att använda en 
kondom. Som framgått är det några ungdomar i Stop! Könssjukdomar  som 
säger sig vilja använda kondom egentligen, men ändå inte gör det. De skyller 
sin oförmåga att använda kondom på skolan:  
 

Lina 2: Jag går på gymnasiet nu och vi har inte haft nånting om sex och 
könssjukdomar och kondomer, ingenting och jag tycker det är jätteviktigt 
viktigt just på gymnasiet för det är då man upptäcker det allt det hära. 
Roger: Jag tror man inte fick tillräckligt med träning när man gick i skolan 
på hur man skulle göra. Man testade inte själv heller liksom. 

 
Direkt på denna sekvens följer ett inslag där samtliga sex ungdomar sitter och 
tittar på en TV. På den visas en naken man som öppnar en kondomförpack-
ning och trär på en kondom på sin penis. Sambandet mellan det ungdomarna 
säger om vad de inte får lära sig i skolan och de explicita bilder som visas, 
signalerar till tittaren att skolan inte förmår att lära ut exakt hur en kondom 
ska användas, men att detta är något som kan göras och görs i Utbildningsra-
dion. Därmed positionerar sig Utbildningsradion här som ett bättre exempel 
på kondomutbildning, eller som ett användbart komplement till skolans 
undervisning som i intervjun med ungdomarna utpekas som undermålig vad 
gäller kondomutbildning.  

Som indikerades i kapitlets inledning så hanteras frågor om STI och 
kondomanvändande på andra sätt i Fråga Olle . I det följande ska dessa sätt 
presenteras.  
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38 Att det är ett problem att det inte finns/fanns något vedertaget ord för kvinnans 
könsorgan är en fråga som hanteras uttryckligen i andra program, mest utförligt i 
Stop! om sex avsnittet Tjejsnack. 
 

 



 
 

Information på olika nivåer  
Fråga Olle  år 2003 och 2004 ”presenteras i samarbete med” kampanjen 
harduherpes.nu.39 En reklamfilm från denna kampanj ramar in programmet 
innan det börjar, före och efter de båda reklampauserna och efter 
eftertexterna. Harduherpes.nu är en hemsida som drivs av läkemedelsföreta-
get GlaxoSmithKline. På sajten finns information om läpp- och 
genitalherpes; besökaren kan läsa berättelser från personer som smittats, 
ställa frågor till läkare, och göra ett interaktivt test för att få indikationer på 
om denne själv har herpes. Genom denna reklam har programmen en 
inramning som uppmärksammar tittaren på frågan om STI. I själva 
programmet är dock ämnet sparsamt representerat. Det är ett ämne som 
återfinns explicit endast vid ett fåtal tillfällen. Som framkom i den 
undersökning som presenterades i avhandlingens metodkapitel så ägnar 
Fråga Olle  generellt en knapp tredjedel av programtiden till att framställa 
något som en risk. Detta kan förstås som en medveten strategi, då Olle 
Waller i boken Fråga Olle. De bästa frågorna  ur  tv-succén - och svaren  
hävdar att anledningarna till att programmet blivit en framgång är att: 

 
Vi går bort från kärleksplikten och tjafsar inte om vad man ska vara rädd 
för utan vad man ska vara rädd om (Heimer, 2003:11). 
 

Med en sådan utgångspunkt är det inte förvånande att programmet inte ägnar 
någon tid åt att tala om olika sjukdomar, var de finns eller hur de ser ut. Det 
finns dock ett exempel där det sänds ett grundläggande och tydligt budskap. 
Det sker under vinjetten ”Veckans myt” som är en stående programpunkt 
säsongen 2003.40 

 
Bildtext: Veckans myt: Att inte komma i henne är ett säkert sätt att skydda 
sig mot graviditet 
Stiliserad Olle Waller håller upp en flagga som det står ”falskt” på:  
Bildtext: Falskt. Avbrutet samlag är inte säkert mot graviditet och 
könssjukdomar. Använd kondom! (Prog. 6, 2003) 
 

Här tilltalas en manlig tittare som ska uppmärksammas på att denne har ett 
ansvar för att förhindra oönskad graviditet och STI. I övrigt är det alltså 
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39 Vissa program sponsras mer specifikt av magasinet sincere.nu, ”För dig som vill 
veta mer om genital herpes”. Detta magasin är en del av harduherpes.nu-kampanjen.  
40 Säsongen 2004 är denna programpunkt ersatt av ”Sant eller falskt” som följer en 
liknande uppläggning.  

 



 
 

sparsamt med denna typ av grundläggande information gällande STI. I linje 
med detta kan man se att när frågor om sexuellt överförbara infektioner 
diskuteras görs detta på ett sätt som förutsätter att tittaren känner till en del 
om STI. Detta framgår av följande exempel, en brevfråga i vilken 
brevskrivaren har testat sig för sjukdomar men inte fått något svar:  

 
Programledaren läser frågan: Hej Fråga Olle. Har ett litet problem, testade 
mig för ganska länge sen för könssjukdomar och skulle ringa en vecka 
senare för svar. Jag ringde dem men kom aldrig fram, sen rann det mer 
eller mindre ut i sanden. Min fråga är: om man nu skulle ha en sjukdom 
kommer dom att ha kontaktat mig då? Ha det, hälsningar en med hivfobi.” 
[…] 
Programledaren: Så hur gör dom Olle? 
Olle Waller: [.] Nej, alltså är det någon sexuellt överförd sjukdom som 
dessutom är smittskyddsklassad, då ringer dom, det kan du koppla av, det 
kan du lita på. Sen kan du ju ringa själv också, det kan jag hålla med. 
(Prog. 11, 2004) 
 

Genom att ta en fråga från någon som redan tagit ansvar och testat sig, 
”slipper” man här komma med uppmaningar om att det är viktigt att testa sig, 
och testning görs till något självklart. Genom de svar som Olle Waller ger på 
denna brevfråga förmedlas viss information om hur smittskyddslagen 
fungerar. Däremot kommer inga uppmaningar om att man egentligen borde 
använda kondom, för att slippa oroa sig för STI. Annars är uppmaningar om 
kondomanvändande något som Olle Waller tar upp i frågor som initialt inte 
handlar om STI eller kondomer. Olle Wallers roll i programmets 
kondomupplysning kommer här att belysas närmare. 
 

Kondomen som självklarhet? 
I Fråga Olle  förmedlas alltså ingen information om vilka sjukdomar som 
finns, hur de yttrar sig, var dessa sjukdomar är mer frekventa eller liknande. 
Däremot ägnas mycket tid åt att föra fram kondomen som en del av sex. Där 
framställs kondomanvändande som en självklar praktik, och väldigt lite tid 
används till att diskutera varför det överhuvudtaget skulle vara problematiskt. 
Kondomen görs till en självklarhet när Olle Waller hälsar på de båda gästerna 
och då ger dem varsin eller flera kondomer med Fråga Olle-motiv på. Detta 
sker under munterhet och kommentarer såsom i detta exempel:  
 

Olle Waller säger (till Dajana Lööf och David Lenneman): Såna här 
sötnosar vågar man ju inte släppa ut på stan utan att ni är försedda med en 
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Fråga Olle-kondom. [Dajana: Tack så mycket] Olle Waller: Ta två du.  
(Prog. 7, 2004)  

 
I några program förklarar Olle Waller explicit syftet med detta förfarande:  
 

Olle Waller säger (Till Linda Rosing och Rene Valdes): Vi gör alltid så 
här i det här programmet att vi börjar med att dela ut kondomer för att 
markera. Ta två ni är ju så mycket i spalterna. (Prog. 5 2004) 

 
Alla gäster oberoende av sexuell identitet eller civilstånd får kondomer. Dock 
görs ibland en kommentar om att vissa behöver dem mer än andra, som i det 
andra exemplet ovan. Det är alltså inbyggt i programmets uppläggning att 
skydd och sex hör ihop. Detta syns även i vilka frågor man väljer att ta upp, 
som i nästa exempel när en brevskrivare säger sig använda kondom och vill 
göra det på nya sätt. Gäster är Denise Lopez och Bosson, båda artister. 
 

Programledaren: Hej Olle och Martin, jag skulle så himla gärna vilja stajla 
lite och kunna sätta på en kondom lite smidigt på en kille, men hur gör 
man? Har hört att en del kan göra det med munnen? Tack för bästa boken 
också, kram Lisa. 
Programledaren: Ja, munnen Denise?  
Denise Lopez: (skratt) Ja den kan man använda till mycket. 
Programledaren: Ja, klarar du det tricket? 
Denise Lopez: Ska inte avslöja nånting här nu. Jag säger så här, man ska 
inte försöka stajla när det gäller sånt, det krävs ju att inte ta för mycket tid 
för då kan det hända njau (tecknar slaknande penis) Så att det måste vara 
smidigt och man ska väl veta vad man sysslar på, men jag rekommenderar 
att inte testa för mycket för det kan bli lite pinsamt då. 
Programledaren: Vad säger du Bosson, är det ett jobbigt moment det här 
när den ska på liksom och är det bra att få hjälp av tjejen? 
Bosson: Ja det är väl bara att hjälpa till om det är så om det behövs. 
Programledaren: Ja hugg in här för fan, det finns mycket att trä på (skratt). 
Bosson: Jag tror att man ska inte försöka smyga och låtsas att det inte 
händer eller och det blir lite så här spänt utan då får man avdramatisera 
lite, göra nåt roligt av det, skoja lite. Göra lite dans (skratt) Man kanske 
kan göra en rolig grej av det, jag vet inte. Jag vet ingenting om det där. 
(skratt) 
Programledaren: Denise, hur får man absolut inte göra? 
Denise Lopez: Jamen försöka stajla och försöka göra det till nåt sexigt. 
Bosson: Nej, behöver inte vara rädd att be om hjälp. Avdramatisera. 
Denise Lopez: Det går inte, alltså det är ju svårt. Det är krångligt med 
kondom överhuvudtaget tycker jag. 
Programledaren: Olle jag vet ju att du kan det här och du har tagit med dig 
en egen liten banan? 
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Denise Lopez: Be inte mig! (de noterar att bananen gått sönder) 
Olle Waller: Håll försiktigt. Alltså, det handlar om att vara tydlig, att 
hjälpa killen med att öppna en kondom om han är lite nervös. Den ploppar 
upp så här elegant va, (tar fram kondomen ur förpackningen) sen så kan ju 
partnern, tjejen i det här fallet om vi talar rulla ut den så att man vet åt 
vilket håll den ska rullas åt va sen rullar man, man kan ta ungefär som en 
mössa på här va plupp. (Denise håller i bananen och Olle trär på 
kondomen) Sen bara rakt ner hela tiden, dra nu inte för sensuellt eller hårt 
för då kan det bli sprut slut (vänder bananen upp och ner). Då blir det 
liksom tråkigt så. Att få hjälp med kondompåsättningen, att ta in 
kondomen som en del av påsättningen är faktiskt inte så dumt, sen behöver 
man inte stajla, det här med munnen, tror jag man kan vara försiktig med, 
man kan sätta i halsen. (skratt) (Prog. 6, 2004) 

 
Brevskrivaren är positivt inställd till kondomanvändande, vilket gör att själva 
utgångspunkten för diskussionen är hur kondomanvändandet kan göras ännu 
bättre. Utgångspunkten är här att kondom är självklart men även kan vara 
roligt. Olle Waller försöker ju, i linje med brevfrågan, betona att man kan se 
kondomen som ett självklart och till och med positivt inslag i sexet, snarare 
än ett störande moment. Gästerna som positioneras som heterosexuell kvinna 
som ska hjälpa till med kondomen, respektive heterosexuell man som ska få 
hjälp av en kvinna att sätta på kondomen är dock inte lika entusiastiska. 
Framför allt motsätter sig Denise Lopez brevskrivarens och Olle Wallers 
försök att framställa kondomanvändande som något roligt. Här skapas ett 
glapp mellan gästerna och Olle Waller, genom att gästerna talar om att det är 
besvärligt med kondomer eller att kondomanvändandet behöver 
avdramatiseras, som att det skulle vara något känsligt med kondomanvän-
dande, vilket bryts mot Olle Wallers ambition att ge en positiv bild av 
kondomanvändande. Precis som i Stop! Könssjukdomar  ges tekniska 
instruktioner om hur man går tillväga med kondomer. Här görs detta dock 
utan det allvar och den realism som vägledde instruktionsfilmen i Stop! 
Könssjukdomar. 

I Fråga Olle finns även inslag där man tar upp kondomanvändande, utan 
att det direkt adresserats genom en fråga. I exemplet deltar gästen Emma 
Lidén, deltagare i dokusåpan Temptation island. 
 

Programledaren Martin Björk läser frågan: Varför är det så viktigt för 
killar att tjejen tar satsen i munnen när hon suger av honom? Aldrig i livet 
att jag skulle göra det. Hälsningar Julia i Göteborg med adress nä jag 
skojar […]  
Programledaren: Emma, är det vanligt att killar har det här begäret tycker 
du? 
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Emma Lidén: Begär, jag har inte stött på nån som har haft ett sånt begär, 
men visst dom flesta tycker väl att det är bättre. 
Programledaren: Varför tror du det? 
Emma Lidén: Jag vet inte, det är väl nån slags uppskattning av kvinnan 
kanske, jag vet inte. Men däremot så brukar dom alltid vara livrädda att få 
det på sig själva eller i munnen på sig själva. Så att hon då som inte vill 
göra det borde säga att ”när du tar det i munnen så gör jag det också”. Rätt 
ska va rätt. 
Programledaren: Precis, och som sagt ni behöver ju absolut inte höra på 
vad Emma säger. (skratt) Olle vad säger du? 
Olle Waller: Jag tyckte Emma hade rätt. Det kan handla om längtan efter 
bekräftelse hon gör det och tar det till och med i munnen, alltså hon älskar 
mig, lite enkelt uttryckt bara. Som den sexualupplysare och kondomansva-
riga som jag är här, så säger jag då att, naturligtvis om man kör oralsex 
(håller upp kondom) framförallt vid tillfälliga sexuella kontakter gäller 
kondomen också. Undvik sperma i mun, använd kondom. Det är mitt 
tråkiga men lite allvarliga svar. I sin fasta relation med partner kan folk 
hitta på andra saker, det är en annan grej.  
Programledaren: Du är härlig när du är allvarlig Olle. Jag tycker det är värt 
en liten applåd. (Prog. 3, 2003) 
 

I det här exemplet tar Olle Waller på eget initiativ upp frågan om 
obligatoriskt kondomanvändande Han håller också upp en kondom för att 
understryka det sagda. Han lägger dock in en ursäkt för att hans roll som 
sexualupplysare tvingar honom att vara lite tråkig, som om det tråkiga inte 
skulle passa in i programmet. Genom det icke-könande ordvalet ”partner” 
som Olle Waller ofta använder, (även i föregående exempel) så vidgar han 
resonemanget till att inte nödvändigtvis handla om heterosexuella. Det är 
också värt att lägga märke till att Martin Björk inte vill att tittarna ska ta efter 
Emmas uppmaning, att få killar att smaka på sperma innan de kan ta för givet 
att deras tjejer ska göra det. Björk kan här sägas positionera sig som ”en av 
grabbarna”, som heterosexuell man som vill upprätthålla ett manligt ideal, 
något som är ett återkommande inslag i serien. Kontakt med sperma görs här 
till något som är svårförenligt med den heterosexuella maskulinitet som 
Emma Lidén talar om. Att tjejer ska ta sperma i munnen ifrågasätts dock inte 
av programledaren. I relation till STI görs denna ”bekräftelse av mannen” till 
ett riskbeteende, något som Olle Waller kopplar specifikt till tillfälliga 
förbindelser. Här blir den fasta relationen i sig ett skydd mot STI och 
kondomen blir då inte nödvändig. Detta kan jämföras med hur man i 
Utbildningsradions Könssjukdomar även pekar ut det fasta förhållandet som 
potentiellt riskfyllt. Det Olle Waller säger om att använda kondom och 
undvika sperma i munnen är en vanlig formulering som dyker upp med viss 
variation inom olika STI-informationsinstanser. Formuleringen är en 
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kondensering av vad intresseorganisationer och folkhälsoupplysare anser att 
människor behöver känna till om STI.41 

Det står helt klart att det är Olle Waller som vanligtvis aktualiserar vikten 
av att använda kondom, eller över huvud taget tar upp frågan om 
kondomanvändande. Eftersom programmet bygger på tittarfrågor så styrs 
innehållet dels av vilka frågor som finns att tillgå, dels av vilka frågor som 
väljs ut. Om det skickas in fler frågor om STI och kondomanvändande eller 
inte är en fråga som inte låter sig besvaras i denna typ av studie. Det är dock 
uppenbart att det är få sådana frågor som tas upp i programmet.   
 

 

Diskussion 
Även om föreliggande studie inte har som huvudsyfte att jämföra Fråga Olle 
med programmen från Utbildningsradion går det inte att bortse ifrån att det 
på ett övergripande plan handlar om två olika strategier att få människor att 
skydda sig från STI genom att använda kondom. I Utbildningsradions 
program är ett vanligt budskap att kondom ska vara en självklarhet. Detta är 
synligt exempelvis i bildtexter som säger ”Använd kondom!”. Att det sedan 
inte är fullt så enkelt att bara följa det budskapet framgår i det övriga 
innehållet, framför allt i Könssjukdomar, vilket snarare kraftigt 
problematiserar användandet av kondom, genom att lyfta fram varför en del 
ungdomar tycker att det är besvärligt. Kondomanvändande framstår där 
överlag som något komplicerat och långt ifrån som en självklar praktik. 
Därmed ges en dubbeltydig bild av kondomen, den ska vara en självklarhet, 
men görs till en besvärlig sådan. De strategier som används för att få de 
motvilliga ungdomarna att använda kondom är att visa att det finns en uppsjö 
infektioner, till exempel herpes och kondylom, som inte låter sig botas med 
en enkel antibiotikakur utan kräver plågsamma komplicerade behandlingar 
och ett åtminstone för ett tag icke-existerande sexliv. Vid några tillfällen dras 
resonemanget ytterligare ett steg, då förment ofarliga infektioner sägs kunna 
leda till döden. I Fråga Olle presenteras kondomen som en självklarhet som 

94 

                                                 
 
41 Se exempelvis Color of love-kampanjen från RFSL, RFSL ungdom och RFSU 
http://www.colouroflove.se/?p=3801(hämtat 2008-07-15) Där återfinns följande 
citat: ”Det övergripande masskommunikativa säkrare sex budskapet är `Använd alltid 
kondom vid anala och vaginala samlag. Undvik sperma i munnen.`” Se även Jarlbro 
(2000:168).  
 

 



 
 

till och med kan vara rolig. Där öppnar man inte upp för den typ av 
problematiseringar av kondomanvändande som görs i Könssjukdomar. 
Däremot kan det komma upp genom enstaka gäster som inte är odelat positivt 
inställda. De båda programtyperna använder sig därmed av olika diskurser 
som sätter ramarna för vad som kan sägas och på vilket sätt.  

Programmen bygger en del av sitt innehåll genom interdiskursiva länkar 
till STI-kampanjer från Folkhälsoinstitutet, RFSU och RFSL. Detta syns till 
exempel genom ordval, när Olle Waller talar om att använda kondom och 
undvika sperma i munnen, eller när det presenteras blidtexter som säger att 
ett antal svenskar får en viss sjukdom. Dessa interdiskursiva spår kan även 
skönjas i mer subtil form. Jag tänker i första hand på hur man i Fråga Olle  
försöker framställa kondomen som en självklar del av sex, och som något 
roligt. Dessa sätt att presentera kondomanvändande påminner om de 
kampanjer riktade till ungdomar som genomförts sedan under 1990-talet, där 
kondomen ”erotiseras” och presenteras som en självklarhet för att kunna 
njuta fullt ut, utan att behöva oroa sig för konsekvenser (Bäckman, 2002:25 
ff; Falkheimer & Wallgren, 2004). I Utbildningsradions program används i 
huvudsak vad Falkheimer och Wallgren (2004) skulle kalla risk- och 
skrämseltaktik och i Fråga Olle bejakande- och lusttaktik. Här bör det dock 
noteras att Fråga Olle  också presenterar kondomen som en självklarhet och 
då kopplad till vare sig lust eller risk, utan bara som en markering att det ska 
hänga ihop.  

Det är i frågan om STI och kondomanvändande viktigt att notera att 
Utbildningsradions koppling till utbildningsväsendet i förlängningen innebär 
bland annat information om könssjukdomar och metoder för hur man kan 
skydda sig, då sådan kunskap är ett av de få mål som finns angivna i den 
kursplan (i biologi) för grundskolans senare år som tar upp frågan om sex och 
samlevnad (Grundskolans kursplaner och betygskriterier, 2008:56). Fråga 
Olle har inget sådant krav och behöver därför inte fördjupa sig i frågan, 
exempelvis genom att diskutera olika sjukdomars utbredning, symptom och 
hur de ser ut. Som framkommit förmedlas inte heller någon sådan 
information i Fråga Olle.  

 

Sexuella praktiker och samlaget som norm  
Diskussionerna i Utbildningsradions båda program handlar i grund och 
botten om hur heterosexuella ungdomar ska kunna ha samlag utan att drabbas 
av sjukdomar och ibland oönskad graviditet. Programmen är i frågan om STI 
helt fokuserad på sexuella relationer mellan man och kvinna. Här intervjuas 
ungdomar om heterosex, men kallar det bara för sex. Diskussionerna om STI 
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och kondomanvändande utgör därmed ett tydligt exempel på hur 
heterosexualiteten tas för given och osynliggörs som en begärsriktning bland 
andra. Heterosexualitet och det vaginala samlaget ges en normerande position 
genom att det ständigt talas om men utan att namnges. När sexualiteten 
namnges handlar det om homosexualitet, vilket förs på tal vid enstaka 
tillfällen och då i form av ”riskgrupper” (exempelvis i Stop! om sex, 
Kroppen) Att det inte enbart handlar om heterosexualitet utan just om 
heterosex i förväntad form framgår av att det endast talas om kondomen som 
skydd och att en del talar om p-piller och oönskad graviditet. Detta visar 
nämligen att det är just heterosexuellt vaginalt samlag det talas om. Som 
programledaren Tobias säger i Könssjukdomar: ”Det är ju så att det krävs sex 
för att man ska få en könssjukdom” och det är kondomen som skyddar, vilket 
inom den heteronormativa ram som utsagan formuleras inom ekvivalerar sex 
med penetrerande samlag.  

Att enbart föra fram kondomen som skydd i heterosexuella relationer och 
att enbart tala om vaginalt samlag leder i förlängningen till en förstärkning av 
samlaget som norm. Ur ett genusperspektiv är detta problematiskt av flera 
anledningar, bland annat eftersom samlaget i sig antas premiera mannens 
njutning. Holland, Ramazanoglu, Sharpe och Thomson (1998/2004:5) 
beskriver, utifrån intervjuer med brittiska heterosexuella tonåringar hur 
samlaget räknas som ”riktig sex” och att detta samlag startar med mannens 
upphetsning och slutar med hans utlösning. Därmed prioriteras ”hans” behov 
över ”hennes” och det blir hans upphetsning och ”behov” som avgör hur 
sexakten fortlöper. I relation till STI skapar föreställningar om samlaget som 
det ”riktiga” sexet kondomen som ett problem, bland annat eftersom 
samlaget konstrueras som en naturlig rörelse (flow) som inte får avbrytas 
(ibid:33). Holland et al (ibid) förklarar ungdomars ovilja att använda kondom 
utifrån en föreställning om hegemonisk maskulinitet, en ”male in the head” 
som sätter upp ramar för vad som betraktas som normalt att göra inom en 
heterosexuell sexualakt. Holland et al (ibid) menar att killar låter bli att 
använda kondom för att det går emot föreställningar om hur maskulinitet ska 
göras och att skydd i därför första hand ses som tjejers ansvar. Därför 
skyddar sig inte killar, medan tjejer låter bli att föreslå eller kräva kondom för 
att det går emot normer om femininitet att förstöra mannens njutning eller 
ställa krav (se också Gavey & McPhillips, 1997:51). Det ideala sexet, i 
bemärkelsen det sex som indirekt målas upp som önskvärt i diskussioner med 
ungdomar i programmen, förstås som ett icke avbrutet heterosexuellt vaginalt 
samlag utan verbal kommunikation eller uttalade krav. Oviljan att använda 
kondom kopplas huvudsakligen till subjektspositionen kille, bland annat 
genom föreställningar om vad killar tycker. Här reproduceras föreställningar 
om att kondomen innebär ett avbrott, förstör stämningen och ger mindre 
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känsla för killen. På så sätt kopplas uppfattningar om kondomen till kön. Det 
handlar däremot inte om något genusperspektiv, till exempel att det skulle ha 
att göra med någon könad maktobalans eller föreställningar om maskulinitet. 
Programmet försöker alltså inte förklara föreställningen om killars ovilja att 
använda kondom på något djupare plan, och ifrågasätter inte varför 
kondomanvändande nödvändigtvis måste betraktas som ett avbrott, eller 
varför ett avbrott måste betraktas som negativt. Istället ges samlaget och 
samlaget i en förväntad form (oavbrutet och utan verbal kommunikation) en 
normerande position och det är detta som gör att kondomanvändande 
konstrueras som ett problem i programmet.                  

Naturligtvis behöver inte förespråkandet av kondomen som det enda 
skyddet innebära att programmakarna menar att ungdomar enbart ska ägna 
sig åt vaginalt samlag, eller att detta samlag nödvändigtvis utgår ifrån 
mannens ”behov”. Däremot blir det tydligt att det förs fram ett budskap om 
att samlag och sex kan ses som synonyma och att det inte ges något svar på 
hur andra riskpraktiker kan hanteras. Detta blir särskilt tydligt när det talas 
om andra sexuella praktiker än samlag.   

Den enda sexuella praktik som nämns explicit i relation till STI är 
oralsex utförd på en kvinna (i Könssjukdomar) och oralsex utfört på en man 
(i Fråga Olle). När det handlar om oralsex utförd på en kvinna ges inte något 
svar på hur man kan skydda sig, utan programmet fortsätter att framhålla 
kondomen som skydd, trots att den använd på traditionellt sätt (på penis, 
sexleksak eller annat) inte alls skyddar vid den praktik som diskuterades. En 
feministisk strategi för att minska den heterosexuella spridningen av hiv/aids 
och samtidigt öka kvinnors sexuella agens har varit att lyfta fram andra 
sexuella praktiker än samlag, då det är just det anala och vaginala samlaget 
som utgör störst risk för spridning av infektioner (Gavey & McPhillips, 1997) 
och det är samlaget som också utgör risk för oönskad graviditet (Gavey, 
McPhillips, Braun, 1999:36). I ljuset av massiva kampanjer för kondomen i 
kombination med den starka samlagsnormen, så har dock inte dessa alternativ 
getts något större utrymme eller genomslag (McPhillips, Braun, Gavey, 
2001). Exempelvis framhåller Lundgren och Sörensdotter (2004:82) att även 
skolans undervisning utgår från en norm om att sex är vaginalt samlag mellan 
man och kvinna, och att undervisningen därför negligerar de skydd som kan 
användas vid andra sexuella praktiker. De föreslår att det borde informeras 
om att kondomen kan klippas upp och användas som slicklapp vid oralsex 
utfört på en kvinna.42 I programmen ges dock ingen vägledning i hur 
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42 I Fråga Olle säsongen 2002 behandlas denna fråga, hur man skyddar sig vid 
oralsex utfört på en kvinna. Olle Waller har med sig en fabrikstillverkad slicklapp 

 



 
 

människor ska skydda sig vid oralsex som inte innefattar en penis, utan det 
talas enbart om kondom. Kondomnormen förefaller så självklar och 
svårigheterna att benämna olika könsorgan och explicit tala om vad som 
faktiskt är riskpraktiker gör att tittaren här bara får veta hur man skyddar sig 
vid vaginalt samlag.  

I programmen fungerar skolans sexualundervisning som referenspunkt 
vid flera tillfällen. Detta gäller inte minst i relation till STI, som i 
programmet Könssjukdomar där skolans undervisning förklaras obefintlig 
respektive otillräcklig i kondomfrågan. Ett exempel som motsäger detta får 
fungera som avslutning på detta kapitel och som en introduktion till 
nästkommande kapitel. Det handlar om programmet Ramp – om killar, sex 
och kärlek där Tomas, 53 år och Bruno, 18 år samtalar om sex och kärlek och 
jämför erfarenheter från deras respektive uppväxt: 
 

Bruno: Hur var det med skydd i din tid, alltså kondomer och så här. 
Använde man det eller? 
Tomas: Jag kan inte minnas att vi pratade om kondomer i skolan eller att 
vi hade nån, vi hade nån sexualundervisning men det var ju vår lärare, han 
var ju mer generad än vad vi var.  
Bruno: Nu tjatar dom om det sedan jag var tio år om hur mycket man 
måste skydda sig och allt det där. Dom tjatar så mycket så att man till slut 
inte lyssnar längre. Man var mer intresserad av hur man trodde att det var 
på riktigt, som i porrfilmerna, så där var det ju på riktigt tänkte man.  
Tomas: Porrfilmer det fanns ju inte, det här är ju en annan värld. Om nån 
hade sagt det går att ha analsex, det går att ha oralsex och det finns en 
massa olika sätt. Det fanns inte i min värld i alla fall, utan här var att, att få 
in den, det var liksom hela grejen. 

 
Här ges en bild av sexualundervisning i nutid och för cirka trettio år sedan. I 
kontrast till hur skolans undervisning om kondomanvändande framställs i 
Stop! Könssjukdomar ges här en bild av att sådan undervisning också kan ta 
sig för stora proportioner. Med denna dubbla bild av skolans sexualundervis-
ning lämnar vi frågor om STI och kondomanvändande och går över till 
frågan om pornografi, ett annat centralt tema i programmen. 
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och tillverkar också en själv, genom att klippa upp en kondom. I föreliggande 
undersökning ingår dock enbart säsongerna 2003 och 2004. 
 

 



 
 

K A P I T E L  F E M  

 

Pornografi som gränsmarkör  

 
I detta kapitel utvecklas ytterligare ett tema genererat från undersökningen av 
”risk” och ”bejakande”. Det handlar om hur man i programmen förhåller sig 
till pornografi. Lena Lennerhed (2002:17) kallar pornografi för 
”sexualupplysningens ständiga men mindre aktade följeslagare.” Med detta 
menar hon att sexualupplysning historiskt sett (under 1900-talet) har behövt 
förhålla sig till frågan om vad som är pornografi och vad som är 
sexualupplysning och huruvida det finns någon skillnad mellan dessa båda. 
Sexualupplysning anklagades för att vara pornografi (som var förbjudet), och 
det hände att sexualupplysare blev föremål för rättsprocesser (Lennerhed, 
2002:61; Segal, 1990:1-2; Arthurs, 2004:40).43 Detta hade att göra med att 
man inte gjorde någon skillnad mellan syftet med att visa olika bilder och 
bildernas innehåll, till exempel en anatomiplansch kunde uppfattas som 
pornografisk på grund av att den var explicit, även om den skulle användas i 
ett upplysande syfte och inte som erotisk stimulans.   

Ett antal undersökningar visar att gränserna för vad som betraktas som 
pornografi eller inte har förskjutits på ett sätt som gör att sådant som tidigare 
betraktats som pornografi, till exempel bilder på halvnakna kvinnor, nu ses 
som ett vanligt inslag i olika medier (Hirdman, 2000; 2002; McNair, 1996). 
Detta fenomen är väl uppmärksammat och kallas ibland för ”sexualiseringen 
av det offentliga rummet”, en benämning som användes av socialdemokra-
terna från 2002 och framåt (Hultman, 2003). Anja Hirdman (2000) kallar det 
för en ”medialiserad sexualitet”, och Brian McNair (1996:23) kallar det för 
”the pornofication of the mainstream”. Vad som betraktas som pornografiskt 
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43  Exempelvis väcktes 1933 åtal mot Populär tidskrift för sexuell upplysning (en 
tidskrift startad 1932 av socialistiska läkare från de nordiska länderna) för skildringar 
av olika samlagsställningar. Åtalet lades ned efter att kända läkare uttalat sitt försvar 
för tidskriften (Lennerhed, 2002:59-62).  
 

 



 
 

eller inte är alltså under ständig förändring. På liknande sätt flyttas gränserna 
mellan vad som betraktas som pornografi och vad som betraktas som 
upplysning. Lennerhed (2002:18) menar att en del sexualliberala debattörer 
under 1960-talet föreföll vilja helt rasera gränserna mellan de båda. I 
dagsläget kan man ana en rörelse i riktning mot upprättandet av skarpare 
gränser mellan sexualupplysning och pornografi. Som framkom i det 
inledande kapitlet pekar bland annat undersökningar på att skolans 
sexualundervisning ”tappat mark” mot pornografin, vilket lyfts fram som ett 
problem. Pornografin kan därmed ses som en form av sexualupplysning som 
formella sexualuppplysare vill distansera sig ifrån. Att det är svårt att dra 
någon entydig linje mellan vad som är pornografiskt eller inte framgår också 
av nyare pornografiforskning. Feona Attwood (2002) talar i detta 
sammanhang om ett paradigmskifte i pornografiforskningen, att denna rört 
sig ifrån frågor om förbud/censur och påverkan till att undersöka hur 
människor uppfattar och konsumerar pornografi. Definitionen av pornografi 
blir i de nyare studierna upp till informanterna att avgöra. Till exempel lyfts 
då underklädesreklam upp som exempel på pornografi (Attwood, 2002). 
Andra exempel är medierapportering om ”sexskandaler” och kvällstidningar-
nas helgbilagor som tar upp frågor om sex, av typen ”Så njuter du mer”, två 
exempel som kom upp i Lotta Löfgren-Mårtensons och Sven-Axel Månssons 
(2006:15-16) intervjustudie med ungdomar om pornografi. Om ovanstående 
företeelser kan betraktas som pornografi är det naturligtvis fullt möjligt att 
betrakta åtminstone delar av sexualupplysning i TV som pornografisk, vilket 
ger en extra dimension till hur man kan uppfatta talet om pornografi i 
programmen. Bland annat innebär det att om man kritiserar pornografi också 
måste upprätta en gräns mellan det egna innehållet i programmen och den 
pornografi man kritiserar. 

Mot bakgrund av att pornografi ständigt är närvarande i relation till 
sexualupplysning och att det är en källa till debatt om varifrån ungdomar lär 
sig och bör lära sig om sex, är det inte förvånande att pornografi är ett ämne 
som återfinns i samtliga här studerade programserier. I Utbildningsradions 
programserier ägnas ett program, Porr i serien Stop!, enbart åt ämnet 
pornografi, och två andra program i serien Ramp (2003), Om tjejer, sex oc h 
lust och Om killar, sex och kärlek , behandlar ämnet omfattande. I övrigt 
förekommer frågor och diskussioner om pornografi i andra program från 
Utbildningsradion och i Fråga Olle . Således ligger samtliga programserier 
som underlag för detta kapitel. Det som har undersökts är på vilka sätt man 
behandlar frågan om pornografi i programmen. De frågor som ställts är: När 
görs pornografin till ett allvarligt problem för unga människor? Under vilka 
omständigheter ses pornografi som en möjlighet för bejakande av sexualitet? 
Vilka normer kring kön och sexualitet bygger resonemangen på?  
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Begreppet pornografi 
Pornografi kan i högsta grad förstås som en flytande signifikant (Laclau & 
Mouffe, 1985/2001:113), det vill säga en term som ges olika innehåll 
beroende på inom vilken diskurs den används. Ett uttryck för detta är att 
många studier om pornografi börjar med att konstatera att det inte finns 
någon definition som alla kan skriva under på (O´Toole, 1999:6; Attwood, 
2002; Löfgren-Mårtenson & Månsson, 2006; Strossen, 1995:18-19), och att 
en del också ifrågasätter värdet i att hitta en sådan definition (Cornell, 
2000:13).  

Etymolgiskt betyder pornografi en skrift eller teckning av en ”sköka” 
(Christenson, 2007:16; Nationalencyklopedin, 2008). En annan grund-
läggande definition är att det handlar om framställningar som återger ett 
sexuellt motiv i syfte att påverka betraktaren sexuellt (Hirdman, 2000:56; 
Arnberg, 2007:19). Klara Arnberg (2007:16) använder i studien En ohejdad 
kommersialism? Den pornografiska p ressen och regl eringen av pornografi i 
Sverige 1950-2000 pornografi som ”ett flytande begrepp”, just därför att det i 
det undersökta materialet används och förstås på olika sätt. Jag har valt att 
göra på samma sätt. Det är nämligen uppenbart att termen pornografi används 
på olika sätt i materialet. Vid ett tillfälle ges en till synes neutral definition, i 
programmet Ramp – om killar, sex och kärlek genom följande textruta:  

 
Pornografi = sexuellt retande framställning i ord eller bild. 

 
I övrigt ges olika typer av klargöranden och specificeringar avseende vilken 
typ av pornografi det talas om, men det är också vanligt att är termerna porr 
och pornografi används utan att definieras på något sätt. Då används termerna 
med en underförstådd betydelse, varvid betydelsen varierar genom materialet.  

Trots att eller kanske snarare på grund av att det inte finns någon given 
eller enhetlig uppfattning om vad pornografi är kan det konstateras 
pornografi är ett mycket omdebatterat ämne, i så väl inom- som 
utomvetenskapliga sammanhang. Lynne Segal (1990) menar att det i början 
av 1990-talet, i angloamerikanska länder, hade utkristalliserats tre 
huvudsakliga synsätt på pornografi. Dessa var det liberala, det moralhöger-
konservativa (moral right) och det feministiska. Utifrån det liberala 
perspektivet hävdas att det inte finns några bevis för att pornografi är skadligt 
och att även om några blir illa berörda så skänker det njutning åt andra. 
Pornografi blir en individuell fråga att ta ställning till och inget som staten 
ska förbjuda eller censurera. De som argumenterar från en högerposition 
menar att pornografi utgör ett hot mot familjen, eftersom pornografi är 
”pervers” och leder till moraliskt och socialt förfall. Vidare framhålls här att 
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sex inte ska användas kommersiellt utan äga rum inom familjen i 
barnalstrande syfte. Inom denna position yrkar man också på förbud mot alla 
sexuellt explicita bilder, det vill säga även inom sexualundervisning (Segal, 
1990).  

Den tredje positionen, den feministiska, är precis som Segal (1990) 
poängterar inte någon sammanhållen position utan kan istället delas upp i två 
huvudinriktningar. Synen på pornografi (och prostitution) har nämligen 
fungerat som en vattendelare mellan olika feministiska positioner. I USA 
talas det om ett sedan 1970-talet pågående ”sex wars” där feministiska 
forskare och aktivister polariserats i två grupperingar: en som arbetar för 
förbud eller censur av pornografi och en som är emot censur och förbud 
(Duggan & Hunter, 1995; Segal & MacIntosh, 1992). Inom dessa två 
huvudgrupperingar finns det olika schatteringar varav de tydligast 
framträdande är radikalfeminism och sexradikal feminism. ”Sexkriget” nådde 
sin höjdpunkt under 1980-talet, men diskussionen finns kvar än idag och de 
argument som används är livaktiga även i Sverige (Båvner, 1999).  
 

Radikalfeminism och pornografi 
I den radikalfeministiska diskursen framställs pornografi som ett av de 
tydligaste uttrycken för det patriarkala samhället. Här framhålls själva 
termens etymologi, utifrån vilken man kan konstatera att det handlar om en 
nedsättande syn på kvinnor. Att överhuvudtaget tala om kvinnor som horor är 
något som hör hemma inom en patriarkal ram (Christenson, 2007:16; 
Dworkin, 1979/1999:200). Här framhålls att pornografi alltid utsätter kvinnor 
för objektifiering och kommodifiering, och ibland även för förnedring, våld, 
våldtäkt och sexuella övergrepp (Jensen, 1998:2). I detta synsätt är alltså 
övergrepp mot kvinnor inbyggt i själva definitionen av vad pornografi är. Att 
pornografi marknadsförs som sex (och inte som övergrepp) innebär att mäns 
överordning och kvinnors underordning erotiseras; pornografins 
grundläggande funktion blir därmed att erotisera könsmaktsordningen 
(Christenson, 2007:17). Det är könsförtryck som utgör kärnan i analysen, 
men man kritiserar även pornografins erotisering av rasistiska uttryck genom 
stereotypisering av svarta kvinnor som ständigt villiga och tillgängliga för 
vita män (Russo, 1998:20).  

Den radikalfeministiska analysen fokuserar såväl produktions-, innehålls- 
och påverkansaspekter och hävdar att det är inkorrekt att betrakta pornografi 
som fiktion eftersom det handlar om faktiska personer som objektifie-
ras/förnedras/utsätts för våld för att få fram produkten (Dines et al, 1998; 
Christenson, 2007; Russell, 1988:42). Vad gäller påverkan så talas det ibland 
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om att pornografin har en direkt relation till våldsutövande. Till exempel ger 
Diana Russell (1988) i artikeln ”Pornography and rape: a causal model” flera 
exempel på psykologiska studier som visar att män som tittar på 
våldspornografi och pornografi utan våld är välvilligt inställda till våldtäkt 
och själva skulle begå våldtäkter mot kvinnor eller barn om de kunde komma 
undan med det (Russell, 1988). I nyare radikalfeministisk forskning noteras 
att det är svårt att med vetenskapliga metoder fastställa ett direkt 
orsakssamband mellan pornografi och våldsutövande bland män som 
konsumerar porr. Man vill dock ingalunda överge tanken på att det finns 
samband. Istället för att tala om ett direkt orsakssamband talas det då om 
påverkan utifrån teorin om kultivering, det vill säga att frekvent påverkan på 
sikt leder till beteende- eller attitydförändringar (Jensen, 1998:5). 
 

Kritik mot den radikalfeministiska positionen 
Den anti-pornografiska radikalfeministiska positionen har varit mest 
tongivande i angloamerikansk forskning och debatt (Attwood, 2004:7) och 
också haft stort inflytande i skandinavisk forskning och debatt (Löfgren-
Mårtenson & Månsson, 2006:31). Den har dock inte fått stå oemotsagd, utan 
varit föremål för omfattande kritik från olika håll. Från ett feministiskt 
perspektiv hävdas det att frågan om pornografi getts för stor betydelse i 
förhållande till andra frågor. Man framhåller att kvinnor förtryckts långt 
innan pornografin fick stor spridning och att det inte är pornografin i sig som 
är problemet. Det finns andra områden, exempelvis ekonomi som ur en 
feministisk synvinkel blivit mindre uppmärksammade just genom den 
enorma fokuseringen på pornografi som roten till det onda (Ellis, O´Dair & 
Tallmer, 1990; Segal, 1990). Anja Hirdman (2000) analyserar de olika 
ståndpunkterna i pornografidebatten och framhåller att pornografin av 
pornografimotståndarna tillskrivits för stor betydelse för upprätthållandet av 
genusordningen. Pornografin bör istället ses som en företeelse som inte kan 
frikopplas från andra samhälleliga faktorer som kan bidra till genusstereoty-
pisering, till exempel andra typer av mediematerial. Istället bör pornografin 
analyseras ur ett genreperspektiv som tar hänsyn till att det finns olika typer 
av pornografi (Hirdman, 2000:59). Hirdman (ibid:60) menar också att den 
radikalfeministiska analysen späder på föreställningar om könens olika 
sexualitet, (till exempel föreställningen om att kvinnor inte kan njuta av 
explicita bildmaterial) genom att bortse från att även kvinnor konsumerar och 
producerar pornografi. 
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Pornografi och sexradikal feminism 
Att framhålla kvinnor som producenter och konsumenter av pornografi är en 
central del av det sexradikala projektet. Här betonas starkt att det finns en 
alternativ porrbransch som producerar lesbiskt sado-masochistiskt material, 
eller bögporr där det inte ingår några kvinnor överhuvudtaget (Cornell, 
2000:5-6).  I en analys som fördömer all pornografi drabbas även personer 
som inte tillverkar mainstreampornografi eller pornografi där kvinnor inte 
utsätts för övergrepp. Genom att fördöma pornografi alieneras kvinnor som 
njuter av sexuellt explicita material och kvinnor som själva arbetar med 
pornografi (Ellis, O´Dair, Tallmer, 1990; Matrix, 1996). Istället för ett förbud 
eller censur hävdas utifrån en sexradikal position att det behövs mer sexuellt 
explicit material producerat av och för kvinnor och mer öppet tal om 
sexualitet i samhället (Segal, 1990).  

 
Depictions of all types of women having all types of sex helps to clear 
away the mysteries surrounding female sexuality (Matrix, 1996:vii). 

 
Ovanstående summerar en av huvudtankarna i den sexradikala positionen. 
Det är inte pornografi (som där förstås som sexuellt explicit material och inte 
kvinnoförnedrande i sig) som är problemet, utan att det är ”fel” typ av 
pornografi som dominerar marknaden. Lösningen är därför mer och 
annorlunda pornografi, inte mindre.   

Sexradikalismen eller ”pro sex”-feminister hämtar näring från det 
postrukturalistiska perspektivet och betonar därmed att människor kan tolka 
pornografi på olika sätt, och ha olika uppfattningar om vad som är acceptabla 
och önskvärda sexuella yttringar: där någon ser övergrepp ser andra en sado-
masochistisk sexakt mellan frivilliga (Rubin, 1984/1993:31).44 Vidare 
kritiseras de som vill förbjuda pornografi för att utgå ifrån ett förlegat 
behavioristiskt synsätt på förhållandet mellan innehåll och mottagande 
(Strossen,1995; Segal, 1990). Man lyfter fram svagheter med psykologiska 
experimentstudier, där män tittar på pornografi varpå graden av upphetsning 
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44 Den sexradikala positionen förväxlas ibland med den sexliberala positionen. En 
avgörande skillnad mellan den sexliberala och den sexpositiva/radikala positionen 
står att finnas i att den första inte utgår från något maktperspektiv, utan uteslutande 
betonar individens rätt att maximera sin sexuella njutning. Den sexradikala/positiva 
utgår vanligtvis ifrån en feministisk ram och har därmed en maktanalys i botten. För 
en närmare förklaring om skillnaden mellan de båda positionerna se Rubin 
(1984/1993:29 not 2). 
 

 



 
 

mäts och männen sedan får svara på frågor om hur de ställer sig till våldtäkt 
och annat. Resultaten ifrågasätts eftersom dessa studier görs i en artificiell 
miljö som inte har något att göra med dessa mäns vardagsliv (Segal, 1990). 
Vidare pekas felaktigheter och motstridiga resultat ut i studier av 
pornografins påverkan på konsumenter. Här framhålls till exempel att det 
finns studier som visar att dömda våldtäktsmän hade sett betydligt mindre 
pornografi än den kontrollgrupp de jämfördes med, och studier som visade en 
negativ korrelation mellan pornografikonsumtion och våldsbrott (Segal, 
1990:33). Vidare lyfts Japan fram som exempel på ett land som har mycket 
våldsam pornografi, men låg del av sexuella våldsbrott (Segal & MacIntosh, 
1992:7). Här problematiseras alltså det som framställs som en förenklad och 
ibland direkt felaktig relation mellan pornografi och pornografikonsumenters 
beteenden. 
 

Debatten iscensatt 
Senast pornografidebattens vågor gick höga i Sverige var i slutet av 1990-
talet och i början av 2000-talet. Lena Berg (2000) analyserar den svenska 
mediedebatten i slutet av 1990-talet och menar att deltagarna positioneras i 
två läger som hon kallar för ”porrmotståndare” och ”porrförespråkare.” Berg 
hävdar att ”porrförespråkarna” fokuserar på individens rätt till njutning, 
medan motståndarna i huvudsak fokuserar på produktionen av pornografi, att 
människor blir utnyttjade. De argument som användes och de positioneringar 
som uppkom kunde i mångt och mycket ses som en reproduktion av de 
amerikanska ”sex wars”, om än i mindre skala (Båvner, 1999:86). Den 
sexradikala (eller pro sex-feminism) positionen är dock inte lika tydlig i 
Sverige, och det finns få personer som uttryckligen benämner sig själva så 
(Båvner, 1999; Östergren, 2006:30-31; Rönnberg, 1998: 167).  

I början av 2000-talet handlade debatten primärt om porrfilmsutbudet i 
TV-kanalerna TV1000 och Canal plus. Debatten fick ny fart då Alexa Wolfs 
film Shocking truth som från början marknadsfördes som en dokumentär om 
betalkanalernas porrfilmer, men som sedan visade sig ha icke-dokumentära 
inslag (Aftonbladet, 2000-10-21) sändes i TV4 och visades för Sveriges 
riksdagsledamöter. En central fråga i debatten var ungdomars pornografikon-
sumtion. Här kopplades pojkars pornografikonsumtion ihop med en vid den 
tidpunkten medialt uppmärksammad gruppvåldtäkt och med den påstått 
ökade frekvensen av analsex bland unga (Aftonbladet, 2000-02-27; Svenska 
Dagbladet, 2000-02-17; Aftonbladet, 2000-02-16; Expressen, 2000-07-27). 
Från politiskt håll undersökte kulturminister Marita Ulvskog möjligheter att 
förändra lagstiftningen eller att skärpa förhandsgranskningen av 

105 
 



 
 

betalkanalernas utbud (t. ex. Dagens Nyheter  00-02-25; Expressen, 00-02-
15). Motargument kom i form av antologin Shocking lies – S anningar om 
lögner och fördomar i porrdebatten , en samling av tidigare publicerade 
debattinlägg och nyskrivna texter av bland andra Petra Östergren, Nina 
Lekander och Petra Meyer i vilka de kritiserar antiporrdebattörerna för att 
förenkla debatten. I huvudsak kritiseras den radikalfeministiska analysen som 
författarna menar varit tongivande i debatten och bland politiker (av bl. a. 
Nina Lekander, Lars Jonsson, Channa Bankier, och Petra Meyer). Vidare 
beskrivs debatten här som ett utslag av moralisk panik (av Lars Jonsson och 
Stig-Björn Ljunggren).  

Även i Utbildningsradion debatterades det. Programmet Stop! Porr, med 
underrubriken ”Är all porr förnedrande?” ägnar merparten av programtiden åt 
en debatt i vilken de båda sidorna ges utrymme. Programmet inleds med att 
programledaren Hannah Rubinstein säger:  

 
Är all porr förnedrande och hur påverkas vi av porr? Det är några av de 
frågor vi ska diskutera ikväll. 

 
Av dessa angivna utgångspunkter kan man dra slutsatsen att programmet 
utgår ifrån att porr i stort sett är förnedrande, men att kanske inte all porr 
behöver vara det. Frågan är ju inte om porr är förnedrande utan om all porr är 
det. Man anknyter alltså till en outtalad föreställning om att porr med 
nödvändighet skulle vara förnedrande. Vem som står bakom den 
uppfattningen framkommer inte.  

De som ska diskutera dessa frågor är Rickard Henley som presenteras 
som redaktör för en manstidning, Camilla Buzaglo, styrelseledamot i unga s-
kvinnor Avantgarde, Pål Brunnström, aktivist och medlem i Ung vänster, 
Ingrid Swede, porrfilmsproducent samt Petra Meyer, journalist. Som 
programledaren anger så finns det därmed representanter från ”båda sidor”. 
De tre första antas argumentera mot pornografi och de två sistnämnda antas 
argumentera för pornografi. Debatten handlar i huvudsak om huruvida 
pornografi är förnedrande, hur ungdomar påverkas av pornografi och hur 
pornografin kan stoppas eller göras bättre. Debatten börjar med att några av 
deltagarna får ge uttryck för sina ståndpunkter: 

 
Programledaren: Är all porr dålig eller finns det bra porr? 
Rickard Henley: Nej, egentligen, inte enligt min, definitionen av 
pornografi finns det ingen bra porr, nej. 
Programledaren: Vad är det för definition? 
Rickard Henley: Definitionen av pornografi, att den utnyttjar och 
exploaterar kvinnan framför allt men även män och att det finns en 
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ekonomisk vinning i det exploaterandet. Så där tycker jag inte att det finns 
nån bra pornografi, nej.  
Programledaren: Petra, du jobbar som journalist, vad tycker du? 
Petra Meyer: Vad som är bra pornografi är inte, är en smakfråga så att 
säga. Jag tror inte man kan hitta på en generell idé om att det här är bra 
pornografi, utan det är hur var och en uppfattar den. 
Programledaren: Men man kan inte säga att all pornografi är dålig? 
Petra Meyer: Nej, jag kan inte tycka att all porr är dålig. Jag kan tycka att 
stora delar av det är dåligt, rätt tråkigt och väldigt förutsägbart, men jag 
tycker det kan finnas saker kan vara rätt bra, underhållande. 
Programledaren: Är det kvinnoförnedrande? 
Petra Meyer: Jag kan inte säga att automatiskt, att man har sex på film att 
det automatiskt skulle vara kvinnoförnedrande och det här att det 
exploaterar och att det utnyttjar, det kan man säga om nästan alla former 
av industrier och alla former av lönearbete, att det exploaterar människor 
och arbetare framför allt då inom branschen ja, men varför man skulle 
särskilja porrbranschen från andra branscher jag kan inte riktigt se varför 
man skulle göra det faktiskt.  

 
Så långt är de huvudsakliga positionerna presenterade. Det står klart att 
Henley utgår ifrån en definition som inte enbart är hans egen, utan talar om 
”definitionen” av pornografi, som att det finns en vedertagen sådan som han 
ansluter sig till. Vidare är det tydligt att detta är en radikalfeministisk 
definition, genom att utnyttjande av kvinnor (och män) ingår i själva 
definitionen. Meyer motsäger sig en sådan definition och åberopar istället 
individuell smak som grund för huruvida pornografi är bra eller dåligt. 
Vidare för Meyer en relativiserande linje, där porrbranschen jämförs med 
andra typer av lönearbete. Meyer motsätter sig alltså försök att beskriva 
porrbranschen som unik.     

Den sida som är mot pornografi ägnar mycket utrymme åt att diskutera 
hur pornografin påverkar ungdomar, det vill säga vad som ur deras perspektiv 
är problemet med att unga tittar på pornografi. I huvudsak handlar det om att 
pornografin ger en felaktig bild av sex och att det finns få ”motbilder” till 
pornografin.  

 
Programledaren: Camilla, du sitter i styrelsen för Avantgarde, vad tycker 
du om den här frågan om bra dålig porr? 
Camilla Buzaglo: Jag tycker precis som Rickard, jag tycker att det finns 
ingen bra porr. Jag brukar säga att jag är emot porr men jag är för 
sexualitet och kärlek och jag är för också en motbild för det är inte bara 
det att porren, att jag ser det som ett problem utan att det finns så få bra 
motbilder mot porren som så att säga balanserar det här vad kärlek och 
känslor och sexualitet att det hör ihop.  
Programledaren: Vad är det för motbilder till exempel? 
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faktiskt.  

Camilla Buzaglo: Jag tycker till exempel att skolan inte har varit 
tillräckligt bra. Jag har jobbat inom RFSU också och där har jag märkt en 
väldigt stor skillnad när det gäller unga tjejer hur dom ser på sin egen 
sexualitet i tonårsperioden att man tycker att, tjejer som kom fram till mig 
och säger ”min kille vill ha analsex och jag vet inte vad, är det normalt?” 
och  jag tycker att ett tjej som är oskuld som aldrig har haft en sexuell uppl 
eller samlag att hon frågar om man ska gå på analsex på en gång det tycker 
jag bara är sorgligt. Så att för mig är det, du frågade om det är 
kvinnoförnedrande, jag tycker att det är människoförnedrande 
 

Buzaglo instämmer med Henley i synen på vad pornografi är. Buzaglo utgår i 
från att pornografi utesluter kärlek, vilket lyfts fram som negativt eftersom 
sex och kärlek enligt henne hör ihop. Problemen med pornografin är alltså att 
den är förnedrande, att den frikopplar sex från kärlek och att den får 
ungdomar att känna sig tvingade att prova sexuella praktiker de inte är mogna 
för. Här lyfts för första gången frågan om analsex upp. Kopplingen mellan 
analsex och pornografi är central och återkommer ständigt, vilket kommer att 
framgå framgent i detta kapitel.  

Vad är då lösningen på problemet med ungdomar och påverkan från 
pornografi? Denna fråga är i första hand aktuell för dem som är mot 
pornografi, då det är de som i huvudsak framhåller att det finns ett problem 
över huvudtaget.  

 
Programledaren: Jag ska fråga Pål, du i ditt arbete som aktivist du jobbar 
med Ung vänster, du träffar många ungdomar. Vad tror du att man kan 
göra för att ge motbild eller minska porrens påverkan på ungdomarna? 
Pål Brunnström: Alltså framför allt så så tycker jag att skolan har en 
jätteviktig roll, det har flera varit inne på här alltså vi måste bli bättre, eller 
vi, skolan måste bli bättre på att snacka om sex på ett rimligare sätt än man 
gör nu. Det är väldigt mycket såhära ”ni måste ha kondom annars kommer 
ni få aids och dö” och man informerar om en massa könssjukdomar och så 
där men man pratar inte om hur det går till när man har sex för första 
gången och det är faktiskt det som folk som är fjorton eller så där är 
intresserade av att veta egentligen. Det är det dom kanske egentligen hade 
velat ha ut av sin sexualundervisning men istället har dom fipplande 
biologilärare som står där och pratar om helt andra saker. Det är 
jättejättedåligt men sen är det också problem som du säger att vi lever i ett 
samhälle där det formligen väller porr över oss, det finns ingen möjlighet 
att liksom på något sätt avskärma sig från det. Man kan säga föräldrarna 
ska ta ansvar och så där men innebär det att släppa iväg sin unge till Ica för 
där finns det porrtidningar, man ska inte ha TV1000 för där sänds det porr. 
Alltså jag är inte för förbud och kontroll sånt där men jag tycker att det 
vore bra om porrutbudet minskade för i annat fall kommer vi behöva ägna 
väldigt väldigt mycket skoltid åt att väga upp det med en positivare bild.  

 



 
 

 
Genom programledarens fråga blir det tydligt att hon utgår ifrån att det 
behövs ”motbilder” och att pornografin påverkar ungdomar på ett negativt 
sätt. Programledaren ställer sig här på pornografimotståndarnas sida och det 
blir därmed deras beskrivning av ungdomars verklighet som utgör grunden 
för diskussionen. Brunnström tar sig an frågan genom att koppla pornografin 
till en större diskussion om vad som bör ingå i skolans sexualundervisning 
och till den enligt honom för stora mängd pornografi i samhället som det inte 
går att undvika. Det vill säga det är inte enbart ett problem att unga tittar på 
porrfilmer, utan att det finns porr överallt. Brunnström menar att ungdomar i 
fjortonårsåldern är intresserade av att veta hur det går till när man har sex 
första gången, vilket då underförstått inte är kunskaper som kan erhållas 
genom att titta på porr.  

Även Petra Meyer som i debatten har rollen att tala för pornografi, eller 
åtminstone inte emot tillfrågas om det finns något som skulle behöva 
förändras eller förbättras:    
 

Programledaren: Petra, du har också tankar på hur, hur man kan göra, du 
är inte helt nöjd med porrbranschen som den ser ut idag heller?[PM: Nej, 
jag är inte helt nöjd med porrbranschen.]                            
Vad har du för tankar om hur man kan förbättra den? 
Petra Meyer: Då kan man tänka mer praktiskt, att det är en bransch, en 
existerande bransch men jag måste säga det här om att den skulle vara en 
av världens största branscher. Det är en siffra som snurrar runt men som 
ingen nånsin har lyckats belägga, ingen har hittat källan till den här nån 
gång. Och samma sak det här att majoriteten av kvinnor som jobbar i 
porrbranschen har blivit sexuellt utnyttjade, det tror jag kommer från en 
undersökning som gjordes i Norge på gatuprostituerade och det har sen 
utökats. 
Programledaren: Men vad kan man göra för att  
Petra Meyer: Skarpare arbetslagstiftning, bra fackföreningar [Programle-
daren: Kvinnliga producenter?] Kvinnliga producenter, det är en svår fråga 
för alla kvinnor, all kvinnlig sexualitet ser ju inte, är ju inte bättre eller 
finare på något sätt vilket man kan se rätt många tjejer som faktiskt 
producerar porrfilmer gör rätt  [avbryts] 
 

Petra Meyer tillfrågas inte om hur man kan minska påverkan på ungdomar, 
vilket är fullständigt rimligt i och med att hon inte uttrycker någon oro över 
att ungdomar tittar på pornografi. Istället flyttas perspektivet till dem som 
arbetar med pornografi. Det blir därmed inte ungdomarnas verklighet som 
behöver förändras utan porraktörerna som bör få bättre arbetsvillkor. Här är 
det tydligt att olika problembilder ger olika förslag på lösningar. I svaret på 
den andra frågan vänder sig Meyer mot den homogenisering av kvinnors 
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sexualitet som det innebär att hävda att porr per automatik blir ”bättre eller 
finare” i fall den görs av kvinnor.   

Petra Meyer var en flitig debattör vid denna tid och är en av dem som 
Lena Berg (2000) kallar ”porrförespråkare” i en analys av mediedebatten i 
början av 2000-talet. I debatten med Buzaglo, Henley och Brunnström blir 
Meyers roll i mångt och mycket att försöka slå hål på det de säger. 
Framförallt är det Buzaglos utsagor som problematiseras. När Buzaglo ger ett 
argument för varför pornografi kan betraktas som verklighet blir hon 
avbruten:   

 
Petra Meyer: Ja naturligtvis, men ändå jag tycker faktiskt att man måste 
också se att porrfilm det är faktiskt fiktion, det är inte verklighet men 
varför just porrfilm har blivit som man hela tiden behandlar som någon 
form av verklighet  
Camilla Buzaglo: Jag tror att det beror mycket på att det finns mycket 
människor som har farit illa, jag har ingenting mot dig Ingrid men jag vet 
att det är många ungdomar eller många människor som är med i dom här 
porrfilmerna som faktiskt har blivit illa behandlade som barn, sexuellt 
utnyttjade och den här filmen till exempel [Petra Meyer: Om dom här 
undersökningarna har jag hört] bara för att ta ett exempel den här 
”Shocking truth” som visades där 
Petra Meyer: Där har hon skådespelerskan gått ut och berättat att hon var 
inte drogad, hon blev inte våldtagen, hon hittade på den där scenen. 
 

När debatten här kommer in på ämnet Shocking truth blir det tydligt att det är 
alldeles för förenklat att betrakta denna debatt som ”för” eller ”mot” 
pornografi. Snarare handlar det om att några är ”mot” medan andra är för viss 
pornografi och det de är emot är i första hand de argument som 
pornografimotståndarna använder. I det förgående exemplet ifrågasätter 
Meyer Buzaglos uppgifter om porrbranschens utbredning och påståenden om 
att kvinnor som agerar i porrfilmer blivit sexuellt utnyttjade. Vidare har hon 
tidigare i debatten framhållit att analsex för många är en ”fullständigt 
självklar praktik” och att sexualitet och kärlek inte alls måste höra ihop.  

Utgångspunkten för debatten kan sägas vara som gjord för ”pornografi-
motståndare” snarare än ”pornografiförespråkare”, bland annat genom att 
utgångspunkten för debatten står att finnas i frågan om ”all porr är 
förnedrande”. Det syns också genom att ”pornografiförespråkarnas” roll blir 
att slå hål på motståndarnas argument. Det vill säga porrmotståndarnas 
argument kommer hela tiden först och blir sedan bemötta. Vidare kan det 
med kvantitativa mått konstateras att den ena sidan (mot porr) har tre 
representanter och den andra två. Vidare fördelas talutrymmet enligt följande: 
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Mot pornografi 48%, för porr/mot pornografimotståndare 36 %, 
programledaren 16 %.45 

Denna debatt utgör ett undantag för hur Stop! -programmen är upplagda i 
övrigt. Det är nämligen endast vid enstaka tillfällen en debatt mellan vuxna 
debattörer förekommer.46 Debattörerna är mellan 27 och 39 år gamla och 
därmed klart äldre än programmets målgrupp och även klart äldre än den 
ungdomspanel som förekommer i övriga program i denna serie.47 Vidare 
uttalar de sig i egenskap av profession eller politisk hemvist, något som även 
det hör till ovanligheterna.  Uppläggningen leder till frågor om detta ämne är 
så pass känsligt eller komplicerat att ”ungdomar själva” inte kan diskutera 
det.  

Som kanske kan anas utifrån ovanstående debatt ger Stop! Porr  en 
problematiserad bild av pornografi, både ur ett produktions- och 
konsumtionsperspektiv. De problem med porren som framkommit i debatten 
är att den frikopplar sex från kärlek, att det finns porr överallt, att 
pornografikonsumtion ger ungdomar fel bild av hur sex bör gå till, att det får 
dem att vilja testa analsex och att det är dåliga villkor för dem som arbetar 
med pornografi. Dessa argument återkommer i olika former i övriga program. 
I det följande ska några olika sätt på vilket detta görs presenteras.  
 

Pornografi som risk        
En vanlig utgångspunkt för diskussioner och problematiseringar av 
pornografi är att genom bildtexter uppmärksamma att pornografiutbudet 
generellt har ökat och att konsumtionen ökat bland unga. I Ramp – om killar,  
sex och kärlek framgår det att:  
 

1978 gavs det ut 100 porrfilmer på video i USA 
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45 Debatten transkriberades i sin helhet och omfattade då 216 rader text varav 103 
rader bestod av utsagor från Rickard Henley, Camilla Buzaglo och Pål Brunnström, 
78 rader tillskrevs Petra Meyer och Ingrid Swede, slutligen stod programledaren 
Hannah Rubinstein för 35 rader.    
46 Det förekommer inte i något annat av de program jag valt ut, däremot i enstaka 
andra program i serien, som i avsnittet Arv eller miljö? där feminister och 
”biologister” debatterar.   
47 Uppgifter om debattörernas ålder har jag hämtat på http://www.birthday.se. Det 
framgår inte i programmet exakt hur gamla de är.  
 

 



 
 

År 2000 gav man ut 11000 filmer 
 

I Stop! Porr finns följande bildtext:  
 
99% av alla unga killar har sett på porrfilm 
 

Att pornografikonsumtionen är frekvent bland unga män framgår också i två 
olika gruppdiskussioner med unga män. I Stop! Porr  berättar två killar om 
hur de kommit i kontakt med porrfilm:  

 
Christian: Kontakt med porrfilm? Det är väl genom kompisar man börjat 
tror jag när man typ gick i åttan kanske eller tidigare. 
Robert: Det är väl genom bröder och såna grejer (skratt) Dom tar dit en 
massa kompisar som man typ, kliver ner nån gång mitt i natten ser man att 
dom sitter och kollar typ, jag vet inte. 
Christian: Men sen finns det ju porrfilmer typ TV1000 Canal plus, såna 
där på kvällar, man sitter ju verkligen länge på natten och kollar på det.  
 

Här framkommer det att killar tittar på pornografi och att pornografikonsum-
tion är vanligt i deras umgängeskrets. Vidare framkommer det också att 
pornografi konsumeras både i grupp och individuellt. I Ramp – om killar, sex 
och kärlek  förs en diskussion mellan tre killar och programledaren Emil 
Nikkhah: 
 

Programledaren: Här sitter jag med tre grabbar, Jonas, Alex och Robert. 
Har ni tittat på porr? 
Alexander: Ja. 
Robert: Ja. 
Jonas: Ja. Det finns nog inte nån som kan säga att han inte tittat på porr. 
Jag vet inte riktigt varför man gör det, men man kollar på porr. 
Alexander: Det är ju inte svårt för nån att hamna på till exempel en 
porrsida på Internet. Det är bara att söka via Altavista eller va fan som 
helst. 

 
Den ökade tillgången på pornografi är också en vanlig ingång i forskning om 
ungdomar och pornografi. Som förklaring till den ökade konsumtionen anges 
att tillgången ökat genom kabel-TV och Internet (Carlsson, 2005:16; 
Forsberg, 2006:83; Johansson & Hammarén, 2005:26). Unga framstår i 
intervjustudier som väl förtrogna med såväl pornografins innehåll som med 
den samhälleliga debatten kring pornografi (Löfgren-Mårtenson & Månsson, 
2006:33; Johansson & Hammarén, 2006). Johansson & Hammarén (2006) 
menar att en förklaring till den ökade konsumtionen är att människor numera 
kan ladda ner filmer hemma, utan att någon behöver få veta det. Tidigare var 
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alternativet att gå till en videoaffär eller en biograf, platser där ett mått av 
social kontroll och åldersgränser kunde hindra en ung konsument. Här lyfter 
feministiska forskare som inte är mot pornografi fram att det skett en 
demokratisering av porrkonsumtionen, på så sätt att även kvinnor nu kan vara 
konsumenter (t. ex. ladda ner filmer hemma) i ljuset av att det främst var män 
som hade tillträde till det offentliga rum som porrbiograferna utgjorde 
(Arthurs, 2004:51). Ur detta perspektiv framhålls också att de nya medierna 
möjliggjort en differentiering av utbudet; att kvinnor och sexuella minoriteter 
själva kan distribuera och konsumera porr som alternativ till ”mäns porr” 
(Ciclitira, 2004:284). I programmen framställs dock den ökade konsumtionen 
som en potentiell risk, med fokus på pojkar som storkonsumenter vilka inte 
kan skilja på verklighet och fiktion. I Ramp – om killar, sex och kärlek  säger 
programledaren Emil Nikkhah inledningsvis:  

 
Vi ska också kolla porrutbudet, vad det finns, vad man kan titta på och 
varför man lockas av det. 
 

I en jämförelse med utgångspunkterna för programmet Porr (Är all porr 
förnedrande, och på vilket sätt påverkar den?) kan det konstateras att detta 
program utgår ifrån en mer neutral position. Riskperspektivet kan här endast 
anas i formuleringen om varför man ”lockas” av porr. I övriga programmet är 
dock riskperspektivet väldigt närvarande. Här intervjuas Marcus Öhrn, som 
presenteras som en person som själv ”jobbat med porr” i sju år. Han talar om 
att pornografin förändrats på så sätt att dagens pornografiutbud är 
kategoriserat i olika genrer, och att det just nu är vanligt med ”anala filmer”, 
samt att filmerna är hårdare och innehåller mindre handling än tidigare. Han 
talar också om hur porren påverkar, genom falska bilder av verkligheten. 
 
Bilder: 
Marcus Öhrn sitter i en soffa.  
Hans tatueringar i närbild.  
 
Bildtext i liten ruta: ”Merparten av 
Sveriges ungdomar har sett på 
porrfilm” 
 
 
Punkmusik, sången lyder ”You’re 
an orgasm addict, you’re an 
orgasm addict”  

 
(”Orgasm addict” med brittiska 

Tal: 
Killar som ser på porr som är under 
arton, kan ju få en skev bild av hur det 
verkliga livet kanske är. Dom kanske tror 
att tjejerna dom träffar kan prestera på 
samma sätt som tjejerna i filmerna gör 
och dom kan själva bli nervösa för att 
dom inte kan prestera som killarna gör. 
Men i själva verket så, en scen i en 
porrfilm som är femton minuter lång, den 
tar tre timmar att spela in och de manliga 
skådespelarna får använda sån här hjälp 
för att hålla ståndet uppe. Så att de kan 
ha problem att prestera dom med, men 
det syns ju inte på bandet. Jag tycker 
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punkbandet Buzzcocks)  
Tre unga killar går på en skolgård 
Marcus sitter i soffan. 
 
De tre killarna går in i en byggnad. 

absolut inte folk under 18 ska få se. 
Jag skulle nästan, 18 år är ganska omoget 
också. 23 skulle egentligen, men 18 det 
är dugligt nog. 

 
Det är i programmet oklart på vilket sätt Marcus Öhrn har arbetat med porr. 
Hur som helst är hans roll att bidra med ett inifrånperspektiv med avseende 
på hur det fungerar tekniskt vid filminspelningar. Detta innebär ett avslöjande 
om att det som filmerna visar inte speglar de faktiska omständigheter under 
vilka filmen producerats. Problemet är att unga män inte förstår att filmen 
inte speglar verkligheten. Det görs här en koppling mellan ålder och vilken 
grad av förståelse den manlige tittaren kan antas besitta. Kopplingen till ålder 
och grad av påverkan är ständigt återkommande och bidrar till att konstruera 
ungdomar som mindre vetande subjekt. Detta är särskilt tydligt i ovanstående 
exempel där Öhrn helst vill att åldersgränserna höjs. Utsagor om unga män 
och åldersgränser kan förstås utifrån Hirdmans (2000:57) beskrivning av 
pornografin som genre. Hirdman menar att pornografin kännetecknas av att 
den blandar hyperrealism och fantasielement. Vidare menar hon att det ofta 
är anspråken på realism som lyfts fram när kritiska röster vill diskutera hur 
porr påverkar unga män. Detta görs då utifrån argumentet att eftersom 
porrfilmerna ger sken av realism kan unga män få en missvisande bild av hur 
kvinnor vill ha det sexuellt. Tyvärr går inte Hirdman närmare in på vilka 
dessa kritiker är. Emellertid kan Utbildningsradion ses som en sådan ”kritisk 
röst”. Där försöker man ju som i ovanstående exempel ta udden av det 
realistiska, bland annat genom att framhålla att produktionen av en porrfilm 
tar längre tid än vad slutprodukten visar och att de manliga skådespelarna får 
hjälp att hålla ståndet uppe.    

Intervjun med Marcus Öhrn övergår i en gruppdiskussion med tre killar i 
artonårsåldern som alla ”kollar på porr”.48 Detta är ett exempel där ”unga 
killar” det vill säga, representanter för vad som i programmen förstås som 
den främsta problemgruppen vad gäller pornografi, själva får samtala om 
ämnet. De fyra (tre unga killar och programledaren) sitter och fikar i vad ser 
ut att vara en skolcafeteria. 

 
Programledaren: Varför tittar ni på porr? 
Robert: Ja vad var det, det var spännande, det var lite förbjudet, det stod ju 
så här man ska vara arton år och så var man elva, tolv [Jonas: Allt allt]  
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Jonas: Allt som är förbjudet är ju på nåt sätt så här spännande.  
Programledaren: Men vänta nu man får ju stånd också. (skratt) 
Robert: Men vänta nu, det är ju basic tror jag, många (skratt) det är ju för 
att dra en tarzan lätt och slippa tänka. 
Alexander: En handtralla bara så där liksom. (skratt)  
Jonas: Jag tror man får en bild av att det är så mycket som är obligatoriskt.  
Alexander: Att kvinnorna måste suga, att kvinnorna måste liksom 
Jonas: Ja liksom verkligen så här avsugning, analsex och att liksom tjejer 
är villiga att ha gruppsex med andra tjejer också. Det är liksom det 
självklaraste som finns inom porrvärlden. 
Alexander: Ja. 
Jonas: Men i verkligheten är det liksom inte så. 
Alexander: Det är verkligen inte så (skratt).  
Robert: Det är nästan lite så att man blir ”ska jag ge nåt kommando här? 
Nu byter vi ställning här”. Det är liksom det också, att man får en bild lite 
av hur en man är när han har sex. 
Programledaren: Vad är det man får för bilder? Hur är en man när han har 
sex, om man tänker på porr? 
Alexander: Han är grov i munnen och han är aggressiv han liksom [R:ja, 
slåss] han är liksom, han är kung. Kvinnan är nån slags slav, förstår du? 
Jonas: Man får ju den bilden, man får bilden av att kvinnor gör exakt vad 
man säger åt dom, och dom går med på allting. Man får bilden av att killen 
är liksom den uthålligaste, största. Liksom som då måste man kunna mäta 
sig upp till det. 
Programledaren: Hur var det första gången? Har ni haft sex alla? 
[Alexander: mm 
Robert: mm] Du har inte haft? Ni andra, tänkte ni på porr innan, så där 
gjorde dom i den filmen, då måste jag komma på och göra det så också?  
Robert: Ja, lite det här med tiden [Alexander: Det tänkte jag också på] det 
var det, jag tänkte att det gick alldeles alldeles för fort.  
Programledaren: Du menar att för att de kan hålla på så länge i porrfilmer? 
Alexander: När jag hade sett på porr, det var asså dom skrek och stönade 
så här ååååå och höll på jättelänge. När jag hade haft sex första gången då 
bara ”jaha, var det bara såhär?” (skratt). 
Robert: Om man kollar mycket på porr kan man få en bild av att jaha sex 
sex sex, det är allt man tänker på till slut. Det är inte det att man trubbar av 
det att ”oj nej men nu tänker jag inte på det längre för nu har jag fått nog”, 
utan det blir nästan så att man tänker mer, om man har haft nån period är 
man har kollat mycket eller nånting. 
Programledaren: Du menar att man blir beroende alltså? 
Robert: Ja, det tror jag, jag tror att man blir lätt beroende av porr. 
 

När Robert börjar berätta varför han kollar på porr svarar han i imperfekt, 
något som kan tolkas på flera sätt. Han kanske börjar svara på varför han 
tittade på porr första gångerna. Eller så är det ett uttryck för att han inte 
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längre tittar på porr och därför svarar på varför han tittade på porr förut. Ett 
ytterligare alternativ kan vara att det finns några standardsvar på frågan som 
han räknar upp från minnet. Programledaren leder istället in diskussionen på 
sexuella aspekter av pornografi genom att tala om att ”man får stånd”. 
Programledaren ikläder sig här en roll som ”en av grabbarna”, genom att 
lyfta denna aspekt och skratta igenkännande. Problemen med porren är att 
mannen framställs som aggressiv kung, utrustad med stor penis och 
uthållighet medan kvinnan framställs som en slav som ställer upp på allt, 
vilket här är oralsex, analsex och gruppsex med andra kvinnor. Här nämns 
inte vaginalt samlag, vilket gör att detta framstår som det som kvinnor i 
verkligheten ägnar sig åt, utan att ”ställa upp”. Det är återkommande att 
problematiseringar görs om en uppsjö av sexuella praktiker, men aldrig om 
vaginalsex i relation till porr. Detta finns anledning att återkomma till längre 
fram i detta kapitel. Vidare framkommer en bild av killarnas pornografikon-
sumtion där de efter att ha debuterat sexuellt med en tjej förstått att de bilder 
av män och kvinnor som finns i porren inte överensstämmer med 
verkligheten. Här fungerar exemplet som fostrande för programmets 
målgrupp som är 13-16 år, och därmed yngre än dessa killar. Ett varningens 
finger höjs också, och denna gång utan koppling till ålder, när Robert talar 
om att man kan bli beroende av porr. Som en problematisering av föregående 
exempel, där Marcus Öhrn önskade höjda åldersgränser för pornografi, 
framkommer det alltså här att själva åldersgränsen var lockande i sig. Det 
framgår också att det bevisligen är vedertaget att män under 18 tittar på 
pornografi, annars skulle heller inte detta program vända sig till ungdomar i 
åldern 13-16. Den återkommande kopplingen till ålder, att ungdomar är 
lättpåverkade, särskilt om de själva inte haft sex med någon, tillskriver 
pornografin en stor roll i unga pojkars sexuella lärande. Att åldersperspekti-
vet ständigt betonas innebär dock indirekt att eventuella skadeverkningar 
bland vuxna män osynliggörs. Nu ges vuxna en autonomi och kompetens att 
värdera olika saker, och antas stå utanför pornografins makt att påverka.  

Att avslöja hur ”verkligheten” ser ut vid tillverkningen av filmer, och hur 
porrfilmer skiljer sig från sex i verkligheten är alltså strategier som används 
för att lyfta frågan om pornografins påverkan på unga killar. En annan 
strategi är att trivialisera pornografi. Man försöker ta bort spänningen från 
porren, genom att visa att porr egentligen är tråkigt. I serien Ramp, 
programmet Om killar sex och kärlek  konsulteras sexualupplysaren Olle 
Waller (som alltså även är sexualupplysare i Fråga Olle ). Han talar 
inledningsvis om hur pornografin förändrats, om att det tidigare funnits 
sexklubbar och biografer som visar pornografi, men att detta numer är 
förbjudet och att pornografin istället ”flyttat in i vardagsrummet”. Han talar 
också om att 1970-talets ”heteroporr” innehöll håriga kroppar men att sådant 
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idag skulle betraktas som en egen genre. Han ger också sin syn på pornografi. 
Detta varvas bitvis med inklipp som kan förstås som illustrerande för det han 
säger: 
 
 
Bilder:  
En man sitter i en soffa och kollar på 
porrfilm. Det hörs höga stön.  
Text i liten ruta:  
3 av 4 unga killar säger att dom blir 
upphetsade av porr. 
Inzooming av  
mannens huvud bakifrån och tv:n. 
 
Text i liten ruta: 
Nästan lika många tycker att porren 
är förnedrande 
Mannen i soffan tar upp 
fjärrkontrollen och stänger av filmen. 

Tal:  
 
Olle Waller: Jag brukar kalla pornografin 
för onanins ansikte alltså. Det är en sorts 
konsumtion, man konsumerar, man 
hetsar upp sig till de här bilderna och 
efteråt så kanske många tycker att det 
finns en tomhet. Jag har frågat män så 
här: vad gör du när du har sett en 
porrfilm, du har onanerat till den här 
porrfilmen, du har haft utlösning, hur är 
det då? Ja då är det skittråkigt, finns 
inget som är så tråkigt som porr när man 
har haft utlösning. 
  

 
I detta inslag gestaltas en känd stereotyp, nämligen den ensamme mannen 
som tittar på porr (Arthurs, 2004:46). Waller talar här om porr ur ett 
individuellt konsumentperspektiv. Genom denna berättelse avdramatiseras 
pornografikonsumtion: att titta på och onanera till pornografisk film framstår 
mer som ett meningslöst tidsfördriv, än som något spännande och förbjudet. 
Onani som annars framställs som något positivt ges här en lite tragisk 
dimension, vilket förstärks genom att talet ackompanjeras av svartvita bilder 
av en ensam man i en soffa.49 När Waller säger den sista meningen lyfter 
mannen fjärrkontrollen och stänger av filmen, vilket illustrerar att porr är en 
vara man kan titta på ett tag, ett tidsfördriv och inget som kräver att ses 
färdigt. Bildtexterna säger tittaren att tre av fyra unga killar säger sig bli 
upphetsade av porr, och att nästan lika många tycker att porr är förnedrande, 
vilket innebär att åsikten att porr är förnedrande delas av killar som blir 
upphetsade och de som inte blir det. Att denna bildtext finns med nyanserar 
den bild som ges i programmet Porr (99% av alla unga killar har sett på porr) 
av ”alla killar” som porrkonsumenter något.  
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Det vanliga är alltså att pornografi förstås som manligt kodat, det är i första 
hand män som konsumerar porr och det är i första hand detta som 
problematiseras i samtliga program som tar upp pornografi. Emellertid finns 
det i Fråga Olle  ett par exempel där brevskrivaren är en kvinna som 
konsumerar pornografi, något som eventuellt kan ha att göra med att 
programmet vill skildra fenomen på ett icke förutsägbart sätt.50 Det vill säga, 
eftersom pornografi vanligtvis associeras till män som konsumenter, och män 
som tar intryck av pornografi, är det mindre förutsägbart att diskutera frågan 
utifrån en kvinnlig porrkonsuments perspektiv. I det följande ges två exempel 
på denna typ av brevfrågor:  

 
Programledaren läser frågan: Hej alla. Jag är en tjej som har lovely sex 
tillsammans med min kille, men ibland är det liksom skönare att kolla på 
p-film och smeka sig själv helt ensam. Hur kommer det sig och vad ska 
jag säga till min kille som surar över detta? Kram Lollo. (Prog. 10, 2003) 
 

Nästa lite längre utdrag belyser en snarlik problematik, varför jag analyserar 
exemplen tillsammans. Gäster i programmet är Micki, artist, och Annika 
Leone, chefredaktör för Veckorevyn.   
 

Programledaren läser brevfrågan: Hej. Min kille blev chockad när han 
hittade porrfilmer hemma hos mig. Är det ovanligt att tjejer har det eller? 
Hälsningar Fialotta. Micki, skulle du bli chockad om du hittade porrfilmer 
hemma hos din tjej?  
Micki: Jag har ingen tjej nu men jag skulle bli chockad om jag hittade hos 
min tjej.  
Programledaren: Varför? 
Micki: Därför att jag skulle helt enkelt bli chockad. (skratt) Jag brukar inte 
tycka om tjejer som tycker att det är kul att sitta och kolla på porrfilm. Det 
brukar inte vara min typ av tjej. 
Programledaren: Men kollar du upp det innan du lär känna henne då? 
Micki: Nej, det är därför jag skulle bli chockad.  
Programledaren: Jaha (skratt) 
Micki: Det skulle inte ändra, jag skulle tycka om henne precis lika mycket, 
det skulle vara cat.  
Programledaren: Det skulle vara cat, det är så cat. Annika tror du, är det 
ovanligt att tjejer har porrfilmer? 
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Annika Leone: Jag tror inte det är så himla ovanligt, fast jag tror inte att vi 
[Programledaren: Vi oj du pratar om vi] Nej men jag tror inte att tjejer 
snackar om det på samma sätt som killar faktiskt, men jag tror inte att det 
är helt ovanligt. 
Programledaren: Ska hon skita i vad han tycker? 
Annika Leone: Vet inte riktigt. Det beror på vad han gillar. 
Programledaren: Men han blev ju chockad? 
Micki: Tycker han själv om porrfilm? 
Programledaren: (viskar) Vi säger att han gör det. 
Annika Leone: Då ska de ju bara ha kul. 
Programledaren: Olle, är det som Annika säger?  
Olle Waller: Ja vanligt och vanligt, denna frågan om vanligt har jag ingen 
aning om. Det har ju blivit vanligare, det vet man i alla fall av undersök-
ningar. Tjejer beskriver, yngre tjejer säger att de har sett porrfilmer under 
senaste året va. Om det är vanligt att de har själva i gömmorna eller går 
och hyr, skaffar det tror jag inte riktigt är så än i alla fall. Så vitt jag vet de 
flesta tjejer kvinnor beskriver att det är partnern som har fixat filmen, dom 
har tagit fram dom har grejat, föreslagit. Det skulle då innebära att det är 
mer ovanligt att de på egen hand samlar på sig rullarna. Men säkert 
förekommer det, men som sagt det här vanligt-begreppet, det har jag ingen 
åsikt om. (Prog. 7, 2003) 
 

Själva utgångspunkten för frågan är att det är uppseendeväckande med en 
kvinna som har porrfilmer hemma. Genom att på detta sätt framställa 
kvinnors bruk av pornografi som ovanligt och annorlunda, befästs 
föreställningen om mäns bruk av pornografi som vanligt och förväntat. 
Genom att pornografi konstrueras som manligt och manligt konstrueras 
genom att skiljas ut från det kvinnliga blir det svårbegripligt att en kvinna 
kan njuta av pornografi. Det går emot görandet av ”rätt” femininitet. På så 
sätt blir den kvinna som konsumerar porr ”en viss typ av tjej”, där man i 
exemplet dock inte går djupare in på vad det innebär. Det kan vara en tjej 
som är för intresserad av sex för att vara feminin på rätt sätt, exempelvis 
såsom framkommer i en intervjustudie om pornografi där killar kallar tjejer 
som konsumerar pornografi för ”översexuella” (Löfgren-Mårtenson & 
Månsson, 2006:124), eller som Berg (2000:50) skriver, att tjejer som nyttjar 
och njuter av pornografi riskerar att hamna i ”horakategorin”. I exemplet tas 
mäns pornografikonsumtion för given medan kvinnors pornografikonsumtion 
problematiseras, bland annat genom att Olle Waller menar att kvinnor 
introduceras för och konsumerar porr tillsammans med manliga partners. 
Hans svar är dock inte baserat på normativa föreställningar om ”kvinnligt” 
och ”manligt”, utan han stödjer sina uttalanden på undersökningar. Ordvalet 
”gömmorna” bidrar till att skapa bilden av att det inte är accepterat, 
åtminstone för kvinnor, att ha pornografi synligt hemma. Det mest centrala är 
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emellertid att problembilden blir en annan än när den manlige porrkonsumen-
ten diskuteras, i exemplen ovan är det själva faktumet att en kvinna 
konsumerar porr som är ”problemet”, inte pornografins innehåll, eller hur 
innehållet kan tänkas påverka hennes sexualitet.  

Genom vanligt förekommande ordval som ”unga killar” och ”alla killar” 
konstrueras unga män som en kollektiv identitet, bestående av individer som 
konsumerar mycket porr, onanerar till det och påverkas negativt. Det 
förekommer dock även ett fåtal exempel på att kvinnors pornografikonsum-
tion problematiseras. En skillnad, förutom de olika problembilder som 
nämnts ovan, är att ingen enhetlig konstruktion av ”den kvinnliga 
porrkonsumenten” skapas. Kvinnor som konsumerar porr görs inte till någon 
kollektiv identitet utan förstås snarare som undantag: enstaka kvinnor som 
tittar på porr ibland. Den manlige konsumenten blir till norm, om än inte i 
någon positiv mening, och det är mot dennes konsumtion kvinnors eventuella 
konsumtion mäts. Både killar och tjejer görs dock till offer för pornografin, 
om än på olika sätt. Detta framgår genom talet om pornografi och olika 
sexuella praktiker och hur dessa länkas till pornografi.   
 

Pornografi och sexuella praktiker 
Att pornografi förstås som i huvudsak något som pojkar och män tittar på är 
alltså genomgående. Detta lyfts fram som problematiskt genom att 
pornografin antas påverka ungdomar att ägna sig åt oönskade sexuella 
praktiker. I Fråga Olle  är det främst Olle Waller som kopplar uppkomsten 
och spridningen av olika sexuella praktiker till pornografi. Ett exempel på en 
sådan praktik är vad som kallas ”porrsprut”. Exemplet är från en favoritfråga, 
det vill säga en fråga som programledaren själv valt ut bland brevfrågorna:  

 
Programledaren läser frågan: Hej Olle. Jag har ingen kontroll på min 
snabel, sist sprutade jag min flickvän i ögat och hon blev inte alls glad. 
Kan man lära sig att sikta lite bättre eller? Hälsningar ögondroppen” . 
(Skratt)  
Olle Waller: Hur går han runt med snabeln så. Nej men hörrudu, mitt 
förslag, och nu är jag riktigt allvarlig här. Ge fan i att dra ut den. De här 
porrspruten utanpå kroppen tycker jag är fruktansvärt fånigt, och i ögat 
som är så farligt. 
Programledaren: Men du, ett alternativ är ju att han köper såna här 
skyddsglasögon åt henne? 
Olle Waller: Det är det sista alternativet tycker jag. Stanna kvar istället och 
njut! (Prog. 4, 2004). 
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Trots att frågan inte avslöjar hur och varför detta problem uppstår så verkar 
Olle ha en klar uppfattning om hur sexakten utförs. Olle förutsätter att de 
ägnar sig åt någon form av penetrerande sex och önskar att de fortsätter med 
det. Att han ser brevskrivarens problem som varande en följd av pornografi 
(porrsprut) kan ha sin förklaring i hårdpornografins innehåll, då denna 
pornografiska genre känns igen genom en fixering vid att skildra mannens 
utlösning i form av synliga kaskader på motspelerskans kropp (Hirdman, 
2000:57). Att Waller här har en så normativ uppfattning om vad som är rätt 
och fel är förhållandevis ovanligt. Det är också ett konkret exempel på hur 
man upprättar en gräns mellan sexualupplysning, i det här fallet i form av de 
sexuella praktiker man vill uppmuntra till, och pornografi.  

I ett annat avsnitt (prog. 11, 2003) handlar en fråga om ”varför killar tar 
ut snoppen och daskar den mot tjejens underliv” vilket av Waller förklaras 
som ett icke önskvärt beteende vilket måste vara ett ”p-rullesyndrom”, det 
vill säga något som killar gör för att de sett det på porrfilm. Pornografi kan 
därmed förstås som en uppenbar referenspunkt i samtal om sex, genom att 
tittarfrågor som ”egentligen” inte handlar om porr utan att någon, ofta Olle 
Waller men ibland även någon av gästerna drar in pornografi i ett 
resonemang som från början handlade om något annat. I följande exempel är 
det en av gästerna, stå upp-komikern Måns Möller, som drar in porr i 
sammanhanget:  

 
Programledaren läser frågan: Hej snygga Martin och bästa Olle. Min förra 
kille och jag pratade alltid dirty med varandra under sexakten och hej vad 
det gick för mig. Nu har jag en ny kille och när jag började prata så igen 
tittade han på mig som om jag vore helt knäpp. Vad ska jag göra, för jag 
gillar verkligen den här killen och höra snuskiga ord under akten, 
hälsningar Ann. 
Då undrar jag Måns, ska man prata i sängen överhuvudtaget?  
Måns Möller: Eh jo men det tycker jag väl man kan göra om man känner 
för det. Alltså det jag tycker tendensen har gått att [Programledaren: Du är 
så glad hela tiden] (skratt) Ja, jag får den där bilden av att hon bara ”åh 
kan du ta mig” och han bara (stirrar förvånat) men det går ju mer och mer 
mot porr tycker jag, så att killar tror att dom ska vara så här bara ”yeah grr 
you wanna suck my cock”(morras fram med sammanbitna tänder). (skratt) 
Alltså det tycker jag, vart tog kärleken vägen? (Prog. 11, 2004) 
 

Möller menar att ”snuskigt” prat är något som relateras till pornografi och 
talar om hur killar tror sig behöva låta efter att ha tagit intryck av pornografi. 
Vidare ställer Möller detta porrinfluerade tal mot kärlek, så att dessa utesluter 
varandra. I sammanhanget där brevskrivaren är i ett parförhållande blir dock 
denna dikotomi mellan porr och kärlek inte helt självklar. Brevskrivaren vill 
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ju nämligen ha snuskprat inom ett kärleksförhållande. Vidare är även det här 
exemplet ett uttryck för att pornografin utgör en central referenspunkt i 
relation till sex, där pornografin får exemplifiera det som Möller ser som en 
rörelse bort från kärleken.  

De tre ovanstående exemplen visar att termen pornografi tas till för att 
beteckna fenomen som ogillas. Genom att kalla något för porr behövs sällan 
ytterligare förklaringar ges till varför ett specifikt beteende är dåligt. Här är 
det dock viktigt att notera att detta inte är det enda sättet som referenser till 
pornografi används. Vid några tillfällen använder gästerna i Fråga Olle  
referenser till pornografi för att konnotera spännande eller utmanande 
aspekter av olika fenomen. Ett exempel på detta är när Annika Leone, 
chefredaktör på Veckorevyn, tillfrågad om varför hon har en tröja med texten 
”Hello Klitty” på, varpå hon svarar:   

 
Jag tänkte porra till det lite. (Prog. 7, 2003)  
 

Här används termen porr för att markera att den tröja hon har på sig har en 
utmanande text tryckt på sig. Utsagan kan förstås mot en föreställning om 
pornografi som tabubrytande och utmanande av normer. Pornografi 
aktualiseras alltså inte enbart som något att markera distans mot.    

Åter till det typiska, nämligen det sätt som killars pornografikonsumtion 
kopplas samman med icke-önskvärda sexuella praktiker. Ovan talades det 
bland annat om ”p-rullesyndrom” och ”porrsprut”. Den praktik det talas mest 
om i relation till pornografi är emellertid analsex. I Stop! Porr  ingick en 
debatt där pornografimotståndaren Camilla Buzaglo talade om unga tjejer 
vars pojkvänner ville ha analsex. Som indikerades i samband med det 
exemplet är detta en central problematik i de undersökta programmen. 
Programmen ägnar nämligen mycket utrymme åt frågan om pornografins 
påverkan och bidragande till att oönskade sexuella praktiker spridit sig bland 
ungdomar. Dessa utsagor kan tydligt placeras in i ett tidsmässigt 
sammanhang. I början av 2000-talet rasade som tidigare nämnts, en debatt 
om ungdomars pornografikonsumtion (Forsberg (2006:81; Johansson & 
Hammarén, 2006:26). En central aspekt av denna debatt rörde gruppen unga 
kvinnor som sågs som offer för killars önskan att praktisera sex på samma 
sätt som i porrfilmer. I programmen berörs denna problematik på flera olika 
sätt. I det följande exemplet görs detta genom en humoristisk inramning. I 
Ramp- serien innehåller varje program en dramatisering med komikern Peter 
Wahlbeck. Det är en serie i serien som heter Ramp für alle , i vilken 
Wahlbeck spelar olika karaktärer som ”Gammelhäxan” och ”Dragan”, eller 
en bekymrad tonårspappa. I avsnittet av Ramp für alle  som återfinns i Om 
killar, sex o ch kärlek  är Wahlbeck dock inte utklädd till någon av sina 
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karaktärer. Istället företräder han sig själv och talar om sin uppväxt i 
Halmstad: 
 
Bilder: 
Peter Wahlbeck står i ett vardagsrum och 
tittar på TV. Han har bekymrad min och 
rynkad panna. TV- bilden är pixlad, men 
man förstår att det är porr som visas. Det 
hörs stön. 
Han går mot kameran och pratar.  
 
Dansar runt och gestikulerar glatt.  
 
Inklipp från en äldre film med tjänstefolk 
som dansar och börjar klä av varandra.  
 
 
Juckar och slår i luften. Gestaltar först 
mannen sedan kvinnan i en porrfilm.  
 
 
 
Talar in i kameran med bekymrad min. 
 
 
 
Pekar mot TV som är på i bakgrunden. 
 
 
 
 
 
 
 
Talar in i kameran, slår ut med armarna.  
 
 
 
Går i väg och TV: n zoomas in. 

Tal: 
Ajajaj. Deutsche anal kanal. Alltså i 
varenda satellit-TV är det Deutsche 
anal kanal som dagens ungdomar 
präglas av. Det är inte bra.  
När jag var femton sexton fjorton så 
fick man cykla in till Halmstad, till 
centrum och gå på gladporr. Dansk 
gladporr, det var såna här glada 
danskar bara ”Tjollavippan pippan, 
Annette vart har du busken musken” 
sen jagade de varandra i höet och det 
var fina kläder och så där. Man fick 
en positiv syn på sex och samlevnad. 
Man sa det att men herregud va kul 
det ska bli att bli vuxen, så här glad 
och så här kul ska jag ha. Dansk 
gladporr! 
Nu har alla ont. Stora tyska 
bodybuilders bara ”Nichen nichten 
draschendrachen dichdichdich” och 
tjejen hon bara ”Aaah (vrål)”.  
Jamen det, vi förstår att hon har ont, 
det är nämligen fel hål! Asså vad 
händer? Vad händer med vårt 
samhälle? Jag trodde att sex och 
samlevnad och kärlek det skulle vara 
liksom glädje man skulle ha mysigt, 
man skulle ha liksom det kärleksfullt, 
det skulle vara fint. Nu har alla ont. 
 
Vem är det som sprider sånt här 
röveri till er ungdomar? Tjejer, akta 
er för Deutsche anal kanals lakejer. 
Säg nej till såna idioter som fått för 
sig att man ska härma eh Helmut 
Öffnen i Deutsche anal kanal. Nej det 
ska va kul med sex, det ska va fint, 
det ska vara mysigt, det ska vara 
härligt! Så var det i alla fall för mig.   

 
 

123 
 



 
 

Peter Wahlbeck ger uttryck för en nostalgisk hållning till sex och pornografi; 
det var helt enkelt bättre förr, när han var ung. Han ifrågasätter porrfilmers 
brutala bilder av sex, och det är analsexet som får stå som symbol för detta.  
Han intar här en moralistisk hållning, genom att beskriva analsex som 
penetration i ”fel hål”. Analsex är något som unga killar fått från 
pornografiska filmer och sedan tvingar på tjejer som får ont. Tjejers 
möjlighet att agera i detta är att säga nej. Användandet av en humoristisk 
inramning ger möjlighet att uttrycka starka budskap om rätt och fel, 
normalt/onormalt beträffande sexuella praktiker. Sketchen innehåller 
nämligen budskap som finns i mildare form i det övriga programmet. 
Sketchen kan således ses som en form av distansering, det vill säga att man 
skapar en ny genre inom ett program, för att kunna uttrycka sig annorlunda 
kring en specifik fråga (se Nordberg, 2003:141). 

I Stop! P orr presenteras bildtexter som klart syftar till att etablera ett 
samband mellan ökad porrkonsumtion och ökad erfarenhet av analsex:  

 
99% av alla unga killar har sett på porrfilm 
 
27% av unga tjejer har haft analsex 
 
De flesta ungdomar anser att de påverkas av porr 
 

Här får man inte veta hur många tjejer som har sett på porrfilm, men väl att 
alla ungdomar påverkas av porr. Påståendena kan förstås som att tjejer 
påverkas indirekt av att killar tittar på porr. Som tidigare nämnts beskrivs 
både killar och tjejer som offer för pornografin, men för tjejer handlar det i 
huvudsak om en indirekt påverkan. De påverkas inte för att de själva tittat på 
porr, utan på grund av att killar tittat på porr och fått fel bild av sex och 
därför vill utöva oönskade sexuella praktiker.  

Analogt med att frågor om pornografins påverkan och spridningen av 
sexuella praktiker bland ungdomar debatterades frekvent i media, kan också 
skönjas ett kraftigt ökat intresse för dessa frågor från forskare på området 
ungdomar och sexualitet. Man kan över de senaste 15 åren se en förändring 
avseende de frågor forskare som undersöker ungdomars sexualvanor ställer. 
Forsberg (2006:83) menar att man i en sexualvaneundersökning 1990 
(SAM73/90) inte ställde några frågor om pornografi, därför att det ansågs 
vara ett alltför känsligt ämne att fråga ungdomar om. I dagens undersökning-
ar är frågor om pornografi istället så gott som självklara. Det kan även 
konstateras att forskare frågar om ett större antal sexuella praktiker än 
tidigare. Där det tidigare frågades om ungdomars erfarenheter av onani och 
samlag frågas nu också om oralsex, analsex, gruppsex och prostitution. 
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Vidare undersöks samband mellan erfarenheter av dessa sexuella praktiker 
och pornografikonsumtion. Här kan nämnas Hammarén och Johansson 
(2002) som undersöker erfarenheter av oralsex och analsex, Häggström-
Nordin et al (2005) som undersökt erfarenheter av gruppsex och ”samlag 
med en vän”51, samt Svedin och Priebe (2007) som också undersökt 
erfarenheter av prostitution. I dessa studier korreleras ungdomarnas 
erfarenheter av dessa praktiker med den pornografikonsumtionsfrekvens de 
uppgett. Dessa kvantitativa studier är genomförda inom ramen för medicin 
och socialt arbete, och visar att forskare har ett stort intresse för att undersöka 
ungdomars sexuella praktiker och pornografins roll i unga människors liv. 
Huruvida det finns ett samband mellan utövande av särskilda sexuella 
praktiker och porrfilmskonsumtion är man dock inte helt överens om. Eller 
rättare sagt man är oense om hur detta samband ser ut. Det är, som också 
Löfgren-Mårtenson och Månsson (2006:43) konstaterar, en ”hönan och 
ägget”- problematik där det i undersökningarna refererade ovan förvisso 
konstateras att personer som konsumerat mycket porr också har större 
erfarenhet av flera olika sexuella praktiker, fler samlagspartners och även är 
mer benägna att sälja sex. Att sedan etablera ett orsakssamband är mer 
komplicerat, då resultaten likaväl kan vara ett uttryck för att personer som är 
”mer intresserade av sex” också konsumerar mer porr. I programmen ägnas 
inte sådana diskussioner utrymme, utan där utgår man ifrån att pornografin 
ger upphov till olika praktiker och presenterar bildtexter som klart syftar till 
att etablera ett samband mellan ökad porrkonsumtion och ökad erfarenhet av 
analsex. 

Den påverkan som anförs i programmet handlar om att tjejer testat 
analsex, en praktik som här alltså länkas till pojkars omfattande 
pornografikonsumtion. Det finns i materialet ingen gruppdiskussion med 
tjejer specifikt om porr, såsom det finns med killar i Stop! Porr och Ramp – 
om killar, sex och kärlek som berördes inledningsvis. Därmed är det som sägs 
om tjejer och pornografi just något som sägs om dem – exempelvis nämns 
det i gruppdiskussionen med killar i Stop! Porr  att tjejer säger att porr är 
”patetiskt”, men att de egentligen kanske tycker det är upphetsande men inte 
vågar erkänna det – och inte något som synliggörs genom gruppdiskussioner 
med tjejer. Det finns dock ett program, Tjejsnack i serien Stop! om sex i 
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51 Häggström-Nordins (2005) benämning är ”samlag med vän”. Andra benämningar på samma 
fenomen är t ex kk-förhållande eller kompisknull. Vad som avses är alltså sex för sexets skull 
utan inblandning av romantisk kärlek.   
 
 

 



 
 

vilket sex kvinnor i olika åldrar, mellan 18 och 35 år, samtalar om sex. I 
programmet diskuteras bland annat orgasmer, namn på kvinnors underliv, 
pornografi och analsex. Camilla Bäcklander, projektledare för Stop! om sex 
kommenterar i en intervju programmet på följande sätt:  

 
Här är det tjejerna och inte killarna som pratar om att vara kåta. Vi vänder 
upp och ner på det gängse perspektivet. Tjejernas samtalsvärld kommer 
nog fram ganska chockartat. Särskilt män kan nog uppleva det som ganska 
provokativt (Aftonbladet, 1998-03-12). 
 

Programmet bygger alltså på en föreställning om att killar pratar om sin 
sexualitet och att det nu är tjejernas tur att göra samma sak offentligt. Det 
finns i serien heller ingen motsvarighet som ”Killsnack” vilket inte förvånar 
eftersom programmet bygger på ett antagande om att sådant tal är så vanligt 
att det inte behöver uppmärksammas på något särskilt sätt. Just i frågan om 
pornografi är så också fallet, det har ju diskuterats av killar i flera av 
programmen. I Tjejsnack finns det en sekvens där det framgår att mannen 
varit drivande i att en heterosexuell analsexakt ska komma till stånd. De som 
pratar i detta exempel är Cicki och Mona som tillsammans representerar 
”äldre” tjejer (cirka 30-35 år), Anna, 19 år och Elin som är någonstans mellan 
dessa åldersmässigt.  

 
Mona: Ja herregud det har man ju varit med om, att den har vart på väg in i 
fel hål. (skratt) Man skriker bara nej nej fel fel fel. Han bara men vänta 
lite, vänta lite.  
Cicki: Bara lite kan jag inte få ta lite, bara jättelite, bara lite, bara lite. Bara 
nej! 
Anna: Vadå?  
Cicki: Ja men när dom vill till det i röven. Dom försöker och man bara 
ajajajaj inte där inte där inte där, och han bara lite lite(flåsar) 
han bara skakar. (skratt) Man bara nej nej nej. Man liksom, jag måste vara 
jätteupphetsad om det överhuvudtaget ska funka där bak.  
Anna: Jag fattar inte vad dom ska där och göra. 
Cicki: Det är många som inte fattar det, men det är en jävla häftig känsla 
asså om man är superupphetsad.  
Mona: Dom fattar nog inte det heller. 
Anna: Dom borde egentligen vara homosexuella eller nåt (skratt) 
Mona: Nej men det handlar om maximalt kramp om deras lilla petter-
niklas, det är det det handlar om asså, det är strypgrepp, det är strypgrepp 
asså.  
Anna: Då får dom ha lite större istället. 
Cicki: Men vi har erogena zoner där också, jättemycket.  
Mona: Ja ja oh ja. 
Cicki: Jag kunde också känna så förut gud va äckligt bajs. 
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Men alltså är man riktigt upphetsad då är det kli, ja det är…  
Anna: Men måste ju göra ont? 
Eva: Nej, jag tycker det känns bara som man har skitit på sig. 
Cicki: Det får ju inte vara den snorren [måttar ”stor penis” med händerna] 
Elin: Nej nej hoppas det inte kommer nånting, nu kommer det bajs. 
Mona: Men det som är väldigt viktigt är att du är väldigt blöt själv. Du 
måste alltså ha glidmedel eller vaselin, verkligen…  
Cicki: Glidmedel, saliv eller vad som helst och det måste hela tiden vara 
glid. 
Mona: Det måste hela tiden vara glid. Är du nervös och han redan har 
trängt in och man känner det blir torrt, där är det bara lägg av. Det får 
alltså inte vara torrt. Det är då det liksom kan spricka.  
Elin: Det är ju så känsliga slemhinnor. 

 
Syftet med detta förefaller vara att skildra vad ”tjejer själva” har för 
erfarenheter av och uppfattningar om analsex. Inledningsvis liknar utsagorna 
de som förekommer i andra program, om den tjatande killen som är fixerad 
vid analsex och har svårt att acceptera ett nej. Även i det här exemplet 
framstår analsex som varande en risk, med sprucken ändtarm och rädsla för 
att bajsa på sig. Det är likt sketchen med Peter Wahlbeck som tidigare 
återgetts, där han illustrerar detta genom att skrika och säga ifrån. Förutom de 
olika inramningarna så skiljer det sig åt såtillvida att de äldre tjejerna här 
också lyfter fram vad som kan ses som positiva utsagor om analsex. Analsex 
framstår ju också som ”oerhört häftigt.” De positiva omdömena står de 
erfarna äldre tjejerna för. Cicki beskriver ju också hur hon förut tyckte att det 
var äckligt, men nu skönt.  Det görs en koppling till ålder och erfarenhet, där 
de äldre tjejerna svarar på frågor från de yngre, som till en början inte förstår 
vad de talar om och sedan gör en koppling till homosexualitet, vilken 
omedelbart avvisas av de äldre.  

Det är dock inte bara själva övertalningen eller tvånget, att killar tjatar 
eller tvingar tjejer som inte vill ha analsex som är problemet. Analsex i sig 
framställs som en icke önskvärd praktik även när det inte inbegriper tvång. 
Så sker exempelvis i Stop! Porr  när två ungdomar, Calle och Sunniva, 
besöker porrfilmsproducenten och -aktrisen Ingrid Swede vid inspelningen av 
en porrfilm. När ungdomarna ska reflektera över det de sett under 
filminspelningen är det framförallt en sak de tar fasta på. Det är analsex som 
något äckligt och onaturligt. Calle kommenterar detta på följande vis:  

 
Det värsta var nog analbiten. En personlig åsikt, tycker inte att analsex, jag 
tycker inte om det. Det äcklar faktiskt mig.  
 

Sunniva säger: 
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Jag tyckte vissa scener, som analsexet, det tyckte inte jag var så kul för det 
märkte man att det är onaturligt och att man måste värma upp mycket 
innan och såna där grejer, det kändes himla konstigt.    
 

Genom att benämna något som ”onaturligt” upprättas en dikotomi mellan 
naturligt och onaturligt, vilket fungerar analogt med distinktionen mellan 
verklighet och fiktion. Analsex är något ”onaturligt” som äger rum inom 
fiktionens värld, det vill säga i porrfilm. Även Ingrid Swede menar att 
analsex är en särskild praktik som kräver omfattande förberedelser:  

 
Då måste man ha förberedelser. Så att då måste man sitta på toaletten en 
och en halv timme ungefär och skölja med vatten då för att vara ren om 
man ska göra anala, så att det inte ska hända en olycka, att inte Ronny 
(Swedes motspelare) ska bli livrädd och springa ut från rummet (skratt). 

 
Den debatt som behandlades inledningsvis i detta kapitel följer i programmet 
på detta inslag från porrfilmsinspelningen. När debattörerna diskuterar 
relationen mellan pornografi och verklighet föreslår ”porrmotståndarna” att 
det i porrfilmer skulle kunna framgå att det som sker i filmen är redigerat. 
Där tar en av ”porrmotståndarna” Rickard Henley fasta på ovanstående 
utsaga från Swede: 

 
Rickard Henley: Skulle ni inte kunna lägga in en liten faktaruta och säga 
att så här [Camilla Buzaglo: Don´t do this at home] Nej precis. [Ingrid 
Swede: Varför ska man inte göra det? Varför inte det] (skratt) Det här 
kräver flera timmar förberedelser som du precis sa på filmen där. 
Ingrid Swede: Nej, det är fel, det krävs inte flera timmars förberedelser 
utan det krävs ungefär fem minuters förberedelser. 
Rickard Henley: Nej, men det krävs mer än som syns i rutan i alla fall.       
 

Det är alltså själva förberedelserna, (eller att ”värma upp” som Sunniva säger 
i inslaget från porrfilmsinspelningen i Stop! Porr) innan analsex som blir ett 
av huvudargumenten för varför analsex inte är en önskvärd eller rent av 
”onaturlig” praktik. Kanske är det därför Swede påstår att hon inte alls sagt 
att det tar en och en halv timme att förbereda sig. Att förberedelser i sig 
skulle göra en sexuell praktik oönskad implicerar att det ideala sexet ska vara 
något spontant och icke-tekniskt. Att just förberedelser lyfts fram för att 
diskvalificera analsex som önskvärd sexuell praktik gör att man bör fråga sig 
varför inte även andra sexuella praktiker som kräver förberedelser 
problematiseras. Exempelvis problematiseras inte det vaginala samlaget, trots 
att det rimligtvis ingår i en del porrfilmer och även det kräver någon form av 
förberedelse för att leva upp till föreställningen om sex som något 
ömsesidigt, mysigt och njutningsfullt. Istället blir det vaginala samlaget 
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normerande genom att aldrig nämnas men underförstått refereras till som rätt 
hål i relation till analsex som ”fel hål”.  

Utsagor som att det är ”äckligt”, ”onaturligt” och ”fel hål” sätts alltså inte 
enbart i samband med tvång utan används om analsex i sig. Här utgör RFSU 
ett exempel på ett annat sätt att hantera denna fråga. När debatten om 
pornografi, unga kvinnor och analsex var på tapeten i början av 2000-talet 
publicerade RFSU nämligen en handbok i vilken det redogjordes för hur 
analsex kan bedrivas. Skriften heter ”Praktika för analsex” (2000) och kom 
att ge nytt bränsle åt debatten. Kritikerna menade att det var fel av en 
respekterad sexualpolitisk aktör att på detta sätt försöka ”legitimera” analsex. 
Från RFSU:s sida menade man att det inte är något fel med att legitimera 
analsex och att information per definition alltid är att föredra framför 
okunskap. Genom information kan människor lära sig att ha analsex på ett 
sätt som inte är kränkande eller skadligt, menade RFSU (Svenska Dagbladet, 
2001-01-15; Aftonbladet, 2001-01-14).52 I TV-programmen är det ett annat 
förslag som återkommande pekas ut som lösning på problemet med tjatande 
pojkvänner. I Stop! Porr presenterar sexologen Ulf Wideström hur tjejer kan 
hantera problematiken med killar som tjatar om analsex. Han sitter i en 
trädgård när han delar med sig av sina råd:  
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När jag får frågan från unga tjejer som handlar om analsex, då handlar den 
frågan vanligen om att tjejen är utsatt för ett tryck ifrån sin pojkvän och att 
hon har svårt att hantera det trycket. Då brukar jag komma med det här 
rådet: Nästa gång du upplever detta säg då till din pojkvän så här ”Ja visst 
det kan vi prova, jag ska bara fixa en grej först” sen skaffar du dig nåt 
snoppliknande föremål, det kan vara ett ljus eller en tablett-tub eller nåt 
liknande. Sen så erbjuder du dig att utföra analsex på din pojkvän. Då får 
han antagligen en mindre chock för det var inte så han hade tänkt sig det 

 
 
52 RFSU:s handbok ”Praktika för analsex” renderade rabalder också i Sveriges 
riksdag. När riksdagsledamoten Tasso Stafilidis (v) delade ut denna skrift 
tillsammans med annat utbildningsmaterial till samtliga riksdagsledamöter startade 
ett ”Sexbråk i riksdagen” som Helsingborgs Dagblad uttrycker det (2001-01-26) Det 
var framför allt ledamöter från kd och m som reagerade negativt. Bland annat 
menade de att skriften är kränkande. Maud Ekendahl (m) citeras: ”Stafilidis borde 
tänka på vilket hus han befinner sig i och inte visa sin egen homosexualitet på det här 
viset” (ibid). Stafilidis svarar med att anklaga sina motståndare för moralpanik, samt 
kritisera dem för deras traditionella och reaktionära syn på sexualitet (i 
”Moralpaniken har inga gränser” Helsingborgs Dagblad 2001-02-26). Debatten går 
att följa i Helsingborgs Dagblad (Tasso Stafilidis var riksdagsledamot från 
Helsingborg) samt i Kristdemokraten och Nya Dagen.    
 

 



 
 

hela. Det visar att han har en förfärligt enkelriktad inställning till detta. Det 
kan ju vara så att en kille är på eget sätt intresserad av analsex, eftersom 
det är den enda formen av invärtes massage som en kille kan uppleva. För 
tjejer är det ju på ett annat sätt. En tjej är skapt på så sätt att hon lätt kan 
nås inifrån, därför blir inte analsex lika angeläget ur hennes synvinkel. 
Men det finns ju tjejer som kan vara intresserade, men även då gäller det 
att först vända uppmärksamheten mot killens stjärthål, för om inte han har 
egna erfarenheter då brister han allvarligt både i inlevelseförmåga och i det 
rätta handlaget och då är det väldigt stor risk att han gör sin tjej illa om 
inte kroppsligen så i vart fall andligen. 
 

Wideström förklarar tjejers lägre grad av intresse för analsex utifrån en 
biologisk olikhet mellan kvinnor och män, där det skulle vara mer angeläget 
för män att ta emot denna typ av ”invärtes massage”. Han menar dock att 
killar i första hand tänker sig att de ska vara den som penetrerar. Den strategi 
som Wideström förespråkar är att oavsett vem det är som är intresserad av 
analsex (att bli penetrerad) så bör mannen skaffa sig erfarenheter av att bli 
penetrerad innan han penetrerar andra.  

Liknande exempel finns i Fråga Olle. Där kommer detta bland annat upp 
genom en brevfråga. Det görs här ingen koppling till pornografi, men väl till 
analsex som något heterosexuella killar är fixerade vid. Gäster i studion är 
Emma Lidén, deltagare i dokusåpan Temptation island  och Patric Sjöström, 
deltagare i dokusåpan Expedition Robinson.  

 
Programledaren läser frågan: Hej hopp gummisnopp. Jag har funderat på 
en grej som jag tycker är ganska så komisk. Hur kommer det sig att så 
många killar har bögfobi men ändå vill ha analsex? Jag menar röv som 
röv, eller hur?(skratt) Hälsningar Lena. 
Vad säger du Patric? 
Patric Sjöström: O det är faktiskt många som inte tänker på att, jag menar 
killar har ju sex oralt också, dom onanerar åt varann också. Jag förstår inte 
frågan lite grann, jag menar 
Programledaren: Nej. Vad tror du Emma? (skratt) Jag tar inte ansvar bara 
kastar det över dig. Emma, vad tror du? 
Emma Lidén: Nej, jag har faktiskt ifrågasatt det där till några killkompisar 
för ett tag sen. Jag tyckte varför är det så himla, varför är analsex så himla 
häftigt medans ni fortfarande inte skulle kunna tänka er att sätta på en 
annan kille då och då fick jag den fina beskrivningen att med en tjej så är 
det ändå en tjej ja menar med en kille är det ju då är det pung mot pung sa 
dom.  
Programledaren: Ja just det, då är det pung mot pung, Patric. 
(skratt)[Emma Lidén: Så att det lät inte lika trevligt tyckte dom] (skratt) 
Patric Sjöström: Ja nu fattar jag.   
Programledaren: Olle, är det så här enkelt? 

130 
 



 
 

Olle Waller: Alltså det handlar ju om vem, om att sätta på eller att bli 
påsatt. Jag tror att heterokillar har föreställningar om att sätta på men inte 
samma fantasier om att bli påsatta, jag tror att det är lite på ett sätt nån 
sorts enkel förklaring till det. Det kan ju vara fel alltså, därför att, undrar 
om jag inte pratat om det här förut, men alltså det någon, en amerikansk 
forskare som har sagt att ”tjejer skaffa en strap on och bend over your 
boyfriends.” Sätt på dom, det är bra för jämställdheten.  
Programledaren: Och det här, det här alltså ni behöver absolut inte lyssna 
på vad Olle säger om ni inte vill. (skratt) 
Olle Waller: Vad jag säger? Det var en amerikansk professor, så det så. Ja 
nej men det är väl alldeles uppenbart att all sex handlar ju om ömsesidig-
het och jag tror att killar som är jättesugna på det här med att vilja 
penetrera dom ska kanske prova lite ändå så kan dom ändå föreställa sig 
om hur det skulle kunna kännas, kanske dom tycker att det är mysigt, vem 
vet.  
Programledaren: Vem vet, passa på och prova, det kan ni göra iallafall. 
(Prog. 3, 2003)  
 

Det finns en queer potential i själva frågan, i och med att brevskrivaren 
ifrågasätter heterosexualitet som en självklar ram för den sexuella akten. 
Genom att överordna den sexuella praktiken gentemot könstillhörighet ruckas 
heterosexualiteten som norm. Gästen Patric vill problematisera kopplingen 
mellan bögar och analsex genom att påtala att män som har sex med män gör 
på en rad olika sätt. Detta spår följs inte upp av de andra som istället 
fokuserar på heterosexuella män. Här ger Lidén ett exempel från hur hennes 
killkompisar resonerar kring frågan och uteslutandet av den homosexuella 
möjligheten möts av skratt, som att det skulle vara ett absurt förslag att 
analsexfixerade heterosexuella killar skulle ha analsex med varandra.  

Olle Wallers svar handlar om att heterosexuella killar ser sig själva som 
påsättare och vill vara den som kontrollerar samlaget. Olle menar att det 
skulle vara bra om de själva visste något om hur det känns att bli penetrerad. 
Bilden av mannen som den själviske påsättaren som något önskvärt är här 
ifrågasatt. Istället förordas jämställdhet och ömsesidighet. Olle åberopar 
auktoriteter på området när han lägger fram sitt förslag, ett förslag som 
programledaren först ifrågasätter. Programledaren tar här positionen som en 
heterosexuell påsättare som inte själv vill utsättas för penetration. Samma roll 
har han också i en sketch (prog.10, 2003) i vilken han spelar en kille som 
tjatar på sin flickvän om att de ska ha analsex. Hon säger nej flera gånger 
men till slut öppnar hon en byrålåda, tar fram en dildo och säger ”Okej då 
börjar vi med dig då Martin”, något som han bestämt avböjer. 

I programmen konstrueras en bild av killar som heterosexuella, 
porrfilmstittande, onanerande personer som tar intryck av pornografin, vill 
vara ”påsättare” och motvilligt accepterar att bli avvisade. Detta görs bland 
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annat genom intervjuer med unga män, bildtexter och uttalanden från 
experter. Den maskulinitet som här kritiseras och problematiseras kan ses 
som ett uttryck för vad Wendy Hollway (1984/1998) kallar the male sexual 
drive discourse, vilket är en välkänd diskurs inom vilken mannen förstås som 
styrd av biologiska drifter. Inom denna diskurs faller det sig naturligt att män 
använder sig av kvinnors kroppar för att tillfredställa sin okontrollerbara 
drift. I programmen utgår man dock inte från biologiska förklaringar på det 
sättet. De förklaringar som ges i programmen till varför män tjatar om att få 
vara den penetrerande parten i heterosexuellt analsex är att de har en bild av 
sig själva som påsättare (i Fråga Olle och Stop! Porr), att det ger kraftigare 
stimulering av penis (i Tjejsnack), att de egentligen är homosexuella (i Fråga 
Olle och i Tjejsnack) samt den mest frekvent anförda anledningen (I Stop! 
Porr där detta återkommer vid flera tillfällen, samt Ramp – om killar, kärle k 
och sex): att de vill göra såsom de sett i porrfilmer. Denna diskurs om manlig 
sexualitet som otyglad och dessa bilder av mannen som framkommer i 
programmen kan ses som exempel på indirekta skildringar av hegemonisk 
maskulinitet, där mannen är den aktiva och övertalar kvinnan att ha sex 
(Holland et al, 1998/2004: 51, 119-120; Kimmel, 1991:9-10). Det finns dock 
egentligen ingen man i programmen som står upp för denna position, förutom 
möjligtvis programledaren Martin Björk när han inte vill att tittarna ska ta 
efter Wallers förslag om att penetrera mannen, eller i den sketch där han 
spelar en roll som den tjatande pojkvännen.53 I en jämförelse med 
undersökningen från föregående kapitel, om kondomanvändade, där man lät 
en kille (Roger) ge röst åt sådant som programmet syftade till att motverka 
för att kunna stärka sina egna argument, kan man här se en skillnad. I frågan 
om porr och därtill kopplade sexuella praktiker finns det ingen sådan 
position, det vill säga det finns inte med några unga män som säger sig ha rätt 
till analsex, eller anser att pornografi är något enbart positivt. Denna 
maskulinitet med mannen som den potente påsättaren är istället ifrågasatt i 
programmen. Det experterna, Ulf Wideström i Stop! och Olle Waller i Fråga 
Olle, föreslår är att det istället är den tjatande mannen som ska penetreras. 
Genom att frånta mannen privilegiet att penetrera degraderas han till att bli 
som den andra, som den hegemoniska maskuliniteten skapas i motsats till, 
nämligen kvinnan och den homosexuelle mannen (Connell, 1996; Holland et 
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53 I Ramp – om tjejer, sex och lust talar talk-show värden Ola Lindholm om hur han i 
sin ungdom tjatade till sig sex av tjejer. Han berättar att det finns ett vedertaget trick 
killar använder sig av: de säger sig vara tvungna att ha sex annars gör det ont för att 
de har stånd för länge. Där görs dock ingen koppling till porr eller analsex. 
 

 



 
 

al, 1998/2004:25). Ett av syftena som experterna efterfrågar är ju också just 
att penetreringen kan leda till jämställdhet, det vill säga att män och kvinnor 
då kan befinna sig på samma dominansnivå inom ramen för det sexuella 
mötet. Förutom jämställdhet kan de ombytta rollerna också öka mannens 
förmåga till empati, menar Wideström och Waller.  

Vi har hittills sett hur pornografi konstrueras som en risk i programmen. 
Det har framkommit att pornografi i första hand konsumeras av killar och att 
den mest centrala aspekten handlar om de sexuella praktiker som pornografin 
antas ge upphov till. Emellertid finns det andra sätt att tala om pornografi i 
programmen. Dessa är i kvantitativa mått betydligt mindre omfattande, men 
likväl värda att belysa.  
 

Olika slags pornografi? 
De gånger det framgått vilken typ av pornografi det talas om har hårdare 
filmer, ”anala filmer” och heteroporr nämnts. I pornografiforskningen reses 
ibland frågan om det går att differentiera mellan olika typer av pornografi. 
Här talas om hårdporr kontra mjukporr eller erotik, där hårdporren innehåller 
explicita och närgångna bilder av könsorgan medan mjukporr samt erotik står 
för mindre explicita skildringar och betonar det ”sensuella” (Löfgren-
Mårtenson & Månsson, 2006: 29). Från olika håll ifrågasätts denna typ av 
indelning. Den radikalfeministiska invändningen mot att tala om olika typer 
av porr handlar om att det tar bort fokus från det som är mest centralt, 
nämligen våldspornografin. Vidare framhålls att även den vanliga 
pornografin bygger på kvinnans underordning, samt att även så kallad mjuk 
pornografi utgår ifrån den manliga blicken och objektifierar och sexualiserar 
kvinnan, och därmed bygger på samma ”våldslogik” som den så kallade 
hårda pornografin (Lundgren, 1991:100). Att betona att det finns olika slags 
pornografi blir därmed att blanda bort korten (Jensen, 1998:3-4; Russo, 
1998:16-18). Som nämndes inledningsvis betonar däremot den sexradikala 
feminismen att det finns olika typer av pornografi och att pornografi i sig inte 
behöver vara kvinnoförnedrande. I programmen talas det vid några tillfällen 
om pornografi i positiva ordalag. Detta sker då med hänvisning till att det 
finns annan pornografi än mainstreampornografin.  
 

Pornografi som medel för bejakande av sexualiteten 
I det följande ska de tillfällen då pornografi diskuteras i mer positiva ordalag 
än vad som hittills gjorts presenteras. Som tidigare nämnts finns det i 
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programmen inga gruppintervjuer med tjejer specifikt och enbart om 
pornografi i programmen. Däremot berörs ämnet i Tjejsnack i Stop! om sex . 
Här får tittaren komma in i en diskussion som förefaller påbörjad tidigare:  
 

Eva: Jag tror mycket det ligger i att många tjejer ser det som att tjejer som 
är med i porrfilmer förnedrar hela att det är såna grejer som gör att 
Cicki: Men det finns väldigt sensuella porrfilmer  
Eva: Jo, men precis men jag tror att det är därför tjejer reagerar på att tjejer 
tycker om porrfilmer 
Mona: Det finns ju skillnad också på porrfilmer och sensuella filmer 
Anna: Ja men såna som är liksom, det är ju inte kul att se ett skrev 
[Cecilia:Nej] tycker inte jag. 
Cicki: Fast jag blir alltså, jag kan bli superupphetsad, jag blir mer 
upphetsad när jag ser två tjejer med varandra än en tjej och en kille, fast 
jag själv aldrig skulle vilja va tillsammans med en tjej [Annika: Det är det 
med fantasierna] utan det är mina fantasier. 
Mona: För mig är det tvärt om, jag skulle nog, jag har alltså, snarare hålla 
på med en tjej än att titta på det.[Cicki: Ja det är olika alltså.] För det ger 
mig absolut ingenting, att sitta och kolla liksom ”jaha vad ska ni göra nu 
då?”  
 

Tittaren får alltså inte veta om någon av dessa tjejer innan nedanstående 
utdrag gett uttryck för att de själva tycker att pornografi är förnedrande för 
kvinnor eller liknande. Däremot talas det här inledningsvis om det att tjejer 
kan uppfatta pornografin som förnedrande. Det har tidigare nämnts att killar 
tror att tjejer tycker att porr är patetiskt (i Stop! Porr). Det finns alltså inga 
tjejer i materialet som talar om att de själva tycker att pornografi är 
förnedrande, undantaget Camilla Buzaglo i debatten i Stop! Porr , där hon 
talar i egenskap av politiskt aktiv och alltså inte ”vanlig tjej”. Detta blir 
aningen paradoxalt eftersom det i övrigt talas mycket om hur unga kvinnor 
påverkas indirekt av killars porrkonsumtion. Det som diskuteras i 
ovanstående exempel är ju just att ”andra tjejer” kan tycka att pornografi är 
något dåligt. Genomgående i detta program är det de ”äldre”, Cicki och 
Mona, som ges eller tar mest utrymme. Att så är fallet kan anas i detta korta 
exempel, och framgick även i det andra exemplet från detta program, när de 
talade om analsex. Framför allt Cicki som har erfarenhet av att titta på 
pornografi ger den sensuella pornografin ett gott betyg. Som framgått tidigare 
var Cicki också den som talade om analsex som något ”oerhört häftigt”. Talet 
om att killar tittar på analsex och sedan övertalar eller tvingar tjejer till det 
står därmed i första hand äldre manliga experter, pornografimotståndare i en 
debatt samt bildtexter för. Detta faktum, att det inte skildras några tjejer som 
framhåller att de själva tycker att pornografi är negativt eller förnedrande kan 
kanske bygga på en föreställning om att tjejers generella inställning till 
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pornografi är en självklarhet, något som redan är så pass etablerat att det 
därmed blir onödigt att ta upp i denna typ av program.    

Den pornografi som i exemplet ovan lyfts fram som positiv kallas 
”sensuella filmer” och ställs av Anna och Cecilia emot filmer som innehåller 
explicita bilder av könsorgan (skrev). Här framgår det också att Cicki inte 
alls vill göra så som de gör i filmerna, utan använder dem för att göda sina 
fantasier om sex mellan tjejer. Som framgår undgår den sensuella filmen 
kritik. Här ges ingen egentlig fördjupning i frågan om olika slags pornografi. 
Det görs dock i ett annat program, Ramp – om tjejer, sex och lust .  
Programmet handlar om tjejers begränsade möjligheter att vara sexuella, 
eftersom normer om femininitet sätter gränser för hur kvinnor kan agera utan 
att få dåligt rykte. I programmet talar sociologen Lena Berg om hur tjejer 
hanterar detta genom att vara ”lagom” sexuella. Detta varvas med unga 
tjejers resonemang om balansgången mellan att vara populär och att få dåligt 
rykte. Den lösning som erbjuds i programmet handlar dock ingalunda om att 
tjejer ska avstå från sex eller relationer, utan om att tjejer måste lära känna sig 
själva, genom att utforska sin egen sexualitet. Genom ett besök hos 
”orgasmexperten” Ylva Franzén förklaras hur kvinnors underliv ser ut, hur 
kvinnor får orgasm och vikten av att unga tjejer utforskar sig själva och ägnar 
sig åt ”solosex”. Ett annat sätt att utforska sin sexualitet som här lyfts fram är 
att titta på erotiska filmer.  

Man får inledningsvis veta att två tjejer, Jenny och Anna, ska besöka 
filmaren Mia Engberg som gjort en ”porrfilm för tjejer”. Filmaren Mia 
Engberg intervjuas om sitt filmprojekt ”Sexy film”, där hon producerar 
alternativ erotisk film ur ett kvinnligt perspektiv. Hon förklarar bakgrunden 
till att hon började producera alternativ erotisk film dels med upplevelser från 
sin egen uppväxt med framstressad sexualdebut och oro för att inte vara sexig 
nog, dels utifrån när hon undervisade vid en högstadieskola och fann att 
tjejerna där var utsatta för ett dubbelt förtryck. Detta bestod i att de 
förväntades vara lättklädda, sminkade och sexiga, men inte fick vara kåta. 
Deras sexualitet var därmed inte till för dem själva, utan för andra. Detta i 
kombination med att pornografi vanligtvis utgår ifrån ett manligt perspektiv 
fick Engberg att börja producera egen erotisk film. Engberg tydliggör att hon 
utgår ifrån att det inte finns någon biologisk skillnad mellan manlig och 
kvinnlig sexualitet, utan att skillnaderna är inövade sedan barnsben. Det är på 
grund av detta som killar kan tala om att de onanerar medan tjejer inte tillåts 
tala om onani eller kåthet på samma sätt som killar, trots att tjejer mycket väl 
kan ha starkare sexualdrift än killar, menar Engberg.   

Filmaren Engberg och de två tjejerna tittar så tillsammans på filmen 
Selma och Sofie. När filmen är slut kommenteras den på följande sätt:  
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Anna: Jag tyckte den var bra. 
Jenny: Ja, absolut.  
Anna: Asså det var ju inte, det kändes, det var inte alls som en sån här 
porrfilm som man brukar knäppa på ibland när man bläddrar mellan 
kanalerna, på TV1000.  
Jenny: Nej. Väldigt realistisk också.  
Anna: Mer spännande, man visste inte riktigt vad som skulle hända där i 
slutet. 
Jenny: Nej (skratt). 
Mia Engberg: Men du sa så här ”oj det där har jag aldrig sett förut”. Var 
det när dom hade dildon? 
Jenny: Ja, det är inte så vanligt att man har sett sånt kanske (skratt).  Men 
jag, jag trodde inte att dom skulle göra så.  
Anna: Men det gjorde dom.  
Jenny: Det gjorde dom. 
Mia Engberg: Dom har ju sex… 
Anna: Hade som sex på riktigt i filmen? [Mia Engberg: Ja] För det ser man 
ju, alltså man ser ju det är inga såna närbilder på det sättet.  
Mia Engberg: Nej, dom är ju inte skådisar utan dom har sex och så filmade 
vi det och att det kanske blir, en del som har sett filmen tyckte att det blev 
för intimt för det kändes som en dokumentärfilm nästan [Jenny: Uhm]. För 
i vanliga porrfilmer så vänder dom sig alltid upp mot kameran så här 
(flåsar, blundar och sträcker ut tungan) och dom här är ju liksom bara 
vända mot varann hela tiden.  
Jenny: Det blir ju finare också tycker jag, eller det kändes ju också mer 
naturtroget så att säga.   
Anna: Vill du att, dom som ska titta på den här, det här är väl lite en grej 
för att folk ska få upp ögonen för, det här kanske inte är för att ”nu vill jag 
att tjejer ska kunna sitta hemma och bli kåta” det kanske inte riktigt är det? 
Mia Engberg: Njae det kanske det inte är.    
Anna: Men är det så du tänker också, att tjejer, att heterotjejer ska kunna 
titta på den här och bli kåta liksom? 
Mia Engberg: Ja, eller kanske framför allt när vi gjort hela serien med 
filmer, att man ska kunna. För alla tänder ju inte på lesbiskt sex till 
exempel, men att man ska kunna titta på en film och bli kåt. Kanske inte i 
en biograf då, den här har visats på bio men utan hemma. Det tror jag kan 
va bra för sexualiteten, att få lite krydda.    
 

I exemplet framgår det att vad som skiljer denna film från ”vanlig” porr är att 
den har mer handling, är mer realistisk, fin och naturtrogen. Dessa omdömen 
förstås bland annat mot bakgrund av att de som agerar i filmen är vända mot 
varandra, medan skådespelare i ”vanliga porrfilmer” agerar mot kameran och 
inte mot varandra. I ett sammanhang där ”vanlig porr” förstås som att den 
vänder sig till en maskulinitet som inte ger något utrymme för kvinnors 
sexualitet att utvecklas på egna villkor framställs denna alternativa pornografi 
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som en utmärkt möjlighet för tjejer att lära sig vad de själva tycker om. 
Genom rätt kombination av könstillhörighet och filmformat framhålls 
konsumtion av pornografi som en möjlighet för kvinnor att bejaka sin 
sexualitet. 

Tittaren får se att de kvinnor som agerar i filmen smeker och slickar 
varandras kroppar och det framgår att de använder en dildo. Ingenstans lyfts 
några farhågor om att filmen skulle kunna leda till icke-önskvärda praktiker 
utan tvärt om kan den förbättra tittarens sexliv genom att ”krydda” det lite. 
Det framgår också avslutningsvis att den film som de diskuterar inte enbart är 
tänkt som ett medel att framkalla lustkänslor, utan beskrivs också besitta ett 
värde som ett inlägg i en diskussion om vilka sexuella uttryck som ges 
utrymme i samhället. Här står det klart att filmen placerar sig i en tradition 
som just betonar ett värde utöver det sexuella och därmed antas undgå kritik 
för att vara obscen (Arthurs, 2004). Det är här värt att notera de olika epitet 
filmen ges. Inledningsvis kallas den av Jenny för ”porrfilm för tjejer”, i 
bildtexter kallas den ”erotisk film” medan Engberg själv kallar filmen för 
”alternativ erotisk film”. Att enbart kalla den erotisk film skulle kunna 
konnotera ”mjukporr” en genre som kan innehålla lika stereotypa skildringar 
av män och kvinnor som hårdpornografin antas göra, eller än mer eftersom 
mjukporren inte antas visa några kvinnor som dominerar män (O´Toole, 
1999:39). Att kalla filmen för ”alternativ erotisk film” blir därför att 
framhålla att det är en mindre explicit film, till skillnad från porr, och 
alternativ till skillnad från erotik som stereotypiserar kön.  Här finns det 
anledning att återkomma till diskussionen om det går att skilja mellan olika 
typer av pornografi. Ett annat argument mot en sådan uppdelning än det 
radikalfeministiska är nämligen att uppdelningen mellan erotik och 
pornografi är en falsk uppdelning som uteslutande handlar om smak och 
klass (O´Toole, 1999:6). Arthurs (2004) för en diskussion i vilken hon lyfter 
fram att mainstreamporr (sådan som har heterosexuella män som primär 
målgrupp) omgärdas av negativa konnotationer som sexualiserat våld och 
övergrepp, och också ses som dålig smak och omgärdas av viss pinsamhet. I 
den gräns som då uppstår mellan erotisk film och ”porrfilm” blir den senare 
betraktad som en del av skräpkultur, medan den förra anses vara mer 
konstnärlig och äkta. Linda Williams (1989/1999:6) uttrycker det som att ”en 
persons pornografi är en annan persons erotik”; att pornografi utpekas som 
något obscent, overkligt och oacceptabelt som ”den andre” nyttjar, medan det 
verklighetstrogna och acceptabla kallas erotik. Förutom att det handlar om 
individuell smak och att pornografi därmed är ett epitet som ges till 
företeelser som betraktas som mindre önskvärda, framhålls det att 
gränsdragningen är svår att göra och att vad som betraktas som pornografi 
eller erotik ständigt förändras (O´Toole, 1999:6-7). Det är dock tydligt att en 
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uppdelning mellan porr och erotik utgör grunden för att i programmen 
överhuvudtaget kunna framställa ”sexuellt explicita bilder skapade i syfte att 
upphetsa tittaren sexuellt” i enbart positiva ordalag.  
   
                                                       

Diskussion  
Talet om pornografi fungerar i programmen som gränsmarkör mellan risk 
och bejakande av sexualitet, mellan killar och tjejer, homo- och 
heterosexualitet, verklighet och fiktion, tråkigt och utmanande samt mellan 
önskvärda och icke-önskvärda sexuella praktiker. Talet om pornografi skapar 
bilder av vilken slags sexualitet man vill uppmuntra ungdomar att ägna sig åt. 
Här talas det om ömsesidighet och jämställdhet, och att det ska vara mysigt 
och kärleksfullt. Det ska heller inte vara för tekniskt eller kräva förberedelser.  

Det är en heteronormativ ram kring detta. Det är hela tiden den 
heterosexuella relationen som hotas av pornografin. Det tas för givet att den 
aktuella problematiken är aktuell för alla ungdomar. Här blir det tydligt att 
manlig homosexualitet enbart talas om i relation till analsex, och att så ibland 
görs för att förlöjliga den heterosexuella mannen som tjatar om analsex. Talet 
om analsex som ”fel hål”, äckligt och onaturligt är genomgående och ger 
förstås inte någon positiv bild av analsex vare sig för heterosexuella eller 
homosexuella tittare. Här skapas en gräns mellan homo och hetero, där den 
praktik som länkas till homosexuella män framställs som onaturlig, äcklig 
och fel. Det skrattas mycket när detta berörs och det ger ett homofobt anslag. 
Här är det viktigt att notera att detta främst görs av ungdomar som intervjuas 
och gäster, programledare och studiopublik, och inte av programmens 
experter. Ingenstans nämns det att alla ungdomar kanske inte är berörda av 
den aktuella problematiken. Istället homogeniseras grupperna killar och 
tjejer, framför allt är det gruppen killar som konstrueras som enhetlig, 
bestående av heterosexuella pornografikonsumenter.  

I programmen används radikalfeministiska argument genom att man så 
tydligt relaterar pojkars pornografikonsumtion till oönskade sexuella 
praktiker som killarna utsätter tjejer för. Det handlar dock bara om en 
influens från radikalfeminism, då denna generellt är avsevärt mer kritisk och 
till exempel inte skulle koppla pornografins skadeverkningar så tydligt till 
ålder som görs i programmen. I programmen ställs den vuxne indirekt utanför 
pornografins makt att påverka. Det samma gäller relationen mellan verklighet 
och fiktion. När det betonas att pornografi inte är verklighet är det i 
relationen till ”vanlig sex” som avses. Att det faktiskt är människor som 
agerar i filmerna och att pornografi därmed visst kan betraktas som 
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verklighet, som den radikalfeministiska analysen betonar, är inte något som 
ges tyngd. Det enda program som berör denna aspekt är Stop! Porr , till 
exempel i den debatt som där förs. I Fråga Olle  berörs ”porrindustrin” inte 
överhuvudtaget.  

Det samhälleliga perspektivet belyses genom att ”porrmotståndare” i 
Stop! Porr lyfter att det finns porr överallt, och genom att pornografin kan ge 
killar en felaktig bild av kvinnor generellt. I övrigt berörs frågan främst på 
individ- och parnivå; hur pornografin påverkar heterosexuella ungdomars 
sexuella praktiker. När det talas om killar och porr bortser man också ifrån 
den sexradikala positionen som betonar att porrfilmer är fiktion och att det är 
därför de kan vara intressanta, som just fantasier. Det är kopplingen till ålder 
som gör att man bortser från detta, då unga killar inte antas kunna förstå att 
filmerna är just iscensättningar av fantasier eller liknande.  

  

Könade gränser  
Gränser för könen utgör utgångspunkter för hur det talas om pornografi och 
gränser skapas också mellan könen genom detta tal. Detta är genomgående, 
men blir särskilt tydligt i Ramp-serien, genom programmen Om killar, sex 
och kärlek samt Om tjejer, sex och lust . Som framgår av programmens titlar 
utgår programmen från att killar behöver lära sig mer om kärlek medan tjejer 
behöver lära sig mer om lust. På så sätt bygger programmen på en 
föreställning om könens olikheter. I programmen förklaras dessa skillnader 
med samhälleliga värderingar och normer som skapare av den ojämlikhet 
som gäller mellan könen på det sexuella området. Programmen utgår därmed 
inte från biologiska förklaringar, åtminstone inte uttalat eller i någon enkel 
mening. För att killar ska lära sig mer om kärlek i Ramp – om killar, sex och  
kärlek problematiseras pornografikonsumtion kraftigt, (bland annat i 
exemplen med Marcus Öhrn och Peter Wahlbeck) som att det finns en 
motsättning mellan dessa båda. Denna motsättning nämns inte explicit i det 
programmet, men dyker upp i debatten i Stop! Porr  och i Fråga Olle , när 
pornografi och kärlek ställs som varandras motpoler. På rakt motsatt sätt men 
enligt samma logik lyfts pornografi fram som något positivt i Ramp – om 
tjejer, sex och lust . Där används pornografi, i bemärkelsen sexuellt explicita 
bilder i syfte att upphetsa tittaren sexuellt, som en möjlighet för tjejer att 
bejaka sin lust och sexualitet. I den uttalade strävan att undergräva den 
dubbelmoral som omgärdar tjejers sexualitet kan Ramp-serien själva anklagas 
för dubbelmoral genom att problematisera killars pornografikonsumtion, 
samtidigt som de uppmanar tjejer att titta på pornografi. För att det ska kunna 
betraktas som dubbelmoral måste man dock anse att det inte finns något 
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värde i att skilja mellan olika slags pornografi, och att det inte finns könade 
gränser för hur sexualitet och lust kan uttryckas utan att ifrågasättas.  

En fråga är dock varför programmen inte uppmanar killar att även de titta 
på olika slags pornografi. Nu förutsätts det att de enbart tittar på hårdporr och 
“anala filmer”. Genom den ständiga kopplingen till kön blir det tydligt att det 
i sammanhanget framstår som omöjligt för tjejer att njuta av “hårdare” filmer 
och att det heller inte framstår som troligt att killar skulle titta på ”mjukare” 
filmer. Som tidigare nämnts finns argument mot att dela upp mellan olika 
slags pornografi såväl hos dem som är mot som för pornografi. De som inte 
är mot pornografi menar att gränserna mellan hård och mjuk porr förändras, 
och att det ibland inte finns någon skillnad, exempelvis framhåller Juffer 
(1998) att en del filmer som marknadsförs som erotik är identiska med filmer 
som kallas hårdporr. Att kalla filmerna för erotik gör dem lättare att 
distribuera inte minst i länder där “hårdporr” är olagligt, t. ex. Storbritannien 
(Arthurs, 2004). Naturligtvis ser kritiker av uppdelningen i erotik och porr 
skillnad på olika filmer, till exempel hur explicita de är och vilka handlingar 
som skildras. Det de vänder sig emot är att det är moraliserande att göra en 
uppdelning i fint/fult, högt/lågt, exempelvis genom att bestämma att 
utlösning utanpå kroppen är fulare än att skildra utlösning inuti en annan 
person (O´Toole, 1999:6-7). Programmen utgår dock ifrån en rangordning av 
olika typer av pornografi, och bygger därmed på föreställningar om vilka 
typer av sexuella uttryck som är acceptabla att skildra på film. 

Den pornografi som lyfts fram som positiv kallas ”gladporr”, ”sensuella 
filmer”, ”erotisk film”, ”porrfilm för tjejer” samt ”alternativ erotisk film”. 
Här är det viktigt att notera hur film som skildrar en lesbisk sexakt lyfts fram 
vid de två tillfällen det handlar om tjejer och pornografi ur ett bejakande 
perspektiv. Skillnaden mellan de referenser som görs till manlig respektive 
kvinnlig homosexualitet blir här tydlig, där analsexet är det värsta och att titta 
på lesbisk sex det bästa, under förutsättning att det är tjejer som tittar.  

I diskussioner om pornografi har homosexualitet lyfts fram som exempel, 
som något att relatera den självklara heterosexualiteten till. Inga 
homosexuella ungdomar har fått tala om pornografi eller analsex. I nästa 
kapitel ska frågan om icke-heterosexualitet i programmen undersökas 
närmare. Det handlar främst om de gånger man diskuterar homosexualitet i 
sig, hur det är att leva som homosexuell och andra frågor som alltså handlar 
om homosexualitet ”i sig” och inte om hur homosexualitet ibland används 
som referens inom en diskussion om heterosexualitet.  
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Κ Α Ρ Ι Τ Ε L  S E X  

 

Homosexualitet och särskiljandets logik 

 
I de två föregående kapitlen har det framkommit att heterosexualiteten 
innehar en normerande position genom att ständigt talas om utan att 
benämnas som just heterosexualitet. Diskussioner om ”att ha sex” att skydda 
sig vid sex, att pornografin hotar ungdomars sexualitet och så vidare handlar 
om heterosexualitet men sex är den term som används. Termen ”sex” 
används på så sätt exklusivt, genom att den utesluter icke-heterosexualitet. 
Termen ”homosexualitet” är dock inte frånvarande i de hittills undersökta 
temana, utan förekommer i talet om ”riskgrupper” och analsex. I relation till 
alternativ eller sensuell pornografi nämns även lesbiskhet. Förutom dessa 
sporadiska referenser till annan sexualitet än den heterosexuella görs 
homosexualitet till ett specifikt ämne i programmen. Det finns nämligen 
program och programpunkter om just homosexualitet, medan motsvarande 
inte finns för heterosexualitet eller andra sexualiteter. Hur det går till när 
homosexualitet behandlas som ett eget ämne är huvudfrågan för föreliggande 
kapitel. Här undersöks de huvudsakliga diskursiva mönster som (re)-
produceras när detta sker.  

Det övergripande temat om risk och bejakande ligger i detta kapitel i 
bakgrunden, på så sätt att framställningar av homosexualitet i programmen 
betraktas som en fråga om vilka sexuella identiteter och praktiker som 
framstår som värda att bejaka. Det framkommer också att homo- och 
bisexualitet förbinds med risker (i form av stigmatisering, våld och 
trakasserier). Frågor om risk och bejakande finns därmed med, men utgör 
inte grunden för hur kapitlets innehåll har tematiserats.  

Som Butler (1991) påpekar så är bejakandet av en homosexuell identitet 
inte oproblematiskt, i och med att existensen av en sådan identitet är 
beroende av indelningen i hetero/homo – den dikotomi som överordnar 
heterosexualitet och placerar heterosexualiteten som original. Att skapa 
specifika program och programpunkter om homosexualitet, medan 
motsvarande inte görs om heterosexualitet reproducerar på så sätt en 
heteronormativ ordning. Som konstaterats finns heterosexualiteten som 
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ständig utgångspunkt utan att namnges, men som kommer att framgå av 
följande kapitel görs också explicita jämförelser mellan sexualiteterna när 
homosexualitet diskuteras som ett eget ämne. En fråga för kapitlet är därför 
att undersöka de bilder av homo- och heterosexualitet som skapas när de 
explicit namnges, samt vilka relationer mellan de båda sexualiteterna som då 
upprättas.  Att homosexualitet skapas och förstås i relation till heterosexuali-
tet gör också att frågan om vad som görs till specifikt, om något, för just den 
namngivna (homo)sexualiteten i programmen. En ytterligare fråga är i vilken 
mån synliggörandet av homosexualitet förmår att problematisera den 
heterosexuella norm som är själva grunden för att homosexualitet placerats 
under specifika rubriker och program.  

Som underlag används material från samtliga undersökta serier, det vill 
säga Stop! o m sex , Stop!, Ramp och Fråga Olle . Detta material har först 
studerats i sin helhet, sedan har jag närmare granskat de delar som behandlar 
icke-heterosexualitet och de delar där sexualiteter namnges. 

Sexualupplysning, såväl inom skolan som i andra sammanhang, kan ses 
som ett fält som ständigt påverkas av och förändras i takt med samhället. 
Detta sker ibland på ett mycket konkret sätt, exempelvis ställdes genom 
legaliseringen av preventivmedel och senare lanseringen av p-pillret under 
1960-talet nya krav på vad en god sexualupplysning skulle innehålla.  
Ytterligare exempel på områden eller frågor som genomgått en normativ 
förändring över tid i samhället och i sexualundervisningen är frågan om det 
goda eller onda med sexuella erfarenheter före äktenskapet och inställningen 
till onani. De program som undersöks är alla producerade i en tid då det på en 
samhällelig nivå skett en rad förändringar i synen på homosexualitet. Tiina 
Rosenberg (2002:103) kallar denna tid för den nya öppenheten. Rosenberg 
förlägger startpunkten till 1998, det år då Europride hölls i Stockholm och 
utställningen Ecce Homo skapade debatt.  Margareta Lindholm (2003) kallar 
1980- och 90-talen för öppenhetens decennier och pekar på de lagändringar 
som gjorts för att stärka icke-heterosexuellas rättigheter (partnerskapslagen 
1995, hetslagstiftningen 2003, rätten att prövas som adoptivförälder 2003).54  

Lindholm (2003) och Rosenberg (2002) pekar vid sidan av homorörel-
sens kamp ut medierna som möjliggörare av en förändrad attityd.55 Förutom 
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54 Sedan dess har flera lagändringar genomförts, bland annat om rätten till 
insemination även för kvinnor som är sambo eller registrerad partner med en annan 
kvinna (2005).  
55 Som både Rosenberg (2002) och Lindholm (2003) framhåller är det dock inte 
någon entydig förbättring som skett, utan tecknen på förbättring grusas av många 

 



 
 

uppkomsten av homosexuella karaktärer i dramaserier har många kändisar 
”kommit ut och axlat den homosexuella identiteten” (Rosenberg, 2002:106). 
Detta syns i de studerade TV-programmen, till exempel när Magnus 
Carlsson, då sångare i dansbandet Barbados tillsammans med dragshow-
artisten Rickard Engfors spelar upp en pjäs i Stop! Ragg , och när sångaren 
Andres Esteche gör en ”kåtmärkning” (ett förinspelat inslag där en kändis 
berättar om en plats de har ett speciellt sexuellt eller kärleksfullt minne ifrån) 
i Fråga Olle  (prog. 8, 2004). Det är emellertid ett fåtal homosexuella män 
som deltar på detta sätt. Betydelsen av deras deltagande ska inte förringas, 
men är inte på något sätt representativt för hur homosexualitet gestaltas eller 
behandlas i programmen.  

Hur den förändrade synen på homosexualitet tar sig uttryck inom en 
sexualupplysningsdiskurs syns till exempel i hur skolan åläggs att hantera 
frågan. Detta är relevant att lyfta fram dels för att Utbildningsradions 
program ska fungera som kompletterande läromedel och därmed i någon mån 
underkastas de riktlinjer som skolan har att förhålla sig till, dels för att skolan 
är en institution där man uttryckligen har som ambition och krav att lära ut 
om denna fråga. Som nämndes i det inledande kapitlet har den svenska 
skolan nämligen sedan 1977 haft uppgiften att motverka en negativ bild av 
homosexualitet. Detta uttrycks tydligt i Skolöverstyrelsens handledning om 
samlevnadsundervisning från 1977, i vilken det presenteras elva 
grundläggande värderingar som ska ligga till grund för skolans 
sexualundervisning. Erik Centerwall, som författat den senaste 
lärarhandledningen för sex och samlevnad (1995, kallad referensmaterial) 
menar att dessa värderingar fortfarande fungerar som en etisk grund för 
skolans undervisning. Centerwall (1995) betonar vikten av att icke-negativ 
undervisning om homosexualitet genom ovan nämnda skrivelse ges plats. 
Han sammanfattar:  

 
Diskrimineringen av homosexuella har avtagit något under senare 
årtionden. Sexual- och samlevnadsundervisningen bör medverka till att en 
attitydförändring i denna riktning fortsätter (Centerwall, 1995:29).  
 

I studier av skolan och dess läromedel framkommer dock att undervisning 
som syftar till att synliggöra homosexualitet har många fallgropar. Detta 
framgår genom en rad queerteoretiskt influerade studier som undersöker 
olika aspekter av skolväsendets undervisning om sexualiteter (Larsson & 
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rapporter om hatbrott och fördomar mot homosexuella. Som också Norrhem et al 
(2008:157) påpekar har öppenheten lett till ökad utsatthet. 

 



 
 

Rosén, 2006; Reimers, 2007; Røthing, 2008) I en studie av läroböcker och 
därtill hörande lärarhandledningar visar Håkan Larsson och Maria Rosén 
(2006) att homo- och i lägre grad bisexualitet förvisso synliggörs men att 
detta i sig inte behöver betyda att de framställs som mindre avvikande. 
Homo- och bisexualiteten presenteras nämligen som något avskilt och 
annorlunda till skillnad från heterosexualiteten som tas för given och överlag 
presenteras utan att namnges. När homo- och bisexualitet tas upp präglas 
framställningarna av det Larsson och Rosén (2006:13) kallar ”den goda 
viljans ideologi”, med vilket de menar att böckerna försöker framställa andra 
sexualiteter än heterosexualitet i neutrala ordalag, men trots det skapar en 
motsättning mellan ”vi och de” vilken bibehåller heterosexualiteten som 
norm. Detta görs bland annat genom att den tänkta läsaren av läromedel 
positioneras som heterosexuell, som åläggs att fundera över hur denne skulle 
reagera ifall dennes kompis skulle vara homosexuell (2006:15). 
Homosexualitet presenteras vidare som ett problem, något den unga 
människan är orolig för, eller som en fråga att ta ställning till. Detta gäller 
även för lärarhandledningarna vilka Larsson och Rosén (2006:39) menar ger 
utrymme för diskussioner om ”för eller emot” homosexuella partnerskap och 
adoption av barn, vilket kan ses som att man öppnar upp för en diskussion 
om för eller emot homosexualitet, medan en motsvarande diskussion om för 
eller emot heterosexualitet förefaller fullständigt otänkbar.   

Att försök att synliggöra homosexualitet tenderar att bibehålla heterosex-
ualiteten som norm framkommer också i analyser av skolans undervisning. 
Här framhåller Åse Røthing (2008) i en analys av norska skolor att 
undervisningen präglas av ”homotolerans” vilket bland annat tar sig uttryck i 
att undervisningen strävar mot att ”vi”, det vill säga den underförstått 
heterosexuella majoriteten, ska tolerera ”de” i betydelsen den homosexuella 
minoriteten. Detta innebär att fokus sätts på det som avviker, det som ska 
tolereras, medan det som är normerande inte ifrågasätts eller hotas.  Som ett 
led i ambitionen att uppnå ”homotolerans” ligger bland annat att visa att ”de” 
är i princip normala och ”precis som vi” (Røthing, 2008:258). Røthing (2008) 
beskriver en rad olika strategier som används i undervisningen för att uppnå 
detta varav flera av dem, till exempel att peka ut homosexualitet som ett 
särskilt område och som ett problem att ta ställning till, känns igen från 
Larsson och Roséns (2006) analys av läroböcker och lärarhandledningar.  

Att den toleranta diskursen även kan ligga till grund för den svenska 
skolans undervisning framhålls av Eva Reimers (2007:57) i en analys av 
styrdokument. Reimers (2007) studerar hur svenska lärarstudenter diskuterar 
hbt-frågor och synliggör att studenterna konstruerar flera och till viss del 
motstridiga uppfattningar om icke-heterosexualitet. Studenterna framhöll att 
hbt-personer är vanliga människor ”precis som alla andra”, men samtidigt 
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utgick diskussionerna ifrån att ”de” finns någon annanstans. Till exempel 
menade lärarstudenterna att det bästa eller rent av nödvändiga sättet att ge 
elever kunskap om hbt-frågor var att bjuda in någon från RFSL. Att ständigt 
förlägga hbt till en annan plats än den egna skolan osynliggör den möjlighet 
att det i skolan skulle kunna finnas lärare, elever eller annan personal som 
identifierar sig som hbt (Reimers, 2007:60). En annan aspekt som Reimers 
(ibid:63f) lyfter fram är att även homofobi förlades någon annanstans: hos 
”invandrare” och personer från ”andra kulturer”, medan det ”svenska” 
konstruerades som tolerant (och tolerans framhölls som idealt). 

Ovanstående studier belyser de olika problem som kan uppstå när 
homosexualitet pekas ut som ett särskilt område som bör lyftas fram, och kan 
därför relateras till det grundläggande sätt som homosexualitet ”görs” i 
programmen (under specifika programpunkter och i program).  

 

Garderoben som metafor  
Ken Plummer (1995:82) menade i mitten av 1990-talet att ”komma ut” är det 
mest betydelsefulla händelsen i en icke-heterosexuell människas liv. 
Plummer som undersöker hur människors ”komma ut”-berättelser 
konstrueras framhåller att biografier, filmer, television och andra medier har 
bidragit till att komma ut-berättelsen blivit en välkänd berättelse som kommit 
att innehålla specifika återkommande element. Han beskriver den 
dominerande berättelsen som en linjär process från en känsla av utanförskap i 
barndomen, via känslor av skuld och skam i tonåren, upptäckten att det finns 
andra som är likadana, skapandet av en identitet som homosexuell eller annan 
beteckning (gay, lesbisk, queer, flata osv.)56 och slutligen berätta om sin 
sexualitet för andra (Plummer, 1995:82-86).  
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Att komma ut är ett förkortat uttryck av att komma ut ur garderoben. 
Garderoben kan sägas stå för en rad saker, exempelvis hemlighet, skydd, 
tystnad, något gömt och privat (Sedgwick, 1990, Lindholm, 2003:15). Att 
tala om dold eller inte uttalad homosexualitet som ”att vara i garderoben” 
producerar en bild av att det är ett ”onaturligt” tillstånd, eftersom garderoben 

 
 
56 I programmen används alla termer synonymt. Termen queer förekommer dock 
inte. Termerna har dock olika historier och har till en början ingalunda använts som 
synonymer, t. ex. har termen ”lesbisk” betecknat en politisk identitet medan 
”homosexuell” inte gjorde det (Rosenberg, 2006).  
 

 



 
 

inte är en plats för människor, idéer eller tankar, utan en plats för objekt som 
kläder och skor (Brown, 2000:7). Därmed bygger själva talet om garderoben 
på att idealet är att komma ut ur den. Som bland andra Kirsten McLean 
(2007) framhåller lever därmed homo- och bisexuella under ett tvång att 
avslöja sig (disclosure imperative) som icke-heterosexuella, vilket får som 
följd att de som underkastat sig detta tvång konstrueras som ärliga och 
frigjorda, medan de som inte kommit ut betraktas som tystade och oärliga. 
Detta är något som blir extra påtagligt i ”den nya öppenheten” genom vilken 
det produceras en bild av att det nu finns få anledningar att ”dölja” sin 
sexualitet (Lindholm, 2003). 

I programmen utgör talet om komma ut-processer en viktig aspekt i 
hanteringen av homosexualitet som ett särskilt ämne. Här innehar garderoben 
som metafor en central roll. I Utbildningsradions Stop! om  sex  har ett av 
programmen rubriken Identitet. I detta program berättar några ungdomar om 
sin ungdomstid. Det handlar om Anna som blivit utnyttjad av en äldre kille 
och om värnpliktiga killar som talar om kravet att presentera sig som aktiv 
(hetero)sexuell för att passa in. Vidare intervjuas Johan om sin gymnasietid, 
innan han ”kommit ut” som homosexuell. Han beskriver att han upplevde sig 
som ”totalt blank” och ett ”neutrum”. Lite senare i programmet utspelar sig 
följande:  
 
Bilder: 
Johan sitter inuti en garderob. Det 
hänger flanellskjortor och morgonrockar 
på galgar. Han reser sig upp samtidigt 
som han öppnar dörren. 
 
Tar ner en jacka från galge och sätter på 
sig den. Hänger tillbaka galgen. 
 
Tar på sig halsduk.  
 
 
Johan går rakt ut från garderoben ut på 
en asfalterad väg.  

Tal: 
Johan: Att komma ut ur garderoben det 
är ett begrepp man säger dårå, att man 
kommer ut från instängdheten, att man 
kommer ut i den övriga världen och 
inser för sig själv och för andra att man 
är homosexuell. Det är det jag menar 
med att det hade varit bättre om jag 
kommit ut på gymnasiet, jag liksom 
hade fått, jag gillar inte det här med att 
få en stämpel, men att vi säger jag hade 
fått en tillhörighet, det låter bättre. Att 
jag liksom hade hittat hem tidigare 
istället för att bara vara ett ”det”, för det 
är jäkligt jobbigt asså. 

 
Garderoben finns här alltså med som en fysisk artefakt för att illustrera det 
Johan har varit med om. Han talar om tiden innan han kommit ut som en 
identitetslös tid, då han var ett ”det”. Johans berättelse innehåller de delar 
som Plummer (1995:85-86) framhåller som konstituerande för en klassisk 
komma-ut berättelse. Vidare berörs här att öppenheten medför en dubbelhet, i 

146 
 



 
 

termer av att få en stämpel respektive att få en tillhörighet. När Johan berättat 
färdigt reser han sig upp, kliver ut ur garderoben och promenerar i väg på en 
asfalterad väg. Detta kan förstås som ett sätt att representera handlingen att 
”komma ut” som något han gjort en gång för alla, det finns igen väg tillbaka 
in i garderoben. Det finns anledning att återkomma till detta exempel.  

I Fråga Olle innehar garderoben en mycket central position. Frågor om 
homosexualitet belyses där huvudsakligen under en specifik programpunkt 
kallad ”Veckans homofråga”. Programpunkten ”Veckans homofråga” består 
av en diskussion som utgår från en brevfråga som är utvald för att den på 
något sätt handlar om homosexualitet eller icke-heterosexualitet. Den infaller 
knappt 10 minuter in i programmet, efter introduktionen av gästerna, 
favoritfrågan och en brevfråga. Som framkommit i tidigare kapitel diskuteras 
alla programpunkter i studion av de två personer som är gäster och Olle 
Waller. I programpunkten ”Veckans homofråga” medverkar dock ytterligare 
en person, nämligen ”husbögen” eller ”husflatan”, vilket är en homosexuell 
man eller en homosexuell kvinna som kallas in som expert specifikt för 
denna programpunkt. När ”husbögen” eller ”husflatan” ska besvara 
tittarfrågan kliver hon/han på programledarens uppmaning, vanligtvis 
”Välkommen ut!”, ut ur en garderob och svarar på den aktuella frågan.  

Det är oklart vad som egentligen avses med själva prefixet ”hus”; det 
kommenteras eller förklaras aldrig. Användningen av detta prefix kan förstås 
utifrån hur det används i andra sammanhang, till exempel ”husgud”, eller 
”hustomte”. En mer drastisk tolkning kan göras genom att relatera till hur 
prefixet ”hus” används med ursprung i en amerikansk kontext, för att 
förminska och misstänkliggöra afro-amerikaner som ”lierat sig med makten”, 
exempelvis genom att vara politiskt aktiva inom det republikanska partiet. 
Där dyker benämningen ”husneger” upp som en referens till slavar som 
delade sin herres hus och accepterade herrens åsikter och livsstil (Hall, 2008). 
Det kan användas som en nedsättande term för en person som tillhör en 
minoritet men ansluter sig till majoritetens synsätt trots att majoritetens 
synsätt kan innebära nackdelar för minoritetsgruppen i stort. Överfört till 
detta sammanhang skulle benämningen ”husbög” respektive ”husflata” kunna 
åsyfta homosexuella som lierat sig med och inkorporerats i den 
heterosexuella normen. Eftersom inga förklaringar ges är benämningarna 
”husbög” och ”husflata” öppna för olika tolkningar.  

Ibland benämns Jörgen även som ”vår lilla bög” eller liknande (t. ex. 
prog. 11, 2004; prog. 6, 2003), vilket rimligtvis kan ses som feminiserande 
och förminskande även om det görs i en skämtsam ton. Oavsett vilket ligger 
det nära till hands att uppfatta det som att någon som kan ges prefixet ”hus” 
är någon som är domesticerad och därför inte själv sätter upp reglerna (då 
skulle personen istället ha ett ”eget” hus?). Bokstavligt tolkat är det här 
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programledaren som sätter upp reglerna då det är på dennes uppmaning som 
”husbögen” eller ”husflatan” träder ut ur garderoben och uttalar sig. Nedan 
ses fyra bilder av hur det ser ut när ”husbögen” eller ”husflatan” besvarar 
brevfrågorna:  
 

 
 
Bilder uppifrån från vänster: 1. Annika kliver ut ur garderoben som är placerad i ett 
vintrigt Stockholm (prog. 11, 2003). 2. Jörgen står framför garderoben som är 
placerad i ett omklädningsrum (prog. 12, 2004). 3. Garderoben är placerad i en 
bowlinghall. 4. Maria står i bowlinghallen framför garderoben och svarar på frågan 
(prog. 5, 2004). 
 
Garderoben är alltså placerad på olika platser, förutom de som syns ovan till 
exempel en gränd i Gamla stan i Stockholm, en äng eller ett stall. Detta kan 
symbolisera att en komma ut-akt kan ske vart som helst och därmed att 
homosexuella män och kvinnor finns överallt. En ytterligare aspekt är att 
detta kan förstås som att det överallt finns människor som går runt med en 
osynlig garderob som syns först när de åläggs att berätta om sin icke-
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heterosexualitet. När frågan besvarats går de in i garderoben igen och stänger 
dörren. Sedan flyttas vi tillbaka in i studion där Olle Waller avslutar antingen 
genom att hålla med eller att utveckla resonemanget ytterligare. Detta är 
alltså själva ramen för ”Veckans homofråga”. Därmed inte sagt att alla frågor 
handlar om att komma ut.  

I det följande ges en övergripande bild av innehållet i ”Veckans 
homofråga”, vilka frågor som ställs, hur frågorna hanteras av ”husbögen” 
eller ”husflatan” och hur detta mottas i studion.  
 

Inifrån-utifrån, olika-lika 
Genom att studera samtliga ”Veckans homofråga” från 2003 och 2004 fann 
jag att dessa kan delas in i två kategorier: frågor ställda ur ett inifrånperspek-
tiv (13 frågor) respektive frågor ställda ur ett utifrånperspektiv (10 frågor). 
En fråga faller utanför denna kategorisering.57 I de frågor som är ställda ur ett 
inifrånperspektiv undrar brevskrivaren över något som rör den själv som 
(icke-heterosexuell) person. Det kan handla om sextekniker, hur man vet om 
man är homosexuell och hur man berättar för andra om sin sexualitet. Det 
kan också handla om hur man träffar en partner som i följande exempel:  

 
Hej grabbar! Jag är gay, snygg, vältränad, men ingen pojkvän. Gillar inte 
riktigt bögscenen och går inte på klubb så ofta. Tjejer stöter på mig men 
inte killar, stöter jag omedvetet bort killar eller vad? Jag har många vänner 
och ett aktivt liv. Hälsningar Krille. (Prog. 2, 2004) 
 

Frågor med utifrånperspektiv är istället ställda av brevskrivare som uttalat 
eller outtalat positionerar sig som hetero eller ”straighta” och undrar något 
om homosexuella. Dessa frågor är delvis nyfikna, delvis avståndstagande. En 
fråga som kan ses som både nyfiken och avståndstagande låter så här:  
 

Hej, jag har en fråga om tjejer som gillar tjejer. Jag är straight och går 
igång på att, jag går igång på att killar är hårda och håriga, det vill säga 
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57 Den fråga som hamnar utanför är en fråga där signaturen ”Kung klitta” (prog. 9,  
2003) undrar hur man kan utföra oralsex på en tjej utan att få kramp i nacken. 
Brevskrivaren som förstås som heterosexuell man får svar av ”husflatan” Annika 
varpå Olle Waller framhåller att det är intressant att en heterokille får svar från en 
homosexuell tjej.   
 
 

 



 
 

motsatsen till tjejer. Jag undrar hur tjejer kan bli kåta på varann och saknar 
dom inte att bli penetrerade av en penis? Hälsningar nyfiken straight tjej. 
(Prog. 11, 2003) 
 

En annan aspekt som framkommer förutom inifrån- och utifrånperspektivet, 
är att såväl frågorna som de svar som ges av ”husflatan” eller ”husbögen” 
påfallande ofta bygger på jämförelser mellan hetero- och homosexualitet. En 
undertext till ”Veckans homofråga” kan därför sägas vara frågan om 
annorlunda eller lika: är homosexuella precis som heterosexuella eller inte?  

Det framkommer två huvudsakliga synsätt och argumentationslinjer. Den 
första är att betona likheter (eller förneka skillnader) genom att hävda att 
homosexuella och heterosexuella i stort sett är lika, ser likadana ut, talar 
likadant och ägnar sig åt samma sexuella praktiker. I den andra 
argumentationslinjen betonas att alla är olika, att homosexualitet kan ta sig 
olika uttryck och att det finns många olika sätt att vara homosexuell på. Inte 
sällan aktualiseras dessa synsätt parallellt i hanteringen av en och samma 
tittarfråga, det vill säga brevskrivaren utgår ifrån ett synsätt som sedan backas 
upp eller motsägs på olika sätt av gästerna, ”husbögen” eller ”husflatan” och 
Olle Waller. Dessa båda spår finns både i frågorna utifrån ett inifrånperspek-
tiv och i de frågor som har ett utifrånperspektiv. Utifrånperspektivet 
aktualiserar dock en starkare betoning på likhet mellan homo och hetero. 
Detta förefaller bero på att frågorna betraktas som och hanteras som fördomar 
som måste slås hål på. En fråga ställd ur ett utifrånperspektiv får utgöra det 
första exemplet på spänningen mellan att betona likhet och skillnad. Gäster är 
Sandra Dahlberg, deltagare i dokusåpan Fame factory  och Adam Alsing, 
programledare för dokusåpan Big brother. 

 
Programledaren läser frågan: Bonjour, jag är väldigt språkintresserad och 
jag tycker bögar pratar så roligt, dom kallar varandra tjejnamn och är 
allmänt dramatiska när dom snackar. Hur kommer det sig och kan ni ge 
fler exempel på deras tugg, hälsningar Anders.  
Sitter ni inne på något bögslang, kanske inte i Klimpfjäll, nej, Adam? 
Adam Alsing: Men det där är ju, så där är det ju inte. Alla om man tror att 
alla som är bögar går omkring och pratar så här ’Men gud, gumman’ (gör 
en kokett rörelse med handen), så är det ju inte utan alla, inte alla, men de 
allra flesta bögar som man träffar dom pratar ju märkligt nog precis som vi 
gör. (Uppspärrade ögon och spelat förvånad röst) (skratt) 
Programledaren: Ja, och det är helt (skratt) 
Adam Alsing: Det verkar som om de är precis lika vanliga människor som 
vi.  
Olle Waller: Och dialekt. 
Adam Alsing: Ja, det finns dom som pratar på dialekt också (skratt) 
jättekonstigt.  

150 
 



 
 

Programledaren: Våran egen bög, han har ingen direkt dialekt men vi 
säger ändå välkommen ut Jörgen. 
(Jörgen kliver ut ur garderoben som står i ett omklädningsrum) 
Jörgen: Bögslang precis som alla annan slang är av kulturellt ursprung för 
att visa att vi tillhör samma grupp. När vi ibland kallar varandra för 
Kerstin, Stina eller en kille som heter Daniel för kanske Daniella då är det 
oftast bara för att vi vill vara roliga, men ibland kan det också vara för att 
vi vill sätta oss lite på den personen utan att det ska bli för allvarligt. I 
mångas öron kan det här tugget va bara hårt sexistiskt och elakt. Och 
ibland är det menat som precis just det men ibland är det bara på skämt. 
Nu lugnar Kerstin ner sig! 
Programledaren : Olle jag vet att du vet en hel del om det här? 
Olle Waller: Jaa alltså historiskt så är det ju så att under den tiden till 
exempel när homosexualitet var kriminellt fram till 1944 så var det ju 
viktigt att man skulle kunna prata om sin partner utan och då använde man 
och då kunde man säga Kerstin till exempel och så visste ingen att man 
egentligen talade om sin pojkvän eller man trodde att det var, så att det 
hade en, det var som en täcknamn från början men sen är det riktigt att det 
finns den här jargongen och ibland leker ju folk med det utan att dom är så 
hela tiden, man tycker det är kul att lattja men de här schablonerna också. 
Men som sagt, det har haft en allvarligare betydelse från början. 
Programledaren: Tack för det Ulla! (Prog. 12, 2004).  

 
Den heterosexuellt identifierade gästen Adam Alsing svarar på frågan som att 
den är att betrakta som en fördom att slå hål på. Han betonar att de flesta 
bögar är ”precis som vi” och skapar därmed ”vi” som heterosexuella. Detta 
görs med en spelat förvånad röst och med en distans som indikerar att en 
sådan anmärkning i sig egentligen är onödig, det borde vara en självklarhet 
att förstå att (de flesta) homosexuella män inte alls pratar på något särskilt 
sätt. Hans imitation med kokett handrörelse och tillgjord röst genererar 
många skratt, något som ger en viss dubbeltydighet till det förment välvilliga 
talet om att alla är lika. Det ”feminina” uttryckssättet framstår därmed inte 
som önskvärt, vore så fallet skulle en parodiering vara svårare att göra och 
inte heller uppfattas som rolig. Kontrasten mellan detta och Jörgens 
bekräftelse av brevskrivarens iakttagelse samt Olle Wallers koppling till det 
faktum att (den manliga) homosexualiteten har en specifik historia som delvis 
gett upphov till det brevskrivaren undrar över blir här påtaglig.  

Det finns några återkommande drag i hur de heterosexuellt identifierade 
gästerna tar sig an de frågor som ställs i ”Veckans homofråga”. Det vanliga 
är att de säger sig ha begränsad kännedom om fenomenet eller att de som 
ovan uppfattar frågan som fördomsfull. De sätt som de heterosexuella 
gästerna svarar på kan i en del fall förstås som ödmjukt och i en del fall som 
att de markerar en distans till frågeställningen som behandlas och/eller gör 
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sig lustiga på icke-heterosexuellas bekostnad. Vid ett fåtal tillfällen är 
gästerna i programmet definierade som icke-heterosexuella. I ett program 
deltar Dajana Lööf (från dokusåpan Fame factory ) som identifierar sig som 
bisexuell. På en fråga som hör till samma kategori av frågor som i exemplet 
ovan, det vill säga frågor ställda ur ett utifrån-perspektiv och som kan sägas 
handla om kulturella uttryck för homosexualitet, svarar hon på följande sätt:  

 
Programledaren läser frågan: Hej hopp gummisnopp. Man har ju hört att 
bögar kan se på killar om dom är bögar eller inte. Stämmer det? Finns det 
bögradar eller gaydar?  Hälsningar Jojje. 
Dajana, kan du se om nån är homosexuell eller inte?  
Dajana Lööf: Alltså om man utgår från att det finns butchflator och killar 
som är väldigt fjolliga så kan man ju se att dom är det. Men sen så tror jag 
att om man lär känna en person så tror jag att man kan se det också liksom 
på något sätt, men jag vet inte om gayradar finns riktigt. (Prog. 7, 2004) 
 

Programledarens tilltal ändras här från det vanliga ”vad tror du om det här” 
eller liknande till en formulering som indikerar att Dajana ska betraktas som 
en del av den grupp som här diskuteras. Frågan handlar om bögar men för att 
Dajana ska kunna inkluderas ändras ordvalet till homosexuella trots att hon 
identifierar sig som bisexuell. Det ligger nära tillhands att tolka det faktum att 
han inte frågar henne ifall man kan se att någon är bisexuell som ett uttryck 
för en föreställning om att det är svårare att se ifall någon är bisexuell. Att 
fråga om man kan se att någon är bisexuell skulle nämligen öppna upp för 
möjligheten att det går att se om någon är heterosexuell, något jag kommer 
att återkomma till. Eftersom heterosexuella antas se ”vanliga” ut och det är 
de ickeheterosexuella som ser annorlunda ut i förhållande till den 
heterosexuella normen framstår en sådan fråga som orimlig. Dajana 
accepterar programledarens tilltal och väjer inte för frågan trots att den är 
formulerad från ett utifrån-perspektiv vilket ofta innebär att frågan hanteras 
som en fördom. Hon bekräftar delvis brevskrivaren genom att tala om att det 
finns specifika sätt att vara homosexuell på. Detta utgör en kontrast till hur de 
heterosexuellt identifierade gästerna besvarar liknande frågor. Till exempel 
framstår det som otänkbart att någon av dem skulle kunna tala om att det 
finns butchflator, annat än som en lustifikation eller en fördom. Tal om olika 
homosexuella identiteter reserveras för ett ytterst fåtal icke-heterosexuella 
gäster, ”husflatan” och ”husbögen”.  

I exemplen ovan handlar frågorna om homosexualitet som identitet, med 
specifika uttryckssätt och en specifik historia. Föga överraskande (eftersom 
det är ett sexualupplysningsprogram) handlar många frågor om sexuella 
praktiker och preferenser. I linje med den övergripande kategorisering som 
presenterades ovan förekommer både frågor utifrån ett inifrånperspektiv, till 
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exempel frågor om hur ett existerande sexliv kan göras bättre, och frågor 
utifrån ett utifrånperspektiv, där en uttalat eller underförstått heterosexuell 
brevskrivare undrar saker om ”homosexuella praktiker” och preferenser. En 
sådan fråga som diskuteras av Nanne Grönvall, artist, och Måns Möller, 
komiker, lyder på följande sätt: 

 
Programledaren läser frågan: Nu tar vi veckans homofråga. Tja! Här 
kommer en fråga om homosexuella män. Dom verkar ha en lite annorlun-
da relation till sex än vad straighta har. Jag har hört att en del går ner i en 
knullkällare på en klubb och har sex i mörkret med vem som helst, så går 
det inte till i heterovärlden. Hur kan straighta och gay män vara så olika, 
undrar Pia. 
Och nu undrar jag om du är avis Måns? 
Måns Möller: Det är väl en gammal heterodröm (skratt) Alltså att få gå ner 
bland tjejer. (skratt) 
Programledaren: Jo, jag förstod det. Men hade ni hört talas om det här? 
Måns Möller: Jaha jag tror inte, finns det? 
Programledaren: Ja har du hört talas om att det finns? 
Måns Möller: Ja, man hör ju mycket historier, bastuklubbar och grejer, jag 
vet inte om det finns. 
Programledaren: Nån som har järnkoll på det här det är ju lilla Jörgen så 
jag säger välkommen ut ur garderoben.   
(Jörgen kommer ut ur garderoben) 
Jörgen: Ja det här är faktiskt inte bara en myt. Många homokillar har en 
väldigt frigjord syn på sex, och har mycket sex med mycket killar. Det här 
kan bero på att många homokillar inte har långa förhållanden utan har 
kortare romanser. Sen finns det naturligtvis personer som inte fungerar så 
här utan har både lyckliga äktenskap och långa förhållanden. Sen finns det 
som du säger rena knullklubbar för bögar. Dom här finns kvar från tiden 
då det inte var ok att va bög och det inte fanns några andra mötesplatser. 
Jag har hört mina straighta killkompisar säga att det är hemskt orättvist att 
det inte finns några såna här för dem. Och jag tror att enda anledningen till 
att dina straighta killpolare inte går på såna här ställen är för att det inte 
finns några såna för dom. Så jag tycker faktiskt inte att vi är så olika. 
(Jörgen går in i garderoben) 
Programledaren: Olle, kommentar till det här? 
Olle Waller: Ja nej, några liksom riktiga såna hära darkrooms för heteros 
det kan man inte säga att det finns, även om det finns parbytarklubbar och 
swingersklubbar och sånt. Men, men jag tror det handlar om så här va, att 
två män, alltså manlig sexualitet det är som en kulturellt betingat sak hur 
män får uttrycka sin sexualitet, och när män möter män så, liksom plus 
plus det blir liksom lite extra förstärkning där. Då kan man nog ibland 
tycka att bögars sätt att ta kontakt och så vidare verkar oerhört lättvindigt 
va men skillnaden tror jag inte är så stor egentligen utan snarare det 
handlar om män som möter män, du vet Martin. 
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Programledaren: Ja jag vet Olle…puss (pussar i luften mot Olle) (Skratt) 
Nanne Grönvall: Och det finns många homosexuella på samma sätt som 
söker kärlek i sitt liv  
Olle Waller: Självklart, självklart är det så 
Nanne Grönvall: Det är viktigt att komma ihåg. (Prog. 11, 2004) 

 
I behandlingen av denna fråga framkommer några för denna programpunkt 
återkommande aspekter, från brevskrivarens sätt att ställa frågan till Jörgens 
svar, Olle Waller kommentarer, Martin Björks ”homoerotiska” flört med Olle 
och gästen Nannes betoning av att homosexuella män också söker kärlek. Till 
att börja med jämförs homosexuella män med heterosexuella män och 
brevskrivaren utgår ifrån att de är olika. Det är vidare den homosexuella 
praktiken som förstås som avvikande. Detta motsägs av Jörgen och Olle som 
istället talar om likheter, denna gång inte mellan hetero och homo i stort, utan 
specifikt likheter mellan män. De sexuella uttrycken förstås här genom ett 
genusraster där den potenta maskuliniteten överskrider sexualitetsgränserna.  
Här ges en bild av mannen som ohämmat skulle ha sex med vem som helst, 
bara det var möjligt. Här görs åter en koppling till homosexualitetens 
specifika historia i skuggan av heteronormen. När homosexualiteten inte 
tilläts i samhället skapade den egna rum där maskuliniteten kunde härja fritt. 
Genom talet om män som möter män som två plus som möts, skapas indirekt 
bilden av heterosexualitet som plus och minus som möts och därmed 
kompletterar varandra, samt minus och minus ifall det är kvinnor som möts 
sexuellt. Waller betonar genomgående att företeelser är socialt konstruerade, 
eller som här kulturellt betingade. Trots betoningen på att det är kulturellt 
betingat hur män och kvinnor får uttrycka sin sexualitet, så (åter)skapas här 
en bild av att det lesbiska sexlivet inte lever upp till den sexualbejakande 
norm som förmedlas genomgående i programmet. Även Nanne Grönvall 
betonar likheten mellan homo och hetero, men ur ett annat perspektiv. Hon 
försöker tona ned kopplingen mellan homosexuella män och ett vidlyftigt 
sexliv. Kanske uppfattar hon frågan som en fördom om den översexuelle 
homosexuelle mannen.  

Som framgick i exemplet ovan så framhålls det att mäns sexualitet i 
grunden tar sig eller vill ta sig samma uttryck oavsett läggning. När det 
handlar om sexuella praktiker är det tydligt att ”husbögen” och ”husflatan” 
betonar likheten med heterosexuella praktiker. I det följande ges två exempel 
på detta:  

 
Programledaren läser frågan: Hej Martin och Olle. Jag har en fråga. Hur 
har man om man är kille sex med en annan kille, hälsningar en som vill 
vara anonym. (skratt) […] 
(Jörgen kliver ut ur garderoben) 
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Jörgen: Ja, det är inte första gången man som bög får den här frågan, men 
som vanligt när det gäller sex så är det bara fantasin som kan bestämma 
vad man kan eller inte kan göra. Killsex skiljer sig inte så där jättemycket 
från heterosex. Det kan vara allt ifrån smek, kyssar, oralsex, analsex. Det 
enda som vi inte kan göra som ett heteropar kan göra är att ha vaginalsex, 
så vi använder våran fantasi och det får du också göra. (Jörgen går in i 
garderoben och stänger dörren.) (Prog. 2, 2003) 
 

I ett annat exempel är det ”husflatan” som svarar på en fråga om sexuella 
tekniker: 
  

Programledaren läser frågan: Hej! Jag och min tjej skulle vilja ha lite bra 
tips på ställningar för lesbiska. Har haft svårt att hitta en bra position. 
Please help, hälsningar min tjej och jag. Och det här var alltså veckans 
homofråga om ni inte förstod det där hemma.  
 
[…](Maria kliver ut ur garderoben) Maria: Jag tror inte att det finns några, 
inga speciella lesbiska ställningar så utan jag tror det mer handlar om vad 
man vill göra och vad som funkar för en själv och ens partner, om man vill 
tillfredställa varandra samtidigt eller om man vill ta en i taget till exempel. 
Så att jag tror att alla dom här vanliga ställningarna som man kanske 
förknippar med heterosexualitet egentligen dom funkar lika bra för 
lesbiska också. Som 69:an till exempel eller missionären om man gillar 
gnuggsex eller använder dildo till exempel. Så det att viktigaste är nog att 
man vågar prova sig fram till en ställning som funkar för en själv och ens 
partner. Så våga prova. (Maria går tillbaka in i garderoben och stänger 
dörren.) (Prog. 8, 2004) 
 

I båda exemplen betonas alltså likheten mellan en homosexuell och en 
heterosexuell sexakt. Att sexuella praktiker här benämns som heterosexuella 
praktiker installerar heterosexualiteten som mall för vad sex är. Sexuella 
praktiker som av ”husflatan” och ”husbögen” tillskrivs vilken kombination 
av kön som helst kallas här ändå för heterosexuella. Det förefaller bygga på 
ett antagande om att heterosexualitet tar sig specifika uttryck och att dessa är 
välkända för alla. Att det är homosexualitet som jämförs med heterosexualitet 
betyder dock inte att heterosexualiteten betraktas som bättre. I anslutning till 
”husflatan” Marias svar passar nämligen Olle Waller på att lägga till 
följande:  

 
Olle Waller: Jo, jag skulle vilja säga det, det är rätt vanligt att man hör 
hetero, heterosexuella som då kanske dom flesta är, dom talar om förspel, 
och så det riktiga sexet och sedan efterspel vad nu det kan vara. Men bland 
bögar och flator så talar man inte om förspel utan då är det sex alltså, det 
man gör tillsammans är sex oavsett att nånting inte måste in nånstans och 
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det tycker jag Maria förklarade bra här. Det är väl lite gnussa och gnida så 
där och så där.  
Programledaren: Fy fan (skratt) (Prog. 8, 2004) 
 

Här bortser Olle ifrån att Maria påtalar likheten med heterosexualitet, samt 
talar om att genomföra en sexakt i missionären med hjälp av en dildo. Det är 
dock viktigt att lägga märke till att hon inte säger att det måste vara så för att 
vara riktig sex. Waller befäster här heterosexualitet som det vanligaste, men 
påtalar även att de heterosexuella inte har den bästa uppfattningen om hur sex 
bör gå till. Genom den generalisering som här görs framstår bögars och 
lesbiskas inställning till sex som bättre. Wallers kritik mot den heterosexuella 
samlagsnormen är vidare intressant på grund av att samma norm upprätthålls 
mer eller mindre subtilt i andra program, som framkommit i föregående 
kapitel om sexuellt överförbara infektioner och pornografi. Själva kritiken i 
sig bekräftar dock det faktum att heterosexualiteten är normerande. Det är det 
faktum som gör den kritiserbar från Olles sida, och samma faktum som gör 
att Olle Waller vanligtvis håller med ”husbögen” och ”husflatan”. Just i 
denna programpunkt underordnar sig nämligen Waller deras expertis, genom 
formuleringar som ”han vet väl mer än vad jag gör” (prog 2, 2003) och 
liknande.  

Sammanfattningsvis förefaller det som att uppdelningen i homo/hetero 
genererar tvångsmässiga jämförelser mellan de båda. En annan viktig aspekt 
av detta är att de heterosexuellt identifierade gästerna inte pekar ut någonting 
annorlunda med homosexualitet, eller väljer att betona likheter. En annan 
viktig aspekt av ”Veckans homofråga” är att talet om homosexualitet här 
tvingar fram en namngivning av heterosexualitet (som i övrigt passerar utan 
att namnges). Garderoben används alltså om alla frågor som berör 
homosexualitet. Som framkommit handlar dock frågorna om en rad olika 
aspekter, varav komma ut-processer endast är en av dem.  

 

Småstad-storstad  
I programmen relateras frågor om osäkerhet kring den egna identiteten och 
till omvärldens attityder kring homosexualitet inte sällan till specifika platser. 
Där aktualiseras en föreställning om att homofobi primärt är ett problem 
förlagt till mindre städer och landsbygd. Hur detta görs i Fråga Olle  och 
Utbildningsradion är vad som ska presenteras härnäst. Ett tillfälle där 
gästerna i Fråga Olle  förlägger homofobi till landsbygden får utgöra första 
exemplet på denna problematik. Gäster är serietecknaren Martin Kellerman 
och artisten Paola Åhlund: 
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Programledaren läser frågan: Nu tar vi veckans homofråga, den låter så 
här: Snälla hjälp. Jag är 15 år och tror att jag är bög, har inte haft nån kille 
än. I skolan trackar de mig varje dag och kallar mig just bög. Jag låtsas om 
som jag inte bryr mig, men snart kan jag inte hålla mig. Orkar inte med det 
här längre, vad ska jag göra? Hälsningar L.  
Har ni något bra tips, Martin? 
Martin Kellerman: Det beror lite på vart han bor nånstans för om han bor 
ute på vischan då är det väl bara att hålla sig undan (skratt) tills han blir 
vuxen. Men om han bor i stan tycker jag att han ska söka upp andra som e 
andra bögar liksom. Han får väl ta reda på om han är det eller inte sen 
liksom, jag vet inte… 
Paola Åhlund: Böga loss. (skratt) 
Programledaren: Finns det nåt bra sätt att hjälpa en kompis som blir 
trackad på det här viset? 
Paola Åhlund: Jag hoppas att han har bra vänner men det som vi prata om 
eller det som du sa att det det är nog ett lite småstadsproblem. Jag tycker 
det är otroligt tröttsamt och tråkigt att det fortfarande förekommer sånt där 
för jag trodde att det borde liksom var helt ok att vara homosexuell. Det är 
så tråkigt med sån mobbing. Jag kan trösta honom med att vara 15 och inte 
hittat någon kärlek än är inget konstigt (.) vare sig man är homo eller inte. 
Programledaren: Någon som har järnkoll på just det här är vår egen lilla 
husbög Jörgen. Vi säger helt enkelt välkommen ut. 
(Garderoben är placerad utomhus i snö framför några träd. Dörren öppnas 
och Jörgen kommer ut.) 
Jörgen: Jag förstår att det hära måste vara jättejobbigt för dig och det jag 
tror du måste börja med är att klura ut om du är homo bi eller straight. Om 
det sen skulle va så att du e bög så är det inte värre än att nästa gång nån 
skriker ”e du bög eller?” att du säger ja vaddårå? För har du väl kommit ut 
så finns det ingenting kvar att tracka dig för. Om du sen börjar gymnasiet 
nu också kan jag garantera dig att du inte är ensam bög på din skola. Jag 
tror att allting kommer känns lättare för dig när du vet vem du är. 
(Jörgen går tillbaka in i garderoben och stänger dörren.) 
Programledaren : Ja, håller du med Jörgen, Olle? 
Olle Waller: Ja, det är ju en strategi att gå till motattack sådär, men det är 
klart är man 15 år kan det ju vara jobbigt, man kan ju hamna i besvärliga 
situationer så att jag skulle faktiskt också vilja rekommendera dig att ta 
kontakt med Linje 59, 020-5959 00. Det är en sån hära rådgivningslinje, 
där kan du snacka med unga bi- och homosexuella som själva kan berätta 
om liknande erfarenheter och kanske hitta hjälp med några smarta 
strategier, för att det är klart, jag håller med om att det på gymnasiet redan 
är lättare för att där har vi flera  gay-gymnasistiska föreningar redan idag, 
fast i Stockholm, kan vi väl säga, mest, finns på andra håll också. 
Programledaren: 020-595900 kort och gott. (Prog. 6, 2003) 
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I detta exempel är det flera problem som pekas ut av dem som ska besvara 
frågan: brevskrivarens ålder och hemort, samt att han måste bestämma om 
han är straight, bi eller homo. I detta exempel betonar ”husbögen” Jörgen 
vikten av att bestämma vad man egentligen är. Först när identiteten fixerats 
vid homo, bi eller straight kan brevskrivaren gå vidare. I detta exempel finns 
alltså även bisexualitet som en möjlig identitetsposition, något som är 
ovanligt. Genom uppläggningen förmedlas en uppfattning om att det finns tre 
sorters sexualiteter som klart kan avgränsas från varandra. Varför det är 
viktigt att brevskrivaren definierar sin sexualitet framkommer inte riktigt, 
men eventuellt är det för att en stabil identitet möjliggör ett handlingsutrym-
me, att ta kontakt med andra likasinnade, att få en tillhörighet.  

Det är en stark betoning på att komma ut, om brevskrivaren gör det så 
kommer det hela att lösa sig så småningom. Gästen Paola förefaller koppla 
resonemanget till sex, att ”böga loss”, trots att det är uppenbart att 
brevskrivaren beskriver en svår process, där han inte vet vad han vill och blir 
mobbad.   

Gästerna utgår ifrån att homosexualitet är klart mindre accepterat på 
landsbygden och mindre städer än exempelvis i stockholmsregionen. 
Brevskrivaren anger inte vart han bor någonstans, men gästerna tar för givet 
att om han bor ”på vischan” så är det bara att invänta vuxen ålder, men om 
han bor i en större stad kan han redan nu söka sig till andra homosexuella. 
Det är alltså underförstått att han inte kan söka sig till likasinnade på 
landsbygden, där det förutsätts inte finnas någon möjlighet för öppenhet och 
inte heller några andra homosexuella. Ingen i exemplet motsäger uttalandet 
att homofobi är ett småstadsproblem.  

I forskning om attityder kring homosexualitet och homosexuell identitet 
är frågan om öppenhet och döljande ofta kopplad till utsagor om hur det är på 
lansbygden kontra i större städer (Norrhem, 2001; Lindholm, 2003). I 
Utbildningsradions programserie Stop! ägnas ett helt program åt att belysa 
ungdomars erfarenheter av att vara homosexuella på mindre orter. 
Programmet har titeln Homo i s måstad. I inledningen av detta program ger 
programledaren Tobias Lundén en kort historisk tillbakablick, där han 
nämner de viktiga årtalen 1944 och 197958, för att sedan tala om den 
uppmärksamhet och uppslutning samtida Pride-festivaler rönt. Han vänder 
sig och talar med låg röst rätt in i kameran: 
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Homosexuella blir mer och mer accepterade, men frågan är om det här 
gäller för hela landet? Har vi fått en grupp sexualpolitiska flyktingar som 
tvingas flytta till storstan bara för att kunna leva och må bra, trots att de 
kanske hellre hade velat bo kvar på sin hemort? 
 

Programledaren slår fast att homosexualitet blivit mer accepterat, men så inte 
i alla delar av landet. Han intar här en kritisk och kanske även provokativ roll 
som han sedan upprätthåller under resten av programmet. I programmet 
varvas intervjuer med Magnus från Vänersborg, Pär från Helsingborg och 
Maria från Ljung i Västergötland, med diskussioner med andra ungdomar i 
studion. En sammanhängande sekvens i detta program är ungdomarnas 
berättelser som är ihopklippta med varandra och varvas. Programledaren 
introducerar inslaget på följande sätt: 

 
Det är lite svårt att veta hur många som är homosexuella och det finns lika 
många undersökningar som resultat, men man brukar säga att mellan fem 
och tio procent av befolkningen är homosexuella, vilket måste betyda att 
cirka 100 stycken av dem finns i Ljung som har 1200 invånare. Maria, hon 
känner bara till en, däremot känner de flesta till henne och så är det också 
för Pär och Magnus.  
 

Marias berättelse börjar med att hon, stående på en tågstation, berättar om när 
hon via Internet blev kär en tjej, som hon senare mötte och hur de åkte tåg 
tillsammans hem till Marias föräldrahem, där tjejen till en början 
presenterades som en kompis från scouterna. Sedan kommer Pärs berättelse. 
Han sitter på ett tåg och berättar om sin första resa tillbaka till Helsingborg, 
efter att han bott i Stockholm och där kommit ut.  

 
Pär säger: Tåget hem var en konstig känsla måste jag säga. Det var (.) jag 
bröt upp från den trygga världen där jag var säker på mig själv, för att 
komma ut för så mycket människor som jag inte kände, så mycket osäkert.     

 

 
Bild 1. Pär sitter på tåget och berättar.  Bild 2. Tågstationen i Ljung. 
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Marias och Pärs komma ut-processer kopplas till och illustreras med tåg och 
tågresor. Det handlar om att förflytta sig fysiskt från en plats, men också 
psykiskt, till en mer accepterande och/eller likasinnad omgivning. I exemplen 
manifesteras detta genom att personerna åker tåg eller står på tågstationer 
medan de intervjuas. Tåget är med för att det faktiskt handlar om att flytta 
från en plats till en annan, eller för att det möjliggör möten med en likasinnad 
som inte finns på boendeorten. Framförallt i berättelsen om Pär fungerar 
tågresan som en symbol för hans personliga utveckling, vilken hans hemort 
hämmar.  

I programmet byggs kontraster mellan den tråkiga men även farliga 
landsbygden och den spännande staden upp. Tre olika miljöer skildras: det 
lilla samhället Ljung, den lilla/mellanstora staden Vänersborg, och den stora 
staden Stockholm under pågående Pride-festival. I dessa respektive miljöer 
berättar Maria, Magnus och Pär om sin nuvarande och tidigare situation som 
homosexuella. När Maria följs i Ljung sker detta på ett sätt som förefaller 
syfta till att ge en bild av vad man kan uppfatta som ett typiskt mindre 
samhälle. Bilder av en betande ko, mopedister, många äldre människor med 
hund eller rullator, en mataffär, villor med klädstreck och svenska flaggor 
vajande tillsammans symboliserar svensk bebodd landsbygd. Nedan ges två 
exempel:  
 

 
 
Bilder av villaområde i Ljung.  
 
Maria säger:  

Det bodde en homosexuell tjej på gatan intill oss och när hon kom ut med 
sin läggning så blev hon rent ut sagt trakasserad. Det var ju ett antal år sen, 
jag har inte själv vetat om det, utan det var min mamma som berättade för 
mig. Hennes föräldrar var tvungna att byta jobb och hon var tvungen att 
flytta därifrån och så. Jag tror att min mamma är rädd att det ska bli 
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likadant för oss, att ryktet ska börja gå bland grannarna och det ska bli 
likadant, att måste byta jobb, måste flytta därifrån och det är nog det hon 
är rädd för. Det har hon sagt till mig också ”men herregud, vad ska alla 
andra säga?”  
 
Jag skulle inte kunna bo på nåt annat ställe som är så litet heller just därför 
att jag vet att det inte är särskilt accepterat på mindre orter. Man får helt fel 
start från början om man skulle leva öppet med en tjej, för då skulle alla 
genast ta avstånd från en och det skulle va väldigt svårt att leva där. 
 

Genom bilder av svenska flaggor accentueras att det är just den svenska 
landsbygden som är homofobisk. Detta kan ses i kontrast till andra studier 
som visar att ”invandrare” eller ”andra kulturer” pekas ut som homofoba, 
medan det ”svenska” konstrueras som tolerant (Reimers, 2007:63f; Lundgren 
& Sörensdotter, 2004:83). Berättelserna ackompanjeras av rockmusik som 
förefaller förstärka de teman som programmet behandlar. När Maria i Ljung 
cyklar med sina kompisar spelas ”London calling” med det brittiska 
punkbandet The Clash.  I den del av låten som hörs i programmet går texten 
till en början så här: “London calling to the faraway towns, now war is 
declared and battle come down. London calling to the underworld, come out 
of the cupboard you boys and girls” (cupboard= skåp, garderob). 
Användandet av låten här kan symbolisera minst två saker, dels 
samhällskritik och utanförskap i punkens anda, dels eller en mer bokstavlig 
tolkning: Storstaden kallar på Magnus, Maria och andra i deras situation. På 
så sätt förstärker musiken två parallella teman som återfinns när 
homosexualitet behandlas i detta program: nämligen dikotomin 
småstad/storstad och komma ut-processer.   

I citaten ovan berättar Maria berättar om utanförskap och trakasserier. 
Det gör även Magnus i Vänersborg, som vidare berättar hur han utsatts för 
våld: 

 
Magnus: Det första jag såg flög genom luften det var ett halvt avgasrör 
Reporter: Det är alltså någon som slänger ett halvt avgasrör mot dig, på 
väg hem från skolan? 
Magnus: Järnbultar, annat skrot. Sen var dörren öppen, och så smet han in. 
Jag försökte kolla vem det var. Det är det jag funderar över, har han stått 
där och väntat på mig i timmar kanske, bara för att han vet att jag brukar 
gå där? 
 

Som en kontrast till berättelserna om trakasserier, våld och utanförskap står 
”storstaden,” vilket i det här fallet är Stockholm skildrat genom ett besök på 
den årliga Pride-festivalen. Pär går runt bland folket där och talar om den 
fantastiska stämningen, vilken står i bjärt kontrast mot hans hemort. I 
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Stockholm har Pär levt öppet och berättar att han planerar att komma ut även 
i Helsingborg, men att förutsättningarna för att leva öppet är sämre där. Han 
säger:   

 
Pär: Det är lite det jag är rädd för att komma ut nu också att plötsligt är jag 
inte den jag är längre utan jag är den som är homosexuell, jag är inget 
annat jag är bara ”han”. Det är jag lite rädd för. Så pratar man om det för 
ofta då blir man bara den, då tappar man sin personlighet, då har man bara 
en läggning kvar. 
 

Det ideal som förmedlas är att alla ska kunna leva ut sin kärlek som de vill, 
var de vill. Programmet handlar nämligen överhuvudtaget inte om sex i 
bemärkelsen fysiska akter. Det som fokuseras är identitetsprocesser och 
kärlek, som Pär säger: 

 
Det borde fokusera mer på kärlek, det är det som är det viktiga i slutändan, 
vem man vill älska. Svårare än så behöver det inte va. 
 

Detta är alltså det eftersträvansvärda, men att komma ut som homosexuell 
och sedan leva öppet förknippas här med en rad risker, från att stigmatiseras 
och bli av med en komplex personlighet och istället ”bli en läggning”, som i 
det sista exemplet med Pär, till att utsättas för ryktesspridning, hot och våld 
som i exemplen med Maria och Magnus. Dessa risker förläggs här till 
landsbygden och mindre städer, medan storstaden står för öppenhet.  

I studion backas Marias, Pärs och Magnus berättelser upp av programle-
daren och Katarina, som är aktiv i RFSL. Katarina presenterar siffror från en 
undersökning (det framgår inte vilken) med homosexuella som flyttat från en 
småstad till en storstad. Det framkommer att 70% av de som flyttat tyckte att 
det var svårt att leva öppet i en småstad och när de flyttat till en storstad var 
det 90% som tyckte det var lätt att leva öppet. 85% tyckte det var svårt att 
träffa någon på hemorten och sedan de flyttat tyckte 95% att det var lätt att 
träffa någon.    

Inom det relativt nya forskningsfältet kritisk geografi studeras hur platser 
görs i relation till bland annat genus, sexualitet och etnicitet och hur dessa 
görs i relation till plats, det vill säga hur olika identitetsformationer och 
maktasymmetrier måste förstås som inflätade i varandra och i relation till tid 
och rum. Förenklat och kortfattat innebär detta att exempelvis genus och 
sexualitet tolkas på olika sätt beroende av plats, och att platser kan komma att 
förstås som maskulina/feminina eller hetero/homosexuella/queera 
(McDowell, 1999; Oswin, 2008). Inom detta fält pekar John Binnie och Gill 
Valentine (1999) ut tre huvudinriktningar som forskningen koncentrerats till 
vad gäller sexualitet. En av dessa är just rural/urbandikotomin i relation till 
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homosexualitet. De konstaterar att studier av homosexuellas liv i huvudsak 
har varit studier om livet i stora städer, och att det därigenom skapats en stark 
koppling mellan homosexualitet och stora städer, medan livet på landsbygden 
förblivit relativt outforskat. Programmet Homo i småstad  och några av 
”Veckans homofråga” (i Fråga Olle) följer välkända mönster som känns igen 
från forskning om sexualitetens geografi. Exempelvis beskriver Bell och 
Valentine (1995:117, se även Binnie & Valentine, 1999:178-179) hur 
homosexuella som växt upp på landsbygd flyttar till städer för att undkomma 
den förtryckande atmosfären och för att kunna identifiera sig själva som 
lesbiska eller bögar. Queerforskaren Judith Halberstam (2005:36) beskriver 
kopplingen mellan att flytta till staden och att då ”komma ut” som en stor 
berättelse om homosexualitet, en berättelse så normerande att hon ger den en 
egen term: metronormativitet. Som Binnie och Valentine (1999:179) påpekar 
måste skildringar av homosexualitet i staden förstås i relation till 
föreställningar om homosexualitet på landsbygden, vilket förefaller 
ofrånkomligt då utsagor om homosexualitet i småstäder skapar bilder av 
homosexualitet i stora städer. Enligt dikotomiers logik sker detta automatiskt, 
och enligt denna logik kommer den ena polen att framstå som bättre och 
värderas högre än den andra. Så blir också fallet när landsbygd och mindre 
städer framställs som homofoba, hotfulla och våldsamma medan staden görs 
till en plats för öppenhet och en förutsättning för bejakandet av en 
homosexuell identitet. Vad som blir svårare att se är därmed nyanser mellan 
dessa poler, eller hur en förändring skulle kunna ske. I Homo i småstad nöjer 
man sig dock inte med att peka ut landsbygden och mindre städer som 
homofobins högborg utan man försöker också göra något åt det, genom att 
lyfta frågan om hur attityder i småstäder skulle kunna förändras. Hur det går 
till presenteras härnäst.  

Undersökande journalistik och en medveten hållning  
I Stop! innehåller en del  program ett reportage där en reporter ska undersöka 
en företeelse relaterad till programmets tema. Programmet inleds med att 
reportern berättar vad undersökningen ska handla om i det aktuella avsnittet. 
Själva reportaget följer sedan i slutet av programmet. I Homo i småstad 
beskriver reportern reportagets syfte på följande sätt: 

 
Reportern säger: Jag heter Mikaela, är 18 år och bor i Västerås. Jag är så 
förbannad på förtrycket i samhället mot homo- och bisexuella. Det måste 
finnas någon som gör nåt åt det här och gör det det tänker jag ta reda på 
det idag i mitt reportage.  
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Reportern är alltså en ung person med klara åsikter. Reportaget presenteras 
på ett sätt som är vanligt i denna programserie. Det är snabba klipp mellan i 
det här fallet två olika miljöer och sammanhang: intervjuer på stan och samtal 
med företrädare för olika samhällsinstitutioner som Glesbygdsverket och 
skolan.  
 
M= Reportern Mikaela. 

 
Bilder: 
I svartvitt. På stan. M i förgrunden, 
anonyma människor bakom henne. 
Elektronisk musik lågt i bakgrunden. 
 
Kvinna i medelåldern (person på stan 1). 
Man i 25-årsåldern (person på stan 2). 
Man i 20-årsåldern (person på stan 3). 
 
M går på stan. 
M i hemmet, sitter med telefonlur i 
handen. Bokhyllor i bakgrunden. 
Talar in i kameran (har lagt på luren.) 
 
M går på stan. Anonyma människor i 
bakgrunden.  
 
M i hemmet, sitter med telefonlur i 
handen. Bokhyllor i bakgrunden. 
 
 
M går på stan. Anonyma människor i 
bakgrunden.  
 
 
 
 
M i hemmet, sitter med telefonlur i 
handen. Bokhyllor i bakgrunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tal: 
M: Jag kommer från tv och gör ett 
reportage om homosexuella. Jag undrar 
vad tycker du om det? 
 
Person 1: Jag är ju inte positivt inställd. 
Person 2: Det är väl trevligt. 
Person 3: Tycker det är äckligt.  
 
 
Telefonsvarare: Välkommen till Västerås 
turistbyrå. Just nu är det många som 
ringer men var vänlig vänta. [M: Sitter i 
kö.] 
 
 
 
Röst i telefon: Västerås turistbyrå, Jenny 
M: Ja hej jag heter Mikaela, jag ringer 
för att fråga vad ni gör för att locka 
homosexuella till staden? 
Röst i telefon: Ja, det gör vi nog inget 
särskilt för skulle jag inte tro. 
M: Jag känner många här som inte vågar 
visa vem dom är, inte vågar gå ut med 
sin sexuella läggning.   
(tut, kopplingston)  
Röst i telefon: Välkommen till 
glesbygdsverket. 
M: Jag tänkte fråga vad glesbygdsverket 
gör för att ha kvar homo och bisexuella i 
glesbygden? 
 
Röst i telefon: Ja just det (.) vi skulle 
svara på nån remiss, jag tror att det har 
varit nån remiss här. 
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Kvinna i 25-årsåldern (person på stan 4). 
 
 
 
M i hemmet, sitter med telefonlur  
i handen. Bokhyllor i bakgrunden. 
 
 
 
 
 
M går på stan. 
Äldre man (person på stan 5). 
Anonyma människor i bakgrunden. 
 
 
M i hemmet, sitter med telefonlur  
i handen. Bokhyllor i bakgrunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M på stan. Anonyma människor i 
bakgrunden. 
 
M i hemmet, talar in i kameran. 

M: Jag är bisexuell, tycker du att det är 
äckligt? 
Person 4: Nej. 
M: Inte onormalt på nåt sätt? 
Person 4: Nej. Kanske annorlunda i det 
här samhället.  
(Kopplingston)  
Röst i telefon: (ohörbart) 
M: Jag undrar vad ni gör för era homo 
och bisexuella på skolan? 
Ja vi har väl inget speciellt program för 
det, det finns det ju inte eller nån speciell 
information det är det ju inte utan den du 
ska prata med det är ju vår skolsköterska 
Person 5: Nja, onaturligt tycker jag väl 
inte att det är alltså, men nog är det väl 
en avvikelse ifrån det hela va 
 
(Kopplingston) Röst i telefon: 
Tillbergaskolan (ohörbart) 
M: Ja hej jag heter Mikaela, jag skulle 
vilja tala med Tillbergaskolans rektor. 
Telefonröst: Det är han [M: det är det ja] 
det är det ja  
M: Jag har en fråga till dig och det är vad 
ni gör för era homo- och bisexuella på 
skolan? 
Rektor: Vad vi gör? Vi har (.) om man 
säger sexualundervisning och den delen 
ingående i biologin då. 
  
 

 
M: Jag tycker jag har fått bekräftat idag 
att folk har fördomar mot homo- och 
bisexuella, att vissa tycker det är 
onormalt och äckligt och också att vissa 
inte vågar stå för att dom tycker det. Det 
verkar inte hända så mycket i samhället 
för homo och bisexuella och jag tycker 
det borde bli ändring på det nu.  
 

 
Formen för detta inslag kan ses som undersökande journalistik, där 
journalisten har en offensiv hållning till det som ska studeras och snabbt 
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kastar sig ut i ”verkligheten” utan att detta föregåtts av någon noggrann 
planering (Svenning, 1997:263). När reportern Mikaela börjar med att 
intervjua människor ”på stan” framställs detta som spontant och 
intervjupersonerna som slumpmässigt utvalda. Fem personers åsikter 
redovisas. Hon ställer frågan på två sätt, dels som en generell fråga, dels som 
en fråga med utgångspunkt från henne själv (jag är bisexuell). Även spår av 
avslöjande journalistik finns vad gäller utgångspunkterna, metoderna som 
används och slutsatserna som reportern drar från sin undersökning. Ekström 
och Eriksson (1998:23-27) beskriver arbetsprocessen för avslöjande 
journalistik och visar att den består i att efter viss research formulera en 
generell tes som sedan ska beläggas, en process i vilken journalisten bortser 
från motstridiga fakta som inte bekräftar tesen. Slutligen produceras ett 
program som stöder den generella tesen. I exemplet ovan är utgångspunkten 
(den generella tesen) för reportaget att homo- och bisexuella förtrycks i 
samhället och att få försöker ändra på detta. I det här fallet bekräftar 
reportaget i hög grad reporterns utgångspunkt (det återfinns två personer som 
inte uttalar sig negativt). Reportern summerar också på slutet av inslaget att 
hon fått sina farhågor besannade. I telefonsamtalet med Glesbygdsverket 
framgår det nämligen att de har uppmärksammat en problematik och jobbar 
med denna (vi skulle svara på nån remiss), men av reportagets karaktär och 
att inslaget där bryts blir det tydligt att betraktaren ska bibringas 
uppfattningen att detta jobb inte är nog i arbetet att främja homo- och 
bisexuellas möjligheter till ett gott liv. Denna del av reportaget har en ton av 
avslöjande över sig: Glesbygdsverket har inte riktigt fullföljt sitt uppdrag. 
Reportaget ger därmed inte någon bild av förändring avseende homo- och 
bisexuellas status i mindre städer eller glesbygd, utan reportern tar fasta på de 
utsagor som upprätthåller homofobi och ignorans.  

Efter detta inslag av undersökande och avslöjande journalistik avrundas 
programmet i studion. Programledaren Tobias Lundén kommenterar inslaget 
på följande vis:  

 
Jag undrar vad rektorn här i inslaget hade svarat om Mikaela hade vänt på 
frågan och frågat istället vad skolan gör för de heterosexuella. Jag tvivlar 
starkt på att han enbart hade pratat om sexualundervisningen. 
 

Programledaren bibehåller en kritisk inställning genom programmet där han, 
som tidigare framgått, talar om homosexuella som flyttat från småstäder till 
storstäder som sexualpolitiska flyktingar. Ovan kritiserar han rektorn som gör 
en direkt koppling mellan homosexualitet och sexualundervisning. Han 
menar troligtvis att det då inte framgår att allt annat handlar om 
heterosexualitet, och att homosexualitet inte bara har med sex att göra. 
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Programledaren synliggör att också heterosexuella måste förstås som en 
kategori, om man vill tala om homosexuella om en kategori. Han låter inte 
heterosexualitet passera utan att namnges som just heterosexualitet, utan 
synliggör normen genom att namnge den. Även här är det alltså talet om 
homosexualitet som frammanar möjligheten att namnge också heterosexuali-
teten.59  

 Marias, Pärs och Magnus berättelser om livet som homosexuella i 
småstäder är starka beskrivningar av misshandel, utanförskap och 
trakasserier. Programmet ger en entydig bild av att det är svårt att vara öppet 
homosexuell på landsbygden eller i en mindre stad. I programmet säger 
programledaren Tobias att den enda av de homosexuella ungdomarna som 
inte har råkat illa ut är Sören som ”levt en skyddad verkstad i Lidköping”. 
Sören håller med och säger att det värsta som har hänt är att folk ropat 
bögjävel efter honom på stan, som om det inte skulle vara anmärkningsvärt. 
Bilden av småstäder är alltså inte uteslutande negativ, även om bilden av 
Sörens liv i Lidköping svårligen kan ses som helt positiv. I relation till de 
andra mer negativa berättelserna framstår dock det Sören råkat ut för som 
hanterbart. På så sätt normaliseras förekomsten av glåpord efter 
homosexuella i mindre städer.  

I detta program förläggs problemen till småstaden medan storstaden står 
för öppenhet och outtömliga möjligheter att träffa likasinnade, och det är 
därmed en metronormativ berättelse som produceras. I Fråga Olle  finns det 
dock frågor som problematiserar delar av stadens fördelar. Frågorna som 
förstås är ställda ur ett inifrånperspektiv, handlar om homosexuella män som 
har svårt att finns sig tillrätta i Stockholm. Ett sådant exempel ser ut som 
följer. Gäster i programmet är artisten Masaya och konstnären Helene 
Billgren:   
 

Programledaren: Vi ska ta veckans homofråga. Hej, jag är en 23-årig bög 
som precis har flyttat till Stockholm. Tänkte jag skulle kunna träffa lite 
killar här men det har inte gått så bra. Jag har vart på en massa klubbar, 
men känner mig bara utanför. Alla verkar ju känna varandra här redan och 
jag har inga vänner än så länge. Dessutom har jag inte så bra kolla på 
kläder och sånt så jag passar liksom inte in. Ska jag flytta hem igen? 
Överbliven bög hälsar. 
Masaya: Flytta hem! (skratt panel och publik) 
Programledaren: Helene, är det svårt att komma in i den här stan? Alltså 
inte komma in rent… 
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59 Ytterligare exempel på detta är att en av ungdomarna i studion tilltalas på följande 
sätt av programledaren: ”Anders, du är hetero men kompis med ett bögpar?” [sic]. 

 



 
 

Helene Billgren: Nej men jag tycker…jag tycker att han verkar väldigt 
fokuserad på det här nu, han går på de där klubbarna. Det finns ju bögar 
överallt, han behöver liksom inte…där man minst anar det liksom där 
dyker det upp. Han kan väl gå en keramikkurs eller nåt. Han träffar säkert 
nån nån annanstans. Och sen om han väl har flyttat till Stockholm och fått 
en lägenhet där så är det ju onödigt att flytta tillbaka, tycker jag.  
Masaya: Jag tycker, jag håller med. Nej men faktiskt, oavsett bög eller 
hetero, lev ditt liv och sluta jaga eller leta. Det kommer liksom, bara glid 
in i vardagen liksom så hittar du nånting 
Programledaren: Vi tänker glida över till Jörgen, våran egen bög och höra 
vad han har att säga. Välkommen ut. 
 (Jörgen kommer ut ur garderoben) Jörgen: man kan faktiskt ganska lätt 
känna sig både ensam och osäker i bögvärlden, och speciellt i Stockholm. 
Man kan tycka att allt folk bryr sig om är att känna dom rätta människor-
na, ha dom rätta kläderna, men alla är inte så. Det finns så många olika 
sorters typer av bögar här och ge det en tid så kommer du hitta din krets. 
Jag skulle vilja tipsa om en sida på nätet som heter sylvester.se. där kan du 
genom en gratis chattsida lära känna nya vänner. Jag är själv inflyttad 
stockholmare och jag har varit på väg härifrån flera gånger, men ge det ett 
par år så kommer också du lära dig att älska bögstockholm. (Jörgen går 
tillbaka in i garderoben) 
Programledaren: Ett par år tyckte jag kändes rätt länge, Olle ändå trots 
allt?  
Olle Waller: Nej men ja det kan det väl ta i och för sig då. Man har flyttat 
från en mindre ort för att kunna uppleva den här friheten, att få komma ut 
och vara den man är och då kan man bli besviken. Det är klart att böglivet 
kan vara hårt och tufft och lite kyligt och ballt om man hamnar på de här 
riktigt flashiga ställena, där kanske man inte känner sig hemma där. Så byt 
ställen, ni har ju vart inne på det, jag tycker det är bra också, att hitta andra 
miljöer. Keramikkurs var det du sa va? 
Helene Billgren: Ja, jag vet inte. 
Programledaren: Keramikkurs helt enkelt.  (Prog. 12, 2003) 
 

I exemplet sexualiserar programledaren frågan genom att tala om ”att komma 
in” på fler än ett sätt i staden. Dikotomin mellan storstad och lands-
bygd/mindre stad återfinns i exemplet, där Olle Waller använder den 
metronormativa berättelsen för att förklara varför livet i Stockholm inte kan 
införliva alla förväntningar. Det är just föreställningen om staden såsom den 
ser ut i den standardiserade berättelsen som gör att förväntningarna blir höga. 
Det framhålls att ”böglivet” i Stockholm kan vara hårt och ytligt. Det verkar 
bygga på en föreställning om en manlig homosexuell livsstil, som är ytlig, 
hård och trendmedveten, en tolkning som kan förstås utifrån det faktum att 
man i programmet inte lyfter några liknande frågor från lesbiska. Det är dock 
viktigt att notera att Jörgen också framhåller att det finns många typer av 
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bögar, och vad som också framkommit tidigare, att det finns bögar i olika 
miljöer. Exemplet kan vidare sägas belysa en föreställning om att en person 
från landet har svårt att finna sig tillrätta i storstaden, oavsett sexualitet.  

Sammantaget blir bilden av storstaden att den står för öppenhet, men 
kanske inte för alla, åtminstone inte omedelbart: storstaden kan vara svår men 
den är inte farlig som landsbygd och mindre städer.   

Hittills har detta kapitel presenterat de två tongivande berättelser om 
homosexualitet som förmedlas i programmen. För det första har det handlat 
om att ”komma ut ur garderoben” och för det andra om småstad/landsbygd 
kontra storstad. Här har det också framgått att dessa berättelser ibland smälter 
samman och ger en bild av att ”komma ut” och öppenhet är något som hör 
storstaden till. Dessa berättelser hör till och illustrerar vad som tas upp när 
homosexualitet pekas ut som ett specifikt ämne. Emellertid finns det två 
andra sätt att synliggöra homosexualitet. Det är två sätt som utgör 
motexempel genom att de tar en helt annan utgångspunkt. Dessa två sätt 
presenteras här och därefter följer en diskussion i vilken kapitlets 
huvudsakliga slutsatser presenteras. 

   

Omvänd utpekning? 
Homosexualitet hanteras alltså i huvudsak som ett eget ämne eller under en 
särskild programpunkt. I övrigt medverkar i enstaka program någon ungdom 
som får uttala sig i egenskap av just homosexuell. Så görs i Stop! Ragg, som 
handlar om ”könsroller på krogen”. Där diskuterar sju ungdomar om 
huruvida krogen är ett ställe där ungdomar går in i sina roller som killar och 
tjejer extra mycket. Här är det två ungdomar som programledaren ger en 
extra presentation: en tjej som sitter i rullstol och en tjej som är homosexuell. 
De andra ungdomarna presenteras vid namn och talar enbart i egenskaper av 
att vara killar och tjejer, underförstått heterosexuella sådana. Detta är förstås 
ett sätt att synliggöra att ungdomsgruppen är heterogen och att alla 
ungdomars liv inte enbart kan förstås utifrån en könsaspekt. Emellertid blir 
det ett utpekande av det som är annorlunda, medan den grupp som är norm, 
här icke-funktionsnedsatta heterosexuella homogeniseras som representanter 
för grupperna ”tjejer” och ”killar”.   

Det vanliga är alltså att det som i någon mån betraktas som annorlunda 
eller ovanligt pekas ut och namnges medan normen inte namnges.60 Även vad 
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gäller detta finns det dock undantag. I Fråga Olle  finns det två exempel på 
hur man istället explicit pekar ut det heterosexuella som diskussionsobjekt. 
Detta sker under programpunkten ”Gissa vem?” där tre personer från 
publiken kommer ner till soffan för att granskas av de båda gästerna. 
Gästerna ska försöka gissa vem av dessa tre som till exempel inte rakat 
pungen (prog. 5, 2004) vem som är ”oskuld” (prog. 7, 2004), vem som är 
”fetischist” (prog. 12, 2004) och så vidare. I två program ska gästerna gissa 
vem som är ”straight” (prog. 8 och 9 2004). Därmed är det alltså det 
heterosexuella som ska pekas ut och det heterosexuella som ska kunna 
tillskrivas vissa specifika kännetecken. Detta, som man i jämförelse med 
övrigt programinnehåll kan betrakta som en typ av omvänd utpekning, visar 
sig vid båda tillfällena vara en komplicerad uppgift för gästerna. I följande 
exempel är Erika Johnsson, fotomodell och Patrik Nestler, deltagare i 
dokusåpan Miljonären, gäster:  

 
Programledaren: Erika och Patrik, här har ni Veronica, Viktoria och 
Madelene. Nu är det så här förstår ni att en av dom här tjejerna är straight 
och ni ska försöka lista ut vem ni tror att det är. Och då undrar jag hur du 
tänker, Erika?   
Erika Johnsson: Jag tror ni två är tillsammans, men å andra sidan…Hur 
tänker du? (frågar Patrik) 
Programledaren: Fråga Olle annars. Patrik, hur tänker du? 
Patrik Nestler: Det är inte lätt att se faktiskt. Ibland kan man se [Martin: 
Um Ja] när man är ute att vissa är typ så här flator om man säger då om det 
är okej att kalla dom det. [Programledaren: Um.]  
Erika Johnsson: De e, jag tror det har med fördomar att göra också, det är 
så himla. 
Programledaren: Men ta fram era värsta fördomar och så gissar ni efter det 
då. 
Erika Johnsson: Våra värsta? 
Programledaren: Ja, eller vilka fördomar som ni vill, på vilken nivå som 
helst. En av dom här är alltså straight. Det gäller att ja gissa.  
Patrik Nestler: Okej vilken tar vi? 
Erika Johnsson: Jag tror att, nej men dom värsta fördomarna är väl att man 
är lite mer kanske bohemisk, lite mer, kanske inte riktigt lika mycket bryr 
sig om smink [Olle skrattar] har jag fått för mig. 
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2004) har fått svara på en sexrelaterad fråga, varpå gästernas uppgift är att gissa vad 
de svarat och hur många som svarat en viss sak. Endast vid ett tillfälle explicitgörs 
yrkeskategorins sexualitet och då handlar det om ”homosexuella servitörer” som 
svarat på frågan om vad de tycker är avtändande (prog. 10, 2004). 

 



 
 

Programledaren: Ja, alla tre är sminkade [Erika Johnsson: Jag vet] alla tre 
är, de ser väldigt likadana ut allihopa tycker jag 
Erika Johnsson: Jag vet. Det här är skitsvårt alltså. 
Programledaren: Ja, då är det ingen straight, nej men då skiter vi i det, tack 
så hemskt mycket (skratt)…ja, gissa nu då. 
Erika Johnsson: Nej, men okej. 
Programledaren: Ja gissa nu då, det är inte så allvarligt [nej, men okej] det 
kommer inte hända nånting om ni gissar fel. 
Erika Johnsson: Nej men vänta lite, det är kul, det är kul, jättekul. 
Programledaren: Jaja 
Erika Johnsson: Så att, ja 
Patrik Nestler: Jag tar 
Programledaren: Veronica, Viktoria eller Madeleine 
Patrik Nestler: Jag tror att du är straight (pekar på en av de tre kvinnorna) 
Programledaren: Du tror på Veronica och 
Erika Johnsson: Nej, jag vet att du är straight (pekar på en av de tre 
kvinnorna) 
Programledaren: Madeleine, jaha då har vi två straighta helt plötsligt. Då 
får vi be den straighta personen [Erika Johnsson: Nej, men vi behöver inte 
tycka lika] Nej, det behöver ni inte göra, nej det behöver ni inte göra, ni 
gör inte det heller. Då får vi be den (skratt) straighta personen att ta ett steg 
fram. 
Programledaren: Aaah, Madeleine (publiken applåderar). (Prog. 9, 2004) 
 

Istället för att fundera över vem som är ”straight” börjar gästerna omedelbart 
diskutera hur och om man kan se att en kvinna är homosexuell. Deras sätt att 
ta sig an frågan backas här upp av programledaren som uppmanar dem att ta 
fram sina fördomar om flator. Att plocka fram fördomar på detta sätt kan 
förstås leda till att de kan raseras, och i detta fall är det delvis vad som 
händer: alla tre, det vill säga även de icke-straighta bär ju nämligen smink, 
något som underminerar gästernas uttalade föreställningar. Genom denna 
programpunkt visar man förvisso att det inte automatiskt går att se vem som 
är ”straight” och vem som inte är det. Vad som framkommer mer tydligt är 
dock att det förefaller omöjligt att diskutera hur en heterosexuell person 
skulle kunna se ut. Det förefaller också helt okej, till och med önskvärt, för 
heterosexuella att ventilera sina fördomar om homosexuella. Programpunkten 
slutar dock inte med detta utan fortsätter med att de heterosexuella får berätta 
hur de reagerar ifall de blir uppvaktade av någon av samma kön:  
 

Programledaren frågar den ”straighta” från publiken: Madeleine, händer 
det att tjejer brukar ragga på dig? 
Madeleine: Det händer, emellanåt. 
Programledaren: Hur reagerar du på det?  
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Madelene: Jag tar det som en komplimang som en komplimang oavsett 
vem det kommer ifrån, så jag blir bara glad.  
Programledaren: Tack så hemskt mycket! Applåder (publiken applåderar)  
Programledaren: Du kan grejer (skratt) Händer det att tjejer raggar på dig 
ibland Erika? 
Erika Johnsson: Ja det gör det. 
Programledaren: Hur tar du det? 
Erika Johnsson: Ja först, jag tror ju att de är mina tjejkompisar helt 
plötsligt, men sen så ja skit samma. Det är en komplimang. 
Programledaren: Patrik, har det hänt att killar raggar på dig? 
Patrik Nestler: Ja faktiskt, vad gör man? Man får ta det som en kompli-
mang helt enkelt och bara skratta åt det. Jag har inget emot dom alls. 
Erika Johnsson: Vadå är du så här tillmötesgående då eller liksom? 
Patrik Nestler: Ja jag skrattar lite lätt och så vänder jag på klacken och så 
går jag. 
Programledaren: Skrattar lite så här lätt osäkert hehe vad glad jag blir, 
hejdå  (vinkar)  Hej mamma! (skratt) (prog. 9, 2004) 
 

Programledaren leder över diskussionen till att handla om hur de 
heterosexuella skulle reagera om de blev uppvaktade av någon av samma 
kön. Det finns här en ton av acceptans: ”jag har inget emot dom alls”. De 
säger alla tre att de skulle betrakta det som en komplimang. Kanske lurar det 
i bakgrunden en tanke om att en sådan uppvaktning kan ha inneburit att den 
heterosexuelle sänt ut vissa signaler om att den själv skulle kunna vara 
homosexuell (som i det tidigare exemplet om ”gaydar”). Där Patrik menar att 
denna typ av inviter ska skrattas bort lägger nämligen Martin Björk till ett 
ironiskt ”vad glad jag blir” och ger därmed intrycket av att det kanske ändå 
inte är att betraktas som en genuin komplimang.  

Det som börjar som en omvänd utpekning förändras alltså omedelbart till 
det vanliga tillvägagångssättet, att peka ut homosexualiteten. Den omvända 
utpekningen blir så en regelrätt utpekning av det annorlunda. Istället för att 
diskutera det faktum att ingen faktiskt diskuterar frågan så som de var ålagda 
att göra (att diskutera hur man kan se vem som är ”straight”) fortsätter de 
med att prata om homosexuella som ”dom”.  
 

Utan utpekning 
Som konstaterats är homosexualitet något som i första hand diskuteras som 
en specifik fråga, under en särskild rubrik eller ett särskilt program. I det 
studerade materialet finns det dock ett fåtal exempel där icke-heterosexualitet 
skildras utan att namnges. Det är exempel där icke-heterosexuella personer 
får fungera som exempel på generella problem eller situationer. I Stop! om 
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sex i ett program med rubriken Utseende varvas berättelser om skönhetsideal 
med granskning av veckotidningar och besök hos en tatuerare. I programmet 
intervjuas Tella om sina komplex. Under intervjun går hon runt i olika affärer 
och kollar på kläder. Hon står också i en provhytt. Tella berättar: 

 
Det fanns ju vissa dagar man vägrade gå till skolan. Man kunde inte sitta 
på bussen, man kunde inte gå och handla för att man tyckte att folk 
stirrade på en. ”Va fin du är idag, gud vilken snygg tröja” då hör man 
istället ”Gud va tajt den där tröjan sitter kunde inte du köpt en lite större 
måste du va så jävla ful din feta subba”. Det var en period som var 
jättejobbigt jag kunde inte gå in i en provhytt, kunde inte se mig själv i 
spegeln, jag ville inte se nånting av mig själv, jag ville inte veta av mig 
själv. Jag köpte kläder varje månad säkert mycket. Ett par nya jeans, en 
jacka, ett par nya tröjor. Jag köpte märkeskläder, jag försökte få det se bra 
utåt. Då fick man ju ändå status, ”åh hon har köpt nya kläder, hon har gjort 
det” det var som en kompensation, att man vägde upp det, ens dåliga inre, 
med märkeskläder. Att visa mig för kompisar det jag har aldrig haft den 
kontakten med mina kompisar, att det är så att man kan visa sig. Jag har 
aldrig badat på somrarna, alltid skyllt på att jag tycker inte om att bada. 
Aldrig varit med i bastun. Man ljög väldigt mycket, man försökte undvika 
allt det där.  
 
Första gången vi skulle ta av oss kläderna? Det var jättehemskt. Hon har 
alltid varit, hon är lång smal snygg så hon hade aldrig, hon har aldrig haft 
problem med sånt så hon slängde av sig kläderna och ”kom igen nu” och 
då kände jag den här paniken kom och det var jättejobbigt, det var liksom 
jag klarar inte av det här jag klarar inte av det här men jag måste jag 
måste. Så hursomhelst jag kommer ut från toaletten tar av mig kläderna 
och då är det helt nedsläckt överallt, och glömmer kläderna på andra sidan 
rummet, vi ligger i sängen och sen så kommer jag på mitt i alltihopa ”shit 
mina kläder, vad gör jag nu, vad gör jag nu, vad ska jag göra, vad ska jag 
göra”. Hon tyckte det var synd att det var så, för hon undrade om hon hade 
gjort nåt fel, hon undrade om hon var otillräcklig, för kunde inte förstå 
varför jag resonerade som jag gjorde. Hon kunde inte förstå vad jag hade 
att skämmas för. 
 

I exemplet berättar Tella om vad som i detta program beskrivs som ett vanligt 
problem för unga människor. Hon berättar om dåligt självförtroende och tar 
ett exempel från när hon skulle vara naken med en annan tjej. Det här är ett 
av två tillfällen i Utbildningsradions program där ett icke-heterosexuellt 
exempel skildras utan att det markeras som något annorlunda. Det som är 
intressant är alltså att Tella berättar utan att det på något sätt poängteras att 
hon talar om en samkönad relation. I en jämförelse med andra tillfällen skulle 
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denna berättelse ha föregåtts av att hon först beskriver hur hon förstod att hon 
inte var heterosexuell och sedan skulle hon kunna berätta om sina komplex.  

Det andra exemplet återfinns i serien Ramp från 2003, avsnittet med 
titeln Om sex, kärlek och relationer . I detta program får en grupp tjejer 
respektive en grupp killar lista sina fördomar om varandra. Sedan träffas de 
och diskuterar. Detta varvas med en intervju med kändisarna Jonas Leksell 
och Eva Röse som diskuterar likheter och skillnader mellan könen, samt 
förhållanden och hur man gör slut. Hittills handlar allt om heterosexualitet, 
(termen sex är den som används, men det handlar om kille och tjej 
tillsammans). Programmet avslutas med ett inslag om Karolina och Freja. I 
inslaget varvas sekvenser med Karolina sitter på ett tåg och pratar om sin 
flickvän Freja, med inslag med Freja som står på Stockholms centralstations 
perrong och väntar på att Karolinas tåg ska anlända.  

 
Karolina säger: Hon är så lugn och säker. Man blir så trygg med henne. 
Man behöver inte bekymra sig, alltså `hur mår hon idag, är hon på det 
humöret eller det humöret` utan hon är otroligt snäll överhuvudtaget. Hon 
kan lyssna, jag pratar mest och så är det hon som lyssnar, men det är ju 
tvärt om också. 
Bildtext: Perstorp–Stockholm 55 mil.  
Freja berättar: Vi träffades först på Internet och jag tror vi kände båda två 
på en gång att vi tyckte väldigt mycket om varandra och ville lära känna 
varandra mer och sen träffade vi varandra första gången för en månad sen 
ungefär nu. Det kändes jättebra och så blev vi tillsammans. 
 

I inslaget omfamnar de varandra på terminalen. Sedan sitter de i ett kök och 
äter, och pratar om hur det är att ha ett distansförhållande. Det som är 
intressant med det här programmet är att det i 20 minuter handlar om spel 
mellan könen och heterosexuell tvåsamhet. Sedan avslutas alltså programmet 
med berättelsen om Karolina och Freja. Det är en berättelse om att träffa 
kärlek via Internet och att sedan ha distansförhållande. Även i denna sekvens 
sker en del av berättandet ombord på ett tåg, men denna gång görs inte någon 
koppling mellan sexualitet och problem. Det enda problemet som är 
närvarande är vad som beskrivs som ett allmängiltigt problem med 
distansförhållanden. Möjligtvis kan man tänka sig att användandet av ett 
samkönat exempel när distansförhållanden diskuteras bygger på en 
föreställning liknande de i Homo i småstad  och några av ”Veckans 
homofråga” som handlar om homosexuellas svårigheter att träffa partners på 
hemorten, där Internet och tågresan fungerar som lösning.  

Oavsett anledningen till att ta ett icke-heterosexuellt exempel när det 
handlar om distansförhållanden kvarstår faktumet att samkönad sexualitet här 
skildras utan att termen homosexualitet används, vilket är ytterst ovanligt. 
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Ingen gång i detta program talas om vare sig hetero- homo- eller bisexualitet, 
däremot skildras alltså situationer som kan uppfattas som handlande om 
hetero- eller homosexualitet. Eftersom de sexualiteter som skildras i de båda 
ovanstående exemplen inte namnges betraktar jag dem som skildringar av 
icke-heterosexualitet. Att automatiskt och enbart kalla dem för skildringar av 
homosexualitet skulle vara att monosexualisera61 dem och osynliggöra att det 
här ges utrymme för andra möjliga positioner än som hetero- eller 
homosexuell (eftersom de inte ges någon sådan etikett). Till exempel kan de 
ses som uttryck för den tredje sexualitet som brukar namnges, nämligen 
bisexualitet som tenderar att hamna i skymundan. De kan också ses som att 
en kategorisering och namngivning inte är något oundgängligt, och heller inte 
det mest väsentliga för att förstå det personerna berättar om.    

Att heterosexualitet visas utan att benämnas som sådan är regel medan att 
andra sexualiteter skildras utan att benämnas som sådana är undantag. Det 
kan förstås som att även andra sexualiteter i Utbildningsradion kan skildras 
utan att vara föremål för en problematisering om det gestaltar sig på samma 
sätt som heterosexualitet, det vill säga följer regler för heterosexuell 
parbildning eller inte sticker ut på något annat sätt. Det finns dock anledning 
att återkomma till detta i kapitlets avslutning.  

 

Diskussion  
Den grundläggande skillnaden mellan hur olika sexualiteter behandlas i 
programmen har utgjort utgångspunkten för detta kapitel. Det faktum att 
heterosexualitet i huvudsak presenteras utan att namnges medan andra 
sexualiteter, främst homosexualitet, presenteras under särskilda rubriker och 
program har föranlett denna undersökning som fördjupar frågan om hur det 
går till när homosexualitet hanteras separat. Som framkommit görs detta på 
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61 Det vill säga att automatiskt anta att begär måste riktas mot ett specifikt kön 
(Hemmings, 1997:18). Denna tolkning öppnar upp för möjligheten att ifrågasätta 
huruvida det är rimligt att tolka innehållet i föregående kapitel som utsagor om 
heterosexualitet, eftersom den termen inte används där. Jag har dock inte funnit något 
stöd för att kunna tolka talet om STI och kondomer, eller talet om pornografi som 
utsagor om någon annan sexualitet än heterosexualitet, förutom i de fall då jag också 
påpekat det (t. ex. när Olle Waller talar om partners).  Det är dock inte omöjligt att en 
studie med ett biteoretiskt perspektiv skulle kunna hitta sprickor i det som jag tolkat 
som utsagor om heterosexualitet. 

 



 
 

en rad olika sätt och det finns även motsägelser, som när icke-
heterosexualitet presenteras utan att handla om just det och när 
heterosexualitet presenteras som ett diskussionsämne.  

De två vanligaste sätten att gestalta homosexualitet är genom berättelser 
om och iscensättningar av att komma ut ur garderoben samt genom relationen 
mellan stad och landsbygd. Genom dessa två synsätt framgår det hur 
homosexualitet görs till en fråga om risk och bejakande. Bejakandet av en 
homosexuell identitet som är ”öppen” och ”ute” framstår som ett ideal och 
öppenheten framstår i sig som en förutsättning för att kunna bejaka den 
homosexuella identiteten. Detta görs i relation till föreställningar om 
landsbygd och urbanitet, där bejakande av den homosexuella identiteten 
kopplas till staden, medan den dolda sexualiteten, den förtryckta innestängda 
homosexualiteten kopplas till landsbygden. Genom detta och talet om hot och 
våld görs landsbygden till en riskfylld plats för icke-heterosexuella, medan 
staden görs till en arena för frihet. På så sätt är det inte enbart homosexualitet 
som det skapas bilder av utan även av stad och landsbygd. Det är aldrig 
homosexualitet i sig som framstår som en risk utan omgivningens negativa 
attityder och intolerans, som främst förläggs till landsbygden.  

Särskiljandets logik där homosexualitet och heterosexualitet existerar 
som separata läggningar sida vid sida, där heterosexualiteten är vanligare och 
homosexualiteten mindre vanlig (som påpekas i Homo i småstad, och i Fråga 
Olle) utgör den vanliga grunden för hur sexualitet som identitet hanteras i 
programmen. Sexualiteterna är dock inte jämbördiga utan de heterosexuella 
beskrivs som fler och utgör den norm som de andra sexualiteterna jämförs 
med, varvid de antingen beskrivs som i princip likadana eller som 
annorlunda. Som konstaterats utgör komma ut-processer och garderoben som 
metafor en vanlig ram för hur homosexualitet behandlas. Garderoben 
beskrivs av Sedgwick (1990) som den stora berättelsen om homosexualitet 
under 1900-talet. Sedgwick menar att samhället har en minoriserande syn på 
homosexualitet. Med detta menar hon att homosexualitet ses som en enhetlig 
kategori som är i minoritet till det som är i majoritet och norm, det vill säga 
den syn som ligger till grund för programmens hantering av frågan. 

Garderoben har sin plats inom heteronormativiteten, då det naturligtvis är 
på grund av föreställningen om att alla är heterosexuella tills motsatsen 
bevistas som icke-heterosexuella över huvudtaget åläggs att ”avslöja” sin 
läggning. Det vill säga: om inte samhället i stort var heteronormativt skulle 
inte heller någon komma ut ur garderoben-situation existera (Lindholm, 
2003:18, 54). Därmed erkänner man genom själva förekomsten av Fråga 
Olles ”Veckans homofråga” (där garderoben används) indirekt att man är en 
del av en heteronormativ sexualitetsdiskurs inom vilken homosexualitet 
behandlas missgynnsamt. Själva prefixet ”hus” framför de homosexuella 
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experterna kan också tolkas i linje med detta, att det är inom ett 
heterosexuellt ”hus” de ges utrymme att uttrycka sig. Att den fysiska 
garderoben kanske syftar till att avdramatisera, ge en skämtsam eller ironisk 
anstrykning till det hela förtar inte detta grundläggande faktum.   

I programmen återskapas en kort-version av komma ut processen genom 
att personer talar inifrån garderober eller kliver ut ur garderober och svarar på 
frågor om homosexualitet. Det sker dock på olika sätt. En skillnad mellan de 
två sätten att använda garderoben som metafor är att i Stop! om sex, Identitet 
får personen i garderoben efter avslutad berättelse gå ut i det fria och 
promenera bort från garderoben. I Fråga Olle får personen istället gå tillbaka 
in i garderoben efter att frågan är besvarad. Detta sistnämnda kan sägas 
förmedla minst två bilder av detta fenomen. Först och främst stärker det 
bilden av homosexualitet som något speciellt, undanskymt och det tydliggör 
också ett särskiljande mellan homosexualitet och övriga ämnen som tas upp i 
programmet, genom det markerade avslutet när experten går in i garderoben 
igen. En annan tolkning är att eftersom ”att komma ut” inte är något som 
homosexuella kan göra en gång för alla, måste personen gå tillbaka in i 
garderoben för att sedan komma ut gång på gång, varje gång frågor om 
homosexualitet aktualiseras. Med andra ord: att garderoben stängs igen kan 
symbolisera att öppenhet om icke-heterosexualitet i ett heteronormativt 
samhälle är något som måste göras gång på gång, för varje nytt sammanhang 
där omgivningen inte vet om att någon inte är heterosexuell (se Butler, 
1991:16; se också Sedgwick, 1990:68). Som en kontrast till denna tolkning 
av användandet av garderoben står att det i det som faktiskt sägs 
framkommer att ”komma ut” är något man kan göra en gång för alla, och att 
komma ut utgör lösningen på problemet.  

Som framkommit av andra studier om hur det går till när homosexualitet 
hanteras som ett specifikt ämne (Røthing, 2008; Reimers, 2007; Larsson & 
Rosén, 2006) finns det här en rad skillnader. Här är det ”homosexuella 
själva” som talar såväl i Fråga Olle som i Utbildningsradion. Homosexualite-
ten finns därmed inte någon annanstans utan i programmen, dock i huvudsak 
under specifika rubriker och program. Det ges heller inga möjligheter att 
diskutera för eller emot homosexualitet, utan tittaren uppmanas att krossa 
fördomar mot homosexuella, som i Homo i småstad  där programledaren 
avslutar med följande uppmaning:  

 
Vad gör du själv för att slå sönder fördomarna? Det kanske är den 
viktigaste frågan. Gå in på webben och diskutera, www.ur.se/stop 

 
Givetvis befäster denna uppmaning en föreställning om att det finns fördomar 
mot homosexuella, men det är värt att notera att den som tilltalas (du själv) 
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inte positioneras som vare sig hetero- eller homosexuell, vilket innebär att 
”alla” inkluderas i arbetet mot dessa fördomar. Detta kan kontrasteras mot 
läroböcker där en underförstått heterosexuell person tilltalas och uppmanas 
att fundera över sina tankar om homosexualitet (Larsson & Rosén, 2006:15).   

I Fråga Olle  finns det dock goda möjligheter att diskutera om inte för 
eller emot homosexualitet så väl vad som uppfattas som mindre önskvärda 
uttryck för homosexualitet. Dessa diskussioner öppnas upp genom frågor som 
är ställda ur ett utifrånperspektiv och paradoxalt nog vid de enstaka tillfällen 
då det var uttryck för heterosexualitet som skulle diskuteras. När det i Fråga 
Olle talas om fördomar mot homosexuella är det utifrån antagandet om att 
alla egentligen är lika eller att man inte får peka ut olikheter. Detta kan 
förstås mot bakgrunden av ett tydligt drag inom ”den nya öppenheten”, 
nämligen assimilering av avvikelser in i normen. Genom en bild av en 
universell mänsklighet som egentligen vill samma saker har man bortsett 
ifrån att den universella bilden egentligen är heteronormativ. Heterosexualite-
ten osynliggörs som en grupp bland andra och får stå som mall för det 
universella, och det som då går emot åläggs att passa in i mallen, annars blir 
det avvikande i en negativ bemärkelse (Rosenberg, 2002:100-103). Att tala 
om olikhet blir något fult, eftersom man ska tycka att alla är lika. I ett sådant 
synsätt blir det som inte är likt allt annat något som ska tystas ned eller 
bortförklaras. I och med det bortses det ifrån att alla kanske inte eftersträvar 
att uttrycka sin sexuella identitet i enlighet med normen. Det är i detta 
spänningsfält mellan annorlunda och lika som ”Veckans homofråga” ofta rör 
sig. Här framkommer ibland skillnader och olika uttryck för homosexualitet, 
exempelvis bögslang, butchflator, fjollor, darkrooms med mera, där de som 
uttalar sig i egenskap av icke-heterosexuella inte alls försöker förneka att alla 
homosexuella faktiskt inte är som heterosexuella antas vara, medan de 
heterosexuellt identifierade gästerna försöker tona ned skillnader. Betoningen 
på olika uttryck för homosexualitet är dock, precis som med i princip allt 
annat i Fråga Olle något som berörs hastigt och också är föremål för skämt. 
Likväl finns det där en glimt av homosexualitet som inte försöker framställa 
sig i enlighet med en heterosexuell norm. Därmed finns det där, om än 
sporadiskt, en queer potential.  

I Utbildningsradion är man i huvudsak fokuserad på assimilering. Detta 
görs bland annat genom att tona ned sexualitet i betydelsen sexuella praktiker 
till förmån för betoning på allas rätt att välja objekt för sin kärlek. Vidare kan 
de två tillfällen när icke-heterosexualitet skildras som exempel på en generell 
problematik (utseendefixering och distansförhållanden) och det icke-
heterosexuella inte betonas på något särskilt sätt ses som ett uttryck för 
assimilering. Genom att framställa icke-heterosexuella ungdomar på samma 
sätt som heterosexuella ungdomar vanemässigt används i alla andra exempel 
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på generella problematiker, ges en bild av att det inte föreligger någon 
skillnad mellan hur generella problematiker tar sig uttryck för ungdomar med 
olika sexualiteter. Därmed bortses från de skillnader mellan homo- och 
heterosexuella ungdomars möjligheter (exempelvis att öppet uttrycka sina 
känslor) som lyfts fram i övrigt, som i Homo i småstad. Det exemplen också 
gör är att producera bilden av att garderoben kanske inte är oundgänglig, det 
vill säga det är inte obligatoriskt med en utläggning om en persons specifika 
läggning innan personen kan börja berätta om något. Istället för att enbart se 
dessa exempel som manifesteringar av ett assmiliatoriskt synsätt menar jag 
att de även kan ses som iscensättningar av sexualitet som rör sig bort ifrån 
den ständigt upprepade dikotomin hetero/homo som för det första delar in 
sexualiteten i två separata läggningar vilket skymmer andra möjligheter och 
för det andra tenderar att överordna heterosexualiteten. Denna typ av 
iscensättningar öppnar upp för en mer komplex syn på sexuell identitet och 
bör därmed ses som en framkomlig väg bort ifrån normerande kategorise-
ringar.  
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Κ Α Ρ Ι Τ Ε L  S J U  

 

Avslutande diskussion 

 
Avsikten med detta kapitel är att föra samman och utveckla några av studiens 
huvudresultat. Inledningsvis vill jag återknyta till hur urvalet av de områden 
som presenterats och analyserats gick till. De teman som varit föremål för de 
föregående tre kapitlen valdes ut på grundval av att de på olika sätt 
aktualiserar ett risk- eller bejakandeperspektiv. Den andra helt avgörande 
aspekten var att de skulle förekomma mer eller mindre frekvent i samtliga 
fyra serier. Min intention var att ge en bild av vilka ämnen som görs till mest 
centrala i denna typ av undervisning och upplysning. Ett tydligt resultat av 
undersökningen är att könssjukdomar, pornografi och homosexualitet är de 
vanligaste förekommande ämnena. De är de vanligaste på så sätt att de 
förekommer mer eller mindre frekvent i programserier riktade till olika 
målgrupper, producerade av olika aktörer mellan 1998 och 2004. Utifrån 
detta resultat är det rimligt att anta att detta är områden som ständigt 
återkommer i samtida upplysning och undervisning om sex och samlevnad. 

Mer specifikt har studiens frågeställningar syftat till att synliggöra vilka 
föreställningar och normer kopplade till sexualitet(er) och genus som 
förekommer, utmanas eller reproduceras inom de vanligt förekommande 
ämnena. De mest påtagliga resultaten från denna studie är att sexualundervis-
ning och sexualupplysning i TV producerar och reproducerar normer kring 
hur sexualitet och genus bör göras. För att kunna uttala sig – vare sig det 
handlar om att ifrågasätta olika företeelser eller att bygga vidare på 
existerande och välkända synsätt – måste programmen använda sig av 
normer. Ett viktigt resultat är att denna typ av program bidrar till en 
rangordning av olika sexuella identiteter och praktiker, där några framstår 
som vanliga, naturliga och önskvärda, medan andra blir annorlunda, mindre 
vanliga, onaturliga eller rent av äckliga. Hur detta går till har framgått de i 
empiriska kapitlen. I detta avslutande kapitel kommer de viktigaste och mest 
framträdande aspekterna att diskuteras och utvecklas. Jag vill dock först ge 
några reflektioner kring urval, tolkningar och diskutera alternativa 
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angreppssätt som hade kunnat ge andra svar än de som erhållits genom det 
valda tillvägagångssättet.  

När jag påbörjade undersökningen av Stop! om sex, Ramp, Stop! och 
Fråga Olle  och samtidigt tog del av tidigare forskning om sexualundervis-
ning och sexualupplysning blev det tydligt att denna typ av undervisning och 
upplysning i hög grad står i ett samspel med det omgivande samhället och att 
innehållet därför bör förstås i relation till omgivande debatter och 
strömningar. Som framkommit kan till exempel det sätt som man diskuterar 
pornografi relateras till vid den tidpunkten aktuella debatter om pornografins 
skadeverkningar bland unga och på samma sätt bör frågor om homosexualitet 
förstås mot bakgrund av ”den nya öppenheten” (Rosenberg, 2002). Genom 
detta har studien inte enbart tagit fasta på hur olika subjektspositioner skapas 
och kopplas samman med specifika utsagor, utan detta har också relaterats till 
aspekter som ligger utanför programmen. På så sätt har studien 
förhoppningsvis kunnat bidra till att ge en bild av vilka frågor och perspektiv 
som aktualiseras i denna typ av upplysning och undervisning om sexualitet 
och hur detta kan förstås i ett vidare sammanhang.  

Då jag ville undvika att hamna i en jämförande studie där ytterligheter 
från å ena sidan programserier från Utbildningsradion och å andra sidan 
Fråga Olle  ställs mot varandra fann jag att det var rimligt att ta fasta på 
sådant som var återkommande inom samtliga serier. Att jämföra serierna från 
Utbildningsradion med Fråga Olle  skulle nämligen kunna hamna just i ett 
utpekande av ytterligheter, något som skulle vara missvisande då det faktiskt 
ämnesmässigt finns stora likheter mellan programserierna. Vidare föreligger 
det skillnader mellan de tre serierna från Utbildningsradion, även om vissa 
frågor, exempelvis sexuellt överförbara infektioner (STI) och kondomanvän-
dande, hanteras på i princip samma sätt i serierna Stop! om  sex och Stop!. 

Jag vill därför peka ut några skillnader vad gäller de ämnen som 
behandlas i programmen utöver de ämnen som diskuterats hittills. Det finns 
nämligen ämnen som diskuteras i Utbildningsradions serier, men inte i Fråga 
Olle och vice versa. I Utbildningsradion, främst i serien Stop! om sex , 
diskuteras frågor om mångkultur och ”kulturkrockar”, mäns våld mot 
kvinnor, sexuella övergrepp, tonårsgraviditet och abort, samtliga ämnen som 
i princip inte förekommer i Fråga Olle. Det är bland annat genom skildringar 
av dessa ämnen som Stop! om sex  får en hög andel programtid som kan 
förstås som risk (vilket framkom i kapitel tre). Merparten av de segment som 
behandlar ovanstående ämnen använder sig nämligen av det jag tolkat som 
ett riskperspektiv, vilket kanske inte är förvånande. Fråga Olle  har däremot 
fokus på olika sexuella praktiker och tekniker, aspekter som inte på något sätt 
ges en framträdande position i Utbildningsradions program. I Fråga Olle  
nämns en rad sexuella praktiker, exempelvis ”felching” (prog. 5, 2003) och 
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”rimming” (prog. 8, 2004) som genom diskussioner i studion framstår som 
förhållandevis avancerade och inte helt önskvärda tekniker. Slutligen finns 
det områden som finns i någon eller flera av Utbildningsradions serier och i 
Fråga Olle, till exempel diskussioner om förälskelse och kärlek samt om hur 
man inleder och avslutar förhållanden. Beroende på vilken nivå en 
tematisering görs går det naturligtvis också att hitta andra likheter och 
skillnader utöver de nyss nämnda.  
 

Tematisering reproducerar särskiljande 
För att återgå till det som undersökts närmare har den tematisering jag gjort 
delvis rört sig på en program- och rubriknivå. Områden som av 
programmakarna getts egna program eller uttryckligen behandlats som 
specifika frågor har fokuserats, varvid jag skapat teman om STI och 
kondomanvändande, pornografi och homosexualitet. Inom dessa teman har 
sedan vidare tematiseringar gjorts, vilka tillsammans bygger upp respektive 
kapitel. En följd av detta sätt att tematisera är att homosexualitet även i detta 
arbete presenteras (i huvudsak) under en särskild rubrik som ett särskilt 
område.  

Därmed gör jag mig skyldig till en liknande särskiljning som den jag 
problematiserar. Detta visar att studien fastnat i en logik inom vilken man 
först måste peka ut och namnge något för att sedan kunna ifrågasätta det. 
Kanske hade detta kunnat göras på ett annat sätt, men likväl speglar min 
framställning hur olika sexualiteter hanteras och namnges i programmen. 
Mitt tillvägagångssätt har varit att inrikta studien mot specifika ämnen och 
inom dem bland annat peka på hur heterosexualiteten görs till norm både i 
talet om STI och kondomanvändande och i relation till pornografi. Dessa 
båda kapitel kan också läsas som att de handlar om just heterosexualitet, 
vilket också påpekas i kapitlen och tydliggörs genom kapitel fyras rubrik 
(Sexuellt överförbara infektioner – en heterosexuell angelägenhet). I studien 
har alltså hanteringen av själva ämnet legat i förgrunden och inte görandet av 
heterosexualitet i sig. Att på motsvarande sätt presentera heterosexualitet som 
ett ämnesmässigt tema och diskutera det under en egen rubrik hade inte låtit 
sig göras. Ett sådant kapitel hade nämligen kunnat handla om i princip vad 
som helst eftersom heterosexualiteten utgör en undertext till programmen i 
stort. Om tematiseringen hade gjorts på en annan nivå än den ämnesmässiga 
hade det dock definitivt varit görbart. Till exempel hade studien i stort kunnat 
inriktas på att studera hur heterosexualitet görs i programmen, oavsett ämne.  
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Dubbeltydighet  
Själva utgångspunkten i risk och bejakande skapar möjligheten att lyfta fram 
olika sidor av samma ämne. Det framgår då till exempel att pornografi i 
bemärkelsen sexuellt explicita bilder producerade i syfte att upphetsa tittaren 
sexuellt i huvudsak framställs som en risk men också som en möjlighet till 
bejakande av sexualiteten. Det hela är avhängigt ifall det är killar eller tjejer 
som ska ta del av det i kombination med en rangordning av vilka sexuella 
uttryck som är önskvärda att skildras på film.  

Jag har genomgående försökt visa så väl vilka synsätt som dominerar 
som vilka utsagor som problematiserar det dominerande. Detta ska inte 
betraktas som en relativistisk hållning där allt anses ha samma tyngd vare sig 
i programmen i sig eller i min framställning. Det ska snarare ses som en 
spegling av att de program som studerats i olika mån förefaller vinnlägga sig 
om att presentera olika röster och synsätt. I Utbildningsradions serier görs 
detta ibland genom en regelrätt debatt, som i fallet pornografi. Det görs också 
genom att ungdomar i studion och genom intervjuer ger skilda synsätt på en 
specifik fråga, exempelvis kondomanvändande. I Fråga Olle görs det genom 
att programledaren, gästerna och en eller ibland två experter (Olle Waller och 
”husbögen” eller ”husflatan”) får möjlighet att ge sin syn på saken. På så sätt 
finns det på mikronivå, i en specifik diskussion, utrymme för olika synsätt. 
Om man lyfter blicken från en sådan nivå och studerar hur ett ämne 
behandlas överlag, till exempel genom flera studiodiskussioner, brevfrågor 
och annat så går det att spåra dominerande synsätt men även aspekter som 
talar emot dessa.  

Till exempel har jag funnit det relevant att lyfta fram en bildtext som 
säger att nästan tre av fyra killar tycker att pornografi är förnedrande, eller att 
det finns en enstaka kille som tycker att man ska använda kondom och att det 
inte är något problem. På samma sätt har jag lyft fram att det finns tjejer som 
uttalar sig positivt om analsex. Vidare har det framkommit att det 
dominerande sättet att artikulera homosexualitet är i form av ett särskilt 
ämne, men att det också finns exempel där icke-heterosexualitet presenteras 
utan särskild problematisering eller utpekning. Dessa nyanser finns alltså, 
men tar inte udden av det dominerande, till exempel att kondomanvändande 
(i Utbildningsradion) framstår som en komplicerad praktik, att analsex ses 
som något som tjejer tvingas till och att homosexualitet underordnas och 
jämförs med heterosexualitet som ges en normerande position. 
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Föreställningar om ”killar” och ”tjejer” och 
sexuell lust 
De subjektspositioner som skapas och reproduceras mest frekvent i 
programmen är ”killar” och ”tjejer”. Det är utifrån dessa benämningar 
diskussioner och reportage ofta tar sin utgångspunkt. De sätt varpå ”killar” 
och ”tjejer” artikuleras är också vanligtvis uppbyggt kring en förväntan om 
att dessa kategorier antas ha skilda infallsvinklar. Mycket tid går åt till att 
försöka underlätta för att dessa grupper ska kunna närma sig varandra och 
tillsammans hänge sig åt relationer eller samlag. Till exempel förstås killars 
pornografikonsumtion som något som kan förstöra den heterosexuella 
relationen. Grunden för den heterosexuella matrisen (Butler, 1990/1999), det 
vill säga föreställningen om att det finns två separata kön som förväntas 
begära och komplettera varandra, är på så sätt något som ständigt 
reproduceras i programmen. Däremot ifrågasätts ibland en genusordning där 
mannen är överordnad kvinnan, till exempel föreställningen om att mannen 
ska vara den som initierar och kontrollerar en sexuell akt. Programmen 
förordar alltså en viss modifikation av de maktrelationer som skapas inom 
matrisen. Detta är ett tydligt exempel på hur programmen försöker 
problematisera normer som de menar råder. 

I huvudsak görs det genom det som jag tolkar som ett bejakande av 
tjejers sexualitet och möjligheter att uttrycka sin sexualitet. Tjejer ska tala om 
sex lika öppet och grovt som killar, de ska ta för sig sexuellt som killar och 
de ska titta på bilder skapade i syfte att hetsa upp tittaren sexuellt (erotik och 
sensuella filmer) precis som killar som tittar på ”hårdare” pornografi. 

Bragg och Buckingham som betonar mediernas fördelar gentemot 
skolans undervisning menar att medierna har en mer sexualbejakande ton, 
inte minst vad gäller kvinnors sexualitet:      
 

Further, media and consumer culture contrast strikingly with formal 
schooling in that they privilege rather than suppress ”discourses of desire” 
and explicitly address women as active, desiring individuals (Bragg & 
Buckingham, 2002:34). 
 

Det är fullt möjligt att den brittiska sexualundervisningen i högre grad än den 
svenska utgår ifrån ett moraliserande perspektiv och undertrycker tjejers 
sexualitet. Det är emellertid svårt att uttala sig generellt om den svenska 
undervisningen eftersom den, som konstaterades i det inledande kapitlet, ser 
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olika ut och ges varierande utrymme vid olika skolor.62 Studier som 
undersökt hur skolan hanterar frågor om killars och tjejers sexuella lust och 
möjligheter att uttrycka den påtalar dock att tjejers sexualitet problematiseras 
och kopplas till ”mens, graviditet och sjukdomar” medan frågor om lust inte 
ges någon framskjuten position (Lundgren & Sörensdotter, 2004:85,87). 
Vidare kopplas sexuell lust på ett självklart sätt till manlighet, medan tjejers 
sexualitet ofta kopplas till förälskelse och kärlek (Bäckman, 2003:188, 
passim; Bolander, 2001:56).  

Den delundersökning som presenterades i kapitel tre, där det framgår att 
Fråga Olle  till stor del presenterar sitt innehåll utifrån ett sexualbejakande 
perspektiv, kan kanske förstås utifrån det större mönster som Bragg och 
Buckingham pekar på i citatet ovan. För att kunna tilltala en stor publik 
förefaller det som om svåra eller tråkiga ämnen eller ett alltför moraliserande 
tilltal inte är gångbart. I frågan om tjejers sexualitet ger dock samtliga fyra 
programserier som här undersökts en bild av att killar och tjejer ska ha 
samma möjligheter att ta initiativ till sex och leva ut sin sexualitet. Här 
framhålls att det finns en dubbelmoral kring tjejers sexualitet och att det är ett 
förhållande som måste förändras.  

För att vidare tydliggöra hur man försöker bryta ned den dubbelmoral 
som omgärdar tjejers sexualitet och istället bejaka den ger jag här ytterligare 
tre exempel på detta. Det första är hämtat från Stop! om sex , avsnittet 
Spelregler. Programmet består av två gruppdiskussioner, en i vilken killar 
pratar om tjejer och en i vilken tjejer pratar om killar. Programmet bygger 
alltså på en indelning i två separata kön och diskussionen kommer sedan att 
präglas av föreställningar om det ”egna” och det ”motsatta” könet. 
Programledarna för följande dialog: 
 

Sam: Det verkar som att vi killar tänker mer på sex än vad ni brudar gör.  
Emma: Nej, det tror inte jag. Jag tror vi tänker lika mycket på sex och går 
runt och är sådär lite småkåta, fast i det tysta. Vi säger inte, eller visar inte 
utåt för det är inte alls lika accepterat för tjejer på nåt sätt.  
Sam: Men jag tycker det är fördjävligt faktiskt. Jag tycker det vore ganska 
skönt om tjejerna kom fram och sa vad de tyckte och vad de ville göra. Det 
skulle underlätta för oss också faktiskt.  
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62 Det går dock naturligtvis att uttala sig generellt om skolans undervisning med 
avseende på hur den regleras genom läroplanen och kursplaner. 
 

 



 
 

I relation till det ovanstående kan även ett kort exempel från Fråga Olle vara 
belysande. Olle Waller kommenterar talet om sexuellt utlevande tjejer som 
”slampor” eller ”slynor” på följande sätt: 
 

Olle Waller: Sen tycker jag, vi får alla hjälpas åt (Olle i närbild, pekar med 
hela handen) tjejers och killars sexualitet och rätten att uttrycka sin 
sexualitet en gång för alla det måste väl för fan vara så att vi måste vara 
jämställda på den punkten. Herregud, 2003, kom igen! (Prog. 9, 2003) 

 
Som framgår är detta en fråga vars betydelse markeras genom användandet 
av kraftuttryck (som fördjävligt, fan och herregud). I dialogen mellan 
programledarna i Spelregler uppfordras tjejer att ta för sig sexuellt. Den 
lösning som programledaren Sam presenterar går ut på att det är tjejer som 
ska ändra sig, våga säga vad de gillar, ta plats och på så sätt underlätta att det 
heterosexuella mötet kommer till stånd. Exemplet från Fråga Olle är ett av 
flera på samma tema och denna typ av uppmaning som finns i exemplet 
relateras vanligtvis till resonemang om att anledningen till att det inte anses 
lika accepterat för kvinnor att ha tillfälliga sexuella förbindelser som män står 
att finna i en kvarleva av otidsenliga samhälleliga värderingar. Det finns dock 
brevfrågor som ifrågasätter huruvida killar och tjejer verkligen uttrycker sin 
sexualitet på samma sätt: 
 

Programledaren läser en brevfråga: Morsning! Går verkligen brudar ut för 
att skaffa sig ett ligg, jag menar på det sättet vi killar gör? Hälsningar 
Johan [.] 
Olle Waller: [.] Det visar sig alltså när tjejer ska beskriva tillfälliga one 
night stands och annat så sker det ofta ändå i termer av kärlek, av 
förälskelse, eller nån tillfällig förälskelse. Jag tror att hela vårt samhälle 
genomsyras utav en förväntan om kärlek kopplat till sexualitet, men den är 
extra tuff på tjejer, det får man nog säga. Så att dom kanske i högre 
utsträckning än killar uppfinner den här kärleken för att få tillgång till det 
här tillfälliga sexet. Men det är klart, tjejer är som folk är mest. (skratt i 
soffan.) (Prog. 3, 2004) 

 
Alla tre exemplen aktualiserar en föreställning om att kvinnor egentligen 
känner samma sexuella lust som killar och vill ha tillfälligt sex i lika hög 
grad. Grunden för diskussionerna är alltså att det finns två separata kön, men 
att dessa egentligen är lika varandra i frågan om sexuell lust. Till 
subjektspositionen ”kille” kopplas en stark sexuell lust, som i det första 
exemplet där diskussionen utgår från att killar tänker mycket på sex, och i det 
sista exemplet där brevskrivaren utgår från att killar ”går ut för att skaffa sig 
ett ligg”. Det är mycket som tas för givet gällande killars sexualitet och denna 
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homogenisering av positionen kille som här görs ifrågasätts sällan. 
Subjektspositionen ”tjej” tillskrivs inte någon egen sexualitet med specifika 
uttryck, utan det antas finnas en universell sexualitet som alla egentligen vill 
hänge sig åt, men som fortfarande hittills i första hand förbehållits 
(heterosexuella) killar. Att det är just killar som utgör originalet som tjejer 
jämförs med är både uttalat och outtalat. Det outtalade syns i relation till 
denna fråga när Olle Waller talar om att ”tjejer är som folk är mest” där 
”folk” är de som vill ha tillfälligt sex utan att vara kära, något som är en 
egenskap som knyts till positionen ”kille”. 

Wendy Hollway (1984/1998) beskrev i mitten av 1980-talet ett antal 
diskurser utifrån vilka människor talar om och formar sin förståelse om 
sexualitet. Jag har hittills nämnt diskursen om manlig sexdrift, i vilken mäns 
otyglade sexdrift beskrivs som ett biologiskt faktum. Som en avkomma 
(offspring) till denna talar Hollway om en tillåtande diskurs (permissive) där 
de föreställningar som bildar diskursen om manlig sexualitet har kommit att 
överföras även till kvinnor. Indelningen i två separata kön är intakt men båda 
könen tillskrivs då en naturlig drift som ska ges utrymme. I de program som 
studerats här handlar det dock inte om en tillåtande eller tolerant diskurs utan 
snarare om en bejakande sådan. Det produceras en uttryckt uppfattning om 
att alla, oavsett genusbestämning, vill ha sex och att alla ska få ha sex. Att 
även den bejakande diskursen är en utlöpare av en föreställning om mäns 
sexualitet är tydligt, genom att det görs just med hänvisning till hur killar 
agerar.   

Det ständiga talet om tjejer och killar och uppmaningarna om att tjejer 
ska ha rätt att vara som killar bibehåller bilden av att det finns dessa två sätt 
att vara, att vara kille eller tjej. Det ges inga möjligheter att undslippa dessa 
positioner. Det produceras en dikotom förståelse av genus inom vilken 
mannen bibehålls som norm, som kvinnan jämförs med. Här fastnar 
argumentationen i ett cirkelresonemang där programmen trots att de försöker 
bryta upp gränserna mellan dessa grupper istället återskapar dem som minst 
lika stabila som de var innan. En ytterligare norm som görs genom detta 
sexualbejakande tal är sex som ett imperativ. Sex, i betydelsen kroppsliga 
akter, framstår som en oerhört central del av livet. ”Alla” förväntas ständigt 
tänka på sex, vilja ha sex eller leta efter möjligheter till sex.  
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Normalt och mer normalt än annat 
Det finns en föreställning om att samtida sexualupplysare framhåller att ”allt 
är normalt” så länge det sker mellan samtyckande personer (se Bergenheim, 
2005:379). Det må ligga någonting i detta, även om det i programmen inte 
uttrycks på det sättet. Överlag undviker man nämligen att uttryckligen säga 
att något är normalt eller onormalt. Därmed inte sagt att en del aspekter inte 
framställs som mer normala än andra, och framför allt mer önskvärda än 
andra. Som redan framkommit är heterosexualitet och det heterosexuella 
samlaget företeelser som ges en normerande position. Idealiskt sett ska 
samlaget genomföras med kondom (om det inte sker inom ett etablerat 
förhållande). Vidare ska samlaget inte vara för tekniskt eller kräva 
förberedelser.  

Normer, normalitet och normalt är termer med dubbeltydiga innebörder. 
Termen normal kan användas både i bemärkelsen vanligt förekommande och 
i bemärkelsen önskvärd och förväntad. I relation till de studerade 
programmen kan man se att det som framställs som normalt i betydelsen 
”mycket vanligt förekommande” inte med nödvändighet presenteras som 
något önskvärt. Till exempel är beteendet att inte använda kondom vid nya 
sexuella kontakter eller killar som tittar på pornografi två företeelser som 
definitivt framställs som vanliga – pornografikonsumtion framstår i det 
närmaste som ett led i att bli till som (heterosexuell) kille – men också som 
beteenden som ska stävjas. Det normala behöver alltså inte vara önskvärt.  

Jag har i analyserna inspirerats av Gayle Rubins (1984/1993) beskrivning 
av hur sexuella identiteter och praktiker rangordnades på en samhällelig nivå 
i USA i mitten av 1980-talet. Att studera hur sexualiteten rangordnas inom 
sexualupplysning och sexualundervisning är dock ett annat projekt än att 
försöka ringa in normer i samhället i stort. Sexualupplysning och 
sexualundervisning är inte enbart uttryck för samhälleliga normer utan syftar 
aktivt till att producera bilder av vad som är önskvärt. Det som framförs i 
sexualundervisnings- och sexualupplysningsprogram i TV kan därför 
potentiellt sett gå emot eller utmana sexuella normer som förs fram på andra 
håll i samhället, till exempel i andra medier, eller i skolans sex- och 
samlevnadsundervisning. Det är exempelvis fullt möjligt att experternas, 
såväl i Utbildningsradion som i Fråga Olle , uppmaning att tjejer ska 
penetrera sina pojkvänner analt med en strap-on eller annat föremål, eller att 
tjejer ska titta på erotisk (lesbisk) film för att bejaka sin sexualitet, är sådant 
som skulle kunna betraktas som uppseendeväckande och inte i enlighet med 
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brett förankrade uppfattningar om hur ungdomars sexualitet bör ta sig 
uttryck. Här uppvisar dessa program en djärv sida som känns fjärran från 
skolans sexualundervisning, åtminstone utifrån de bilder som ges av den 
genom dagspress som citerades inledningsvis och genom de bilder som ges 
av den i programmen, något jag kommer att återkomma till avslutningsvis.  
 

 

Samlagsnormen 
Normer verkar förstås också på en subtil nivå, där det inte enbart är vad som 
faktiskt sägs utan även det som inte sägs som tillsammans skapar en 
(tillfällig) fixering av betydelser. Ur ett diskursanalytiskt perspektiv handlar 
det då om att studera såväl vad som sägs som vad som inte sägs (Foucault, 
1969/2002; 1971/1993). En sådan läsning av programmen visar att talet om 
pornografi, könssjukdomar och kondomanvändande bidrar till att återskapa 
det heterosexuella samlaget som norm. Detta är på intet sätt unikt, utan en 
företeelse som även iakttagits i studier av svenska och amerikanska 
läroböcker som behandlar sexualitet (Larsson & Rosén, 2006; Nysäter, 2004; 
Snyder & Broadway, 2004). 

Det finns dock stora skillnader mellan hur detta görs i programmen och 
hur det görs i läroböcker. I läroböckerna presenteras samlaget som ”det 
riktiga sexet” och andra praktiker, i den mån de överhuvudtaget nämns, 
beskrivs som förspel som ska underlätta att penis förs in i slidan. För att 
tydliggöra detta ger jag ett exempel från en förhållandevis ny (2004) lärobok 
i naturorienterade ämnen för grundskolans senare år: 
 

Ett riktig t samlag börjar med ett förspel där mannen och kvinnan väcker 
den sexuella lusten hos varandra. När mannen blir sexuellt upphetsad 
slussas blod ut i penis som då blir styv och reser sig (mannen får erektion, 
stånd). Det gör att penis kan föras in i slidan (Nordling et al, 2004:61). 
(min kursivering) 
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Förklaringen till att läroböcker uttryckligen placerar samlaget som norm är 
att böckerna i första hand presenterar sex som en biologisk drift, där det 
primära syftet med sex är reproduktion (Larsson & Rosén, 2006; Nysäter, 
2004; Snyder & Broadway, 2004). Som Larsson och Rosén (2006) påpekar 
så utgår läroböckerna från en biologisk diskurs som får tjäna som 
huvudsaklig förklaring för sexualitetens roll och funktion i samhället. I den 
biologiska diskursen blir reproduktion en nodalpunkt (Laclau & Mouffe, 
1985/2001:112),  ett särskilt privilegierat tecken kring vilket andra tecken, till 
exempel förspel, erektion och samlag, ordnas. I denna typ av böcker framgår 

 



 
 

det genom bilder och text hur ett samlag går till. I sådana sammanhang kan 
samlaget förstås som ett imperativ (Jackson, 1984), genom att uttryckligen 
presenteras som ”det riktiga sexet”. I programmen förhåller det sig dock på 
ett annat sätt. Där är biologi inte något som uttryckligen diskuteras eller 
används som förklaring. Man utgår inte ifrån sex som en i första hand 
reproduktiv akt och presenterar heller inga anatomibilder av hur ett vaginalt 
samlag går till eller liknande. Därför handlar det här inte om samlaget som ett 
biologiskt faktum eller några explicita uppmaningar om att samlaget är ”det 
riktiga sexet”.  

Läroböckerna har generellt en föreskrivande ton, de berättar hur det är, 
medan TV-programmen har en diskuterande och i någon mån problematise-
rande ton. Så är dock inte fallet vad gäller det vaginala samlaget. Det framstår 
som det vanliga, önskvärda; det som inte kräver någon förklaring. Samlaget 
blir en synonym till sex, till exempel är det detta som åsyftas med uttryck 
såsom att ”ha sex” ett ”one night stand”, eller att det ”hettar till”. Genom att 
tala om analsex som onaturligt, äckligt och ”fel hål” gör man samtidigt det 
vaginala samlaget till det som tas för givet som det normala och det ”rätta”. 
Detta är särskilt noterbart i Utbildningsradions program och en tänkbar 
förklaring till detta fenomen är att man där sällan talar om olika sexuella 
praktiker över huvud taget, och när man gör det så talar man i huvudsak om 
praktiker som anses mindre önskvärda. Detta gör att det vaginala samlaget 
lämnas utanför diskussionen och därmed blir oproblematiserat som en tyst 
norm. Att i detta sammanhang tala om det heterosexuella vaginala samlaget 
som ett imperativ kan kanske förefalla överdrivet, men det är ingen tvekan 
om att det tas för givet som självklart och naturligt. 
 

 

Visualisering av det ”annorlunda”: förändring, 
stagnation eller förstärkning av normen? 
Med subjektspositionerna ”kille” och ”tjej” följer vanligtvis obligatorisk 
heterosexualitet. De två dikotomiska genuspositionerna gör sexualitet och 
genus simultant och oproblematiskt. Detta kan bland annat iakttagas genom 
att man inte använder själva termen heterosexualitet när man syftar på sex 
mellan kroppar som förstås som manliga och kroppar som förstås som 
kvinnliga (dvs. ”killar” och ”tjejer”). I de fall det handlar om andra 
sexualiteter framgår det uttryckligen av rubriker att nu handlar om 
homosexualitet eller bisexualitet, eller genom att den person som talar 
presenteras som eller presenterar sig själv som homosexuell eller bisexuell.  

190 
 



 
 

Indelningen i homo/hetero ger en bild av att sexualiteten kan avgränsas 
och göras till en specifik identitet. Som framkommit i kapitel sex finns det i 
Fråga Olle ett utrymme för att också lyfta fram olikheter inom gruppen icke-
heterosexuella, något jag menar utgör en queer potential. Detta är dock 
undantag och inte det som dominerar. En majoritet av programtiden ägnas ju 
nämligen åt heterosexualitet som inte namnges. Insprängt i detta ges plats för 
homosexualitet – främst under en egen rubrik, men även vid ett fåtal tillfällen 
i form av homo- eller bisexuell gäst. Det är en inkorporering av homo- och 
bisexualitet, som leder till att det heterosexuella ändå får stå kvar som norm 
och utgöra det som homosexualiteten jämförs med. I Fråga Olle  ges 
dessutom utrymme för vad som kan betraktas som fördomar mot 
homosexuella, vilket i kombination med det ständiga och dubbeltydiga 
skämtandet kan öppna upp för tittare som är negativa till homosexualitet att 
välja att fokusera på dessa tillfällen och inte ”störas” av att man faktiskt 
behandlar ämnet överhuvudtaget. 

Fråga Olles  ”Veckans homofråga” och inte minst de tillfällen som jag 
menar utgör en queer potential kan förstås i linje med en välkänd beskrivning 
av den kommersiella televisionens logik. John Fiske (1987:passim) menar att 
det som främst gör den kommersiella televisionen till ett framgångsrikt 
medium är dess förmåga att blanda reaktionär text med radikal text. Med 
detta menar han att televisionen i första hand fungerar som en förstärkare av 
dominerande ideologier, men att dessa blandas upp med en mindre mängd 
kontroversiella ämnen. Genom att blanda dessa ytterligheter kan alla tittare 
känna igen sig och uppskatta det som visas. Frågan är dock i vilken mån 
uppblandningen av radikal text (den queera potentialen) förmår förändra den 
dominerande ideologin, i det här fallet heteronormativiteten.  

Frågan om visualisering av normbrytande subjekt och i vilken mån detta 
kan förändra synen på sexualitet är återkommande i queerteoretiska studier, 
cultural studies och medievetenskap. Den har diskuterats som ett uttryck för 
en förändring av synen på homosexualitet från avvikande och stigmatiserad, 
men därmed inte till att förstås som jämbördig med heterosexualitet. Istället 
har specifika former av homosexualitet kommodifierats och använts till 
exempel i marknadsföring (Ragusa, 2005). Det har påtalats att den specifika 
form av homosexualitet som synliggjorts i huvudsak utgörs av vita, 
stilmedvetna, rika män som i form av stereotyper gestaltas i dramaserier som 
Will och Grace och ”makeover”-program som Queer eye for the st raight guy 
(Avila-Saavedra, 2009). Det finns dock också studier som påtalar att 
televisionen inte bara skildrar stereotyper utan också skillnader bland icke-
heterosexuella. Joshua Gamson (1998) påtalar att amerikanska talk shows, 
ger utrymme för ”sexuella ickekonformister” eller ”freaks” att ”ge igen”. 
Denna typ av program är en arena där hbtq-aktivister ges utrymme att 
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ifrågasätta heterosexism, men också en arena där sexuellt avvikande 
objektifieras och görs till underhållning, menar Gamson.  

Det är uppenbart att frågan om televisionens användning av, eller 
synliggörande av, olika icke-heterosexuella subjekt är komplex. Det går 
därför inte att ge något generellt svar på vad den ökade visualiseringen av 
icke-heterosexuella subjekt innebär. Det är också uppenbart att en direkt 
jämförelse mellan ovanstående programtyper och de program jag studerat 
skulle vara orättvis. Det finns dock studier som diskuterar television som i 
högre grad påminner om de program jag studerat. Sanna Ojajärvi (2001) 
undersöker hur dominerande representationer av genus och sexualitet 
gestaltas och utmanas i finsk television. Det handlar om sex olika program: 
ett sportmagasin, ett matlagningsprogram, tre pratshower och ett 
morgonmagasin. Ojajärvi framhåller att personer som inte omedelbart 
reproducerar normen måste förklara sig på olika sätt. Det handlar om 
förvirring kring en programledare som tittarna inte omedelbart kunde placera 
i någon av kategorierna man/kvinna och om en ”karriärkvinna” som måste 
förklara sin relation till sina barn. På liknande sätt kan man se att i de 
program jag undersökt finns en ton av detta, att den som sitter i rullstol eller 
är homosexuell måste ges en ytterligare förklaring. De blir dock inte direkt 
ifrågasatta, utan åläggs enbart att ge sin bild av det ämne som diskuteras.  

Ojajärvi ger exempel på inslag som bryter den normerande kopplingen 
mellan ”biologiskt kön” och genus (”sex and gender”). Det handlar om en 
programledare som uppfattas ha ett kön men ett annat genus. Ojajärvi ser 
emellertid inte någon förändringspotential i dessa typer av normbrott:   

 
I would claim, however, that the more these kinds of disruptions are shown 
on television and realized in cultural practises as well, the more the 
heterosexual matrix becomes strengthened and naturalized, for example, 
via references to kinship and reproduction (Ojajärvi, 2001:208). 
 

Det är naturligtvis fullt möjligt att programmen som Ojajärvi studerat 
innehåller en annan dynamik och ton än de program som studerats här, även 
om det inte går att utläsa i artikeln. Jag skulle ändå vilja diskutera denna 
slutsats, det vill säga om det är så att synliggörande av normbrytande subjekt 
och tal nödvändigtvis fungerar som ett stärkande och naturaliserande av den 
heterosexuella matrisen. Jag menar att visualiseringar av normbrytande 
subjekt, till exempel homosexuella som i sig bryter den förväntade 
kopplingen mellan genus och sexualitet, eller diskussioner om andra 
levnadssätt och identiteter som inte lever upp till den heterosexuella normen, 
inte enbart bör betraktas som förstärkare av heteronormativiteten. 
Motsägelser, i form av normbrytande subjekt, borde på sikt kunna rubba 
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heteronormativiteten och skapa nya normer som givetvis i sin tur försvårar 
andra sätt att tänka. Motsatsen, att enbart skildra sådant som lever upp till den 
heterosexuella normen skulle nämligen inte överhuvudtaget ge några 
möjligheter till förändring av den samma. Om inga sprickor fanns skulle en 
heteronormativ ordning förstås som fullständigt naturlig och vara 
osynliggjord som en social konstruktion bland andra. Det är ju genom 
normbrott som normer vanligtvis blir synliga.  

Benämning och indelning i olika grupper som killar/tjejer, homo/hetero 
är en form av maktutövande som skapar specifika subjekt och utesluter andra. 
Att tala om något är att skapa det som ett objekt som är möjligt att 
klassificera och rangordna, till exempel som något normalt eller som något 
avvikande. Emellertid är också en icke-benämning ett maktutövande. Det är 
ett osynliggörande och förnekande av de människor som inte omnämns. Att 
inte bli benämnd överhuvudtaget är att göras fullständigt obegriplig och 
osynlig (Butler, 2006). Att inte ge utrymme för potentiellt normbrytande eller 
normutvidgande subjekt är därmed kanske än mer problematiskt, inte minst 
vad gäller läromedel som rimligtvis bör ha ett inkluderande förhållningssätt. 
Jag skulle därför vilja framhålla att synliggörandet av normbrytande subjekt 
och talet om normbrytande subjekt i sig utgör en viktig förutsättning för att 
överhuvudtaget få syn på och kunna problematisera normer. Ett exempel på 
detta är hur talet om homosexualitet i programmen vid flera tillfällen tvingar 
fram en namngivning av heterosexualiteten som i övrigt passerar utan att 
namnges.   

Vad som verkligen skulle kunna leda till förändring är dock att 
ifrågasätta de normer som skapar normbrytande subjekt. Det förefaller som 
att det kan finnas en sådan spirande ambition i Fråga Olle , genom det jag 
kallat för omvänd utpekning, som presenteras i kapitel sex. Det är när 
gästerna ska gissa vem av tre personer som är ”straight”. Detta bär stora 
likheter med en övning som återfinns i det normkritiska undervisningsmateri-
alet Bryt! (2008) producerat av RFSL ungdom och Forum för levande 
historia. Övningen som heter ”Gissa heterot” (s.13-14) går ut på att 
synliggöra och diskutera varför det är svårt att diskutera det som utgör 
normen och vad det kan innebära. I materialet varnas för att diskussionen kan 
vändas till att istället handla om homo- eller bisexualitet och att det är vikigt 
att pedagogen fångar upp och lyfter en diskussion om varför det blir på det 
sättet och hur det kan förstås. Att diskussionen vänder till att peka ut det 
avvikande är, som framgick i kapitel sex precis vad som händer i Fråga Olle. 
Där fångas den företeelsen inte upp utan man går vidare och diskuterar 
homosexualiteten istället.  

Det vanliga är att programmen diskuterar det som är produkterna av olika 
normer, gällande olika företeelser som till exempel homofobi och 
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kondomanvändande som en komplicerad praktik, istället för att lyfta fram 
och problematisera de normer som skapar problemen. Jag skulle därför vilja 
framhålla att genom att diskutera olika normer, som samlagsnormen (som är 
en del av heteronormativiteten) och heteronormativiteten över huvudtaget 
skulle denna typ av upplysnings- och undervisningsprogram kunna komma 
ett steg längre i ambitionen att förändra det som de lyfter fram som 
problematiskt.    

 
 

Skolan som referenspunkt 
I denna studie har perspektivet flyttats från skolan som självklar arena för 
sexualundervisning till innehållet i formella och informella läromedel. 
Studien visar dock att programmen använder skolans undervisning som en 
referenspunkt för vad som konstrueras som ”bra” respektive ”dålig” 
sexualkunskap. Detta gäller både frågan om vad som ska tas upp och på 
vilket sätt detta ska göras. I boken Fråga Olle (Heimer, 2003) positionerar 
sig programmet som mer framgångsrikt än skolans sexualundervisning 
(genom att i baksidestexten ange att det är ”programmet som lyckats där 
sexualundervisning ofta går bet”). I själva programmet är det dock 
sparsmakat med denna typ av explicita kopplingar till skolans undervisning, 
eller till att denna undervisning skulle vara otillräcklig eller otillfredsställan-
de. Däremot nämns skolan som en annan arena för sexualupplysning, som 
vid ett tillfälle då programledaren inleder programmet på följande sätt:  
 

Goddagens! Javisst, sex, kärlek och relationer. Klockan är tio och det har 
blivit dags för veckans biologitimme Fråga Olle. Klassens clown det är 
jag, Martin Björk och med mig, magistern med den stora pekpinnen, min 
klassföreståndare Olle Waller! (skratt) (Prog. 11, 2004). 

 
Det lyfts också vid flera tillfällen fram att Olle Waller har en lång 
yrkesbakgrund som lärare och att han brukar vara ute i skolor och samtala om 
sex (t. ex. prog. 5, 2003; prog. 10, 2003). Däremot saknas det i programmen 
explicit kritik mot skolans undervisning. Här skiljer sig Fråga Olle  tydligt 
från Utbildningsradion. Där nämns skolans undervisning i relation till såväl 
sexuellt överförbara infektioner och kondomanvändande, pornografi samt 
homosexualitet. Talet om skolans undervisning används i första hand som 
något som programmen positionerar sig emot, för att framställa det egna 
tillvägagångssättet som bättre. Detta är särskilt intressant i relation till frågan 
om sexuellt överförbara infektioner och kondomanvändande, på grund av att 
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man ger röst åt personer som kritiserar skolans undervisning för att den 
enbart pratar om könssjukdomar och vikten av att använda kondom (i Stop! 
Porr) och personer som menar att skolan ”tjatar så att man till slut inte orkar 
lyssna” om sjukdomar och kondomer (i Ramp – om killar, sex och kärlek ). 
Detta blir intressant eftersom programmen som uteslutande handlar om 
sexuellt överförbara infektioner (Stop! om sex , Kroppen och Stop! 
Könssjukdomar) uppvisar likheter med skolans läroböcker (i biologi), men 
inte minst eftersom de repetitivt talar om kondom och till viss del använder 
överdrivna och tillspetsade påståenden om sjukdomars symptom. Att 
överdriva faror och fokusera på risk är något som i den senaste 
lärarhandledningen i sex och samlevnad lyfts fram som kontraproduktivt 
(Centerwall, 1995:16), något som också framhålls i programmen av 
ungdomar som är kritiska till vad de menar är överdrivet tjat. Att ta in denna 
typ av röster men sedan ändå hantera frågan om STI på ett sätt som liknar 
den föreställning om skolans undervisning som kritiseras inom programmen, 
är kanske något som låter sig göras just på grund av att man också ger 
utrymme för de kritiska rösterna. Då ger man intryck av att vara medveten 
om att detta kanske är ett ämne som inte betraktas som särdeles intressant 
eller roligt. Det är ett sätt att inkorporera och ta udden av kritiken för att 
sedan kunna fortsätta i liknande spår.     

Denna studie har inte primärt undersökt vad som är mest pedagogiskt 
gångbart och det är heller inte den frågan jag försöker besvara. Dock skulle 
jag vilja avsluta detta resonemang med att återknyta till Tulloch och Lupton 
(1997:210) som genom enkät och intervju med brittiska och australiensiska 
ungdomar fick veta att det ungdomarna efterfrågade från både skola och 
television var mer bilder av smittade människor och genitalier, så att de 
konkret skulle kunna se vad oskyddat sex kan leda till, det vill säga sådana 
bilder som jag tolkat som skrämsel. Vad som utgör en givande och 
framgångsrik sexualundervisning i frågan om STI framstår som en fråga utan 
ett givet generellt svar. Det som dock är viktigt att påpeka, utifrån de resultat 
som presenterats i kapitel fyra, är att normerande föreställningar om 
heterosexualitet och heterosexuella sexualakter bör problematiseras för att 
man på djupet ska kunna diskutera varför kondomen över huvudtaget görs till 
ett problem. Genom att ifrågasätta samlagsnormen, eller åtminstone idén om 
att detta samlag ska gå till på ett specifikt sätt skulle man kunna bryta ner de 
föreställningar som gör kondomen till ett pinsamt avbrott.  
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Edutainment – möjligheter och begränsningar  
Skolans undervisning är naturligtvis relevant även när den inte används som 
explicit referenspunkt i programmen. Jag har som framgått redan gjort flera 
kopplingar mellan denna studies resultat och studier om läroböcker och 
undervisning. Det finns dock grundläggande skillnader mellan skolans och 
televisionens möjligheter att undervisa eller upplysa om sexualitet. Jag har 
tidigare nämnt Fiskes (1987) beskrivning av den kommersiella televisionens 
logik: att den blandar motsatta uppfattningar, bilder och föreställningar på ett 
sätt som gör att alla kan uppskatta det som visas och bortse från det som inte 
faller dem i smaken. Kanske kan denna beskrivning även vara belysande för 
de program från Utbildningsradion som tydligt uppbär likheter med andra 
typer av ungdomsprogram (genom att de använder sig av kändisar, 
populärmusik, snabba klipp och liknande). Detta gäller främst Ramp-serien, 
men även Stop! (Wallengren, 2005).  

Televisionen har möjlighet att ta upp många fler ämnen och även fler 
aspekter av samma ämne, till exempel genom att göra en sketch, en debatt, 
intervjuer med ungdomar med olika erfarenheter, och ett reportage om 
samma fråga. Här är det också viktigt att påtala att sexualitet inte sällan 
beskrivs som ett känsligt ämne, som lärare kan finna pinsamt och därför vilja 
undvika att behandla, eller för den delen att elever kan tycka att det är 
pinsamt att fråga läraren om sexualitet (Buckingham & Bragg, 2004:56, 60). 
Sådant behöver inte televisionen ta hänsyn till. Men genom att inte alltid 
förhålla sig allvarlig till sitt ämne, utan genom skämtande och skrattande eller 
ett ironiskt tilltal (vilket inte alls är ovanligt i Utbildningsradion) ges en 
dubbeltydig bild. Genom det dubbeltydiga sättet att presentera delar av sitt 
innehåll ger programmen stora möjligheter för tolkning och möjlighet för 
tittaren att bilda sig en egen uppfattning utifrån de många och ibland 
motstridiga bilder som ges. De forskare som uttryckligen betonar 
televisionens och andra mediers fördelar gentemot skolans undervisning 
lyfter fram just denna möjlighet. Där skolan har ett för snävt fokus (till 
exempel på biologi) och en moraliserande ton utgör medierna ett mer 
tilltalande och pedagogiskt framgångsrikt alternativ eftersom det är tunnsått 
med direkta ”pekpinnar” som kan väcka motstånd (Buckingham & Bragg, 
2004:238, passim).  

Det dubbeltydiga i televisionen producerar budskap som svårligen kan 
avkodas på ett entydigt sätt. Häri ligger möjligheterna men också vad som 
kan ses som eventuella begränsningar med edutainment: det kan uppfattas 
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som underhållande och samtidigt lärorikt, men också som svårgreppbart och 
motsägelsefullt. Det dubbeltydiga och möjligheterna för olika tolkningar 
öppnar upp för vikten av att undersöka vilka dessa olika tolkningar kan vara. 
Genom receptionsstudier skulle frågan om hur programmen kan avkodas 
kunna belysas.  

 
 
 

 
 

Avslutande reflektioner 
Buckingham som forskat om edutainment och lärande, tar tillsammans med 
Scanlon upp frågan om förtjänster och brister med edutainment, ur ett 
lärandeperspektiv. De ställer sig frågan om edutainment är ett problem eller 
en möjlighet för underprivilegierade grupper av ungdomar. Är det en 
möjlighet att göra lärandet roligare eller gör den mer ”otydliga” pedagogiken 
att ungdomarna lär sig ännu mindre? Och är edutainment något som 
premierar medelklassens barn, vilka antas vara mer intresserade av och bli 
mer uppmuntrade av sina föräldrar att ägna sig åt lärande på fritiden? 
(Buckingham & Scanlon, 2003:9). De konstaterar också att det till syvende 
och sist är skolan som avgör vad som ska betraktas som legitim kunskap och 
inte (ibid). Vad som är intressant i relation till min studie är att Buckingham 
inte överhuvudtaget lyfter denna typ av frågor i relation till lärande om sex 
och samlevnad, utan i relation till matematik, läsförståelse och historia.  

För sex och samlevnad betonas som framkommit förtjänsterna med 
medierna, och då inte i första hand edutainment utan medier i stort 
(exempelvis dramaserier, tabloider och veckotidningar), gentemot för tydlig 
pedagogik som kan skapa motstånd hos barn och ungdomar (Buckingham & 
Bragg, 2004). Jag håller med om att det finns flera förtjänster med att 
problematisera skolan som självklar arena för sex- och samlevnadsundervis-
ning. Dock förefaller det problematiskt att som Buckingham och Bragg 
bortse ifrån sex och samlevnad som kunskapsområde. Det blir då ett område 
utan koppling till vetenskap eller ett professionellt förhållningssätt. Istället 
för att betona detta som ett område fritt för tyckande, där man kan ta till sig 
vilken kunskap som helst, skulle jag önska en uppvärdering av sex och 
samlevnad som kunskapsområde i skolan. Däremot är det av yttersta vikt att 
problematisera skolans förhållningssätt och val av perspektiv.  
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Även om sex och samlevnad kallas för ett ämnesövergripande kunskapsom-
råde såväl i grundskolan som i gymnasieskolan, och det givetvis finns 
möjligheter för lärare att använda en rad olika material producerade av en rad 
olika aktörer, är det otvivelaktigt så att det ämne som ges det huvudsakliga 
ansvaret är biologiämnet. Kursplanen för biologi i grundskolans senare år är 
nämligen den enda kursplan som anger mål för vad elever ska kunna på detta 
område (Grundskolans kursplaner och betygskriterier, 2008:56).63 

Sexualitet nämns även i den gemensamma kursplanetexten för de 
samhällsorienterande ämnena för grundskolans senare år (ibid:69). Där följs 
det dock inte upp av några mål som ska uppfyllas. Som framgår tydligt i 
riktlinjerna från Skolverket så är det just målen som ska vara vägledande för 
hur undervisningen ska läggas upp, och det är målen som är uttryck för ”de 
kunskapskvaliteter som är väsentliga” (ibid:5). Som en given följd av den 
ansvarsfördelning som styrdokumenten ger är det mest självklara läromedlet 
böcker i naturvetenskap eller specifikt biologi. Dessa utgår ifrån 
naturvetenskapliga perspektiv och en biologisk diskurs (Larsson & Rosén, 
2006). Som Larsson och Rosén påpekar så behöver denna diskurs 
kompletteras med andra synsätt. Jag skulle också vilja tillägga att det är en 
biologisk diskurs som ser ut på ett visst sätt. Diskurser är föränderliga och det 
är ingalunda givet att en biologisk diskurs nödvändigtvis måste privilegiera 
reproduktion eller ta en specifik form av heterosexualitet för given.  

Vad som är viktigt att betona är att oavsett hur den biologiska diskursen 
ser ut så finns det andra vetenskapliga grunder som exempelvis historia, 
sociologi och genusvetenskap, vilka likaväl skulle kunna tjäna som 
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 63 För gymnasieskolan nämns sex och samlevnad explicit endast i en nationell 
kursplan, för ämnet hälsopedagogik som ingår i Barn och fritidsprogrammet. 
Skolverket presenterade 2006 på uppdrag av den dåvarande regeringen förslag på 
ändringar i kursplanerna för den obligatoriska skolan. Ändringarna syftade till att ge 
kunskapsområdet sex och samlevnad visst utrymme i ämnena samhällskunskap, 
idrott och hälsa, svenska, religion, historia samt till att utveckla skrivelserna i 
kursplanen för biologiämnet. I huvudsak handlade ändringarna om att termerna 
”könsidentitet”, ”relationsformer” och ”sexuella läggningar” las till som aspekter 
vilka eleverna ska utveckla kunskap kring och förståelse för (Skolverket, 2006a). 
Detta förslag har inte förverkligats. Ett snarlikt om än inte lika utvecklat och konkret 
förslag (Skolverket, 2006b) presenterades för gymnasieskolan. Inte heller det 
förslaget har genomförts. 
 
  
 
 

 



 
 

utgångspunkter eller åtminstone som kompletteringar för att ge en bredare 
bild av kunskapsområdet.  

Jag vill därför avsluta med att påtala att de program som undersökts i 
denna studie ignorerar den biologiska diskursen med reproduktionen som 
nodalpunkt. Istället fokuserar de på sexualiteten som ett socialt fenomen. På 
så sätt utgör de i allra högsta grad en viktig motbild, för att använda ett i 
dessa sammanhang slitet och polemiskt uttryck, till de läroböcker i biologi 
som främst tar upp sex och samlevnad. Att framhålla att skolan ska utgöra en 
motbild till medierna blir därför alltför enkelspårigt, då det är lika rimligt att 
betrakta (delar av) medierna som en motvikt till skolans ensidiga fokus på 
biologi.  
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                       Summary 

 
Risk and affirmation: sexuality and gender in 

sex education on television 
 
 
Introduction – aim of the study  
The starting-point of this thesis is that sex education takes place in several 
different settings, among them schools and television. A commonly used 
distinction is the one between formal and informal education, where the 
former takes place in school and the latter consists of everything else, for 
instance knowledge acquired through the media as well as through peers, 
siblings and parents (Holland et al, 1998:51; Buckingham & Bragg, 
2004:53). Since 1955 sex education has been a compulsory part of 
elementary schooling in Sweden. This education has been made a cause for 
concern through an ongoing debate about the questionable status of sex 
education in schools. The debate focuses on the perceived limitations of this 
education, both regarding its contents and its ability to provide young people 
with adequate knowledge. The media is, on the other hand, sometimes seen 
as a threat towards young people, by imposing among other things 
superficiality and pornographic imagery and overall the “wrong” messages, 
none the least concerning young women. The debate about sex education and 
the positioning of the media as a threat tends to neglect the fact that there has 
been, since the 1990´s several sex education programmes aired in 
commercial channels aimed at a young audience.  

This study focuses on sex education material, more precisely television 
programmes that in some ways transgress the line between formal and 
informal sex education. The main empirical material consists of four different 
series of programmes about sexuality and relationships: Stop! om sex (Stop! 
about sex ), Stop!, Ramp, and Fråga Olle  (Ask Ol le). The first three are 
produced by the Swedish Educational Broadcasting Company (UR) and are 
supposed to be used as supplementary teaching aids in schools but are also 
aired in Public service television. The fourth is aired on commercial 
television (Channel 5). The programmes were produced and aired between 
1998 and 2004.  
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Sex education is an arena in which questions of sexuality and gender are at 
the forefront. The point of departure is that the programmes make use of an 
“edutainment” approach, trying to both entertain and educate. My analysis 
discloses that the programmes make use of two different perspectives. The 
first is an affirmative discourse in which sex is construed as a positive 
phenomenon. The second is sex as a risk, emphasising what can be perceived 
as the destructive aspects of sexuality. The main questions are thus 
formulated as following: What notions of risk and affirmation are being 
construed? And how are dominant notions of sexuality, sexualities and 
gender (re)produced and challenged in this context? 

 
The theoretical approach is derived from contemporary gender and queer 
theory by which gender and sexuality is regarded as construed through 
discourse (Butler, 1990). Through the concept of discourse theory (Laclau & 
Mouffe, 1985) it is empathised that social categories such as 
girls/boys/homo/hetero are produced through discourse, and that their 
meanings never can be totally determined. Rather, there is an ongoing 
negotiation regarding the meanings of different terms and the ways these 
terms produce different subject positions. Another important theoretical 
outline is that sexuality is subjected to stratification, in which sexual 
identities and practises are placed in a hierarchical order, placing some as 
normal and others as deviant (Rubin, 1984). Inspired by Foucault (1969; 
1971) My analysis focuses on what is said and done as well as what is left out 
of the discussion. 

The material has been elicited through a corpus thematic analysis as well 
as a content analysis and microanalysis of selected examples, by using 
concepts from critical discourse analysis (Fairclough, 1992; 1995a; 1995b). 
Through this process the material has been thematized into three different 
themes in which notions of risk and affirmation are being actualized. These 
three themes, sexually transmitted infections (STI), pornography and 
homosexuality, make up the empirical chapters. 
 
Main findings  
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The first empirical chapter concerns sexually transmitted infections and 
condom use. My analysis discloses that there are comprehensive differences 
between the programmes from UR and Fråga Olle . UR focuses on risk, for 
instance by the usage of repellent images of infected genitals suffering from 
advanced stages of condyloma and other infections. Two intertwined logics 
make up the question of who is exposed to the risk of contracting STI. The 
first one is that the risk is placed in certain “risk groups” such as homosexual 
men, injecting drug users and promiscuous people. The second one is that 

 



 
 

everyone is at risk of contracting STI. The notion of “risk groups” is 
sometimes directly contradicted, by saying that it is an old prejudice and 
sometimes it is used in an ironical way, in order to place everyone at risk. 
The first logic is therefore used as a way of promoting the second logic. 
These programmes also discuss the use condoms, asking why  young people 
do not use them. The answer is highly gendered: boys won’t use condoms 
because it decreases the feeling of intercourse, and it destroys the “flow” of 
the sexual act. Girls are positioned as responsible for condom use and 
therefore placed in a difficult position. My analysis therefore discloses that 
images of normative sexuality, mainly the heterosexual vaginal intercourse is 
reproduced and that this is the reason that condoms become problematic. 
Furthermore this also neglects other forms of sex, such as oral sex, which is 
mentioned but without any answers on how to perform it in a safer manner. 
Fråga Olle does not discuss different infections at all. Instead they focus on 
the condom, trying to produce positive images of it, by presenting it as a self-
evident aspect of sexuality. Here they make use of interdiscursive links with 
campaigns from The Swedish National Institute of Public Health and NGO´s 
such as the Swedish Association for Sexuality Education (RFSU), and The 
Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights 
(RFSL). These organisations have, since the middle of the 90´s, through 
different campaigns presented condom use as a basic condition for sex by 
trying to ”eroticize” condom use. In the question of condom use Fråga Olle 
mainly uses the affirmative discourse.    
      
The second empirical chapter concerns pornography. In connection with the 
topic pornography both the risk perspective and the affirmative perspective 
are actualized, although the risk perspective is given more emphasis. 
Pornography is construed as a risk in several ways. Boys are presented as 
frequent consumers of “hard core” pornography, and therefore as a threat 
towards young women. My analysis concludes that these presentations of 
gendered sexuality produces boys as highly sexual and girls as victims of 
boys sexuality. Anal intercourse becomes the main signifier that demarks the 
distinction between pornography and “real sex” as well as between “natural” 
and “unnatural”, wanted and unwanted sexual practices. The discussion about 
pornography as a risk reinforces the coitus imperative (Jackson, 1984) both 
through references of anal sex as the “wrong hole” and by leaving vaginal 
intercourse outside the discussion, while other sexual practises such as oral 
sex and group sex are problematized. In the ambition to teach young women 
to say no to unwanted sexual practices imposed by young men, penetrative 
anal sex becomes stigmatized and ridiculed. This invokes a homophobic 
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discourse about gay men, which further stabilizes the heteronormative order 
in which the discussions about pornography takes place.  

However, penetrative anal sex also has another function in the programs. 
It is, by two different sex advisors presented as a way of enabling gender 
equality, by advising young women to “bend over [their] boyfriend” and 
penetrate their boyfriends with a “strap on” or other penis-like object. This is 
also said to increase boys sensitivity and empathy. Furthermore viewing 
pornography, or as it is also labelled “alternative erotic film” is promoted as 
an opportunity for young women to discover and enjoy their sexuality, for 
instance through masturbation.   
 
The third empirical chapter concerns homosexuality. The point of departure 
is made up by the two previous chapters in which heterosexuality is placed in 
a normative position by being constantly discussed but hardly ever mentioned 
by name. The discussions about STI and pornography takes heterosexuality 
for granted and therefore reinforces a heteronormative order. In contrast to 
heterosexuality, homosexuality is indeed named and made into a topic for 
specific programmes and program items.  

My analysis highlights that homosexuality is discussed through two main 
narratives, “coming out of the closet” and a dichotomy of urban/rural, where 
open homosexuality is linked to big cities, while homophobia, hate crimes 
and closeted homosexuality is linked to rural areas and small towns.  

Homosexuality and homosexual practises are constantly compared to 
heterosexuality and heterosexual practises, which can be understood in two 
ways. First, it places heterosexuality as the original, common and preferred 
sexual identity, but secondly it also means that discussions about 
homosexuality forces heterosexuality to be named. It does not leave 
heterosexuality as a silent norm, rather it articulates the norm and therefore at 
least in some ways opens up for discussions about it.  
 
Concluding remarks 
The most frequently produced subject positions are “boys” and “girls”. This 
reinforces two different types of beings and neglects other forms of 
identification. The basics of the heterosexual matrix (Butler, 1990) are being 
produced over and over again. This is primarily illustrated by the 
simultaneous construction of gender and heterosexuality that is implied by 
the subject positions “boys” and “girls” that leaves the term heterosexuality 
outside the discussion. It is not used because it is taken for granted and 
therefore normative.  
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However, the programmes try to problematize a gender order in which 
boys are more sexually active and interested than girls. This is primarily done 

 



 
 

by what I label an affirmation of girls sexuality. They are encouraged to talk 
about sex in the same way as boys (explicitly and loudly), they are 
encouraged to watch alternative erotic film and masturbate (like boys who 
are said to view hard core pornography and masturbate), and they are 
encouraged to take sexual initiatives rather than wait for boys to make the 
first move. This can be summarized as the programmes effort to emphasize 
that there is a universal sex drive that has previously been a male prerogative 
but now is open to everyone. The continuous comparisons between “boys” 
and “girls” are based on a male norm. The sexuality that now is open for 
everyone hides the fact that it is based on assumptions of “boys” sexuality. 
This places all “boys” as highly sexually interested and also places sex as an 
imperative: Everyone is assumed to be constantly thinking about sex and 
trying to get sex.   

The normative sexual practise is, as already mentioned, the heterosexual 
vaginal intercourse. This practise is frequently discussed but hardly ever 
mentioned by name. It is unwanted or questioned sexual practises that are 
mentioned explicitly, among others penetrative anal sex, non-penetrative anal 
sex (rimming) and group sex.  

Another important aspect is what can be understood as an incorporation 
of homosexuality. As Butler (1991) states, the affirmation of a non-
heterosexual identity does have its pitfalls. As long as the affirmation of 
homosexuality takes places within a heteronormative framework it cannot be 
as “normal” as heterosexuality. It is the heterosexual norm that needs to be 
questioned, not the effects of this norm. For instance the programmes address 
the question of homophobia but not the heteronormativity that creates it. 
Rather the programmes reinforces heteronormativity by constantly talking 
about “sexuality” when in fact they are talking specifically about 
heterosexuality and heterosexuality in a specific form, while placing 
homosexuality as a specific area of discussion.     

I therefore conclude by proposing a norm critical perspective, which 
could take this type of sex education one step further in problematizing 
aspects that are presented as problematic, among others young men’s neglect 
to wear condoms and homophobia.  
 
 

221 
 



 
 

LINKÖPING STUDIES IN PEDAGOGIC  PRACTICES 
 
1. MARKSTRÖM, ANNE-MARIE. Förskolan som normaliseringspraktik. En 

etnografisk studie. 2005. ISBN 91-85297-70-4. 
2. WEDIN ANN-SOFI, Lärares arbete och kunskapsbildning. Utmaningar och 

inviter i den vardagliga praktiken. 2007. ISBN 978-91-85715-63-3. 
3.  BRÜDE SUNDIN, JOSEFIN. En riktig rektor. Om ledarskap, genus och 

skolkulturer. 2007. ISBN: 978-91-85715-62-6. 
4. HELLBERG, KRISTINA. Elever på ett anpassat individuellt gymnasiepro-

gram: skolvardag och vändpunkter. 2007. ISBN 978-91-85831-92-0. 
5.  SPARRLÖF, GÖRAN. Vi manliga lärare Folkskolans lärare och lärarinnor i 

kamp om löner och arbetsvillkor 1920-1963. 2007.  ISBN: 978-91-85831-38-8. 
6. KARLSSON, YVONNE. Att inte vilja vara problem- social organisering och 

utvärdering av elever i en särskild undervisningsgrupp. 2008. ISBN: 978-91-
85895-28-1. 

7. OLSON, MARIA. Från nationsbyggare till global marknadsnomad. Om 
medborgarskap i svensk utbildningspolitik under 1990-talet. 2008. ISBN: 978-
91-7393-890-7. 

8.      AYTON, KATARINA. An Ordinary School Child. Agency and Authority in                                                        
Children’s Schooling. 2008. ISBN: 978-91-7393-834-1.     

222 
 



 
 

 
LINKÖPING STUDIES IN BEHAVIOURAL SCIENCE 
 
110. HÄLL BJERNEBY, MARIA. Allt har förändrats och allt är sig likt. En 

longitudinell studie av argument för grundskolans matematikundervisning. 
2006. ISBN  91-85523-55-0 

111. BAUMGARTEN, MAUD. Anställdas deltagande i läraktiviteter. En studie av 
arbetsplatslärande i ett industriföretag. 2006. ISBN91-85523-36-4. 

112. NORDZELL,  ANITA . Samtalat skolledarskap. Kategoriserings- och 
identitetsarbete i interaktion. 2007. ISBN91-85643-15-7.  

113. WEDIN,  ANN-SOFI. Lärares arbete och kunskapsbildning. Utmaningar och 
inviter i den vardagliga praktiken. 2007. ISBN 978-91-8571563-3. 

114. BRÜDE SUNDIN,  JOSEFIN. En riktig rektor. Om ledarskap, genus och 
skolkulturer. 2007. ISBN: 978-91-85715-62-6. 

115 JAKOBSSON, ERIK. Mot en ny vuxenutbildningspolitik? Regional utveckling 
som policy och praktik. 2007. ISBN: 978-91-85715-13-8. 

116.  JOHANSSON, KRISTINA. Broad Entrance - Vague Exit the trajectory of 
Political Science students through higher education into work life. 2007. ISBN 
978-91-85831-86-9. 

117. HELLBERG, KRISTINA.  Elever på ett anpassat individuellt gymnasiepro-
gram: skolvardag och vändpunkter. 2007. ISBN 978-91-85831-92-0. 

118.  SPARRLÖF, GÖRAN. Vi manliga lärare: Folkskolans lärare och lärarinnor i 
kamp om löner och arbetsvillkor 1920-1963. 2007. ISBN 978-91-85831-38-8. 

119. LARSSON, ANN-CHRISTINE. Empowermentprocesser - ett sätt att öka 
långtidssjukskrivna kvinnors resurser? En studie om att återta balansen i 
arbetslivet och i vardagslivet. 2007. ISBN: 978-91-85831-02-9 

120. NILSSON, STAFFAN. From Higher Education To Professional Practice 
A comparative study of physicians' and engineers' learning and competence 
use. 2007. ISBN: 978-91-85895-70-0.121. 

121.  WALLGREN, LILLEMOR. Mellan skilda världar. En studie av doktoranders 
lärsituation i relation till förutsättningarna i fyra företagsforskarskolor. 2007. 
ISBN:978-91-85895-69-4.  

122. AHN, SONG-EE. Ur kurs - om utbytesstudenters rörelser i tid och rum. 2007.   
ISBN: 978-91-85895-41-0.  

123. KARLSSON, YVONNE. Att inte vilja vara problem - social organisering och 
utvärdering av elever i en särskild undervisningsgrupp. 2008. ISBN:978-91-
85895-28-1. 

124. KÖPSÉN, SUSANNE. Från revolution till reträtt. Lärande i en fackförenings 
vardag. 2008. ISBN: 978-91-85895-03-8. 

223 
 



 
 

224 
 

125. NORDVALL, HENRIK.  I skärningspunkten mellan det globala och det lokala 
Tolkningsprocesser och koalitionsbyggande i organiseringen av lokala  
sociala forum. 2008.ISBN: 978-91-85523-00-9. 

126. SAMUELSSON, MARCUS. Störande elever korrigerande lärare Om regler, 
förväntningar och lärares åtgärder mot störande flickor och pojkar i klassrum-
met. 2008. ISBN: 978-91-7393-994-2. 

127. LARSSON, KJERSTIN.  Mellanchefer som utvecklar-  om förutsättningar för 
hållbart utvecklingsarbetet inom vård och omsorg. 2008. ISBN: 978- 91-7393-
993-5. 

128. FORSLUND FRYKEDAL, KARIN.  Elevers tillvägagångssätt vid grupparbete. 
Om  ambitionsnivå och interaktionsmönster i samarbetssituationer. 2008. 
ISBN: 978-91-7393-950-8. 

129. RIESBECK, EVA.  På tal om matematik. Matematiken, vardagen och den 
matematikdidaktiska diskursen. 2008. 978-91-7393-948-5. 

130. LUNDIN, ANNA. Folkbildningsforskning som fält - från framväxt till 
konsolidering. 2008. ISBN: 

131. OLSON, MARIA. Från nationsbyggare till global marknadsnomad. Om 
medborgarskap i svensk utbildningspolitik under 1990-talet. 2008. ISBN: 978-
91-7393-890-7. 

132.  AXELSSON, ROSE-MARIE. Formbara människor – Högre utbildning och 
arbete som utsnitt ur läkares och civilingenjörers levnadsbanor. 2008. ISBN: 
978-91-7393-868-6. 

133.  AYTON, KATARINA. An ordinary school child: Agency and authority in 
children’s schooling. 2008. ISBN: 978-91-7393-834-1. 

134.   AX MOSSBERG, MARGARETA. Var dags lärande – Om lärande i ett 
arbetsmarknadsprojekt. 2008. ISBN: 978-91-7393-804-4. 

135.  ENGSTRÖM, INGER. Young Drivers and their Passengers  Crash Risk and 
Group Processes. 2008. ISBN 978-91-7393-766-5. 

136. WIGG, ULRIKA. Bryta upp och börja om Unga svenskars berättelser om 
flyktingskap,skolgång och identitet. 2008. ISBN 978-91-7393-755-9. 

137. WALLO, ANDREAS. The Leader as a Facilitator of Learning at Work – A 
study of learning-oriented leadership in two industrial firms. 2008. ISBN 978-
91-7393-747-4. 

138. LUNDBERG, MARTIN. Överläggningar om hållbar utveckling. En studie av 
studiecirkelsamtal. 2008. ISBN 978-91-7393-737-5. 

139. MUKAMA, EVODE. Information and Communication Technology  in teacher 
education. Thinking and learning in computer-supported social practice. 2009. 
ISBN 978-91-7393-722-1. 

140. SOFIA NYSTRÖM. Becoming a Professional - A Longitudinal Study of  
Political Scientists' and Psychologists' Professional Trajectories from Higher 
Education to Working Life. 2009. 




