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1. Inledning 

Mischell är 14 år gammal och hen har precis börjat träffa Kim som är 15 år. Mischell vill veta 

hur hen och Kim ska kunna ha säkert sex och undvika könsjukdomar. Varken Mischell eller 

Kim tycker att informationen som de fått i skolan är tillräcklig för de ska känna sig helt säkra 

och vill därför ta reda på mer kring sex. Mischell söker därför vidare i böcker på 

skolbiblioteket men vill veta ännu mer och kanske få lite tips om sex och hur de kan skydda 

sig mot könssjukdomar. Hen har genom kompisar hört talas om att denna information kan 

finnas på Internet så Mischell söker sig dit.
1
  

     Frågan är om Mischell och Kim kommer att hitta den information de söker på Internet? 

Vilka bilder av sex, sexualitet och kön kommer de att stöta på? Med avstamp i queerteorins 

idéer, där sexualitet och kön/genus ses som något socialt, historiskt och geografiskt 

konstruerat,
2
 är det viktigt att information som behandlar dessa områden är öppensinnad och 

inkluderande. Den primära målgruppen för denna information är ofta ungdomar och vi har 

därför i denna uppsats valt att undersöka en hemsida om sex och relationer som riktas till just 

dem. Internet är en stor del av många ungdomars vardag och där serveras det idag information 

om nästintill allt. Det är viktigt att studera informationen till ungdomar om sex, sexualitet och 

kön på Internet just eftersom denna plats är så pass lättillgänglig och det går där att vara 

anonym. 

     Vi som skriver denna uppsats har under våra studier på programmet Kultur, samhälle, 

mediegestaltning, Linköpings Universitet intresserat oss för genus- och queerfrågor och vi har 

även producerat olika projekt kring dessa ämnen. Som en del av vårt slutprojekt på 

utbildningen deltar vi i planeringen och genomförandet av Norrköping Pride 2011 där temat 

för året är Tillgänglighet. Vårt engagemang i frågor kring jämställdhet och just tillgänglighet 

står som grund för denna uppsats. 

     Uppsatsen ”Alla är vi olika” behandlar texter från en hemsida vid namn kondom.nu som 

Lafa - Stockholms läns landtings enhet för sexualitet och hälsa, är upphovspersoner till. I en 

kritisk diskursanalys med ett queerteoretiskt perspektiv analyserar vi hur de informativa 

texterna på hemsidan gör sex, sexualitet och kön. Vilken information finner ungdomar som 

Mischell och Kim på Internet och vilka bilder ges till dem? 

                                                             
1
 Detta är ett fiktivt exempel. Ordet ”hen” är ett könsneutralt pronomen som kan användas istället för 

”hon”eller ”han”. Det kan till exempel användas om man inte kan eller vill definiera könet på den man syftar 
på. Vanlig böjning: hen, hens, henom.  
2
 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda (Stockholm: Atlas 2002) s. 63 
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att belysa hur information om sex, sexualitet och kön som riktas 

till ungdomar kan utformas. Vi har en föreställning om att ungdomar är den främsta gruppen i 

dagens samhälle som översköljs med information om sex och relationer, könssjukdomar och 

graviditeter. Det är därför viktigt att det ges en öppen och bekväm bild av vad sex, sexualitet 

och kön är och kan innebära.  

     I och med att Internet idag är ett så pass stort kommunikations- och informationsforum där 

alla kan vara anonyma och ta del av det som förmedlas har vi valt att undersöka den 

information som går ut till ungdomar via nätet. Eftersom Internet också är en plats där alla 

kan producera information finns färre restriktioner för vad som får skrivas och inte får skrivas. 

Vi studerar i denna uppsats webbsidan kondom.nu genom en kritisk diskursanalys där vi 

främst tittar på hur sex, sexualitet och kön görs på hemsidan. I vår analys använder vi oss av 

queerteori för att på bästa sätt kunna problematisera hur texterna på kondom.nu talar om sex, 

sexualitet och kön. Vi tittar med ett kritiskt öga på hur hemsidan diskuterar sex, sexualitet och 

kön och vilka begrepp som används för att förmedla denna information.  

Våra frågeställningar lyder: 

– Hur görs sex, sexualitet och kön på webbsidan www.kondom.nu? 

– Hur utformas information om sex, sexualitet och kön till ungdomar på webbsidan 

www.kondom.nu? 

– Vem vänder sig sidan till? Inkluderas respektive exkluderas olika grupper på webbsidan 

www.kondom.nu och om så är fallet, vilka?  

3. Tidigare forskning 

Det finns en del skrivet om ungdomar, sex, sexualitet och internet. Vi har bland annat hittat 

forskning som behandlar ungdomars sexvanor och hur de ser på relationer och sexualitet
3
 och 

även forskning som handlar om normer kring kön och sexualitet hos barn och unga.
4
 

Ungdomsstyrelsen har gjort en studie som heter ”Se mig”
5
 och den handlar om ungdomar, sex 

                                                             
3
 Se till exempel: Chris Magnusson, Elisabeth Häggström- Nordin (red), Ungdomar, sexualitet och relationer 

(Lund: Studentlitteratur 2009) 
4
 Se till exempel: Hanna Sjögren, "Varför måste man inte komma ut som hetero?": normer kring sexualitet och 

kön hos barn och unga (Stockholm: Rädda Barnens ungdomsförbund 2009) 
5
 Ungdomsstyrelsen (red) Se mig, ungdomar om sex och internet (Stockholm: Ungdomsstyrelsen 2009) 
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och internet. Här redovisas hur ungdomar använder Internet i form av forum och chattsidor i 

sexuella syften. 

     Eva Bolander som är forskare vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 

Linköpings Universitet, har i avhandlingen Risk och bejakande: sexualitet och genus i 

sexualupplysning och sexualundervisning i TV bland annat skrivit om hur det talas om 

kondomanvändande, ”det riktiga sexet” och ”samlaget” som norm i TV- program som till 

exempel ungdomsprogrammet Ramp och Olle Waller och Martin Björks talkshow Fråga 

Olle. Dessa företeelser har även vi stött på i vår undersökning av hemsidan kondom.nu. 

Bolander refererar bland annat till Ekstrand, Lundgren & Sörensdotter som i tidigare 

forskning beskrivit kondomanvändandet som pinsamt och besvärligt. I avhandlingen refererar 

Bolander återigen till Ekstrand som menar att ansvaret för kondomen oftast ges till tjejen ”då 

en eventuell oönskad graviditet betraktas som i första hand kvinnans ansvar”.
6
 I de TV-

program som studerats i avhandlingen tas kondomen i de flesta fall upp som det enda 

alternativet till preventivmedel. Bolander skriver även om hur ”heterosexualiteten tas för 

given[…] och det vaginala samlaget ges en normerande position genom att det ständigt talas 

om men utan att namnges”.
7
 Det beskrivs i avhandlingen också att de i TV-programmen talar 

om ”samlaget” som synonymt med sex, det vill säga det ses som ”det riktiga sexet”.
8
 

     I antologin Normkritisk pedagogik
9
 har ett antal forskare och arbetare inom utbildning, 

museivärlden, ideella organisationer och statliga myndigheter skrivit om hur ett normkritiskt 

perspektiv kan användas i olika verksamheter. Love Nordenmark redovisar i denna antologi 

hur Ungdomshälsan jobbar med att skapa en inkluderande och respektfull miljö på deras 

hemsida UMO.se, där det bland annat går att finna texter om sex, sexualitet och kön. 

Nordenmark berättar om hur deras arbete går till och hur text och bild produceras ur ett 

normkritiskt perspektiv. Vi har i denna uppsats valt att undersöka en annan hemsida med 

liknande syfte som riktar sig till ungdomar. Då vi inte heller funnit någon information om ett 

normkritiskt tänkande i produktionen av kondom.nu vill vi undersöka hur deras texter gör sex, 

sexualitet och kön. 

                                                             
6
 Eva Bolander, Risk och bejakande: sexualitet och genus i sexualupplysning och sexualundervisning i TV 

(Linköping: Linköpings Universitet 2009) s.81-83 
7
 Ibid, s. 96 

8
 Ibid, s. 190 

9
 Janne C.H Bromsteth, Frida Darj (red) Normkritisk pedagogik : makt, lärande och strategier för förändring 

(Uppsala: Centrum för genusvetenskap 2010) 
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4. Disposition 

Vi börjar med att gå igenom uppsatsens teori kring sexualitet, genus, queer och diskursanalys. 

Detta följs av en beskrivning av vår valda metod, kritisk diskursanalys. Därefter går vi 

igenom det material som undersöks och de avgränsningar som gjorts inför analysen. Detta 

innefattar en beskrivning av Internet som forskningsfält och en genomgång av hemsidan 

kondom.nu. Sedan följer analysen innehållande en tematisering som utgår ifrån 

queerteoretiska begrepp samt en grundlig analys av hemsidan kondom.nu. Uppsatsen avslutas 

med en diskussion där frågeställningarna besvaras utifrån de diskurser vi funnit. Till sist 

diskuteras det vidare kring sex, sexualitet, kön, ungdomar och samhället. 

5. Teori  

I stycket som följer beskrivs den teori vi utgår ifrån i denna studie. Dessa teorier har valts för 

att kunna se hur texter kring sex, sexualitet och kön utformas och kritiskt kunna analysera 

dessa texter för att vidare kunna peka på vikten av en öppenhet kring dessa frågor.  

5.1 Sexualitet  

De idéer kring sexualitet som nedan beskrivs är de tankar som används som utgångspunkt för 

vårt tankesätt när vi studerar hemsidan kondom.nu. 

Sexualitet kan innefatta många olika delar så som sexuell orientering, intimitet, reproduktion 

och könsidentitet. För många människor är sexualitet av stor betydelse i livet och kan 

uttryckas och upplevas genom tankar, normer, värderingar, fantasier, praktiker, beteenden och 

relationer även om alla dessa företeelser inte alltid framträder. Samspelet mellan 

psykologiska, ekonomiska, biologiska, sociala, politiska, etiska, kulturella, historiska, 

religiösa och legala faktorer påverkar människors sexualitet.
10

 

     Sexualitet kan uppfattas som något väldigt naturligt och inte sällan görs misstaget att 

förväxla sexuell passion med reproduktion. Görs detta misstag blir det lätt att fastna i en 

heterosexuell sexualitet, det blir då också svårt att förstå den sexualitet som inte har 

reproduktion som syfte.
11

 Sociologen Jeffery Weeks förnekar betydelsen av biologi och 

menar att sexualiteten är något som skapas och ges mening i sociala relationer.
12

 Detta menar 

även sociologen Anthony Giddens som säger att ”För människor är sexuell aktivitet betydligt 

                                                             
10

 Birgitta Hulter, Sexualitet och hälsa (Lund: Studentlitteratur 2004) s. 269-270 
11

 Birgitta Hulter, s. 269-270 
12

 Jeffery  Weeks, Sexuality (London & New York: Routledge 2003) s. 18 
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mer än att enbart vara en biologisk handling – den är symbolisk, något som speglar vilka vi 

är och vilka känslor vi upplever”.
13

    

5.2 Genusteori 

I många delar av världen är uppdelningen av män och kvinnor något obligatoriskt och 

självklart. Denna uppdelning innefattar även en maktordning där mannen är överordnad 

kvinnan. I dagens Sverige ger detta sig uttryck bland annat i att en tredjedel av de sysselsatta 

kvinnorna arbetar deltid medan enbart var tionde sysselsatt man gör detsamma. I svenska 

börsföretag är 96 procent av alla styrelseordföranden män medan bara 4 procent är kvinnor.
14

 

Genusforskningen har denna ojämlika uppdelning som utgångspunkt i tankar kring skapandet 

av vad som ses som manligt och kvinnligt.  

     Genusbegreppet innefattar tre olika dimensioner vilka kan sammanfattas som följande: 

1. Relationen mellan män och kvinnor är socialt och kulturellt skapad.  

2. Detta kulturella skapande är föränderligt, som filosofen Simone de Beauvoir utryckte det, 

du föds inte till kvinna, du blir det. 

3. Relationen mellan män och kvinnor innebär en primär social ordning. Föreställningarna om 

manligt och kvinnligt gör en kulturellt skapad maktordning.
15

  

     För att få en djupare förståelse för queerteori är en inblick i genusteorins grundtankar 

relevant att ta del av. Feminismen har länge lyft fram genusrelationer som en hierarkisk 

ordning, något som queerteorin utvecklar till att även innefatta sexualitet.
16

 

 

5.3 Queerteori  

I denna uppsats använder vi oss av queerteoretiska begrepp för att kritiskt studera normer och 

föreställningar kring sex, sexualitet och kön på hemsidan kondom.nu. Nedan ges en kort 

beskrivning av queerteorins bakgrund och sedan följer en genomgång av de queerteoretiska 

begrepp som används i denna studie. Dessa tankar genomsyrar analysen då vi utifrån dessa 

begrepp kritiskt granskar hemsidan. 

Under 1990-talet höjdes röster som ville få en bredare begreppsdiskussion kring och 

problematisering av sexualitet, identitet, samhälle och utanförskap. Med inspiration från 

                                                             
13

 Anthony Giddens, Sociologi, tredje upplagan (Lund: Studentlitteratur 2003) s. 130 
14

 Statistiska Centralbyrån, http://www.scb.se/Pages/PressRelease____297277.aspx, senast besökt: 2011-01-
19. 
15

 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig (Stockholm: Ordfront 2003) s.11-12 
16

 Ibid, s. 12 
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feministisk teori samt tankar från bland andra Michel Foucault och Jeffrey Weeks eftersöktes 

en forskningsinriktning med fokus på sexualiteten i samhället. Istället för att enbart rikta 

uppmärksamheten mot homosexuella och deras liv såsom det tidigare gjorts inom 

homosexualitetsforskningen (Lesbian and Gay Studies) riktades fokus mot hur sexuella 

normer uppstår, fungerar, upprätthålls och ifrågasätts.
17

 Queerteorins uppgift blev bland annat 

att fokusera spänningsförhållandet mellan heterosexuella och homosexuella och att i 

allmänhet ifrågasätta sexuella kategorier och heteronormativa kön/genus uppdelningar. 

Centralt för queerteorin blev att se sexualitet och kön/genus som något socialt, historiskt och 

geografiskt konstruerat.
18

 

     En av queerteorins mest centrala funktioner är att granska normer kring sexualitet och 

genus. Främst är det normer kring heterosexualitet som granskas och det menas att 

heterosexualiteten är kulturellt, socialt och historiskt skapad. Som begrepp för detta används 

heteronormativitet vilket är ett samlingsbegrepp för ”de institutioner, lagar, strukturer, 

relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten som något enhetligt, naturligt 

och alltomfattande”
19

. Det vill säga de faktorer som får en viss sorts heterosexualitet att 

framstå som det mest naturliga och eftersträvansvärda sättet att leva.
20

 Det finns två 

framträdande orsaker till att heteronormativiteten upprätthålls- personer som identifieras som 

kvinnor förväntas åtrå personer som identifieras som män (läs om den heterosexuella matrisen 

nedan) samt den fasta uppdelningen av homo- och heterosexuella. Det finns många som inte 

kan identifiera sig med uppdelningen av homo- och heterosexualitet vilket kan leda till ett 

osynliggörande av dessa personer. De mest konkreta exemplen på detta kan vara människor 

som inte föredrar det ena könet framför det andra, människor som inte är sexuellt aktiva eller 

har något intresse för sex eller människor som föredrar att ha flera kärleks/sexpartners på en 

gång. Men även människor som identifierar sig som homo- eller heterosexuella kan känna sig 

låsta i de föreställningar som finns om vad detta innebär.
21

  

     Socialantropologen Gayle Rubin beskrev i artikeln Thinking Sex olika sexuella hierarkier 

som syftar till att det finns vissa sexuella handlingar som anses mer ”naturliga”, ”normala” 

och ”bättre” än andra. Den exemplariska sexualiteten ska till exempel vara heterosexuell, 

monogam, ske i hemmet, vara reproduktiv och inte innegripa pengar. Den ska även utövas 

                                                             
17

 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer? (Stockholm: Natur och Kultur, 2006) s. 35  
18

 Rosenberg, s. 63 
19

 Ambjörnsson, Vad är queer? s. 52 
20

 Ibid, s. 52 
21

 Ambjörnsson, Vad är queer?, s. 59-61 
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mellan två personer av olika kön och som är från samma generation. Sexualiteten ska inte 

innefatta pornografi, sexleksaker, fetischobjekt eller vara i form av orgier eller promiskuöst 

sex.
22

  Genom denna modell går det att se hur all heterosexualitet inte är önskvärd utan bara 

en specifik heterosexualitet. På så sätt går det att se hur heteronormativiteten inte bara 

osynliggör och förlöjligar icke-heterosexualitet utan presenterar även en väldigt snäv och skev 

bild av heterosexualiteten.
23

   

Gayles modell för sexuella hierarkier: 

      

 

 

 

 

 

 

 
24

 

 

 

Den inre cirkeln visar den accepterade, ”normala” och ”naturliga” sexualiteten medan den 

yttre cirkeln visar den ”onormala”, ”onaturliga” och fördömda sexualiteten. Vissa av dessa 

hierarkier är i Sverige idag inte aktuella. I de flesta fall ses till exempel inte sex utanför 

äktenskapet idag som en synd och det icke reproduktiva sexet är accepterat. Vi ser även 

problematiken i att det bara finns två nivåer av sexuella hierarkier i modellen då det idag finns 

fler nivåer, homosexualitet är till exempel mer accepterat än sex mot betalning och så vidare. 

Det finns ändå en poäng med Rubins modell för att kunna peka på att det faktiskt finns 

sexuella hierarkier.  

                                                             
22

 Gayle Rubin, Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of Sexuality, “Pleasure and Danger, Exploring Female 
Sexuality”, Carole Vance (red) (New York: Routledge 1984), hela artikeln 
23

 Ambjörnsson, Vad är queer? s. 87 
24

 http://nonicoclolasos.files.wordpress.com/2008/03/sexhierarki.jpg, senast besökt: 2010-11-17.  
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En av de tydligaste frontfigurerna inom queerteorin är den politiska filosofen Judith Butler 

vars teorier främst grundas i två tankegångar som vanligtvis sammanfattas under rubrikerna 

genealogi och performativitet. Genealogi syftar till att det inte finns någon ”naturlig” skillnad 

mellan män och kvinnor och att dessa kategorier inte heller härstammar från ett mystiskt 

ursprung eller urtillstånd.  

     Performativitet kan enklast beskrivas i form av att genus/kön inte är något som är utan 

något som görs.
25

 Ett enkelt exempel på detta kan vara att det tidigare inom till exempel 

genusforskningen i allmänhet uttryckts på liknande sätt: ”kvinnor sitter med ihoppressade 

ben, medan män sitter med särade ben”. Enligt performativitetsbegreppet skulle det istället 

utryckas som att med ihoppressade ben görs en kvinna, med särade ben en man.
26

 Istället för 

att exotisera och se de människor som faller utanför de rådande genus- och könsnormerna 

som avvikande använder queerteorin fenomen som transpersoner, dragkings, transexuella och 

butchar för att ifrågasätta det som sägs vara det normala.
27

 Ytterligare ett exempel på 

performativitet som socialantropologen Fanny Ambjörnsson beskriver i boken Vad är queer? 

är när barnmorskan på BB talar om för föräldrarna att deras barn är en pojke. Barnmorskan 

ger här inte enbart en beskrivning av barnet utan denne utför även en performativ handling, 

barnmorskan gör något både med barnet och med dess föräldrar, vilket i detta fall handlar om 

en rad olika psykologiska och sociala processer som sätts igång. I detta fall kommer barnet 

hädanefter att bemötas av en värld där det finns föreställningar om vad en pojke är och 

förväntas bli. Han kommer att tilltalas på ett visst sätt, uppmuntras till vissa handlingar och 

tillrättavisas av andra. Han kommer förmodligen att kläs i mörka färger och leka med vissa 

leksaker som bilar eller actionfigurer. Lärare i skolan kommer att förvänta sig att han kanske 

kommer vara stökigare än tjejerna i klassen och att han inte har lika fin handstil. Leker han 

med andra pojkar kommer det ses som en tävlingsinriktad gruppverksamhet, medan om han 

leker med flickor kommer det ses som begynnelsen till en förälskelse. Barnmorskans 

uttalande är alltså bara början till en rad olika händelser som påverkar pojkens liv. Butler 

pekar dock på att det krävs upprepning av talhandlingen för att den ska få innebörd, det 

behövs alltså väldigt många upprepningar i "pojkgörandandet" för att det ska ses som 

övertygande. Butler menar att det inte är pojkens könstillhörighet som gör att vi uppfattar 

hans gråt, skratt, lek eller ilska på ett visst sätt, utan könsidentiteten är en effekt av ständigt 

upprepade handlingar. Det finns ingen inneboende kvinnlighet eller manlighet, homo- eller 

                                                             
25

 Rosenberg, s. 70 
26

 Ibid, s. 75 
27

 Ambjörnsson, Vad är queer? s. 135 
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heterosexualitet utan enbart en rad kulturella och sociala regler som alla måste anpassa sig till 

för att ses som normala och begripliga.
28

  

     Ett av Butlers kanske mest kända begrepp är den heterosexuella matrisen som Butler själv 

beskriver vidare:  

/…/en hegemonisk diskursiv/epistemisk modell av genustydlighet som förutsätter att begripliga 

kroppar måste utgå från ett stabilt kön (det maskulina uttrycket manlighet, det feminina 

kvinnlighet) som definieras genom motsatser och är hierarkiskt definierat genom den 

obligatoriska heterosexualiteten.
29

  

Ambjörnsson ger en förenklad beskrivning av den heterosexuella matrisen: 

- att de enda positioner som står oss till buds är kvinna eller man 

- att dessa positioner ställs i motsats till varandra, kroppsligt och beteendemässigt 

- att de samtidigt förväntas åtrå, begära och ha sex med varandra.  

 

För att framstå som en kvinna krävs alltså dels att jag har en kropp som kategoriseras som en 

kvinnokropp. Dessutom måste jag uppträda (gå, stå och klä mig) enligt samhällets förväntningar 

på en kvinna. Slutligen krävs att jag presenterar rätt sorts begär, nämligen det heterosexuella. 

Endast då kommer jag uppfattas som en >>riktig>> kvinna.
30

 

Butler menar att den heterosexuella matrisen är av stor vikt för att kunna förstå det som 

är socialt godkänt respektive icke-godkänt.
31

 Bryts den heterosexuella matrisen blir en 

person obegriplig i andras ögon, den fungerar alltså bestraffande. Är du en person med 

penis som gärna bär smink och handväska, jobbar som VD på ett börsnoterat företag 

och helst har sex med män så ses du som avvikande- som en inte helt lyckad man.
32

  

     För att kunna använda dessa queerteoretiska begrepp i denna undersökning tittar vi 

på olika diskurser kring sex, sexualitet och kön.   

5.4 Diskurs 

Det går att tala om sex, sexualitet och kön på en mängd olika sätt. Många olika 

diskurser samverkar och påverkar hur det talas om sex, sexualitet och kön i olika 

kontexter. Här följer en beskrivning av diskursbegreppet och hur det kan användas. 

                                                             
28

 Ambjörnsson, Vad är queer? s. 136-137 
29

 Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (New York: Routledge 1990) s. 151 
30

 Ambjörnsson, Vad är queer? s. 112-113 
31

 Rosenberg, s. 71 
32

 Ambjörnsson, Vad är queer? s. 113 



10 

 

När begreppet diskurs används i vetenskapliga studier eller debatter har definitionen av 

begreppet blivit väldigt vag och innehållslös. Detta har inneburit att ordet ”diskurs” blivit 

oklart eller använts i mer sakliga sammanhang och fått olika betydelser i olika kontexter. Det 

som är gemensamt för begreppet i alla kontexter är idén om att språket är strukturerat i olika 

mönster där vi yttrar oss på olika sätt i olika sociala sammanhang.
33

 Det var filosofen och 

idéhistorikern Michel Foucault som på allvar introducerade diskursbegreppet i 

samhällsvetenskapen.
34

 Foucault utvecklade både teori och begrepp och det är Foucault du 

främst förhåller dig till, kommenterar, modifierar, kritiserar och gärna citerar, när du arbetar 

med diskurs.
35

 Sociologen Simon Lindgren skriver i sin bok Populärkultur att ”En diskurs 

kan sägas vara en språkig ordning: de regler och praktiker som gör meningsfulla yttranden 

möjliga.”
36

 Hen skriver vidare att diskursen leder till ”ett givet sätt att tänka om, tala om och 

förhålla sig till bestämda fenomen.”
37

  

     Diskursen kring homosexuellas rättigheter i Sverige är ett exempel på en diskurs som med 

utvecklingen har förändrats. Förr talades det om homosexualitet som en sjukdom och det var 

kriminellt att ha sexuella fantasier om personer av samma kön. Homosexuella människor sågs 

som onaturliga och mentalt sjuka, något som behövde behandlas med homoterapi. I och med 

RFSL:s, och många andra organisationers, aktivism har denna klassificering sakta suddats ut 

under 1900-talets slut.
38

 Idag talar vi om homosexualitet som en av alla sexuella identiteter 

med lika rättigheter gällande t.ex. adoption och äktenskap. Diskurs är alltså inget fast, det kan 

förändras genom tid och utveckling. 

     Diskurs är det verktyg vi använder för att förstå, tolka och tala om världen.
39

 På detta sätt 

används i uppsatsen diskursanalys för att just förstå, tolka och tala om sex, sexualitet och kön 

på hemsidan kondom.nu. Nedan går vi djupare in på vad denna analys innebär. 

5.4.1 Diskursanalys 

Diskursanalys har sin bakgrund i strukturalistisk och poststrukturalistisk språkteori
40

 och är 

som namnet säger en analys av diskurser. Det är av stor vikt att inte använda diskursanalysen 

                                                             
33

 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund: Studentlitteratur 
2000) s. 7 
34

 Simon Lindgren. Populärkultur (Malmö: Liber 2005) s.125 
35

 Winter Jørgensen, Phillips, s. 19 
36

 Lindgren, s. 125 
37

 Ibid, s. 126 
38

 http://www.rfsl.se/?p=413, senast besökt: 2010-11-18 
39

 Winter Jørgensen, Phillips, s. 7 
40

 Ibid, s. 13 
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utan att ta hänsyn till dess ursprungliga teoretiska och metodologiska sammanhang. 

Diskursanalysen kan ses som en sammankoppling av teori och metod där de grundläggande 

filosofiska premisserna måste tillgodoses för att diskursanalys ska kunna användas som metod 

i empiriska undersökningar. Det uppmuntras att använda delar av andra perspektiv än de 

diskursanalytiska för att skapa en bredare förståelse för ett område.
41

 Tre av de mest 

utvecklade diskursanalysmodellerna för analys av kommunikation, samhälle och kultur är 

diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi.
42

  

     Dessa tre analysmodeller baseras på en socialkonstruktionistisk grund. 

Socialkonstruktionism är ett samlingsbegrepp för ett led nya teorier om samhälle och kultur, 

varav diskursanalys bara är en del. Det kan vara svårt att finna gemensamma punkter för alla 

socialkonstruktionistiska angreppssätt då dessa är många och skiljer sig ifrån varandra, men 

det finns fyra punkter som kan sammanfatta fältet: en idé om att människans kunskap om 

världen inte kan ses som objektiv - kunskap är en produkt av människans sätt att kategorisera 

världen. Vår kunskap om och syn på världen är alltid påverkad av vår kultur och historia - hur 

vi ser på världen och hur vi identifierar oss kunde varit annorlunda och dessa föreställningar 

är föränderliga över tid. Vi skapar och upprätthåller vår världsbild genom sociala processer - 

genom social interaktion bildas en uppfattning om vad som är sant och vad som är falskt. I en 

viss kontext blir vissa former av handling naturliga och andra otänkbara - olika sociala 

handlingar skapas på grund av olika sociala världsbilder och denna sociala konstruktion av 

sanning och kunskap visar sig i konkreta sociala konsekvenser.
43

  

     För att på bästa sätt kunna fullfölja våra mål och syften i denna uppsats använder vi oss av 

den kritiska diskursanalysen. 

5.4.2 Kritisk diskursanalys 

Denna uppsats utgår från Norman Faircloughs teori om kritisk diskursanalys för att kritiskt 

kunna granska hur språket formar idéer kring sex, sexualitet och kön på hemsidan kondom.nu. 

Det som utmärker kritisk diskursanalys från andra diskursanalyser är att det är relationen 

mellan diskursiv praktik och kulturell samt social förändring i olika sociala sammanhang som 

studeras.
44

 Genom kritisk diskursanalys önskas det att visa på vilka diskurser som finns och 

kritiskt belysa hur detta påverkar samhället och på så sätt sträva efter förändring. Det finns en 

                                                             
41

 Winter Jørgensen, Phillips, s. 10 
42

 Ibid, s. 7 
43

 Ibid, s. 11-12 
44

 Ibid, s. 66 
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bredare modell för kritisk diskursanalys som innefattar flera olika angreppsmetoder med vissa 

skillnader sinsemellan. Faircloughs kritiska diskursanalys är dock mer utvecklad och 

innehåller flera olika angreppssätt såsom teoretiska metoder, metodologiska riktlinjer, 

filosofiska premisser och specifika tekniker för språkanalys.
45

 

     Faircloughs kritiska diskursanalys är både konstituerad(organiserad) och konstituerande 

(organiserande).
46

 Hen menar alltså att ”diskursen inte bara bidrar till att forma och omforma 

sociala strukturer och processer utan speglar dem också”.
47

 Detta innebär att diskurser 

formar och förändrar sociala relationer, identiteter, kunskap och även maktrelationer, men 

samtidigt formas de av andra sociala strukturer och praktiker. Fairclough ser sociala 

strukturer som bestämda institutioner som både är diskursiva och icke-diskursiva, det vill säga 

att de utöver olika diskurser innefattar fasta praktiker.
48

 Ett exempel på detta kan vara det 

fysiska arbetet när det byggs en bil som kan ses som en fast praktik men till exempel 

kommunikationsplaneringen på bilfirman är diskursiv.  

6. Metod - kritisk diskursanalys  

Här beskrivs hur den kritiska diskursanalysen används som metod för att kunna analysera text 

med ett kritiskt öga. 

Diskursbegreppet bidrar till att konstruera: 

- sociala identiteter 

- sociala relationer 

- kunskaps- och betydelsesystem 

Diskurs har följaktligen tre funktioner: en identitetsfunktion, en ”relationell” funktion och en 

”ideationell” funktion.
49

 

I en diskursanalys ses två dimensioner - den kommunikativa händelsen och diskursordningen. 

Den kommunikativa händelsen syftar till språket i det material som analyseras, så som t ex en 

intervju, ett politiskt tal eller som i denna uppsats texten på en internetsida. Diskursordningen 

är de sammanlagda diskurser som syns i den sociala praktik som analyseras.
50

  

                                                             
45

 Winter Jørgensen, Phillips, s. 66 
46

 Ibid, s. 71 
47
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En kommunikativ händelses språk består av tre dimensioner. Först och främst så är det text 

(skrift, tal, bild eller en blandning av det språkliga och det visuella), det är även en diskursiv 

praktik (produktion och konsumtion av texter) och den tredje dimensionen är den sociala 

praktiken.
51

  

I denna uppsats gör vi följande:  

1. Vi ser till det som faktiskt står. Den konkreta texten. 

2. Vi studerar vilka diskurser som sammanstrålar och på vilket sätt detta sker, till 

exempel vem har producerat texten på hemsidan? Hur talas det om sex, sexualitet och 

kön? Hur talas det om tjejer och killar? Den diskursiva praktiken. 

3. Vad säger detta om samhället? Vad säger det om informationsprocessen om sex till 

ungdomar på Internet? Den sociala praktiken. 

I Analysdelen utgår vi från de två första stegen den konkreta texten och den diskursiva 

praktiken. I Slutsats/diskussion utgår vi ifrån det tredje steget, den sociala praktiken. Stegen 

redovisas inte för sig utan som en sammansatt helhet som sammanlänkas i flytande text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
51
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Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
52

 

7. Material och avgränsningar 

För att lättare kunna hantera informationen på hemsidan kondom.nu har vi tagit del av teori 

om internet som forskningsfält, vilket redovisas nedan. Sedan följer en presentation av det 

material vi valt att studera, varför detta material är relevant att undersöka och hur materialet är 

utformat.  

7.1  Internet som forskningsfält 

Sedan 1990-talet har den mediala världen förändrats avsevärt i och med Internets intåg i 

svenskarnas vardagsliv. Datormedierad kommunikation, eller CMC(Computer Mediated 

Communication), har kommit att bli något som idag brukas av såväl privatpersoner som 

allmänna verksamheter. I boken Att fånga nätet tas det upp tre olika aspekter som skiljer den 

datormedierade kommunikationen från andra tidigare typer av kommunikation. 1) Internet ger 

                                                             
52
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möjligheten att lagra och överföra information som innebär att hastigheten och kapaciteten att 

hantera större mängder material har ökat. 2) Det är fysiskt möjligt för människor att befinna 

sig i olika länder med olika tidszoner och ändå kunna kommunicera med varandra i realtid. 3) 

En tredje aspekt innebär att människor också kan vara helt anonyma på internet.
53

 

     En webbsida är skapad av så kallade HTML(Hyper Text Markup Language) -koder som 

gör det möjligt för användaren att läsa texter, se bilder och illustrationer samt att orientera sig 

fritt genom olika dokument. När en webbsida studeras är det viktigt att ta hänsyn till vår 

förståelse av begreppet ”text”. I ett vardagligt sammanhang definieras begreppet som en 

skriven text. På webbsidan finner vi just skriven text men här finns även ”text” i form av 

bilder, färger, storlek, placering.
54

 Detta är en viktig del i människors tolkning och förståelse 

av en webbsida.  

     I och med Internets intåg i våra liv har då ännu ett forskningsfält uppkommit. För att närma 

sig Internet i ett kvalitativt forskningssammanhang används fortfarande de metoder som redan 

finns. Det har ännu inte utformats något nytt metodverktyg för studier på internet.
55

 Vi har i 

denna uppsats valt att använda oss av den kritiska diskursanalysen för att närma oss 

informationen på webbsidan kondom.nu. 

7.2 Kondom.nu 

Kondom.nu är en hemsida som presenteras som ”en sajt för dig som ofta tänker på sex”. Vi 

antar att sidan riktar sig till ungdomar på grund av dess formgivning och ton, även om denna 

målgrupp inte specificeras på hemsidan. Målgruppen går även att anta i och med att det talas 

om ”tjejer” och ”killar” och puberteten.  Kondom.nu är producerad av Lafa- Enheten för 

sexualitet och hälsa i Stockholms län. Då Stockholm är Sveriges huvudstad och på många sätt 

representerar Sverige som land anser vi att det är relevant att granska information som 

produceras av Stockholms län.  

      På lafa.nu kan du läsa att de har till ”uppgift att förebygga hiv, andra sexuellt överförda 

infektioner och oönskade graviditeter i Stockholms län”. Lafa är en förkortning för 

Landstinget förebygger aids och ska ses som en resurs för de som jobbar med sex och 

samlevnad inom till exempel skolan, ungdomsmottagningar och vården i just Stockholm. En 

av Lafas målgrupper är ungdomar och unga vuxna. Tv-profilen och sexualupplysaren Olle 

                                                             
53

 Malin Sveningsson, Mia Lövheim, Magnus Bergquist, Att fånga nätet. Kvalitativa metoder för 
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54
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Waller
56

 jobbar för Lafa och på kondom.nu står det att Olle svarar på frågor om kärlek, sex 

och kondomer.  

     Vi har valt att analysera hemsidan kondom.nu för det är en sida som riktar sig till 

ungdomar och tar upp ämnen kring sex, sexualitet och kön. Vi anser att det är viktigt att 

ungdomar får en bred bild av vad sex, sexualitet och kön är och kan innebära och att alla 

känner sig inkluderade och accepterade. Eftersom Internet är ett så lättåtkomligt och allmänt 

forum där det även går att vara anonym söker sig ungdomar dit för att få svar på frågor kring 

sex och relationer.
57

  

     När du kommer in på kondom.nu möts du av ett antal rutor där du välkomnas till sidan, 

blir introducerad till Olle Wallers frågelåda, får ta del av reklam för gratis klamydiatest och 

kan svara på ”veckans fråga”. Innehållet på sidan är omgärdat av en blå ram med en röd bård 

där rubriken presenteras. Hemsidan består av texter och tecknade bilder föreställande bland 

annat människor, snippor och snoppar. På förstasidan, under rubriken ”välkommen!”, kan du 

läsa om en omröstning - ”vilken låt vill du ligga till?”. Överst på sidan finns det tio 

huvudlänkar med underlänkar, vilka är följande: 

- Hett - Sex med sig själv, Sex med någon annan, Särskilt för killar, Aktuellt 

- Svett & etikett - Rätt teknik, Förförelsetips, Resfeber, Språkguiden, Kondomhaveri 

- Hårda fakta - Könssjukdomar, Oönskad graviditet, Statistik, Kondomhistoria, 

Kondomsorter, Kondomfabriken 

- Kropp & kön - Så ser vi ut, Alla är olika, Kärt barn, Kul att kunna 

- På mottagningen - För killar, För tjejer, Mottagningar, Gratis kondomer 

- Icke- hetero - Linje 59, RFSL, Egalia, Ungdomsmottagning, Venhälsan, Lesbisk 

mottagning 

- Olle svarar - Känsla, Storlek, Utseende, Relationer, Teknik, Kvalitet, Övrigt, Ställ din 

egen fråga 

- Kändisar avslöjar - Artister, Såpa/ Tv- kändisar, Idrottsstjärnor, Övriga 

- Kondomtest 

- Tävling 

                                                             
56

 Olle Waller är kanske mest känd för sin medverkan i kanal 5s tv- program Fråga Olle, där han tillsammans 
med programledaren Martin Björk pratade med inbjudna kändisgäster och svarade på frågor kring sex och 
relationer från tittarna. Det första avsnittet sändes 1999. 
http://kanal5.se/web/guest/fragaolle/omprogrammet, senast besökt: 2010-11-18 
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De fetstilta namnen är huvudlänkar och kursiverade namnen representerar underlänkar. 

Under varje huvudlänk och underlänk finns texter som behandlar olika områden. I denna 

uppsats analyseras de sex första ovanstående länkarna då dessa är strukturerade på samma sätt 

och innehåller text som framställs som fakta. De sistnämnda fyra sidorna är av mer interaktiv 

karaktär då de innehåller frågor och svar, en tävling samt ett test. De sex huvudlänkar (med 

tillhörande underlänkar) vi valt är mest relevanta för oss att analysera då de är av informativ 

karaktär och visar hemsidans syn på sex, sexualitet och kön i helhet. För oss är en kritisk 

diskursanalys användbar då vi studerar språket och begreppen i informationen som 

kondom.nu förmedlar till ungdomar. Vi är medvetna om att den text som producerats i de 

sista fyra länkarna faller bort i analysen, men vi fokuserar på texten som upphovspersonerna 

till sidan producerat och inte interaktionen mellan hemsidans besökare och 

upphovspersonerna då detta skulle kräva en annan typ av analysmodell. 

8. Analys 

I denna del av uppsatsen presenteras vår undersökning av hemsidan kondom.nu. I analysen 

ser vi till de två första stegen av Faircloughs tredimensionella modell för kritisk 

diskursanalys, vilka är den konkreta texten och den diskursiva praktiken. Vi börjar med att 

göra en tematisk uppdelning innehållande ett flertal diskurser med utgångspunkt i 

queerteoretiska begrepp som vi anser kan kopplas till hemsidan. Denna tematisering baseras 

på den analys vi gjort av hemsidan kondom.nu men redovisas innan analysdelen för att 

underlätta förståelsen av undersökningen. Efter detta följer analysen av texterna på hemsidan 

utefter de valda länkarna. I slutet av varje analysrubrik görs det en sammanfattning av vilka 

diskurser som funnits. Vi studerar texten på kondom.nu med vad som skulle kunna kallas 

”queerglasögon” vilket genomsyrar hela analysen.  

8.1 Tematisering 

I analysen ser vi utifrån ett queerperspektiv olika diskurser kring sex, sexualitet och kön. För 

att få en lättare översikt av analysen delas dessa diskurser in i tre övergripande teman, 

Heteronormativitet, Killen som norm samt Det biologiska könet och friskhetsnormen. Temana 

går in i varandra och sammanstrålar på olika sätt men vi skiljer dem åt för att lättare kunna 

presentera de olika diskurserna. Det finns självklart flera diskurser som påverkar texten på 

hemsidan, men vi fokuserar på diskurser som vi kopplar till uppsatsens teori. Nedan 

presenteras de diskurser vi funnit i de tre temana vi fokuserar på. 

http://kondom.nu/
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8.1.1 Heteronormativitet  

Hemsidan kondom.nu genomsyras av ett heteronormativt sätt att se på sex och sexualitet. 

Detta tar sig uttryck i olika diskurser om hur heteronormativ sexualitet ser ut och praktiseras. 

En av de mest framträdande diskurserna handlar om tvåsamhet, så kallad monogami
58

. På 

kondom.nu finns det en föreställning om att sex ska ske mellan två personer vilket påvisas 

genom att de beskriver sex med en partner gång på gång.  

     Denna tvåsamhetdiskurs leder oss vidare till diskursen om heterosexualitet. Det som 

beskrivs på hemsidan är sex mellan två olikkönade personer och de talar om bland annat 

”vaginalt samlag” som konstituerat, alltså något som är självklart och fast som inte behöver 

definieras. Heterosexualiteten är den självklara sexualiteten och andra sexualiteter förs åt 

sidan på kondom.nu. 

     Heterosexualitetsdiskursen framhävs också genom en motdiskurs som skapas på sidan, 

”icke-hetero”- diskursen. Det finns på sidan en länk som kallas just ”icke-hetero” och denna 

kategorisering, samt exkluderingen av andra sexualiteter utöver heterosexualiteten, blir tydlig 

på kondom.nu. I och med att kondom.nu skapar gruppen ”icke-hetero” bekräftas det som ses 

som normalt - heterosexualiteten. En ”icke-hetero” person sätts på hemsidan i en föreskriven 

situation som innebär tvivel och en press på att ”våga komma ut”. 

      I heteronormativiteten ingår det att heterosexuellt sex ska praktiseras på ett visst sätt vilket 

för oss vidare till diskursen om det hälsosamma sexet. Hemsidan är generellt sett sexpositiv 

och uppmuntrar till sex, men det finns en underliggande norm för hur detta ska praktiseras. 

Detta presenteras bland annat genom en till synes naturlig upptrappning till ”det riktiga 

sexet”- ”samlaget”. Det första steget i denna upptrappning är en nyfikenhet på sex i allmänhet 

som leder till att utforska sin egen kropp genom onani. Sedan talas det om en ökad nyfikenhet 

att närma sig andra, kanske genom hångel och petting. Och sedan ”när det är dags – glöm 

inte kondomen…”. Här syns en tydlig föreställning om hur sexet ska ske. Detta kan kopplas 

till Gayle Rubins idéer för sexuella hierarkier där en viss sorts sex ses som det bra och 

hälsosamma sexet. 

     På kondom.nu finns inte bara en norm kring hur sex ska praktiseras utan detta ska även ske 

mellan en tjej och en kille och dessa två parter ges olika roller. 

 

                                                             
58

 eller tvåsamhet kallas det när sexuella och/eller romantiska relationer inkluderar två personer. 
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8.1.2 Killen som norm 

På kondom.nu går det att se en idé kring vem som har huvudansvaret för att sexet blir bra och 

säkert. Detta syns tydligt i hur de ställer tjejer och killar i relation till varandra och det ges 

föreställningar om hur dessa parter ska bete sig och tänka. Ett av de mest uppenbara exemplen 

på detta är hur de pratar om kondomen som killens yttersta ansvar. Även om kondomen lyfts 

fram som det mest säkra alternativet till säkert sex så menar de att kondomansvaret främst 

ligger på killen. Denna ansvarsdiskurs lägger fokus på killens penis och hans prestation samt 

gör tjejen passiv och beroende av att killen har med sig kondom.  

     Killens aktiva roll som kondomanvändare, och hur detta beskrivs av kondom.nu, blir även 

en del av diskursen om ”det smidiga och snygga” sexet. Eftersom kondomen ska träs på 

penis, en del av mannens kropp, ges huvudansvaret till honom. Detta kräver att han ska ha 

stånd och det beskrivs på sidan hur du som kille ska kunna trä på kondomen ”helst snabbt och 

elegant så att den sköna stämningen inte förstörs”, vilket i sin tur ger killen ansvar för att 

sexet blir bra. I allmänhet ges en bild av det perfekta sexet som helst inte ska innefatta 

pinsamheter och att sex är något som kräver övning. De nämner på hemsidan att du inte 

behöver efterlikna det ”perfekta samlaget” som syns på film för att ha bra sex, men ser en till 

hur de talar om kondompåträdningen blir detta motsägelsefullt. Du behöver alltså inte ha 

”perfekt samlag” men kom ihåg att trä på kondomen elegant så inte den sköna stämningen 

förstörs! 

     Killen framställs som norm på kondom.nu, inte bara för att han porträtteras som den aktiva 

deltagaren med huvudansvar för kondomen, utan också genom att inte tala om några andra 

alternativ till kondomen och för att tjejsex (tjejer som har sex med tjejer) utesluts helt. Då 

killen ses som den aktiva utesluts inte nödvändigtvis killar som har sex med killar när det 

pratas om hur kondomen ska användas. Kondomen lyfts fram som det enda säkra 

preventivmedlet mot könssjukdomar och alternativa preventivmedel för tjejsex, analsex, 

oralsex eller annat sex tas inte upp så som slicklappen
59

 och femidomen
60

. I och med att 

hemsidan heter kondom.nu förstärks kondomens status än mer som det enda säkra 

preventivmedlet och killens aktiva roll som kondomanvändare bekräftas igen. Att ”ge” killen 
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 Slicklappen är en tunn latex eller gummiduk som läggs över någons kön/anal vid oralsex för att skydda mot 
könssjukdomar som bland andra herpes och klamydia. Slicklappar finns att köpa färdiga men går även lätt att 
tillverka av kondomer. Se mer information: http://www.rfsu.se/sv/Sex--relationer/Preventivmedel/Slicklapp/ , 
senast besökt: 2010-11-18 
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 Ett preventivmedel av mjuk plast som förs in antingen i vaginan eller analen för att skydda mot 
könssjukdomar eller oönskad graviditet. Kan även användas vid oralsex. Se vidare information: 
http://www.rfsl.se/?p=3815&aid=10774, senast besökt: 2010-11-18 
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vissa specifika egenskaper och genom detta göra honom till norm förstärks uppdelningen av 

tjejer och killar och att dessa har olika egenskaper och förväntas bete sig på olika sätt.  

8.1.3 Det biologiska könet och friskhetsnormen 

Hemsidan kondom.nu gör en tydlig uppdelning mellan tjejer och killar vilket bekräftas 

ytterligare av hur hemsidan syftar till det ”biologiska könet”. Det finns två kategorier där de 

ingående beskriver hur kvinnors respektive mäns könsorgan ser ut. Det finns en väldigt 

uppenbar biologisk diskurs kring vad kön är. Detta ställs i förhållande till queerteorins idéer 

om det ”biologiska könet” som något socialt, historiskt och geografiskt konstruerat. På 

hemsidan ges en fast bild av hur en kvinna respektive man ser ut och fungerar, till och med på 

en sådan nivå där skriver ut mått på bland annat vaginans lutning och på en "normalstor" 

penis. Detta bekräftats än mer till exempel då de förklarar att en kille med liten penis kan 

kompensera sin sexuella prestation på "andra sätt". De ser idén om det biologiska könet som 

något konstituerat, alltså inte något konstituerande, diskursivt, som kan ändras över tid. 

     På hemsidan förklaras att det är "mycket sällan könsorgan än [sic] 'onormala'" och om så 

vore fallet så menar kondom.nu att det oftast går att rätta till med ett enkelt ingrepp. Detta 

skulle kunna vara till exempel om penis är krökt i mer än 30° så går det att operera. Här kan 

vi se en friskhetsdiskurs där det finns ett ”normalt” sätt att se ut och fungera på och avviker du 

från detta kan det fixas till.   

8.2 Hett - rätt sex med rätt person 

Under rubriken Hett finner du texter som handlar om sex i allmänhet, både onani och sex med 

någon annan. Det handlar om vad onani kan vara för något och hur det genom historien har 

talats om självsex. Genom den historiska genomgången förstås att upphovspersonerna på 

hemsidan är sexpositiva och anser att onani är något hälsosamt som de uppmuntrar. De menar 

att onani ”är skönt och ger välbefinnande” och att det är ett ” utmärkt sätt att lära sig att 

känna sin kropps sexuella signaler och funktioner”. Det påpekas även att onanifantasier kan 

hjälpa en att utforska sig själv och sin sexualitet. I texten nämner de även att vissa frikyrkor 

ställer sig negativa till onani och upphovspersonerna till kondom.nu ställer sig klart kritiskt 

till detta och frågar sig hur en ung pastor som sagt att onanifantasier skapar ”inre 

pornografiska bilder” kunde veta att detta sker. Det går här att se hur hemsidan är klart 

påverkad av den mer sekulariserade bilden av sex som finns i dagens Sverige där du inte 

behöver vänta till äktenskapet för att ha sex och där onani är något positivt snarare än något 
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som ses som ”inåtvänt och egoistiskt”. 

     När det pratas om ”sex med någon annan” används formuleringar som ”Så småningom 

växer sig längtan starkare att inte bara ha sex med sig själv” och ” Det kan kännas skönt att 

närma sig andra stegvis och hinna smälta alla intryck mellan varven”. Även om hemsidan 

känns allmänt sexpositiv så går det i meningar liknande dessa att se vissa föreställningar om 

vad sex är och hur det ”ska” eller ”brukar” vara. Det finns en outtalad norm om hur sex brukar 

ske och vilka ”steg” som är de vanligaste till exempel att du börjar med onani, fortsätter med 

hångel, sedan petting och till sist når fram till ”samlaget”. Det öppnas inga vidare dörrar för 

att sex kan ske på många olika sätt. Med formuleringar som följande: 

att bli smekt och känna en annans nakna hud mot sin egen kan vara så skönt och omtumlande att 

det räcker ett bra tag. Eller så blir man så kåt att man bara vill ha mer och gå vidare till samlag på 

en gång. 

går det att se hur ”samlaget” ses som det optimala sexet som de andra intima handlingarna ska 

leda fram till. Underförstått är att ”bli smekt och känna en annans nakna hud mot sin egen” 

inte kan ses som det ”riktiga sexet” utan snarare som en upptrappning till något annat. När det 

används formuleringar som ”Eller så blir man så kåt att man bara vill ha mer och gå vidare 

till samlag på en gång” visas det också tydligt att det behövs ett ”samlag” för att kunna mätta 

kåtheten, att annat sex inte kan mäta sig med ”samlaget”. Här möter vi en problematik kring 

vad ordet ”samlag” är för något då detta inte problematiseras under denna rubrik på hemsidan. 

För att se den allmänna innebörden av begreppet används i denna uppsats 

Nationalencyklopedins hemsida där ”samlag” beskrivs såhär; ”vanligen den sexuella akt där 

mannens och kvinnans könsorgan förenas genom att penis förs in i slidan”. Det står även att 

”samlag” ”i regel är en förutsättning för befruktning” och att ”samlag” även innefattar 

”sexuellt umgänge mellan två män eller mellan två kvinnor och är inte alltid penetrerande”.
61

 

Här går det att se något som antagligen är en utveckling av begreppet och hur diskursen kring 

vad ”samlag” innebär har förändrats över tid. När det står att ”samlag” ”vanligen” är en 

sexuell akt där penis förs in i slidan sätts en norm för vad ”samlag” i allmänt ordalag är, men 

när de sedan går vidare och beskriver att ”samlag” även innefattar sex mellan två män eller 

mellan två kvinnor och inte alltid är penetrerande blir begreppet flyktigt och kan ses som 

svårdefinierat då det första påståendet (vanligen penis förs in i slidan) motsäger den vidare 

förklaringen (innefattar även umgänge mellan två personer av samma kön och behöver inte 
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vara penetrerande) av begreppet. Frågan är vad som händer om en tar den vidare och mer 

inkluderande beskrivningen av ordet ”samlag” som definition och ser det i förhållande till 

texten på kondom.nu. Om ”samlag” inte nödvändigtvis är penetrerande eller mellan två 

olikkönade personer går det inte då säga att en beskrivning av ordet ”samlag” skulle kunna 

vara just ”att bli smekt och känna en annans nakna hud mot sin egen”? Ses formuleringarna 

utifrån detta perspektiv går det att se en norm kring heterosexualiteten och vad det 

heterosexuella sexet innebär.  

     I texten om vad sex med någon annan är och kan innebära byggs det upp vissa 

förväntningar. En av de första förväntningarna är att du överhuvudtaget ska vilja ha sex med 

någon annan. Med formuleringen ”Så småningom växer sig längtan starkare att inte bara ha 

sex med sig själv” lämnas inga luckor för människor som kanske är helt nöjda med att ha sex 

enbart med sig själva eller kanske inte alls. När hemsidan först och främst handlar om sex går 

det förstås att förstå att de utgår ifrån ett sexperspektiv men när de riktar sig till ungdomar 

kanske det kan ha en funktion att använda en vidare formulering kring hur sexualitet kan se 

ut. Kan en människa som inte vill ha sex inte ha en sexualitet? Är viljan att ha sex med någon 

annan obligatorisk? Det diskuteras även kring föreställningar kring sex och att du först och 

främst ska lyssna till dig själv och din partner. De utgår ifrån att alla ungdomar känner en 

press på sig angående sex och hur det ska praktiseras. Det står att ni kan ha skönt tillsammans 

utan att försöka efterlikna ”det perfekta samlaget” som ni har sett på film. Även här är då en 

fråga om vad ”samlag” är och även att det är något som du sett på film. Ser en till hur 

heteronormen påverkar filmindustrin idag går det att anta att det ”’perfekta samlaget’ som 

man har sett på film” är mellan en man och en kvinna eftersom det är det som oftast visas. 

Hela stycket om ”sex med någon annan” avslutas med:  

Växla mellan att smeka och bli smekt. Njut av beröringen och av att vara så nära en annan 

människa. Och när det är dags – glöm inte kondomen… 

Möjligtvis går det även här att se en tendens till att ”samlaget” är det optimala sexet som 

smekningarna och beröringen ska leda fram till när det uttrycks som så att ni ska smeka 

varandra och njuta av beröringen men sedan när ni går ”ytterligare ett steg”, när det är dags, 

ska kondom användas. Det ligger en förutfattad mening i vad ”när det är dags…” innebär, 

vore inte denna föreställning så självklar går det att fråga sig, ”dags för vad?”. Något som 

tydligt går att se är uteslutandet av tjejer som har sex med varandra. När kondomen nämns 

som något viktigt i sexakten så utesluts denna grupp som kanske inte använder kondom i 
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samma utsträckning som tjejer och killar som har sex med varandra eller killar som har sex 

med varandra. Kunde kanske slicklappen tas upp som ett alternativ till säkert sex för tjejer? 

     Hela stycket ”sex med någon annan” utgår ifrån att du bara har en partner. Alternativ som 

polyamorösitet
62

 eller att du gillar att ha sex med flera personer samtidigt lyfts inte fram, en 

tvåsamhetsnorm är alltså tydlig.  

     Under rubriken Hett finns även ett stycke som kallas för ”Särskilt för killar”. Här skriver 

sexualupplysaren Olle Waller ett mer personligt stycke till killar om kondomer och 

kondomanvändning.  Waller skriver om att det finns många ”i princip” inställningar när det 

kommer till kondomanvändning, att kondomen ”i princip” alltid ska användas och att det är ”i 

princip” lika okej för en tjej att ta med sig kondomer. Dock menar Waller att det är svårt att 

leva upp till dessa föreställningar i verkligenheten. I texten presenterar Waller följande 

intervjustycke om huruvida det är bra att en tjej har med sig kondomer: 

”Är det en bra tjej enligt ert sätt att se på det hela?” 

”Självklart”, svarar de flesta killar. ”En tjej som har kondomer med sig är en schyst tjej som tar 

ansvar. En som man kan lita på helt enkelt.” 

”Om hon tar fram sitt kondompaket när ni är tillsammans och ska ligga med varandra - är det en 

bra och schyst tjej?” 

”Visst, självklart, vad du tjatar. Vi säger ju att det är en bra tjej. Vad menar du egentligen?” 

”Okej, hon öppnar sitt kondompaket och där i ligger fem kondomer.” 

”Vadå? Asså, menar du att det ligger fem kondomer i ett tiopackspaket?” 

”Ja, just det.” 

”Så du menar att hon redan har använt fem kondomer?” 

”Tja, det vet inte jag, kanske… Är det en bra tjej, anser ni?” 

”Ja, men va fan. Det är klart att man börja fundera… Har hon knullat med fem snubbar tidigare, 

typ? Asså, det blir lite jobbigt, man börjar ju undra liksom.” 

En kan få känslan av att Waller vill ha ett visst svar och ställer ledande frågor som när killarna 

redan har svarat på frågan om de tycker det är bra att en tjej har kondomer med sig och Waller 

fortsätter med exemplet om hon har ett öppnat kondompaket med sig. Waller går alltså in i 

intervjun med föreställningen att killar tycker en viss sak om tjejer och kondomanvändning. 

Intervjustycket följs av ett stycke där Waller med en slags ”från man till man”- ton förklarar 

för killarna att en tjej inte ska behöva riskera att bli kallad ”hora” eller ”slampa” för att hon tar 

sitt ansvar och tar med sig kondomer. Detta är något som kanske kan tyckas ska vara en 
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  När sexuella och/eller romantiska relationer inkluderar fler än två personer. http://www.rfsu.se/no/Sex--
relationer/Relationer/1-2-3-relationer/Poly--en-introduktion/, senast besökt: 2010-11-18 
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självklarhet men det är alltså något som Waller anser behövs påpekas. 

     Stycket börjar med följande mening ”Alla vet att kondomen är det enda effektiva skyddet 

mot sexuellt överförda infektioner” och det går då att anta att Waller borde anse att det är en 

självklarhet att ”alla” ska ta lika stort ansvar och skydda sig själva. Men längre ner i texten 

fortsätter Waller såhär:   

Men egentligen skulle jag vilja säga att även om det självklart är bra att tjejer tar ansvar för att 

skydda sig och sin partner mot sexuellt överförda infektioner genom att ha kondomer i beredskap 

så är det ändå killar som måste bära huvudansvaret för att kondomen finns till hands 

Det är här svårt att förstå Wallers resonemang, om ”alla vet” att kondomen är det enda 

effektiva skyddet mot könssjukdomar hur kan det då vara främst killens ansvar att kondom 

används? Är det inte lika viktigt att tjejer är rädda om sig själva? Det resoneras till och med så 

att ”det självklart är bra att tjejen tar ansvar” men att det inte är en självklarhet. Här går det 

att se en tydlig idé om att killen är den aktiva som ska ta huvudansvaret för sexakten medan 

tjejen ska förlita sig på killen. Frågan är varför Waller resonerar på detta sätt. Om en utgår 

ifrån att det är en kille och en tjej som ska ha sex (vilket är fallet i detta stycke) så bör de väl 

ändå utgå ifrån idén att de har sex tillsammans och att kondomen ska skydda dem båda lika 

mycket. Är det på grund av att det krävs att en kille ska ha stånd för att kondomen ska fungera 

som Waller anser att det är killens ansvar? Tjejen påverkas ju ändå i lika stor grad om det 

finns en könssjukdom med i sammanhanget och hon kan ju (minst sagt) i lika stor 

utsträckning bli gravid. Finns här en bakomliggande idé om att tjejen kan använda p-piller och 

det är därför inte lika viktigt att hon skyddar sig? Dock kommer du aldrig ifrån risken att bli 

smittad av en STI (sexuellt överförbar infektion) om du inte använder kondom. Går det här att 

se en underliggande tanke om att mannen ska ta det yttersta ansvaret för alla inblandade och 

att kvinnan inte i lika stor utsträckning förväntas vara rädd om sig själv och sin egen kropp? 

En av de diskurser som syns under rubriken Hett på hemsidan kondom.nu är diskursen om det 

hälsosamma sexet där sex i allmänhet ses som positivt men där det finns underliggande idéer 

kring hur det ska praktiseras. Ansvarsdiskursen är mycket framträdande då killens roll som 

kondomanvändare etableras i denna del av hemsidan. Heterosexualitetsdiskursen och 

tvåsamhetsdiskursen är också framträdande då det görs antaganden om vem du har sex med 

och hur många.      
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8.3 Svett och etikett - smidigt och snyggt sex 

I stycket Svett och etikett talas det om just kondomen, hur den ska användas, tips på smidiga 

sätt att ”introducera” den och de pekar tydligt på hur viktigt det är att inte ”glömma” den. 

Denna länk fungerar väldigt bra om du vill lära dig hur du sätter på en kondom och hur du ska 

bära dig åt om, som de själva uttrycker det, ”kondomhaveri” inträffar, alltså om kondomen 

spricker eller om du av någon anledning ”glömt” den. Kondom.nu beskriver tydligt hur akut-

p-piller används och uppmanar att gå och testa dig om du är osäker. Denna information är 

högst relevant vad gäller könssjukdomar, oönskad graviditet och kondomanvändning.  

     Kondom.nu presenterar denna länk med: ”Många tycker att det här med kondomer är rätt 

svettigt. Andra tycker att det är naturligt och självklart. Hur är det för dig?” Här får läsaren 

två alternativ på hur denne ”ska” tänka. En får intrycket av att ordet ”svettigt” här betyder att 

det kan vara besvärligt att prata om kondomen eller så menar de att det bara är fysiskt 

krävande att ha sex med kondom. Läser du vidare beskriver de just dessa känslor kring 

kondomanvändande:  

Först ska man skaffa dem, vilket kan vara en pärs i sig. ”Hej, nu jag ska ha sex!” kan det kännas 

som att man trumpetar ut när man står där på bensinmacken eller i snabbköpet och ber om ett paket 

gummi. 

Detta kan ge ungdomar föreställningen om att det är psykiskt ansträngande att köpa 

kondomer för att biträdet förstår vad de ska användas till. Istället för att ge ungdomar dessa 

negativa tankar kunde det istället ges en positiv bild av kondominköpet och istället uppmana 

ungdomar att vara stolta över att de är ansvarstagande och skyddar sig, för ingen vill väl ha 

sjukdomar?  Dessa negativa exempel fortsätter: 

Sedan kommer nästa utmaning: Att säga eller visa att man vill använda kondom. Tänk om min 

partner tror att jag har en könssjukdom – eller att jag tror att hon eller han har det! Tänk om han 

inte tycker att det är skönt med kondom. Tänk om hon tycker att kondom är töntigt… 

Här beskriver kondom.nu hur ”jobbigt” det kan vara med kondom och hur ens partner kanske 

tänker. Det framgår inte någonstans i texten vem det är som säger detta eller vem som tänkt 

på detta sätt. Tror upphovspersonerna att ungdomar tänker så här generellt eller har de gjort 

intervjuer med ungdomar kring detta ämne?  Kondom.nu skriver vidare att du ”måste […] 

kunna trä på den, helst snabbt och elegant så att inte den sköna stämningen förstörs.” Här 

berättar de för ungdomar att stämningen kan förstöras om kondomen inte sätts på på ett 

”elegant” sätt och du kanske är ”rädd att tappa ståndet.”  Denna mening är direkt riktad till 
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killar där de påpekar att de också kan tappa ståndet om det blir krångligt att trä på kondomen. 

Här går det att tolka det som att upphovspersonerna riktar denna information till killar 

eftersom de anser att killar bär huvudansvaret för kondomen och därmed huvudansvaret för 

tillfredsställelsen vid sex. Detta påvisas även i stycket om ”rätt teknik” för att trä på 

kondomen: ”Du ska ha stånd när du rullar på kondomen.” Denna uppmaning riktas till killar 

då de skriver att ”du” ska ha stånd. Bör inte tjejer också lära sig hur en kondom ska träs på? 

Detta går att tolka som att kondom.nu inte tycker att det är lika viktigt för tjejer att ha 

kunskap om kondomanvändning. 

     Under rubriken Förförelsetips frågar kondom.nu ”…hur sjutton ska du nu introducera 

kondomen!?” Här får läsare skicka in tips på hur de ”gör kondompresentationen till en 

bagatell”. Detta ger ännu en föreställning om att kondomen är ett känsligt ämne att tala om, 

det görs helst inte i onödan. De tar förgivet att ungdomar tycker ”kondompresentationen” är 

besvärlig. Men genom att från början tala om kondomen på ett positivt sätt, att prata om den 

som en självklarhet, skulle de inte behöva nämna dessa negativa tankar som kondom.nu ger 

exempel på. 

     Kondom.nu talar under denna länk också om hur viktigt det är att ta med kondomer när du 

är ute och reser. De menar på att det är extra viktigt att använda kondom när du är utomlands 

eftersom ”sexuellt överförda infektioner är i många länder betydligt vanligare än i Sverige”. 

Är det inte alltid viktigt att använda kondom när riskfyllt sex praktiseras? De har heller inga 

direktiv till kvinnor som har sex med kvinnor (KSK) vad gäller säkert sex utomlands. I 

meningar som ”Innan du vet ordet av är det hög tid att introducera kondomen” eller ”Innan 

du ger dig ut och raggar behöver du bunkra upp med kondomer” går det att konstatera att 

detta stycke kan vara riktat till kvinnor och män som har sex med varandra och män som har 

sex med män (MSM).  

     Genom att skriva ett helt stycke om sex utomlands går det att tolka det som att 

upphovspersonerna menar att det inte är lika viktigt att använda kondom i Sverige. För att 

undgå detta skulle de istället kunna skriva att kondomen alltid är viktig i situationer som 

innebär sex där vagina omsluter penis, oralsex, analsex eller annat sex då risken att bli 

smittad finns. 

     Länken Svett och etikett kan vara nödvändig då den innefattar nyttig information om akut-

p-piller och hur du ska gå tillväga när du tror att du blivit smittad av en könssjukdom. 

Generellt sett kan information om kondomen också vara väldigt bra för att inte riskera att 

något går fel, men kondom.nu ger ungdomar en skev bild av vad kondomanvändning 
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innebär. Genom att ta förgivet hur ungdomar tänker och presentera det som vanliga problem 

ges kanske föreställningar om hur de bör tänka - jaha, är det jobbigt att använda kondom?  

     I detta stycke utesluter de helt att tala om säkert sex för KSK. Som alternativ till detta 

skulle de exempelvis kunna berätta om slicklappen och hur kvinnor som har sex med kvinnor 

skyddar sig på bästa sätt.  

Under delen på hemsidan som heter Svett och etikett lyser diskursen om ”det snygga och 

smidiga sexet” igenom. Denna diskurs samspelar med ansvarsdiskursen där det ges en bild 

av killen som norm.  

8.4 Hårda fakta - den styva sanningen  

Denna del av hemsidan kondom.nu är mer faktabetonad med information om könssjukdomar 

och oönskade graviditeter och hur dessa kan undvikas.  

     I introduktionstexten till detta stycke står det att ”en oönskad graviditet kan bli resultatet 

av de allra flesta oskyddade heterosexuella vaginala samlag”. Det kan tänkas att de genom att 

specificera sexet på detta sätt (”heterosexuella vaginala samlag”) vill belysa att graviditet kan 

bli följden av att en person som har fruktbara äggceller och en person som har fruktbara 

spermier har sex med varandra där vagina omsluter penis. Här finns det dock två 

problematiska aspekter. Den ena är att ”vaginalt samlag” inte förklaras närmare, går det inte 

att tänka sig att ”vaginalt samlag” är allt sex där en vagina är involverad? Och återigen är 

användandet av ordet ”samlag” problematiskt då kondom.nu inte har specificerat vad de 

menar med detta uttryck. I detta fall blir det dock ganska klart vad de menar med ”samlag” då 

de syftar till att det kan leda till en graviditet.  

     Den andra aspekten som är problematisk är användandet av ordet heterosexuell i detta 

sammanhang. Det går att anta att upphovspersonerna genom att använda ordet heterosexuell 

vill betona att sexet sker mellan en tjej och en kille, men är sex mellan en tjej och en kille 

obligatoriskt heterosexuellt? Om en tjej och en kille har sex med varandra och ingen av dessa, 

eller enbart den ena partern, identifierar sig som heterosexuell, är det ändå vedertaget att kalla 

sexet för heterosexuellt? Här går det till exempel att lyfta fram begreppet MSM och KSK som 

inte nämner de involverade personernas sexuella läggning eller identitet utan det är personens 

kön/genus som är i fokus och vem de har sex med. Ses detta ur ett queerperspektiv går det 

också påpeka att begreppen MSM och KSK kan innefatta alla som själva identifierar som män 

eller kvinnor, t ex transexuella. En använder alltså uttrycket MSM och KSK istället för att 

anta att alla som identifierar sig som män och har sex med män är homosexuella och kalla det 



28 

 

för homosexuellt sex eller bögsex, eller istället för att anta att alla som identifierar sig som 

kvinnor och har sex med kvinnor är homosexuella och har homosexuellt eller lesbiskt sex.  

Går det inte att på ett liknande sätt säga ”tjejer som har sex med killar” eller ”tjejer och killar 

som har sex med varandra” för att ta bort antagandet om heterosexualiteten? I förlängningen 

går det att fundera över formuleringar som ”personer som har sex med varandra” eller kanske 

”en person som har sex med andra”. 

     I denna text går det återigen att finna understrykandet av kondomen som det enda skydd 

mot könssjukdomar i denna mening ”Det finns bara ett skydd – och ett bra sådant – mot 

könssjukdomar, och det är kondomen. Det gäller alla.”. Återigen går det att fråga sig vilken 

kvinnobild hemsidan projicerar genom att säga att det finns bara ett skydd - kondomen- och 

det gäller alla, när de under en annan rubrik (Hett- Särskilt för killar) sagt att det är killens 

främsta ansvar att ta med kondom. Om det är lika stor risk för alla att bli smittade av en 

könssjukdom utan kondom bör väl alla rimligtvis ha lika stort ansvar för sig själv och andra 

när de har sex, oavsett om du är tjej eller kille. 

     Under Hårda fakta- rubriken finns en del som handlar om könssjukdomar som introduceras 

med att säga ”De flesta vet att man kan få en könssjukdom om man har samlag utan kondom, 

och många kan namnen på några könssjukdomar”. Ett problem som kan ses på sidan är 

uteslutandet av tjejer som har sex med tjejer. Även om en inte går in på problematiken kring 

vad ett ”samlag” är, är det uteslutande att säga att ”samlag” utan kondom kan leda till 

könssjukdomar utan att också lyfta hur tjejer som har sex med tjejer eventuellt kan smittas och 

skydda sig. RFSU har dock information om hur en kondom kan göras om till en slicklapp
63

 

men då ingen information om detta finns på kondom.nu blir deras formulering uteslutande.  

     Vidare under rubriken beskrivs olika könssjukdomar och hur dessa smittar. Under 

beskrivningen av syfilis påpekas det att du ska använda kondom när du reser då sjukdomen är 

vanligare i andra länder än i Sverige. Frågan är dock varför de väljer att påpeka detta då du 

alltid bör skydda dig (och andra) vid riskfyllt sex oavsett vilket land du befinner sig i. Kanske 

kan liknande formuleringar leda till en slags falsk säkerhet kring att det är ovanligare med 

vissa könssjukdomar i Sverige och att det därför inte är lika viktigt att skydda sig. Det skrivs 

även följande om syfilis: ”Könssjukdomen är ovanlig i Sverige, men det förekommer lokala 

utbrott, till exempel bland bi- och homosexuella män.”. Att lyfta fram homo- och bisexuella 

män på detta sätt kan verka stigmatiserande då det inte förklaras varför denna grupp kan vara 
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mer utsatta. Är de mer utsatta för att de är homo- eller bisexuella, oavsett hur deras sexliv ser 

ut? Är det på grund av hur individer i denna grupp har sex? Att de också väljer att skriva bi- 

och homosexuella män istället för enbart män som har sex med män fokuserar mer på den 

enskilda individens sexuella läggning/identitet än vem personen har sex med. Vissa 

homosexuella män har inte sex överhuvudtaget och vissa har sex med kvinnor, och alla MSM 

är inte bi- eller homosexuella, det går alltså att anta att det i detta fall inte är personens 

sexuella läggning/identitet som är det viktiga utan vem den har sex med.  

     I stycket där klamydia diskuteras står följande: ”Den orsakas av en bakterie och smittar 

vid oskyddat sex av olika slag, både vid vaginala samlag (penis i slidan) och anala samlag.”. 

Här definierar upphovspersonerna vad de menar med ”vaginala samlag”, vilket de inte gjort 

tidigare men då de även nämner ”anala samlag” utan att definiera detta också så uppkommer 

en del frågetecken. Varför har de valt att definiera ”vaginalt samlag” just här men inte innan? 

Är det mer självklart vad ”analt samlag” innebär då de valt att inte definiera detta på ett 

liknande sätt? Det inkonsekventa sättet att skriva om olika begrepp skapar förvirring och en 

tvetydighet på sidan. Har de valt att definiera ”vaginala samlag” här för att de på andra ställen 

på sidan inte nödvändigtvis betyder ”penis i slidan” men att det gör det just här? Kanske vore 

det lättare att helt enkelt säga ”penis i slidan” eller ”penis i analen”. Det går också att fråga sig 

varför smittorisken vid sex med till exempel fingrar eller sexleksaker inte tas upp.  

Vidare berättar de om klamydia:  

Obehandlad klamydia är särskilt farlig för tjejer, eftersom den kan ge äggledarinflammation, som i 

värsta fall kan göra att man blir steril och inte kan få barn. Hos killar kan klamydia orsaka 

bitestikelinflammation, som också i vissa fall kan leda till sterilitet. 

De börjar med att påtrycka att obehandlad klamydia är särskilt farligt för tjejer då den kan ge 

äggledarinflammation som i värsta fall kan göra att du blir steril. De nämner inga andra 

konsekvenser som klamydia eller äggledarinflammation i sin tur kan leda till förutom just 

sterilitet. Vidare skriver de att killar kan få bitestikelinflammation av klamydia och som i 

vissa fall kan leda till sterilitet. Sättet som de valt att formulera sig på här är värt att 

uppmärksamma. Det är mycket möjligt att läsa texten som att det är värre för tjejer att bli 

sterila än för killar då det står att sterilitet är en risk för båda parter men att det är särskilt 

farligt för tjejer. Finns det en värdering i att det skulle vara värre för en tjej att bli steril än en 

kille? Kan detta kopplas till en föreställning om att tjejer har en större vilja att skaffa barn? Då 

det står att killar i vissa fall kan bli sterila går det dock att tolka det som att det är vanligare att 

tjejer blir sterila om så är fallet, inte att det är farligare. 
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I stycket där det pratas om oönskade graviditeter utgår de hela tiden från att det är en tjej och 

en kille som har sex med varandra, vilket här kanske kan ses som mer förståeligt (än på resten 

av hemsidan) då det ”krävs” en person som har fruktbara spermier och en person som har 

fruktbara äggceller för att en oönskad graviditet ska uppstå. Idag vet vi att det inte krävs att en 

man och en kvinna har sex för att kunna bli gravid om inte så önskas, dock går det att anta att 

just oönskade graviditeter uppstår vid en sexuell akt. 

     Ett stycke behandlar statistik och handlar mycket om hur det förs statistik på smittan av 

främst klamydia. Här står det att en kondom som sitter på under hela sexakten när du har 

penetrerande sex ger ett bra skydd mot klamydia. ”Penetrerande sex” är i detta sammanhang 

ett vagt begrepp då det inte är helt klart vad det betyder. Menar de att till exempel två tjejer 

som har penetrerande sex också ska använda kondom? Och om inte, hur ska tjejer som har sex 

med tjejer skydda sig mot klamydia?  

     Det finns även en del av hemsidan där det går att läsa om olika kondomsorter. Det är 

närmast en reklamsida för olika kondommärken men det finns en sort som utmärker sig – 

femidomen. Den beskrivs som ”’den kvinnliga kondomen’ eftersom den förs in i slidan 

istället för att träs på penis”. Vidare beskrivs hur den ser ut och används, att den kan 

användas som en ”vanlig” kondom av killar med stora penisar och vid analsex då den förs in i 

analen. På rfsl.se finns även en artikel där det står att femidomen även med fördel kan 

användas vid oralsex på tjejer då den täcker en stor del av vaginans yttre delar. Då detta skydd 

kan användas av tjejer som har sex med varandra, killar som har sex med varandra och tjejer 

och killar som har sex med varandra borde femidomen kanske lyftas fram på ett mer 

betydande sätt. Den kan användas vid många olika sorters sex och en inblandad kille behöver 

inte ha stånd för att femidomen ska kunna användas. Detta skulle alltså även kunna ta bort 

idén om att killen ska ha det yttersta ansvaret för ”kondomen” samt att användandet av den 

kan bredda synen på sex och vad det kan innebära då mannen inte behöver ha stånd utan det 

är möjligt att skydda sig ändå.  

Under denna rubrik på hemsidan går det att finna heterosexualitetsdiskursen där det bland 

annat pratas om ”heterosexuella vaginala samlag” där det antas att en tjej och en kille som har 

sex med varandra är heterosexuella. Här syns även ansvarsdiskursen då det blir problematiskt 

att killen ges det yttersta ansvaret för kondomanvändning. Motdiskursen icke-hetero tränger 

igenom i texten där det inte förklaras närmare varför det ibland uppstår lokala utbrott bland 
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bi- och homosexuella män av könssjukdomen syfilis. Det framstår då som att vara ”icke-

hetero” är anledningen till att du blir sjuk i detta fall.  

8.5 Kropp och kön - såhär ser vi ut, alla är vi olika! 

Under länken Kropp och kön beskrivs det noggrant hur vi ser ut, hur vi fungerar men också 

hur olika vi är. De skriver att vi kan läsa om tjejer och killars könsorgan både som 

njutningsorgan och fortplantningsorgan. De uppmanar också till att ”gå på upptäcktsfärd på 

din egen och din partners kropp.” Att ”gå på upptäcktsfärd” kan vara ett väldigt bra tips för 

ungdomar att lära känna sin kropp och undersöka hur du ser ut samt att få utforska någon 

annans kropp. Men kondom.nu uppmanar att du ska ”gå på upptäcktsfärd på […] din 

partners kropp”, vilket förutsäger att du bara har en partner (eller någon överhuvudtaget). 

Detta visar på ett heteronormativt tänkande. Vad säger att du bara måste ha endast en partner? 

Det är på många ställen under denna länk du får påminnelsen om att du bara ska ha en partner. 

Vissa ungdomar kanske föredrar det polyamorösa förhållandet framför det monogama, att ha 

sex med sig själv eller att ha sex med fler än en person.  Det framgår inte vad kondom.nu 

menar med en partner, det kan lika gärna vara en kompis eller bara någon annan du trivs med 

som en kärleks/sexpartner.  

     De introducerar denna länk genom att tala mycket om kåthet och tillfredställelse när det 

gäller sex och kroppens erogena delar. De lägger mer fokus på njutningen än fortplantningen 

vilket kan ge ungdomar ett mer avslappnat förhållande till sex då det i första hand inte innebär 

reproduktion.  

     Under denna länk ges mycket fokus till könsorganen, ”både som njutningsorgan och 

fortplantningsorgan”. De skriver att ”som tjej är det lite svårare att se sina yttre könsorgan – 

det krävs en spegel om man inte är väldigt vig. Du som är kille vet såklart hur dina yttre 

könsorgan ser ut”. Denna mening förutsäger att det är svårt för tjejer att ta fram en spegel och 

titta på sitt könsorgan medan killar ”såklart” vet hur de ser ut mellan benen. Här ges 

föreställningen om att killar ”såklart” utforskar sitt könsorgan mer än tjejer och har en nära 

relation till hur de ser ut. Tjejers könsorgan har alltid setts som något hemligt och detta 

påvisar även kondom.nu.  

     De beskriver också att det här går att ”lära sig både namnen på olika delar och hur ditt och 

din partners könsorgan fungerar”. Ditt och din partners? Här förutsäger kondom.nu att ”du 

och din partner” bara är två och att ni ser ”olika” ut. Även detta visar på ett heteronormativt 

tänkande eftersom de två olika kön som beskrivs är en tjej och en kille. De tar ingen hänsyn 
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till samkönade relationer och tar förgivet att du bara har en partner. Bilderna under denna länk 

visar en naken kvinna och en naken man, två stereotypt tecknade figurer. Det går också att 

läsa om kvinnan och mannens inre och yttre. De beskriver väldigt noggrant hur ”vi ser ut” och 

fungerar. De skriver ut mått på olika delar inuti och utanpå könsorganet. Dessa beskrivningar 

är snarare beskrivningar på hur vi ”ska” se ut än hur vi ser ut, det är normer om hur en 

stereotyp kvinna och man ser ut. De skriver senare att alla är olika – ”Människor ser olika ut 

och detsamma gäller våra könsorgan.” Denna motsägelse är mycket förvirrande - ser vi ut 

som de beskriver eller är vi olika? Framförallt ger detta ungdomar en förvirrande bild av hur 

du ”ska” se ut. På sidan visas det fyra tecknade bilder på kvinnliga och manliga könsorgan. 

Här får en intrycket av att kondom.nu vill visa på olikheten mellan könsorgan men dessa fyra 

bilder är nästintill identiska. Bilderna kunde lika gärna uteslutits från sidan då de kan ge ännu 

en föreställning om hur vi ”ska” se ut. En bör istället ge ungdomar en mer öppen relation till 

vad könsorgan och inte minst vad kön är eller inte är.  

     ”Många killar och tjejer oroar sig för sitt könsorgan och är rädda att det är onormalt, 

otillräckligt, sjukt eller fult.” Denna förutfattade mening ger föreställningar om hur ungdomar 

tänker. När någon läser detta och inte alls oroat sig för sitt könsorgan innan kanske dennes 

tankar sätts igång och den börjar undra om det är något fel på den själv. Istället bör en vända 

på det och se vad problemet är. Varför oroar sig killar och tjejer för sitt könsorgan? Möjligen 

för att det ges föreställningar om hur du ska se ut? ”Här kan du läsa om vanliga bekymmer 

beträffande könsorganen, hos killar och hos tjejer. Läs och gör dig av med din oro, en gång 

för alla.” Genom att läsa om bekymmer beträffande könsorganen kan detta istället ge en 

moteffekt, kanske en rädsla för att en inte är tillräcklig. Ett exempel på detta kan vara 

kondom.nu’s diskussion om storleken på penis: 

Det är vanligt att killar bekymrar sig över storleken på penis[…] Storleken har sällan någon 

betydelse för känslan under ett samlag och en liten penis kan kompenseras på många olika sätt. 

 Här ges en föreställning om att killar oroar sig för storleken på penis och de uppmanar att du 

ska vara bra på något annat om du har en ”liten” penis. Detta kan ge tankar om otillräcklighet 

och att du måste åstadkomma något mer än de med ”stor” penis. Det bekräftar även 

föreställningen om vad en ”normalstor” penis är. 

      ”Även tjejer bekymrar sig över sitt könsorgan.[…] En del tycker att de har för stora 

blygdläppar, konstig färg på könet eller för mycket fett på venusberget.” Är detta nyttig 

information för ungdomar? Bör de inte få läsa om positiva tankar kring könsorganet? 
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Det är mycket sällan könsorgan är ”onormala” och i de fall något inte funkar som det ska går det 

för det mesta att rätta till med ett enkelt ingrepp. Exempel på sådana problem, som alltså går att 

fixa, är för trång förhud hos killar (som försvårar erektion, onani och samlag) och för kraftig 

mödomshinna hos tjejer (som hindrar mensblödningen och försvårar samlag). 

De skriver att det är mycket sällan könsorganen är ”onormala”, men vad menar de med 

onormala? Genom att skriva att något är onormalt skapas det automatiskt en föreställning om 

något som ses som normalt. Här går det att fråga sig om de menar att könsorgan är onormala 

om de har något fysiskt problem som de två exemplen ovan. Här kan det ses som 

problematiskt att de tar upp mödomshinnan som om det vore en självklar kroppsdel hos 

kvinnan när mödomshinnan ofta diskuteras som en myt, bland annat av forskaren Monica 

Christianson vid Umeå universitet, Centrum för genusstudier. Christianson diskuterar detta 

bland annat i en intervju av Linnea Nilsson på etc.se
64

 där hen menar att en kvinna på tusen 

har en hinna som kan förhindra att mensblodet kommer ut. Christianson säger vidare att 

myten om mödomshinnan lever hos ungdomar. Med detta som utgångspunkt blir det 

problematiskt att kondom.nu förstärker myten om mödomshinnan.  

     Informationen under denna länk är väldigt biologisk och stereotyp. En får känslan av att 

upphovspersonerna till sidan tänker väldigt heteronormativt och inom ramen för vad som 

fortfarande är norm idag. Kroppen och könet beskrivs här som någonting vi kan använda för 

fysisk och psykisk njutning. De lägger kåthet och upphetsning i fokus istället för fortplantning 

vilket kan ses som positivt. De har dock inte givit någon plats åt till exempel samkönade eller 

polyamorösa förhållanden i deras berättande vad gäller sex. Inte heller transpersoner får något 

utrymme i hemsidans fakta kring kropp och kön. De visar och berättar bara om hur en 

kvinnokropp och en manskropp ser ut. Det finns många olika identiteter som t.ex. 

intersexualitet, transgender, transvestiter, genderqueers
65

, och queers i största allmänhet som 

kanske inte vill identifiera sig med dessa två exempel. Detta gör att många ungdomar kanske 

tror att de ska se ut och bete sig på ett speciellt sätt och måste hålla sig inom dessa ramar, 

annars är det något fel på dem. Denna länks budskap är att du ska vara tjej eller kille, se ut på 

ett speciellt sätt, endast ha en partner, partnern ska vara av motsatt kön, du ska inte påverkas 

av andra ungdomar - tänk såhär istället. Detta språk och dessa uppmaningar kan leda in 

ungdomar på en negativ väg i deras utveckling av sin identitet och sexualitet.  
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Diskursen om det biologiska könet och friskhetsdiskursen kan hittas under rubriken Kropp 

och kön. Detta syns i hur det talas om hur människor ”ser ut” och ”fungerar”. De gör en tydlig 

uppdelning mellan hur tjejer och killars kön ser ut och det tas inte upp utseenden som inte 

överensstämmer med denna fasta bild. Friskhetsdiskursen märks i hur det talas om att det går 

att korrigera eventuella ”onormaliteter” gällande könet. Tvåsamhetsdiskursen och 

heterosexualitetsdiskursen går också att hitta bland annat där de skriver om att ”gå på 

upptäcktsfärd på din egen och din partners kropp”. 

8.6 På mottagningen - i kompetensens händer 

I denna del av hemsidan går det att läsa om vilka mottagningar du kan vända dig till för att få 

”individuell hjälp[…]allt från testning och behandling av könssjukdomar till samtal om 

problem kring sexualiteten”. De berättar också att det finns speciella mottagningar med 

homokompetens. Det finns också två underlänkar vid namn För killar och För tjejer där de 

talar om vilka olika mottagningar som finns för just dig. Här utesluts först och främst de 

personer som inte definierar sig som tjej eller kille, vart ska de vända sig? Genom att skriva 

att vissa mottagningar till och med har homokompetens så placerar de en viss sexualitet i ett 

fack, någonting som finns utöver den ”vanliga” kompetensen. Det blir svårt att förstå vad 

kondom.nu menar men homokompetens och vilka som behöver denna. Innefattar det bara 

homosexuella personer eller vill de här också ge utrymme för bisexuella, transpersoner, 

MSM, KSK och queera identiteter? Här går det att anta att kondom.nu menar att dessa 

personer inte bör gå till de ”vanliga” mottagningarna eftersom de flesta saknar 

”homokompetens” och det framgår inte någonstans hur upphovspersonerna definierar 

begreppet homokompetens. 

     Om vi i allmänhet istället pratar om sex och sexualitet på ett öppnare vis går det på annat 

sätt att utgå ifrån att alla har en egen personlig sexualitet där ingen nödvändigtvis behöver 

definieras i olika grupper. Det bör finnas rum för alla typer av människor i texterna på 

kondom.nu och i förlängningen, på alla mottagningar. 

Under denna länk på hemsidan är motdiskursen ”icke-hetero” synlig genom att det till 

exempel talas om en speciell ”homokompetens” som vissa mottagningar har. Detta utan att 

motivera varför denna ”specialkompetens” finns vilket kan verka stigmatiserande. 
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8.7 Icke-hetero -länken för de där andra 

På hemsidan kondom.nu finns en länk vid namn Icke-hetero. De presenterar denna del såhär: 

”Det är i tonåren som de flesta upptäcker att de blir förälskade i och attraherade av personer 

av samma kön.” Det går här att tolka det som att kondom.nu menar att alla människor är 

hetero från början och detta kan förändras i tonåren. De fortsätter ”Man kanske provar att 

vara ihop med någon av motsatt kön och märker att det inte känns riktigt rätt.” Här påvisas 

det att upphovspersonerna menar att du börjar med att bli tillsammans med någon av motsatt 

kön och senare kommer på att det känns fel. Här ses ett tydligt heteronormativt tankemönster 

som ger ungdomar föreställningen om att alla är heterosexuella från början. Kondom.nu 

skriver vidare ”För många är det en process som leder fram till livet som öppet homo- eller 

bisexuell. Det handlar förstås om att våga ’komma ut’ inför omgivningen.” Här påpekar de att 

det kan vara en process, det går att tolka som att det är något jobbigt du går igenom, något 

som tar tid och som ”förstås handlar om att våga ’komma ut’”. Att skriva ”våga komma ut” 

kan ge ungdomar en föreställning om att det är något du måste våga och som allmänheten 

kommer att reagera på. Att komma ut med sin sexualitet är väl något som alla på ett eller 

annat sätt gör när de börjar utforska den sidan av sig själv. De skriver också att du under 

denna ”process” kanske behöver stöd och information ”eller bara umgås med andra unga i 

samma situation”. Genom att skriva ”i samma situation” går det att tolka det som att dessa 

ungdomar är i en speciell ”situation” i utvecklingen som inte liknar ”andra” ungdomars 

sexuella utveckling. Här kan en tycka att alla ungdomar skulle kunna behöva stöd och 

information i den sexuella utvecklingen, inte bara, som kondom.nu uttrycker det, icke-

heterosexuella unga. 

     Genom att kondom.nu har skapat en länk som de kallar icke-hetero visar de för ungdomar 

att de som inte definierar sig som hetero placeras i en annan kategori. De utesluter också 

denna skapade kategori i den allmänna informationen på hemsidan, så de får istället söka sig 

vidare till andra sidor som kondom.nu hänvisar till under denna länk. Där har 

upphovspersonerna till de alternativa sidorna skrivit några korta rader om vad de hjälper till 

med. Här är språket mer könsneutralt än de övriga delarna på kondom.nu. 

Här stärks heterosexualitetsdiskursen genom skapandet av en länk vid namn ”icke-hetero” 

och motdiskursen ”icke-hetero” bekräftas. 
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9. Slutsats/Diskussion 

Här kommer vi att på ett så konkret sätt som möjligt att besvara uppsatsens frågeställningar 

och vidare reflektera och diskutera kring hemsidan kondom.nu, queerteoretiska begrepp och 

normer kring sex, sexualitet och kön. I Slutsats/diskussion behandlas även det sista steget i 

Faircloughs tredimensionella modell, den sociala praktiken. 

På hemsidan kondom.nu görs sex, sexualitet och kön inom de tre teman som vi sett 

genomsyrar hemsidan, heteronormativitet, killen som norm och idén om det biologiska könet 

och friskhetsnormen. De diskurser som utifrån ett queerperspektiv lyfts fram i analysdelen av 

uppsatsen skapar tillsammans idéer kring vad sex, sexualitet och kön är och kan innebära. 

Diskurserna påverkar, samverkar och bekräftar varandra både inom och mellan de tre olika 

temana. Temat heteronormativitet innefattar diskurser om till exempel tvåsamhet och 

heterosexualitet, dessa två diskurser samverkar med andra diskurser som till exempel 

ansvarsdiskursen och ”det smidiga och snygga sexet”- diskursen som bekräftar temat killen 

som norm, då killen till exempel presenteras som den aktiva gentemot tjejen i ett monogamt 

förhållande. Den biologiska diskursen bekräftas i sin tur av att det finns en klar uppdelning 

mellan tjejer och killar på hemsidan som ytterligare bekräftar temana killen som norm och 

heteronormativiteten. Friskhetsdiskursen som kan ses på hemsidan samverkar med diskursen 

om det hälsosamma sexet och bekräftar normen kring det heterosexuella sexet där det finns 

idéer kring hur det ska se ut och vem som ska praktisera det.  

     Genom att upphovspersonerna formar språket genom dessa diskurser, återskapas och 

förstärks normer kring sex, sexualitet och kön. Informationen på hemsidan kondom.nu är 

faktabetonad och ger en idé om att ”såhär är det”. Kondom.nu ger exempel på föreställningar 

om hur ungdomar tänker och de lyfter fram tankar om osäkerhet och rädsla kring hur ens 

kropp ”ska” se och hur sex ”ska” gå till. Upphovspersonerna talar om dessa olika 

föreställningar som något konstituerat, alltså något som är generellt och bestående. Genom att 

prata om saker på ett negativt sätt projiceras på hemsidan tankar kring hur det ”ska” vara och 

kan verka på ett konstituerande vis, det vill säga genom att prata om till exempel 

kondomanvändandet som något jobbigt så blir det jobbigt. 

     Genom hemsidans språk inkluderas personer som identifieras som heterosexuella, är enligt 

normen ”friska”, monogama, praktiserar ”rätt” sex och identifierar sig som antingen tjej eller 

kille. På vissa ställen i texten går det att tolka det som att MSM också inkluderas när de talar 

om killen som aktör och då tjejen inte tas upp i samtalet. Inkluderandet av dessa personer 
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bekräftas av motdiskursen ”icke-hetero” som finns på sidan, detta innebär vidare en 

exkludering av personer som till exempel hbtq-personer
66

, KSK, personer som har sex med 

flera, polyamorösa, asexuella och personer som utövar BDSM
67

 eller olika fetischer.  I ett 

vidare intersektionellt
68

 perspektiv går det att se en exkludering av personer med till exempel 

olika etnicitet, religion eller funktionalitet. 

     Ur ett queerperspektiv har vi funnit diskurser på hemsidan kondom.nu som påvisar att det i 

dagens Sverige finns normer kring sex, sexualitet och kön. Lafa som står bakom sidan är 

verksamma inom Sveriges huvudstads län och det ”är ett metod- och kunskapscentrum för 

personer som arbetar med sex och samlevnad”. Detta innebär att de som arbetar inom Lafa är 

utbildade inom sex och samlevnadsområdet. Vi föreställer oss därför att deras kunskap om 

och syn på sex, sexualitet och kön i viss mån är representativ för hur det talas om sex, 

sexualitet och kön i Sverige. Vi är medvetna om att det finns andra organisationer och 

institutioner som verkar för ett normkritiskt tänkande kring dessa frågor, till exempel 

Ungdomshälsans hemsida UMO.se, men då kondom.nu är tillgänglig i samma utsträckning 

finner vi det relevant att granska vilka bilder av sex, sexualitet och kön som kondom.nu 

förmedlar. Vi anser att det med queerteorins synsätt som utgångspunkt är problematiskt att en 

enhet som verkar inom den offentliga sektorn i Sverige projicerar en så pass snäv, 

exkluderande och normativ bild av sex, sexualitet och kön på en hemsida som riktar sig till 

ungdomar.  

     På kondom.nu har vi mellan raderna kunnat urskilja en målgrupp som hemsidan riktar sig 

till, inte genom att denna målgrupp är uttalad utan genom exkluderandet av andra grupper. 

Den outtalade målgruppen skulle kunna specificeras så som vi nämnt ovan, det vill säga 

ungdomar som är heterosexuella, enligt normen ”friska”, monogama, praktiserar ”rätt” sex 

och identifierar sig som antingen tjej eller kille, samt ungdomar som använder kondom. 

Kondomen lyfts fram som det enda säkra preventivmedlet och olika alternativ till hur den kan 

användas tas inte upp. Då kondomen (och så som hemsidan presenterar att den ska användas) 

inte är ett relevant preventivmedel för alla ungdomar, exkluderas dessa på hemsidan. Denna 

exkludering stärks ytterligare av att hemsidan i sig bär namnet kondom.nu. Visst skulle en 

                                                             
66

 Homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer. 
67

 BDSM är ett samlingsbegrepp och står för bondage/disciplin, dominans/submission (underkastelse) och 
sadomasochism. BDSM innebär att samtyckande personer gemensamt söker njutning genom olika former av 
maktutbyten. http://www.rfsu.se/sv/Sex--relationer/Sexteknik-och-praktik/BDSM/ senast besökt 2010-11-18 
68

 Intersektionalitet innebär att det alltid finns en dynamisk relation mellan begrepp som till exempel kön, 
etnicitet, klass och sexualitet. Dessa begrepp existerar inte enskilt utan påverkas av varandra. Ulla Eriksson - 
Zetterquist, Alexander Styhre, Organisering och intersektionalitet, (Malmö: Liber 2008) s. 13 
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kunna argumentera för att målgruppen på hemsidan ska vara just ungdomar som använder 

kondom, men frågan är varför de överhuvudtaget gör skillnad på ungdomar och ungdomar 

och inte ser dem som en heterogen grupp som definierar sex, sexualitet och kön på väldigt 

många olika sätt. Diskursen kring kondomen är också problematiskt för att den inte enbart 

talas om som en tunn gummi/plasthylsa som används för att förebygga könssjukdomar utan 

den ges även andra betydelser. Kondom.nu projicerar föreställningar om kondomen som 

något jobbigt, något som killen ska ta ansvar för och det ses som det enda alternativet till 

säkert sex. Denna diskurs kring kondomen bidrar till en vidare bekräftelse av killen/mannen 

som norm i samhället och upprätthåller de socialt, kulturellt och historiskt skapade 

skillnaderna mellan män och kvinnor. Diskursen pekar även på att sex som inkluderar 

kondom är norm och annat sex osynliggörs.  

     Eva Bolander skriver i avhandlingen Risk och bejakande: sexualitet och genus i 

sexualupplysning och sexualundervisning i TV om kondomen som pinsam och besvärlig samt 

om hur kondomen lyfts fram som det främsta alternativet till preventivmedel. Detta sätt att 

tala om kondomen har även vi funnit på hemsidan kondom.nu. Vi har även, likt Bolander, 

stött på en heteronorm som innefattar att ”samlaget” ses som ”det riktiga sexet”. En aspekt i 

vår analys som skiljer sig från Bolanders undersökning är hur ansvarsdiskursen kring 

kondomen ser ut. Bolander har funnit att ansvaret för kondomen oftast ges till tjejen med den 

biologiska utgångspunkten att tjejen ska ha det främsta ansvaret för en oönskad graviditet. 

Här har vi istället sett att ansvaret för kondomen ges till killen vilket möjligtvis kan ses som 

ett resultat av det tidigare synsättet. Kanske vill kondom.nu medvetet ge killen ansvaret för 

kondomen som en feministisk strategi för att tjejen ska slippa ta det ansvaret själv. Vi anser 

dock att denna strategi upprätthåller ojämlikheten mellan tjejer och killar genom att vända på 

ansvarsdiskursen och göra tjejen passiv. Vi tycker att den bästa strategin här vore att alla 

involverade tar samma ansvar för att skydda sig själva och andra i sexuella situationer för att 

kunna skapa jämställdhet. Genom att ge ansvaret till någon utifrån idén om dennes 

"biologiska kön" bekräftas föreställningarna om skillnader mellan tjejer och killar. Om 

ansvaret för säkert sex istället skulle ges till alla oavsett kön så skulle detta även inkludera 

människor som inte identifierar sig utifrån idén om det "biologiska könet". 

     I dag finns det normer som sätter gränser för vad sex, sexualitet och kön är och kan 

innebära. Dessa normer formas av hur det ses på och talas om sex, sexualitet och kön, det vill 

säga de diskurser som skapas kring detta. Om vi ser till exemplet i uppsatsens analys om hur 

diskursen kring ”samlag” har förändrats över tid så visar detta att om vi börjar tala om något 

http://kondom.nu/
http://kondom.nu/
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på ett annat sätt så kan innebörden av detta begrepp förändras. Om människor pratar om sex, 

sexualitet och kön på ett inkluderande och accepterande vis så kan alltså diskurserna kring 

dessa ämnen förändras. För att i allmänhet kunna skapa en mer öppen och respekterande syn 

på människors olika sätt att leva och identifiera sig är det av stor vikt att förändra de 

diskurser, och i sin tur de normer, som idag begränsar och exkluderar många människor i hur 

det talas om sex, sexualitet och kön. Genom att se på sex, sexualitet och kön ur ett 

queerteoretiskt perspektiv anser vi att människor ges större möjligheter att ställa sig kritiska 

till dagens begränsande normer.  

     Vi anser att en viktig del i förändringen av diskurser kan ske genom att ungdomar ges 

inkluderande och accepterande bilder kring sex, sexualitet och kön, exempelvis genom forum 

som Internet. När ungdomar, som till exempel Mischell och Kim, går in på en hemsida som 

kondom.nu möts de av heteronormativa, snäva och exkluderande bilder. Det är önskvärt att 

ungdomar ges öppna och respekterande bilder av sex, sexualitet och kön när de söker kunskap 

och information kring detta. En öppen och normkritisk dialog kring sex, sexualitet och kön är 

i alla sammanhang viktig för att kunna skapa ett samhälle som är tillgängligt för alla 

människor. 
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