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Inledning 

Mot bilrutan smattrar regnet. Framför oss har jag och min sambo ännu en tre timmars bilfärd 

som ska ta oss till min hemstad. I tristess söker jag efter en radiosändning som kan få tiden att gå. 

I smålands djupa skogar finns inte mycket till täckning, men till slut slutar siffrorna rulla på 

skärmen och ut ur bilstereon hörs ”jag har inget intresse av sex…” Min nyfikenhet sätter fart och 

sökandet efter radiokanal slutar där. De kommande minuterna av bilfärden sker under en tystnad 

mellan mig och min sambo, vi båda lyssnar intresserat på intervjupersonens berättelse om hur det 

är att vara asexuell. Efter en stund utbrister jag, med en slags frustration i rösten, varför har jag 

inte hört detta innan? Varför vet jag inte något om asexualitet?  

 Det sägs att det är nyfikenheten som driver forskaren.1 Min nyfikenhet gjorde det omöjligt 

för mig att släppa detta ämne och här är nu resultatet. Carrigan, Gupta och Morrison menar på 

att kvalitativa studier om asexualitet behövs idag då tidigare forskning varit mer inriktad gentemot 

att försöka definiera och kartlägga asexualiteten.2 Detta är något som även jag registrerat när jag 

tagit del av den tidigare forskningen. Den kvalitativa forskningen där empiri inhämtas från 

individer som identifierar sig med asexualitet är endast representerad med enstaka bidrag. Jag ser 

därför denna studie som ett bidrag till att utöka den kvalitativa forskningen gällande asexualitet. 

Detta frö av nyfiken inför asexualitet som nu resulterat i denna studie, såddes alltså hos mig för 

två tre år sedan under en bilfärd i de småländska skogarna. Nu vill jag med denna studie ta er med 

på en egen bilfärd. Så håll i hatten, för jag kör nedcabbat!  

Syfte/frågeställning 

Syftet är att undersöka fenomenet asexualitet, genom en kvalitativ studie med informanter som 

identifierar sig som asexuella eller med asexualitet undersöks vilka normer som präglar deras 

berättelser om sina erfarenheter och tankar. Centrala frågeställningar för denna studie är;  

 Vilken betydelse har begreppet asexualitet för informanterna? 

 Vilken roll har normer kring sexualitet, ålder och genus för informanternas förståelse och 

erfarenheter av asexualitet? 

 Vilka strategier utvecklar informanterna för att förhålla sig till dessa normer? 

Disposition 

Detta stycke om studiens motivering, syfte och frågeställningar i uppsatsens inledande del följs av 

en beskrivning av tidigare forskning inom ämnet asexualitet. Detta för att ge läsaren en insikt om 

hur forskning om asexualitet bedrivits ur metodologiska och teoretiska aspekter, samt hur den 

tidigare forskningen beskriver asexualitet. Därefter redogörs de teoretiska perspektiv som varit 

användbara i denna studie, samt hur studien har utförts och de metodologiska och etiska 

                                                 
1 Juliet Corbin, Anselm Strauss, Basics of qualitative research (Thousansd Oaks, 2008), s. 13. 

2 Mark Carrigan, Kristina Gupta, Todd G. Morrison,”Asexuality special theme issue editorial”, Psychology & 

sexuality,4(2013:2), s. 111-120. 
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reflektioner som har avkrävts mig. Efter denna del presenteras analysens genomförande, följt av 

analysens resultat som presenteras genom fyra olika övergripande kategorier. Uppsatsens 

avslutande del utgörs av en avslutande diskussion innehållande reflektioner gällande studien 

resultat i relation till tidigare forskning och tillvägagångssätt, samt förslag på inriktningar för 

fortsatt forskning.  

Tidigare forskning 

Forskningen om asexualitet är idag i ett tidigt skede.3 Den första akademiska artikeln som 

behandlade asexualitet publicerades år 2004 av Bogaert.4 Artikelns syfte var att öppna upp fältet 

för vidare forskning. Artikelns empiri utgjordes av 18 681 intervjuer som tidigare hade används i 

en befolkningsundersökning. Genom empirin fann Bogaert att om asexualitet definieras som 

brist på sexuell attraktion, skulle cirka 1 procent av befolkningen räknas som asexuella.5 Chasin 

uppger att inom det community som utgörs av individer som identifierar sig som asexuella har ett 

nytt språk skapats som individer som identifierar sig som asexuella använder för att beskriva sig 

själva.6 I Carrigans studie beskrivs asexualitet som att inte känna sexuell attraktion eller inte 

inneha ett behov eller en vilja att utöva sexuella handlingar. Utöver begreppet asexualitet existerar 

även begrepp som beskriver vilken romantiskt läggning individer har. Att vara aromantisk 

innebär att individen inte har en önskan eller ett behov av en romantisk relation. Romantiskt 

innebär en attraktion och vilja till romantisk relation. Heteroromantisk innebär en attraktion till 

motsatt kön, homoromantisk innebär en attraktion till samma kön som det egna, biromantisk 

innebär en attraktion till båda könen och panromantisk innebär en attraktion till en individ 

oavsett kön eller könsuttryck.7 Exempel på andra begrepp är demisexuell vilket innebär att 

individen endast känner sexuell attraktion när ett emotionellt band skapats och Gray-asexuell som 

innebär att individen placerar sig mellan sexualitet och asexualitet då hen endast upplever sexuell 

attraktion i specifika situationer eller känner en väldigt låg grad av sexuell attraktion.8  

 Sedan Bogaerts artikel har forskare inom psykologi, sociologi och queerfeministiska studier 

tagit sig an ämnet asexualitet.9 Bogaert gav även själv år 2012 ut verket Understanding asexuality 

som kan ses som en grundkurs i asexualitet. Verket belyser asexualitet utifrån biologiska, sociala 

                                                 
3 Ela Przybylo, ”Afterword: some thoughts on asexuality as an interdisciplinary method”, Psychology  sexuality, 

2(2013:2), s. 193-194. 

4 CJ DeLuzio Chasin, “Theoretical Issues in the Study of Asexuality”, Archives of Sexual Behavior,40(2011:4), s. 713-

723.   

5 Anthony F. Bogaert, ”Asexuality: prevalance and associated factors in a national probability sample”, The journal of 

sex research, 41(2004:3), s. 279-287. 

6 CJ DeLuzio Chasin, “Theoretical Issues in the Study of Asexuality”, Archives of Sexual Behavior,40,(2011:4), s.713-

723.   

7 Mark Carrigan, “There´s more to life than sex? Differences and commonality within the asexual community”, 

Sexualities, 14(2011:4), s. 462-478. 

8 AVEN, General FAQ,(2012), http://www.asexuality.org/home/general.html (2014-05-18) 

9 Ela Przybylo, ”Afterword: some thoughts on asexuality as an interdisciplinary method”, Psychology sexuality, 

2(2013:2), s. 193f. 

http://www.asexuality.org/home/general.html
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och historiska aspekter.10 En del av den forskning som utförts sedan Bogaerts artikel år 2004 har 

riktat in sig mot att försöka ta fram asexuellas karaktärsdrag. I artikeln ”Asexuality: A mixed-

methods approach” undersöks om/hur ofta asexuella onanerar, hur de förhåller sig till sexuella 

handlingar inom förhållanden och huruvida de ser sig romantiska eller aromantiska. Genom hela 

artikeln görs även en jämförelse med asexuellas karaktärsdrag och den psykiatriska diagnosen 

Hyposexual desire disorder (HSDD). Slutligen konstateras att skillnaden mellan HSDD och 

asexualitet främst utgörs av att individer med HSDD känner en stress inför sin avsaknad av 

sexuell attraktion, medan individer som identifierar sig som asexuella ej känner denna stress.11 

Prause och Grahams studie från 2010 riktar även den in sig på identifiering av karaktärsdragen 

för asexualitet. Deras empiri utgörs av fyra intervjuer med individer som identifierar sig som 

asexuella, samt en större enkätundersökning med psykologistudenter och individer som 

identifierar sig som asexuella. De asexuellas enkätsvar jämfördes med psykologistudenternas 

föreställningar om asexuellas tankar och upplevelser. De ämnen som behandlas berör asexuellas 

inställning till sex, huruvida de själva trodde att de var något fel på dem, samt vilka för- och 

nackdelar asexualitet uppfattas innebära. En markant skillnad var att psykologistudenterna trodde 

att asexuella blev negativt bemötta i en mycket mindre utsträckning än vad de asexuella uppgav.12 

Attityder gentemot asexuella är något som MacInnis och Hodson belyser i ”Intergroup bias 

towards ”group X”: evidence of prejudice, dehumanisation, avoidance and discrimination against 

asexuals”. Genom en enkätundersökning visas attityder gentemot sexuella minoritetsgrupper 

(homo-, bi- och asexuella). Deras resultat visar på att asexuella är den grupp som ses som mest 

”omänskliga” och ”känslolösa”. Asexuella är även den grupp som andra grupper vill ha minst 

kontakt med. Författarna kopplar dessa resultat till att sexualitet är starkt förknippat med 

mänsklighet.13 

 De artiklar som publicerats om asexualitet inom feministiska och queerteoretiska studier 

har främst varit textbaserade. Fokus för dessa artiklar ligger på att utifrån teorier, tidigare 

forskning och till viss utsträckning mediala utspel problematisera asexualitet i relation till normer 

och samhället. Hur sexualitet är förknippat med mänsklighet och vilken roll asexualitet har i vår 

syn på sexualitet är något som Przybylo berör i artikeln ”Crisis and safety: the asexual in 

sexusociety.” Hon för en diskussion om hur sexualitet i samhället skapas genom diskurser och 

därför har asexualitet möjligheten att förändra vår syn på sexualitet.14 Cerankowski och Milks 

belyser relationen mellan asexualitet, synen på kvinnlig sexualitet och queerbegreppet. De menar 

att asexualitet besitter en kraft som kan ifrågasätta den centrala roll som sexuella handlingar har 

                                                 
10 Anthony Bogaert, Understanding asexuality (New York, 2012) 

11 Lori A. Brotto, Gail Knudson, Jess Inskip, Katherine Rhodes, Yvonne Erskine,”Asexuality: a mixed-methods 

approach”, Archives of Sexual Behavior, 39(2010:3), s. 599-618. 

12 Nicole Prause, Cynthia A. Graham, ”Asexuality: classification and characterization”, Archives of Sexual Behavior, 36 

(2007:3), s. 341-356. 

13 Cara C. MacInnis, Gordon Hodson, “Intergroup bias towards ”group X”: evidence of prejudice, dehumanisation, 

avoidance and discrimination against asexuals”, Group Processes and Intergroup Relations, 15 (2012:6), s. 725-743. 

14 Ela Przybylo, “Crisis and safety: the asexual in sexusociety”, Sexualities, 14(2011:4), s. 444-461. 
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fått i både feministiska och queerpolitiska sociala rörelser där sexuell frihet ofta framställs som en 

nyckelfråga. Syftet med deras bidrag är att genom denna diskussion främja och utvidga de 

angreppsätt som anammas inom forskningen om asexualitet.15 Kim belyser i ”Asexuality in 

disability narratives” asexualitet i relation till funktionshinder. Diskussionen visar vilken roll 

kroppsfunktionen har i normer gällande sexualitet, exempelvis hur avsaknad av sexuell aktivitet 

hos en individ med funktionsnedsättning ses som ett nekande av individens rättigheter, samtidigt 

som möjligheten att individen kan vara asexuell inte tas i beaktning.16 Kim belyser således genom 

sin artikel intersektionaliteten mellan normer kring fungerande kroppar och sexualitet. 

 Asexualitet och identitet är ett område som också berörs inom forskningen. Carrigans 

studie belyser hur individer kom att identifiera sig som asexuella, samt vilka olika benämningar 

som inkluderar asexualitet, exempelvis aromatisk, heteromantisk eller biromantisk. Studiens 

resultat visar hur deltagarna väljer att utföra sexuella handlingar för att det förväntas av dem. 

Samtidigt visar studien att när individen kommer i kontakt med begreppet asexualitet upplevs en 

känsla av helhet, till skillnad från den tidigare upplevelsen av att känna sig trasig. Carrigan belyser 

också hur individens grad av ifrågasättande av sig själv är beroende av var i samhället individen 

rör sig och vilken information den har tillgång till. Exempelvis har communities på internet en 

positiv inverkan på individens arbete med att förstå sig själv.17 Scherrers artikel ”Coming to an 

asexual identity: negotiating identity, negotiating desire” berör även dessa punkter men fokuserar 

mer på asexuellas inställning till handlingar som kan ses sexuella. Studien visar på att individer 

som identifierar sig som asexuella gör skillnad på fysisk närhet och sexuell fysiskt närhet. 

Exempelvis hur kyssar och mys inte ses som något sexuellt utan endast som närhet, eller hur 

onani kan ses mer som en fysisk aktivitet än en sexuell handling.18 

 Johansson studie ”Sexualnormativitet och medborgarskap - en diskursanalys av ”trådar” på 

internetportalen Passagen” belyser relationen mellan en icke-sexuell existens och medborgarskap. 

Genom analys av utdrag från diskussioner som skett under titeln Celibat på internetportalen 

framlägger Johansson ett resultat som innefattas av att en icke-sexuell existens ses som en mindre 

värdig medborgare. Samtidigt upprätthålls normen av att utöva sexuella handlingar 

(sexualnormativitet) genom hänvisningar till den egna sexualiteten och medicinska aspekter. 

Studien belyser även hur det heterosexuella samlaget beskrivs som ”riktigt sex” i relation till andra 

sexuella handlingar.19  

 Syftet med denna studie är att undersöka asexualitet som fenomen och undersöka vilka 

normer som präglar informanternas (som identifierar sig med asexualitet) berättelser om deras 

                                                 
15 Karli June Cerankowski, Megan Milks, “New Orientations: Asexuality and Its Implications for Theory and 
Practice”, Feminist studies, 36 (2010:3), s. 650-664. 
16 Eunjung Kim, “Asexuality in disability narratives”, Sexualities, 14 (2011:4), s. 479-493. 

17 Mark Carrigan, “There´s more to life than sex? Differences and commonality within the asexual community”, 

Sexualities, 14(2011:4), s. 462-478. 

18 Kristin S. Scherrer, “Coming to an asexual identity: negotiating identity, negotiating desire”, Sexualities, 11(2008:5), 

s. 621-641. 

19 Joakim Johansson, ”Sexualnormativitet och medborgarskap- en diskursanalys av ”trådar” på internetportalen 

Passagen”, Lambda nordica, 18 (2013:2), s. 44-71. 
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erfarenheter och tankar. Den forskning som därför är av störts relevans för, samt besitter flest 

likheter med, denna studie är den som utförts inom queerfeministiska studier samt forskningen 

som inriktat sig gentemot identitet och asexualitet. Dock finner jag att den tidigare forskningen 

innehar ett tomrum. Forskningen som bedrivits kring ämnet asexualitet är till stor del av 

kvantitativ karaktär och den kvalitativa forskning som belyser asexualitet i relation till sexualitet 

och genus utgörs av textbaserade studier. Asexualitetsforskningen saknar således bidrag som är av 

kvalitativ karaktär och samtidigt hämtar empiri från levda erfarenheter i syfte att undersöka 

asexualitetens i relation till sexualitet, genus och identitet. Ett tomrum jag med denna studie 

ämnar minska. 

Teori 

I följande stycken ges en beskrivning av de teorier som jag tagit hjälp av i mitt analysarbete. De 

teorier som använts i denna studie är queerteorin och dess syn på sexualitet, heteronormativitet, 

genus och identitet. Åldersteori har även inkluderats då studien är av intersektionell karaktär. 

Queerteoretiska perspektiv på sexualitet, genus och identitet  

Queerteorin grundas ur ett poststrukturalistiskt tankesätt.20 En nyckelperson inom 

poststrukturalismen är Foucault.21 Verkligenheten skapas enligt Foucault genom diskurser vilket 

gör den socialt konstruerad.22 Foucaults syn på vetenskap och språket belyser denna icke- 

essentiella verklighet.   

The object of the human science is not language (though it is spoken by man alone); it is that 
being which, from the interior of language by which he is surrounded, represents to himself, by 
speaking, the sense of the words or proposition he utters, and finally provides himself with 
representation of language itself.23 

Foucault är en teoretiker vars tankar varit betydande för queerteorin.24 Enligt Foucault är 

sexualitetens grunddrag inte beständiga, utan skapas genom de diskurser som syftar till att finna 

sexualitetens sanning, att sexualiteten är av naturen kommen. En sanning som aldrig kommer att 

vara definitiv. Makteffekter grundar dessa diskurser men diskurserna i sig skapar även dem nya 

makteffekter.25 För att förstå utövningen av makt menar Foucault att makt måste ses som 

ständigt närvarande i alla relationer, inte endast genom institutioner eller som en individs 

egenskap. Makt är en sammansatt strategiskt situation och den finns överallt.26 Queerteorins 

koppling till sexualitet grundas i intresset för relationen mellan sexualitet och makt i samhället. 

Teorin syftar till att undersöka hur regleringar, fantasier, sexuella handlingar och normer kan 

                                                 
20 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer? (Stockholm, 2006), s. 41ff. 

21 Marcus Herz, Thomas Johansson, Poststrukturalism- metodologi, teori, kritik (Stockholm, 2013), s. 74. 

22 Michel Foucault, The order of things (New York, 2006), s. 378-387. 

23 Ibid, s. 385. 

24 Ambjörnsson, s. 45. 

25 Michel Foucault, Sexualitetens historia-viljan att veta (Uddevalla,2004), s. 84f. 

26 Ibid, s. 104. 
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sammankopplas med makt och hierarkier i det samhälle som de utövas i.27 Queerteorin finner 

dock att sexualitet kan ses på flera olika sätt och därför även analyseras genom olika infallsvinklar. 

Sexualiteten kan kopplas samman med identitet eller kan den analyseras som ett normsystem, ett 

begär eller handling.28 

 Uppvisandet av hur våra förställningar om manligt och kvinnligt är historiskt och kulturellt 

beroende av en normerande heterosexualitet är en beskrivning av queerperspektivet som många 

ställer sig bakom.29 Butler är en central forskare för queerteorin.30 Hon ser kön och genus som 

socialt konstruerat, och menar att även biologiskt kön inte kan förstås bortom den kulturella och 

samhälliga diskussionen. Butler ställer sig kritisk till tidigare feministisk teori som likställer genus 

som den kulturella tolkningen av kön, vilket skulle förutsätta att kön bär på en biologisk sanning. 

Butler menar att kön således egentligen alltid varit genus, då det villkoret även skapar en 

tudelning mellan kön och genus vilket är en social genuskonstruktion.31 Butler använder sig även 

av begreppet genusperformativitet i sin syn på genus. Genusperformativitet innebär att vi genom 

att anta att det existerar en genuspräglad essens utför handlingar för att bekräfta denna essens. 

Dessa kontinuerliga handlingar resulterar i att dessa antagelser uppfattas inneha en naturlighet i 

relation till kroppen, en naturlighet vars existens ses sprungen ur det kulturella.32 Ambjörnsson 

visar hur Butler har tydliggjort att diskurser om ett ”naturligt kön” utgör ett normsystem. För att 

förklara detta normsystem använder sig Butler av den heterosexuella matrisen.33 

Införandet av en tvingande och naturaliserande heterosexualitet nödvändiggör och reglerar 
genus som en binär relation, där det manliga elementet är differentierat från ett kvinnligt 
element, och denna differentiering kommer till stånd genom det heterosexuella begärets 
praktiker.34 

Heterosexualiteten bidrar alltså till en distinkt tvådelad indelning av genus, man och kvinna. 

Denna indelning bidrar till ett förstärkande av motsatsparet man och kvinna i relation till kön, 

genus och begär.35 Ambjörnsson förklarar det som att, för att framstå som en riktig kvinna 

behöver individen inneha rätt kropp (kvinnokropp), rätt beteende (kvinnligt beteende) och rätt 

begär (heterosexualitet).36 Vår kropp, vårt beteende och vårt begär är således grundläggande för 

vilket genus vi ses tillhöra. Begreppet heteronormativitet används inom queerteorin för att kunna 

kritiskt granska normer gällande sexualitet, sexuell identitet och genus.37 Heteronormativitet 

innefattar de relationer, handlingar, lagar och strukturer i samhället som bidrar till att ett specifikt 

                                                 
27 Ambjörnsson, s. 107. 

28 Ibid, s. 36. 

29 Ibid, s. 109. 

30 Ibid, s. 37f. 

31 Judith Butler, Genustrubbel (Uddevalla,2007), s. 56f. 

32 Ibid, s. 28. 

33 Ambjörnsson, s. 112. 

34 Butler (2007), s. 75. 

35 Ibid, s. 75. 

36 Ambjörnsson, s. 113. 

37 Ibid, s. 78. 
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heterosexuellt liv ses som det naturliga och mest eftertraktade. Queerteorin fokuserar således på 

att undersöka det normsystem som föreligger, inte heterosexualiteten i sig.38  

 Queerteorin ser identiteten som icke-essentiell, vilket innebär att identiteten ej uppstår 

genom individens inre utan genom relationer. Det finns ingen äkta identitet enligt queerteorin 

utan identiteten kan innefatta många betydelser och ses som flytande.39 Vad det innebär att 

identifiera sig som exempelvis kvinna menar Butler har olika betydelser, då konstruktionen av 

kvinnan kan ske inom olika kulturella, sociala och politiska sfärer. Detta medför att en flytande 

syn på identitet erfordras för att undvika en kategorisering av individer som medför en 

exkludering och ett normativt synsätt.40 Även om Butler ser den flytande synen på identitet som 

nödvändig innebär det inte att individer tvingas till detta förhållningssätt i sin identifiering. En 

individ kan uppvisa en identifiering med exempelvis ett kön för att skapa gynnsammare 

förutsättningar för sig själv.41  Identiteten ses således flytande inom queerteorin men individen 

kan uppvisa en identitet för att gynna sig själv. 

 Ålder och hur ålder kan sammankopplas med heteronormatvitet har även varit ett 

fruktsamt verktyg för min analys. Studien är således av intersektionell karaktär. Intersektionalitet 

beskrivs enligt följande av Lykke. 

Intersektionalitetsbegreppet har utvecklats som en kulturteoretisk och politisk infallsvinkel, 
med syfte att förstå den föränderliga och dynamiska interaktion som äger rum mellan 
kategorierna och de maktasymmetrier, som de baserar sig på. Mer precist belyser begreppet hur 
individer subjektiveras som effekt av, och i förhandling med, föränderliga och hela tiden 
interagerande diskurser och maktaxlar kring bland annat genus, etnicitet, klass, ålder, sexuell 
preferens, profession, nationalitet.42 

Intersektionaliteten knyter således samman en lång rad av maktaxlar. Lykke belyser dock att 

inkludera samtliga maktaxlar är en analytisk omöjlighet.43 Mitt intersektionella angreppssätt 

baseras således endast på kategorierna genus, ålder och sexualitet för att belysa hur normer skapas 

och verkar i relation till asexualitet. Normer utpekar det som anses normalt och således utpekas 

också det som ses som avvikande. Normer är inte definitiva utan är av en föränderlig karaktär 

som är beroende av situation, tidpunkt och sammanhang. Genom normer ges individen 

möjligheten att identifiera sig med olika positioner. Utifrån dessa positioner skapas förväntningar 

om individens sätt att leva, samt individens agerande.44 För att förstå ålder och livsfasers sociala 

och kulturella betydelser behöver vi förstå hur dessa görs och används i samhället enligt 

Närvänen. Ålder kan ses som biologiska förändringar, kronologisk ålder eller social ålder. 

                                                 
38 Ibid, s. 52. 

39 Ibid, s. 140. 

40 Butler (2007), s. 65. 

41 Judith Butler, Bodies that matters (New York, 1993), s. 99f. 

42 Nina Lykke, ”Intersektionalitet-ett användbart begrepp för genusforskningen”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 24 

(2003:1), s. 47-56. 

43 Ibid. 

44 Lena Martinsson, Eva Reimers, “Inledning”, i Skola i normer, red. Lena Martinsson, Eva Reimers(Malmö,2008) s. 

9ff. 
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Närvänen beskriver ålder som en social kategorisering som är grunden till uppdelningen av olika 

livsfaser. Hon använder sig även av begreppet ålders- och livsfasnormativisering. Begreppet 

innefattar att ålder inte är något som individen har utan är något som görs, samtidigt som det 

skapas åldersrelaterade föreställningar i relation till ett livslopp. Dessa föreställningar utgörs av 

vad som ses korrekt eller ej korrekt att utöva inom en viss ålder. Livsloppet påvisar således vilka 

beteenden, aktiviteter eller relationer som ses som avvikande eller normala inom en viss 

livsfas/ålder.45 Ambjörnsson och Bromseth tar denna tanke om ålder ett steg längre genom att 

relatera ålder till heteronormativitet, vilket de kallar ett heteronormativt livsmanus. Det 

heteronormativa livsmanuset utgörs av förväntningar på när familjebildande(mellan ett 

heterosexuellt par), utbildning och karriär ska ske samt vilket förhållningssätt till dessa företeelser 

som förväntas av individen.46  Hur dessa teorier hjälpt mig i mitt analysarbete belyses vidare i 

stycket Analysens genomförande. 

Tillvägagångssätt  

I denna kvalitativa studie har insamlingen av material utförts genom intervjuer som sedan 

transkriberats och därefter analyserats enligt metoden grundad teori. I följande stycken beskrivs 

metoden grundad teori, de metodologiska reflektioner som avkrävts mig i mitt val av 

analysmetod, tillvägagångssätt för urvalet av informanter och materialinsamlingen, samt de etiska 

avväganden som utförts i denna studie. 

Grundad teori 

Grundad teoris grundstenar utgörs av ett parallellt arbete mellan insamling av material och analys, 

samt att resultatet utgörs av en generering av en teori. Dock är det vanligt förekommande att 

genereringen av en teori uteblir och ersätts av en generering av begrepp. Analysen utgörs av 

utvinning av koder som sedan tas till en högre abstraktionsnivå och bildar kategorier som formar 

en teori. Detta innebär att delar av materialet som antas besitta teoretisk vikt alternativt vara av 

signifikant betydelse för individerna som studeras etiketteras. Dessa koder utvecklas till kategorier 

då forskaren kan påvisa en verklighetsbaserad företeelse som sedan struktureras för att bilda en 

teori.47 Grundad teori är en metod som inriktar sig mot att avslöja underliggande antagande och 

utforska kontextens betydelse. Enligt Chasin är grundad teori således en metod som med fördel 

kan användas inom studier av sexualitet, då risken att stereotypa tolkningar uppstår minskas.48 

Eftersom det ämne som behandlas är asexualitet finner jag grundad teori som en fruktsam metod 

för denna studie då den minskar risken att applicera stereotypa antaganden på materialet. 

                                                 
45 Anna-Liisa Närvänen, ”Ålder, livslopp, åldersordning”, i Åldrande, åldersordning, ålderism, red. Håkan Jönson 

(Linköping,2009), s. 18-26. 

46 Fanny Ambjörnsson, Jan Bromseth, “När du gifter dig och får barn…”, i Livslinjer- berättelser om ålder, genus och 

sexualitet, red. Fanny Ambjörnsson, Maria Jönsson (Halmstad, 2014), s. 205. 

47 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2011), s. 513. 

48 CJ DeLuzio Chasin, “Theoretical Issues in the Study of Asexuality”, Archives of Sexual Behavior,40, (2011:4), s. 713-

723.   
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 Idag existerar flera olika versioner av grundad teori.49 I denna studie anammas Corbin och 

Strauss version av grundad teori. Corbin och Strauss beskriver grundad teori som en induktiv 

metod, men belyser att tidigare forskning och teori kan vara fruktsamma verktyg för forskaren i 

analysarbetet.50 Inför denna studie har det ur etisk aspekt avkrävts mig en viss förkunskap om 

mitt fält, vilket behandlas vidare i stycket Forskningsetiska reflektioner. Corbin och Strauss version 

har möjliggjort detta agerande då den erbjudit ett verktyg för mitt förhållningssätt till den tidigare 

forskningen snarare än att låsa mitt handlingsutrymme. Corbin och Strauss menar på att 

forskaren oundvikligen möter sitt fält med kunskaper inom teori, ämne och personliga 

erfarenheter i bagaget. Forskarens bagage ses inte som negativt av författarparet. De belyser 

istället vikten av att vara medveten om denna företeelse, dra nytta av den, men aldrig glömma att 

sätta informanternas utsagor och tolkningar i fokus.51 Dessa råd har jag således anammat i min 

analysprocess. Mitt val att knyta an till befintligt teori i min analys, kan vid en första anblick tolkas 

som en överträdelse gentemot metodens induktiva arbetsätt. Teorin har dock fungerat som 

verktyg för att kunna frambringa en högre abstraktionsnivå av de företeelser som utvunnits ur 

mitt material. Att använda teori för att bringa klarhet i ett fenomen som genom materialet 

presenteras för forskaren, men som forskaren har svårt att förstå är enligt Corbin och Strauss ett 

fruktsamts angreppsätt då det för analysen framåt. Dock kräver det att forskaren är vaksam på 

sitt agerande för att inte riskera att hamna i fallgropen av att försöka vrida sitt material till att 

passa teorin.52 Det vore naivt att hävda att min kunskap inom den befintliga teorin inte till viss 

del påverkat min tolkning av studiens material, dock innebär det ej att denna studies resultat inte 

besitter ett värde. Corbin och Strauss belyser att forskaren medkonstruerar forskningens resultat 

genom sitt tolkningsarbete av materialet. Detta innebär dock inte att forskningen förlorar sig 

värde då den är en produkt av den verklighet vi lever i.53 Mitt tillvägagångssätt i mitt analysarbete 

med metoden grundad teori belyses vidare i stycket Analysens genomförande. 

Materialinsamling, fält och informanter 

Den kvalitativa intervjuns syfte är att utifrån levda erfarenheter frambringa en förståelse för ett 

specifikt ämne.54 Eftersom denna studies syfte dels är att undersöka vilken betydelse normer 

gällande sexualitet har för individer som identifierar sig som asexuella eller identifierar sig med 

asexualitet, ser jag den kvalitativa intervjun som ett fruktsamt verktyg för denna studie. 

Materialinsamlingen har därför utgjorts av totalt sju intervjuer, varav två utfördes via telefon, två 

skedde via personligt möte, en utfördes via videosamtal och resterande två intervjuer utfördes via 

e-post. De intervjuer som utgjordes av samtal varade mellan 30 och 60 minuter. Variationen av 

intervjuform är ett resultat av att informanterna gavs möjligheten att välja den intervjuform de 

                                                 
49 Bryman, s. 513-518. 

50 Corbin, Strauss, s. 33-49. 

51 Ibid, s. 32f. 

52 Ibid, s. 39f. 

53 Ibid, s. 12. 

54 Steinar Kvale, Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund,2009), s. 39. 



 10 

kände sig mest bekväma med. Sett till tidsaspekten var det heller inte genomförbart att göra 

direkta intervjuer med alla informanter då de är bosatta över hela landet. Negativa aspekterna 

med intervjuer som utförs via telefon och e-post är att telefonintervjuer försvårar forskarens 

möjlighet att avläsa informantens sinnestillstånd, samt att spontaniteten i informantens svar kan 

gå förlorad i en intervju som utförs via internet.55 Telefonintervjuer kan dock med fördel 

användas när intervjun berör känsliga frågor, då det medför ett större avstånd mellan informant 

och forskare.56 Informanter kan även våga vara mer öppna i intervjuer som sker via internet.57 

Således existerar såväl negativa som positiva aspekter gällande intervjuer via e-post och telefon. 

Forskarens förmåga att få informanten att känna sig bekväm i intervjusituationen är dock 

signifikant för vilken kunskap som intervjun resulterar i.58 Därför ser jag mitt tillvägagångssätt 

som övervägande positivt för det kunskapsvärde som intervjuerna besitter, då informanterna fick 

genomföra intervjuerna på det sätt de kände sig mest bekväma med.  

 De intervjuer som utfördes var av semistrukturerad karaktär.  En semistrukturerad intervju 

innefattar att forskaren utformar en intervjuguide med de teman som forskaren ämnar beröra 

under intervjun.59 Forskaren kan använda sig av tidigare forskning i arbetet med att ta fram 

intervjufrågor.60 Inför mina intervjuer utformande jag en intervjuguide med de teman som jag såg 

som potentiellt relevanta utifrån den tidigare forskningen om asexualitet. För att inte gå in i 

intervjun med en stagnerad bild av fältet valde jag att se den tidigare forskningens resultat som ett 

av många sätt att se på verkligheten. Den semistrukturerade intervjuprocessen är dock flexibel så 

tillvida att följdfrågor är en viktig del av intervjun, vilket medför att informantens utsaga ges 

relativt fritt utrymme.61 Eftersom asexuella inte är en homogen grupp62 fann jag denna aspekt 

som positiv då jag i intervjusituationen hade fria händer att följa upp informanternas berättelser. 

Således frambringade intervjuerna olika aspekter av ämnet, vilket visar att den semistrukturerade 

intervjun är ett fruktsamt verktyg för att minska risken för en homogenisering av icke-homogena 

grupper. I de intervjuer som utgjordes av samtal innebar denna förlitning på följdfrågor att en 

lyhördhet för informanternas utsagor avkrävdes mig. Jag studerade därför min intervjuguide noga 

innan intervjuerna utfördes för att inte känna mig låst vid en uppsättning frågor. Intervjuguiden 

fanns således i bakhuvudet men mitt fokus låg främst på informantens berättelse. Denna aspekt 

var ej aktuell under intervjuer som utfördes via e-post eftersom följdfrågor ej ställdes i realtid. För 

att minska risken att förbise information som informanten såg som signifikant avslutades samtliga 

intervjuer med frågan om informanten hade något att tillägga. Samtliga intervjuer som utgjordes 

                                                 
55 Bryman, s. 423-597. 

56 Ibid, s. 432. 

57 Eva Fägerborg, ”Intervjuer”, i Etnologisk fältarbete, red. Lars Kaijser, Magnus Öhlander (Lund, 2011), s. 92.  

58 Kvale, Brinkmann, s. 32. 

59 Bryman, s. 415. 

60 Corbin, Strauss, s. 36f. 

61 Bryman, s. 415. 

62 CJ DeLuzio Chasin, “Theoretical Issues in the Study of Asexuality”, Archives of Sexual Behavior, 40 (2011:4), s.713-

723.   
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av samtal spelades in och transkriberades för att sedan kunna analyseras i skriftlig form 

tillsammans med de intervjuer som utförts via e-post. 

 Ett målinriktat urval innebär att forskaren söker informanter som har en direkt koppling till 

det ämne som ska studeras.63 I denna studie har urvalet varit av målinriktad karaktär då jag sökte 

informanter som identifierar sig som asexuella. För att komma i kontakt med eventuella 

informanter sökte jag mig till en förening och grupper på internet för asexuella, samt 

presenterade min studie för min bekantskapskrets. Jag erhöll tillträde till föreningen genom en 

gatekeeper som utgjordes av en av de individer som driver föreningen. Begreppet gatekeeper 

beskriver en individ som på grund av sin position inom en organisation kan ge forskaren tillträde 

till fältet.64 Genom en e-post kontakt skickade jag en beskrivning av studien samt en hänvisning 

till att kontakta mig om de ville medverka i studien. Detta meddelande vidarebefordrades sedan 

till föreningens medlemmar av min gatekeeper. Sökningen efter informanter inom de grupper för 

asexuella på internet utfördes genom att jag skrev ett offentligt inlägg i gruppen som utgjordes av 

ett informationsbrev(se bilaga). I denna text uppgavs information om studien samt en uppmaning 

att kontakta mig om de önskar delta. Jag erhöll även informanter genom att berätta om min 

studie varpå bekanta nämnde att de hade någon i sin närhet som identifierar sig som asexuell. 

Dessa personer erhöll mitt informationsbrev genom mina bekanta och uppmanades att kontakta 

mig om de önskade delta i studien. Genom dessa tillvägagångssätt erhöll jag tio informanter för 

studien. Under studiens gång utnyttjade dock några av informanterna sin rättighet att avbryta sin 

medverkan. Jag kontaktade då de informanter som jag intervjuat med en förfrågan om de visste 

någon som skulle vilja delta. Detta resulterade i att jag återigen hade ett relevant antal informanter 

för studien. En avgränsning av det fält som ska studeras kan enligt Hammersley och Atkinson 

vara nödvändig då fältets individer kan besitta signifikanta skillnader.65 Samtidigt kritiserar Chasin 

generaliseringen av individer inom asexualitetsforskningen, då asexualitet åläggs en homogenitet 

som den ej besitter.66 Mitt val att endast avgränsa fältet till asexualitet grundades på en vilja att 

öppna upp möjligheten till att belysa asexualitetens mångfald, vilket medförde att studiens 

informanter besitter signifikanta skillnader gällande hur de identifierar sig med asexualitet och de 

begrepp som det innefattar. Informanterna för denna studie är tre kvinnor (Ava, Beatrice, 

Stephanie), tre män (Adrian, Svante, Sune) och Kim som inte identifierar sig som man eller 

kvinna, de är 19-38 år gamla och är bosatta på olika orter över hela landet. 

Forskningsetiska reflektioner 

De etiska principer som en forskare måste förhålla sig till utgörs av forskningskravet och 

individskyddet. Forskningskravet innebär att forskning som bedrivs ska vara av utvecklande 

                                                 
63 Bryman, s. 350. 

64 Martyn Hammersley, Paul Atkinsson, Etnography(New York 2007), s. 27. 

65 Ibid, s. 29. 

66 CJ DeLuzio Chasin, “Theoretical Issues in the Study of Asexuality”, Archives of Sexual Behavior,40,(2011:4), s. 713-

723.   
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karaktär och kunskapsgenererande i syfte att gynna samhället. Samtidigt får individer ej utsättas 

för psykiskt eller fysiskt skada, kränkningar eller utblottning av deras privatliv genom att 

forskning utförs, för att skydda individen finns således individskyddet. 67 Individskyddet innefattar 

att individens deltagande ska vara av frivillig karaktär, individen ska även få information om 

forskningens syfte och sin rättighet att avbryta sin medverkan, samt hur de uppgifter som lämnas 

kommer utnyttjas. Individens identitet ska även i möjligaste mån hållas konfidentiell.68 

Varken forskningskravet eller individskyddskravet är emellertid absoluta utan måste alltid vägas 
mot varandra.69 

I arbetet med denna studie har ett avvägande mellan forskningskravet och individskyddet 

avkrävts mig i allt från mitt angreppsätt av asexualitet som ämne till författandet av denna 

uppsats. För att hörsamma individskyddet tilldelades eventuella informanter ett informationsbrev 

som innehöll information om studiens utförande och syfte, hur informationen skulle nyttjas, samt 

deras rättighet till avslutande av sitt deltagande och konfidentialitet. När en tredje part är 

inblandad i förfrågan om deltagande finns en risk att individens samtycke till deltagande uppstår 

ur en maktrelation.70 I syfte att stävja maktrelationens påverkan på det frivilliga samtycket kan 

forskaren ge individen en längre betänketid angående sitt deltagande.71 Eftersom jag använde mig 

av en tredje part för att komma i kontakt med informanter anammade jag detta tillvägagångssätt. 

En informant uttryckte även en tvekan inför att delta, vilket jag bemötte med att förklara att hen 

inte skapade några problem för studien om hen valde att inte delta, samt att jag inte rapporterade 

till den tredje parten huruvida hen valde att delta eller ej.  

 Att studera utsatta grupper innebär en risk för att deltagarna och gruppen åsamkas skada av 

såväl studiens publicering som i interaktionen med forskaren.72 Huruvida asexuella är en utsatt 

grupp hade jag svårt att ta ställning till inför studien, dock fann jag att begreppet asexualitet var 

tämligen okänt vilket indikerade att ämnet borde anammas med en etisk försiktighet. För att 

orientera mig, kunna ställa relevanta frågor och inte riskera att uppfattas som kritisk till 

asexualitetens realitet under intervjusituationerna, förskaffade jag mig en insikt om asexualitet 

genom tidigare studier i ämnet. Detta agerande minskade således risken för att denna studie skulle 

åsamka informanterna skada genom mitt agerande. Vid ett fåtal tillfällen uppstod situationer 

under intervjuerna som berörde känsliga ämnen vilket jag tolkade som upprörande för 

informanten. I dessa situationer valde jag att styra över samtalet till ett mindre känsligt ämne 

istället för att gå vidare med följdfrågor som kunde fördjupat mitt material, då jag fann att 

kunskapsgenereringen ej motiverade den eventuella skada som kunnat åsamkas informanten. Ur 

                                                 
67 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning, 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2014-05-21) 

68 Ibid. 

69 Ibid. 

70 Bente Gullveig Alver, Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag(Lund, 1998), s. 102. 

71 Anna-Liisa Närvänen, Elisabeth Näsman, ”Etik och forskningens vardag”, i Etik i forskningens vardag(Linköping, 

2006), s. 8f. 

72 Anna-Liisa Närvänen, När kvalitativa studier blir text (Lund, 1999), s. 69ff. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 13 

etisk aspekt ska forskaren överväga risken att den grupp som studeras stigmatiseras genom hur de 

porträtteras i studien.73 Denna aspekt fann jag viktig för min studie då jag såg asexualitet som ett 

okänt begrepp.  I författande av denna uppsats har jag således eftersträvat att använda ett språk 

som inte uppfattas som känslomässigt betingat, då jag fann detta tillvägagångssätt som gynnande 

för att undvika en stigmatisering av asexuella utan att riskera att modifiera forskningens resultat. 

Tidigare studier om asexualitet har haft en tendens att tilldela asexualiteten en homogenitet som 

den ej besitter.74 Detta agerande fann jag som en potentiellt kränkande handling, vilket således 

bryter mot individskyddet. För att undvika denna företeelse har jag varit noga med hur jag 

beskriver asexualitet i relation till vilken informants utsaga som belyses i analysen. Detta innebär 

dock att informanternas konfidentialitet riskeras. För att stävja denna risk har samtliga 

informanter tilldelats fiktiva namn, samt har individuell ålder och bostadsort utelämnats ur 

studien och vissa faktaförhållanden modifierats.  

Analys 

Analysens genomförande 

Den öppnande fasen av en analysprocess innefattas av ett brainstormande i syfte att identifiera 

olika företeelser i materialet.75 I inledningen av min analysprocess gick jag igenom 

transkriberingarna från de intervjuer som utförts för att söka efter olika företeelser parallellt med 

att nya intervjuer utfördes. Dessa företeelser var dock av låg abstraktionsnivå och det mer 

konkreta analysarbetet utfördes inte förrän samtliga intervjuer var utförda, vilket resulterade i att 

jag inför mitt kodningsarbete stod inför en stor mängd okodad data. För att motverka känslan av 

analysprocessen som övermäktig, sett till den stora mängden data, började jag min kodning 

genom att plocka ut ett fåtal transkriberingar och ställa frågan, vad är det som beskrivs i 

materialet? Att leta efter likheter och skillnader i data är en del av analysprocessen inom grundad 

teori som möjliggör för forskaren att frambringa olika företeelser ur data.76 Samtidigt behöver 

forskaren ställa frågor till sitt material för att få grepp om vad datan berättar och föra analysen 

framåt.77 Mitt kodningsarbete utgjordes således av ständiga jämförelser av och frågeställningar 

gentemot datan. Under kodningsarbetet ställdes jag inför det faktum att några av informanternas 

utsagor kunde tolkas på olika sätt. Eftersom det är informantens uppfattning om en situation 

som är viktigt, inte forskarens78 kontaktade jag informanterna och bad dem svara på några 

kompletterande frågor, vilket löste mitt dilemma. När jag fann att koderna var relativt utvecklades 

skrevs de ner på lappar och flyttades runt tills att gedigna koder kunde identifieras. Därefter stod 

                                                 
73 Gullveig Alver, Øyen, s. 55. 

74 CJ DeLuzio Chasin, “Theoretical Issues in the Study of Asexuality”, Archives of Sexual Behavior,40,(2011:4), s. 713-

723.   

75 Corbin, Strauss, s. 52. 

76 Ibid, s. 57. 

77 Ibid, s. 71f. 

78 Ibid, s. 33. 
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jag inför utmaningen att ta koderna till en högre abstraktionsnivå för att frambringa mina 

kategorier. Genom mitt kodningsarbete framkom att identitet, genus, sexualitet, ålder och ett 

normskapande var centralt i min data men innebörden av vissa företeelser i datan var svår att 

tyda. I detta skede kom tidigare teorier att få en signifikant betydelse för analysens framfart. 

Genom min användning av queerteorin och mitt intersektionella angreppssätt kunde jag råda bot 

på mitt huvudbry över vad datan påvisade. Bryman belyser att en risk med att inneha en stor 

mängd data att analysera är att analysen får en låg abstraktionsnivå.79 Detta var tyvärr en fallgrop 

som jag under min analysprocess lyckades att falla i. När jag kom till den slutgiltiga fasen i min 

analysprocess gavs jag insikten om att kategorierna var av en tämligen låg abstraktionsnivå. Detta 

innebar en omkategorisering av min data där jag tog bort, adderade och splittrade datan mellan de 

olika kategorierna. Detta resulterade i en ny uppsättning övergripande kategorier som utgörs av 

Asexualitetens vardag, Sexualitetens normerande status, Heteronormativitet  

Sexualnormativitet samt Asexualiteten som identitet. Dessa kategorier är således stommen av min 

analys. I följande stycken ges en beskrivning av kategoriernas innehåll och analysen disposition, 

samt studiens resultat. 

Analysens disposition 

Analysens struktur utgörs av fyra delar. Det inledande stycket Asexualitetens vardag, behandlar hur 

det är att leva som asexuell, i vilka situationer asexualiteten gör sig påmind och hur informanterna 

förhåller sig till sin omgivning, samt hur sexualitetens normerande kraft synliggörs genom 

informanternas utsagor om deras vardag. I följande stycke Sexualitetens normerande status fördjupas 

analysen av sexualitetens normativa status genom en analys av hur sexualiteten i informanternas 

berättelser relateras till diskurser om biologi och psykologi, samtidigt som det också är intimt 

förbundet med sociala situationer och relationer. I det tredje stycket 

HeteronormativitetSexualnormativitet samlas de utsagor där frågor om genus och sexuell identitet 

kopplas till asexualitet hos informanterna. De analyseras utifrån ett queerteoretiskt perspektiv och 

visar hur begrepp som heteronormativitet och genus är användbara, men inte räcker hela vägen. 

Istället förslås sexualnormativitet som mer användbart begrepp för att analysera asexualitet. I det 

fjärde och avslutande stycket Asexualitet som identitet lyfts frågan om asexualitet som ett 

performativt identitetsbegrepp och den asexuella identitetens icke-position.  

Asexualitetens vardag  

I vår vardag finns förväntningar på att känna sexuell attraktion, intresse för sex och helst vilja leva 

med en partner. Tillsammans med det faktum att få individer känner till begreppet asexualitet 

skapar dessa förväntningar en oförståelse inför asexualiteten.  Det medför även att individen som 

inte lever upp till de sexualitetsförväntningar, som åläggs utifrån aspekter av ålder och genus, 

ifrågasätter sig själv. Samtidigt både utgör och innefattar parförhållandet normer om att leva i 

tvåsamhet och att utöva sexuella handlingar, vilket informanterna måste utveckla ett 

                                                 
79 Bryman, s. 510. 
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förhållningssätt till. Informanterna utför även ett avvägande gällande att berätta om sin asexualitet 

som grundas i risken att ses som avvikande eller inte bli förstådda.  

Att ifrågasätta sig själv 

Innan de kom i kontakt med begreppet asexualitet uppger flera av mina informanter att de har 

ställt sig frågan, vad är det för fel på mig? Detta ifrågasättande grundade sig i att de kände sig 

annorlunda när det kom till deras relation till sex, attraktion, kärlek och parförhållanden. Kim 

berättar hur hen tänkte under högstadiet när andra började intressera sig för det motsatta könet. 

Amen asså shit varför blir jag inte kär i nån. (Kim) 

Kim berättar också hur hen i 12 årsåldern började känna sig annorlunda när hen inte kunde 

relatera till det intressespel, där killarna retades med de tjejer de tyckte var intressanta, som hens 

jämnåriga utförde. Svante uppger att han först inte såg sig själv som annorlunda. Men genom 

hans upplevelse av de handlingar som ett kortare parförhållande under tonåren innebar, väcktes 

frågorna om huruvida det var något fel på honom  

[..] jag hade inget intresse av det som en tonårskille förväntas ha –att kyssas, ”hångla”, etc, det 
gjorde mig väldigt obekväm. (Svante) 

Genom dessa exempel visas situationers, förväntningars och andras beteendens betydelse för 

handlingen att ifrågasätta sig själv. Detta påstående stärks även genom Avas berättelse. Ava 

reflekterade inte över sitt ointresse för killar eller sex under tonåren. Detta relaterar hon själv till 

att i hennes familj sågs sex innan äktenskap som fel, farligt och fult. Hon kände en oförståelse 

inför de tankar om sex som andra tonåringar hade. Såhär beskriver hon sina minnen från 

sexualkunskapen i skolan. 

[Jag tänkte att] [v]arför tala ni ens om det här ämnet för oss, vi är, ja vad är man 13, 13-14 vi 
ska inte ens behöva höra det här än tycker jag. Medans de andra säkert hade börjat långt 
tidigare och visste kanske redan. Men jag visste ingenting och jag ville ingenting veta heller. 
(Ava) 

Carrigan belyser i sin studie att var individen befinner sig i samhället och vilken information hen 

har tillgång till har en signifikant roll för i vilken utsträckning individen som identifierar sig som 

asexuell ifrågasätter sig själv.80 Denna företeelse återfinns även i mina informanters utsagor, dock 

visar utsagorna att ålder också har en framträdande betydelse för handlingen att ifrågasätta sig 

själv. Ava relaterade det felaktiga i att prata om sex till sin ålder, medan Svante kände sig 

obekväm inför att utföra intima handlingar som han uppger förväntades av honom då han var 

tonårskille. Samtidigt utvecklades Kims känsla av att vara annorlunda, till en känsla av att besitta 

något fel när hen gick i högstadiet. Ålder är något som görs och i relation till ålder skapas 

åldersrelaterade föreställningar som belyser vilka beteenden, aktiviteter och relationer som är 

                                                 
80 Mark Carrigan, “There´s more to life than sex? Differences and commonality within the asexual community”, 

Sexualities, 14 (2011:4), s. 462-478. 
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avvikande eller normala.81 Den åldersrelaterade förväntningen i relation till sexualitet som 

beskrivs genom Kims och Svantes utsagor utgörs av att en tonåring förväntas bli kär och vilja 

utföra intima handlingar. Medan den åldersrelaterade förväntningen som kan utläsas ur Avas 

utsaga utgörs av att en tonåring inte förväntas utöva eller intressera sig för sex. Att Kim och 

Svante ifrågasatte sig själva påvisar att de inte levde upp till den åldersrelaterade förväntningen 

som konstruerats. Medan Avas icke reflekterande visar hur hon levde enligt de åldersrelaterade 

förväntningar gällande sexualitet som skapats. Detta visar att vilka sexuella handlingar, beteenden 

och känslor som anses korrekta är beroende av det sociala sammanhanget som skapar den 

åldersrelaterade förväntningen i relation till sexualitet. Lever individen inte upp till denna 

förväntning ser denne sig som avvikande och ifrågasätter sig själv.  

Asexualitetens osynlighet 

Majoriteten av mina informanter upplever att det finns en okunnighet gällande asexualitet, vilket 

belyser att det råder en osynlighet gällande asexualitet.  Denna osynlighet visas i några av 

informanternas utsagor om hur de i sin kontakt med sjukvården aldrig presenterats för begreppet 

asexualitet. Även om några av informanterna uppger att en del individer som de berättar om sin 

asexualitet för redan vet vad asexualitet är eller tidigare har tagit del av deras tankar, uppger 

majoriteten av mina informanter att de även har behövt förklara vad asexualitet innebär när de 

valt att berätta om sin asexualitet. 

[..] hade jag sagt att ja jag är homosexuell, jaha är du det. Medan om ja sa att jag är asexuell, 
jaha vaddå liksom, vad är det? (Adrian) 

Det Adrian refererar till är en föreställning om att homosexualitet är något allmänt känt, även om 

det inte passerar som ”normalt” till skillnad från asexualitet. Stephanie gör en liknande illustration 

i sitt resonemang om skillnaden mellan att berätta om sin bisexualitet och asexualitet. 

[..]sen jag var tonåring så har ju jag identifierat mig som, eller vad man ska säga, bisexuell. Och 
det har jag ju inte direkt berättat för alla heller men det har ändå känts mycket lättare att berätta 
för att det, men alla vet vad det är, man vet att det finns, det är inte lika mycket att man måste 
förklara det från grunden. (Stephanie) 

Genom Stephanies utsaga ges exempel på hur osynligheten bidrar till att individen avkrävs en 

förklaring om hen väljer att berätta om sin asexualitet, vilket upplevs som försvårande. Att 

asexualiteten upplevs som privat nämns av flera av mina informanter. De flesta av mina 

informanter berättar endast om sin asexualitet för nära vänner, eventuella partners och en del 

berättar för familjemedlemmar. Kim till exempel, menar att hen inte finner någon egentlig 

anledning att berätta om det inte rör sig om en eventuell partner. Att helt plötsligt tvingas berätta 

på grund av omgivningens ignorans upplevs därför också som ett intrång i en privatsfär: 

[..]det blir så mycket frågor, det blir så väldigt privat ibland om man inte har ah det är ju privat i 
och för sig och berätta med det men, men om man inte direkt har pratat om sex innan med en 
person så blir det lite konstigt å plötsligt liksom besvara massa frågor. (Stephanie) 

                                                 
81 Närvänen (2009), s.21ff. 
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Stephanies utsaga visar hur osynligheten berättigar individer att ställa frågor som annars skulle 

uppfattas som för privata. Samtidigt gör asexualitetens osynlighet att Kim ibland väljer att upplysa 

individer så att de förstår vad asexualitet innebär. 

 Om individen som identifierar sig som asexuell väljer att berätta om sin asexualitet får 

individen en roll som informationsspridare, på grund av begreppets osynlighet. Asexualitetens 

osynlighet medför även ett intrång i informanternas privata sfär. Rollen som informationsspridare 

kan aktiv tas av individen genom att berätta om sin asexualitet i syfte att utbilda. Men rollen 

tilldelas även individen genom att andra individer agerar utifrån asexualitetens osynlighet.  

Parförhållandet som norm och normer i parförhållandet 

Vi lever i en värld där alla ska köpa myten att om vi inte lever i par med någon så är det synd 
om oss eller så går vi bara igenom en period och det kommer ordna sig. (Svante) 

Detta påstående grundar Svante på hur det genom reklam, böcker och TV-program förmedlas en 

bild av att leva i tvåsamhet resulterar i lycka.  Han hänvisar även till att individer frågar om han 

har någon flickvän och försäkrar honom om att han kommer att hitta någon till slut. Svante 

förväntas således känna en saknad efter en partner. Eftersom normer skapar förväntningar82 

påvisas att normen att vilja leva med en partner existerar och verkar i dessa situationer. Svante 

identifierar sig som aromantisk men uppger också att han vid olika tillfällen köpt vad han kallar 

denna myt, och funderat kring om han någonsin kommer träffa någon. Detta visar hur även han 

upplever kraften i parförhållandet som en norm.  

 Inom parförhållandet är normen kring ett aktivt sexuellt liv påtagligt för informanterna. Kim 

reflekterar över vilken roll sex har i ett parförhållande. 

[..] i de flesta förhållandena så är ju sex en naturlig del, men det är ju liksom inte allt. (Kim) 

Även om Kim beskriver att sex inte är allt i ett parförhållande, visar informanternas utsagor att 

sex har en roll för vilka villkor som innefattar konstruktionen parförhållande. Kim hade under sin 

tonårsperiod ett parförhållande som inkluderade att hen hade sex. 

[..] och vi hade massa sex osv. och jag hade det bara för att jag såhär men det ska man väl ha i 
ett förhållande det vet jag ju det har jag sett på TV och alla pratar om osv. (Kim) 

Då normer skapar förväntningar83 visar Kims ord hur det inom ett parförhållande är en norm att 

utöva sex. Detta visas också genom flera informanters beskrivning av svårigheten med att hitta en 

individ att leva med. Adrian finner att det som kan vara problematisk med att vara asexuell är att 

hitta en partner eftersom han upplever att de finns få individer som identifierar sig som asexuella. 

Han belyser också att asexualiteten är en viktig del i parförhållandet men att det även måste 

stämma personlighetsmässigt. Stephanie levde under en tid i ett asexuellt parförhållande, vilket 

hon först var väldigt glad över men hon reflekterar över hur stor vikt asexualiteten fick för 

parförhållandet. 

                                                 
82 Martinsson, Reimers, s. 9.  

83 Ibid, s. 9. 
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[..] har kanske byggt för mycket runt att amen va skönt att slippa tänka på den biten då är det 
liksom ah, och sen anpassa sig för mycket med resten, eller tänka att eh aja då får jag väl 
kompromissa med annat. (Stephanie) 

Nu i efterhand uppger Stephanie att hon för att kunna leva i ett parförhållande, hellre skulle 

kompromissa om sex bara det känslomässiga fungerar. Innan Ava hade ett parförhållande hade 

hon en oproblematisk syn på sitt ointresse för sex, men när hon ingick i ett parförhållande så 

uppstod det problem då hon förväntades att utöva sex. Att kompromissa om sex är något som 

Ava uppger att hon gjorde när hon levde med en partner som var sexuell då det krävdes för att 

parförhållandet skulle fungera.  

 Parförhållandet får en normerande roll då ett liv i tvåsamhet ses som det mest 

eftersträvansvärda livet. En norm som asexualiteten till viss del bryter mot då viljan att leva i 

tvåsamhet inte infinns hos alla individer som identifierar sig som asexuella. Inom parförhållandet 

skapas villkoret att utföra sexuella handlingar, vilket medför att asexualiteten görs avvikande då 

den inte innefattar detta utagerande. Genom mellanmänskliga relationer utövas parförhållandets 

villkor vilket leder till att individen som identifierar sig med asexualitet kan utöva sexuella 

handlingar om denne ser det som fruktsamt att leva i tvåsamhet. Detta påvisar hur normen att 

utöva sex får en större kraft i relation till ett parförhållande. Samtidigt gör asexualitetens 

avvikande i relation till parförhållandets villkor att individen som identifierar sig som asexuell kan 

göra avkall på kärleksaspekten av ett parförhållande för att kunna leva i en asexuell tvåsamhet.  

Skydd mot antaganden och avvikelse 

Förväntningen på att individer ska vara sexuella belyses inte endast i situationer som är direkt 

kopplade till sexuella handlingar utan återfinns även inom vardagspraktiker. Flera av mina 

informanter har i olika sociala sammanhang agerat utefter förväntningar som är kopplade till 

sexualitet och attraktion. Under skoltiden lärde sig Ava vilka ideal som hennes kvinnliga vänner 

hade när det kom till killar. 

[..] jag hade inget intresse för killar över huvudtaget, men jag lärde mig känna vad mina 
kompisar hade för ideal och tittade på killar åt dom. Amen så kolla in den där snyggingen där 
borta ungefär, ja tyckte inte han va snygg men jag visste att dom bara jaah oh visst. (Ava) 

Ett liknande förhållningssätt återfinns i Kims agerande. När hen ombads att uppge vem hen 

tyckte var snyggast i klassen uppgav hen detta även om hen inte själv reflekterat över det. Sunes 

uppfattning är att män förväntas vara macho och besitta en stor sexualdrift. Denna föreställning 

uppger Sune är närvarande på hans arbetsplats, då individer som inte prata om sex riskerar att 

hamna utanför gruppen. Sune uppger dock att detta inte påverkar honom på ett negativt sätt. 

Han beskriver sitt förhållningssätt till denna maskulina stämning enligt följande. 

Frågar någon när jag fick sex senast eller om jag fick till det i helgen. Så brukar jag bara titta på 
dom å le. Så får dom dra sina egna slutsatser. (Sune) 

Informanternas utsagor visar hur det inom vardagspraktiker utövas en förväntning på ett 

heterosexuellt begär. Genom att individen agerar ”korrekt” under ett samtal eller i en situation 
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uppvisas ett uppfyllande av denna förväntning som inte avkräver individen några direkta sexuella 

handlingar. Förväntningen på ett visst beteende och agerande belyses även genom Kims utsaga. 

[..] tänk om jag va ah eh jag liksom identifierade mig som men bara en vanlig heterosexuell tjej 
och typ jag hade kille och vi typ, nu har vi köpt en lägenhet och det känns ganska bra och såhär 
men inte redo för barn än asså såhär det där som jag känner från folk i min omgivning och det 
är så främmande för mig personligen och även om jag inte saknar det så vet jag 
förväntningarna finns från andra håll, det är det som är jobbigt. (Kim) 

Att inte leva upp till denna förväntning beskriver Kim som jobbigt. Flera av mina informanter 

beskriver hur de inte vill vara för udda, vilket till viss del styr huruvida de väljer att berätta om sin 

asexualitet. Stephanie beskriver att anledningen till att hon berättar om sin asexualitet för de som 

står henne närmast är att hon litar på dem och hon delar det mesta av sitt liv med dem, vilket gör 

det viktigt att de vet om denna del av henne. Men när det kommer till andra individer resonerar 

hon enligt följande. 

När det gäller de flesta andra känns det inte som att det gör så mycket om de kanske antar att 
jag vill ha/gillar/har sex. Särskilt inte om alternativet är att eventuellt känna mig missförstådd, 
utlämnad, udda och/eller icke komplett, som om något viktigt fattas… (Stephanie) 

Genom Stephanies utsaga visas hur behovet av att berätta om sin asexualitet är kopplat till vilka 

konsekvenser som det innebär. Ses den eventuella konsekvensen som negativ för individen ses 

ingen nytta i att berätta. 

Jag är inte en sån person som, som vill gå ut med, jag vill mer smälta in. (Adrian) 

Genom Adrians reflektion över hur öppen han är med sin asexualitet påvisas hur en individ som 

identifierar sig som asexuell avviker från vad som uppfattas som normalt eftersom resultatet av 

att inte berätta om sin asexualitet utgörs av att smälta in, eller rättare sagt uppvisa en normalitet.  

 Beatrice beskriver hur hon berättar om sin asexualitet i de situationer där hon finner det 

nödvändigt. Ett exempel på en sådan situation är om någon stöter på henne. Beatrice förhåller sig 

till andras okunnighet och ifrågasättande genom att hon relaterar till att det hon kan göra är att 

förklara och skulle den individen inte förstå så är det hens problem, inte hennes. I Beatrice fall får 

handlingen att berätta om sin asexualitet en positiv konsekvens, då hon uppger att det kan vara 

svårt att hantera situationen om den som stöter på henne inte vet att hon inte är intresserad. 

 Att berätta eller inte berätta är beroende av vilken nytta det gör för individen belyses även 

genom Sunes förklaring till sitt förhållningssätt. 

Anledningen till att jag inte berättar för alla, är att jag inte känner att jag har någon anledning. 
Det är mitt privatliv. Drabbar det inte dom så behöver dom inget veta. (Sune) 

Genom informanternas utsagor finner jag att huruvida en individ som identifierar sig som 

asexuell väljer att berätta om sin asexualitet eller ej, är beroende av vilken konsekvens handlingen 

ger. Att berätta om sin asexualitet kan innebära att slippa antaganden om att de besitter ett begär 

eller känner attraktion, vilket kan leda till att en situation blir lättare att hantera.  Individen utför 

således ett skyddsarbete som utgörs av att berätta om sin asexualitet för att minska risken att bli 

bemött med oförståelse i en specifik relation eller situation. Att berätta om sin asexualitet får 
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således positiva konsekvenser. Med grund i att en individ kan uppvisa en identitet i syfte att 

gynna sig själv,84 blir handlingen att inte berätta om sin asexualitet i syfte att skydda sig gentemot 

de negativa konsekvenser, att ses som udda, känna sig utelämnad eller ofullständig, ett 

uppvisande av en sexuell identitet för att gynna sig själv. Detta identitets uppvisande återfinns 

även i hur individen genom samtal och situationer kan uppvisa ett heterosexuellt begär vilket 

skyddar individen från att ses som avvikande.  

Sexualitetens normerande status 

Berättelserna ovan synliggör hur asexualitet konstrueras som en avvikelse och hur sexualiteten 

som en normerande kraft sätter sin prägel på informanternas liv där de på olika sätt tvingas 

förhålla sig till asexualitetens osynlighet, alternativt förhålla sig till att bli betraktad som avvikande 

i de fall asexualiteten artikuleras. Sexualiteten som normerande kraft speglas i mitt material genom 

att innan de kom i kontakt med begreppet asexualitet sökte flera informanter efter förklaringar till 

sitt ointresse för sex eller avsaknad av sexuell attraktion. Samtidigt förutsätter utomstående att de 

är sexuella och söker förklaringar till asexualiteten, vilket medför ett förnekande av asexualitetens 

realitet. När sexualiteten antar denna normerande status skapas en motreaktion hos 

informanterna som består av att försöka befästa att asexualitet faktiskt finns. 

Förklara och förneka 

Flera av mina informanter beskriver att många tycker att asexualitet är konstigt. Beatrice 

återberättar en reaktion som hon har fått när hon berättat om sin asexualitet. 

Jaha men varför ha du inte, men har du testat å haft sex då? (Beatrice) 

Beatrice utsaga visar hur det råder en oförståelse inför att en individ inte vill eller har ett behov av 

att utöva sex, vilket belyser att sexualitet som handling ses som självklar. Ett exempel på hur 

sexualitetens självklarhet kan porträtteras är genom Kims utsaga om sin kollegas agerande.  

Jag har en kollega som hela tiden är såhär jamen Kim vi ska nog hitta nån till dig, och jag har 
sagt att jag inte är intresserad men att hon, hon förstår ju igenting alls. Eh först å främst förstår 
hon ju inte att jag gillar tjejer å sen förstår hon ju inte på vilket sätt jag tycker om dom heller.  
(Kim) 

Det som visas genom Kims utsaga är att sexualiteten inte endast är självklar som handling utan 

även när det gäller val av partner. I kollegans agerande visas ett förutsättande av ett heterosexuellt 

begär och en vilja att handla utifrån detta heterosexuella begär. Det självklara begäret är således 

att känna attraktion eller sexuell attraktion, samt viljan till tvåsamhet, medan handlingen utgörs av 

sexuella praktiker och att leva i ett förhållande. När det självklara begäret och den självklara 

handlingen inte utövas behövs en förklaring presenteras. Innan de kom i kontakt med begreppet 

asexualitet har flera av mina informanter även själva sökt efter förklaringar till varför de inte 

känner sexuell attraktion eller saknar ett behov av att ha sex.  

                                                 
84 Butler (1993), s. 99f. 
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 Adrian uppger att en tanke som uppstod och som han sedan agerade på, var att det kunde 

vara något fysiskt fel som låg bakom hans ointresse för sex. 

[..] jag tog ju såna här värden, blodvärden på testosteron och det och allting va ju hur normalt 
som helst. Så jag tänkte att det är kanske inget fel på mig mer än att jag har, jag liksom inte har 
riktigt det intresset som alla andra har. (Adrian) 

Kim sökte sig också till vården får att försöka få svar på varför hen inte blev kär och tyckte att 

sex var jobbigt. Hen sökte dock psykologiska förklaringar och vände sig därför till psykiatrin.  

Genom att informanterna tar kontakt med vården i sitt sökande efter en förklaring påvisas hur 

handlingen sex och att känna attraktion till en annan individ är relaterat till att ses som en ”frisk” 

individ. Denna härledning till en biologisk eller psykologisk orsak belyses även i hur utomstående 

individer ser på asexualitet.  

Nej men de tror att det är nått fel på en. (Adrian) 

Detta citat är taget från när Adrian beskriver hur han uppfattar synen på asexualitet idag. Han 

relaterade synen på asexualitet till hur synen på homosexualitet var under 50-talet. Under 50-talet 

sågs homosexualitet som en sjukdom.85 Att förklara asexualitet som någon medicinskt fel 

återfinns även i Kims utsaga om hur henoms kollega agerande när hen berättade att hen var 

asexuell. 

[..] hans reaktion va typ såhär men eh asså det är konstaterat att det inte är något medicinskt 
fel. (Kim) 

Kim beskriver vidare att kollegan trodde att asexualitet var en slags diagnos. Den syn som Adrian 

beskriver bekräftas genom Kims utsaga då asexualiteten ses som en sjukdom. Det är inte endast 

genom medicinska förklaringar som asexualiteten ifrågasätts utan även genom psykologiska 

förklaringar. Detta påvisar att när det självklara begäret och den självklara handlingen ej utövas 

relateras det till sjukdom. Utifrån dessa exempel visas hur sexualitet ses sprunget ur biologi vilket 

gör asexualitet till en medicinsk eller psykologisk defekt.  

 Relationers och situationers betydelse belyses också som en förklaring av ointresset för sex 

hos flera informanter. Detta utgörs av tankar om att de inte blivit tillräckligt kära, inte varit 

tillräckligt bekväma eller att det varit med fel person. Stephanie är en av dem som nämner detta 

och härleder det till att det var lättare att försöka ge den förklaringen då hon i tanken kunde tycka 

att sex var intressant men inte i praktiken. Denna härledning utförs även av utomstående 

individer. Exempel på detta är hur individer bemöter informanternas asexualitet med att de nog 

inte träffat rätt person, blivit tillräckligt kära eller att sexdriften minskar när man lever ensam, 

samt att de inte varit tillräckligt bekväma i situationen. I detta förklaringssökande finner jag en 

indikation om att förklaringen till ointresset för sex eller avsaknaden av sexuell attraktion söks 

genom att placera orsaken utanför individen. Detta visar på ett försök att tilldela individen det 

självklara begäret och viljan till den självklara handlingen Det är inte individen som avviker utan 

                                                 
85 Svante Norrhem, Jens Rydström, Hanna Winkvist, Undantagsmänniskor- en svensk HBT historia (Stockholm, 2008), s. 

136f. 
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omständigheterna har skapat en känsla som hindrar individen från att utöva de handlingar som 

efterfrågas. Individen utför således ett motståndsarbete mot känslan av att vara avvikande på 

grund av ointresset inför att utöva den självklara handlingen, samtidigt som utomstående 

individer genom dessa förklaringar försöker göra individen som identifierar sig som asexuell till 

sexuell. Asexualiteten bryter således mot normen att viljan till att utöva sexualiteten som handling 

uppstår genom känslor och situationer. 

 Sökandet efter förklaringar som beskrivs i informanternas utsagor visar ett försök till 

normuppfyllande hos informanter, samt ett förnekande av asexualitetens realitet från 

utomstående. Förnekandet av asexualitet sker på ett direkt plan genom det bemötandet individen 

som identifierar sig som asexuell får när hen väljer att berätta om sin asexualitet. Den indirekta 

utövningen av att förneka asexualitetens existens sker genom de antagande som görs utifrån 

förväntningen av ett visst begär och en vilja till att utöva detta begär existerar. Förnekelsen av 

asexualitetens existens och försöken till normuppfyllande grundas i hur sexualiteten får en 

normerande status genom att sexualitetens existens relateras till biologi, psykologi, samt relationer 

och sociala situationer vilket medför att asexualiteten tilldelas en status som avvikande.  

Att befästa asexualiteten realitet 

En motreaktion till sexualitetens normerande status som utgörs av normer, förnekande av 

asexualitetens existens och sökandet efter förklaringar som utförs av andra individer är att 

informanterna försöker befästa asexualitetens existens. 

Det är fullkomligt naturligt. (Kim) 

Detta citat är taget från när Kim berättade om sin asexualitet för en kollega. När kollegan 

föreslog att det måste vara någonting fel så besvarade hen detta genom att hänvisa till 

jättepandorna som inte heller vill ha sex. Genom mitt material visas hur informanterna försöker 

befästa asexualitetens realitet genom biologi och med hänvisningen, det är sådan jag är, vilket 

skvallrar om att asexualitet ses som onaturligt av omvärlden.  

[..] det som jag själv tror att det finns nån form av skala där va, hur intresserad man är av sex. 
Så om man då asså 10 då är man ju asså som man kan kalla typ helkåt då är man 10, då tänker 
man på sex hela tiden, vill ha sex hela tiden. (Adrian) 

Adrian placerar sig själv på denna skala som 0 eller 1. Min tolkning av Adrians utsaga är att istället 

för att dela upp individer som asexuella och sexuella görs en gradering av sexualiteten. Detta 

resulterar således att alla individer kan placeras inom denna skala vilket avslöjar ett tänkande av 

inkludering. Det existerar således inte motsatser utan bara grader av skillnad.  

Jag har inte valt detta, jag är såhär. (Svante) 

Genom Svante utsaga visas ett försök till att befästa att asexualiteten inte är ett val utan en del av 

honom. Beatrice tankar om sin asexualitet har en likhet med Svantes då hon uppger att det är 

bara sådan hon är och accepterar det totalt. Informanternas agerande finner jag innehåller en 
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motreaktion där de försöker befästa asexualitetens realitet genom att påvisa dess naturlighet, dess 

essens och sexualdriftens nyanser.  

Heteronormativitet  sexualnormativitet 

När individen inte besitter detta självklara begär och viljan till denna självklara handling som 

beskrevs i föregående stycke är det inte endast genom biologiska och känslomässiga aspekter 

denna avsaknad försöker förklaras, utan även genom aspekter av genus och genom att relatera sitt 

ointresse för sex till homo - och bisexualitet. Synen på manlig och kvinnlig sexualitet får också en 

betydelse för hur individen ser på sin asexualitet. Samtidigt som asexualiteten skiljer sig gentemot 

homosexualiteten och bisexualiteten i frågan om begär och handlingar, vilket medför en 

osäkerhet inför inkluderingen inom HBTQ86. 

Manlig och kvinnlig sexualitet 

Innan Kim kom i kontakt med begreppet asexualitet trodde hen att påståendet att sex ska vara 

skönt för kvinnor var en lögn som samhället skapat för att möjliggöra mäns sexuella njutning. 

Denna tanke relaterar hen till den information som gavs om hur det är att ha sex första gången. 

Man får veta såhär ah det är jätteskönt för killen men det är inte så skönt för tjejen. (Kim) 

I Kims tanke visas en relation mellan sexualitet som handling och hierarki. Kvinnan förväntas ha 

sex för att behaga mannen. Således ses inte kvinnan som sexuell utan på grund av att kvinnan är 

underordnad mannen utför kvinnan sexuella handlingar i syfte att uppfylla mannens sexualitet. 

Förklaringen till individens ointresse för sex härleds till att vara kvinna och förväntningen på att 

ha sex uppstår genom tanken att kvinnan är underordnad mannen. Denna tanke omvärderas 

dock när Kim genom kvinnliga vänner får en insikt i att kvinnan kan njuta av sex precis lika 

mycket som mannen. Genom Kims utsaga synliggörs hur föreställningen om manlig och kvinnlig 

sexualitet skapas genom sociala situationer, vilket möjliggör en förklaring av ointresset för sex 

som är kopplat till genus. Genom Adrians utsaga återfinns ett annat exempel på hur genus och 

asexualitet sammankopplas av informanterna. I citatet nedan reflekterar Adrian över anledningen 

till att han vill smälta in och därför inte berättar om sin asexualitet för alla. 

Sen just det att jag är kille också eller man är jag ju, om man säger[..] en kille ska ju, är ju lite 
macho där ju och ska sätta på tjejer hela tiden. (Adrian) 

Att killar förväntas vara macho är något som även nämns av Sune. Adrian jämför även hur en 

asexuell tjej skulle kunna få en roll som en oskuldsfull prinsessa då hon inte ligger runt utan är en 

fin tjej. Adrian tror på grund av dessa genusbetydelser att kvinnor har lättare att berätta om sin 

asexualitet än män. Huruvida synen på manlig och kvinnlig sexualitet resulterar i att det är lättare 

för kvinnor att berätta om sin asexualitet är inget som kan generaliseras genom mitt material. 

Dock belyser informanternas utsagor en syn på kvinnlig och manlig sexualitet där mannen 

                                                 
86 HBTQ står för ”Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera 

uttryck och identiteter.” Källa: RFSL, Begreppslista, http://www.rfsl.se/?p=410 (2014-05-15) 

http://www.rfsl.se/?p=410
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förväntas besitta en stark sexualitet medan kvinnan förväntas vara oskuldsfull och endast utöva 

sex för att behaga mannen. Den sociala konstruktionen av man och kvinna har således en 

betydelse för individens upplevelse av att som asexuell ses som annorlunda. Genom individens 

egen uppfattning om manlig och kvinnlig sexualitet som skapas genom sociala situationer får 

individens genustillhörighet en betydelse för individens relation till sin asexualitet. 

Heteronormativiteten 

 Kim uppger att heteroromantiska män kan bli sedda som homosexuella, då de inte vill ha 

sex med kvinnor. Några av mina informanter försökte även förklara sitt ointresse för sex med att 

de inte var heterosexuella. Sune beskriver att han låtsades vara sexuell men om en tjej ville följa 

med honom hem avstyrde han det alltid. 

Tänkte att det kanske berodde på att jag va homosexuell istället. Men de va inte hela 
sanningen. Sanningen var att jag var bi-asexuell (Sune) 

Även om Sune idag är intresserad av både kvinnor och män, visar hans tankesätt hur avsaknaden 

av sexuellt begär för det motsatta könet relateras till att inte vara heterosexuell. För att ses som en 

riktig kvinna eller man behöver individen besitta rätt kropp, rätt beteende och rätt begär, vilket är 

ett heterosexuellt begär.87 Det som visas i Sunes utsaga är att när begäret till det motsatta könet 

inte innefattar sexuella handlingar avviker individen från denna heteronorm, vilket relateras till att 

vara homosexuell. Kim blev av psykologen hänvisad till att kontakta en HBT förening när hen 

försökte hitta förklaringar till sitt ointresse för sex med hjälp av psykvården. Psykologens 

hänvisning till HBT förening belyser hur ett ointresse för sex kategoriseras som avvikande från 

heteronormen och istället kategoriseras med andra sexuella läggningar än heterosexuell. Dessa 

exempel belyser att sexualiteten som handling har en signifikant roll för vilken läggning individen 

identifierar sig med och huruvida individen ses som normal eller avvikande. Samtidigt visar 

Beatrices tankar på vikten av att kunna beskriva sina känslor genom en läggning. 

[..] eftersom jag varken var kär i tjejer eller killar så visste inte jag vad jag skulle säga, jag 
brukade säga att jag va bi bara för att jag skulle, jag kunde liksom inte välja nånting. (Beatrice) 

Beatrice sökte ej efter en förklaring till sitt ointresse för sex och avsaknad av attraktion men innan 

hon kom i kontakt med begreppet asexualitet beskrev hon alltså sig själv med de begrepp som 

fanns att tillgå. Detta påvisar hur grundläggande den sociala kategoriseringen av sexualitet är för 

individens självförståelse.  

 Heteronormativitet innefattar de mekanismer i samhället som ger ett specifikt 

heterosexuellt liv rollen som det mest eftertraktade och naturliga livet.88 Informanternas utsagor 

visar att när det rätta begäret ej existerar eller ej kan uppfyllas till fullo genom sexuella handlingar, 

relateras detta till ett avvikande från denna heteronorm och tolkas därför som homosexualitet 

eller bisexualitet. Dock skiljer sig asexualiteten gentemot bisexualitet och homosexualitet då 

                                                 
87 Butler (2007), s. 75. 

88 Ambjörnsson, s. 52. 
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asexualiteten handlar om att inte inneha ett begär eller en vilja till att utöva sexuella handlingar, 

oavsett vilket kön detta begär och handlingar är kopplade till. Heteronormativiteten som 

normerande kraft byts då ut till en sexualnormativitet, där ett liv i tvåsamhet som inkluderar 

sexuell attraktion och sexuella handlingar ses som det mest eftersträvansvärda. Genom 

informanternas utsagor fastställs att asexualiteten inte inkluderas inom den normativa gruppen 

(heterosexuella), vilket utgör ett sökande efter inkludering som resulterar i en hänvisning till HBT 

grupper. Men huruvida asexualitet inkluderas inom HBTQ råder det en osäkerhet kring. Beatrice 

ser asexualitet som osynligt vilket hon härleder till osäkerheten kring att kunna inkluderas inom 

HBTQ, communityt. Hon uppger att vissa ser asexualitet som en del av HBTQ men att andra 

inte gör det. I detta citat belyses hennes tankar gällande denna osäkerhet. 

[..] där[HBTQ] vet man ju inte så mycket, vissa räknar ju in asexualitet där också, att vi är med i 
det här communityt, men samtidigt så räknar vissa inte riktigt med oss där heller, och det är 
jobbigt. var man ska ta vägen[..]Det kan kännas lite så att alla är inte så uppmärksamma om vad 
asexualitet är och faktiskt, det är ganska vanligt, inte att det är lika vanligt som dom andra 
sexualiteterna med det finns fortfarande där, det är inget sånt påhitt liksom. (Beatrice) 

Osäkerheten inför asexualitetens inkludering inom HBTQ kan härledas till att en individ som 

identifierar sig som asexuell varken uppfyller heteronormen eller sexualnormen, medan en individ 

som identifierar sig som bi- eller homosexuell ej uppfyller heteronormen men sexualnormen. 

Johanssons studie visar hur en individ som inte lever upp till sexualnormen kan ses som en 

mindre värdig medborgare.89 Medborgaren är en medlem av ett land och att inkluderas i ett 

community finner jag innefattar ett medlemskap. Det finns därför likheter mellan denna studies 

resultat och Johanssons, då osäkerheten inför asexualitetens inkludering inom HBTQ avslöjar att 

asexualiteten inte ses som en fullvärdig medlem av communityt. Att inte leva upp till 

sexualnormen medför således att asexualiteten löper risk att inte inkluderas inom HBTQ eller att 

ej ses som en fullvärdig medlem.  

 Heteronormen medför att när det självklara begäret och den självklara viljan till att utöva 

sexuella handlingar ej existerar härleds detta till de kända sociala sexualkategoriseringarna 

homosexualitet eller bisexualitet. Genom att inte leva upp till sexualnormen avskiljs dock 

asexualiteten från homo- och bisexualiteten. Vilket medför att asexualiteten inte ses som en 

fullvärdig medlem av HBTQ. Asexualiteten ses således inte bara som avvikande från det 

heteronormativa utan även från det sexualnormativa och HBTQ communityt. 

Asexualitet som identitet 

Majoriteten av mina informanter kom i kontakt med begreppet asexualitet via sociala medier eller 

via nätet. Att komma i kontakt med begreppet asexualitet innebar för flera av mina informanter 

att de kunde känna igen sig och det infann sig ett lugn. Samtidigt resulterade kontakten med 

begreppet och med individer som identifierar sig som asexuella, i ett sökande efter hur de kunde 

relatera till begreppet. Genom informanternas utsagor ges asexualiteten en mångfald av 

                                                 
89 Joakim Johansson, ”Sexualnormativitet och medborgarskap- en diskursanalys av ”trådar” på internetportalen 

Passagen”, Lambda nordica, 18 (2013:2), s. 44-71. 
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beskrivningar. Denna mångfald och sexualnormativiteten får en signifikant betydelse för 

asexualitetens position, tillsammans med informanternas relation till begreppet asexualitet visas 

också hur asexualiteten är en (o)möjlig identitet. 

Att hitta hem 

Jag tänkte ju att ja men det är ju vad jag är. (Adrian) 

Detta citat visar hur Adrian reagerade när han kom i kontakt med begreppet asexualitet. Adrian är 

inte ensam om denna reaktion. Flera av informanterna beskriver hur de kände att beskrivningen 

av asexualitet passade in på dem och att det innebar en känsla av självförståelse. Svante beskriver 

sin relation till begreppen aromantisk och asexuell. 

Dessa begrepp möjliggör för mig att förstå mig själv på en mycket djupare nivå än jag gjorde 
tidigare. (Svante) 

Det som belyses genom Svantes utsaga är hur begreppen medför en större möjlighet till 

självförståelse. Flera informanter uttrycker även att de kände en lycka över att kunna känna igen 

sig i begreppet. 

Kände plötsligt igen mig och kunde identifiera mig. Det gjorde mig väldigt glad att kunna hitta 
min läggning, en del av min identitet. (Sune) 

 För Kim tog det ett tag innan hen tog till sig begreppet som sitt. Likt den osynlighet som råder 

generellt så kände hen sig osäker på vad asexualitet innebar och det var först när hen hade 

utforskat det närmare som henoms tankar förändrades.   

[..]men det förklarar ju allting för mig, varför jag alltid känt mig så konstig å annorlunda. (Kim) 

För Kim blev asexualitet som begrepp en förklaring till de känslor som hen tidigare haft och som 

hen beskriver det, hen ”hittade hem”.  

Bara den här känslan jag är inte ensam (Kim) 

 I detta citat beskriver Kim hur hen kände när hen upptäckte att det fanns ett 

internetcommunity för asexuella. De grupper som flera av informanterna är medlemmar i finns 

till stor del på internet, men några informanter har även deltagit i fysiska gruppmöten för 

asexuella. Genom att ansluta sig till en grupp ges informanterna möjlighet att diskutera 

funderingar och tankar som rör asexualitet samtidigt som de får en möjlighet till att känna 

tillhörighet. Kim belyser att det är viktigt med separatistiska rum för minoriteter då de är en utsatt 

grupp. Beatrice uppger att det kan vara bra med asexuella grupper för att det är många andra som 

tycker asexualitet är konstigt. Att bli medlem av en grupp innebär en känsla av att vara 

inkluderad, en tillfällig befrielse från den känsla av att alltid stå lite utanför. 

  Vilken betydelse begreppet har för mina informanter är beroende av i vilken utsträckning 

de själva har eftersökt en förklaring eller ifrågasatt sin relation till sexualitet och kärleksrelationer. 

Ava kom i kontakt med begreppet asexualitet genom att hennes dåvarande partner förklarade 

hennes beteende som asexualitet. Ava beskriver sitt ointresse för sex som ett faktum redan innan 
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hennes partner definierade henne som asexuell. Kontakten med begreppet får således inte någon 

större betydelse för Avas identitet då hon redan ser sitt ointresse för sex som ett faktum och inte 

söker en förklaring. Att komma i kontakt med likasinnade ger informanterna en känsla av 

tillhörighet. De informanter som känner en lättnad, lycka och självförståelse genom begreppet 

gynnas av att identifiera sig med asexualitet då det frambringar dessa känslor. Men om 

identifieringen med begreppet inte resulterar i någon signifikant skillnad gynnas ej individen av att 

identifiera sig med begreppet och därför blir relationen till begreppet inte lika stark. Begreppets 

betydelse för individens identitet är således beroende av huruvida begreppet beskriver individens 

beteende, tankar och känslor, eller ger individen en förklaring för sitt beteende, sina tankar och 

känslor. Vilket visar att en identifiering med asexualitet är möjlig. Samtidigt blir asexualiteten 

inom gruppen en normalstatus vilket ger individen en känsla av inkludering.  

Identitetens (o)möjlighet 

Men vad betyder det att vara asexuell? När informanterna berättar om sin asexualitet så 

framträder ganska snart en mångfald av olika variationer. Relationen mellan närhet, attraktion, 

och lust är ett exempel som beskriver asexualiteten. Men genom informanternas utsagor visas 

också hur denna relation underminerar asexualiteten genom en sexualisering. Att få tillgång till 

närhet är något som Sune upplever som problematisk. 

Har också ett stort behov av närhet. Vilket inte är lika lätt att få när man inte kan tänka sig att 
ligga med folk. (Sune) 

För att stilla sitt behov av närhet berättar Sune om sin bi-asexualitet för vänner vilket medför att 

de kan ge honom den närhet han behöver. Sune poängterar också att även manliga vänner som är 

heterosexuella kan tänka sig att sova i samma säng med en arm över magen när han har berättat 

att han är bi-asexuell. Detta visar på hur avsaknad av begär, i form av sex, utesluter ett eventuellt 

parförhållande som förknippas med attraktion eller kärlek. Sexualiseringen av attraktion och 

kärlek kan också utläsas ur Kims utsaga om hur en vän till henom uttryckte sig. 

[..] nej men va dumt att vi typ pratar om hetero homo och typ kan man inte bara säga att man 
gillar kuk typ. Jag bara såhär fast för mig handlar det ju verkligen inte om könsorganet, det gör 
det inte det är nånting annat, kön är inte bara det du har mellan benen det är ju uppenbarligen 
nånting annat som jag attraheras till som inte har med det att göra. (Kim) 

Attraktion förknippas här med könsorganet vilket Kim relaterar till sex. Men genom Kims 

uttalande påvisas att attraktion ej kräver sex, dock föreligger det en sådan föreställning. I Sunes 

utsaga visas hur ”farligheten” att tolkas som homosexuell som man genom att vara nära en annan 

man avfärdas genom asexualiteten. Samtidigt visar Kims utsaga hur asexualiteten omintetgörs 

genom handlingen att koppla samman attraktion med könsorgan. Genom informanternas utsagor 

beskrivs hur sexualiseringen av attraktion och kärlek konstrueras genom handlingar. Detta gör 

asexuell attraktion eller kärlek till icke existerande, vilket underminerar asexualiteten. 

 Genom hela denna studie visas att vad det innebär att vara asexuell kan ha flera olika 

innebörder. Som asexuell kan individen känna attraktion och en vilja till kärleksrelationer men 

samtidigt kan individen inte ha något behov av relationer utöver vänner. Vad asexualitet betyder 
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enligt mina informanter är att ha ett ointresse för sex, inte känna sexuell attraktion, inte känna 

attraktion, ej vilja utföra sexuella handlingar, ej besitta ett behov av att utöva sex, att sex kan vara 

intressant som fantasi eller tanke men inte i praktiken eller att inte bli kär. I Carrigans studie 

belyses även några av de olika begrepp som är relaterade till asexualitet och används av individer 

för att beskriva sig själva. De begrepp som nämns är asexuell, demisexuell, grey-A, 

heteroromantisk, homoromantisk, biromantisk och panromantisk.90 Detta visar att asexualitet 

besitter en mångfald av betydelser.  Denna mångfald har för flera av mina informanter haft en 

signifikant roll för deras identifiering med begreppet. Stephanie beskriver hur hon först kände att 

begreppet var snävt men när hon sedan läste mer om det kändes det skönt att upptäcka denna 

mångfald. Denna positiva inställning till asexualitetens mångfald återfinns hos flera av mina 

informanter. Såhär beskriver Beatrice fördelen med asexualitetens mångfald. 

[..]så behöver man inte ha olika förväntningar typ att om du är asexuell ska du vara precis 
såhär. (Beatrice) 

Det positiva med asexualitetens mångfald utges genom Beatrice utsaga vara ett undvikande av 

förväntningar på ett specifik beteende. Samtidigt belyser Stephanies utsaga en annan aspekt av 

gruppens betydelse och asexualitetens mångfald. 

[..]dom få tillfällena jag haft eller varit med på träffar då har det mer känts som om jag inte 
riktigt kunnat helt relaterat eller känna igen mig i dom andra och då har det även blivit att jag 
lite tänker att nej men att nämen då kanske jag inte är asexuell[..]jag borde känna mig mer 
hemma med dom här. (Stephanie) 

Stephanie ifrågasatte alltså sin egen asexualitet då den inte stämde överrens med andra individers 

asexualitet. Dock uppger hon att med insikten om att asexualitet innefattar en flertal betydelse 

kunde detta ifrågasättande stävjas. Samtidigt uppger Adrian att han är osäker på hur han som 

man, hetero och asexuell skulle bemötas om han deltar i ett gruppmöte. 

[..] det är ju många som, såna här som olika transpersoner och det har ju inte jag nånting att 
göra med så jag vet liksom inte riktigt hur man hade blivit bemött om man hade stuckit dit nu 
va. (Adrian) 

Genom dessa exempel visas hur grupper för individer som identifierar sig som asexuella och 

asexualitetens mångfald kan både skapa en känsla av exkludering genom olikheter och en känsla 

av inkludering genom likheter. När Stephanie kom i kontakt med begreppet beskriver hon att det 

kändes skrämmande. Tidigare hade hon härlett sin avsaknad av sexuell attraktion och ovilja att 

utföra sexuella aktiviteter till psykologiska orsaker eller situationer, vilket kändes mer tillfälligt. 

Stephanie uppger att genom begreppet blev förklaringen mer permanent än tidigare vilket var 

skrämmande på grund av begreppets okändhet. Informanternas utsagor visar hur igenkänning 

med begreppets innebörd är ett grundläggande kriterium för att kunna identifiera sig som 

asexuell. Samtidigt innebär identifieringen med begreppet en inkludering samt exkludering. 

Individen exkluderas från att ses som och vara sexuell, samtidigt som individen inkluderas till att 

                                                 
90 Mark Carrigan, “There´s more to life than sex? Differences and commonality within the asexual community”, 

Sexualities, 14(2011:4), s. 462-478. 
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ses och vara asexuell. Stephanies härledning till begreppets okändhet samt känslan av något mer 

permanent som orsak till att det kändes skrämmande tolkar jag som att det genom begreppet blir 

definitivt att hon avviker från det som är känt, att vara sexuell. Genom att identifiera sig som 

asexuell uppfyller individen således inte en sexualnormativitet.  

  För att undvika en kategorisering som bidrar till en exkludering samt ett normativt synsätt 

krävs det en flytande syn på identitet.91 Möjligheten att se identiteten som flytande finner jag 

gynnas av asexualitetens mångfald, då begreppet inte stagnerar hur en individ som identifierar sig 

som asexuell ska vara. Insikten om asexualitetens mångfald motverkar därför ifrågasättandet av 

den egna asexualiteten. Vilket medför en möjlighet för individen att identifiera sig som asexuell. 

Asexualitetens mångfald har dock en dualistisk roll i identitetsarbetet, då mångfalden även lägger 

en grund för ett ifrågasättande av den asexuella identiteten. Den inkludering och exkludering 

gällande att vara sexuell eller ej avslöjar även att genom identifieringen som asexuell elimineras 

möjligheten av en identifiering som sexuell, vilket medför en exkludering från det som är känt, 

sexualitet. Asexualiteten uppfyller ej kraven för att inkluderas inom heteronormativitet då begäret 

saknas eller inte är fullvärdigt. Samtidigt kan asexualiteten inte föras samman med HBTQ då 

asexualiteten heller inte uppfyller kraven för att inkluderas i sexualnormativiteten. Asexualitetens 

position uppstår således ur ett icke-tillhörande. Även om mångfalden inom asexualitet möjliggör 

individens identifiering med asexualitet så visar mångfalden hur det som inte kan inkluderas inom 

heterosexualitet, bisexualitet och homosexualitet härleds till asexualitet. Asexualiteten får till 

skillnad från andra sexuella läggningar således ingen definitiv position och innebörd. Detta visar 

hur asexualitetens mångfald försvårar asexualiteten som identitet då det individen kan identifiera 

sig med är att ej leva upp till en heteronormativtet eller sexualnormativitet. Asexualiteten blir 

således i relation till sexualnormativiteten en omöjlig identitet, sett till dess icke-position. 

Avslutande diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka fenomenet asexualitet genom att undersöka vilka 

normer som präglar informanternas berättelser om deras erfarenheter och tankar gällande 

asexualiteten. Denna studies angreppsätt grundades i upptäckten av ett tomrum inom 

forskningen om asexualitet. Genom studiens kvalitativa angreppsätt med utgång från berättelser 

och tankar från individer som identifierar som asexuella eller med asexualitet vill jag påstå att 

detta tomrum nu är lite mindre än tidigare. Men hur står då denna studies resultat i relation till 

den tidigare forskningen? Och vilka utförandeformer och perspektiv för framtida studier om 

asexualitet kan genom denna studies resultat ses som givande för forskningen om asexualitet? 

 Genom denna studie uppdagas hur sexualiteten besitter en normerande kraft vilket skapar 

förväntningar som informanterna måste förhålla sig till, samtidigt som utomståendes agerande 

resulterar i ett förnekande av asexualitetens realitet. Men hur kommer det sig att sexualiteten får 

denna normerande kraft i relation till asexualiteten? Przybylos belyser att asexualiteten innehar en 

                                                 
91 Butler (2007), s. 65. 
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kraft att förändra vår syn på sexualiteten, då sexualiteten skapas genom diskurser.92 Jag finner att 

det sökande efter förklaringar till asexualiteten hos både omgivningen och informanterna som 

belyses i denna studie indikerar att sexualiteten hämtar sin kraft från en slags performativitet. Det 

vill säga att upprepade handlingar producerar upplevelsen av autenticitet, det vill säga att 

sexualitet är något självklart och kanske rent av naturgivet. Genom att denna studie visar att 

asexualiteten genom sexualitetens normerande kraft ifrågasätts och görs till avvikande blir min 

tolkning att asexualiteten sätter käppar i hjulet för denna performativitet då den ej bekräftar 

sexualitetens naturlighet. Därför finner jag Przybylos indikation som befogad, men samtidigt har 

sexualiteten en stark normerande kraft vilket också belyses i den tidigare forskningen. MacInnis 

och Hudson relaterar sitt resultat, som visar att asexuella ses som den mest ”omänskliga” och 

”känslolösa” gruppen, till att sexualitet är förknippat med att vara mänsklig.93 Deras hänvisning 

indikerar att sexualiteten är en etablerad norm, vilket också utmanar asexualitetens möjlighet. 

Konsekvensen av sexualitetens normerande kraft påvisas även i denna studie genom hur 

asexualitet konstrueras som en avvikelse, och hur informanterna på olika sätt tvingas förhålla sig 

till asexualitetens osynlighet, alternativt förhålla sig till att bli betraktad som avvikande när 

asexualiteten artikuleras. Samtidigt underminerar sexualitetens normerande status asexualiteten 

genom att tolka den som sprungen ur sociala situationers betydelse samt att se den som en 

medicinsk eller psykologisk defekt, vilket skapar en motreaktion hos informanterna där 

asexualitetens realitet försöks befästas. Även om asexualiteten sätter käppar i hjulet för 

sexualitetens performativitet och därmed kan ändra vår syn på sexualitet, så är sexualiteten en 

etablerad norm som är svår att ifrågasätta på grund av dess normerande kraft. Genom studiens 

intersektionella angreppsätt visas även hur genus och ålder har en roll i konstruktionen av de 

förväntningar som sexualitetens normerande kraft medför. Vilket till skillnad från tidigare 

forskning visar hur förväntningar i relation till asexualitet inte endast är avhängda sexualiteten 

utan även den sociala konstruktionen av genus och ålder. Att individer som identifierar sig som 

asexuella kan utöva sexuella handlingar då det förväntas av dem är något som Carrigan belyser94 

och som även denna studie påvisar. Dock utvecklar denna studie det vidare genom att belysa hur 

parförhållandet förstärker normen att utöva sexuella handlingar samtidigt som det påvisas att 

parförhållandet i sig är en norm, vilket leder till att informanterna utvecklar ett förhållningssätt 

som utgörs av att kompromissa om sexuella handlingar och känslor i syfte att leva i ett 

parförhållande. 

 Denna studie visar även att asexualiteten besitter en mångfald som tillsammans med 

sexualnormativiteten ger den en icke-definitiv position till skillnad från andra sociala 

sexualkategoriseringar, samtidigt som mångfalden för individen innebär en befrielse från 

                                                 
92 Ela Przybylo, “Crisis and safety: the asexual in sexusociety”, Sexualities, 14(2011:4), s. 444-461. 

93 Cara C. MacInnis, Gordon Hodson, “Intergroup bias towards ”group X”: evidence of prejudice, dehumanisation, 

avoidance and discrimination against asexuals”, Group Processes and Intergroup Relations, 15(2012:6), s. 725-743. 

94 Mark Carrigan, “There´s more to life than sex? Differences and commonality within the asexual community”, 

Sexualities, 14(2011:4), s. 462-478. 
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förväntningar. I Carrigans studie belyses hur kontakten med begreppet asexualitet ger individen 

en känsla av helhet.95 Detta återfinns även i denna studie då asexualiteten blir en möjlig identitet 

för individen genom begreppet, men samtidigt visar denna studie att begreppet i sig inte har en 

definitiv position vilken tilldelar asexualiteten en omöjlighet som identitet. En omöjlighet som jag 

finner en del av den tidigare forskningen fokuserat på genom dess inriktning på kartläggning och 

definiering av asexualitet. Men sett till informanternas utsagor om hur asexualitetens mångfald 

befriar dem från förväntningar på hur de ska vara som asexuella, ställer jag mig frågande till hur 

nödvändig en starkare definiering och en kartläggning är för asexualiteten. Då tidigare forskning 

har haft en tendens att tilldela asexualiteten en homogenitet som den inte besitter,96 finner jag 

även att det ur etisk aspekt kan vara en risk att försöka definiera och kartlägga asexualiteten. 

Samtidigt är det asexualitetens mångfald som delvis bidrar till att asexualiteten inte får samma 

definitiva position som homo-, bi- och heterosexualitet, vilket en kartläggning och definiering av 

asexualiteten kan stävja. I och med denna dubbelhet finner jag att den framtida forskningen bör 

utgöras av en variation av inriktningar för att kunna belysa asexualitetens genom ett lika 

mångfacetterat angreppsätt som den mångfald asexualiteten besitter. Genom denna studie visas 

även hur en artikulering av den egna asexualiteten är förenat med att ses som avvikande samtidigt 

som individen tilldelas eller tar en roll som informationsspridare på grund av asexualitetens 

osynlighet. Om forskningen syftar till att synliggöra asexualiteten, finner jag det viktigt att 

forskningen om asexualitet utgörs av studier som denna där empirin utgörs av utsagor från 

individer som identifierar sig som asexuella. Eftersom individer då kan artikulera sin asexualitet 

som leder till en informationsspridning men utan att ses som avvikande.  

 Det faktum att de informanter som varit i kontakt med sjukvården aldrig presenterats för 

begreppet asexualitet finner jag indikerar om att asexualitetens osynlighet inte endast infinns i 

agerandet hos enskilda individer utan även kan hittas inom institutioner. Detta är dock inget som 

kan generaliseras genom denna studie, jag finner dock denna aspekt som viktig att studera och 

belysa eftersom upptäckten av begreppet asexualitet har haft en signifikant betydelse för studiens 

informanter att ”hitta hem”. Den exkludering av asexualitet från HBTQ som indikeras genom 

denna studie finner jag även som ett fruktsamt perspektiv för framtida forskning då en sådan 

studie kan fortsätta att undersöka hur asexualitetens görs avvikande men med ett större fokus på 

relationen mellan minoritetsgrupper. 

 Genom denna studie påvisas att teorin som finns att tillgå ibland inte räcker till för en 

analys av asexualiteten. Heteronormativiteten förutsätter att individen har ett begär som asexuella 

inte har eller inte uppfyller tillfullo. Detta gör att användningen av begreppet inte kan synliggöra 

hur asexualiteten ses som avvikande, då ett avvikande från heteronormen i form av begär 

relateras till att besitta ett begär för ”fel” kön och därmed klassas som homo – eller bisexualitet. 
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För att kunna analysera asexualiteten behövs således begreppet sexualnormativitet som visar hur 

individen, som inte besitter ett begär eller ej uppfyller detta begär tillfullo, görs till avvikande. 

Denna företeelse visar att även inom forskningen tilldelas sexualiteten som begär och handling en 

självklarhet idag. Forskningen om asexualitet har således en möjlighet att utveckla den befintliga 

teorin. 

  Mitt val att göra denna studie grundades i min nyfikenhet inför asexualitet som ämne. Man 

skulle kunna tro att denna nyfikenhet nu är stillad genom detta nästan 32 sidiga arbete, men så är 

inte fallet. Forskningen om asexualitet är i ett tidigt stadium97 och det står nu klart för mig att det 

finns flera aspekter av asexualiteten som den framtida forskningen står inför att undersöka. 

Huruvida jag är en del av det återstår att se, men med denna uppsats har jag nu tagit med er på en 

resa genom asexualitetens (o)möjlighet. En resa som förhoppningsvis är början till en roadtrip. 

                                                 
97 Ela Przybylo, ”Afterword: some thoughts on asexuality as an interdisciplinary method”, Psychology  sexuality, 

2(2013:2), s. 193-194. 



 33 

Intervjuer 

Inspelning av intervju med Ava 2014-04-08 

Inspelning av intervju med Adrian 2014-04-09 

Inspelning av intervju med Stephanie 2014-04-11 

Inspelning av intervju med Kim 2014-04-14 

Inspelning av intervju med Beatrice 2014-04-23 

Utskrift av e-postintervju med Sune 

Utskrift av e-postintervju med Svante 

Referenslista  

Tryckta källor 

Ambjörnsson, Fanny, Vad är queer? (Stockholm, 2006) 

Ambjörnsson, Fanny, Bromseth, Jan,“När du gifter dig och får barn…”, i Livslinjer- berättelser om 

ålder, genus och sexualitet, red. Fanny Ambjörnsson, Maria Jönsson (Halmstad, 2014), s. 204-231.  

Bogaert, Anthony F.,”Asexuality: prevalance and associated factors in a national probability 

sample”, The journal of sex research, 41(2004:3), s. 279-287. 

Bogaert, Anthony, Understanding asexuality (New York, 2012) 

Brotto, Lori A., Knudson, Gail, Inskip, Jess, Rhodes, Katherine, Erskine, Yvonne,”Asexuality: a 

mixed-methods approach”, Archives of Sexual Behavior, 39 (2010:3), s. 599-618. 

Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2011) 

Butler, Judith, Bodies that matters (New York, 1993) 

Butler, Judith, Genustrubbel (Uddevalla, 2007) 

Carrigan, Mark, “There´s more to life than sex? Differences and commonality within the asexual 

community”, i Sexualities, 14 (2011:4), s. 462-478. 

Carrigan, Mark, Gupta, Kristina,. Morrison, Todd G,”Asexuality special theme issue editorial”, 

Psychology & sexuality, 4 (2013:2), s. 111-120. 

Cerankowski, Karli June, Milks, Megan, “New Orientations: Asexuality and Its Implications for 

Theory and Practice”, Feminist studies, 36 (2010:3), s. 650-664. 

Corbin, Juliet, Strauss, Anselm, Basics of qualitative research (Thousand Oaks, 2008) 

DeLuzio Chasin, CJ, “Theoretical Issues in the Study of Asexuality”, Archives of Sexual Behavior, 40 

(2011:4), s.713-723.   

Foucault, Michel,Sexualitetens historia-viljan att veta (Uddevalla, 2004) 

Foucault, Michel, The order of things (New York, 2006) 

Fägerborg, Eva, ”Intervjuer”, i Etnologisk fältarbete, red. Lars Kaijser, Magnus Öhlander (Lund, 

2011), s. 85-112. 

Gullveig Alver, Bente, Øyen, Ørjar, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998) 

Hammersley, Martyn, Atkinsson, Paul, Etnography (New York, 2007) 



 34 

Herz, Marcus, Johansson, Thomas, Poststrukturalism- metodologi, teori, kritik (Stockholm, 2013) 

Johansson, Joakim, ”Sexualnormativitet och medborgarskap- en diskursanalys av ”trådar” på 

internetportalen Passagen”, Lambda nordica,18 (2013:2), s. 44-71. 

Kim, Eunjung, “Asexuality in disability narratives”, Sexualities, 14 (2011:4), s.479-493. 

Kvale, Steinar, Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 2009) 

Lykke, Nina,”Intersektionalitet-ett användbart begrepp för genusforskningen”, Kvinnovetenskaplig 

tidskrift, 24 (2003:1), s. 47-56. 

MacInnis, Cara C., Hodson, Gordon, “Intergroup bias towards ”group X”: evidence of prejudice, 

dehumanisation, avoidance and discrimination against asexuals”, Group Processes 

and Intergroup Relations, 15 (2012:6), s. 725-743. 

Martinsson, Lena, Reimers, Eva, “Inledning”, i Skola i normer, red. Lena Martinsson, Eva Reimers 

(Malmö, 2008) s. 7-30 

Norrhem, Svante, Rydström, Jens, Winkvist, Hanna, Undantagsmänniskor- en svensk HBT historia 

(Stockholm, 2008) 

Närvänen, Anna-Liisa, När kvalitativa studier blir text (Lund, 1999) 

Närvänen, Anna-Liisa, Näsman, Elisabeth, ”Etik och forskningens vardag”, i Etik i forskningens 

vardag (Linköping, 2006), s. 1-20.  

Närvänen, Anna-Liisa, ”Ålder, livslopp, åldersordning”, i Åldrande, åldersordning, ålderism, red. 

Håkan Jönson (Linköping, 2009), s. 18-29.  

Prause, Nicole, Graham, Cynthia A.,”Asexuality: classification and characterization”, Archives of 

Sexual Behavior, 36 (2007:3), s. 341-356. 

Przybylo, Ela ,“Crisis and safety: the asexual in sexusociety”, Sexualities, 14 (2011:4), s. 444-461. 

Przybylo, Ela,”Afterword: some thoughts on asexuality as an interdisciplinary method”, Psychology  

sexuality, 2 (2013:2), s. 193-194. 

Scherrer, Kristin S.,“Coming to an asexual identity: negotiating identity, negotiating desire”, 

Sexualities, 11(2008:5), s. 621-641. 

Otryckta källor 

AVEN, General FAQ,(2012), http://www.asexuality.org/home/general.html (2014-05-18) 

RFSL, Begreppslista, http://www.rfsl.se/?p=410 (2014-05-15) 

Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning, 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2014-05-21) 

 

 

http://www.asexuality.org/home/general.html
http://www.rfsl.se/?p=410
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 35 

Bilaga  

Informationsbrev 

Hej! 

 

Jag heter Matilda Åkesson och studerar mitt sista år på kandidatprogrammet Samhälls- och 

kulturanalys vid Linköpings universitet i Norrköping. Det har nu blivit dags för mig att skriva 

min kandidatuppsats och det ämne som jag vill belysa är asexualitet.  

  

När jag har sökt efter forskning gällande asexualitet finner jag att det finns en brist på 

forskning gällande asexualitet som inte är kopplat till psykologi eller medicin. Därför vill jag 

nu genom min kandidatuppsats belysa asexualitet ur ett samhällsperspektiv. Jag vill genom 

min uppsats försöka synliggöra asexualitet. Intervjun kommer beröra hur du ser på asexualitet 

och dina erfarenheter och tankar. 

  

När jag utför denna studie har jag som student några etiska riktlinjer att följa. För dig innebär 

det att ditt namn och andra uppgifter, exempelvis din bostadsort, som kan röja din identitet 

fingeras eller utelämnas. Citat från intervjun kan komma att användas i studien, förutsatt att 

de inte röjer din identitet, som sedan publiceras för offentligt bruk via universitetet. Min 

förfrågan till dig är om du skulle finna intresse i att delta i min studie genom att bli intervjuad. 

I intervjusituationen kommer det endast vara du och jag som medverkar, men samtalet 

kommer att spelas in. Din medverkan är helt frivillig och du kan välja att avbryta din 

medverkan när du så önskar. 
 

Det är viktigt för mig att du på dina egna villkor får berätta dina tankar och upplevelser. Om 

du inte känner dig bekväm med att svara på en fråga är du inte tvingad till det. Gränsen för 

hur mycket du vill berätta är det alltid du som sätter. 
 

Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta mig via telefon eller e-post. Du kan 

även kontakta min handledare Anna Bredström om du har några frågor gällande studien. 

 

Anna Bredström,PhD 
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tfn: xxx xxxxxx  
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