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Abstract 
 

Författare: Leyla Gransell 

Titel: I kamp för sexualiteten! En sociologisk studie av feministiska sexualitetsdiskurser. 

Uppsats: Soc. 344, 41-60 p. 

Handledare: Ann- Mari Sellerberg 

Sociologiska institutionen, vårterminen 2004 

 

 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka feministiska sexuella diskurser idag. Detta är även 

min problemformulering: jag följer i nutid och historiskt den diskurs som har förts mellan 

radikalfeminister och liberalfeminister. Jag framlägger deras olika hållningar till sexualitet och 

deras konflikt mot varandra. Teoretiskt använder jag mig av den sociala konstruktionstanken som 

Berger & Luckmann talar om, men även Foucaults tankar om makt och sexualitet. Jag finner att 

feminister delat upp sexualitetsdiskursen i två olika läger. Den ena sidan fokuserar på det sexuella 

våldet mot kvinnor och den andra på den sexuella lusten. Med hjälp av Foucaults maktanalys om 

hur motstånd föder utveckling, kommer jag fram till att de präglar varandras ständiga förändringar. 

 

Nyckelord: Radikalfeminism, Liberalfeminism, Sexualitet, Foucault, Makt
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Inledning 
 

Foucault har i en intervju 1982 sagt: ” Seksualiteten er en del av vår adferd. En del av vår jordiske frihet. 

Seksualiteten er noe vi selv skaper. Det er vår egen skapelse og mye mer enn oppdagelse av en hemmelig 

side av vårt begjær. Vi må forstå at med vårt begjær kommer nye former for forhold, nye former for 

kjærlighet, nye former for skapelse. Sex er ikke skjebne, det er en mulighed for skapende liv.”1  

 

”Sex” har kommit på samhällets agenda. Vi ser sex skildrat i TV varje dag. På antingen film, serier, 

realityshows eller annat. I reklamfilmer på TV och på gatan, är sex i fokus när en vara skall säljas. 

Kvinnors och till viss del mäns, kroppar sexualiseras för att kunna sälja bilar, schampo, kex m.m. 

Min erfarenhet är att det talas om sex på ett generellt plan och utifrån en heterosexuell synvinkel. 

Det förutsätts en lust mellan kvinnor och män, där tidningsartiklar och Tv-program ger olika råd för 

att få ett bättre sexliv. I offentligheten talar alla dessa institutioner om vad sex skall vara, vad som är 

"rätt" eller "fel" slags sex. Min upplevelse är att det trots öppenhet på denna nivå, fortfarande kan 

vara svårt för enskilda personer att berätta om sina upplevelser av sex. Ofta är det på det 

massmediala planet diskussionen om sex stannar. Mitt försök med denna uppsats är att skildra de 

olikheter som finns i uppfattningar av vad som kan kallas för att vara tillåten eller ”rätt” slags sex i 

några helt andra sammanhang. Materialet hämtar jag genom intervjuer med två representanter från 

den lesbiskt feministiska rörelsen, men även genom feministiska tidskrifter och annat material 

såsom en feministisk performancefilm. Jag har valt att låta min problemställning presenteras av 

lesbiska dels för att lesbiska alltför sällan blir representerade i akademiskforskning, men även för att 

det inom den lesbiska feministiska rörelsen finns starka hållningar till vad sex betyder för dem.2  

 

Syfte 

 

Mitt syfte är att belysa de olikheter som finns i fråga om sex, som finns inom den feministiska 

rörelsen. Detta gör jag genom att följa den sexualitetsdiskurs som finns inom rörelsen. 

 

Frågeställning 

Hur ser den feministiska sexuella diskursen ut idag? 

 

Jag kommer att börja med att lägga en sociologisk grund med utgångspunkt i Berger & Luckmanns 

konstruktionsteori i förhållande till sexualiteten. Sedan går jag över till en förklaring av Michel 

Foucaults maktanalys i samband med sexualiteten. Därefter följer en presentation av det empiriska 
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materialet. I metodavsnittet har jag haft stor hjälp av Steiner Kvales bok ” Interview, en introduktion 

til kvalitative forskningsinterviews”, men jag använder mig även av diskursanalys för att bearbeta mitt 

textmaterial. 

 

Konstruktion och makt 
 

I detta avsnitt presenteras två olika teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för uppsatsen. 

Till att börja med redovisar jag Berger & Luckmanns konstruktionsteori, som ser verkligheten som 

en konstruktion. Jag har valt att använda deras teori dels på grund av att min empiri utgår från att 

sexualiteten är socialt konstruerad men även för att jag anser att konstruktionsteorin bidrar med en 

spännande vinkel att förstå sexualiteten på. Efter denna presentation följer Foucaults maktanalys i 

förhållande till sexualiteten. I den feministiska diskursen analyseras sexualitet i samband med makt 

och ofta utifrån Foucaults perspektiv. Foucault är även intressant att använda för att han talar om 

makten som närvarande i alla slags relationer, även i sexualiteten.  

 

Berger & Luckmann: om konstruktion 
 

Berger & Luckmann skriver i sin bok ”Den samfundskabte virkelighed, 1966” att världen består av 

många olika verkligheter. Den verklighet som de tar utgångspunkt i är den vardagliga verkligheten, 

vilken enligt författarna är en strukturerad verklighet. Vilket betyder att allt man möts av i vardagen 

redan är objektifierat. Verkligheten struktureras och objektifieras utav språket. De ser även 

verkligheten som en intersubjektiv värld, en värld som delas med andra.3  

 

Vardagen kan uppfattas olika, men enligt Berger & Luckmann existerar det ett allmänt socialt 

vetande för hur vi skall leva i den här världen. I detta sociala vetande får vi lära oss hur vi skall 

agera i situationer och vad som är rätt och fel. Berger & Luckmann hävdar att vi till stor del 

utvecklar oss i kontakt med vår omgivning. Individen påverkas av de omgivningar som hon/han 

växer upp i. De skriver: ” at man kan blive og være menneske på lige så mange forskellige måder, som der 

findes menneskelige kulturer.”4 Med det menar de att man agerar efter de regler och normer som 

ligger i den kulturella basen. För att visa ett exempel på individens mottaglighet för yttre påverkan, 

tar de sexualiteten. De menar att varje kultur har sina egna regler för sexuellt beteende, och att 

människans sexualdrift är mer styrd av de sociala-kulturella formationerna än av den biologiska 

som ligger i generna. De fortsätter sin analys av samhället och kommer fram till att sexualiteten är 
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socialt kontrollerad. I varje kultur finns fastställt vad som är sexuellt tillåtet och vad som inte är 

tillåtet.5 

 

Berger & Luckmann talar om att sexualiteten har blivit institutionaliserad. Institutioner kan uppstå i 

interaktionen mellan två personer. För att något skall kunna kallas för en institution skall 

upprepande handlingar förekomma och bestämda roller skall utföras av individen. Sexualiteten i ett 

samhälle kan därför betraktas som en institution, där människorna fungerar inom ramar som redan 

är förutbestämda. I samhället finner vi regler för vad som är sexuellt tillåtet och vad som förbjuds. 

Vi har t.ex. lagar som säger att det är förbjudet att ha sex med minderåriga, eller med djur, och vi 

har de oskrivna reglerna som existerar inne i oss genom moraliserande förmaningar om vad som är 

tillåtet och inte. I sexualiteten finns även förutbestämda roller för hur individen skall agera t.ex. 

utifrån vilket kön hon har.6 

 

Jag kallar de olika feministiska ideologier som jag arbetar med för två olika institutioner. Jag 

använder Berger & Luckmanns uttryck "subuniversa" för dessa institutioner. De har båda normer 

som skall följas inom respektive grupp. På grund av att det handlar om politiska grupper har de 

även starka grundläggande hållningar till hur samhället är uppbyggt, och hur man skall leva i denna. 

De fokuserar båda på sexualiteten som institution och detta är en grundläggande tanke för deras 

politik. Således är de även grupper som inte ansluter sig de mest utbredda reglerna i ett samhälle, 

utan som lever efter sina egna. Det är detta som kallas för ett "subuniversa". De utvecklar varandra 

men förändrar även samhällets mer grundläggande institutioner.7 

 

Foucaults maktanalys 
 

Foucault menar att sexualiteten styrs av ett maktintresse. Han talar om en bio-makt och en micro-

makt. Den första: bio-makten, har till syfte att kontrollera och reglera individen i samhället, vilket 

den gör genom statens regler och förmaningar om vad vi får och inte får göra. Den andra: micro-

makten, har till syfte att gå in i individens vardagliga situationer och relationer, och genom 

normalisering styra och kontrollera individen. Detta är en makt som staten inte har del i utan som 

föregår mellan individer och upprätthålls av oss. Detta sätt att se på makt skiljer sig från andra 

maktperspektiv som ser den centrala makten utövas mellan endast stat och individ, där Foucault 

menar att relationer har sitt eget maktmönster. 8  
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Foucault uppehåller sig inte vid makt som endast något negativt, utan han ser makten som något 

produktivt, en kraft som kan förändra och påverka. Han menar att makten hänger samman med 

motståndet, som en växelverkande effekt. Inget motstånd utan makt, ingen makt utan motstånd. 

Enligt Foucault finns det inte en enhetlig maktkonstellation, utan makten förändras ständigt. Det 

samma gäller motståndet: motstånd kan t.ex. vara ”spontana, samordnade, isolerade, våldsamma, 

egennyttiga, altruistiska, kompromissvilliga, oförsonliga etc.”9 Utvecklingen är beroende av motståndet 

då nya mönster skapas. De sexualitetsdiskurser denna uppsats behandlar sporrar varandra med deras 

olikheter och konflikter till att skapa nya mönster och former för sexualiteten.10 

 

Enligt Foucault producerar institutioner inte makt, men de är del av makten genom att de 

upprätthåller och reproducerar den. Institutioner är även medverkande till att samordna makten och 

via institutionen sprida ut den till samhället. På detta sätt är de olika feministiska ideologierna med 

till att sprida sina tankar om sex ut till samhället.11 

 

 Foucault arbetar med något han kallar för ”repressionsteorin”. För Foucault är 

”repressionshypotesen”, vad han kallar för en: ”central mekanisme indrettet på at sige nej.” 12 

I denna centrala mekanism används tekniker som förbud, vägran, censur och förnekande av 

sexualiteten.  Han förklarar att det kring sexualiteten har funnits en vilja till att veta mer om 

sexualiteten där vetenskapen har använt sig av exempelvis förbud, vägran och censur för att komma 

närmare en "sanning" om sexualiteten. Det finns alltså en tanke om att det i sexualiteten ligger 

något essentiellt riktigt.13 

 

Metod 
 

Historiskt ligger det något skamfullt, pinsamt och svårpratat omkring ämnet sex, vilket kommer att 

visas genom mina intervjuer. Sex kan vara förknippat med både väldigt positiva upplevelser men 

även otroligt negativa. Det kan väckas både lustfyllda och skrämmande känslor. Detta var något jag 

var tvungen att ta hänsyn till i min intervjumetod. Jag hade före mina intervjuer tankar kring om det 

överhuvudtaget var försvarligt att ställa så intima frågor till personer. Hur skulle de reagera? Hade 

jag själv mod nog till att möta mina egna känslor kring sex?  

 

Jag har genom arbetets gång tagit utgångspunkt i det etiska förhållningssätt som Kvale talar om. I 

min första kontakt till intervjupersonerna förklarade jag vad min uppsats skulle handla om i grova 

drag, och jag försökte visa förståelse för att det var ett känsligt ämne. Min första intervjuperson 
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visade även osäkerhet för mig vid den inledande kontakten.Vi gjorde därför en överenskommelse 

om att hon närsomhelst kunde avbryta intervjun, eller välja att jag inte fick använda delar eller hela 

intervjun. Även om detta innebar en osäkerhet för mig, var det nödvändigt för att min 

intervjuperson skulle kunna känna sig trygg.  

 

De intervjupersoner som jag har valt till min uppsats är båda personer som jag tidigare har arbetat 

politiskt med, vilket betyder att vi är bekanta med varandra. Detta kan möjligtvis ha varit med till 

att en viss förförståelse finns med i vårat sätt att tala med varandra på, och på så sätt gjort att viss 

information inte blivit tillräckligt förståelig för läsaren. Detta har jag tänkt över då jag har redogjort 

för intervjusamtalen. Å andra sidan så tror jag att det har varit en fördel att vi kände varandra då 

samtalet om sex inte behövde bli lika anspänt som om det varit en främmande person. 

 

Jag har även försökt hålla mig till den förtrolighetsprincip som Kvale talar om ovan, genom att ge 

min intervjuperson ett annat namn, ålder och ny bostadsort i Sverige. Detta var även en önskan från 

mina intervjupersoner. 14 

 

Till det etiska förhållningssättet hör även att försöka undvika att mitt eget förhållande till sex skulle 

kunna skina igenom samtalet med intervjupersonen. Det skulle kunna bidra till att jag själv hämmat 

intervjupersonens frihet i att tala om sex. Det är en risk som finns vid varje intervju som kan vara 

svår att hantera. Jag har därför försökt att ställa mig så neutral som möjligt i intervjusituationen. En 

intervju skall ses som ett utbyte mellan intervjuare och intervjuperson. Båda personer kommer med 

hämningar och olika idéer om ämnet vid intervjuns början, men samtalet kan göra att båda kan 

känna sig mera berikade efter intervjun.15  

 

Intervju är en metod som ofta används inom feministisk forskning, även kallad kvinnoforskning 

eller numera genusforskning. Detta är enligt Kvale en forskning som kan beskrivas som: ”kvalitativ 

forskning udført af kvinder´om´kvinder”16 Min forskning kan man säga hör till den feministiska 

forskningen då jag undersöker lesbiskas förhållande till sex. Min undersökning är även gjord för att 

kvinnor skall kunna ta del av tankar om sex, som förhoppningsvis kan väcka nya idéer och få det 

skamfulla och problematiska med sex att med tiden lösas upp och försvinna. Följande citat återger 

mitt sätt att se på vad intervjuer kan ge oss: ”... hvis vi accepterer, at vi begge ændrer os, når vi taler 

sammen; hvis det er rigtigt, at vi er med til at skabe virkeligheden, der igen skaber os- så er vi kaldet til et 

nyt fællesskab.”17 

 



 9

Jag har valt att göra mina intervjuer i form av ostrukturerade intervjuer även kallad explorerande 

intervjuer. Här utgörs intervjuguiden endast av tematiska frågor. Frågorna är tematiska utifrån 

ämnet politik och sex. De är tänkta att vara så öppna att intervjupersonerna skall kunna prata utifrån 

just deras politiska analys. Detta har jag gjort för att jag inte vill leda dem med strukturerade frågor. 

Intervjupersonen skulle fritt kunna tala om sex, och även kunna välja vad hon ville tala med mig 

om. Det var upp till intervjupersonen själv hur långt hon ville gå i samtalet om sex.18 

 
Intervjuguiden 
 

Jag hade förberett tre frågor i min intervjuguide som jag och intervjupersonen skulle hålla oss till 

under intervjuns gång, men frågade även in till olika frågor under intervjuns gång. För att få fram 

spontaniteten i svaren, började jag med att ställa en väldigt direkt och specifik fråga, men där jag 

även krävde en spontanitet.19 Den första frågan var:  

– Vad tänker du på när jag säger ordet sex? Det första du kommer att tänka på? Här uppmanade jag 

även min intervjuperson att inte tänka efter, utan att säga det första som slog henne. Detta 

gjorde jag för att få tag i spontaniteten, men även för att förstå vilken slags värdeladdning 

ordet hade för henne. Jag ansåg att ju längre betänketiden var, desto större var risken att hon 

skulle försöka spåra sig in på vad hon trodde att jag ville få ut av min fråga. 

 

De två andra frågorna som fanns i min intervjuguide var mer tematiska frågor som handlade om 

sex. De ledde intervjupersonen in på olika banor. Hon hade därför stor möjlighet att välja de vägar 

hon ville ta mig med på. Mina frågor var: 

- Hur ser du på sex utifrån din politiska analys?  

- Tar du din politiska analys av sex med in i det privata? 

Jag tycker att jag har följt de kvalitetskriterier som Kvale anser att en intervju skall ha. Detta har jag 

gjort genom de spontana svar mina intervjupersoner har gett mig, och genom mina korta frågor som 

har gett mig långa svar. Mina intervjuer har visat mig en historia som står för sig själv, ur vilken jag 

anser att jag kan analysera mycket om samhället idag.20  

 

Diskursanalys 
 

Berger och Luckmann beskriver hur deras "sub universa" skapar ideologier för "rätt" och "fel", 

andra talar om synsätt som diskurser. Jag bygger mitt tänkande på Lars Kjerulf Petersens tankar 

omkring diskursanalys, där han säger följande: ” Den centrale tanke i diskursanalysen er (1) at sociale 

processer foregår gennem kommunikativ og tekstlig praksis, gennem opbygning, vedligeholdelse og 
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hierarkisering af viden, (2) at magt- og dominansforhold bliver etableret og forløber gennem italesættelsen 

af dem, (3) at institutioner etableres og udvikles gennem de definitioner og de fortællinger der både 

afgrænser dem og udgår fra dem, og (4) at såvel samfundsmæssige konflikter som samfundsmæssig orden er 

forankret i vidensforhold, i hvilken viden der er mulig eller bliver udgrænset eller presser sig på.”21 Det jag 

menar med en diskursanalys i detta sammanhang är sålunda att jag undersöker den sexualitetsdebatt 

som förts mellan olika feministiska riktningar. Rent konkret har jag analyserat olika radikal och 

liberalfeministiska dokument för att komplettera de två intervjuer jag har gjort. 

 

När diskursanalys nämns kan man inte undgå att nämna Foucault. Han använde sig själv av 

diskursanalys, t.ex. i sin bok ” La volonté de savoir 1976”. Genom sin analys försöker han visa att 

varje diskurs innehåller en förutbestämdhet i form av regler och accept. Genom detta visar han hur 

en diskurs genom sin bestämdhet kan utesluta vissa diskurser, teman och argumentationer. Det 

tilldelas då något som kan kallas den ”riktiga” diskursen och den ”oriktiga” diskursen vilket även 

har att göra med vad som anses vara norm i samhället. Den oriktiga diskursen skulle i detta fall vara 

om något som inte var norm i samhället. På detta sätt visar han även att makten är närvarande i 

varje diskurs.22  

 

Kvinnors sexualitet historiskt 
 

Sexualitet är för många kvinnor sammankopplat med skuld och skam23. Redan det faktum att det är 

svårt för många kvinnor att hitta ett namn för sitt eget könsorgan, som inte är sammankopplat med 

något negativt, ger en bild av hur svårt det kan vara med kvinnors sexualitet.24 Kvinnors sexualitet 

är inte heller ett ämne som man har ägnat stor uppmärksamhet genom tiderna. Det har dock gjorts 

en undersökning av kvinnors sexuella erfarenheter 1977 av en kvinna vid namn Shere Hite.25 

Däremot har forskningen kring mäns sexualitet ansetts vara mycket viktig. Man har t.ex. ansett att 

män kan bli fysiskt sjuka om de inte får ha sex, och man har även dragit det så långt att det kan vara 

fysiskt farligt för män som inte har ett allsidigt sexliv.26 Det har även gjorts studier omkring mäns 

sexualitet. Ett mycket känt exempel är den så kallade ”Kinsey rapporten”.27  

 

Under det som kallades ”den sexuella revolutionen” under sjuttiotalet, kämpade feministerna bland 

annat för att, som man uttryckte det, "ta tillbaka sexualiteten". Det kom preventivmedel som gjorde 

det lättare för kvinnan att själv bestämma när hon ville ha barn, eller om hon överhuvudtaget ville 

ha barn.28 Det var även under sjuttiotalet som lesbiska bröt sig ut ur de dåvarande feministiska 
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grupperingarna, på grund av den heteronorm som existerade inom dessa. De bildade därför sina 

egna grupper, och lyfte fram lesbiska frågor.29 

 

Kvinnan har betraktats som antingen hora eller madonna. Madonnan är den oskuldsfulla kvinnan 

som inte har sex före äktenskapet, och inte har mycket sex. Horan är raka motsatsen. Hon uppfattas 

som lösaktig, en kvinna som följer sitt begär, och har mycket sex. Ingen av rollerna som kvinnan 

tilldelats ger en positiv bild av kvinnans sexualitet. Därför har hon aldrig kunnat göra ”rätt”. 

Antingen förnekar hon sin sexualitet och blir respekterad, eller bejakar den och stämplas som hora. 

Denna dubbelhet har bidragit till att kvinnor har haft svårt att hitta sin sexualitet.30 

 

De lesbiska har även fått lida av skuld och skamkänslor precis som kvinnorna i allmänhet. Deras 

sexualitet har ansetts varit ”fel”.  Deras skam är därför dubbel, då homosexualitet har setts som 

något perverst, en sjukdom, och nu idag som ett sexuellt avvikande. Även om det har kämpats för 

att göra sexualitet positiv, tillåten och fri, kan det vara svårt att ta sig ur ett långt fördömande av 

kvinnors kroppar och sexualitet. 31  

 

Sexualitetsdiskursen bland 1960 och 70 talets feminister 
 

Feminister har visat att sexualitet är ett ämne som handlar om både förtryck och ojämlikheter, men 

sexualitet är även en plats för politisk frihetskamp i övrigt.32 

 

Under 1960-talet kom sexualitet upp på agendan genom att det började talas om alternativa 

reproduktionsåtgärder och olika sexuella identiteter. Under 1970 talets början kom kritiken mot den 

manliga dominansen som genomsyrade kvinnors sexualitet, och under samma årtionde kom en 

splittring inom kvinnorörelsen genom erkännandet av lesbiska. Kritiken mot den manliga 

dominansen gick i riktningar av ett utforskande av kvinnors sexualitet. Antingen ensamma eller 

med en person av samma eller det andra könet. Det publicerades handböcker som handlade om 

onani, orgasm och lesbisk sexualitet.33 

 

Under mitten av 1970 talet skedde en förändring omkring diskussionen av sexualitet: rörelsen mot 

pornografi startade. Detta var en rörelse som arbetade specifikt med sexualiteten som dominerad av 

patriarkatet. Rörelsen anordnade flera aktioner våldtäkter och andra former av våld mot kvinnor. 

Från pornografirörelsen kom den feministiska ideologin kallad ”radikalfeminism”. Detta var en 
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grupp som fokuserade på det sexualiserade våldet mot kvinnor. (Radikalfeminism kommer att 

presenteras närmare längre fram i texten.)34  

 

Som ett motstånd till detta sätt att hantera sexualitet kom grupper som var rädda för att detta sätt att 

tala om sex begränsade möjligheten för kvinnors sexuella frihet. Denna grupp kallade sig för 

liberalfeminister. Konflikten ökade snabbt i omfång. Det gick så långt att de två olika 

grupperingarna började ge varandra öknamn. Antiporrörelsen började kräva att deras motståndare, 

skulle kallas för ”nonfeminists”, och liberalfeministerna kallade de andra för ”anti-sex” feminister. 

Det är på detta sätt som feminismens bedömningsskala av vad som är ”rätt” och ” fel” skapas.35  

 

Genom en artikel av Ann Ferguson i Signs 1984 får vi en mera grundlig redovisning av på vilket 

sätt de två olika ideologierna skiljer sig åt. Enligt följande: 

 

 

Radikalfeministers syn på sex   Liberalfeministers syn på sex  

1. Heterosexuella relationer bygger på en 

sexualitet som reproducerar mäns våld mot 

kvinnor 

1. Heterosexuella och andra sexuella 

relationer bygger på en patriarkal överklass 

förtryck som förtrycker sexuella 

minoriteter. 

2. Feminister skall förneka all sexuell praksis 

som reproducerar mäns våld mot kvinnor. 

2. Feminister skall förneka teoretiska 

analyser, lagar, moraliska meningar som 

förtrycker de sexuella minoriteterna och 

därmed är frihetsberövande för oss alla. 

3. Vi skall ta tillbaka sexualiteten genom att 

tänka mer på intimiteten och kärleken, till 

skillnad från mäns mer ”performance” 

inriktade sexualitet. 

3. Som feminister skall vi ta tillbaka 

sexualiteten genom att kräva rätten till att 

praktisera det som ger oss njutning. 

4. Den ideala sexuella relationer är mellan två 

jämlika partner som är känslomässigt 

engagerade och som inte utövar motsättsfulla 

roller i sin relation. 

4. Den ideala sexuella relationen är mellan 

två jämlikar som förhandlar sig fram till hur 

de kan ge varandra den bästa sexuella 

njutningen 

            36 

Ferguson kan enligt denna uppställning se hur grupperna förhåller sig till sexualitet, social makt och 

sexuell frihet. Kortfattat betyder det att radikalfeministerna ser på den "rätta" sexualiteten som en 
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kärlekskontakt till den andra parten. Enligt dem utövas sexualiteten med en Sadomasochistisk 

rollfördelning, till fördel för männen. För att uppnå sexuell frihet krävs att alla patriarkala 

institutioner försvinner, ex. porr, prostitution, Sadomasochism, butch/femme relationer m.m., och 

att relationerna bygger på respekt av varandras kroppar och personligheter. Andrea Dworkin och 

Catharine A MacKinnon är välkända namn inom den radikalfeministiska rörelsen. De har i deras 

skrifter varit med om att formulera vad de menar med "rätt" och "fel" slag sex.37  

 

Hos liberalfeministerna är erotik och njutning i centrum. Den sociala makten betraktas genom 

dikotomiparet normal/onormal. Här ses några sexuella aktiviteter som mer normala än andra. 

Friheten kan komma av ett motstånd som förflyttar de socialt accepterade kategorierna och genom 

att vägra acceptera vad som är politisk korrekt sexualitet. Kända namn inom liberalfeminismen är 

Gayle Rubin och Anni Sprinkle som förespråkar prostitution och pornografi, utifrån det fria valet.38 

 

Ann Fergusons kritik av de båda riktningarna är att deras syn på sexualiteten blir mycket 

essentialistiska. (Essentialism innebär en tro på att det finns något biologiskt äkta, i detta tillfälle 

innebär det en ”äkta” eller ”rätt” sexualitet.) Hon menar att på det sättet som de anklagar varandra 

att vara manligt eller kvinnligt orienterade så upprätthåller de en tanke om att det finns en historisk 

”sanning” omkring könen. Hon menar att båda ideologierna framställer makten till att ta tillbaka 

sexualiteten alltför lätt. Ferguson menar istället att det inte finns någon universell väg att gå för att 

ta tillbaka sexualiteten. Hon kan dock se att båda ideologierna har vissa poänger men menar att 

kvinnor och lesbiska måste hitta ett nytt alternativ. Hon framlägger själv ett förslag på att dela upp 

den sexuella praktiken i neutral, riskerande och förbjuden sexualitet.39 

 

Många feminister har använt sig av Michel Foucaults maktanalys för att förklara sexualiteten. Hans 

maktanalys är tilltalande för att den dels förklarar sexualiteten som konstruerad, och dels för att han 

ger makten ett historiskt uttryck av att vara i vetenskapens tjänst. Vetenskapen har enligt Foucault 

gjort att det fokus som riktats mot individens kropp, blir en källa till sanning omkring sexualiteten. 

Detta är vad feminister kallar ”den sexualiserade kroppen”.40 I detta har både radikal- och 

liberalfeminismen sin utgångspunkt. Deras vägar att använda analysen på är dock olika. Medan 

radikalfeminismen väljer att distansera sig så långt bort som möjligt från den sexualiserade kroppen, 

väljer liberalfeminismen att använda sig av den ”sexualiserade kroppen”, för att finna den sexuella 

frigörelsen.41 
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Carol S. Vance och Ann Bar Snitow har i sin artikel uttryckt ett motstånd mot radikalfeminismens 

sätt att se på sexualitet. De menar att radikalfeminister har svårt att skilja begreppen våld och 

sexualitet åt. Som de uttrycker det så hänger begreppen ihop för radikalfeminismen. De begrepp 

som Vance & Snitow menar blir hopblandade är: ”violent pornography and pornography, pornography 

and sex, sex and violence”.42 De argumenterar vidare i sin text och ställer det hela på sin spets när de 

säger att radikalfeminismens konklusion skulle bli att sex är lika med våld. Med detta visar Vance 

& Snitow att det inom sexualitetsdiskursen förekommer en begreppsförvirring, där ord har börjat få 

en ny betydelse. Där sexualitet för radikalfeminister kan ses som tätt sammankopplat med våld, ses 

sexualitet för liberalfeminister som en fysisk njutning, frikopplat från våldet.43 

 

Alla de förespråkare till antingen radikal- eller liberalfeminismen utgör en stomme i den 

feministiska rörelsen. De medverkar till att bilda olika ideologier och "sub-universa" omkring 

sexualiteten som institution, där de kategoriserar vad som är "rätt" eller "fel" sexualitet. 

 

Diskursen idag 
 

Hur ser konflikten ut idag, 2004? Mina två intervjupersoner representerar de två sidorna. Den ena 

personen kallar sig radikalfeminist och den andra revolutionär lesbisk. Den sistnämnda kommer 

från den liberalfeministiska inriktningen, men har tagit steget vidare. Det förklaras längre fram i 

texten. Man skulle kunna säga att konflikten omkring sexualiteten fortfarande ligger mellan två 

grupper, men där ”liberalfeminister” har bytts ut med personer som kallar sig 

”autonoma/revolutionära lesbiska feminister”. 

 

Intervjustudie 

 
Jag kommer att börja med en kort presentation av mina två intervjupersoner, och sedan systematiskt 

gå igenom de olika frågorna jag har ställt dem. Det kommer i framställningens förlopp diskuteras 

omkring deras olikheter. 

 

Intervjupersoner 
 

Min första intervjuperson är lesbisk, i 20 års åldern och bor i mellersta Sverige. Hon kallar sig själv 

för radikalfeminist. Att vara radikalfeminist och lesbisk feminist innebär att man är väl medveten 

om makt och maktfördelningen i samhället. Man ser på hur makten distribueras i samhället och hur 
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beslut tas. Detta gör man utifrån ett perspektiv, där några har mera makt och andra mindre. 

Radikalfeminister och lesbiska feminister ser även samhället uppbyggt av ett patriarkat, och som 

heteronormativt. De använder sig av ord som: förtryck, dominans och frihet.44 

 

Hennes liv är till stor del präglat av hennes politiska livsåskådning som finns med i det mesta hon 

gör. Hon lever i en politisk miljö, där hon har sina vänner, politiska kamrater och sexuella 

relationer. Hon är organiserad i en lesbisk separatistisk grupp som är relativt nystartad. Det betyder 

att hon politiskt endast arbetar med lesbiska. Hon säger att hon skulle kunna tänka sig att samarbeta 

med heterosexuella kvinnor, men inte med män. Jag har valt att kalla henne Anna. 

 

Min andra intervjuperson är 28 år och bor i norra Sverige. Hon är lesbisk och politiskt aktiv. Hon 

kallar sig själv för ”autonom radikal lesbisk”, men berättar att hon även har kallat sig för 

radikalfeminist tidigare, men att hon idag har gått en annan väg. Hon vill inte kalla sig 

liberalfeminist för att hon inte tillhör den liberalistiska ideologin. Hon poängterar vikten av att kalla 

sig autonom. I ordet ligger att hon vill arbeta fristående. I min egen analys av ordet hänger det ihop 

med anarkistisk ideologi och det att vara revolutionär, vilket betyder en förändring av den rådande 

normen och en vilja till att riva bort det gamla och bygga upp något nytt. Det framgår även när man 

slår upp betydningen av ”autonom” i en ordbok; ” som har sine egne love el. bestemmelser... som gør 

oprør mod samfundets love og regler.”45 Detta till skillnad mot liberal feminister som har en tendens 

till att vilja upphöja det ursprungligt kvinnliga. Det är här tal om en biologisering av kvinnan, där de  

autonoma feministerna hellre talar om könet som en konstruktion. Vilket betyder att det är något 

som är konstruerat av den verklighet som personen lever i.46 

 

Autonom radikal lesbisk betyder för henne att hon politiserar sin sexualitet och att hon vill arbeta 

fristående separatistiskt. Helst vill hon arbeta enbart med lesbiska men hon tycker även att det kan 

ge något att arbeta med kvinnor med annan sexuell bakgrund. Män är hon inte alls intresserad av att 

arbeta med. Grunden till att hon vill arbeta med andra lesbiska är att hon vill diskutera sex och 

erfarenheter som man har som lesbisk, och att man utifrån det kan skapa en politisk analys. Jag har 

valt att kalla henne Maria. 

 

Frågor, svar och skillnader 
 
Här följer själva analysen av intervjumaterialet. Jag har delat upp analysen i fyra olika delar. Den 

första delen handlar om de svar jag fick på intervjuerna, den andra tar upp sexuella företeelser som 
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de båda pratar om, den tredje visar skillnaden på privat och offentligt och den fjärde skildrar en 

framtidsutsikt för att kunna ta tillbaka sexualiteten. 

 

I min första fråga ville jag ta reda på vad mina intervjupersoner spontant tänkte på när jag sa ordet 

”sex”. Jag hade här en förväntning av att skillnaderna skulle vara stora, och att jag skulle få ett mer 

negativt svar, än jag fick, från radikalfeministen. Det visade sig att de svarade relativt lika på 

frågan. Annas första spontana reaktion var att säga ordet ”Shit”, och att skratta. Jag tror att hon blev 

väldigt överrumplad över min fråga, och att hon kände att det var något stort och ovant för henne att 

svara på.  

 

När hon hade tänkt lite extra på min första fråga så svarade hon: 

”Alltså det första jag tänker på är något väldigt bra och fint, och schysst.” 

 

Maria svarade: ”Jag tänker faktiskt först att det känns väldigt komplicerat, för att jag tycker att det är 

ganska svårt att få sex... sedan tänker jag också en massa positiva saker, ... fan vad kul...”.  

 

Jag tolkar de dubbeltydiga svaren som en syn på sex varande något problematiskt, men från olika 

utgångsvinklar. Anna för att hon nog blir överrumplad av frågan och Maria för att hon menar att det 

kan vara komplicerat att få sex. Båda tänker dock också på sex som något positivt och kul, men 

allra först kommer lite av det negativa, och det stora i att tala om sex. Att tala om sex är alltså något 

som är fyllt med blandade känslor kan vi höra. Det kan vara överväldigande, kännas stort, men även 

kännas fint och schysst. 

 

På frågan hur de såg på sex utifrån sin politiska analys svarade Anna: 

”… det är någonting som är skapat för männens skull, att det är någonting som vi är tvungna att, jamen som 

t.ex. lesbisk att ta tillbaka. Att göra till någonting bra… för att det är männens syn som är den rådande synen 

på sex”. Hon menar att männen har varit den styrande parten i konstruktionen av sexualiteten, och 

att kvinnor och lesbiska har socialiserats till den sexualitet de har. Det är en sexualitet som går ut på 

att kvinnor skall stå till förfogande och tillfredställa män före sig själva. Hon tar sitt maktperspektiv 

som hon hämtat ur sin radikalfeministiska analys, och applicerar den på sexualiteten.  

 

Maria menar istället att det hon tar med sig från sin politiska analys är som hon säger: ”Jag inser 

vikten av hur viktigt det är som lesbisk att prata om sex, och prata om den man är intresserad av och att man 

skapar ett rum för lesbiska och våran åtrå och allting.”  Till skillnad från Annas svar som mera handlar 
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om hur sex är skapat strukturellt, går Maria mer direkt in på det personliga planet om att åtrån 

mellan lesbiska måste bli mera synlig. 

 

Relevanta företeelser 
 

Något som går igen i de två intervjuerna är olika sätt att ha sex på. I följande avsnitt presenteras 

olika former för sex där vardera sidan värderar vad som är ”riktig” eller ”fel” slags sex.  

 

Anna berättar att de i deras grupp inte talar så mycket om sex, och om de talade om sex så var det 

mer utifrån den utgångspunkt vad som inte var sex. De vanliga ämnena var:  

”SM som fenomen, kanske användandet av dildos” 47, hon nämner även senare porr. Det senare är något 

de arbetar mycket aktivt emot. Dessa tre ”fenomen” är vad hon kallar för heterosexuella fenomen. 

Ett heterosexuellt fenomen, menar hon är skapat av män, till njutning för män, där makten mellan 

parterna är det centrala. Hon menar att sådana heterosexuella fenomen inte kan kallas för sex, 

varken bland heterosexuella eller homosexuella, då dessa fenomen är så genomsyrade av en 

maktobalans att de kan gå över och bli till övergrepp.  

 

Även här skiljer sig grupperna åt då Maria gärna arbetar med lesbiska som väljer att tala mera 

detaljerat om vad de tycker om och inte tycker om i själva sexakten. För henne blir fokus på vilken 

slags sex hon tycker om. 

 

Dildos 
 

Om dildos säger Anna så här: 

”Dels så tycker jag att användandet av dildos skapar en syn som samhället redan har av lesbiska. Att 

lesbiska egentligen inte kan klara sig utan en man, utan en kuk i själva sexet. Hmm, och dels så tycker jag att 

den på något sätt är en maktsymbol”. Hon säger även att det inte bara är samhället som är genomsyrat 

av männens syn på vad sex är, men att det även går in i de lesbiskt separatistiska grupperna. En bra 

inställning till sex betyder för henne och hennes politiska kamrater att kunna avslöja vad sex inte är. 

Medan Maria menar att användandet av en dildo inte är heterosexuellt. Hon säger att en dildo: 

”behöver inte vara en kuk liksom, det kan vara en tredje hand för nån, den kan sitta på låret liksom”. Hon 

kan dock förstå att andra lesbiska kan bli trötta av allmänhetens bild av att lesbiska inte kan ha sex 

utan en kuk, men hon säger: ”man kan knulla med händerna och man kan knulla med penetration, och det 

är ok allting, så länge båda mår bra”.  
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SM 
 

Anna förklarar att SM48 för henne handlar om: 

”jamen det är ett rollspel som bygger på makt ju, väldigt mycket, jamen att den ena skall vara överordnad 

och den andra underordnad, och det tycker jag ju är väldigt typiskt heterosexuellt… jag tycker inte att makt 

är någonting som är något fint och schysst, utan att vi har fått lära oss att tända på makt, att det är 

någonting som man tänder på.” Anna talar mycket om något som hon kallar för heterosexuella 

fenomen. Det är för henne något som är tätt sammankopplat med heterosexualitet, såsom dildos och 

SM. Enligt henne är makt endast något negativt och något som kan skada individen. Hon ser även 

makt som ursprungligt tillhörande heterosexualiteten. 

 

Maria talar om SM och vanilla sex som två kontraster mot varandra.Vanilla sex förklarar Maria som 

mjuk sex. Hon berättar att hon själv i ordet vanilla lägger in betydningen ”feminist sex”, som hon 

omtalar som en slags sex som skall hålla sig inom de feministiska outtalade ramarna. Maria menar 

att det är ramar eller regler som är avsexualiserande: ”Att inte ta för mycket på brösten, att det ska vara 

lugnt och romantiskt, kyssar överallt och så...det är liksom inte särskilt intensivt, men att det bara är mysigt 

sådär.” Hon är väl medveten om att andra feminister och främst radikalfeminister ser hennes form 

för sexualitet som förtryckande, men till hennes försvar mot det menar hon att vanilla sex kan bli 

mera destruktivt än vad SM sex kan vara. Hon poängterar att i SM läggs det vikt på att man skall ha 

en bra kommunikation om vad man vill och inte vill göra. Detta är något som talas om innan 

sexleken börjar, vilket inte är något man uttalat gör vid vanilla sex.  

 

Det som Maria tycker bäst om inom SM sex är att leka med sexrollerna. Här antar jag att hon menar 

det dominerande och det passiva, som ligger i sexrollerna, men även könet. För henne blir makt 

något som man kan leka med, och som inte behöver vara gravallvarligt. Enligt Foucaults 

maktperspektiv blir makt för henne något produktivt som kan leda fram till något nytt. Maria ser 

inte heller att det är sexleksakerna som kan vara förtryckande men i stället att det handlar om 

personens ansvar över den andra och sig själv. 

 

Offentligt och privat 
  
Min tredje fråga var om det fanns en skillnad på sex i det politiska offentliga livet och i det privata. 

Enligt Anna fanns det inte det, men det var inte heller så att hon höll stora politiska brandtal innan 

hon skulle ha sex. Hon berättade att när sex var bra behövde hon inte tänka överhuvudtaget, bara 

känna efter. Några gånger kunde det bli så att båda parterna uppförde sig helt ”nojjigt”. Med det 
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menade hon att båda kunde vara så rädda för att såra den andra eller gå över den andras gränser att 

det mer blev en pina att ha sex, än en njutning. Om det säger hon: 

”Men det är inte så att man måste fråga –känns det bra, varje gång man rör vid den andra personen. För det 

kan jag tycka är väldigt fel när det gäller alltså…Jag tycker att man omyndigförklarar sig själv och den 

andra personen som man har sex med. För istället tycker jag att vi borde, för det här är något vi är väldigt 

 dåliga på, så känner jag att man borde ge sig själv mer ansvar.” 

 

För Maria är gränsen mellan offentligt och privat öppen. I det slags sex hon utövar finns en 

öppenhet att tala om vad man tycker om och inte tycker om. Enligt Maria behöver sex inte endast 

ske i det privata utan hon tycker också om att gå på olika sexfester, för endast lesbiska, där de som 

vill har sex öppet inför alla. Hon säger: ”Just att jag ser att liksom alla kvinnor måste kämpa ganska hårt 

för att ta tillbaka sin egen sexualitet, och finna ut vad de gillar. Och att det känns att man är inpräntad med 

så mycket att behaga en person enbart liksom, och att det kan vara fantastiskt att behaga någon man vill 

behaga, men att det också är någonting jävligt fantastiskt att fatta vad man själv gillar.” Det är på det 

sättet som hon tar in sin politiska (offentliga) analys in i det privata. 

 

 
Hur kan vi ta tillbaka sexualiteten? 
 

I båda mina intervjuer kom en fråga om framtiden fram och hur man skulle kunna förändra synen 

på sexualiteten. Att ”ta tillbaka sexualiteten” var ett uttryck som ofta användes bland 1970 talets 

feminister, vilket betydde att finna den sexualitet som utgick från kvinnors njutning och 

erfarenheter, istället för den då rådande manliga erfarenheten av sex. Detta är även vad mina 

intervjupersoner var för sig försöker sig finna. I följande avsnitt presenteras deras olika hållningar 

till vad de kan göra för att ”ta tillbaka” sexualiteten. 

 

Vad kan man göra för att förändra synen på sex? Anna kan se tre vägar att gå. Den första vägen är 

att det är ett måste att alltid analysera; 

” Vad är det jag tänder på? Varför tänder jag på det? Är det av min egen fria vilja som jag tänder på det 

här, eller är det något som jag har lärt mig av manssamhället, som jag faktiskt lever i?” 

Hon tycker att det är nödvändigt att analysera p.g.a. att hon ser sexualitet och det att tända på någon 

som en socialkonstruktion. 

 

Det andra vägen handlar om att bryta ner det som kvinnor och lesbiska ser som sex, och att kvinnor 

och lesbiska måste ta tillbaka sexualiteten och skapa vad som är rätt för dem. Med hennes egna ord: 
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” Jag tänkte dra en parallell till att jag är anarkist. Att jag inte tror på förändring genom en parlamentarisk 

förändring… för att jag tror att man måste förändra från grunden… för att man kan inte bygga på någonting 

som redan är fel från grunden… så då måste man ta tag från scratch liksom.” 

 

Den tredje vägen handlar om att förnya sin syn på sex genom att ta eget ansvar för sexualiteten. Om 

det är något som inte känns bra måste man säga det. Hon säger: 

” däremot så tycker jag att man borde prata om sex, att man kanske borde prata om - vad har jag för ansvar 

när det gäller sex. Och vad har min partner för ansvar för mig när det gäller sex? Har hon något, eller hur 

skall ansvaret se ut, jamen att prata om att prata om sex…” 

 

I Marias intervju kan jag även där hitta tre olika vägar som hon tycker man kan gå för att ta sin 

sexualitet tillbaka.  

 

För det första tycker hon att man borde börja ”uppmuntra en öppenhet över att prata om sex, även 

liksom när man sitter och käkar eller är på ett möte”. För henne behöver det inte betyda att alla måste 

göra det men att det skall vara tillåtet att göra det, såsom hon menar att det skall vara tillåtet att säga 

att man inte har sex, och inte behöver förklara sig. 

 

För det andra skulle hon vilja anordna sexpartyn för lesbiska. Där det skulle finnas regler över t.ex. 

om man hade frågat en person om den ville ha sex fick man inte fråga personen igen. Det skulle 

finnas respekt mot varandra. Genom sådana sexpartyn menar Maria att: ”det skulle bli enkelt och 

okomplicerat att gå fram till någon och säga – vill du ha sex med mig, och ja fråga (mitt tillägg) vad vill du 

göra och vad vill jag göra, och så kanske man inte vill göra samma saker, och då skiter man i det”.  

 

Den tredje vägen för henne skulle vara att hon önskade att det skulle vara en öppenhet som inte 

fördömde vad som är ok och vad som inte är ok sexuellt. Maria känner sig nervös och rädd för att 

andra feminister skall skrika efter henne att hon är äcklig på grund av sin sexualitet. Hon vet att det 

går rykten om henne, och hon känner även andra feminister som tänder på penetration och SM, som 

inte vågar ”komma ut” med det, på grund av de fördömanden som finns. För Maria blir därför den 

sista uppmaningen att ”komma ut ur garderoben” med vad man tycker om sexuellt. 
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Artiklar och tidskrifter 
 

För att göra min undersökning mer fullständig har jag letat efter artiklar som tar upp den sexuella 

konflikten mellan lesbiska radikalfeminister och lesbiska autonoma radikala. Artiklarna är främst 

från Sverige, men även från Danmark och USA.  

 
Radikalfeministisk tidskrift 
 

I Sverige finns det en radikalfeministisk tidning kallad ”Radarka”, som är en separatistisk tidning 

endast för kvinnor. Här kan man läsa om lesbiska radikalfeministers syn på vad de kallar för den  

”lesbiska sexuella kontrarevolutionen”.49 Vidare kan vi läsa om vad som är sexuellt dåligt, men 

mindre om vad som är sexuellt bra. Precis som min intervju visade, fokuserar de på vad som inte är 

accepterat utifrån vad de kallar heterosexuell och patriarkal praksis. Här finner vi även en teori som 

har med orgasm att göra. Författaren till artikeln i Radarka nr.4 år 2000, menar att orgasmen i 

samband med penetration lika ofta kan vara ”ett försvar mot en manscentrerad sexualitet som den 

kan vara en njutning.”50 Detta är hämtat ur en bok av Sheila Jeffreys, som menar att orgasmer 

endast blir sedda i ljuset av något gott. Hon pekar på att många kvinnor som utsatts för våldtäkter 

och sexuella övergrepp har fått orgasmer, och det kan därför antas att Jeffreys och författaren till 

artikeln, vill visa att orgasmen är något som är frikopplat från känslor och istället fungerar som ett 

ofrivilligt svar av en beröring på kroppen.51 

 

De ämnen som vi annars finner i dessa tidningar är de samma som framkom i min 

radikalfeministiska intervju. De ser penetrering, dildos, SM och bondage52som något kommande 

från manssamhället och byggande på heterosexuella normer, men de går dock lite längre och kallar 

det för ”slaveri, tortyr och helt antifeministiskt”.53 Det de gör här är att definiera vad som är 

feministiskt eller inte. Som de även själva säger i slutet av artikeln: ”att någon gång då och då ha sex 

med män är inte att vara lesbisk... inte heller kan en man som klär sig i kvinnokläder vara varken kvinna 

eller lesbisk. Inte ens om han hugger av sig kuken!... Lesbiskhet är inte bara en sexuell läggning, det är 

också ett potentiellt hot mot patriarkatet.”54 Genom detta citat lyser en rädsla för att om inte 

definitionerna är strikta och vi inte är eniga om dem, så riskerar feminismen och lesbianismen att 

nedbrytas och försvinna. Vi kan även se att de menar att lesbianism kan vara ett hot mot patriarkatet 

om den praktiseras på rätt sätt. Enligt dem är det ”riktigt lesbiska” sättet att hela tiden kämpa mot 
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det som kommer från patriarkatet och som därför är heterosexuellt. Som de till sist skriver väldigt 

tydligt själv: ”Vi måste våga definiera vad som är feminism och vad som inte är feminism, annars så 

kommer hela kvinnorörelsen att tappa sitt syfte.”55 

 

Frigörande sexualitet 
 

Vad menar de att vi kan göra för att komma närmare den feministiskt ”accepterade” sexualiteten?  

Som ovan nämnt är det att kämpa mot patriarkala normer och maktojämlikheten och att:  

”kämpa som lesbiska feminister idag för rättigheten och möjligheten att tända på jämlikhet”.56 De talar om 

att vi hellre skall börja tända på jämlikhet än att upprätthålla de patriarkala mönstren, och de 

påpekar det viktiga i att finna respekten till varandra och modet till att ge och ta emot kärlek. För 

dem är det viktigt att sex hänger ihop med den ömsesidiga kärleken, och att de är oskiljbara.57 

 

Liberalfeministiska artiklar 
 

Det pågår en ständig omformulering av det liberalfeministiska begreppet. Det har inom 

grupperingen skett en grenuppdelning av ideologin. Det är inte många idag som kallar sig 

”liberalfeminister”. Här är det vanligare att, såsom min ena intervjuperson gör, kalla sig för 

”autonom radikal feminist”, revolutionär feminist, eller sexradikal. Namnen är många, och det har 

varit svårt för mig att hitta ett enhetligt svar på liberalfeminismen idag. Därför kommer det i detta 

avsnitt presenteras olika inriktningar. 

 

Jag vill med dessa artiklar presentera hur det ännu idag finns förespråkare för vardera sidan som 

fortsätter att upprätthålla och skapa nya ideologier för sexualiteten. Det skapas och återskapas även 

nya sätt att förhålla sig till den "riktiga" och "felaktiga" sexualiteten. 

 

Liberalfeminist - revolutionär feminist 
 

Gritt Uldall Jessen är en dansk kvinna som 2001 kallade sig liberalfeminist, men idag kallar sig för 

revolutionär feminist. Mitt material från henne består av artiklar och en performancefilm. Vi 

kommer att följa hennes övergång från att vara liberal till att vara revolutionär feminist. 

 

Under sin liberalfeministiska tid arbetade hon tillsammans med en grupp kallad ”Female power 

station”, vilken var en kvinnogrupp av prosex feminister. De koncentrerade sig på ämnet sex och 
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önskade att leva ut den kvinnliga sexualiteten på sina egna premisser. Målet med deras grupp var att 

skapa en grund för en ny slags feminism där det t.ex. skulle vara tillåtet att vara sexarbetare eller 

tillåtet att tycka om porr.58 

 

Gritt Uldall Jessen har bland annat själv regisserat en porrnovellfilm och har deltagit i många olika 

feministiska projekt där hon försöker framställa kvinnor som står utanför de traditionella 

hora/madonna kategorierna. Hon vill framställa kvinnor på deras egna sexuella premisser.59 

 

Hon betonar kvinnans val i pornografi och prostitutionsfrågorna, istället för att fokusera på kvinnan 

som ett offer. Hon anser att det kan vara en del av kvinnors sexualitet att vara prostituerad eller 

porrartist. För henne är det kvinnofrigörande att inte döma kvinnors sexuella fantasier, hur de än ser 

ut. Hon påpekar att man måste kunna skilja på vad som är fantasi och verklighet och på vad som är 

lek, verklighet eller allvar.60 

 

Under tidens gång gick hon från att kalla sig liberalfeminist/prosex feminist, till att kalla sig 

revolutionär feminist. Detta gjorde hon dels på grund av att hon ansåg att prosex ledde till att andra 

feminister blev kallade för ”antisex” feminister, (vilket upprätthöll en vanlig stereotyp av 

feminister), och dels för att hon hade en ny maktanalys, där hon ville synliggöra andra delar av 

samhälletsförtryck, såsom ett kapitalistiskt samhälle. Hon är nu med i en grupp som kallar sig 

”Female Fist” en sexpolitisk grupp som arbetar för att förverkliga sin sexuella lust trots patriarkat, 

kapitalism och heterosexism. Man kan säga att hon fortfarande arbetar från en sexuell 

utgångspunkt, men hennes placering under ett annat namn har ändrats från att synliggöra sex, till att 

lägga fokus på det revolutionära.61  

 

Female Fist har även gjort en performance film som handlar om feminism och pornografi. De 

försöker genom deras film visa att man som feminist även kan vara pornograf. I filmen får vi 

samtidigt som ett feministiskt manifest skrivs, se en kvinna utföra två stripshower.Tanken är att 

kvinnor ska kunna vara och visa sig sexuellt aktiva på det sätt som de vill, men även att det är 

viktigt att feminister står framför och bakom kameran, och att det är de samma som tjänar pengar på 

filmen.62 

 

Ett nytt perspektiv som hon har synliggjort är det könskonstruerade perspektivet. Hon utmanar 

könsrollerna genom att leka med rollerna i sexuella relationer och andra relationer. I en av hennes 

texter refererar hon till en händelse då hon låg framför fötterna på en butch63i ett sexuellt rollspel, 
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där hon fysiskt avprovade rollen som den maktlösa kvinnan som skulle lyda ”mannens” order. I sin 

artikel beskriver hon upplevelsen som mycket stark, och att hon kände en motvilja till att någonsin 

resa sig upp igen, men blev till sist tvungen genom sin ”härskares”order. Hennes upplevelser av ett 

utlevande av specifikt heterosexuella könsroller ser hon som berikande för ett förhållande då ett 

synliggörande och utlevande av rollerna gör att hon bättre kan välja att kämpa emot dem eller leva 

med dem.64 

 

Sexradikalism  
 

Petra Östergren är en svensk författare och har en fil.mag. i socialantropologi. Hon har skrivit flera 

artiklar om sexualitet och makt i Sverige. Hon kallar sig sexradikal och bidrar till att utveckla ”en ny 

radikal svensk sexualpolitik med människor från alla skikt”.65Detta gör hon med inspiration från 

amerikanska sexradikaler. Hon arbetar med frågor som rör prostitution och pornografi. Enligt henne 

är radikalfeminismen djupt rotad i Sverige genom kvinnojourer och våldtäktsgrupper som har sitt 

ursprung i denna tankegång. Hon menar att det är kvinnojourerna som har lagt grunden för den 

svenska sexualitetstanken, då det oftast endast är dessa grupper som blir hörda i den svenska media 

och bland politiker.66 

 

Petra Östergren är av den meningen att radikalfeminismen har fokuserat för mycket på att det 

sexuella våldet är ett manligt fenomen, då hon menar att våld inte kan könsbestämmas. Hon 

hänvisar till det sexuella våld som finns mellan lesbiska par. På samma sätt som 

radikalfeministerna, fokuserar hon på det sexuella våldet, men väljer inte den könsbestämda 

vinkeln, utan hon väljer att säga att kvinnor skall ha rätt till sin lust, och ser det inte särskilt 

intressant att rota i var lusten kan komma ifrån. Som hon säger: ”Jag bryr mig inte så mycket om varför 

vi tänder på det - vissa saker kan vi analysera och förstå, andra saker kommer vi kanske aldrig att komma 

underfund med...”67 

 

Queerteori 
 

Queerteori är kort förklarat en teori som behandlar heterosexualitet som en konstruktion, och som 

arbetar för att sätta frågetecken vid dess normalitet. Queer har även blivit ett paraplybegrepp som 

prövar att förena de sexuellt marginaliserade grupperna under ett och samma namn. En av 

queerteoriens kända förespråkare är Judith Butler, som opererar med ett dekonstruktionstema. 

Dekonstruktion hänger ihop med tanken om identiteter, men det är även en teori som har byggt 

vidare på Foucaults och Gayle Rubins tankar om heterosexualitetens framkomst. Enligt Butler har 
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det varit viktigt för den feministiska rörelsen och gayrörelsen att tillhöra en identitet. Identiteter har 

fungerat som en sammanhållande faktor och varit viktig för just marginaliserade grupper, såsom 

lesbiska, homosexuella och feminister m.m. Butler vill med sin dekonstruktionstanke bryta ned alla 

identiteter, då hon anser att identiteter är alltför trånga och begränsande. Hon menar att genom att 

dekonstruera identiteter kan man visa att det inte finns något essentiellt "äkta", men att identiteter är 

något som skapas. För att applicera detta på kroppen och sexualiteten, ser hon precis som Foucault,  

något som skapats av kultur och omgivningar.68 

 

En känd svensk queerteoretiker som även tar utgångspunkt i feminismen är Tiina Rosenberg. Hon 

undervisar i teatervetenskap och genusvetenskap vid Stockholms universitet. I hennes bok 

”Queerfeministisk agenda” får vi ta del av queerteorins tankar. Som en anhängare till queerteorin 

visar Rosenberg hur denna är: ”... en möjlighet till en queerfeministisk position utan radikalfeminismens 

klaustrofobiska separatism och den rådande feminismens heterocentrism.”69 Med detta menar hon att 

Queerteorin öppnar upp för politiska samarbetspartner över kön och sexualitets gränserna, vilket är 

vad queerteorin förespråkar.70 

 

Genom queerteorin har sexliberalismen tagit ännu ett steg i utvecklingen. Vi finner ett nytt tänkande 

kring kön och sexualitet, där identiteter plötsligt blir för små att ta på sig och där man öppnar upp 

för olika sexuella minoriteter och en diskussion om vilka som skall inkluderas i ordet queer. T.ex.: 

butch, femme, lesbiska som har sex med män, heterosexuella, pedofiler, Sado-masochister, 

bisexuella, transsexuella m.m.71 

 

Diskussion 
 

Liberalfeminismen och radikalfeminismen står som representanter för var sin feministisk diskurs 

om sexualiteten. Radikalfeminismens Nej har blivit ett rungande nej för nästan all sexualitet, medan 

liberalfeminismens Ja har stått för ett sexuellt ja för allt vad kvinnan själv väljer.  

 

I min analys har jag funnit att liberalfeminismen sedan 1970 talet har delats upp i olika 

förgreningar. De nya namnen är många, och även själva innehållet har förnyats på vissa områden. 

Liberalfeminismen har i några tillfällen inkorporerat en maktanalys i sin sexualitetshållning. Ett 

exempel på detta är de liberala feministerna som nu kallar sig revolutionära feminister för att 

synliggöra de maktstrukturer som finns i samhället.72 En annan inriktning har valt att ta upp 
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problematiken med att det endast finns två kön att identifiera sig med inom sexualiteten.73 Sannolikt 

finns det fler olika förgreningar än de jag har fokuserat på.  

 

Det är således två inriktningar som jag särskilt har inriktat mig på. Jag finner en stor skillnad mellan 

de två. Liberalfeminismen har genomgått en förändring som radikalfeminismen inte gjort. 

Radikalfeminismens uttryckssätt är mycket likartade som de var för 30 år sedan. Riktningen kan i 

denna mening tyckas stå och stampa på samma ställe. Här är det fortfarande ett fokus på det 

sexuella våldet och männens makt över kvinnorna. Detta kan dock försvaras med att samhällets 

makt och könsstrukturer inte har förändrats, och att våld mot kvinnor och sexuell ojämlikhet mellan 

könen fortfarande råder i samhället. Radikalfeministers synsätt är att så länge det finns ojämlikheter 

skall kampen föras mot alla patriarkala normer och institutioner. 

 

Hur kan det då komma sig att det inom liberalfeminismen har skett sådana förändringar? Enligt 

Foucault är makten något som tillsammans med motstånd fungerar som en produktiv och 

framåtdrivande kraft. Kanske har liberalfeminismens sätt att ta till sig makten, att man kan uttrycka 

den genom att leka med könsrollerna och genomleva makten, varit till deras fördel? Kanske är det 

så som Gritt Uldall skriver i sin artikel där hon ligger framför fötterna på sin ”Butch”, att det är först 

i hennes utlevande av maktrollerna, där ramarna är trygga och leken alltid kan avbrytas, som hon 

och hennes partner kan: ” lokalisere den (makten) inbyrdes og kæmpe imod den ved f.eks. at tage den på os 

og spille den til ende.”74 Kanske är det i det ögonblick som vi kan se makten, som vi själva kan ta 

kontrollen över vår egen sexualitet? 

 

Det de båda grupperingarna är relativt eniga om är att kvinnors sexualitet behöver förändras, och att 

heterosexualiteten har fungerat som norm i samhället, men de väljer olika vägar att gå. 

Radikalfeminismen vill att man skall förändra sexualiteten från grunden medan liberalfeminister tar 

sin utgångspunkt i den sexuella lust som finns och bygger vidare på den. De vill dock upplösa de 

fasta sexuella rollerna och könsnormerna, genom att leka med dem. Det andra som båda kan enas 

om är att de ser sexualiteten som en konstruktion. De har båda tagit till sig tanken om sexualiteten 

som något socialt föränderligt.  

 

Till detta kommer en av mina punkter för kritik. Båda antyder att sexualiteten är socialt föränderlig 

men att det finns en ”riktig” sexualitet. Radikalfeminister menar sålunda att kvinnor kan hitta sin 

"riktiga" sexualitet när de har sluppit männens dominerande över sexualiteten. Liberalfeminister 

menar att kvinnor kan hitta deras "riktiga” sexualitet genom att använda sig av de sexuella 
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uttrycksformer som finns. Även i det sätt som diskursen föregår mellan dem, på det sätt som de 

båda har deras meningar om vad som är sexuellt ”rätt” och ”fel”, kommer den essentialistiska 

tanken fram i deras argument. Jag tycker att bådas essentialistiska utgångspunkt är problematisk på 

så sätt att det lutar sig mot en biologisering av könen för att finna den ”riktiga” sexualiteten. 

 

Jag vill ytterligare framhålla en kritisk synpunkt. På samma gång som deras tankar om en ”riktigt 

kvinnlig” essentiell sexualitet skapas genom deras diskurser, är deras sätt att endast utgå från 

sexualiteten, deras sätt att driva identitetspolitik. De riskerar genom denna fokusering att glömma 

bort andra politiska punkter som även de kräver uppmärksamhet. Samhället skall granskas kritiskt, 

med alla dess maktaspekter, normer och institutioner. Därför vill jag uppmuntra båda sidorna till att 

våga gå ut över deras identitetsområden och se helheten.  

 

Jag har även i min analys av de båda diskurserna upptäckt att i båda grupperna finns det som Berger 

& Luckmann kallar för sub-universets legitimeringshandlingar. De är båda fördömande mot 

varandra i deras språk, och de fördömer varandras sätt att se på sexualiteten. En av mina 

intervjupersoner är till och med rädd för att den andra riktningens feminister (radikalfeministerna) 

skall skrika efter henne på gatan, och detta menar hon, har även gjort att andra feminister som faller 

utanför de radikalfeministiska reglerna för sexuell njutning, inte vågar säga hur de känner.  

 

Enligt min analys och mina intervjuer har den utveckling som liberalfeministerna gått igenom 

bidragit till att debatten omkring sexualitet inte har stagnerat. Jag menar att denna debatt har fört 

synen på sexualiteten framåt till nya intressanta dimensioner där sexualitet handlar om njutning. Jag 

anser även att den del av liberalfeminismens förgrening som valt att involvera den politiska makten 

har varit en positiv del i utvecklingen, då det enligt mig är viktigt att inom alla områden se 

situationer i ett helhetsperspektiv. Det blir därför viktigt att se sexualiteten i samband med 

kapitalismen, imperialismen m.m.  

 

Det som emellertid inte framgår klart i min uppsats är skillnaden mellan det privata och offentliga 

inom sexualiteten. Jag kan således inte veta eller se om de politiska tankarna och 

ställningstagandena till sexualiteten, som de olika riktningarnas feminister uttrycker, verkligen går 

in och påverkar deras sexuella privatliv. Jag kan endast anta att de åsikter som har sitt ursprung från 

liberalfeminismen, som handlar om sexleksaker, roller m.m. är något som i verkligheten präglar 

deras privata sexualliv.  
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Man kan även undra hur det politiska präglar det privata, om det är så att radikalfeminismens 

fokuserande på det sexuella våldet mot kvinnor, misshandel, våldtäkt m.m. kan prägla deras 

sexuella njutning negativt. Kanske skulle deras fokusering på det sexuella våldet tydliggöras så att 

man avgränsar det till att handla just om våld och övergrepp, och inte var liktydigt med att vara 

sexualitet? 

 

Jag menar dock i enlighet med Foucault att det har skett en utveckling: maktutövning skapar 

motstånd som skapar utveckling. På så sätt har förändringen varit berikande och den har bidragit till 

att sätta en debatt om kön, sexualitet och makt på agendan, och man kan anta att debatten har varit 

med till att påverka kvinnors och mäns sexualitet i vardagen. 

 

Till sist vill jag återge en personlig synpunkt. Jag anser att det å ena sidan pratas mycket utifrån 

teorier som konstruktioner, strukturer och makt, och å andra sidan finns verkliga känslor som lust, 

njutning och åtrå inblandade i sexualiteten. Det finns en tendens till att sexualiteten teoretiserats till 

en vetenskap ”uppe i huvudet”, medan kroppen har försvunnit. Teorierna får styra sexualiteten, 

medan kroppens känslor glöms bort. Detta kan bli ett problem när det gäller lust, njutning och åtrå. 

Analysera gärna, se strukturerna, se makten, men var inte rädda för att njuta!  

 

Sammanfattning 
 

Den här uppsatsen handlar om två feministiska sexualitetsdiskurser. Jag har tagit utgångspunkt i 

Berger & Luckmanns konstruktionsteori som säger att verkligheten är konstruerad, och därmed kan 

även sexualiteten ses som en socialkonstruktion. Med hjälp av Foucaults maktanalys har jag kunnat 

analysera mitt material på ett nytt sätt. Det har gjort att jag kunnat förstå de förändringar och det 

motstånd som grupperna har gentemot varandra, som ett led i en positiv utveckling till ett nytt sätt 

att se på sexualiteten.  

 

Sexualdiskursen har lett mig fram till två olika extremer inom den feministiska rörelsen, 

radikalfeminism och liberalfeminism. Radikalfeminismen arbetar med sex från en utgångspunkt 

som handlar om mäns sexuella våld mot kvinnor. Liberalfeminismen fokuserar på att kvinnors 

sexuella njutning skall vara tillåten hur den än ser ut. De använder sig även båda av ett 

maktperspektiv i förhållande till sexualiteten där radikalfeminister ser makt som något som skall 

försvinna och liberalfeminister som något de kan ta med i sexualiteten. 
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Bilaga 
 
Texxt av Female Fist 2003 
 
Detta är en performance film som har två skådespelare. En person som sitter vid en skrivmaskin och 
skriver på ett manifest, och en annan som gör två stripshower i filmen, men som även utför det som 
kvinnan vid skrivmaskeinen säger. 
 
feminisme og pornografi 
 
To størrelser der ikke tidligere har været forenlige. Det er de når en feminist træder frem som 
pornograf. Pornografi kan være i feminismens tjeneste, men så må feminisme være den ansvarlige i 
alle produktionens områder. Vi må være foran og gab kameraet, hun må redigere filmen og vigtigst 
af alt, distribuere og tjene penge på filmen. 
 Sexliberalisme har ikke nødvendigvis noget med feminisme at gøre, men seksuel frigørelse og 
feminisme lanceres for tiden i kapitalismens interesse. 
Kvinder skal lave tingene selv, ellers vil intet forandres. Kvindekamp det er hverdag søster. En 
feminist kan godt lave porno hvis hun vil. Hun kan være med til at vise hvordan en kvindes 
seksualitet ser ud når hun selv bestemmer. 
Kvinder er ikke emballage for mandens kønsdele. Hun er en hel krop, en person. Hun kan godt hvis 
hun vil iscenesætte sig som emballage for manden/ kvinden/ den transkønnede/ den interseksuelle. 
Men hvor ville det dog være rart om man kunne se noget porno hvor kvinden udtrykte sig som hun 
selv brød sig om det. 
En manlig pornoinstruktør siger til sin skuespiller: - struds med din røv 
                - pres dine brøster sammen 
                - svej i hofterne 
                - sving med benene 
                - vis dine huller, det er derfor du er her! 
 Sån vil jeg ikke instruere en kvinde. Jeg vil prøve at skildre hende som en hel krop. Hvis jeg skulle 
instruere en stripper, så skal hun starte med at få sin hat af, så skal hun knappe bukserne op og lade 
dem falde til jorden. Så kunde hun vende sig, stå og finde sig i situationen. Hun er sig selv, spiller 
sig selv, mere afslappet end det man er vant til at se i mainstream heteroseksuel porno. 
 
( Den första stripshowen börjar) 
 
Hun tog sit tøj på, underbukser, skjorte, nederdel. Hun skulle i skole. Hun elskede at læse bøger. 
Hun ser det…Hun vil gerne være professor en dag. Hun sad i læsesalen med de grønne lamper. det 
var helt stille. Hun så sig omkring i biblioteket. de fleste bøger var skrevet af mænd. det var derfor 
dem der havde fundet vejen in på hylderne. Hun kiggede in på lærerværelset. Der var flest mænd. I 
hvert fald af dem der havde noget magt på skolen. 
 
Hun så ud af vinduet, klappede den tykke bog i. Nu ville hun skrive videre på sit feministiske 
manifest. Så hun gik ud af skolen, og gik hjem til skrivemaskinen, og nu ville hun se om hun kunne 
lave det hele om. Kvindekamp, det er hverdag søster. den er ikke slut, den fortsætter på nogle 
måder, for eksempel i aften. 
 
( den anden stripshow starter, skuespilleren der stripper sætter sig ned ved skrivemaskinen og siger/ 
skriver:) 
 
- men uanset hvad de andre mente, så gjorde hun hvad der føltes rigtig for hende, hun var mange. 


