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Abstract 
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The aim of this study was to provide a closer look at how sexual normality is portrayed on the 

internet, focusing on a particular website chosen for its aspiration to provide an open dialogue 

about sex and sexuality. Ligga med P3 is a Swedish radio show discussing sex-related topics 

four nights a week and also provides an extensive website with for example information and 

discussions regarding different aspects of sexuality. We analysed the content on this website 

to see how its information was affected in regards to normality and where the line between 

normal and abnormal was drawn, as well as how aware the site appeared to be concerning 

these norms and how they dealt with them. We chose to focus on the news feed posted on the 

website as we felt it gave us a clear picture of what the website wanted to highlight. We 

collected the content posted on the news feed for a period of 1 year. We then analysed the 

material to surmise which sexual behaviors were discussed, and in what way, and how this 

related to normality and norms. We found that the website provides a varied picture of 

numerous different sexual behaviours and aspects, though it is clear they are still restricted 

and influenced by norms in certain ways regarding to how much and in which ways these 

behaviors and aspects are described. We also found that the website seems to be very aware of 

some of these norms and actively works to change several of them. 
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1 Inledning 

”Är jag normal?” Detta är en fråga som man ofta stöter på när man läser frågespalter och i 

diskussionsforum på Internet som rör sexualitet och samlevnad, och som ger känslan av att 

det är just denna normalitet som är det överordnade målet, det eftersträvansvärda. Eftersom 

sexualitet är ett ämne som det inte alltid pratas öppet om och som många kan känna är genant 

att diskutera, så blir risken att denna framställning av normalitet blir fragmentarisk och 

vinklad, beroende på var och hur man tar till sig information. För om man nu vill sträva efter 

normalitet, hur vet man vad det där ”normala” som man vill uppnå egentligen är, när ämnet i 

fråga är något privat och delvis tabubelagt? Det är just detta som blir intressant att undersöka; 

hur denna normalitet definieras och av vilka anledningar den konstruerats som den har gjorts. 

Då Internet är en lättillgänglig kunskapskälla och ett medium man diskret kan vända sig till 

när man söker information, har vi valt att titta närmre på hur sexuell normalitet framställs på 

en hemsida som berör just detta ämne, nämligen Sveriges radios Ligga med P3. Vi vill även 

undersöka hur informationen som delges på hemsidan i sin tur påverkas av och hanteras i 

förhållande till begreppet normalitet. 

1.1 Bakgrund 

P3 är en kanal som sänds av Sveriges radio ”av unga människor, för unga människor” 

(Sveriges radio, 2012), som startades år 1993. P3:s hemsida beskriver innehållet i kanalen 

som ” Skön, rolig och viktig radio med ett innehåll att skratta åt, reagera på, sjunga med i eller 

städa till” (Ibid). Ligga med P3 är ett program som sänds på kanalen fyra kvällar i veckan, 

detta program har också en hemsida med information om kropp, sex och samlevnad med 

frågespalter med mera (Ibid). Här diskuterar och informerar man kring allt möjligt som har 

med sex och relationer att göra. I newsfeeden som uppdateras regelbundet, berörs olika ämnen 

som har att göra med sexualitet. På sidan kan man också lyssna på delar av programmen som 

sänts i radion. 

2 Problemformulering 

Sexualitet är en fråga som berör många och som får ett stort utrymme i olika medier. Det 

finns en uppsjö av olika källor som berör ämnet och den som är intresserad kan hitta 

information i TV, radio, böcker och på Internet. Hur informationen ser ut kan påverkas av 
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vem som producerat den och till vilket syfte. Just eftersom sexualitet och samlevnad är en så 

viktig del i så många människors liv, finns det ofta ett stort intresse för denna typ av 

information. På RFSUs hemsida kan man hitta WHOs definition av sexualitet som skildras på 

följande sätt:  

Sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet, och det gäller såväl man och 

kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas 

från andra livsaspekter […] Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och 

därigenom vår psykiska och fysiska hälsa. (WHO, översatt och av RFSU, 2012 ) 

Normalitet är något som finns i alla samhällen och påverkar våra tankar och värderingar. 

Normer har också en styrande funktion i hur människor handlar och tänker, och fungerar 

ledande i vad man uppfattar som rätt och fel, lämpligt och olämpligt. Men normalitet skiljer 

sig mellan olika samhällen och kan också vara olika i olika situationer och kontexter. Följden 

blir dock att normalitet oftast ses som det eftersträvansvärda, det önskvärda. I vissa fall kan 

människor ha en önskan att skilja sig från mängden, att vara speciella, men den rådande 

normaliteten kan inte bortses från utan finns alltid kvar som en grundläggande medvetenhet 

om vad som förväntas av en i det samhälle man lever i. Man vet vad som anses vara 

”normalt”, men alla kan inte vara ”normala”; det finns alltid de som befinner sig utanför 

gränserna (Svensson, 2007, s. 17-20). 

Vi tänker att vad som ses som normalt i ett samhälle påverkar hur saker framställs och vad 

som diskuteras, men det som framställs och diskuteras påverkar också bilden av vad som är 

normalitet i samhället; ett slags cirkulär påverkan kan man säga. Här blev vi intresserade av 

Internet som forum, då det är så lättillgängligt och frekvent använt av en stor del av 

befolkningen. Ett rimligt antagande blir då att den information om sexualitet som finns 

tillgänglig påverkas av rådande sexuell normalitet, men att den också i sin tur kan påverka hur 

sexuell normalitet upplevs av de som tar del av den.  

Vi vill undersöka på vilket sätt sexuellt beteende beskrivs på denna hemsida och vilka bilder 

hemsidan förmedlar om vad som betraktas som normalt eller avvikande. Då Internet har blivit 

en så pass användbar informationskälla och eftersom normalitet har så stor inverkan på hur vi 

ser på oss själva och hur vi beter oss, blir det intressant att närmare undersöka hur denna typ 

av information framställer människans sexualitet. Att prata eller diskutera öppet om vissa 

aspekter av vår sexualitet är fortfarande till viss del tabubelagt, något som innebär att det finns 

färre lättillgängliga källor för att ta del av denna typ av information. Vi anser därför att 
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Internet blir en användbar och attraktiv källa för att ta del av information om just detta. 

Eftersom den rådande normaliteten avgör hur information framställs och vilken information 

som tas upp, vill vi undersöka närmre hur detta blir synligt och vilken inverkan det har på vad 

som faktiskt skrivs. 

2.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att analysera innehållet på en hemsida som på ett öppet sätt 

informerar och diskuterar kring frågor som rör sexualitet, och på detta vis undersöka vilken 

betydelse normer och normalitet får för vad som sägs och på vilket sätt det framställs. 

2.2 Frågeställningar 

1. Hur framställs sexuell normalitet på hemsidan? 

2. Vilka gränsdragningar görs och hur påverkar dessa vad som framställs som normalt 

och onormalt? 

3. Hur påverkar rådande normer informationen på hemsidan och hur hanterar hemsidan 

dessa? 

 

3 Metod 

3.1 Val av metod 

Vi har genomfört en kvalitativ undersökning i form av en innehållsanalys. Innehållsanalysen 

är en metod och ett tillvägagångssätt för att analysera texter och dokument som antingen är 

tryckta, handskrivna eller existerande i elektronisk form (Bryman, 2011). För att förstå 

metodens tillvägagångssätt tog vi hjälp av Brymans bok, Samhällsvetenskapliga metoder.  

Författaren förklarar att en innehållsanalys som metod är flexibel eftersom den går att 

använda i samband med många olika typer av medier. Bryman beskriver att webbsidorna kan 

betraktas som ”virtuella dokument” och är ett möjligt upplag för kvalitativ innehållsanalys. 

Genom denna typ av analys uppkommer vanligtvis så kallade teman som hjälper forskaren att 

leta efter specifika idéer i texterna. Utgår man från en kvalitativ undersökning som vår, 

påtalar Bryman att det ” finns [...] en tyngd på att kategorierna så att säga ska visa sig utifrån 
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en gransking av de data som är tillgängliga och att man inser den betydelse som en förståelse 

av en mening har i den kontext som en faktor analyseras utifrån” (Ibid, s. 283).  

Vårt insamlade material baserar sig på texter samlade på en hemsida då vi har kodat ett 

material som sträcker sig över ett års tid, totalt 1376 stycken. Vi laddade ner innehållet på 

hemsidan vid en bestämd tidpunkt så att vi kunde spara och uppvisa materialet i sitt befintliga 

skick. Inläggen sparades i separata mappar för varje månad (När vi refererar till specifika 

inlägg kommer de, första gången de nämns, åtföljas av en siffra som hänvisar till dess 

webbadress, se Bilaga 2) Texterna består av så kallade nätbaserade inlägg som vi på ett 

systematiskt sätt har grupperat efter dess centrala innehåll utifrån de kategorier som bestämts 

på förhand. Vi utformade preliminära kategorier efter en första genomgång av materialet i 

enlighet med Downe – Wamboldts (1992) rekommendationer, för att på så sätt få fram vilka 

sexuella aspekter som berördes på hemsidan och vilka normalitetsdispositioner som fanns. 

Detta innebar att kodningen utfördes i flera steg, där innehållet i vårt material formade 

kategorierna efter hand. Under genomgången av vårt material såg vi tendenser av att vissa 

inlägg berörde liknande teman som fick mer utrymme än andra och efter diskussion bestämde 

vi oss för att utgå från de teman som tog störst plats på hemsidan. Med utgångspunkt i vårt val 

av ämne i uppsatsen, nämligen sexualitet och normalitet, kodade vi därefter texten i termer av 

de teman och ämnesområden som vi fann var av intresse (Bryman, 2011). Vi fann tre tydliga 

teman, vilka var: 

 1. Sexuella beteenden/ handlingar 

 2. Sexuella identiteter med fokus på sexuell läggning 

3. Inlägg som tydligt demonstrerar ställningstaganden kring normer och normalitet 

Att vi valde att använda oss av just dessa tre teman berodde främst på att de gavs stort 

utrymme på hemsidan men också för att vi upplevde att vi med dessa teman tydligast skulle få 

svar på våra frågeställningar. Dessa teman innehöll i sin tur en mängd kategorier som vi 

använde oss av för att få en klar bild över innehållet på hemsidan och som vi kom att använda 

i analyserandet av vårt material. Graneheim och Lundman (2004) förklarar att de val man gör 

i uppställandet av kategorier är ett kritiskt och svårt moment. Kategorierna skall vara 

fullständiga och ömsesidigt uteslutande. Med detta menar Bryman (2011) samt Graneheim 

och Lundman (2004) att alla meningsbärande enheter (i vårt fall, inlägg på en hemsida) ska 

höra till en relevant kategori och att inläggen inte får hamna i mer än en kategori. Annars 
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riskerar man att missa viktig information i sitt material. Under indelningen av inlägg i varje 

kategori, upptäckte vi ett hierarkiskt förhållande mellan kategoriernas och inläggens innehåll 

vilket gjorde att vi var tvungna att skapa så kallade subkategorier. Subkategorierna fungerade 

som riktlinjer för var vi skulle placera våra inlägg. Med hjälp av detta eget uppställda 

kodningsschema, delade vi på så sätt upp inläggen efter deras centrala innehåll, i olika 

kategorier under varje tema. Vårt kodningsschema finns bifogat som bilaga 1. 

3.2 Metodens förtjänster och begränsningar 

Innehållsanalysen har lämpat sig väl för vår undersökning, då tillvägagångssättet fungerar 

som ett effektivt arbetsverktyg för att åtskilja hundratals inlägg. Genom att vi på förhand 

bestämde vilka kategorier och koder vi skulle analysera, samt försäkrade oss om att dessa var 

tydliga och konkreta med att förtydliga kodningsprocessen med hjälp av subkategorier, erbjöd 

metoden ett sätt för oss att vara så sakliga som möjligt i vår bedömning. Innehållsanalysen 

beskrivs ofta som en icke-reaktiv metod. Detta innebär att metoden gör att det som studeras 

inte påverkas av forskarens närvaro (Bryman, 2011).  Eftersom vi inte har varit i kontakt med 

eller valt ut specifika intervjupersoner för vår undersökning, har vi på ett sätt minskat 

utrymmet för att materialet skulle ha påverkats av vår närvaro, då det har inhämtats i sitt 

befintliga skick. Vi tänker oss även att vi skulle få minskad tillgång till ett intressant material 

att arbeta med om vi valde att intervjua personer om deras sexuella handlingar och sitt 

normativa tänkande. Dels för att ämnet är tabubelagt och svårpratat som vi har nämnt i 

inledningen, men också för att det hade varit svårt för oss att välja ut en specifik population 

att undersöka som kunde tillhandahålla oss ett brett material som inbegriper de teman vi fått 

fram genom vår kodning. 

Valet att genomföra en innehållsanalys innebar också en del begränsningar för oss som vi vill 

dela med oss av och redovisa att vi var medvetna om. Det material som finns publicerat på 

hemsidan är det vi har att arbetat med, och eventuella luckor i informationen måste hanteras. 

Då vi inte utförde några intervjuer kunde vi inte på förhand bestämma vilka frågor vi ville ha 

svar på. Vi var tvungna att utgå från det material som var och är tillgängligt på Ligga med 

P3:s hemsida. Detta innebar att vi behövde ta en hel del hänsyn när det gällde utformningen 

och anpassningen av våra frågeställningar efter vårt val av metod. Vi tog även risker eftersom 

vissa typer av frågor är svåra att få fram resultat kring genom att enbart göra en 

innehållsanalys. Eftersom vi i en innehållsanalys enbart hade tillgång till befintligt material 

fanns det ingen möjlighet för oss att få någon vidareutveckling från de som uttalat sig, därmed 
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kunde vi inte ställa några följdfrågor, vilket kan leda till missuppfattningar. Vi kan heller inte 

genom vår undersökning få reda på något om hur informationen på hemsidan upplevs av de 

som tar del av den, eller med vilka intentioner den publicerats. 

Att genomföra en kvalitativ innehållsanalys innebar också oundvikligen en viss mängd 

subjektivitet, då det utfördes av oss som är två personer med egna livserfarenheter, 

värderingar känslor och tankar kring sexuella normer. I kodningsarbetet ingick en del tolkning 

och värdering av materialet, där våra egna uppfattningar kom att spela en roll för hur 

materialet skulle bearbetas. Det var därför extra viktigt att vi på förhand ställde upp tydliga 

riktlinjer för hur kodningsarbetet skulle utföras, för att på så sätt minska tolkningsutrymmet i 

så stor utsträckning som möjligt. 

3.3 Urval och avgränsningar 

Vi anser att internet som en undersökningsbar källa gav oss många fördelar då vi hade direkt 

tillgång till vårt forskningsmaterial. Vi valde att analysera Ligga med P3:s hemsida eftersom 

vi anser att detta är en adekvat och ganska så välkänd hemsida som vi båda har kommit i 

kontakt med långt innan vårt uppsatsarbete. Vi tycker även att hemsidan är givande då den tar 

upp många olika ämnen kring sexualitet och gör detta på ett humoristiskt och lättsamt sätt 

som vi tror främjar folk att våga göra sig delaktiga på hemsidan, vilket kan göra analysen och 

resultaten extra intressanta. Vi fann också hemsidan spännande då vi utifrån våra 

frågeställningar ville titta närmre på hur sexuell normalitet framställs på just denna hemsida, 

då de uttryckligen säger sig vilja ifrågasätta vissa normer i samhället. 

Eftersom vi hade begränsat med tid att genomföra vår undersökning och skriva vår C-uppsats 

var vi tvungna att avgränsa vårt forskningsområde för att materialet skulle bli hanterbart inom 

den avsatta tidsramen. Vi gjorde vår avgränsning genom att enbart analysera innehållet på 

hemsidan och exkludera radioprogrammen. Då hemsidan är mycket omfattande och innehåller 

många olika delar, valde vi att rikta in oss på en specifik del, nämligen newsfeeden. Den 

består av inlägg som skrivits och publicerats av sidans tre skribenter; två reportrar och en sex- 

och relationsrådgivare. Av tidsmässiga skäl valde vi även att enbart undersöka inläggen som 

sträckte sig ett år tillbaka i tiden. Detta gav oss tillgång till ett hanterbart material som 

samtidigt gav oss en tillräcklig bred inblick i hur frågor om sexualitet och normalitet hanteras 

på hemsidan. 
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3.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

När man genomför en vetenskaplig undersökning är det viktigt att man ser till att man lever 

upp till en viss reliabilitet, validitet och generaliserbarhet för att resultatet ska kunna anses ha 

någon vikt. 

Den undersökning vi har utfört för att belysa vårt syfte och frågeställningar har skett genom 

kodning och i vår studie är det därför viktigt att vi ser över metodens tillförlitlighet. Med 

reliabilitet menas följdriktigheten, överensstämmelsen och pålitligheten hos ett mått på ett 

begrepp (Bryman, 2011 s. 160). Som i vårt fall då vi har genomfört en innehållsanalys är det 

viktigt att se över hur vi kodat vårt material, då Bryman talar om begreppet överensstämmelse 

mellan olika bedömare. Bryman poängterar även frågan om det finns en gemensam 

tolkningsgrund för de som kodar materialet (2011 s. 297) vilket naturligtvis gäller oss då vi är 

två olika personer som har genomfört denna studie tillsammans. När vi kodade vårt material 

var vi därför tvungna att vara medvetna om våra subjektiva bedömningar då vi översatte data 

till kategorier och då det fanns risk för att överensstämmelsen mellan våra tolkningar kunde 

skilja sig åt. Det var då viktigt att vi på förhand satte upp tydliga riktlinjer för hur kodningen 

skulle ske, samt att vi kollade av med varandra att vi genomförde den på samma sätt när vi 

skulle få fram vårt resultat, detta för att försäkra oss om att bibehålla det som Bryman kallar 

internbedömarreliabilitet (Ibid. s. 295- 296). 

Med validitet menas att man mäter det som avser att mätas (Jönson, 2010 s. 13). I en 

kvalitativ undersökning som vår, handlar ”validitet [...] om huruvida en eller flera indikatorer 

som utformats i syfte att mäta ett begrepp verkligen mäter just det begreppet” (Bryman, 2011 

s. 162), vilket i vårt fall innebar att vi genom vår undersökning verkligen fick svar på det vi 

uppgett som syfte att få svar på, alltså våra frågeställningar. Här blev det viktigt att vi 

utformade vårt kodningsschema så att vår kodning verkligen undersökte det vi avsåg att ta 

reda på, och att vi på förhand klart och tydligt visste hur vi skulle gå tillväga för att få svar på 

våra frågeställningar. 

På grund av undersökningens begränsade omfattning blir det svårt att hävda att 

generaliserbarheten, det vill säga att resultatet kan generaliseras, blir hög. Då vi endast 

undersökte en del av hemsidan, och gjorde det utifrån ett visst perspektiv och med hjälp av 

vissa begrepp, så är det fullt möjligt att ett annat tillvägagångssätt hade gett ett annorlunda 
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resultat. Dock kan vi genom att tydligt redogöra för våra metoder och förankra vår analys väl i 

tidigare forskning ändå uppnå en viss grad av generaliserbarhet. 

3.5 Etiska överväganden 

När man utför samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra etiska grundkrav som man skall 

ta hänsyn till; Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 

Nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagare i undersökningen informeras om 

vad syftet med studien är och hur materialet kommer att användas. Samtyckeskravet går ut på 

att personerna frivilligt deltar i undersökningen och lämnar sitt samtycke till att det som 

framkommer i studien används till ändamålet. Genom Konfidentialitetskravet försäkras 

deltagarna att de får förbli anonyma och att det inte går att spåra vem de är genom att ta del av 

materialet. Och slutligen säger Nyttjandekravet att den information som framkommer i 

undersökningen endast används till det syfte den framtagits till (Vetenskapliga rådet, 1990). 

Då vi valt att genomföra vår studie genom att enbart använda oss av offentligt material, det 

vill säga hemsidor, blir dessa etiska krav inte riktigt relevanta för oss. Vår studie rör inte 

enskilda individer och materialet som används i analysen finns redan tillgängligt för 

allmänheten. Daneback och Månsson (2008, s. 165-167) poängterar att de etiska riktlinjerna 

även är relevanta för internetforskning, men syftar då främst på undersökningar som på något 

sätt påverkar individer, något vi inte anser att vår undersökning gör. 

Vi har naturligtvis ändå reflekterat över de etiska aspekter som fortfarande rör vår 

undersökning. Eftersom materialet är offentligt behöver vi inte något samtycke för att 

använda det, och de personer som är skribenter på hemsidan har genom att publicera sin text 

till allmänheten också på så vis själva avsagt sig sin konfidentialitet. Dock har vi ändå valt att 

inte nämna vem de separata författarna till svaren på hemsidan är i vår uppsats, dels för att det 

inte är relevant för vårt syfte, men också för att vi inte vill peka ut några specifika personer för 

deras uttalanden. Då en del av kommentarerna och texterna på hemsidan kan anses vara 

ganska färgstarka och i vissa fall även kontroversiella har vi också tagit hänsyn till det när vi 

skrivit vår uppsats, speciellt då skribenterna inte har någon möjlighet att uttala sig om det vi 

skrivit om deras text. 

Vi har under vårt arbete med uppsatsen även reflekterat över språkbruket på hemsidan och 

därav också de citat vi använder i vår uppsats. Språket illustrerar på ett tydligt sätt vilken ton 

hemsidan använder sig av i sitt innehåll och därför också på vilket sätt de väljer att framhäva 
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sina ställningstaganden och sitt budskap. Vi har därför valt att citera även fraser som kan 

tänkas upplevas stötande av somliga eftersom det är en så prominent del av sidans innehåll. 

Just eftersom detta är så framträdande på hemsidan, kände vi också att det var acceptabelt att 

använda ett av dessa färgstarka citat som titel på vår uppsats, då vi tycker att citatet på ett så 

slående sätt belyser både innehållet i uppsatsen och på hemsidan. 

3.6 Arbetsfördelning 

Vi har under arbetet med den här uppsatsen fört ett tätt samarbete. Under kodningsprocessen 

satt vi den största delen av tiden tillsammans med vars en dator för att kontinuerligt kunna 

diskutera oklarheter och försäkra oss om att hela materialet kodades följdriktigt. Under 

analysen och skrivandet av uppsatsen har vi delat upp vissa delar som vi skrivit separat, men 

då haft en tät kontakt med fortlöpande diskussioner och skickat våra delar mellan varandra för 

att kunna kommentera och ge varandra feedback, och för att hela tiden hålla oss på samma 

spår. Andra delar har vi suttit och skrivit tillsammans då vi känt att det varit mest lämpligt. Vi 

upplever att vårt samarbete har fungerat bra och att vi tillsammans har genomfört 

uppsatsarbetet till bådas belåtenhet. 

3.7 Litteratursökning 

För att skriva vår uppsats kom vi även att använda oss av en hel del litteratur. Vi tillgick då 

universitetsbiblioteket och sökte där efter relevanta publicerade verk och använde oss också 

av deras databas Lovisa.  

För att söka vetenskapliga artiklar som vi kunde ha användning för, använde vi oss av 

universitetets databas Summon samt specifika databaser som Socindex och Libris. Där sökte 

vi efter vetenskapliga artiklar, avhandlingar och böcker, både svenska och internationella. För 

att hitta relevant material använde vi olika kombinationer av ord som bl.a. ”normalitet”, 

”sexualitet”, ”internet”, ”media”, både på svenska och på engelska. 

 

4 Tidigare forskning 

När vi satte igång med sökandet av tidigare forskning upplevde vi att det var ganska svårt att 

hitta material som berörde just det som kändes relevant för vår uppsats. Forskning finns om 
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både sexualitet och normalitet, men ofta var den vinklad på ett sådant sätt att vi inte upplevde 

att vi kunde använda oss av den. T.ex. kunde det handla om att alltför stor vikt lades vid 

specifika sexuella fenomen som sexmissbruk eller sex mellan sjuka och/eller fysiskt 

funktionshindrade, vilket innebar att materialet fick en alltför stor vinkling mot just det ämnet 

för att vi skulle känna att vi hade användning för det. Det kunde också handla om att det 

material vi hittade berörde chattforum på Internet och andra funktioner där människor hittar 

och kommunicerar med varandra kring sex, men där alltför stort fokus då lades på just de 

sociala interaktionerna och diskussioner kring detta för att vi skulle tycka att det var relevant 

för vårt ämne. Vi kan inte vara säkra på att det faktiskt saknas material, men vi upplever att 

det finns en viss lucka i den tidigare forskningen om just det vi undersöker, något som bidrar 

till att det känns så spännande för oss att genomföra vårt arbete.  

 

Trots att vi hade vissa svårigheter att hitta material fann vi ändå mycket intressant i våra 

efterforskningar och det finns en hel del intresseväckande stoff om både sexualitet och 

normalitet, varav de mest framträdande kommer presenteras här. 

 

När det handlar om sexualitet anses Gayle S. Rubin av många vara en föregångare till en mer 

öppen och mångsidig diskussion kring ämnet och många forskare refererar än idag till hennes 

verk skrivna på 80-talet. Hon skrev 1984 en text där hon diskuterar vad som anses normalt 

och inte när det kommer till människors sexualitet och vad som upplevs vara önskvärt från 

samhällets sida. I denna text tar hon upp ämnen som homosexualitet och sexuellt avvikande 

drifter och hur detta påverkar människor i deras möjlighet att uttrycka och leva ut sin 

sexualitet. I sin text Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality 

diskuterar hon ifrågasättande och kritiskt kring hur normer skapar en hierarki utifrån vilka 

sexuella beteenden som är önskvärda och den inverkan det har på personer som anses vara 

avvikande, något som var uppseendeväckande vid publiceringstillfället då diskussioner kring 

sexualitet inte var lika öppna som idag. 

 

Quinn och Forsyth (2005) har skrivit en artikel där de utgår från Gagnon och Simmons 

kategorisering av sexualitet från 1967. Gagnon och Simmons delade in beteenden som 

normala, patologiska eller sociologiska, och Quinn och Forsyth vidareutvecklade denna 

grundidé för att passa bättre in i dagens samhälle. Quinn och Forsyth skriver om hur Internet 

har inneburit att personer med annorlunda sexuella böjelser lättare kan få kontakt med 

likasinnade och sprida information. De delar också in beteenden i normalt avvikande och 
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patologiskt avvikande, där det patologiskt avvikande är det som innebär sanktioner både från 

samhällets sida i form av lagar, men också sociala sanktioner från andra människor, medan de 

normalt avvikande beteendena bemöts med en viss acceptans från omgivningen. De gör också 

en distinktion mellan sexuella beteenden som utövas av en separat person och de som handlar 

om interaktion med likasinnade. 

 

En annan artikel som är värd att nämna är Canadian university students' perceptions of the 

practices that constitute "normal" sexuality for men and women (Todd. et al, 2008). Artikeln 

bygger på en enkätstudie med 104 psykologistudenter på ett kanadensiskt universitet där de 

undersökte vilka beteenden som ansågs vara normala eller inte, och huruvida denna 

perception påverkades utav om utföraren av handlingen var man eller kvinna. I de fallen där 

den som utförde handlingarna var en man ansågs 26 av de 33 handlingarna vara onormala av 

minst 25%, och 15 sågs som onormala av minst 50%. Av enkäterna som handlade om en 

kvinnlig utförare ansågs 24 av frågorna var onormala av minst 25%, och 13 onormala av 

minst 50%. Denna studie är intressant då den ger en tydlig bild av vilka beteenden som ses 

som normala och inte av de deltagande studenterna. 

 

I artikeln, Psychosexual diversity as the best representation of human normality across 

cultures (Popovic, 2006) diskuteras normalitet inom sexualitet i olika kulturer och samhällen. 

Författaren skriver om hur den skapas och vidmakthålls av biologiska, sociologiska, 

psykologiska och kulturella faktorer. Här diskuterar man också vilka skillnader som finns i 

vad som anses vara normalt/onormalt och av vilka anledningar det blivit så, och att den 

sexuella normaliteten varierar mellan olika kulturer och typer av samhällen. Ett beteende kan 

anses vara avvikande i en kultur, men ses som helt normal i en annan, och att detta beror på de 

existerande normerna i det specifika samhället. Det diskuteras även kring vilka faktorer det är 

som påverkar hur individens sexuella identitet utvecklas, däribland nämns den information 

individen tar del av (t.ex. i skolan och på internet). 

 

I Eva Bolanders (2009) avhandling, Risk och bejakande – sexualitet och genus i 

sexualupplysning och sexualundervisning i TV analyseras information rörande sex i svensk 

media, både radioprogram och TV. Bolander har här tittat på vad dessa program faktiskt 

innehåller och vilken information som förmedlas. Stort fokus ligger på hur de informerar 

kring riskerna med sex, men hon skriver också mycket om de normer som finns kring 

sexualitet och genus och hur detta påverkar den information som förmedlas. Här drar hon 
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paralleller till sexualundervisningen i skolan och vad den innehåller och diskuterar kring 

vilken inverkan moral, etiska tankegångar och befintliga uppfattningar i samhället får på den 

information som distribueras.  

 

5 Teori 

Under detta avsnitt kommer vi att beskriva de teoretiska begrepp och perspektiv vi har använt 

oss av för att belysa vår empiri samt för att fördjupa vår innehållsanalytiska studie. Vi har 

tänkt använda normalitetsperspektivet som ett övergripande analysinstrument samt 

komplettera detta perspektiv med centrala begrepp som vi finner är av intresse för att belysa 

den sexualitet som beskrivs på Ligga med P3:s hemsida.  Då man väljer att definiera dessa 

begrepp på olika sätt inom olika vetenskaper har vi därför valt att beskriva den sociologiska 

tolkningen av och synen på normer och normalitet, detta med hjälp av erkända 

samhällsteoretiker som Michel Foucault (2002) och Anthony Giddens (1998). Vi kommer 

också att utgå från Maria Bakardijevas (2003) teoretiska resonemang om virtuell gemenskap 

och vad det innebär att delta på sociala forum som internet tillhandahåller då vi utgår från 

hennes vetenskapliga artikel, Virtual togetherness: an everyday-life perspective.  Men först 

och främst kommer vi att återge en mer alltäckande beskrivning över normalitetsperspektivet 

då vi utgår från boken Normer och Normalitet i socialt arbete. Vi kommer att under vårt 

teoriavsnitt referera till fyra författare som har skrivit vars ett kapitel i boken och författarna 

är; Kerstin Svensson, Anders Östnäs, Katarina Jacobsson samt Hans Knutagård (2007). 

5.1 Normalitetsperspektivet 

Kerstin Svensson (2007) förklarar att det finns normer och ideal som vi människor vill leva 

upp till och vad vi betraktar som normalt bestäms och varierar över tid. Man har under en lång 

tid arbetat för att på olika sätt mäta och räkna fram den ”normala människan” och det som 

betraktas som normalt utgör ett rättesnöre trots att det finns ideal som ligger bortom det 

normala. När det gäller vårt sätt att tänka och handla florerar normaliteten då den upprätthålls 

av våra värderingar och normer. Svensson förklarar att vi aldrig kan betrakta normaliteten 

som homogen då vi är olika i ett samhälle och då vi genom avvikelsen utmanar normaliteten 

som både kan påkalla negativ uppmärksamhet, men också möjliggöra för förändring. 

Svensson menar att i varje sammanhang och i varje grupp föreligger det normala och det 

avvikande sida vid sida. Normen är närvarande, men också situationsberoende då de normer 
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som gäller i ett sammanhang, inte gäller i ett annat. ”Med en sociologisk förståelse av att 

normen representerar det kulturellt önskvärda kan man säga att olika kulturella sammanhang 

skapar olika normer” (Svensson, 2007 s. 19). 

Jacobsson (2007) utvecklar detta resonemang och hon förklarar att det normala där av både 

kan betraktas som åtråvärt eller avskyvärt oavsett vilka innebörder som läggs i det normala 

och som talar för att vi förhåller oss till dessa normer på ett eller annat sätt.  Normerna kan 

beskrivas som en grundläggande referenspunkt i ett jämförande identitetsarbete. Att uttrycka 

vad som är normalt påkallar samtidigt uppmärksamheten på vad som betraktas som 

avvikande.  

5.2 Om normer och sanktioner 

Eftersom vi har studerat Ligga med P3:s hemsida i syftet att belysa hur detta medium 

framställer sexualitet utifrån ett normalitetsperspektiv finner vi även att Giddens och 

Foucaults samhällsteorier om normer och människans sexualitet är användbara i vår analys.  

Giddens påtalar att det finns sexuella normer i alla typer av samhällen och att dessa normer 

godkänner eller förkastar sexuella yttringar. Normernas innehåll varierar mellan olika 

kulturer, vilket påtalar att de sexuella responserna är inlärda snarare än medfödda.  De sociala 

normerna åtföljs av sanktioner som främjar konformitet och hindar avvikelse. ”En sanktion 

omfattar varje reaktion från andra personers sida på hur en individ eller grupp beter sig som 

syftar till att säkerställa att en given norm efterlevs” (Giddens, 1998 s. 211). Sanktionerna kan 

dels vara positiva för de som efterlever normen och får belöning för att vara konforma, eller 

negativa då de avvikande straffas för sitt beteende som inte överensstämmer med normerna. 

Giddens redogör även för de informella eller formella typerna av sanktioner. En formell 

sanktion omfattar en grupp människors eller en organisations uppgift att se över att normerna 

följs. Till exempel vårt rättssystem i form av juridiska lagar där poliser och domstolar ställer 

oss inför rätta om vi inte efterlever en given(bestämd) norm. Informella sanktioner infaller 

mer som spontana reaktioner på bristande konformitet (Ibid). 

5.3 Sanningen om könet 

Michel Foucault (2002) undersöker talet om könet i hans välkända verk, Sexualitetens historia 

– Viljan att veta.  Foucaults arbete bygger dels på hans intresse för förhållandet mellan det 

normala och det patologiska, men han ville framförallt undersöka hur dessa två aspekter har 
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funnits närvarande i frågan om könet.  En av hans grundläggande tankar berör människans 

talesätt som gör sig gällande att könet och sexualiteten skulle vara förtryckande. Foucault var 

dock inte intresserad av att veta varför vi är förtryckta, utan varför vi påstår att vi är förtryckta 

och vad effekterna blir av ett sådant antagande. Foucault drar slutsatsen att det skapar en 

mångfald av tal om sexualiteten då han menar att människans förmåga att säga allt om sitt kön 

har blivit mer radikal under de tre senaste århundradena. I boken undersöker han relationerna 

mellan makten och talet om könet ur ett historiskt perspektiv och menar att vi har utvecklat ett 

tankemönster om idén att det finns en sanning om könet. Sanningen om könet kopplas 

samman med maktens behov av att veta. (Foucault, 2002) 

Såväl 1700- som 1800-talet gav upphov till en taleexplosion om könet då det sexuellt 

avvikande framkom och noga granskades. Tanken om familjen som en monogam 

äktenskaplig cell luckrades upp och istället började olika former av sexualiteter framträda.  I 

västvärlden utarbetades procedurer om att avslöja sanningen om könet som organiserades 

kring former av maktvetande. Foucault kallar denna procedur för scientia sexualis, och 

menade att detta både började prägla utbildning, rättsväsende och psykiatrins syn på 

sexualitet. Foucault menar att uppdelningen mellan normalt och patologiskt tillkom och 

styrdes av viljan av att veta (Ibid.). 

Frågan om könets frihet samt om den kännedom man har om det, med rätten att tala om det, 

får en ny betydelse då den under den här tiden knyts till politiken. Foucault påpekar att det 

utvecklas en så kallad talpolis som kontrollerar vad som får sägas, när man får tala om könet, 

hur och i vilken situation samt inom vilka sociala relationer ”zoner” man kan tala om könet.  

Könet administreras och börjar plötsligt lyda under den offentliga makten då befolkningens 

sexuella beteenden blir föremål för analys och ingripande. Mellan staten och individen 

utvecklas ett system av tal och vetande då Foucault menar att man inte säger mindre om 

sexualiteten, utan mer. Talet om könet får nya utgångspunkter då tigandet eller förbudet mot 

att nämna saker om sin sexualitet ter sig på nya sätt. Foucault understryker att talet om könet 

förstärker medvetandet om en fara som därmed ökar behovet att tala om det.  På detta sätt 

beskriver Foucault att de moderna samhällena inte har dömt könet att stanna i skuggan då 

samhället ständigt talar om det, och samtidigt framhäver det som hemligt (Ibid). 

Maktmekanismerna jagar könet genom att belysa människans sexualitet, klassificera de 

normala kontra de onaturliga inslagen, genom talet om könet och utifrån dess förhållande till 

lagen.  Foucault sammanfattar sin teori om sanningen om könet genom att skriva; 
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 Å ena sidan kommer den att rättfärdiga sin med makt och tvång genomförda utbredning genom 

att häva principen att all sexualitet bör lyda under lagen, eller rättare att den blir sexualitet först 

genom lagens verkan: ni måste inte bara underordna er sexualitet under lagen, utan ni får en 

sexualitet endast om ni underkastar er lagen. (Ibid, s 132) 

5.4 Virtuell togetherness 

Artikeln Virtual togetherness: an everyday-life perspective belyser de erfarenheter och motiv som 

leder internetanvändare till att antingen engagera sig eller hålla sig borta ifrån olika former av virtuell 

gemenskap. Artikelns författarinna Bakardijeva (2003) menar att det är viktigt att förstå vilka 

typer av behov och värderingar virtuella gemenskaper tjänar och under vilka omständigheter. 

Användandet av Internet som socialt forum, vilket Bakardijeva kallar virtuell samhörighet, 

kan te sig på olika sätt.  De slutsatser som lyfts fram i artikeln är att virtuell samvaro eller 

virtuell gemenskap kan betraktas och liknas med ”äkta” reell gemenskap då samvaron 

upprätthålls av den kommunikation som förs på Internet. I alla former av virtuell samhörighet, 

menar Bakardijeva att oavsett brukandet av internet, producerar användandet ett värde för 

andra då innehåll, utrymme och diskussionsämnen legitimerar en praktisk möjlighet för 

människor att göra sig delaktiga. 

Bakardijeva beskriver något hon kallar för virtual community, då hon menar att man kan 

betrakta Internet som ett virtuellt samhälle vilket tillhandahåller människor en möjlighet att 

stärka sin privata sfär (empowering). Deltagandet utgörs och påverkas i sin tur av kulturella 

trender (immobile socialization) då socialiseringen av privata erfarenheter delas genom 

elektroniska nätverk, istället för att interaktionen sker mellan människor, face – to – face 

(Ibid.).  

5.5 Teoretiska begrepp 

Nedan följer en lista med de beskrivningar av begrepp vi kommer att använda oss av 

och diskutera kring i vår analys. 

 Norm: Begreppet norm kommer från grekiskans ord nomos som betyder lag. 

Norm är en regel eller föreskrift som omfattar förhållningsregler gällande hur 

man bör uppföra sig i olika sammanhang (Östnäs, 2007).  

 Social norm: En social norm påkallar dessutom någon form av sanktion om 

man avviker från normen (Ibid).  
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 Normalitet: Normer förknippas i sin tur med begreppet normalitet, med 

vilket menas vad som avses vara ett normalt tillstånd. Östnäs (2007 s. 66) 

refererar till Madsen (2006) som delar upp normaliteten i sex kategorier som 

belyser spänningen mellan det normala och det abnorma på olika sätt och då 

vi kommer att belysa fyra av dessa:  

 

1. Den statiska normaliteten vanlig ovanlig 

2. Den kulturella normaliteten rätt fel 

3. Den juridiska normaliteten laglig olaglig 

4. Den etiska normaliteten  värdig ovärdig 

 

 Sexualitet, Sex, Sexuell normalitet: Knutagård (2007) beskriver att ordet 

sexualitet är nära sammankopplat med ordet sex. Sex handlar för det mesta 

om det sexuella samlivet, t.ex. samlag, erektion eller orgasm, medan 

begreppet sexualitet omfattar något mer. Knutagård definierar begreppet 

sexualitet med att vara närvarande biologiskt (att kunna), psykologiskt (att 

vara) och socialt (att få lov) inom och mellan individer under kulturhistorisk 

tid och plats. Med denna beskrivning menar han att vi får en inblick i hur 

omfattande och mångfaldig vår syn på sexualitet kan vara, och att vi snarare 

bör prata om sexualiteter, än en sexualitet. Då det är svårt att beskriva en 

”normal sexualitet” menar Knutagård att vi trots detta utgår från att det finns 

en i verkligheten, dvs. att det råder en föreställning om sexuell normalitet. 

Den sexuella normaliteten medför diskussioner om vad som är 

normal/naturlig och avvikande sexualitet.  

 Heteronormativitet är ett begrepp som beskriver den heterosexuella 

livsformen och som är den normgivande utgångspunkten när det gäller vår 

sexualitet (Ibid.). Knutagård hänvisar till Rubins (1984/2007) som förklarar 

att de sexuella handlingar som är positivt sanktionerande, utgörs av dem som 

lever i en frivillig, icke-kommersiell, monogam tvåsamhet, mellan två 

personer av motsatt kön, ur samma generation, utan sexuella hjälpmedel och 

med syfte att skaffa barn. De som utför sexuella handlingar utanför denna 

norm anses av majoritetssamhället som ”onormal” och ”onaturlig” (Ibid).  
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6 Resultat och analys  

Vi har tagit del av Ligga med P3:s hemsida, ett socialt forum som har som funktion att 

informera sina läsare om människans sexualitet på varierande sätt. Redaktionens aktörer 

består av två reportrar samt en sexualrådgivare som producerar och publicerar det material 

som läggs upp på hemsidan. Sexualrådgivaren är den som besvarar läsarnas frågor som berör 

sex och samlevnad och där denne delger sina resonemang kring sexualitet och relationer. 

Aktörerna publicerar inlägg i den så kallade newsfeeden.  Materialet bygger på texter och 

bilder som tillsammans utgör dessa så kallade nätbaserade inlägg och som enligt vår 

uppfattning utgör det centrala innehållet på hemsidan. Hemsidan erbjuder läsarna en 

möjlighet att orientera sig bland allt material genom att dels tillhandahålla läsarna en 

sökmotor på hemsidan, men också ett inläggsarkiv som sträcker sig tillbaka till 2010 och har 

varit oss till stor hjälp i utförandet av vår undersökning.  

Inläggen varierar i dess utformning samt innehåll, och skiljer sig avsevärt i storlek. Nedan 

följer en kort beskrivning över de inlägg vi har valt att använda oss av i vår undersökning och 

som vi kommer att presentera i vår analys. Vi benämner en del av materialet som chattinlägg. 

Chattinläggen består av utdrag från chattkonversationer mellan Ligga med P3:s 

sexualrådgivare och en person som gjort sig delaktig på hemsidan genom att ställa en fråga 

som han/hon efterfrågar ett svar på. I vissa fall kan inlägg även handla om frågor som skickats 

in till hemsidan där sedan frågan och svaret publiceras i newsfeeden. Andra inlägg publiceras 

mer spontant på redaktionens eget initiativ, där de tar upp saker de vill belysa och diskutera.  

Dessa inlägg kan bl. a. ha ett innehåll av politisk eller informativ karaktär, eller en uppmaning 

från redaktionens sida att man bör testa på något, till att man bör våga stå upp för sina 

rättigheter när det gäller t.ex. sin sexuella identitet. Med jämna mellanrum har hemsidan 

temaveckor där de väljer att belysa ett specifikt ämne som då under denna period får ett stort 

utrymme i newsfeeden. Sammanfattningsvis kan vi se att inläggen kan publiceras både som 

gensvar på frågor från läsare, men redaktionens aktörer kan också publicera inlägg på eget 

initiativ inom de ämnen de finner relevanta. 
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6.1 Tema 1 – Sexuella handlingar och beteenden 

Vi har genom vår kodning urskönjt vilka olika typer av sexuella beteenden och handlingar 

som tas upp och diskuteras i inläggen på hemsidan, för att undersöka vilka olika sexuella 

avseenden som inkluderas och hur de beskrivs. 

De beteenden/handlingar som vi har kunnat urskilja är: Analsex, BDSM
1
 (inklusive golden 

showers), dirty talk, fisting, förspel, gruppsex, incest, onani, oralsex, petting, porr, 

prostitution, användande av sexleksaker, sexuella preferenser/fantasier, tidelag samt 

vaginalsex. 

Vi kunde märka stora skillnader både i hur mycket de olika handlingarna/beteendena togs upp 

på hemsidan, men också i hur de beskrivs och till vilket syfte. 

6.1.1 Hur mycket utrymme får det? 

Vi fann stora skillnader när de gällde antalet beskrivningar av de olika 

beteendena/handlingarna. Något som fick väldigt mycket utrymme var analsex, men även 

BDSM, porr, onani, sexuella preferenser/fantasier samt vaginalsex var frekvent 

förekommande. De saker som fick minst utrymme på hemsidan var tidelag, fisting och incest. 

Vi uppmärksammade också att vissa beteenden förekom främst i samband med något annat 

beteende, t.ex. petting och oralsex i samband med inlägg rörande penetrationssex. Dessa två 

kategorier (petting och oralsex) fick lite utrymme separat och beskrevs ofta som njutningsbara 

komplement till själva penetrationsakten.  

Fördelningen av ämnena efter antalet inlägg intresserade oss, eftersom det skapar en 

uppfattning om vad hemsidan väljer att ta upp och vilka ämnen de eftersträvar att belysa. 

Både analsex och BDSM benämns ofta som så kallade tabubelagda ämnen, och här kan vi se 

att Ligga med P3 eftersträvar att informera om ämnen som annars kommer i skymundan i den 

traditionella sexualundervisningen och som människor inte kan diskutera lika öppet just på 

grund av tabun. I boken, Ungdomar, sexualitet och relationer talar författarna om att det 

fortfarande är ett traditionellt och konservativt synsätt som dominerar i sex- och 

samlevnadsundervisningen i skolan vilket gör att många ungdomar inte får tillräckligt med 

undervisning, information och rådgivning i ämnet (Magnusson, Häggström och Nordin, 

2009). 

                                                           
1
  BDSM: Bondage – Domination- Sadism - Masochism 
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I vissa fall kunde vi också se att en del handlingar som exempelvis vaginalsex fick ett större 

utrymme på hemsidan, då vi uppfattar att det finns en underliggande norm kring att denna 

handling är vanligt förekommande och att vaginalsex är ett typiskt exempel på vad Madsen 

(2006) kallar för den statiska normaliteten. Vi tänker oss även att informationen om en del 

beteenden/ handlingar gavs mer utrymme på hemsidan för att det just finns intressanta 

diskussioner kring ämnet som t.ex. med porr och prostitution. 

6.1.2 På vilket sätt beskrivs det? 

Hur de olika handlingarna eller beteendena beskrivs fångade vårt intresse då det visar både på 

vad hemsidan har för syfte med inläggen, men också gällande vilka rådande uppfattningar 

som finns i samhället om de olika ämnena. 

Inläggen som handlar om analsex och BDSM har en stark informativ betoning, både med 

information om det praktiska utförandet, men också information som syftar till att slå hål på 

myter och missuppfattningar. Något som beskrivs och tydliggörs med tanke på ett av 

inläggens huvudrubriker, ”Heterokillar: våga testa att ta den i röven!” (1).  Detta kan ha att 

göra med just att ämnena ses som tabubelagda och att det därför behövs saklig information 

inom området.  

Även inlägg rörande bl.a. onani och vaginalsex har en starkt informativ framtoning, där man 

ger tips och råd för att öka njutningen och diskuterar olika problem som kan förekomma inom 

området. Här kan man snarare säga att det handlar om att bemöta ett uttalat intresse från 

läsarnas sida, då flertalet inlägg består av inskickade frågor som besvaras på hemsidan.  

I flera av kategorierna kan vi också se att inläggen får en politisk och samhällsdiskuterande 

anknytning, eftersom flertalet inlägg berör debatter som är aktuella i samhället. ”Lagen gör 

att sexarbetarna blir mer utsatta för våld” (2) är ett inlägg som informerar läsarna om att 

socialarbetare arbetar aktivt med att upprätta kontakt med prostituerade på Malmös gator. 

Prostitution är ett sådant ämne, där stor vikt läggs vid vilka lagar som gäller och vad dessa 

innebär för de som kommer i kontakt med prostitution och då vi kan se att det tydligt förs en 

diskussion kring detta på hemsidan.  Men också diskussioner kring den bild som finns i 

samhället av prostituerade och vad det finns för alternativa sätt att se på det. Ligga med P3-

redaktionen uppmanar läsarna om att ta del av deras tema om prostitution som de upplever är 

ett viktigt tema att diskutera. De belyser och diskuterar Sveriges sexköpslag samt frågan om 
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det existerar frivillig prostitution. Inläggen vinklar temat från olika perspektiv med hänvisning 

till en rad intervjupersoner som är insatta i ämnet.  

Porr är också ett ämne som diskuteras på ett mer politiskt plan, där de pratar mycket om hur 

porren produceras och hur människor framställs i dessa, ofta med en heteronormativ och/eller 

jämställdhetsaspekt. 

Andra ämnen diskuteras främst på ett mer lättsamt sätt vilket Ligga med P3 gör genom att 

väva in en stor portion humor. Sexleksaker och sexuella preferenser/fantasier är exempel på 

detta, där man genom korta och humoristiska inlägg, på ett öppet sätt ger tips och råd kring 

hur eller på vilket sätt man bör använda leksakerna. Dessa inlägg innehåller en del 

humoristiska inslag som att prata om udda fetischer, att slicka någons fingrar eller att tända på 

någon som röker. De delger informationen i sina inlägg på ett sådant sätt att det både kan 

chockera och uppbringa skratt. Genom dessa inlägg kan vi se att sidan informerar kring saker 

som kan vara genanta att fråga andra om, och genom användandet av humor kan vi också se 

att de humoristiska inslagen avdramatiserar diverse sexuella preferenser som de talar om.  

6.1.3 Vad är normalt? 

Genom att titta på vad som nämns, hur det nämns och hur mycket det nämns så får också 

läsaren en bild av vad som betraktas som normalt eller inte. När vissa sexuella beteenden 

exkluderas kan detta tolkas som att de på något sätt ses som onormala eller oönskade, på en 

hemsida som i sin helhet utger sig för att vara mycket öppen och inkluderande. Kommentarer 

skrivna inom vissa ämnen kan därmed förstärka bilden av huruvida beteendet ses som normalt 

eller inte då Giddens (1998) påtalar att de sexuella normerna i vårt samhälle godkänner eller 

förkastar sexuella yttringar. 

Analsex är ett sådant ämne som tas upp relativt frekvent på hemsidan, med mycket 

diskussioner och information kring ämnet. Ligga med P3 säger själva att analsex är tabubelagt 

och även att det ges alltför lite information kring det i sexualundervisningen, vilket kan vara 

en anledning till att de ger det så stort utrymme. Att det saknas information om ämnet i 

skolundervisningen påtalas återigen då en frågeställning av en lärare besvaras på hemsidan, i 

inlägget ”Är analsex bra som första val när man har sin debut?” (3).  Inlägget beskriver att 

man som lärare oftast får bemöta elevernas funderingar kring analsex och att eleverna undrar i 

sig om beteendet är okej att utöva som första val när man väljer att ha sin debut. Ligga med 

P3 besvarar läraren med att påtala de fördomar som finns:  
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Ja, analsex kan vara ett förstaval vid sex. Det finns faktiskt mycket föreställningar och 

fördomar kring analsex. Faktum är att analsex kan göras på så många sätt: slick, smek, 

tungkyssar, fingrar, penetrering av och vid rövhålet. Och vad är det som säger att analsex är 

värre/farligare än vaginalsex? Det är ju trots allt vid vaginal penetrering många tjejer upplever 

samlagssmärtor... 

Ligga med P3 påtalar att analsex må vara tabubelagt, men upplyser läsarna om att det faktum 

är relativt vanligt då de hänvisar till en undersökning gjord av Ungkab. Undersökningen visar 

på att nästan 40 % av svenska ungdomar upp till 29 år, har testat analsex vid något tillfälle.  

I inlägg som bl. a. "Jag skulle ju tydligen ha analsex för att jag var bög" (4) kan man utröna 

de normer och förväntningar som finns kring ämnet. Det finns en uppfattning om att analsex 

mest utövas av homosexuella män och att dessa förutsätts njuta av det. I flertalet inlägg och 

frågor från läsare kan man se att det finns en oro att det skulle vara onormalt för 

heterosexuella män att ha analsex och att tycka om det, just för att det avviker från den 

befintliga heteronormen. I dessa frågor, och även andra, kan man tydligt se att den statiska 

normaliteten gör sig levande, genom att läsarna efterfrågar information om hur vanliga saker 

är, för att försäkra sig om att de är normala, varpå hemsidan ofta intygar för läsaren att 

beteendet är vanligt, och att detta fungerar som ett slags godkännande att utöva beteendet. 

Sammanfattar vi inläggens centrala innehåll kan vi se att Svenssons (2007) resonemang kan 

appliceras, då hon påtalar att i varje sammanhang och i varje grupp föreligger det normala och 

det avvikande sida vid sida. På detta sätt kan man säga att normerna blir tydliga från båda 

håll; läsaren vill veta att det den sysslar med inte är onormalt, eftersom de då kan betraktas 

om avvikande, och hemsidan använder begrepp som ”vanligt” och ”normalt” för att 

uppmuntra läsaren att acceptera sina böjelser. 

 

Det finns också exempel på hemsidan där de på ett tydligt sätt uppmärksammar normer och 

mer eller mindre ifrågasätter dem, som i inlägget ”Media förknippar BDSM med kidnappning 

och tortyr”(5). I deras inlägg om BDSM används normer för att belysa att beteenden inte 

behöver vara nödvändigtvis negativa och oönskade bara för att det finns normer som talar 

emot dem och som infaller i form av spontana reaktioner på bristande konformitet, något 

Giddens (1998) kallar för en informell sanktion, utan att det är viktigt att ibland våga gå emot 

det som anses vara normalt om man så önskar.  
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6.1.4 Gränsdragningar 

Genom att ge vissa ämnen mindre utrymme, eller att utesluta dem helt, kan detta påverka 

bilden av vilka beteenden som uppfattas vara normala och inte. Här blir det också relevant hur 

de beskrivs, där en ogillande ton kan ge intrycket av att beteendet är onormalt och alltså 

mindre önskvärt.  

Incest är något som går emot normer i vår kultur och som även är olagligt i vissa fall. På 

hemsidan tas ett fall av incest upp, och även om det specifika fallet handlar om personer som 

är tillräckligt lite relaterade för att det inte ska vara olagligt, kan man ändå utröna en negativ 

ton från skribentens sida och ett starkt avrådande från böjelsen. Den negativa ton man kan 

urskönja är ännu ett exempel på att hemsidan gör läsarna medvetna om den kulturella 

normalitet som existerar i vårt samhälle.  Den kulturella normaliteten som påtalar hur vi 

tänker om vad som är rätt eller fel, och då Ligga med P3:s spontana reaktion när det gäller att 

ingå en relation med en släkting, förkastas och betraktas som fel. (Detta inlägg kommer att 

diskuteras mer ingående under tema 3). 

 

Ännu mer tydligt att de sociala normerna ibland kan vara mer styrande än de lagstadgade ser 

vi i inlägget, ”Kommer sex med djur att förbjudas?”(6) där hemsidan kort och koncist 

informerar om ett lagförslag om att förbjuda tidelag, d.v.s. sex med djur. Faktum kvartstår 

dock att det än så länge är fullt lagligt att ha sex med djur i Sverige, så länge man inte skadar 

djuret under akten. Ändå är detta inlägg det enda som över huvud taget tar upp ämnet på 

hemsidan. Detta kan man förstå med att det finns så starka kulturella normer i vårt samhälle 

som talar för att människor inte ska ha sex med djur, och att det därav inte inkluderas i 

diskussionerna kring olika sexuella handlingar. Här kan vi tala om både kulturell och etisk 

normalitet (Madsen; 2006), där ett beteende, trots att det tillåts enligt lag, ändå anses vara 

avvikande och oönskat. Precis som att det finns människor som tänder på att bli slagna under 

sexakten, finns det människor som tänder på att ha sex med djur. Dock är normerna så pass 

starka i det senare fallet att beteendet i stort sett helt exkluderas från diskussioner om sexuella 

handlingar på hemsidan, och i det fallet det nämns endast berör ett lagförslag om att förbjuda 

det. 

6.1.5 Skam 

När man läser inläggen i frågespalten kan man tydligt se att folk efterfrågar bekräftelse för att 

de är normala; normaliteten är viktig. Även i svaren fungerar normalitet som en form av 
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legitimering till beteenden, där en handling som kan anses vara normal på så sätt också blir 

mer okej att utföra. Men hemsidan påtalar också hur skam kan uppkomma i samband med 

vilken inverkan normer har på hur folk ser på sin sexualitet och sina böjelser.  

Skam är något människor kan känna när de utför eller vill utföra beteenden som går emot 

normerna, en effekt av att bryta mot normaliteten. Löfgren-Mårtenson och Månsson (2010) 

exemplifierar detta genom sin förklaring att det finns normer som säger att tjejer inte bör 

tycka om att kolla på porrfilm, och det kan då få tjejer att känna skam när de faktiskt finner 

det upphetsande. Unga killar har lättare att öppet tala om sin porrkonsumtion eftersom det inte 

finns liktydiga normer för dem (ibid).  Här kan man se en mer ifrågasättande attityd från 

Ligga med P3:s sida, där läsarna snarare uppmuntras att strunta i normerna och göra det de 

själva känner för. En liknande diskussion kan vi se rörande onani, som också är ett område 

som människor känner skam inför. Dock vi man se att hemsidan i båda fallen till viss del 

använder sig av just normalitet för att berättiga beteenden. 

6.2 Tema 2 - Sexuell identitet med fokus på sexuell läggning  

I den här delen av vår analys kommer vi att redogöra för hur Ligga med P3:s hemsida belyser 

frågor om sexuell identitet med fokus på sexuell läggning. När vi sammanställer inläggens 

huvudsakliga innehåll, kan vi se att texterna belyser sexuell läggning i form av att diskutera 

och redovisa för HBTQ
2
-frågor på en mängd olika sätt. Dels berör inläggen politiska 

diskussioner om HBTQ-personers rättigheter i samhället med hänvisning till politiska debatter 

och lagbeslut, men inläggen präglas också av redaktionens egna personliga värderingar och 

kommentarer kring ämnet. Inläggen upplyser också läsarna om de (allmänna) sexuella 

rättigheter som finns. Detta gör Ligga med P3 genom att hänvisa läsarna till inriktade 

informationssajter, undersökningar samt andra institutioner som erbjuder någon form av 

expertis eller hjälp på området.  Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att inläggen 

involverar diskussioner, ett ifrågasättande samt ett medvetandegörande kring de sociala och 

lagstyrda normer som finns i samhället när det gäller acceptansen av människors sexuella 

identitet och sexuella läggning. Vi kan därmed se att inläggen som berör HBTQ-frågor 

belyser den så kallade heteronormen. Vi drar denna slutsats utifrån att de flesta inlägg som vi 

kommer att redovisa i analysen, uttalat eller outtalat belyser heteronormen på ett eller annat 

sätt. Dels genom att inläggen påtalar att det råder en heteronorm i vårt samhälle, men också 

                                                           
2
 HBTQ: Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner, Queer 
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genom att de ständigt besvarar frågor som berör folks rädslor och oro när det gället att leva 

utanför heteronormens strikta ramar. 

 

6.2.1 Det virtuella samhället 

Ligga med P3 tillhandahåller sina läsare en möjlighet att skicka eller skriva in sina 

funderingar om sin sexualitet då frågorna besvaras av redaktionens sexualrådgivare. Inläggen 

kan betraktas som en form av chatt då inläggens storlek och utformning varierar från inlägg 

till inlägg. Chattinläggen kan ses som ett fritt tillfälle för läsarna att uttrycka sig och göra sig 

delaktiga i en konversation som berör deras sexualitet, eftersom diskussionerna involverar 

”tabubelagda” ämnen som kanske vanligtvis är svåra att prata om i andra sociala 

sammanhang. 

Utifrån Bakardijevas (2003) teori om virtuell gemenskap, tänker vi oss att inläggen 

tillhandahåller chattanvändarna en möjlighet att genom sitt deltagande på forumet uttrycka 

sina funderingar, rädslor och önskningar om att saker och ting bör förändras när det gäller 

samhällets syn och upprätthållande av normer om sexualitet. Läsarnas och deltagarnas 

anonymitet ger dem möjlighet att uttrycka sina privata och personliga erfarenheter när det 

gäller oro och bekymmer för samhällets reaktion på att deras sexuella identitet/ sexuella 

läggning kan betraktas som avvikande. På samma sätt kan det tänkas att Ligga med P3:s 

hemsida genom sina publicerade inlägg, stärker de läsare som berörs av ämnena, i enlighet 

med Bakardijevas (2003)  resonemang kring empowering. Inläggen ovan ger oss även en bild 

av att en virtuell gemenskap kan utgå från situationsanpassade fenomen då Ligga med P3, 

utifrån tidpunkt och vad som ligger på agendan i samhällsdebatter, väljer att låta vissa 

ämnesområden ta större utrymme på hemsidan än andra när de väljer att publicera antal 

inlägg.  Vi drar därför slutsatser om att Ligga med P3 kanske väljer att belysa HBTQ-frågor 

och ge ämnet ett stort utrymme på hemsidan eftersom det kan tänkas att individerna som gör 

sig delaktiga på hemsidan efterfrågar just detta. Det kan också vara ett sätt för Ligga med P3 

att tillhandahålla sina läsare ett erkännande av att deras sexuella läggning existerar som 

sexuella identiteter, och som även andra har erfarenhet av vilket gör att hemsidan visar att det 

finns gemenskap och socialt stöd att tillgå, ett så kallat virtuellt samhälle. 

Nedan följer ett antal inlägg vars innehåll beskriver ovanstående resonemang.  

”Hur ska jag komma ut som gay?”(7), är titeln på ett inlägg vars innehåll berör frågan att 

berätta för omvärlden om sin nya sexuella läggning. I detta inlägg ber en 16 årig kille om tips 
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på hur det är enklast att komma ut som homosexuell då han beskriver sin rädsla för hur livet 

kommer att vara efteråt, samt hans oro för vänners och familjs reaktion. Hans fråga besvaras 

med att bekräfta att hans känslor är vanligt förekommande då Ligga med P3 skriver ”De flesta 

som inte har berättat om sin sexuella läggning brukar oroa sig och vara rädda för 

reaktionerna”. De ger därefter killen ett tips på att han ska berätta det för någon som står 

honom nära och att det är viktigt att han ska kunna känna att han kan vara sig själv och leva 

fullt ut. Han hänvisas till att ta kontakt med någon utomstående och föreslås då en kontakt 

med ungdomsmottagningen eller kuratorn på skolan, om han upplever stort obehag eller 

ångest över sina känslor.  

 

I ett annat inlägg, ” Vad händer om ens sexuella läggning inte accepteras?” (8) besvarar 

hemsidan liknande funderingar om vad som sker om man inte har möjlighet att leva ut sin 

sexualitet på grund av religionstillhörighet och familjens icke-acceptans. Ligga med P3 

reagerar starkt på personens berättelse vilket märks tydligt i deras svar då de skriver att 

situationen skall betraktas som extremt allvarlig och oacceptabel. De liknar situationen med 

hedersrelaterat våld och skriver att ”det kan drabba personer som lever och känner saker 

utanför heteronormens strikta ramar”. 

 

De påpekar även att det bryter ett tabu om man lever som eller är icke-heterosexuell, vilket 

kan uppfattas som att det påför skam inom familjen, trossamfundet eller hos vännerna, samt 

att det är liknande mönster i olika kulturer, familjemönster och religioner. Som i föregående 

inlägg påpekar hemsidan att negativa känslor kan uppkomma om man inte har möjlighet till 

att leva ut sin sexualitet då de nämner ångest, självkänsla och depression som följder. Ligga 

med P3 hänvisar därefter till en undersökning gjord av Ungdomsstyrelsen som visar på att en 

av fem unga HBT-personer anger att de har varit utsatta för våld av olika slag inom familjen. 

Hemsidan påpekar att det är en alarmerande siffra och skriver att ”Du ska veta att det 

ALDRIG är okej att bli fördömd på grund av din sexuella läggning”. 

 

Med detta uttalande ger de därefter personen råd om att ta kontakt med ett professionellt 

skyddsnät och nämner polis, socialtjänst samt skola. De hänvisar även personen till att besöka 

en hemsida som beskriver mänskliga rättigheter och avslutar inlägget med att understryka 

”Låt dig aldrig förtryckas. Glöm aldrig dina rättigheter och att våld och kränkningar är 

förbjudna handlingar!”. 
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6.2.2 Heteronormen 

Om man betraktar inläggens innehåll utifrån Giddens (1998) teori, uppmärksammar vi att 

hemsidan påtalar att det finns normer i vårt samhälle som godkänner eller förkastar vissa 

beteenden som har med vår sexuella läggning och identitet att göra. I fallen ovan signalerar 

inläggen att heteronormen brer ut sig då de sexuella yttringar som har med heterosexualitet att 

göra godkänns av omgivningen, till skillnad från den homosexualitet som diskuteras i 

inläggen. Chattinläggen skildrar nämligen besökarnas funderingar om att komma ut som 

homosexuell då de beskriver sin rädsla för omgivningens reaktion. Ligga med P3 besvarar i 

sin tur besökarnas funderingar med att påtala att deras rädsla är vanligt förekommande då de, 

genom sina svar, till viss del upprätthåller synen på homosexualitet som avvikande. 

Samtidigt som Ligga med P3 medvetandegör synen på homosexualitet som avvikande, genom 

att påtala vilka normer det är som styr, så ifrågasätter de också normerna genom att belysa de 

konsekvenser som heteronormen för med sig. Vi tolkar det som att hemsidan erbjuder läsarna 

en möjlighet att sätta sig in i nya perspektiv för att läsarna ska kunna argumentera för egna 

ståndpunkter, samt att Ligga med P3 hjälper deltagarna att bygga allianser och gemensamhet 

med andra människor som bär på liknande erfarenheter. Vi kan se att hemsidan bidrar till 

stimulerande möten för de som söker svar och gemenskap när det gäller sin sexualitet som går 

utanför den rådande heteronormen. Den virtuella samhörigheten skapar också förutsättningar 

för individerna att hantera sina utmaningar och de problem som vardagslivet för med sig. Å 

andra sidan får man även tänka på att de sociala online-relationer som pågår skapar nya 

tolkningsramar för hur man ska ta itu med grundläggande problem i vardagslivet (Bakardijeva 

2003). Vi kan därför ana att de privata samtal som förs på Ligga med P3:s hemsida också kan 

bli problematiska då insynen i konversationernas verkan är ytterst liten. Med insyn menar vi 

att hemsidan väljer att besvara en frågeställning som ställts av en anonym person och det svar 

Ligga med P3 bidrar med, kan tolkas på flertaliga sätt beroende av vem som tar del av 

informationen.  På detta sätt uppmärksammar vi det tunga ansvar Ligga med P3 har när det 

gäller att publicera inlägg och besvara individers funderingar på ett tillförlitligt och rättsäkert 

sätt. Inläggens innehåll sänder ut en mängd information som kan tolkas på en mängd olika sätt 

och kan därmed skapa goda så väl som riskfyllda konsekvenser för de individer som tar del av 

informationen på deras hemsida och vad de väljer att göra med den information de fått del av.  

Nedan följer ett par exempel på hur Ligga med P3:s skribenter väljer att publicera inlägg som 

demonstrerar deras egna ställningstaganden kring att leva utan för den heterosexuella normen 

och då skribenterna tar till en politisk ståndpunkt. Som vi nämnde tidigare, publicerar Ligga 
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med P3 inlägg som skildrar redaktionens egna personliga värderingar och åsikter om att 

komma ut som icke-heterosexuell. Hemsidan belyser heteronormen som problematisk och 

skribenterna som ansvarar för publiceringen av inlägg delger och uttrycker sina värderingar 

och åsikter i förhållande till de frågor som ställts. Inläggen upplyser att det råder en homofobi 

i samhället och redaktionens egna värderingar genomsyrar inläggens centrala innehåll. En av 

Ligga med P3:s skribenter väljer att upplysa läsarna om bland annat internaliserad homofobi. 

”Största homofoberna är bögarna och flatorna själva” (9) är titeln på ett inlägg där 

skribenten uttrycker att även om det känns som att samhället bli mer öppet och tillåtande mot 

HBTQ-personer, är det fortfarande svårt för samkönade par att hålla handen offentligt utan att 

få blickar eller glåpord kastade efter sig. Inlägget delger därefter en förklaring på varför det 

existerar en internaliserad homofobi då skribenten skriver: 

Det kan handla om att man undviker eller är rädd för att bli kategoriserad som avvikande. Man 

vill inte vara den där eller flatan. Vi växer upp i en värld där bilder av heterosexuella par 

projiceras på oss överallt. Tänk bara på exempeluppgifterna i matteböckerna där det handlar om 

Adam och Evas gemensamma husränta. 

Ligga med P3:s skribent avslutar sitt inlägg med att uttrycka att vi har heterosexualiteten i 

ryggmärgen och att det är självklart att det skapar en påverkan hos bögarna och flatorna 

själva. En annan av Ligga med P3:s skribenter tydliggör också sina åsikter genom att 

informera läsarna om ett tidigare inlägg, "Marriage is between a man and a woman" (10) då 

skribenten kommenterar ett politiskt uttalande av Michele Bachmann (amerikansk 

republikansk politiker) och skriver ”Skön brud! Du, klubben för extremt förlegade åsikter 

ringde och ville ha tillbaka sin människosyn”. 

 

Att hemsidans inlägg och centrala innehåll berör sexualitet och får en politisk förankring i sig, 

är inte märkligt. Rubin (1984) menar att liksom kön, är sexualitet också förankrat med politik 

då Rubin menar att vi kan betrakta sexualiteten som en organiserad del i ett maktsystem. 

Maktsystemet belönar och uppmuntrar vissa individer och deras aktiviteter, medan den 

samtidigt bestraffar och undantrycker andra sexuella yttringar. Rubin jämför den kapitalistiska 

organisationen av arbetskraft och sin distribution av belöningar och befogenheter med att det 

moderna sexualsystemet i sin tur har blivit föremål för politisk kamp. Dock påpekar Rubin att 

man kamouflerar de sexuella konflikter som pågår i vårt samhälle, ett liknande resonemang 

kan vi se, om vi använder oss av Foucaults resonemang om sanningen om könet (Foucault, 

2002). Vi kan se att Foucaults resonemang följer Rubins ståndpunkt om en kamouflerad 

sexualitet då Foucault istället påpekar den talpolis som kontrollerar talet om könet och hur 
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könet administreras och lyder under den offentliga makten. Sammanfattar vi inläggen ovan, 

med frågor om acceptans, rädsla eller oro för att leva utanför heteronormens strikta ramar, kan 

vi se att inläggen beskriver, men också ifrågasätter heteronormen på ett flertal olika sätt. Om 

vi betraktar inläggen utifrån Foucaults teori, kan vi se att det system av tal och vetande som 

han pratar om, faktiskt existerar på hemsidan. Foucault menar att talet om könet får nya 

utgångspunkter då tigandet eller förbudet mot att nämna saker om sin sexualitet, ter sig på nya 

sätt. Då talet om könet eller som inläggen exemplifierar, om att ens sexuella identitet 

förstärker medvetandet om en fara, ökar därmed behovet av att tala om det. Rubins 

resonemang om ett modernt sexualsystem där vi kamouflerar vår sexualitet, går ihop med 

Foucaults tankar om att samhället framhäver könet som hemligt, vilket samtidigt bidrar till ett 

utökat behov av att prata om det.  

Som vi nämnt tidigare, publicerar Ligga med P3 ett stort antal inlägg vars innehåll berör 

ämnet sexuell identitet med fokus på sexuell läggning. Tolkar vi redaktionens val av att ge det 

ämnesområdet ett stort utrymme på hemsidan utifrån Svennsons (2007) resonemang, kan vi se 

att Ligga med P3 utmanar normaliteten om att leva heterosexuellt, vilket både kan påkalla 

negativ uppmärksamhet, men också kan vara ett sätt för hemsidan att möjliggöra för 

förändring.  

6.3 Tema 3 – normer och normalitet 

Genom att studera människors uttryck för och förhållningssätt till ”det normala” får vi också ta 

del av den sociala värld som individen är medlem av; dess moraliska värderingar och kulturellt 

färgade förväntningar på hur man bör och inte bör vara. (Jacobsson, 2007 s. 88) 

I sista delen av vår analys kommer vi att utforska inlägg som diskuterar begreppet normalitet. 

”Är det normalt”, ”är jag vanlig”, är återkommande frågor från hemsidans deltagare som 

Ligga med P3:s redaktion besvarar.  Följande inlägg fångade speciellt vår uppmärksamhet 

eftersom dess centrala innehåll visar på hur Ligga med P3 väljer att göra gränsdragningar 

mellan vad som betraktas som normalt eller avvikande.  

6.3.1 Vad är okej? 

Ligga med P3:s redaktion skapade laddade åsikter då de valde att besvara en persons 

funderingar om att onanera till tecknade tjejer, och som personen nämner, ”oftast till manga”. 

Inlägget; ”Är det normalt att onanera till manga?” (11) och redaktionens gensvar, bidrog till 
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att Ligga med P3 var tvungna att publicera ett återkopplande och förtydligande inlägg för att 

demonstrera redaktionens ställningstaganden för sina läsare. Ligga med P3:s skribent som 

besvarade frågan inledde sitt svar med att påtala att ”tecknande bilder av barn i sexuella 

sammanhang är förbjudna”.  Inläggets gensvar fortsätter med att informera läsarna om en typ 

av genre inom mangaporr, vid namn Lolikon, som skildrar unga tjejer i pornografiska 

situationer, och att alla bilder som föreställer vad man kan anta vara barn i sexuella 

sammanhang, anses vara barnpornografi i Sverige. Ligga med P3 skriver: ” Att inneha, sprida 

eller titta på dessa bilder är förbjudet”. Inläggets gensvar refererar i sin tur till ett 

domstolsbeslut i Sverige som betraktat den typen av manga som barnpornografi och redogör 

därefter för en statlig utredning som gjorts år 2007 och som talar om, att framställandet av 

pornografiska bilder av barn är kränkande även för andra barn än det avbildade barnet.  

Inläggets gensvar avslutas med att skribenten påtalar att alla människor har olika sexuella 

preferenser och skriver följande; 

                     Alla människor tänder och går igång på olika saker. Det handlar inte om att vara onormal 

eller normal. Just begreppet normal är väldigt dumt, för det får konsekvensen att vissa personer 

ses som dåliga (onormala) och andra som bra (normala). Ofta resulteras detta i att de som får 

stämpeln som onormal stöts och väljs bort i olika sammanhang. 

                     Om du har frågor eller känslor kring detta ämne som du skulle vilja prata mer om 

rekommenderar jag dig att kontakta psykolog. 

Ligga med P3 tar emot många frågor som i grund och botten belyser det Jacobsson (2007) 

kallar för ett identitetsarbete. Som vi kan se ovan redogör detta inlägg för hur vi använder 

våra normer som en grundläggande referenspunkt när vi reflekterar över vad som är rätt eller 

fel, om man är normal eller avvikande från normen. Inlägget ovan demonstrerar att Ligga med 

P3:s skribent väljer att besvara frågan om det är normalt att onanera till mangaporr genom att 

beskriva och hänvisa till vad Giddens (1998) kallar för, en formell sanktion.  Skribenten 

anvisar läsarna till en konkret situation om vad som händer om man inte följer en given 

(bestämd) norm. I det här fallet informerar hemsidan läsarna om att barnpornografi är 

förbjudet då de refererar sina ståndpunkter till ett domstolsbeslut och påminner läsarna om det 

rättsystem vi har. Eftersom hemsidan påtalar att vi har lagstyrda normer att följa, kan vi tycka 

att de i sin tur uppmanar sina läsare till att följa normen, något som skiljer sig från föregående 

temas inlägg, då detta inlägg är väldigt sakligt och informativt.  
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Efter att inlägget publicerats och frågan dessutom diskuterats och besvarats i Ligga med P3:s 

radioprogram, valde redaktionen att publicera ett återkopplande och förtydligande inlägg med 

Ligga med P3:s ståndpunkter. Det nya inlägget uppgav att några hade ifrågasatt skribentens 

gensvar på frågan på bland annat bloggar och sociala forum vilket resulterat till diskussioner, 

felciterande och missförstånd kring ämnet. Därav ville Ligga med P3 förtydliga följande: 

Ligga med P3 hävdar inte och har inte hävdat att all manga är barnporr. Det är det givetvis inte. 

Ligga med P3 anser inte att alla som konsumerar någon form av manga ska söka hjälp. 

Mår man dåligt över något i sin sexualitet så bör man söka hjälp. Ligga med P3 kan hjälpa till 

och informera om vilken hjälp som finns att få. 

Ligga med P3:s uppgift är inte att säga vad som är normalt och inte normalt. (12) 

Östnäs (2007) refererar till Madsens (2006) tankegångar om normalitet och applicerar vi 

Madsens teori på Ligga med P3:s ställningstaganden, kan vi se att inlägget både berör och 

talar om den statiska normaliteten (att vara vanlig, ovanlig), den kulturella normaliteten (rätt 

och fel) samt den juridiska normaliteten (laglig och olaglig). Vi finner att detta är intressant 

eftersom Ligga med P3 säger i sitt förtydligande att hemsidan inte har till uppgift att säga vad 

som är normalt. I inlägget pratar de dock om sexuella preferenser och att det är dumt att 

reflektera över huruvida man är normal, samtidigt som de belyser den juridiska och den 

kulturella normaliteten och understryker vad som anses vara accepterat i vårt samhälle. Utgår 

vi från Jacobssons (2007) resonemang om det normala, blir Ligga med P3:s ståndpunkt 

ofullkomlig när de säger att de inte har till uppgift att påtala vad som betraktas som normalt. 

Jacobsson menar att oavsett vilka innebörder vi lägger i det normala, förhåller vi oss alltid till 

normerna på ett eller annat sätt(Ibid.). 

Inläggets gensvar intresserade oss även på andra sätt eftersom Ligga med P3 valde att utgå 

från att personen brukade olaglig pornografi, när det finns ett flertal genrer inom 

mangaindustrin som är fullt lagliga. Vi ställer oss därför frågan, hur det kommer sig att Ligga 

med P3 inte valde att informera läsarna om manga genrer som Hentai eller Yuri. Hentai och 

Yuri som är en form av Hentai, behöver inte nödvändigtvis bestå av pornografiskt material 

(Wikipedia, 2012). 

”Kan jag ligga med min moster?” (13) är ett annat inlägg där en kille på 17, snart 18 år 

berättar att han har blivit intresserad av sin moster som är 35 år och skild. Han delger att hon 



33 
 

har kollat in honom med speciella blickar och frågar Ligga med P3 ” Tror du hon vill ligga? 

Kan man fråga eller hur är det?”  

Ligga med P3 besvarar honom med att inleda med orden ”Här har vi en kluven situation”. De 

hänvisar än en gång till en formell sanktion, då de beskriver var den svenska 

sexuallagstiftningen säger.  

den som … har samlag med sitt eget barn eller dess avkomling skall dömas för sexuellt 

umgänge med avkomling till fängelse i högst två år” och ”[d]en som … har samlag med sitt 

helsyskon skall dömas för sexuellt umgänge med syskon till fängelse högst ett år". Enligt 

brottsoffermyndigheten är det med andra ord kriminaliserat att ha sex med sin mamma, pappa, 

mormor eller morfar samt med sina helsyskon. 

Därefter nämner Ligga med P3 att det således inte är kriminaliserat att ligga med sin moster. 

De ber dock killen att bejaka de etiska problem som kan uppstå då de påminner honom att han 

är hennes syster barn. Ligga med P3:s skribent delger att det är möjligt att han har misstolkat 

mosterns blickar och skriver att ”sannolikt vill hon inte ha sex med dig”. De hänvisar till 

incesttabun som finns i vårt samhälle och att en sexuell kontakt med mostern troligtvis skulle 

skada familjebanden om det blev känt. Ligga med P3 fortsätter sitt gensvar med att beskriva 

att mostern troligen ömmar för honom och känner släktkärlek, men de påtalar också att killen 

i fråga står i en slags beroendeställning till sin moster då han är ung och hon vuxen. De 

avslutar gensvaret med att beskriva att det är vanligt med sexuella fantasier och råder honom 

att ta kontakt med ungdomsmottagningen kurator. De ger rådet i samband med att de skriver 

”Är det så att du får skamkänslor eller skuldkänslor i samband med att du fantiserar om din 

moster?”.  

När vi studerar Ligga med P3:s gensvar och ser att de återigen lutar sig mot lagen, förstår vi 

att inlägget ovan berör ett oerhört svårpratat och tabubelagt ämne. Som Foucault (2002) 

beskriver, är det maktmekanismerna som jagar könet genom att belysa människans sexualitet, 

utifrån dess förhållande till lagen. Eftersom Ligga med P3 hänvisar till Sveriges 

sexuallagstiftning om incest, informerar de även den 17-åriga killen om att de betraktar hans 

sexuella preferenser som ett onaturligt inslag. P3:s skribent stöttar upp sina resonemang med 

att påtala den etiska aspekten av killens sexuella fantasi och att han bör fundera över detta. Vi 

finner dock att gensvarets upplägg och huvudsakliga budskap kommer fram på ett negativt 

sätt, då skribenten skulle kunna uttrycka sig på andra sätt. Med tanke på 17-åringens 

funderingar hade man istället till exempel kunnat bekräfta honom som person genom att ge 
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honom någon form av positiv feedback. Mostern kan mycket väl ha uppmuntrat 17-åringens 

funderingar genom att exempelvis påtala och bejaka hans manlighet, utan att det för den delen 

skulle leda till någon form av sexuell relation från mosterns sida. Men eftersom Ligga med P3 

istället väljer att inleda sitt gensvar med att påtala lagstiftningen och avsluta sitt svar med att 

råda honom en kontakt med ungdomsmottagningen, ser vi snarare att det finns en risk att 

Ligga med P3 skulle kunna projicera skam- eller skuldkänslor på ungdomen. Det kan dock 

vara positivt att Ligga med P3 påtalar den etiska aspekten i sitt svar genom att göra ungdomen 

medveten om att det råder en etisk- och kulturell normalitet och att han bör fundera över detta.  

Dessa två normaliteter kan vägleda honom om sitt tänkande om vad som är rätt eller fel, 

ovärdigt eller värdigt att göra i en situation som denna.  Enligt Knutagård (2007) utgår vi ifrån 

att det råder en dominerande föreställning om sexuell normalitet vilket man bör vara 

medveten om när det gäller tabubelagda situationer som denna.  

Slutligen kommer vi att beskriva och redovisa ett inlägg som Ligga med P3 besvarar på ett 

annorlunda sätt när det gäller att hänvisa läsarna till Sveriges lagstiftning. Detta inlägg 

handlar om en 19-årig kille som ställer en fråga om han får lov att träffa en 14-årig flicka. I 

inlägget ”Får jag som 19-åring träffa en 14-åring?”(14) förklarar killen att han har kommit i 

kontakt med en flicka som är fem år yngre än han själv, att de har haft en intensiv sms-kontakt 

och att de har träffats några gånger.  Killen delger att han är intresserad av flickan och har 

meddelat henne om detta via sms, då 14-åringens svar har avtagit enligt killen själv. Han 

undrar om Ligga med P3 kan vägleda honom i situationen och om det finns något i lagen som 

talar emot att de kan inleda en relation. 

Här väljer Ligga med P3 att inleda sitt gensvar med att beskriva pubertetsutvecklingen som 

sker när man är 14 år gammal och att deras respektive ålder gör att de befinner sig på olika 

stadier mognadsmässigt. De avslutar sedan sitt gensvar med att påtala att det är självklart att 

en 19-åring och en 14-åring kan ingå en kompisrelation och att han bör fråga henne om hur 

hon ser på att umgås mer med honom för att de ska lära känna varandra bättre. Avslutningsvis 

besvarar de hans frågeställning om lagproblem med att skriva följande;  

Du tar även upp det här med lagproblem, och jo det finns ett lagproblem. Byxmyndighet innebär 

att det är olagligt för någon över 15 år att ha sex med någon under 15 år. Lagen finns till för att 

skydda den som är under 15 år. Om du vill läsa mer om den här lagen kan du titta in på UMO.se 

där de skriver om byxmyndighet. 
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Vi beskriver detta inlägg samt Ligga med P3:s gensvar, eftersom vi tycker oss se en stor 

skillnad i Ligga med P3:s bemötande av frågan.  Tillskillnad från föregående inlägg där Ligga 

med P3 direkt väljer att hänvisa till lagstiftningen, väljer de istället att avsluta sitt gensvar 

med detta. Inläggets gensvar består mestadels av relationsråd och stärker dessutom killens 

funderingar om att ha en relation med flickan då de föreslår en kompisrelation. När Ligga 

med P3 hänvisar till lagstiftningen påtalar de inte i samband med detta att han borde ta 

kontakt med någon utomstående, tillskillnad från föregående inlägg då de föreslog kontakt 

med psykolog eller en kurator på ungdomsmottagningen.  Vi uppfattar därför detta gensvar 

som mer positivt och lättsamt när de gäller att upplysa läsarna om de lagstadgade normer som 

finns. Å andra sidan om vi tänker på den juridiska aspekten i vår jämförelse av inlägg, finner 

vi en intressant spänning mellan etiska och straffrättsliga normer då hemsidan fördömer ett i 

sig lagligt beteende (att ha sex med sin moster) mycket hårdare än ett beteende som faktiskt 

skulle kunna medföra ett fängelsestraff (att ha sex med någon som inte är byxmyndig).  

 

7 Diskussion 

7.1 Den tysta normen 

När vi sammanställer vår analys kan vi se att Ligga med P3:s hemsida belyser normaliteten på 

flera sätt. Inläggen ger oss en uppfattning om hur man ser på det sexuella, med att delge saklig 

information om olika sexuella handlingar, men inläggen talar också för att uppfattningen 

kring en del beteenden behöver granskas eller förändras i en del avseenden. På hemsidan 

berättar inläggen om vitt skilda ämnen som gemensamt redovisar olika aspekter om vår 

sexualitet och som tillsammans talar för att hemsidan lägger stort fokus på att berätta om 

beteenden varav själva handlingen i många fall betraktas som ”normalt avvikande”. Vi fann 

att inläggens beskrivningar om en sexualitet, på ett eller annat sätt belyste människors 

förhållningssätt till de normer som finns och att oavsett hur vi väljer att värdera eller förhålla 

oss till dessa normer, utgör de tydliga riktlinjer i vår uppfattning om vad som är rätt eller fel, 

vanligt eller ovanligt, och sist men inte minst, normalt eller avvikande. Vi tycker oss se, att 

analysens tre teman beskriver hur vi i vårt förhållningsätt har svårt att undgå ett 

normtänkande, då en norm genom sina riktlinjer samtidigt talar om vilka motsättningar som 

finns. Svensson (2007) förklarar att i varje sammanhang och i varje grupp föreligger det 
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normala och det avvikande sida vid sida. På samma sätt kan vi se att riktlinjerna för att agera 

heteronormativt med att vara heterosexuell och ha vaginalsex ställs i förhållande till de 

HBTQ-frågor som diskuteras på hemsidan och som belyser att analsex lika gärna kan utövas 

av heterosexuella som homosexuella, vilket beskriver de motsättningar som finns och hur de 

tillsammans åtföljs av varandra. 

Det normala blir grunden, det som det motsättande beskrivs i förhållande till. Men trots att 

stor fokus läggs på det som kan kallas ”normalt avvikande”, saker som många sysslar med 

och intresserar sig för, men som man fortfarande kan ha svårt att prata om öppet t.ex. som 

analsex, så upplevde vi att man fortfarande kan urskönja på många ställen att hemsidan, 

medvetet och omedvetet, ställer det som en motpol till vaginalsex. Uppmaningen ”Ut och 

rövslicka med dig!” (15) behöver inte åtföljas av ”…istället för vaginalsex” för att detta ska 

kunna läsas in som ett av textens budskap, så befäst är normen om det heterosexuella 

vaginalsexet. För precis som Eva Bolander (2009) säger i sin avhandling;  

 […] Detta gör att det vaginala samlaget lämnas utanför diskussionen och därmed blir 

problematiserat som en tyst norm. Att i detta sammanhang tala om det heterosexuella vaginala 

samlaget som ett imperativ kan kanske förefalla överdrivet, men det är ingen tvekan om att det 

tas för givet som självklart och naturligt. 

I vissa sammanhang beskrivs sexuella beteenden och handlingar uttalat som en ersättning för, 

eller komplement till, vaginalsex. Men i vissa fall behöver vaginalsexet inte ens nämnas för 

att det är underförstått att det är det texten utgår ifrån. Ett tecken på just hur befäst denna 

norm är, poängterar Bolander också i sin avhandling genom att citera denna text från en 

lärobok för senare delen av grundskolan;  

Ett riktigt samlag börjar med ett förspel där mannen och kvinnan väcker den sexuella lusten hos 

varandra. När mannen blir sexuellt upphetsad slussas blod ut i penis som då blir styv och reser 

sig (mannen får erektion, stånd). Det gör att penis kan föras in i slidan. (Nordling et al, 2004) 

 Vi kan se att ordvalet ”ett riktigt samlag” tydligt visar på detta. Samma fenomen kan man 

också se i heteronormen, att man utgår från att det är en man och en kvinna, och allt annat är 

avvikande från detta grundantagande. Sen kan denna avvikelse beskrivas på ett positivt eller 

negativt sätt, men det heterosexuella är ändå det man utgår från; som t.ex. med att man 

”kommer ut” som homosexuell, men man behöver inte göra det som heterosexuell, för om du 

inte uppger något annat antas du vara hetero. Detta blir intressant när man tittar närmare på 

hur sexualitet framställs på hemsidan utifrån normalitet, just för att dessa normer är så starka 
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och på något sätt måste finnas med som utgångspunkt för en diskussion. Sidan kan ha 

ambitionen att vara normbrytande, och genom sina inlägg ifrågasätta befintliga normer, men 

de kan inte bortses från. 

7.2 Konsekvenserna av att bryta normer 

Med konstaterandet att normerna finns och vilken inverkan de har, blir det också intressant att 

titta på vilka konsekvenser det får att bryta mot normerna. Att ifrågasätta normer är inte alltid 

helt lätt och de styr hur öppen man kan vara i olika sammanhang, vilka åsikter som är ”okej” 

att uttrycka. Var dessa gränser går är till stor del kulturbundet och kan variera mycket från 

land till land (Popovic, 2006). Det som Ligga med P3 står för och diskuterar hade kunnat vara 

uppseendeväckande och anstötligt någon annanstans, men här i Sverige är deras uttalanden 

fortfarande inom ramen för vad som kan sägas vara politiskt korrekt. Dock finns det 

fortfarande begränsningar för vilka beteenden och sexuella preferenser de kan uppmuntra och 

informera kring utan att vara alltför chockerande. Analsex och BDSM är sexuella beteenden 

som de tar upp, diskuterar och säger sig vilja slå hål på myter kring, ämnen som det 

fortfarande finns en viss tabu runt och som hemsidan då väljer att ta upp för att informera och 

öppna upp en diskussion om. Men andra beteenden får mindre utrymme (eller inget alls), som 

t.ex. sex med djur, trots att det som vi nämnt tidigare är fullt lagligt i Sverige så länge djuret i 

fråga inte skadas. I dessa fall kan man säga att det handlar om att det finns alltför starka 

normer som motsätter sig beteendet; att ha sex med djur ses som onaturligt och ”fel” av allför 

många och då beteendet kan anses vara oacceptabelt enligt rådande normer hade en öppen 

diskussion om detta ämne varit anstötligt för många. Sättet på vilket t.ex. analsex beskrivs och 

utrymmet det ges på hemsidan ger intrycket av det ändå är relativt normalt och att Ligga med 

P3 vill sprida information och uppmuntra människor att bejaka beteendet om de vill göra det, 

medan de genom att utesluta vissa beteenden och sexuella preferenser, eller ge dem begränsat 

utrymme, ger motsatt bild. Detta är intressant att titta på eftersom det visar på att även Ligga 

med P3, som vill föra en öppen diskussion om sexualitet (Dagens Nyheter, DN, 2012-08-05) 

fortfarande styrs av dessa normer. När informationen på hemsidan är så pass öppen och 

normbrytande som den ändå är, så blir gränserna för vad som faktiskt inte är ”normalt” extra 

tydliga. Det finns normer man kan ifrågasätta och sen finns det saker som helt enkelt inte 

uppfattas som okej och som hade varit upprörande för många att försöka normalisera. Detta är 

även något som Forsyth & Quinn (2005) diskuterar i sin artikel som en skillnad mellan det 

som ses som normalt avvikande och patologiskt avvikande. 



38 
 

Konsekvenserna av att bryta normer kan vara mer eller mindre allvarliga beroende på vilka 

normer det är som bryts och på vilket sätt det görs. Ligga med P3 visar i sina texter att de har 

en stor medvetenhet om vilka normer som finns inom deras ämne och vilken inverkan de har 

på hur människor tänker och pratar kring sexualitet. ”Känsliga” ämnen läggs fram på ett 

lättsamt sätt och gränserna för normaliteten tänjs, men utan att dra det så långt att det blir 

stötande. Här visar alltså hemsidan på en medvetenhet kring vad det innebär att bryta 

normerna alltför mycket. Genom att hålla sig inom ramarna för det normala, samtidigt som de 

ifrågasätter och diskuterar vissa normer, kan de arbeta för att normalisera specifika fenomen. 

En alltför öppen diskussion, där normerna bryts i för stor utsträckning, hade snarare kunnat 

leda till att deras trovärdighet hade minskat och att deras information hade nått fram till färre. 

Det är just detta som de också själva uttrycker en medvetenhet kring i ett reportage i DN 

(2012-08-05), där de talar om den känslighet som fortfarande finns kring ämnet. Denna 

medvetenhet om de negativa konsekvenserna av att bryta normer blir också tydlig i deras 

inlägg. Ett exempel på detta kan man bl. a. se i det svar de ger killen som skriver in och frågar 

om att ha sex med sin moster, de poängterar här vad de sociala normerna säger och betonar 

just att det kan få mycket negativa konsekvenser att bryta mot dessa. Huruvida killens moster 

faktiskt vill ha sex med honom eller inte är omöjligt för Ligga med P3 att veta, men ändå är 

de relativt negativa i sin respons. Här blir normerna extremt tydliga i och med att incest går 

emot dem så pass mycket att Ligga med P3 kan anta att mostern med största sannolikhet inte 

vill ha sex med honom och varnar honom väldigt tydligt för de sociala konsekvenser det kan 

få om hans funderingar påtalas för hans familj. En öppen diskussion kring sexualitet och olika 

preferenser ger människor en chans att diskutera och få information om sådant som annars 

kan vara svårt att prata om pga. tabun, men en medvetenhet kring vilka konsekvenser det får 

att bryta normer är fortfarande viktigt att bibehålla. 

7.3 Ligga med P3:s målsättningar 

DN (2012-08-05) publicerade nyligen ett reportage som beskriver synen på sex i Sverige och 

hur den har förändrats. Förändringen går att utläsa från reportagets kraftiga rubrik, Lust och 

längtan – Vår nya folkrörelse där man nämner att t.o.m. public serviceföretaget, Sveriges 

Radio har uppfattat att ett öppnare intresse för sex måste hanteras. Ligga med P3 skapades 

och resultatet blev ett radioprogram som kombinerades med den hemsida vi undersökt och 

som de själva beskriver som; ”Din knullkompis i cyberspace där allt som har med sex och 

kärlek att göra samlas i en enda härlig, klickbar orgie” (Ibid, s 16). Julia Blomberg som är 

producent för programmet deltar i reportaget och berättar om Ligga med P3:s målsättningar. 
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Hon nämner att man på redaktionen är stolt över att ha lyckats skapa ett forum som är fritt 

från skuld, skam och fördomar, men nämner svårigheterna med att inte vara politiskt korrekt 

och att inte censurera. 

Om vi ser över vår analys kan vi hålla med om Julia Blombergs beskrivning, då vi kan 

konstatera att Ligga med P3:s hemsida ifrågasätter de sociala och lagstyrda normer som finns, 

vilket framkommer under samtliga teman i vår analys. Granskningen av inlägg visar på att 

Ligga med P3 för en aktiv kampanj för HBTQ-personers rättigheter, något som de gör genom 

att öppet informera läsarna om hur politiken ställer sig till olika frågor när de gäller HBTQ-

personers rättigheter, men också genom att Ligga med P3:s skribenter för egna kritiska 

resonemang kring till de lagar och lagförslag som finns. Inläggen informerar dessutom läsarna 

om händelser och evenemang där läsarna erbjuds en möjlighet att göra sig delaktiga i fysisk 

bemärkelse. Som när hemsidan belyste Pridefestivalen ur en mängd olika perspektiv. Vi kan 

se att Ligga med P3 bedriver vad vi skulle vilja kalla, ett normaliseringsarbete, då vi håller 

med Julia Blomberg att de” är en viktig motvikt till allt det kommersiella kring sex, det som 

genomsyrar samhället” (Ibid. s.16).   

Reportaget åkallar samtliga medverkandes åsikter, varav Julia Blombergs tro om att våra 

resonansbottnar egentligen ekar bara en endaste fråga; ”Duger jag?”. Vi kan se att Julia 

Blombergs resonemang sammanfaller med Foucaults (2002)  teori om att vi har utvecklat 

speciella tankemönster om vår sexualitet. I lag med orden, duger jag, efterfrågar vi i många 

fall ett godkännande från vår yttre omgivning om att det vi gör eller det vi tänker förhåller sig 

inom det normala. Vi utgår därför många gånger från vad Foucault berättar, att det finns en 

uppfattning och ett utvecklat tankemönster om idén att det finns en sanning om könet och vår 

sexualitet. Vi kan därför se att idén om att det finns en sanning om könet på så sätt skapar ett 

utökat behov för oss människor att prata om hur vi förhåller oss till vår sexualitet. Just därför 

blir ett socialt forum som Ligga med P3 viktigt i den bemärkelsen att hemsidan liksom 

radioprogrammet skapar förutsättningar för människor att delta i diskussioner där de får en 

möjlighet att uttrycka sig om sin sexualitet. Hemsidan tillhandahåller ett forum där öppna 

diskussioner kan äga rum och där man som deltagare på så sätt kan ifrågasätta de 

konstruktioner som finns samt vilka sexuella normer det är som styr.  

När det kommer till Ligga med P3:s målsättning om att vara normbrytande kan vi se att de i 

vissa sammanhang fullföljer detta genom att bland annat ifrågasätta heteronormen, 

tvåsamhetsnormen och de andra föreställningar som finns gällande den övergripande 
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uppfattningen om vilka sexuella beteenden som utövas och av vem. I vissa andra 

sammanhang kan vi dock se att de hänvisar sina läsare till att följa normens riktlinjer. Detta 

gör de genom att påkalla uppmärksamhet om de motsättningar som finns och de konsekvenser 

som medförs om man väljer att gå emot normen. De redovisar för informella som formella 

sanktioner och hur dessa verkar i samhället genom att antingen referera till lagbeslut eller 

framhäva åsikter med en negativ anda, något vi såg tydliga exempel på i tema 3. Vår 

uppfattning om att Ligga med P3 i vissa fall faktiskt väljer att värna om vissa normer visar sig 

stämma någorlunda bra eftersom Julia Blomberg uttalar; ”Folk är svältfödda på svar. Och 

även om vi gör det med stor öppenhet så finns det fortfarande en massa tabun och en 

känslighet som vi självklart vill vårda.” (Ibid. s.16) 

 

8 Avslutning 

När vi nu kommer till slutet av vårt uppsatsskrivande kan vi konstatera att processen varit 

synnerligen givande och att vi fått fram mycket intressant i vår undersökning. Vi upplever 

också att vi genom vår innehållsanalys fått svar på våra frågeställningar.  

Vårt syfte med studien var att genom att analysera Ligga med P3 få en bild av hur sexuell 

normalitet framställs på deras hemsida. Detta ämnade vi ta reda på genom våra tre 

frågeställningar: 

1. Hur framställs sexuell normalitet på hemsidan? 

2. Vilka gränsdragningar görs och hur påverkar dessa vad som framställs som normalt 

och onormalt? 

3. Hur påverkar rådande normer informationen på hemsidan och hur hanterar hemsidan 

dessa? 

Ligga med P3 ger en bred och omväxlande bild av vad sexualitet kan innebära för olika 

människor och vad som kan anses vara normalt och inte. Variationen i de beteenden och 

handlingar som tas upp är stor och diskussionen öppen, som vi kunde se i tema 1. Sättet på 

vilket dessa beskrivs ger en bild av en relativt frimodig sexuell normalitet. Det finns 

fortfarande gränsdragningar mellan vad som är okej och inte, vad som kan anses som normalt 

och onormalt. Men det som kan ses som normalt avvikande får mycket utrymme och 

behandlas snarare som om det var normalt, istället för normalt avvikande. Vi kunde också se 
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att Ligga med P3 visar på en stor medvetenhet kring de normer som finns rörande sexualitet, 

där de medvetet ifrågasätter vissa och arbetar för att förändra dem. Detta kunde vi t.ex. se i de 

otaliga inlägg där heteronormen ifrågasätts och diskuteras, men även andra normer berörs. 

Samtidigt fann vi normer som sidan inte kunde frångå, utan där de anpassat sig efter 

normaliteten. 

Om vi hade haft mer tid och resurser till vår uppsats och inte varit begränsade av omfånget, så 

hade det varit intressant att göra en analys av hela hemsidans innehåll och inte bara 

newsfeeden. En annan tanke hade kunnat vara att kontakta Ligga med P3 för en diskussion, 

eller att göra en enkätundersökning som vände sig till läsarna för att se hur dessa påverkas av 

sidans information. Förslag till vidare forskning hade varit att genomföra en bredare studie 

som omfattar flera varierande hemsidor för att ge en mer allmängiltig bild av hur sexuell 

normalitet framställs på Internet. Det hade också varit intressant att undersöka hur stor 

inverkan just denna bild har på hur människor skapar sig en uppfattning om vad som är 

normalt och onormalt sexuellt. 
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Bilaga 1 

Tema 1: Sexuella beteenden och handlingar 10 saker om min sexualitet 
Analsex 
BDSM 
Dirty talk fisting 
Förspel 
Golden showers 
Gruppsex 
Incest 
Onani 
Oralsex 
Petting 
Porr 
Prostitution 
Sexleksaker 
Sexuella fantasier 
Sexuella preferenser 
Vaginalsex 

Tema 2: Sexuell identitet Asexualitet 
Bisexualitet 
Heterosexualitet 
Homosexualitet 
Intersexualitet 
Kroppsideal 
Könstillhörighet 
Queer 
Transsexualitet 

Tema 3: Normer och normalitet Könsroller 
Lagstiftning 
Normalt och avvikande 
Tvåsamhetsnormen 

 

Texterna kodades därefter utifrån:  

1. Påtalade normer 

2. Dolda normer 

3. Ifrågasättande av normer 
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Bilaga 2 

Här presenteras webbadresserna till de inlägg vi refererar till i vår uppsats: 

1. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3940&artikel=4396259 

2. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3940&artikel=4488087 

3. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3940&artikel=4697382 

4. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3940&artikel=4840987 

5. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3940&artikel=4677028 

6. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3940&artikel=4826492 

7. http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3940&grupp=17286&artikel=5005882 

8. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3940&artikel=4544852  

 

9. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3940&artikel=4809989 

10. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3940&artikel=4648026 

11. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3940&artikel=4551547 

12. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3940&artikel=4559972 

13. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3940&artikel=4653474 

14. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3940&artikel=4619528 

15. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3940&artikel=4612399 


