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Sammanfattning (Abstract)  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur celibat som praktiseras av unga kvinnor i en 

sekulär samtid kan förstås som feministisk strategi. Med utgångspunkt i individers egna 

subjektiva erfarenheter av sexuella praktiker och celibat har jag undersökt hur och varför celibat 

används som motstånd, vilken betydelse celibatet har för de som praktiserar det samt för vilka 

eventuella konsekvenser som uppstår av celibat, både på makro och mikronivå.  

 

Detta undersöks genom intervjuer med fem kvinnor, som tidigare praktiserat eller praktiserar 

celibat. Deras subjektiva erfarenheter har bidragit med ett material som sedan har analyserats 

utifrån en tematisk analys med syftet att bland annat kartlägga hur sexualitet disciplineras 

utifrån sociala konstruktioner. Jag har kommit fram till att informanterna valt att leva i celibat 

som ett resultat av de rådande patriarkala sexuella scripten som tidigare disciplinerat 

informanternas sexuella praktiker. Celibatet kan därför betraktas som en feministisk strategi då 

det bland annat möjliggjort informanterna att positionera sig utanför en patriarkal heterosexuell 

praktik samt möjliggjort för dem att distansera sig från begäret av manlig bekräftelse.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

 

Innehållsförteckning 

1. Celibat - från antikens Grekland till idag ............................................................................................. 1 

1.1 Syfte och frågeställningar .............................................................................................................................. 3 

1.2 Metod och material ....................................................................................................................................... 3 

1.3 Teoretiska utgångspunkter ............................................................................................................................ 5 

1.4 Tidigare forskning .......................................................................................................................................... 8 

1.5 Disposition...................................................................................................................................................... 9 

2. Varför celibat? ................................................................................................................................. 10 

3. Bekräftelse ...................................................................................................................................... 16 

4. Makt och motstånd ......................................................................................................................... 21 

5. Avslutande diskussion...................................................................................................................... 27 

6. Tack ................................................................................................................................................ 29 

7. Käll- och litteraturförteckning .......................................................................................................... 30 

7.1 Otryckta källor ............................................................................................................................................. 30 

7.2 Tryckta källor ............................................................................................................................................... 31 

7.3 Digitala källor ............................................................................................................................................... 32 

8.  Bilagor ................................................................................................................................................. 34 

8.1 Bilaga 1 ........................................................................................................................................................ 34 

8.2 Bilaga 2 ........................................................................................................................................................ 35 
 

  



 
1 

 
 
 

1. Celibat - från antikens Grekland till idag 
 

Celibat har en rik historia som i princip sträcker sig hela vägen tillbaka till antikens Grekland. 

I antikens Grekland var det kyska idealet dominerande för kvinnor då sex innan äktenskapet 

sågs som strikt förbjudet. Detta resulterade ofta i att unga kvinnor kastade sig in i äktenskap för 

att förhindra att förlora sin oskuld till ”fel man”. Den grekiska mytologin präglades även denna 

av ett kyskhetsideal då många av de kvinnliga gudarna levde i celibat. Gudar som Atena, 

Artemis och Hestia blev representanter för den avhållsamma livsstilen. På ett sätt bidrog 

celibatet, i den grekiska mytologin, till ett kyskt kvinnoideal samtidigt som det även blev ett 

verktyg för gudinnorna att utveckla färdigheter som annars varit omöjliga om de ingått i 

äktenskap. De grekiska gudinnorna visade, på ett paradoxalt sätt, via celibatet att ett annat 

kvinnoideal var möjligt. (Abbott 2001, 23–28).  

 

År 411 f.kr skrevs komedin Lysistrate av Aristofanes som berättar om hur kvinnor från Aten 

och Sparta går samman i en sexstrejk för att protestera mot det peloponnesiska kriget som då 

varat i tjugo år. Huvudkaraktären Lysistrate och de andra strejkande kvinnorna ger männen ett 

ultimatum som går ut på att de inte kommer ha samlag med sina män förrän de slutat kriga. 

Tanken med strejken är alltså att männen ska bli så sexuellt frustrerade att de till slut kommer 

sluta kriga för att kunna få ha samlag med sina fruar igen. Lysistrates strejk fungerar och kriget 

upphör. Berättelsen om Lysistrate har blivit en symbol för celibatet och illustrerar hur det kan 

praktiseras som ett politiskt verktyg (Abbott 2001, 32–34).  

 

Andra som kopplats till celibat är den katolska kyrkan och dess nunnor. En av de mer välkända 

nunnorna är abbedissan Hildegard av Bingen, år 1098 – 1179, som under Medeltiden fick lov 

att bygga upp sitt eget nunnekloster till följd av en uppenbarelse hon sade sig fått från Gud. 

Förutom att inrätta ett nunnekloster ägnade Hildegard bland annat sitt liv åt medicin, fysiologi 

och att skriva böcker och musik. Hildegard fick lite av en rebellstatus i den katolska kyrkan 

eftersom hon opponerade sig mot den annars väldigt demoniserande beskrivningen av kvinnlig 

sexualitet, genom att författa vad som påstås vara den första beskrivningen av den kvinnliga 

orgasmen. Hennes frispråkighet hindrade henne dock inte från att bli ett helgon inom 

katolicismen och Hildegard är således ännu ett exempel på hur celibat kan ses som ett verktyg 

för kvinnor att välja en annan väg än det traditionella äktenskapet (Abbott 2001 127-128). Detta 

kan även benämnas med begreppet transcendens som beskrivs av Simone de Beauvoir som ett 
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sätt för kvinnor att positionera sig i sammanhang som skapar andra kulturella förutsättningar 

än den klassiskt patriarkala indelningen av könen (Beauvoir 2002 [1949]).  

 

Historien kryllar av välkända människor som åtminstone påståtts ha levt i celibat, Jeanne 

D’Arc, Leonardo Da Vinci, Florence Nightingale och Mahatma Gandhi, för att nämna några 

(Abbott 2001). Trots den varierade utövningen av celibat förknippas den ändå oftast med 

religion och konservatism. Men hur betraktas och praktiseras celibatet i den sekulära samtiden?  

 

I radioprogrammet Människor och tro undersöks det postmoderna celibatet i avsnittet ”Sexuell 

avhållsamhet – trend eller tradition?” (Sveriges radio, Människor och tro 2019-03-14). I 

programmet undersöker bland annat journalisten Edgar Mannheimer den moderna 

kultklassikern Sex and the city och något han kallar ”Samantha generationen”. Samantha är den 

frispråkiga vännen i serien som inte tvekar att berätta om sina sexuella erfarenheter för sina 

vänner. Samantha, eller egentligen hela serien Sex and the city, lyckades på 90-talet inspirera 

en hel generation av kvinnor att äga sin sexualitet. Den yngre generationen verkar dock inte 

lika inspirerade av Samanthas sexuella erövringar. Tidningen Veckorevyns chefredaktör Irena 

Pozar, född 1992, berättar om sin relation till Sex and the city och minns repliker som ”Women 

are for friendship, men are for fucking.”. Pozar menar att även om Samanthas karaktär blivit 

lite av en feministisk förebild så skapar den även en press på unga kvinnor att, som Pozar 

uttrycker det: ”vara en sexuellt frigjord, sexälskande, cool, snygg kvinna som dessutom driver 

en egen PR-byrå och är tillsammans med yngre män och hela den grejen”. Irena Pozar tror att 

unga människor idag möjligtvis väljer bort sex eftersom jakten på ”bra sex” blivit för hektisk i 

en redan stressig värld. 

 

Programmet fortsätter med en intervju där debattören Fanny Åström berättar om en period i 

hennes liv då hon aktivt valde att inte ha sexuella relationer med män. Åström berättar att hon 

tidigare haft sex efter premisser som kanske inte var det bästa för henne eftersom det var ”så 

man ska vara”. Genom den sexuella avhållsamheten fick hon tid att tänka efter kring vad hon 

tyckte var viktigt i en sexuell relation och i en kärleksrelation över huvud taget. Hon insåg att 

saker hon innan trott var viktigt, som manlig bekräftelse, egentligen var ett behov som det 

patriarkala samhället uppfunnit åt henne (Sveriges Radio, Människor och tro 2019-03-14).   

 

I januari 2018 publicerade Sveriges Radio essän ”Celibat som feministisk strategi” av 

författaren Tone Schunnesson som berättar om beslutet att leva i celibat under en period. 
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Schunnesson beskriver celibatet utifrån ett historiskt perspektiv och menar att de kvinnor som 

levt i celibat tidigare inte endast bör betraktats som ”gudfruktiga nunnor”. Hon menar att 

kvinnor genom sin sexuella avhållsamhet undvikt giftermål med män och därför kan ses som 

en feministisk handling. För henne själv blev den sexuella avhållsamheten ett sätt att få tid över 

till sitt konstnärskap. Hon beskriver hur hon genom att inte behöva tänka på, eller utöva sexuella 

praktiker med män, istället fann tid åt att skriva en roman, regissera en pjäs samt bekanta sig 

med nya människor. Med celibatet som verktyg blev det lättare för Schunnesson att 

transcendera och just därför blev celibatet en medveten feministisk strategi (Schunnesson 

2018).  

 

Som jag konstaterat här ovan finns en rad generella föreställningar om celibat och sexuell 

avhållsamhet på grund av exempelvis de religiösa förknippningarna. Jag ämnar dock undersöka 

hur celibat utövas i vår sekulära samtid och hur det kan ses som en feministisk 

motståndshandling. Min förhoppning är att detta skall bidra med ett nytt perspektiv på celibat.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka om och hur celibat kan betraktas som en feministisk 

strategi. Detta kommer göras genom att besvara följande frågeställningar:  

- Hur används celibat som motstånd och varför?  

- Vilken betydelse får celibatet för kvinnorna? 

- Vilka konsekvenser uppstår av celibatet, både på makro och mikronivå?  

 

1.2 Metod och material 

För att besvara mina frågeställningar valde jag att genomföra en kvalitativ intervjustudie 

eftersom det ger ett erfarenhetsnära och nyanserat material då man vänder sig till människor 

som själva har erfarenhet av det fenomen man vill undersöka (Kaijser, Öhlander 2011, 85–110). 

För att hitta informanter till studien formulerade jag ett kort brev med information om studiens 

syfte samt vilken typ av person jag önskade att intervjua (bilaga 1). Jag publicerade sedan brevet 

på den separatistiska Facebookgruppen 925 för kvinnor och icke binära. En person 

kommenterade inlägget och frågade hur celibat kan ses som feministisk strategi. Jag svarade 

genom att hänvisa hen till Tone Schunnessons essä och sa att jag tyckte den förklarade det hela 

väldigt bra. Därefter fick jag meddelanden från fyra kvinnor som alla var nyfikna på studien 

och som eventuellt ville delta. Jag kom då på att det möjligtvis var oklokt av mig att hänvisa 
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till Schunnessons essä i kommentarsfältet, då det eventuellt kan ha påverkat informanternas 

svar. Även om jag inte kan veta om informanterna påverkades, eller ens läste essän, så var det 

några av de kvinnor jag sedan intervjuade som hänvisade till essän.   

 

Av de fyra kvinnorna som visade intresse för att delta via Facebookgruppen 925 bokade jag 

sedan in intervjuer med tre av dem. Några dagar senare publicerade jag även samma inlägg på 

min egen Facebookvägg och uppmanade folk att dela inlägget, vilket tretton personer gjorde. 

Jag fick då ytterligare svar från tre kvinnor som var intresserade av studien, varav jag bokade 

in intervjuer med två av dessa. Det var alltså totalt sju personer som visade intresse för att delta 

i studien. De två som sedan valde att inte delta gjorde detta på grund av tidsbrist eller osäkerhet 

ifall de kunde bidra med relevanta svar. Detta resulterade i att jag genomförde totalt fem 

intervjuer med kvinnor med erfarenhet av att leva i någon form av celibat. Kvinnorna var mellan 

22 och 31 år gamla och var bosatta i större städer i Sverige: Stockholm, Malmö samt Uppsala. 

Alla informanter hade studerat på universitet, dock olika länge och olika ämnen. Tre av 

informanterna praktiserade en sexuellt avhållsam livsstil i nuläget och de resterande två hade 

tidigare praktiserat celibat under en längre period.  

 

Innan jag genomförde intervjuerna gjorde jag en intervjuguide med syftet att kartlägga olika 

teman (bilaga 1). Under intervjuerna utgick jag från intervjuguiden men det hände att jag ställde 

andra frågor beroende på de svar som informanterna gav. Med anledning av detta skulle jag 

därför beskriva intervjuerna som semistrukturerade. Av de fem kvinnorna jag intervjuade 

träffade jag tre av dem i verkligheten och de resterande två talade jag med via Facebook 

Messengers videochat. Av de tre jag träffade i verkligheten ägde två av intervjuerna rum hemma 

hos mig och en tog plats i ett grupprum på ett universitet. Eftersom jag förväntade mig att 

känsliga samtalsämnen kunde uppstå rekommenderade jag informanterna att vi skulle ha 

intervjuerna på en avskild plats. Därför föreslog jag exempelvis min egen lägenhet så att de 

skulle känna sig bekväma att svara på eventuella känsliga frågor. Intervjuerna pågick i ungefär 

en halvtimme med undantag för en som pågick i ungefär en timme. 

 

Innan intervjun påbörjades informerade jag samtliga informanter om att jag spelade in samtalet 

för att sedan kunna transkribera intervjun. Jag var noga med att påpeka att endast jag skulle 

lyssna på ljudfilen. Förutom detta inledde jag även varje intervju med att informera om att de 

inte var skyldiga att svara på alla frågor, exempelvis om en fråga kändes obekväm eller för 

privat. Genom att vara reflexiv med att informanterna inte var skyldiga att svara på alla frågor 
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samt hur jag ämnade använda materialet lyckades jag skapa ett tryggt rum för informanterna att 

ärligt svara på mina frågor. Alla informanter gav ett intryck av att vara bekväma med att berätta 

öppet om sina erfarenheter och därför antar jag att jag lyckades skapa ett tryggt utrymme. Jag 

har anonymiserat informanterna genom att använda fingerade namn med syftet att en potentiell 

läsare av studien inte skall kunna identifiera informanterna. Jag har även redigerat vissa citat 

för att skapa en mer läsvänlig text, det handlar dock om små ändringar som att ta bort vissa 

onödiga ord för att skapa ett mer flyt i språket.  

 

Efter varje intervju lyssnade jag igenom det inspelade materialet en gång. Sedan överförde jag 

ljudfilen till mobilapplikationen Transcribe+ för att påbörja min transkribering. I applikationen 

fanns möjligheten att sakta ner ljudhastigheten och detta var användbart för mig då det gjorde 

det lättare att transkribera samtidigt som jag lyssnade på det som sades. Totalt samlade jag ihop 

cirka 34 sidor transkriberat material som jag sedan skrev ut och läste igenom. Redan under 

intervjuerna upptäckte jag att många av informanterna delade liknande erfarenheter och började 

därför anteckna potentiella teman som jag eventuellt kunde använda till analysen, dessa 

formulerades sedan om till: 1) Varför celibat? 2) Bekräftelse och disciplinering och 3) Makt 

och motstånd. När jag sedan läste igenom det transkriberade materialet för andra gången 

markerade jag de citat som passade in på något av de tre teman jag tidigare kartlagt. Därefter 

använde jag mig av ett färgkodningssystem för att dela in de markerade citaten i någon av de 

tre teman som jag valt att fokusera på. Jag har alltså använt mig av en tematisk analysmetod 

och har efter detta valt ut teorier som enligt mig passar för varje tema. 

 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 

I analysen utgår jag från ett feministiskt och poststrukturalistiskt ramverk som kortfattat utgår 

från antagandet att inget innehar en biologisk essäns och att i princip allt är konstruerat efter 

sociala diskurser, exempelvis kön. Det finns en uppfattning om att man beroende på 

könstillhörighet besitter en biologisk essäns som förutbestämmer exempelvis de val vi gör i 

livet. Men enligt det feministiska och poststrukturalistiska ramverket är vi är snarare 

disciplinerade av de förväntningar som finns utifrån vilket kön vi tilldelats. De teorier som 

används i analysen utgår inte alla utifrån denna premiss och därför vill jag, innan jag presenterar 

teorierna, adressera att de har olika utgångspunkter. Eftersom jag endast valt delar av vissa 

teorier anser jag inte att det är ett problem om exempelvis två teorier har olika utgångspunkter. 

I analysen använder jag kontinuerligt begreppet patriarkat för att exemplifiera hur just sociala 
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normer kring kön disciplinerar människan. Begreppet myntades av radikalfeministen Kate 

Millett i boken Sexualpolitiken (2018 [1970]) med syftet att förklara hur samhällets 

könsmaktsordning där mannens dominans över kvinnan upprätthålls eftersom den influerar alla 

aspekter av samhället. Till följd av detta uppfattas ofta könsmaktsordningen som naturlig 

eftersom den paradoxalt nog blir osynlig genom att existera överallt.  

 

För att undersöka hur diskurser kring sexualitet konstrueras använder jag mig av först och 

främst av Winther Jørgensen och Philips beskrivning av Laclau och Mouffes diskursteori 

(Winther Jørgensen, Philips 2017). Diskurser undersöker hur vi genom språk, tecken och 

kommunikation uppfattar och konstruerar vår sociala värld. Idén om diskurser härstammar från 

socialkonstruktivismens tanke om att inget fenomen har en ursprunglig essäns. Detta gör att allt 

egentligen ständigt förändras utifrån hur vi exempelvis talar om sociala fenomen. Eftersom 

samhället aldrig upphör att konstrueras betyder det således att även fenomen aldrig kommer ha 

en fast betydelse. En diskursanalys primära uppgift är alltså att studera hur våra sociala 

definitioner av saker och ting förändras till följd av exempelvis rådande normer (Winther 

Jørgensen, Philips 2017, 31)  

 

De diskursteorietiska begrepp jag ämnar använda för att undersöka diskurser kring sexualitet 

och celibat är: diskursiva fält, tecken, artikulering samt konstitutiv utsida.  Begreppet diskursiva 

fält pekar på alla de diskurser som finns runt ett fenomen. Runt exempelvis fenomenet celibat 

finns diskurser om religion, sexuella praktiker, politik med mera. Alla dessa diskurser 

representerar olika tecken som sedan styr hur vi formulerar oss kring celibat. Detta kallas för 

artikulering och beskriver hur vi talar om fenomen och hur detta skapar nya diskurser. I denna 

studie syns artikuleringens skapande av diskurser exempelvis i hur informanterna talar om sitt 

eget celibat. När informanterna beskriver varför de valt att leva i celibat uppkommer ofta 

kulturella uppfattningar om vad celibat som fenomen representerar, exempelvis religion och 

konservatism. I skapandet av diskurser spelar även den totala motsatsen till ett fenomen en stor 

roll, Laclau och Mouffe kallar detta för Konstitutiv utsida och förklarar det genom att påpeka 

att en diskurs även skapas genom det som den utestänger. När det kommer till diskurser om 

celibat blir exempelvis den konstitutiva utsidan fenomen som sexuell frigjordhet. Genom att 

benämna celibat som en motpol till sexuell frigjordhet skapas ett ännu större utrymme för det 

diskursiva fältet (Winther Jørgensen, Philips 2017). 
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Som komplement till Laclau och Mouffes diskursteori använder jag mig även av Jackson och 

Scotts förklaring av John H. Gagnons och William Simons begrepp sexuella script (1973) som 

hänvisar till den sociala konstruktionen av sexualitet. I boken Sexual Conduct (1973) diskuterar 

Gagnon och Simon den sociala konstruktionen som formar sexualiteten. De menar att 

människans sexualitet formas efter tre principer: Kulturella uppfattningar om sexualiteten, 

inom exempelvis media och politik, hur vi tillämpar sexuella praktiker i vardagen genom att 

exempelvis prata om sex eller utöva sexuella praktiker med en person samt hur dessa 

tillsammans formar individers sexuella begär (Jackson, Scott 2010, 15–16). Genom att 

undersöka sexuella script kan jag närmare undersöka hur just diskurser kring sexualitet 

konstrueras, exempelvis utifrån förväntningar som artikuleras av informanterna. 

 

För att undersöka hur informanterna i studien disciplineras utifrån begäret efter manlig 

bekräftelse använder jag mig av Laura Mulveys begrepp ”the male gaze”, den manliga blicken 

på svenska, (1975). Begreppet undersöker hur den patriarkala samhällsordningen reflekteras i 

det sociala begreppsliggörandet av kvinnan som fenomen. Mulvey skriver i Visual and other 

pleasures hur exempelvis film, media och litteratur konstruerar den sociala representationen av 

kvinnan.  Mulvey menar att mannens position som ”bearer of the look” gör kvinnan till ett 

betraktat objekt. Detta skapar en dikotomisering där män uppfattas som aktiva och kvinnor som 

passiva. Den manliga blicken reflekteras i hela samhället och konsekvensen blir en 

objektifiering av kvinnan. För att tillfredsställa den manliga blicken internaliserar kvinnan den 

manliga blicken och objektifierar därför sig själva med ändamålet att få bekräftelse av mannen.   

 

Som komplement till Mulvey använder jag mig även av Iris Marion Youngs essä Att kasta 

tjejkast (1990 [1980]) som undersöker kvinnans sociala status i det offentliga rummet. Young 

menar att kvinnan lever både som subjekt och objekt vilket skapar en slags inre konflikt då hon 

ständigt ser sig själv utifrån. Konsekvensen av detta blir enligt Young att kvinnor disciplinerar 

sig själva och detta syns exempelvis i sättet kvinnor för sig i det offentliga rummet. Detta är en 

av alla konsekvenser av att kvinnor fostrats i ett patriarkalt samhälle där deras primära uppgift 

varit att behaga den manliga blicken.  

Sist men inte minst använder jag Michel Foucaults teorier om makt och motstånd för att 

undersöka hur informanternas praktiserade av celibat kan tolkas som en motståndshandling.  I 

boken A history of sexuality (2002 [1976]) undersöker Foucault människans sexualitet utifrån 

ett genealogiskt synsätt. Han menar att sexualiteten diciplineras av de diskurser vi konstruerar 
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när vi talar om den. Genom att benämna fenomen och företeelser som exempelvis celibat i med 

specifika ordalag, formar vi diskurserna kring fenomenet. Talet är således ett verktyg för makt 

då det är delaktigt i att konstruera sociala normer. Detta görs både medvetet och omedvetet 

genom den retorik vi använder. Foucault konstaterar också att diskurser kring sexualiteten 

förändras över tid eftersom vi konstant ändrar sättet vi talar (Foucault 2002 [1976]). I analysen 

förekommer även andra teorier och begrepp men de jag presenterat i detta kapitel är de 

huvudsakliga teorier och begrepp jag ämnar använda för att skapa en övergripande analys som 

besvarar studiens frågeställningar.  

1.4 Tidigare forskning  

Tidigare studier som gjorts på celibat utforskar snarare religiösa fenomen, ofta utifrån ett 

historiskt perspektiv än celibat som en praktik i ett sekulärt samhälle. Som jag tidigare nämnt 

har just celibat som fenomen en stark konnotation till religion, vilket skapar en naturlig 

övergång till just studier om exempelvis diskurser om sexualitet i katolska kyrkan. Se 

exempelvis: ”A brilliant jewel: sex, celibacy, and the Roman Catholic Church” (Mayblin 2018) 

samt ”Subverting Patriarchy Through Celibacy, Renunciation, and Ritual Performance” 

(Pandya 2019). 

 

En studie som behandlar celibat i just en sekulär samtid är Gareth Terrys artikel ”I’m putting a 

lid on that desire’: Celibacy, choice and control” (2012). Studiens övergripande syfte är att 

undersöka manlig sexualitet genom intervjuer med män som lever i celibat. De flesta av 

informanterna som intervjuas har valt att leva i celibat självmant med syftet att utmana 

könstereotypa normer för sexuell utövning. Några informanter benämner dock sitt celibat som 

oavsiktlig och identifierar sig därför som ”Incels” (involuntary celibacy). Dessa män är del av 

en växande rörelse där man exempelvis på diverse internetforum diskuterar sitt celibat och delar 

olika strategier för att bryta celibatet. Just dessa män som inte aktivt valt att leva i celibat är en 

total motsatt till de informanter jag har i min studie, det är därför väldigt intressant att ta del av 

deras tankar om sex eftersom de ofta har en helt annan uppfattning om sexuella praktiker än de 

kvinnor jag intervjuat. Incel rörelsen är ett ypperligt exempel på hur vi skapar diskurser om 

sexualitet och sexuella praktiker genom att exempelvis diskutera fenomenen online. Det som 

Terrys studie har gemensamt med denna är att han genom att diskutera fenomenet celibat 

undersöker sociala diskurser och hur sexuella script konstrueras.  
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I artikeln ”Heteronormativ sexuell dramaturgi med queera sprickor” (2011) undersöker 

antropologen Renita Sörensdotter hur kvinnor med vulvasmärtor hanterar sexuella praktiker. 

Genom intervjuer med nitton kvinnor, alla med erfarenhet av vulvasmärtor som exempelvis 

vestibulit, kartlägger Sörensdotter diskurser kring heterosexuella praktiker. I studien får man ta 

del av berättelser från kvinnor som lider av smärtor i underlivet som ofta hindrar dem från att 

genomföra normativa, penetrerande, heterosexuella samlag. Många av kvinnorna upplever då 

en känsla av misslyckande då de exempelvis inte kan fullfölja ett normativt samlag med sin 

partner. Studien pekar på heterosexuella diskurser och redogör för de sexuella script som 

disciplinerar människans sexuella praktiker. Som jag tidigare nämnt ämnar jag applicera 

begreppet sexuella script i denna studie för att analysera fenomenet celibat i en sekulär samtid. 

Även om jag inte direkt refererar till Sörensdotters studie i analysen har den bidragit med 

mycket inspiration till hur diverse genusvetenskapliga begrepp appliceras på ett material.  

 

1.5 Disposition 

I nästkommande kapitel, ”Varför celibat” undersöker jag hur informanterna definierar och 

praktiserar celibat. Jag tar även reda på de bakomliggande orsakerna till att informanterna valt 

att leva i celibat och om det ens kan betraktas som ett aktivt val för vissa. I kapitlet ”Bekräftelse” 

undersöker jag närmre de bakomliggande orsakerna till informanternas sexuellt avhållsamma 

livsstil genom att bland annat undersöka deras tidigare relationer till män. Därefter, i kapitlet 

”Makt och motstånd”, utforskar jag hur informanternas celibat kan betraktas som en feministisk 

strategi genom att analysera de positiva effekter celibatet fört med sig. Jag undersöker även hur 

celibatet eventuellt upprätthåller en patriarkal maktstruktur genom att applicera Michel 

Foucaults teorier om makt och motstånd. Därefter, i det avslutande kapitlet, redogör jag för 

studiens resultat samt, i ett försök att knyta ihop säcken, diskuterar kvinnans sexuella frigörelse 

utifrån ett makroperspektiv. 
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2. Varför celibat?  

I detta kapitel redogör jag för informanternas tankar om att leva i celibat, hur de själva definierar 

celibatet som praktik samt vad som ledde fram till beslutet att leva i celibat. Jag utforskar även 

hur informanternas liv såg ut innan celibatet och deras tankar om sexuella praktiker Jag 

undersöker detta genom att främst använda mig av Millets definition av patriarkat samt Gagnon 

och Simons begrepp sexuella script.  

 

Fyra av de fem kvinnorna jag intervjuade för denna studie hade sedan innan erfarenhet av 

sexuella praktiker med andra personer. Av dessa fyra hade i princip alla varit i längre 

monogama förhållanden med män. Alla förutom en av kvinnorna uttryckte att de var 

heterosexuella när jag bad dem definiera sin sexualitet, den femte uttryckte en svårighet att 

definiera sin sexualitet men hon konstaterade samtidigt att hon haft fler sexuella- relationer och 

erfarenheter med män än med kvinnor. Hon påpekade även att hon hade erfarenhet av att känna 

romantiska känslor för kvinnor och ville därför inte placera sin sexualitet i ett specifikt fack.  

 

Anledningen till att kvinnorna valt att leva i celibat varierade från person till person. Två av 

kvinnorna hade aktivt bestämt att de skulle leva i celibat under en viss tid medan de andra tre 

mer eller mindre hamnade i celibatet på grund av yttre omständigheter. Informanten Alva levde 

i celibat till följd av sjukdomen vestibulit. Vestibulit definieras av RFSU, Riksförbundet för 

sexuell upplysning, som ett sjukdomstillstånd där smärta i vulvan uppkommer. Forskare är dock 

oeniga om orsaken till att vestibulit uppstår. Vissa hävdar att det beror på nervspänningar, 

sänkta smärttrösklar och/eller muskelspänningar i exempelvis de yttre blygdläpparna. Det finns 

även de som hävdar att det också är ett symptom på psykiska faktorer (RFSU 21/12–2017). 

Oavsett varför symptomen uppkommer är det i alla fall fastställt att det medför en enorm smärta 

för de som drabbas. Såhär berättar informanten Alva själv hur hon upplevde det:    

 

[…] Under väldigt många år så kunde jag inte ens använda tampong för att det gjorde så 

jävla ont och ibland gick det inte att cykla. Det tog fem år, från att jag va sexton, utan att 

jag fick ordentlig hjälp av dem jag sökte upp. Under den tiden gick det helt enkelt inte 

och jag försatte mig helt enkelt inte i sådana situationer där penetrationen kunde bli 

aktuellt. Under den här tiden så, framförallt under det här första året så var det här 

jättejättetufft, sen blev det mindre och mindre. Framförallt för att jag förstod att det här 

är något man kan bli av med på sikt och hitta en lösning på. De första åren, i tonåren, då 

var det… ja men det var så mycket som just handlade om sex då såhär: ”Vem ska vilja 

ha mig någonsin om inte jag kan ha sex?” Så det var supertungt, men… sen på något vis 

var det som att jo men att jag diskvalificerade mig själv från hela förhållandegrejen 

liksom. Jag hittade andra sätt att definiera mig på som inte hade ett dugg med män att 
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göra och det blev en möjlighet för mig att helt enkelt odla min egen person. Som jag idag 

är jättetacksam för att jag fick. (Alva 23) 

 

Alva beskriver hur hon vid sexton års ålder insåg att hon hade Vestibulit vars symptom orsakade 

mycket smärta. Under den värsta tiden med sjukdomen funderade Alva mycket på om hon 

någonsin skulle kunna ha penetrerande samlag och för att skydda sig från smärta undvek hon 

aktivt situationer där en sådan sexuell praktik skulle kunna uppstå. Efter ett tag slutade hon 

identifiera sig som en potentiell sexpartner och därmed även en potentiell partner till någon. På 

grund av att Alva mer eller mindre hamnade i ett celibat såg hon det inte som ett aktivt beslut. 

Hon säger dock att hon i efterhand är tacksam över att hon lever i celibat då detta gett henne 

chansen att utveckla sin identitet på andra sätt. Jag tolkar det som att just avsaknaden av 

penetrerande sexuella praktiker definierar hur just Alva såg på sitt celibatskap. När jag frågade 

de andra informanterna hur de definierar celibat fick jag bland annat svar som: ”För mig 

handlade det bara om att jag tänkte att jag inte skulle ha sex med andra under en period” (Julia 

29) samt: 

 

Det som jag tänkte var celibatdelen var väl att dels att inte göra något fysiskt, för mig var 

det ju allt. Jag ville inte hångla eller någonting, inget fysiskt liksom. Men sen så för min 

del så var det också̊ att inte känslomässigt engagera mig i något liksom. (Nour 27). 
 

Alla informanter artikulerade celibat som en praktik där man aktivt undviker fysiska och 

sexuella förbindelser med andra människor. Tre av informanterna uttryckte att celibat för dem 

även innebar en avhållsamhet från romantiska känslor och umgängen som kunde leda till sex. 

Jag skulle säga att informanternas definition av celibat utgår från en gängse uppfattning om 

celibat som praktik som i sin tur grundar sig i historiska och sociala definitioner av celibat som 

fenomen. Informanternas definitioner av celibat är alltså påverkade av de sexuella script som 

formar vår uppfattning om sexuella praktiker. Ett tydligt exempel på detta är hur informanten 

Nanna aktivt tar avstånd från en slags konservatism genom att påpeka att hon inte identifierar 

sig som en nunna med konservativa värderingar. 

 

[…] Det känns nästan lite bakåtsträvande att vara så i just dagens samhälle. Man ska 

liksom vara såhär frisläppt och leva loppan men det har inte passat mig och därför har 

det ju såhär varit mycket tankar om att gud vilken konservativ person jag måste vara som 

inte bara kan släppa loss. […] Min relation till män och till sex har blivit liksom mer 

allvarlig än vad det är för många andra. Och ja… jag har hanterat det på något sätt genom 

att leva i något slags celibat. […] Jag tänker att jag verkligen vill slå ett slag för att man 

kan bortse från förväntningar på hur en kvinna ska vara. eller Även inom medvetna och 

feministiska kretsar så finns det ju någon slags bild av att man ska vara på ett visst sätt 
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och jag tänker just att ingå i ett celibat är ju ganska radikalt ändå. Så jag skulle vilja 

uppmana folk till att göra det och man kan ju som sagt göra det på ett känslomässigt plan 

eller man behöver ju inte såhär gå in i en strikt nunnatillvaro men man kan ju ändå såhär 

ägna sig åt sitt inre på ett sätt som är svårare om man har relationer med män eftersom 

de ofta tar så mycket ifrån en. (Nanna 31) 

 

Nanna berättar att hon vill uppmana andra till att själva testa att praktisera någon form av 

celibat, även om det ”bara” är ett slags känslomässigt celibat som hon själv menar att hon 

utövar. Nanna beskriver hur det även i de medvetna och feministiska kretsar som hon vistas i 

finns en slags norm för hur man som kvinna bör utöva sexuella praktiker. Hon är noga med att 

påpeka att hon själv inte vill ses som en konservativ nunna med bakåtsträvande åsikter eftersom 

hon ändå skulle definiera sig som en feminist. Hon vill snarare se celibatet som något radikalt 

och framåtsträvande som passar henne bättre än hur hon tidigare utövat sexuella praktiker.  

 

De sexuella scripten syntes inte bara i hur informanterna definierade celibat. När jag bad dem 

beskriva hur deras liv såg ut innan samt vad som ledde fram till beslutet att leva i celibat syntes 

många generella uppfattningar om sexualitet som formats av sociala diskurser. Många beskrev 

sitt sexliv innan celibatet som destruktivt och påverkat av förväntningar utifrån. Alla 

informanter förutom en, hade haft längre sexuella relationer med män. Två av informanterna 

beskrev dessa relationer som destruktiva och att de först efter att relationen avlutats insett detta. 

När jag frågade vad som ledde fram till att kvinnorna hamnade i celibat uttryckte just dessa att 

deras tidigare relationer med män bidragit mycket till beslutet.  

 

Jag var i långa förhållanden som typ avlöste varandra. Kanske träffade någon däremellan 

men om jag träffade någon däremellan så var det typ den jag blev ihop med också. Och 

precis innan celibatet så var det väl att jag hade varit singel i typ ett halvår eller något. 

[…] Jag kände att jag inte varit ensam, jag hade varit i relationer och alltså även om jag 

hade distansförhållanden så bodde jag alltid med någon eller så. Jag hade liksom aldrig 

provat att göra något själv och jag kände mig typ inte säker på vad jag hade ens baserat 

mina beslut på liksom. […] (Nour 27) 

 

Informanten Nour beskrev hur hon under en lång period ofta fann sig i romantiska förhållanden. 

Detta gjorde att hon en dag kände att hon egentligen aldrig tagit några självständiga beslut 

eftersom hon ofta behövt anpassa sig efter en partner. När Nour insåg detta började hon fundera 

på de val hon gjort i livet och om det verkligen grundat sig hennes egen vilja eller om hon 

baserat sina beslut på förväntningar utifrån. Detta var en av faktorerna till att Nour valde att, 

som hon själv kallar det ”köra celibat 2018”.  
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Så fort jag höll på med någon fysiskt så fick jag känslor för den. Jag kände att jag inte 

ville göra någonting alls, inte ens pussas med någon. Och sen så var det att jag ville 

liksom du vet gå på fest och va ute och så men jag ville inte ens räkna med att jag var på 

marknaden. Jag var inte singel, jag var solo. Jag hade liksom inget civilstånd utan jag 

ville bara vara bredvid hela marknaden liksom. Jag ville bara försöka att inte tänka på det 

alls. Det blev ju som att jag kände att tiden innan celibatet så var det som att jag var på 

marknaden hela tiden och var hela tiden på jakt efter någon och ville vara i en relation 

och att vara singel var bara ett mellanläge. (Nour 27)  

 

Nour var sällan singel eftersom hon upplevde att det placerade henne i ett slags mellanläge. 

Hon berättar att hon ständigt var på jakt efter en person att ingå i en relation med. Min tolkning 

är att Nours värdering av relationer över singelskap grundar sig på en patriarkal samhällsnorm 

där det heterosexuella, monogama förhållandet har hög status. Stevi Jackson beskriver i 

antologin Feminism and Sexuality: A Reader (2002) hur kvinnlig sexualitet konstrueras av just 

samhällets sociala förväntningar. Jackson hänvisar till Gagnon och Simons begrepp sexuella 

script och deras syn på hur samhället konstruerar människans sexualitet efter exempelvis kön.  

Gagnon och Simons teori bygger på en kritik av den Freudianska psykoanalytiska teorin om att 

människans sexualitet i princip formas i barndomen. Gagnon och Simon hävdar dock att det 

inte är möjligt att ha en sexualitet innan puberteten eftersom man inte besitter de språkliga 

verktygen att definiera sin sexualitet med än. De menar att den freudianska idén bygger på en 

biologisk uppfattning om könens olika sexualitet som i sin tur grundar sig en patriarkal 

föreställning om kön (Jackson 2002, 62–68).  

 

I Nours fall syns de sexuella scripten tydligt i hur hon beskriver sin syn på relationer. Nour 

beskriver hur hon hade svårigheter att distansera sig emotionellt från potentiella sexpartners. 

Hon beskriver det som att hon ständigt behövde positionera sig på en marknad av singlar och 

jag tolkar det som att det tog mycket energi från henne. Valet att leva i celibat skapade en 

förutsättning för Nour att positionera sig utanför marknaden då hon inte längre identifierade sig 

som singel. Genom att istället identifiera sig som ”solo” undkom Nour tvåsamhetsnormen och 

kunde därför fokusera på annat än att vara tillgänglig på ”singelmarknaden”.  Innan Nour 

bestämde sig för att leva i celibat präglades hennes föreställningar kring sex av sociala 

förväntningar på sexuella praktiker. Då vi lever i ett patriarkalt samhälle innebär detta således 

att även vår syn på sex påverkas av patriarkala diskurser. För informanten Alva uppenbarade 

sig de sociala förväntningarna på sexuella praktiker efter att hon levt i celibat i några år. Såhär 

beskriver hon det: 

 



 
14 

 
 
 

Jag växte ju tyvärr verkligen upp med den här typiska porrsynen på sex. Det var något 

som många vänner kollade på och var man cool så kollade man på porr. Jag visste själv 

inget om sex och då blev det den bilden av sex som presenterades för mig. Visst vi hade 

sexualkunskap men det var mer såhär ”här sitter den här körteln” och så har vi inte pratat 

om det så mycket hemma heller. […] Så det blev väl helt enkelt så att porren fick 

uppfostra mig rent sexuellt vilket var helt hemskt… Men jag lärde mig att tända på det 

jag såg i porr vilket var liksom en dominans, att jag skulle förnedras… […] När jag blev 

deprimerad och inte var intresserad av något som hade med sex att göra, inklusive porr 

så hade jag helt enkelt en paus från alla de tankarna. Sen när jag började må bättre så 

upptäckte jag att det jag kollat på är ju sjukt i huvudet. Jag tilltalades inte alls av det 

längre. […] Jag ser det lite som en avgiftning att jag kom bort från det och såg det för var 

det verkligen var, vad jag tittade på, vad jag matade mig med och att jag tyckte det var 

helt knäppt och att det inte var det jag ville ha. (Alva 23) 

 

Alva beskriver hur hennes första kontakt med sex var genom porren och att detta formade 

hennes sexualitet till stor del. När hon växte upp ansågs det häftigt att konsumera porr vilket 

resulterade i att Alva tillslut lärde sig att känna sexuell upphetsning av att själv konsumera porr. 

Den porren hon konsumerade skapade bland annat en föreställning om att hon, som kvinna, bör 

tända på dominans och förnedring. Porren är ett utmärkt exempel på hur sexuella script fungerar 

i praktiken genom de patriarkala samhällsnormer som reflekteras i porren. Dessa förs sedan 

över till konsumenten som i sin tur formar sin sexualitet efter de misogyna diskurserna. Om 

man likt Alva inte tagit del av någon annan skildring av sex blir det i princip oundvikligt att 

inte påverkas av porren i framtida sexuella praktiker. Alva berättar om hur vestibuliten och 

depressionen blev en slags räddning från den pornografiska synen på sex. I sin depression blev 

Alva ointresserad av sex och slutade därför att konsumera porr. När hon sedan mådde bättre 

insåg hon vilken märklig bild hon fått av sex genom porren. Depressionen och celibatet blev en 

avgiftning från porren som gjorde att Alva började se på sex med nya ögon och hon tilltalades 

inte längre av porren hon tidigare konsumerat.  

 

Just porren som en symbol för patriarkalt förtryck har diskuterats flitigt inom 

genusvetenskapen. En av de mest framträdande kritiker av porren är radikalfeministen Andrea 

Dworkin (1946–2005). I texten Pornography: Men Possesing Women (1981) tar Dworkin upp 

den semantiska betydelsen av ordet pornografi. Ordets betydelse grundar sig i de antika orden 

pórnē och graphos vilket betyder ”att skriva om horor”. I det antika Grekland stod pórnē för en 

kvinna i prostitution och en kvinna med den benämningen befann sig på den absoluta botten av 

samhällshierarkin och betraktades i princip som en slav vars syfte var att behaga männens 

sexuella önskningar. Genom att referera till den semantiska betydelsen av ordet pornografi drar 

Dworkin paralleller till hur den moderna pornografin anammat den misogyna synen på kvinnor 
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som grundar sig i den antika betydelsen för kvinnor i prostitution. I prostitution blir kvinnor till 

objekt som säljs till män och Dworkin menar att porren upprätthåller bilden av kvinnor som 

objekt (Dworkin 1981). Porren symboliserar ett diskursivt tecken tillsammans med andra 

diskursiva tecken så som sex, dominans och förnedring positionerar kvinnan som underordnad. 

Celibatet blir i Alvas fall porrens totala motsats, i diskursteoretiska termer den Konstitutiva 

utsidan, som blir hennes frigörelse. Genom att positionera sig i det totalt motsatta från porren 

skapas ett motstånd i celibatet som i sin tur skulle kunna tolkas som en feministisk handling.  

 

Jag har i detta kapitel undersökt hur informanterna definierar celibat och hur de själva 

praktiserar det. Jag har även redogjort för hur deras liv såg ut innan celibatet samt eventuella 

faktorer bakom att leva i celibat. Med begreppen patriarkat och sexuella script har jag analyserat 

hur sociala diskurser formar sexualiteten. Jag har även undersökt radikalfeministen Andrea 

Dworkin’s syn på hur porrkonsumtion skapar en patriarkal maktstruktur. I nästa kapitel kommer 

jag vidare undersöka bakomliggande faktorer till att kvinnorna valt att leva i celibat för att sedan 

undersöka hur det kan ses som en feministisk strategi. 
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3. Bekräftelse  

I detta kapitel undersöker jag vidare informanternas liv innan celibatet genom att analysera 

värderingen av manlig bekräftelse. Alla informanter berättade att de innan celibatet känt ett 

stort behov av bekräftelse från det manliga könet vilket jag kollar närmare på genom att 

applicera Laura Mulveys begrepp ”The male gaze” (1975) samt Iris Marion Youngs teorier om 

kvinnans positionering som subjekt och objekt i det offentliga rummet (1990 [1980]).  

 

Jag tror att jag var ganska blyg när jag var yngre, speciellt med killar. För att jag har väl 

alltid vuxit upp med att såhär jag måste få deras bekräftelse och får jag inte det blir jag 

jätteobekväm och sånt. […] (Vera 22) 
 

[…] I princip sen lågstadiet så kommer jag ihåg att det var coolt att leka med killarna typ, 

det var häftigt att få vara en av dem. Men framförallt när jag blev lite äldre, eller inte så 

himla mycket äldre... Men när man skulle liksom börja vara åtråvärd, rolig och ja killar 

skulle vilja ha en. […] (Alva 23)  

 

Både Vera och Alva beskriver hur de under uppväxten känt ett stort behov av bekräftelse från 

killar. Alva berättar att det under hennes uppväxt ansågs ”coolt att vara en av killarna”. När 

Alva blev lite äldre märkte hon av betydelsen av att killarna skulle uppfatta henne som åtråvärd. 

Det ansågs viktigt att killarna skulle ”vilja ha en”, vilket jag tolkar som att man fick högre social 

status om killar åtrådde en sexuellt. Även Vera var starkt påverkad av bekräftelse från killar i 

hennes omgivning och beskriver hur hon kände sig besviken och obekväm om hon inte fick 

uppmärksamhet från killarna. Vera manar att hon genom celibatet lyckats undkomma det förut 

ständiga begäret efter manlig uppmärksamhet men att hon fortfarande kan komma på sig själv 

att omedvetet söka efter den.  

 

Alltså jag tycker att det är väldigt skönt. Jag behöver aldrig såhär tänka på att… Jo men 

visst det är ju lite såhär typ att jag sminkar mig fortfarande lite och sånt. Då tänker jag 

”varför gör jag det egentligen?” Är det för att jag ändå söker bekräftelse hos killar och 

sånt? Men jag känner att jag inte behöver oroa mig för vad de ska tycka ifall jag skulle 

börja att ha sex med en kille eller att jag behöver spela en roll om jag träffar någon. Typ 

såhär jag behöver inte tänka på att jag måste städa innan jag går ut för att jag vet att jag 

kommer gå hem ensam. Så det känns typ väldigt befriande att slippa hela grejen att såhär 

nu kanske jag träffar någon och sen bli besviken om man inte gör det. (Vera 22) 

 

Vera berättar att hon ibland kan fundera över varför hon exempelvis sminkar sig även fast hon 

lever i celibat och frågar sig själv om hon undermedvetet söker efter manlig bekräftelse. Vera 

konstaterar att även fast hon fortfarande använder smink ibland finns även en befriande känsla 
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i att inte aktivt behöva bry sig om bekräftelse från män eftersom hon distanserat sig från 

singelmarknaden. Hon känner sig lättad över att inte behöva anpassa sig efter någon annan 

eftersom hon inte kan bli besviken på någon när hon lever i celibat. Veras tidigare rädsla för att 

bli besviken rotar sig i en svårighet att lita på män. Jag tolkar detta som konsekvens av hennes 

tidigare relationer till män som inte respekterat hennes gränser. 

 

[…] Han gick över gränser, det var innan samtyckeslagen gick igenom… Men liksom 

såhär om jag var alldeles för full så brydde han sig inte om det eller liksom om jag sov 

eller sådana saker som jag då ursäktade för att ”men jag älskar ju honom” samtidigt som 

jag sa ”Fuck killar som går över gränser” till mina kompisar. […] Jag fattade att jag 

ursäktade honom men ja… (Vera 22) 

 

Vera berättar om när hon var tillsammans med en man som ofta gick över vissa sexuella gränser. 

Hon påpekar att detta hände innan samtyckeslagen gått igenom vilket indikerar att hon blivit 

utsatt för saker som hon inte gett sitt samtycke till. Hon berättar bland annat att mannen hon 

var tillsammans med inte brydde sig om hon sov eller var berusad vilket jag tolkar som att han 

försökte utföra samlag med Vera utan att hon kunna ge samtyckte. Enligt svensk lag är detta 

olagligt sedan 1 juli 2018 då personen som blir utsatt inte visat tydligt att denne vill ha samlag. 

Gärningsmannen kan således dömas för oaktsam våldtäkt eftersom det sen 1 juli 2018 

rubriceras som våldtäkt att ha sex med en person som inte gett sitt medgivande, även om 

gärningsmannen saknat uppsåt till brott (Holmin 2018). Vera är inte den enda informanten som 

uttryckt att hon varit med om sexuella övergrepp eller liknade. Även Nanna och Julia berättade 

om händelser som de i efterhand förstått påverkat deras syn på relationer och sex.  

 

Han fick ofta utbrott, känslomässiga utbrott där han liksom slog saker, kastade grejer, 

skrek… Det påverkade ju mig jättemycket och har också gjort att jag inte kan lite på 

personer och blivit jätterädd för att bli lämnad. För han lämnade mig ofta, såhär stack 

iväg och kunde vara borta i ett dygn, stängde av mobilen. (Nanna 31)  

 

När jag läste Genusvetenskap så hade vi en del kurslitteratur om typ sexuellt våld och 

sexuella övergrepp och sådär. I och med det var det som att jag för första gången insåg 

och tog på allvar och fattade att jag själv hade vart med om sexuella övergrepp. Jag 

började typ tänka på hur det påverkat andra sexuella relationer efter det och kände typ… 

Ja och liksom kände, det var som att jag typ i flera år efterhand först då började typ 

bearbeta det och blev väldigt påverkad. (Julia 29)  

 

Nanna hade under flera år en relation som hon själv beskriver som destruktiv. Mannen hon var 

tillsammans med fick bland annat känslomässiga utbrott och kunde under dessa förstöra 

föremål genom att slå på dem eller kasta iväg dem. Nanna beskriver även hur han kunde skrika 
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på henne under utbrotten och sedan försvinna iväg utan att höra av sig till henne. Hon beskriver 

hur detta påverkat hennes förmåga att lita på människor eftersom hon känner en stark rädsla för 

att bli lämnad. Även Julia berättar om händelser i hennes förflutna som påverkat hennes syn på 

sex i relation till andra människor. När Julia började studera Genusvetenskap för några år sedan 

insåg hon att hon själv varit utsatt för sexuella övergrepp efter att hon läst kurslitteratur om 

ämnet. Insikten fick henne att reflektera över hennes sexuella relationer och om övergreppen 

eventuellt påverkat hennes syn på sexuella praktiker.  

 

Ja men så började jag i alla fall inse att jag hade sex med andra liksom… [suck]… Ja men 

väldigt mycket för bekräftelse och typ att sexet alltid på något sätt gick ut på att 

tillfredsställa dem och att jag aldrig liksom kände efter eller ens visste såhär hur ska det 

bli bra för mig?  Vad vill jag ha? Hur får jag liksom njutning eller hur får jag ut något av 

det här förutom att bara känna mig som typ en attraktiv kvinna som kan tillfredsställa en 

man? (Julia 29) 

 

Julia insåg att hon ofta utövade sexuella praktiker med andra människor med ändamålet att få 

någon slags bekräftelse. För att få bekräftelsen fokuserade hon således mycket på hennes 

sexpartners njutning för att kunna tillfredsställa denne. I jakten på bekräftelse tappade Julia bort 

sig själv och kunde tillslut inte definiera sina egna sexuella preferenser. En konsekvens blev att 

hon själv hade svårt att njuta och känna tillfredställelse av de sexuella praktikerna. Hon 

beskriver det själv som att hon brottades med att inte bara känna sig som en attraktiv kvinna 

vars enda uppgift var att tillfredsställa en man.  

 

Laura Mulvey menar att den kulturella representationen av mannen som bärare av blicken och 

kvinnan som betraktad genomsyrar hela samhället. Den kulturella representationen av kön är 

influerad av den patriarkala maktordningen som tillsammans upprätthåller en struktur där 

mannen uppfattas som aktiv och kvinnan som passiv. Eftersom mannens agenda skapar den 

kulturella uppfattningen av kvinnan blir det tillslut en vedertagen sanning och för att behaga 

den manliga blicken internaliserar kvinnan en objektifierande blick på sig själv. Detta speglas 

således även i sexuella praktiker då, som jag tidigare konstaterat, de disciplineras av sociala 

diskurser. För Julia betydde detta att hon i sina sexuella relationer anammade en internaliserad 

manlig blick på sig själv eftersom hennes primära mål var att tillfredsställa sin partner. 

Konsekvensen av detta blev således att Julia slutade känna njutning av att utöva sexuella 

praktiker med andra eftersom hon först och främst betraktade sig själv som objekt.  
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Enligt Iris Marion Young lär sig kvinnor redan i tidig ålder att iaktta sig själva som subjekt och 

objekt. I essän Att kasta tjejkast (1990 [1980]) skriver Young om kvinnors kroppsliga 

positionering i diverse idrottsliga sammanhang. Young menar att kvinnors kroppsliga 

positionering påverkas av det faktum att de fostrats i ett patriarkalt samhälle. Julia beskriver 

hur hon i sociala situationer ofta betedde sin annorlunda mot män än mot kvinnor.  

 

Jag tror att jag framförallt ville kanske komma ur ett sånt här ”spel” eller liksom ”flört 

spel” som jag upplevde kunde uppstå. Det var ofta i typ möten med nya personer att jag 

kunde vara såhär, alltså nästa per automatik, ”okej vad tycker jag om den här personen? 

Skulle jag kunna tänka mig att ha sex med den? Skulle jag kunna tänka mig att dejta 

den?” Det var alltså framförallt mest med killar skulle jag väl säga. […] Jag betedde mig 

annorlunda mot killar än mot tjejer. (Julia 29) 

 

När jag frågar Julia vad hon hade för förhoppningar på celibatet svarade hon att hon ville 

komma ur vad hon kallar ett ”flört spel”, vilket jag tolkar som en benämning av en praktik för 

att hitta en partner på singelmarknaden. Julia berättar att hon ofta kom på sig själv att hamna i 

tankebanor där sexuell attraktion spelade en central roll i möten med nya människor. Detta 

gjorde att hon ofta bemötte män annorlunda än hur hon bemötte kvinnor. Jag tolkar detta som 

en konsekvens av en obligatorisk heterosexualitet. Den obligatoriska heterosexualiteten 

myntades som begrepp av Adrienne Rich och förklarar hur kvinnor, genom att identifiera sig 

med män, utövar en större lojalitet mot män än mot kvinnor. I Julias fall syns det framförallt i 

hennes tidigare sexuella praktiker, som jag nämnde tidigare, men även i sättet hon bemöter 

människor. För att höja sitt eget marknadsvärde på singelmarknaden tänker Julia exempelvis 

”skulle jag kunna ha sex med honom?” när hon möter en man. Genom att visa att hon känner 

sexuell attraktion för mannen genom ett ”flört spel” höjer hon hans status då han får en slags 

sexuell makt över henne. Den obligatoriska heterosexualiteten uppvärderar mannen men 

upprätthåller kvinnans underordning eftersom hon genom heterosexuella praktiker fortsätter att 

objektifiera sig själv för att tillfredsställa sin manlige sexpartner (Rich 2002 [1978]).   

 

Som jag tidigare konstaterat, med Milletts beskrivning av patriarkatet, upprätthålls en 

könsmaktsordning i samhället eftersom kvinnor utvecklar en internaliserad manlig blick på sig 

själva. Den binära könsindelningen skapar dikotomier där mannen ses som aktiv och kvinnan 

som passiv vilket sedan reflekteras i exempelvis pornografi. När män väl ger bekräftelse till 

kvinnor är det genom att bekräfta dem som objekt och inte som subjekt eftersom den sociala 

diskursen skapat ett samhälle där kvinnan inte anses vara ett subjekt med egen agenda. Kvinnan 

accepterar således detta och objektifierar därför sig själv eftersom hon fostrats i ett patriarkalt 
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samhälle som värderar henne efter hennes förmåga att behaga den manliga blicken. Den yttersta 

konsekvensen av detta blir att kvinnorna upprätthåller sitt eget förtryck i jakten på manlig 

bekräftelse och bevarar således en patriarkal status quo. 

 

Jag har i detta kapitel undersökt informanternas tidigare relation till sexuella praktiker och hur 

dessa disciplinerat deras positionering på exempelvis singelmarknaden. Jag har undersökt detta 

genom att applicera begrepp som undersöker den manliga blicken, kvinnors status som objekt 

i samhället samt den obligatoriska heterosexualiteten. För många av informanterna blev 

celibatet en strategi för att undkomma den obligatoriska heterosexualiteten och en objektifiering 

av sig själva, i nästa kapitel kommer jag närmare undersöka hur just celibatet kan ses som en 

motståndshandling.  
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4. Makt och motstånd  

I detta kapitel utforskar jag närmare hur celibat kan utövas som en feministisk strategi genom 

att fungera som en motståndshandling. I Sexualitetens historia del 1 (2002 [1976]) utforskar 

Michel Foucault diskurser kring sexualitet utifrån ett genealogiskt synsätt. Genom att kartlägga 

historiens syn på människans sexualitet finner han att man genom talet om könet konstruerar 

diskurser. Dessa diskurser förhåller sig till makten och disciplinerar sedan människans utövning 

av sexuella praktiker. Denna disciplinering av sexualiteten syns även tydligt i hur informanterna 

i denna studie talar om sexuella praktiker, vilket jag konstaterat i tidigare. Många av 

informanterna berättade exempelvis hur de sökt bekräftelse från män vilket resulterat i en 

objektifiering av sig själva (se föregående kapitel). Valet att leva i celibat har således blivit ett 

verktyg för många av informanterna att positionera sig mot makten. Jag frågade informanterna 

vilka förhoppningar de hade på celibatet innan de gick in i det själva. Många svarade då att de 

hoppades på att inte känna ett behov av bekräftelse från män, en informant uttryckte det såhär:  

 

Jag kände att jag inte ville behöva den bekräftelsen från killar och jag vill känna att jag 

är liksom fine ändå på något sätt. […] Jag har mått så dåligt när jag träffat någon kille, 

jag har alltid blivit en person jag inte vill vara liksom. Alltid gått runt och haft ångest och 

bara varför hör han inte av sig osv? Så först var det väl ganska mycket för att jag kände 

att jag ville bli bekväm i mig själv på något sätt. Men nu på senare tid har det väl varit 

mer att jag känner att deras största makt över mig är ju typ det sexuella, att det är ju då 

de verkligen har påtaglig makt […] (Vera 22)  

 

Vera berättar att hon önskade att hon inte skulle känna att manlig bekräftelse var en så viktigt 

och stor del av hennes liv, hon ville känna att hon vad bra oavsett vad män tyckte om henne. 

Hon beskriver hur hon tidigare blivit en person hon egentligen inte vill vara när hon exempelvis 

dejtar någon. Hon berättar att det gav henne mycket ångest och genom att leva i celibat 

hoppades hon på att få bättre självkänsla. Vera berättar även om att hon på senare tid även 

förstått att män har en påtaglig makt över kvinnor i sexuella situationer eftersom det ständigt 

finns en närvarande hot om våld För Vera har insikten om detta fått henne att betrakta celibatet 

som en mer politisk handling. 

 

Den farligaste platsen för en kvinna att vistas på är ju hennes egna hem, i en relation med 

någon liksom. Familjemedlem eller en pojkvän eller en kompis eller så…  […] Jag 

känner inte att jag känner någon kille tillräckligt bra för att veta att han inte helt plötsligt 

ska flippa ur. För det händer ju ändå ganska ofta att en kille helt plötsligt bara väljer att 

inte lyssna på en liksom och går över gränser och sånt. […] Jag tänker att när som helst 

så kan han bara flippa liksom. På ett sätt som jag inte känner att en tjej skulle göra om vi 
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jag var ensam med henne. Om jag nu ska känna att jag kör min feministiska kamp haha 

eller vad man ska säga… Så kan inte jag, eller ja, jag känner inte att jag kan ha en relation 

med killar då för att då måste jag ju tänka att ”nej men han är inte så farlig, […]”. Alltså 

det har blivit lite mer politiskt på sista tiden. (Vera 22)  

 

Vera betraktar numera celibatet som en del i hennes feministiska kamp. Hon har svårt att 

motivera en romantisk relation med en man för sig själv eftersom hon då måste tänka att en 

potentiell partner inte är farlig fast att hon är medveten om att just kvinnor är mest utsatta för 

våld i sina relationer med män de har en nära relation med. Kate Millett menar att patriarkatets 

ultimata maktutövning sker just i familjerelationer. Familjen som institution upprätthåller enligt 

Millett en patriarkal samhällsstruktur som omöjliggör kvinnans frigörelse (Millett 1970, 41–

42). Därför kan således Veras utövande av celibat ses som feministisk strategi eftersom hon gör 

motstånd mot en patriarkal samhällsstruktur. För Alva blev också celibatet ett slags verktyg för 

att undvika patriarkala strukturer.  

 

Jag var inte längre så himla beroende av den uppmärksamheten som jag tidigare hade 

gått under av om jag inte fått. Det som nästan var såhär meningen med livet typ, vad 

killar tyckte om en.  Det var ju det som avgjorde om man var värd någonting och ganska 

snart så var det inte lika viktigt helt enkelt och det var ju befriande som satan. (Alva 23)  

 

Alva berättar att hon tidigare kände att hon ”gick under” om hon inte fick uppmärksamhet från 

män. För henne blev det väldigt viktigt hur män uppfattade henne då hon kände att det avgjorde 

hur mycket värde man hade som person. I och med celibatet, som Alva utövar till följd av sin 

vestibulit, slutade hon värdera den manliga bekräftelsen lika högt. Bekräftelsen var inte längre 

lika viktig för hennes identitetsskapande och gav henne en väldigt befriande känsla. Celibatet 

blev ett verktyg för Alva som placerade henne utanför den patriarkala singelmarknaden.  

 

Jag såg inte mig själv som en potentiell partner helt enkelt. […] Mitt fokus i livet blev 

helt annat och att jag fokuserade mycket på sånt som jag mådde bra av och som jag var 

bra på. Jag tränade mycket bara för att jag tyckte att det var kul, jag läste, ja men jag 

grottade ner mig i sånt som jag inte vet om jag hade haft uppmärksamhet till annars. […] 

(Alva 23)  

 

Vestibuliten fick Alva att inte vilja framställa sig som en potentiell sexpartner vilket gjorde att 

hon istället började leva i celibat. När Alva inte längre kände ett behov av att exempelvis 

framställa sig som sexuellt attraktiv fick hon tid och energi över till andra saker. Hon började 

fokusera på sånt som hon kände att hon var bra på, exempelvis träning, och resultatet blev att 

hon kunde hänge sig åt att utvecklas som individ och inte som ett sexuellt objekt eftersom hon 
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inte behövde ta hänsyn till en mans sexuella preferenser. Även om Alvas celibat inte var ett 

aktivt beslut, utan mer en konsekvens av hennes sjukdomstillstånd, har det ändå blivit ett sätt 

för henne att göra motstånd. Informanten Nanna som tidigare levt i en relation som hon själv 

beskrev som destruktiv hoppades på att celibatet skulle ge henne en chans att reparera de 

psykiska trauman som relationen lämnat efter sig. Nanna märkte att hon genom att leva i celibat 

fick en chans att ”blicka inåt” men hon upptäckte även andra positiva effekter av celibatet.  

 

Det är väl att jag fokuserar mycket på vad jag själv vill i livet och att jag insett vad jag 

vill uppnå i livet, vilket är någon slags tillfredställelse och stabilitet och inte att jag måste 

ha någon karriär eller en man eller att jag måste att folk ska tycka att jag är lyckad på 

något sätt. […] Eftersom jag haft så mycket tid till mig själv att blicka inåt, så har jag 

också utvecklat mig själv oerhört mycket och fördjupat mina relationer till kvinnor, alltså 

mina vänskapsrelationer. De har aldrig varit bättre än vad de är nu och att jag har väldigt 

många djupa och givande relationer. (Nanna 31)  

 

Nanna beskriver hur att hon slutat bry sig om hur andra uppfattar henne vilket har gjort det 

lättare för henne att utvecklas i den riktning hon själv vill. Hon berättar även att celibatet gett 

henne möjligheten att utveckla sina kvinnliga vänskapsrelationer eftersom hon inte längre 

behöver lägga tid och energi på sexuella relationer. Hon berättar att hennes relationer blivit 

djupare och att det känns givande att umgås med sina vänner, till skillnad från de romantiska 

relationerna hon tidigare haft med män som endast dränerat henne på energi. Nanna är inte den 

enda informanten som utvecklat en närmre relation till sina vänner som ett resultat av celibatet.  

 

Jag tycker ju att jag varit bra på att hålla kontakt med mina vänner och så absolut. Men 

det här att liksom kunna ses spontant och typ kunna snacka om… Jag tänker att 

samtalsämnena blev ju mer intressanta på ett sätt. Jag vet inte jag tänker typ nästan att 

det kan vara som att jag blev en lite bättre vän, jag lyssnade mer på mina vänner. I alla 

fall då när jag inte höll på med några killar för att då hade jag ingenting som slukade min 

hjärna på det sättet som det gör när jag träffar någon […] (Nour 27) 

 

[…] Alltså jag har fått tid för så mycket annat. […] Nu efter att jag helt har tagit bort den 

delen ur mitt liv så slipper jag ju hela den grejen och kan göra det jag egentligen vill och 

kan vara närvarande med mina kompisar. För förut om jag träffade någon, en kille som 

hörde av sig medan jag var med mina kompisar då var jag såhär direkt: nej men jag måste 

gå för att vara med honom. Men nu är det såhär att nej men jag har tid för dem liksom, 

jag har tid för det jag vill typ utan att må dåligt. (Vera 22)  

 

Nour berättar att hon alltid varit bra på att hålla kontakten med sina vänner men att celibatet 

förändrade sättet de umgicks på. Hon berättar att deras samtalsämnen kändes mer intressant 

och att hon blev bättre på att lyssna på sina vänner. Jag har tidigare nämnt att Nour ofta fick 
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starka känslor för män hon dejtade och att det tog mycket energi från henne, ovan berättar hon 

att celibatet hjälpte henne med att distansera sig från detta vilket resulterade i att hon kände sig 

som en bättre vän. Även Vera berättar att celibatet gjort att hon känt sig mer närvarande i 

förhållande till hennes vänner. Hon berättar att hon tidigare ofta prioriterat olika män hon dejtat 

framför sina vänner på grund av en rädsla att inte få bekräftelse från denne. Jag tänker att 

celibatet blivit ett slags verktyg för både Nour och Vera som ger dem en paus från patriarkala 

förväntningar på kärlek och sex. Genom celibatet distanserar de sig från singelmarknaden och 

skapar ett utrymme där de inte kan bli besvikna om de inte får bekräftelse från en manlig 

partner. Celibatet öppnar även upp för informanterna att ta avstånd från det som förväntas av 

dem i ett patriarkalt samhälle. De behöver exempelvis inte inta en förväntad feminin position i 

det offentliga rummet, något som annars kanske hade varit viktigt för att få manlig bekräftelse. 

Celibatet möjliggör ett beteende som inte kräver att kvinnorna ska förhålla sig till andra runt 

omkring, eftersom de inte behöver behaga någon annans blick spelar det heller ingen roll hur 

man agerar eller ser ut i det offentliga rummet. Informanterna tycks, genom avhållsamheten, ha 

hittat en väg som gör det lättare för dem att transcendera.  

 

Denna transcendens syns även tydligt i Tone Schunnessons essä som jag nämnt tidigare. 

Schunnesson berättar om hur celibatet för henne blev en strategi för att få mer tid och energi 

till sin konst och lyckades under sin sexuellt avhållsamma period skriva färdigt en roman och 

regissera en pjäs. På köpet hjälpte celibatet henne att stärka sina vänskapsrelationer eftersom 

hon likt informanterna i denna studie inte ödslade energi på sina sexuella relationer med män. 

Informanternas val att leva i celibat kan således förstås som en motståndshandling då de 

motsätter sig sociala diskurser som grundar sig i patriarkala strukturer. Resultatet av motståndet 

syns i informanternas beskrivning av den positiva förändring celibatet fört med sig i deras 

vardag. De uttrycker att de fått mer tid och energi till att utveckla sina vänskapsrelationer vilket 

skulle kunna tolkas som en feministisk strategi eftersom celibatet möjliggör för kvinnorna att 

stärka sitt systerskap. Celibatet kan även tolkas som en feministisk strategi då den möjliggör 

för kvinnorna att positionera sig utanför den patriarkala könsordningen vilket i sin tur gör att 

de lättare kan transcendera.  

 

Vissa informanter menade även att celibatet hjälpt dem att känna sig mer bekväma i sexuella 

praktiker. Informanten Nour beskriver hur hon efter celibatet lärt sig att distansera sig 

emotionellt från de män hon har samlag med, något hon tidigare hade svårigheter med. De 

sexuella relationerna förblir just sexuella och Nour behöver inte lägga energi på att fundera på 
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hur männen uppfattar henne utanför de sexuella praktikerna. Även informanten Julia berättar 

att celibatet skapat en möjlighet för henne att känna sig mer bekväm i sexuella relationer.   

 

Jag tror ändå att jag kanske bröt ganska många av de mönster som jag upplevde som 

destruktiva, liksom att jag blev mycket bättre på att säga nej, eller liksom att bara göra 

det som kändes bra för mig. Men… jag tycker fortfarande såhär åtta år senare att det är 

sjukt svårt att hitta min egen sexuella roll eller vad man ska säga. Så jag vet inte om det 

ja, det var inte någon mirakelmedicin liksom. Men jag tror ändå att det var positivt att ta 

sig tiden att reflektera och liksom få lite distans till det. (Julia 29)  

 

Julia beskriver hur celibatet hjälpt henne att bryta vissa destruktiva mönster och att hon 

exempelvis blivit bättre på att visa var hennes gräns går genom att kunna säga nej till sin partner 

om något känns obekvämt i en sexuell situation. Det var åtta år sedan Julia praktiserade sitt 

celibat som varade i ett år och hon har än idag svårt att hitta sin sexuella identitet. För Julia var 

det värdefullt att få distans till singelmarknaden men hon är även noga med att påpeka att 

celibatet inte löser alla problem. Julia berättar att hon bland annat insett att hon inte har så stor 

sexlust vilket varit både befriande samtidigt som det fått henne att känna sig som en misslyckad 

partner. 

Jag tror både att jag känner mig misslyckad som partner och på något sätt som en 

misslyckad kvinna. […] Fast den kvinnan vill jag ju egentligen inte vara för jag tänker 

att den är skapad som ett objekt och en projektionsyta för den manliga blicken. […] Det 

är som att alla kvinnliga sexuella roller jag känner till kommer ur patriarkatet. Antingen 

kan man vara typ den söta, oskuldsfulla eller så kan man vara den frisläppta übersexiga, 

utlevande... det är som att jag inte vet hur jag ska ha sex utan att gå in i sexism typ haha. 

Ja… och liksom jag vet inte det kanske vore bättre att… ja jag dömer verkligen inte någon 

eller tycker att det är dåligt om man i sina sexuella praktiker bara skiter i att vara politisk 

liksom, jag önskar att jag kunde det men jag kan inte det riktigt. (Julia 29) 

 

Julia menar att hon upplever sig som en misslyckad sexpartner eftersom hon har svårigheter 

med att distansera sig från sina politiska värderingar i sina sexuella praktiker. Julia tror själv att 

detta beror på det faktum att alla de sexuella roller som presenterats för henne grundar sig i 

patriarkala normer. Hon vill helst undvika att delta i sexuella praktiker som är påverkade av 

patriarkatets sexuella script. Julia har svårt att njuta av de sexuella praktiker hon känner till och 

tar därför hellre avstånd helt från att ha samlag med sin partner. Konsekvensen blir dock att hon 

istället känner sig som en misslyckad partner och avundas de personer som kan distansera 

politik från sina sexuella praktiker. 

 

Även om celibatet kan uppfattas som ett feministiskt motstånd mot den patriarkala strukturer 

så upprätthåller den ändå den normativa makten. Enligt Foucault existerar motstånd alltid i 
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förhållande till makten vilket betyder att man aldrig kan positionera sig utanför den (Foucault 

2002 [1976]). Detta betyder således att informanternas motstånd via celibatet upprätthåller en 

maktordning eftersom de aldrig kan positionera sig utanför patriarkatet. Celibatet är därför 

kanske inte det lämpligaste alternativet, att på ett strukturellt plan förändra villkoren för 

kvinnans sexuella frigörelse. Men detta innebär inte att celibatet bör ses som en sämre 

motståndshandling, det tycks trots allt fungera som en feministisk strategi på mikronivå.  

 

Jag har i detta kapitel undersökt hur celibat kan vara en motståndshandling. Många av 

informanterna nämner själva att de identifierar sitt celibatskap som en feministisk strategi 

eftersom det exempelvis givit de större möjlighet att utveckla sin identitet utan att vara beroende 

av manlig bekräftelse. Jag har även dragit paralleller till Tone Schunnessons essä ”Celibat som 

feministisk strategi” eftersom informanternas erfarenhet av celibat som en feministisk handling 

liknar den som Schunnesson berättar om. Genom att applicera Michel Foucaults teorier om 

makt och motstånd har jag kunnat konstatera att celibatet kan och bör ses som en feministisk 

handling för informanterna då de ifrågasätter många av samtidens sexuella script. Med 

Foucaults syn på makt och motstånd har jag även kunnat konstatera att celibatet som 

motståndshandling på ett sätt upprätthåller en patriarkal status quo eftersom diskursen om 

kvinnan som passiv och asexuell kvarstår. Med detta sagt bör man kanske betrakta celibatet 

som en feministisk strategi på mikronivå och inte på makronivå, något jag diskuterar mer i det 

avlutande och nästkommande kapitlet. 
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5. Avslutande diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om och hur celibat kan betraktas som en 

feministisk strategi. Genom fem semistrukturerade intervjuer med kvinnor som själva har 

erfarenhet av att leva i celibat har jag besvarat frågeställningarna:  Hur används celibat som 

motstånd och varför? Vilken betydelse får celibatet för kvinnorna? Samt: Vilka konsekvenser 

uppstår av celibatet, på makro och mikronivå?  

 

Jag började med att redogöra för informanternas egen definition av celibat samt vad som ledde 

fram till beslutet att leva i avhållsamhet. Jag märkte att informanternas tidigare erfarenheter av 

sexuella praktiker var starkt påverkade av sexuella script från exempelvis porrkonsumtion. 

Många av informanterna berättade att de inte haft en naturlig relation till sexuella praktiker 

innan och medgav att de var starkt färgade av en patriarkal föreställning om hur en kvinna bör 

agera i sexuella relationer, på singelmarknaden eller i ens i det offentliga rummet.  

 

I det andra analyskapitlet undersökte jag närmre informanternas relation till män och sexuella 

praktiker med förhoppningen att det skulle svara på varför de valt att leva i celibat under en tid. 

Jag kom fram till att i princip alla informanter tidigare känt ett stort behov för manlig bekräftelse 

och att de känt sig misslyckade om de inte upplevt att de blivit bekräftade som exempelvis 

sexuellt attraktiva. För många av informanterna betydde detta att mycket av deras värde låg i 

hur de uppfattades av män på singelmarknaden och för att fly detta ständiga behov efter 

bekräftelse valde de att istället leva i celibat. Jag tolkar det som att celibatet blev ett verktyg för 

informanterna att använda för att få en paus från den ständiga hetsen att exempelvis vara 

sexuellt tillgänglig. Jag frågade vilken inverkan celibatet haft på informanternas liv och fick då 

många svar om att celibatet möjliggjort för dem att lättare kunna utveckla sin identitet utanför 

den patriarkala singelmarknaden. En informant berättade exempelvis att celibatet möjliggjort 

för henne att ägna mer tid åt aktiviteter som träning och litteratur, hon menar att hon istället lagt 

den tiden och energin till att söka bekräftelse hos män om hon inte levt i celibat. Detta är en av 

de anledningar till varför celibatet kan ses som en feministisk handling, eftersom det möjliggör 

för kvinnorna att transcendera då de exempelvis inte hänger sig åt den obligatoriska 

heterosexualiteten utan istället gör det förbjudna i att endast tänka på sig själva och sina egna 

behov som individer.  
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En annan orsak till att celibatet bör ses som en feministisk strategi är informanternas tankar om 

att deras avhållsamma livsstil möjliggjort för dem att utveckla sina vänskapsrelationer och 

främst kvinnliga sådana. Informanterna menar att de under och efter celibatet kommit att 

diskutera helt nya ämnen med sina väninnor. Vissa menade att de tidigare talat nästan 

uteslutande om män som de exempelvis dejtar när de umgåtts med sina vänner men att celibatet 

öppnat upp för andra ”mer intressanta” ämnen. På grund av detta skulle man kunna argumentera 

att celibat är en feministisk handling eftersom det tycks stärka ett slags systerskap.  

 

Det går alltså att konstatera att celibatet verkat som en feministisk strategi för informanterna 

som individer. Men bör man även betrakta celibat som en feministisk strategi på strukturell 

nivå? Som jag tidigare konstaterat utifrån Foucaults teori om makt och motstånd, upprätthålls 

makten genom motståndets artikulering av förtryck. Om vi nu väljer att betrakta celibat som ett 

praktiserande av motstånd bör vi även vara medvetna om att det, samtidigt som det artikulerar 

förtryckande strukturer, även upprätthåller patriarkala maktstrukturer. Där makten existerar 

kommer alltid motstånd cirkulera och vice versa. Man skulle alltså kunna säga att celibatet som 

motstånd mot patriarkala samhällsstrukturer även upprätthåller dess makt. Hur? Jo, eftersom 

diskurser kring celibatet kvarstår även om praktiserandet av det förändrats och artikuleras som 

en feministisk strategi. Det betyder således att diskurser kring sexualitet fortsätter att 

disciplinera kvinnor eftersom den patriarkala föreställningen om att kvinnor är passiva i 

sexuella praktiker kvarstår eftersom diskursiva tecken som exempelvis a-sexualitet och celibat 

förs ihop på grund av sociala föreställningar om celibat som praktik. Celibat är därför kanske 

inte den bästa lösningen för kvinnors sexuella frigörelse, men och andra sidan tycks ingen ha 

en ultimat lösning på hur frigörelsen ska gå till. Informanterna i denna studie utryckte trots allt 

att celibatet för dem blivit en strategi för att undkomma patriarkala strukturer i sin vardag, borde 

det då vara en tillräckligt god anledning för att betrakta celibat som en feministisk handling.  

 

Enligt Kate Millett är just hotet om våld i sexuella praktiker den största maktutövningen män 

använder mot kvinnor i ett patriarkat. Celibatet bör då ses som en naturlig reaktion från kvinnor 

eftersom det finns en rädsla för att bli utsatt för våld. Jag kan dock inte skaka av mig känslan 

att celibatet endast blir en feministisk handling till en viss punkt. Om målet med celibatet är att 

ifrågasätta förtryckande sexuella praktiker borde väl inte offret för detta förtryck vara de som 

måste ändra på sig? Egentligen borde väl de män som utnyttjar sin makt i sexuella praktiker 

med kvinnor vara de som lever i celibat? På något vis får jag en känsla av att praktiserande av 

celibat endast blir en andningspaus för informanterna samtidigt som patriarkala strukturer 
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fortsätter att existera vid sidan om. Kanske avslutas denna uppsats med fler frågor än vad den 

började med? Jag kan i alla fall med säkerhet konstatera att de kvinnor jag intervjuat alla fallit 

offer för patriarkala strukturer som påverkat deras sexuella praktiker och att celibatet blev en 

strategi för att dem att positionera sig utanför förtrycket.  

6. Tack 

Tack till samtliga informanter som låtit sig intervjuas till denna uppsats och tog sig tid att berätta 

om sina erfarenheter och tankar kring att leva i celibat.  
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7. Käll- och litteraturförteckning  

7.1 Otryckta källor 

Namn: Julia (Pseudonym) 

Ålder: 29 

Kön: Kvinna 

Sysselsättning: Arbetssökande 

Sexualitet: Vill ej definiera 

Datum för intervju: 9 april 2019 

Längd på intervju: ca 1h 

Intervju utförd av: Clara Hedman 

 

Namn: Nour (Pseudonym) 

Ålder: 27 

Kön: Kvinna 

Sysselsättning: Arbetar heltid 

Sexualitet: Heterosexuell 

Datum för intervju: 10 april 2019 

Längd på intervju: ca 30min 

Intervju utförd av: Clara Hedman 

 

Namn: Vera (Pseudonym) 

Ålder: 22 

Kön: Kvinna 

Sysselsättning: Student 

Sexualitet: Heterosexuell 

Datum för intervju: 12 april 2019 

Längd på intervju: ca 30min 

Intervju utförd av: Clara Hedman 

 

Namn: Alva (Pseudonym) 

Ålder: 23 

Kön: Kvinna 

Sysselsättning: Student 
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Sexualitet: Heterosexuell 

Datum för intervju: 15 april 2019 

Längd på intervju: ca 30min 

Intervju utförd av: Clara Hedman 

 

Namn: Nanna (Pseudonym) 

Ålder: 31 

Kön: Kvinna 

Sysselsättning: Arbetar deltid och studerar 

Sexualitet: Heterosexuell 

Datum för intervju: 16 april 2019 

Längd på intervju: ca 30 min 

Intervju utförd av: Clara Hedman 
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8.  Bilagor 

8.1 Bilaga 1 
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8.2 Bilaga 2 

 
 

 

 

Intervjuguide 

Informant- Bakgrund/definition – I praktiken – Omvärlden - Relationer - Framtiden 

 

• Ålder  

• Boende 

• Bakgrund  

• Sysselsättning  

• Sexualitet 
 

• Lever du i celibat nu? Hur länge har du gjort det?  

• Skulle du kunna berätta om din definition av Celibat?  

• Hur såg ditt liv ut innan celibatet?  

• Skulle du kunna berätta om vad som ledde fram till att du levde i celibat?  

 

• Berätta om dina förväntningar kring att leva i celibat?  

• Hur du upplever att det är att leva i celibat.  

• Berätta om vad celibat betyder för dig?  

• Hur praktiserar du celibat?  

• Har celibatet påverkat ditt vardagsliv på något vis? Hur?  

 

• Har du varit öppen med att du lever i celibat?  

• Berätta lite om reaktioner du fått från omvärlden. Vad tänker du kring det? Varför 

tror du att du fick dem reaktionerna?  

• Hur hanterade du de reaktionerna?  

 

• Har dina sociala relationer påverkats av celibatet? Vilka? Hur?  

• Har din syn på sexualitet och kärlek förändrats i och med celibatet? Hur? Berätta!  

 

• Berätta lite om dina tankar om framtiden och celibatet.  

• Kommer du fortsätta leva i celibat? Varför, varför inte? 
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