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Sammanfattning  
 
Denna uppsats syftar att undersöka hur unga studenter samtalar och skapar diskursen kring 

kortvariga sexuella relationer och även diskursens jämställdhet på Uppsala universitet ur ett 

jämförande könsperspektiv. Studien grundar sig i sex kvalitativt strukturerade intervjuer 

genomförda med studenter i åldrarna 18-25 med varierande studietid på universitetet. Det 

teoretiska underlaget utgår från ett diskurspsykologiskt perspektiv enligt Potter & Wetherell. 

Resultatet av studien påvisar att diskursen prominent kretsar kring ett antal 

tolkningsrepertoarer som skiljer könen åt, där männen är mer traditionellt lagda sett till 

normer och redan etablerade system och kvinnorna nytänkande, med en insikt till förändring 

inom diskursen. Resultatet påvisar även, i samklang med tidigare forskning, att det existerar 

substantiella skillnader gällande jämställdheten inom diskursen och att det existerar skillnader 

i hur män och kvinnor vill bearbeta denna, där männen anser det mer jämställt och kvinnorna 

icke jämställt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Diskurspsykologi, Kortvariga Sexuella Relationer, Uppsala universitet 



Robin Gonner 

 

I.	INLEDNING	.....................................................................................................................................................................	1	
1.1	BAKGRUND	.................................................................................................................................................................	2	
1.2	UNIVERSITETET	SOM	MÖTESPLATS	FÖR	KORTVARIGA	SEXUELLA	RELATIONER	.............................	3	
1.3	SYFTE	&	FRÅGESTÄLLNINGAR	.............................................................................................................................	4	
1.4	UPPSATSENS	DISPOSITION	...................................................................................................................................	5	
II.	TIDIGARE	FORSKNING	..............................................................................................................................................	6	
2.1	SEX	OCH	PRAT	OM	SEX	PÅ	UNIVERSITETET	....................................................................................................	6	
2.2	KORTVARIGA	SEXUELLA	RELATIONER	PÅ	UNIVERSITETET	.....................................................................	8	
2.3	UNIVERSITETET	SOM	SEXUELL	MÖTESPLATS	................................................................................................	9	
2.4	SAMMANFATTNING	...............................................................................................................................................	10	
III.	TEORETISKT	RAMVERK	........................................................................................................................................	12	
3.1	INTRODUKTION	TILL	DISKURSBEGREPPET	..................................................................................................	12	
3.2	DISKURSPSYKOLOGI	ENLIGT	WETHERELL	&	POTTER	..............................................................................	13	
3.2.1	TOLKNINGSREPERTOARER	.............................................................................................................................	13	
3.2.2	SUBJEKTSPOSITIONER	......................................................................................................................................	14	
3.2.3	IDEOLOGISKA	DILEMMAN	OCH	IDENTITET	...............................................................................................	15	
3.3	MARTIN	BUBERS	RELATIONSTEORI	................................................................................................................	15	
IV.	METOD	&	MATERIAL	..............................................................................................................................................	17	
4.1	METODOLOGISK	ANSATS	.....................................................................................................................................	17	
4.2	METODOLOGISKA	ÖVERVÄGANDEN	................................................................................................................	17	
4.3	MATERIAL	.................................................................................................................................................................	18	
4.3.1	URVAL	.....................................................................................................................................................................	18	
4.3.2	INTERVJUDELTAGARNA	...................................................................................................................................	19	
4.2.3	TILLVÄGAGÅNGSSÄTT	.......................................................................................................................................	20	
4.3	KODNING	&	ANALYSTEKNIK	...............................................................................................................................	21	
4.4	ETISKA	ÖVERVÄGANDEN	.....................................................................................................................................	22	
4.5	GILTIGHET	OCH	TILLFÖRLITLIGHET	...............................................................................................................	22	
V.	RESULTAT	&	ANALYS	...............................................................................................................................................	24	
5.1	DEN	MANLIGA	DISKURSEN	..................................................................................................................................	25	
5.1.1	SEX	&	KORTVARIGA	SEXUELLA	RELATIONER	...........................................................................................	25	
5.1.2	JÄMSTÄLLDHET	INOM	KORTVARIGA	SEXUELLA	RELATIONER	...........................................................	29	
5.2	DEN	KVINNLIGA	DISKURSEN	..............................................................................................................................	31	
5.2.1	SEX	&	KORTVARIGA	SEXUELLA	RELATIONER	...........................................................................................	31	
5.2.2	JÄMSTÄLLDHET	INOM	KORTVARIGA	SEXUELLA	RELATIONER	...........................................................	34	
5.3	DISKURSENS	LIKHETER	OCH	OLIKHETER	MELLAN	MÄN	OCH	KVINNOR	............................................	36	
5.3.1	SEX	&	KORTVARIGA	SEXUELLA	RELATIONER	...........................................................................................	36	
5.3.2	JÄMSTÄLLDHET	INOM	KORTVARIGA	SEXUELLA	RELATIONER	...........................................................	37	
5.4	SAMMANFATTNING	...............................................................................................................................................	37	
VI.	DISKUSSION	&	SLUTSATSER	................................................................................................................................	39	



Robin Gonner 

 

6.1	DISKUSSION	..............................................................................................................................................................	39	
6.2	RESULTAT	I	RELATION	TILL	TIDIGARE	FORSKNING	OCH	TEORETISKT	RAMVERK	........................	41	
6.3	METODOLOGISKA	REFLEKTIONER	...................................................................................................................	42	
6.3	FÖRSLAG	TILL	VIDARE	FORSKNING	.................................................................................................................	43	
6.4	SLUTSATSER	.............................................................................................................................................................	43	
VII.	KÄLLFÖRTECKNING	&	BILAGOR	.......................................................................................................................	45	
7.1	KÄLLFÖRTECKNING	...............................................................................................................................................	45	
7.1.1	LITTERATURFÖRTECKNING	............................................................................................................................	45	
7.1.3	ELEKTRONISKA	KÄLLOR	..................................................................................................................................	46	
7.2	BILAGOR	....................................................................................................................................................................	48	
7.2.1	BILAGA	1	–	INFORMATIONSBREV	..................................................................................................................	48	
7.2.2	BILAGA	2	-	INTERVJUGUIDE	............................................................................................................................	49	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Robin Gonner 

 1 

I. Inledning 

Att prata om sex varierar, det kan upplevas som genant, personligt, kul, läskigt eller 

spännande. Men en sak är säker, varenda en av oss stöter någon gång på sexuella upplevelser 

och erfarenheter under vår levnadstid. Vare sig det är i form av porr, fysisk kontakt, 

puberteten eller sexualundervisningen under skolgången. Händelseförloppet kan ta sig många 

olika former. Men på grund av det intima elementet som sex innehar kan det vara svårt att 

uttrycka sig på rätt sätt när man vill diskutera sexuella former av olika slag. Att samtala om 

sex bör enligt min mening vara normaliserat i dagens samhälle, vi har inget att vara rädda för 

och inget att skämmas över. Sex handlar om reproduktion, och även på senare år att ha kul. 

Samtalen kan hjälpa oss att utveckla individers kunskap om sex i alla dess former och därmed 

skapa ett sexuellt idkandes samhälle. 

 

Att belysa en särskild diskurs innehåll kan generera en större förståelse för hur och varför 

universitetsstudenter samtalar på det aktuella sättet som är normaliserat inom den sociala 

sfären, samt samtalets innehåll och bakomliggande faktorer som skapat diskursen. Detta 

öppnar för möjligheten att på ett fördjupat sätt, se till hur och varför universitetsstudenter 

skapar samtalet genom deras verklighetssyn och uppfattning av denna (Potter & Wetherell, 

1987:28). 

 

På senare tid, i takt med den rapida utvecklingen av sociala medier och nätforum har sex som 

samtalsämne etablerat en allt större normalisering i samhället. Tack vare dessa kan individer 

finna samhörighet med liktänkande sexuella varelser och således genom detta påbörja 

normaliseringen och acceptansen av dessa eventuella sexuella stigman i ett större 

samhällsomfång. Samtidigt exponeras gemene individ för sexuellt innehåll på ett mer 

påtagligt sätt i jämförelse med hur det såg ut tidigare, vilket även det påverkar 

normaliseringens framfart i dagsläget, detta särskilt på grund av den utvecklade teknologin 

och den lättåtkomliga tillgängligheten av sexuellt material över internet. Detta sker bland 

annat genom reklamfilmer, internetporr, sociala medier, med flera. Tillgången av sexuellt 

material endast ett par knapptryck bort i telefonen har gjort oss mer exponerade för sex än 

någonsin tidigare (Carlsson, 2005). I Sverige ska det påpekas att sex i tidig ålder är accepterat 

och reglerat i lag där vi i dagsläget har lagstadgat sexuellt samtycke från 15 års ålder, samt att 

vi genomför sexualundervisning i samtliga skolor (RFSU, 2020). Således anser jag att vi har 

en stabil grund att stå på, men det finns alltid mer att arbeta med. 
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Den svenska snittåldern för sexdebuten är 17 år och enligt undersökningar genomförda av 

både Aftonbladet (2018) och Expressen (2017) har en genomsnittlig ungdom i åldern 18–29 

sex 112 gånger om året, alltså cirka 2,1 sexuella interaktioner i veckan. Vi har även en 

snittålder om cirka 27 år när en studerande tar sin examen från universitetet enligt siffror från 

SCB (2018). Således kan det antas att en genomsnittlig student på universitetet har ett flertal 

sexuella interaktioner under sin studietid och att siffrorna representerade från Aftonbladet och 

Expressen kan appliceras på dessa individer. Även utomlands presenteras forskning kring 

universitetsstudenters tolkande av sexuella akter. En undersökning på University of Illinois i 

Chicago visar på att kvinnor är mer intresserade av långvarande sexuella relationer och har en 

annan synpunkt på dessa i jämförelse med män (Allison, 2019). En annan undersökning som 

gjorts över 30 år (1980-2010) i Kanada visar på en ökning av sexuellt aktiva unga vuxna 

studenter på universitetet, där casual sex och antalet sexpartners ökar för varje decennium 

som passerat (Netting & Reynolds, 2018). Jag återkommer till båda dessa studier mer 

grundligt i nästa kapitel rörande tidigare forskning. 

 

Universitetet kan då enligt min tolkning ses som en sexuell spelplan för studenterna att 

utforska sina sexuella sidor. Men vad dessa tidigare undersökningar saknar ett fokus på, är hur 

unga vuxna kommunicerar kring det sexuella med sin nära omgivning. Det finns undermåligt 

med forskning eller undersökningar som påvisar vad dessa individer samtalar om mer 

specifikt, diskursen kring sex går således förlorad i forskningen, åtminstone inom det svenska 

fältet. 

1.1 Bakgrund 
Siffror från folkhälsomyndigheten visar på att unga vuxna kvinnor och män i åldrarna 20–24 

pratar främst om sin sexualitet med främst kompisar och partners (Folkhälsomyndigheten, 

2014). Under en studie genomförd på Göteborgs universitet frågades studenterna hur deras 

sexvanor ser ut, där studien fann att polyrelationer var vanligt, och även att hälften av 

studenterna hade sex utan kondom, enbart för att det var skönare. Studien kom även bland 

annat fram till att det dröjer längre i dagsläget innan en person binder upp sig, vilket är en av 

anledningarna till ett ökat sexuellt umgänge med flera olika personer (Spionen, 2011). 

Universitetet och campus kan således enligt mig, utifrån dessa studier, ses som en plats för 

sexuellt experimenterande för studenterna på grund av dess normativa roll i studentlivet under 

universitetsutbildningen.  
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Sex i sig kan som tidigare nämnt innefatta många olika inriktningar och gestalta sig på olika 

sätt, således kan dessa samtal handla om allt från vad man gillar att göra i sängen, till vilken 

porr man kollar på, eller vilka fetischer en individ avnjuter i sexuella sammanhang. Det är 

detta kärnan blir för denna uppsats och således även aktualiteten. Denna studie kommer att 

bidra till att fylla en kunskapslucka och komplettera tidigare forskning och potentiellt hjälpa 

till att besvara frågor som exempelvis varför unga vuxna väljer att gå till sina vänner, snarare 

än att ringa till en ungdomsmottagning eller dylikt etablissemang som innehar mer praktisk 

erfarenhet kring det aktuella ämnet och hur diskursen kring kortvariga sexuella relationer 

förmedlas mellan studenterna. I grund av detta blir det ett relevant socialpsykologiskt område 

att undersöka då studien undersöker individer som samspelar i interaktion med varandra. 

 

Ämnet bör även belysas på grund av att det är ett område som inte är särskilt utforskat sedan 

tidigare. Tidigare forskning visar på hur ofta, när, eller med vem studenter har sex med, men 

inte hur studenterna pratar kring de sexuella aspekterna eller teman som existerar i kortvariga 

sexuella relationer. Uppsatsen kommer att utgå från ett diskurspsykologiskt perspektiv och 

med hjälp av en metodologisk ansats med strukturerade intervjuer för erhålla lämpligt och 

relevant kvalitativt datamaterial som kan tillämpas och fördjupas med hjälp av 

diskurspsykologisk analys. Detta för att belysa hur eller om diskursen skiljer sig mellan 

könen. 

1.2 Universitetet som mötesplats för kortvariga sexuella relationer 

Att påbörja universitetsstudier kan innebära flera saker för en person. Men något som är 

återkommande är att universitetstiden innebär en nystart för många. Majoriteten av universitet 

och högskolor i Sverige har en specifik del av sina hemsidor tillägnad till nya studenter, där 

all information en ny student kan tänkas behöva inför sina nya studier. Det kan exempelvis 

handla om att gå på introduktionsmöten på nya kurser för att delta i ett obligatoriskt tillfälle 

där man träffar andra studenter och lärare, men också uppmaningar till hur nya studenter ska 

engagera sig i studentlivet. (Su.se, Lu.se, Umu.se, Uu.se, 2020). På campus existerar 

studentorganisationer som förmedlar sexuell information, men dessa gör enligt min 

uppfattning inte tillräckligt i den stora helheten. Denna hypotes styrktes även av de 

respondenter som deltog i denna studie där samtliga respondenter uppgav att de inte har fått 

någon information överhuvudtaget, eller ytterst lite kring sex och samlevnad under sin tid på 

universitetet. 
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Men det som många av högskolorna förbiser är att universitetet kan för många innebära en 

nystart inom ett flertal områden. Individer flyttar från tidigare hemstäder för att testa på något 

nytt, vilket är ett återkommande tema i den senare analysdelen. I samband med detta 

utvecklas en individs självkänsla, identitet och även social utveckling. En aspekt som dock 

verkar glömmas bort är den sexuella utvecklingen som sker hos en individ. I samband med 

nya sociala interaktioner sker även nya sexuella interaktioner (Spionen, 2011). Här spelar 

universitetet som mötesplats en viktig roll.. Detta argument kan styrkas genom att det för 

närvarande pågår en utredning om att införa en bättre sexualundervisning i Sveriges skolor 

och gymnasium där det första steget har varit att den sittande regeringen har infört ämnet 

’’sex och relationer’’ i samtliga lärarutbildningar efter påtryckningar från 

ungdomsmottagningar (Forskning.se, 2020). En studie från Karlstads universitet 

(Forskning.se 2020) har även visat på att tonåringar generellt sett vill har mer kunskap kring 

sex och relationer. Studien påvisar även att tonåringar blir lämnade själva att utveckla sin 

individuella sexualitet och att det finns kopplingar mellan psykisk ohälsa och problem som är 

i relation till sexualiteten. Således spelar universitetet som mötesplats för kortvariga sexuella 

relationer en viktig roll för utvecklandet av den individuella sexualiteten, vilket innebär att det 

är viktigt att fånga upp den sexuella utvecklingen redan i tidig ålder. 

1.3 Syfte & Frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att undersöka hur studenter på Uppsala universitet 

förmedlar och skapar diskursen kring kortvariga sexuella relationer ur ett jämförande 

genusperspektiv och med hjälp av ett teoretiskt analytiskt diskurspsykologiskt perspektiv. 

Studien ämnar även att belysa hur jämställdheten upplevs i diskursen utifrån studenternas 

perspektiv. Syftet och frågeställningarna besvaras genom materialet som består av kvalitativa 

strukturerade intervjuer och syftar till att bidra med kunskap om studenternas sexuella diskurs. 

 

Frågeställningarna för studien blir således följande: 

1: Vilket språkbruk använder sig manliga och kvinnliga studenter av i samtalet kring 

kortvariga sexuella relationer på Uppsala universitet? 

2: Vilka olikheter och likheter existerar inom könen genom språkbruket? 

3: Hur förmedlar studenterna jämställdhetstänk inom kortvariga sexuella relationer på 

Uppsala universitet? 
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1.4 Uppsatsens Disposition 

Uppsatsen har disponerats enligt följande delar och innehåll för att erhålla en så pass följsam 

och lättläst upplevelse som möjligt: 

 

Studiens inledande kapitel förklarar bakgrunden, syftet och vilka frågeställningar studien 

grundar sig i. Det första kapitlet redogör även för studiens relevans inom forskningsområdet, 

vilken kunskapslucka som ämnas fyllas och redogörelse för universitetet som mötesplats för 

kortvariga sexuella relationer.  

 

I det andra kapitlet introduceras den tidigare forskningen inom det aktuella forskningsområdet 

och dess korrelation till studien. Denna del består av en sammanfattning av tio olika 

vetenskapliga publiceringar från ett flertal olika tidskrifter inom områdena socialpsykologi, 

sex på universitetet och diskurs.  

 

I det tredje kapitlet presenteras det teoretiska ramverket som ska utgöra den verktygslåda som 

är ämnad att tillgå för den senare analysen. Detta ramverk består av särskilt utvalda teorier 

och dess tillhörande begrepp. Kapitlet ger även en kort introduktion till diskursen som 

ämnesområde och hur det har uppstått. 

 

I det fjärde kapitlet redogörs det för den metodologiska delen av studien, där bland annat 

urval, tillvägagångssätt, pålitlighet och trovärdighet för studiens framställs. Här framkommer 

även hur materialet har insamlats och vilka tillvägagångssätt som har använts, samt 

redogörelser för analys- och kodningstekniker.  

 

I det femte kapitlet presenteras en sammanfogning av resultatet i grund av det insamlade 

materialet, men också analysen av detta. Här redogörs först och främst den könsaktuella 

diskursen och därefter likheter och skillnader i diskurserna mellan könen i korrelation till det 

teoretiska ramverket och den tidigare forskningen. 

 

I det sjätte kapitlet redogörs först och främst en diskussion för studiens resultat, dess slutsatser 

och om analysens genomförande. Därefter presenteras reflektioner kring metodologin och 

förslag till fortsatt forskning inom området. Sist avslutas kapitlet med studiens slutsatser och 

de sista redogörelserna. Slutligen återfinns den kompletta källförteckningen och relevanta 

bilagor för studien. 
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II. Tidigare Forskning 

Den tidigare forskningen för denna studie utgörs av tio (10) vetenskapliga tidskriftsartiklar 

hämtade från ett flertal databaser med en sociologisk eller socialpsykologisk anknytning. 

Forskningen är inhämtad och sammanställd utifrån samma forskningsområde, dock från andra 

länder än Sverige då forskning inom detta område var i princip obefintlig. 

 

Avgränsningen är dock koncentrerad och grundar sig i västerländska länder med liknande 

samhällsstruktur och populärkultur, däribland USA, Kanada och Nederländerna. Sverige har 

som känt tagit efter mycket av exempelvis USA sett till den kulturella utvecklingen av 

exempelvis universitetsaktiviteter, och trender inom många andra områden såsom musik, 

mode, film, spel och språk. Amerikaniseringen av Sverige är ett fenomen och faktum i sig 

(Steinfeld, 2020). Sverige kan även anknytas till dessa västerländska länder i aspekten av 

liknande skolsystem och studielängd av akademiska studier (Athleticademix, 2021). Därav 

anser jag att forskningen därmed kan appliceras för universitetsstudenter även här i Sverige.  

2.1 Sex och prat om sex på universitetet 
Att studenter på universiteten har sexuella relationer med varandra är inget nytt i sig, men 

synen på hur sex ter sig och sexuella beteenden har på senare tid förändrats. En studie som 

genomförts i Kanada under 30 års tid (Netting & Reynolds, 2018) genom kvantitativa studier 

var 10:e år har funnit att under varje decennium som har passerat, har studenters syn på 

sexuella interaktioner förändrats. Mellan åren 1980 och 1990 blev fler kvinnor än tidigare av 

med sin oskuld, och männen deltog i fler monogama romantiska relationer. Detta har således 

förändrat synen på kärlek och sex som gått från att fokusera på giftermål till att fokusera på 

gemensamma känsloförfaranden individerna sinsemellan. Därefter har utvecklingen bara 

fortsatt. Fram till 2010 från 1990 har majoriteten av studenterna i princip enbart deltagit i 

monogama förhållanden, så som ''casual sex'' (sex utan romantiska känslor) och ''one night 

stands'' (sexuell akt som försiggår under enbart ett tillfälle med samma person), istället för 

romantiska förhållanden. Författarna (Ibid, 2018) menar även på att under dessa 30 år har 

studenterna delats in i tre olika sexuella beteendegrupper som utgörs av de monogama (55%), 

de som avstår (30%), och de som har flera partners och experimenterar (15%). Varav i den 

sista gruppen har kvinnornas närvaro ökat från 7,6% från 1990–2000, till 14,4% 2010, vilket 

visar på att unga kvinnor öppnar upp sig mer och mer för experimentellt sexförfarande. 

Studien visar även på att för varje decennium som passerat har antalet sexpartners ökat hos 
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både kvinnor och män (Ibid, 2018). Detta påvisar därmed att sex i sin helhet normaliseras mer 

och således förändras även diskursen och acceptansen kring sex på universitetet.  

 

Denna studie står i linje med andra som har genomförts. Exempelvis har Vannier & Byers 

(2013) bedrivit en kvalitativ studie genomförd med 85 heterosexuella personer med hjälp av 

frågeformulär för att erhålla ett underlag för unga studenters förståelse och uppfattning kring 

sexuella beteenden och dess intimitet. Studenterna fick genom formuläret redogöra för egna 

upplevelser kring intimitet kopplat till sexuella akter. Resultaten visade här på att 

penetrationssex var mer förknippat med intimitet med en överväldigande majoritet (91% av 

de tillfrågade), medan oralsex inte hade en särskilt intim koppling, även om det tillhör en 

sexuell akt. Från frågeformuläret kunde författarna sedan finna fyra överliggande teman i sitt 

resultat. Att penetrationssex sågs som mer intimt var på grund av det första (1) att det är en 

symbol för kärlek. Det andra (2) att det är ömsesidigt. Det tredje (3) att det involverar en 

högre risk, men också fördelar. Det fjärde (4) att oralsex inte diskuterades i allmänhet (Ibid, 

2013). Som väntat har det varit faktorer som hur individer pratar om sex och vad de har blivit 

informerade om sex som har skapat deras uppfattningar kring intimitet avseende sexuella 

akter. Författarna menar på att diskussionen kring sex i ung ålder måste förbigå enbart 

reproduktion, och utökas för att studenterna ska få möjligheten att genomföra informerade och 

genomtänkta beslut för vad sexuella beteenden kan betyda för dem som individer. Både den 

formella och informella diskursen bör förändras menar författarna i slutändan för att unga 

människor själva ska kunna skapa sina uppfattningar kring intimitet och sexuella beteenden. 

Och slutligen att det är en viktig del att införa i sexualundervisningen i skolan (Ibid, 2013). 

 

En ytterligare studie (Montemurro, Bartasavich & Wintermute, 2015) som undersökt hur 

diskursen ter sig kring sex hos kvinnor i åldrarna 20-68 påvisar att sex är genant att prata om, 

och även problematiskt i grund av att diskursen som existerar för stunden är för det mesta 

maskuliniserad. Därmed har kvinnor svårt med att öppet diskutera sina sexuella beteenden, 

önsketänkande, eller sexuella problem. Detta på grund av de känner en rädsla för att bli 

dömda för det de säger. Dock öppnar kvinnor upp sig för sexuella diskussioner i samband 

med att stötta en vän eller för emotionell vänskapsbindning. Författarna menar slutligen på att 

kvinnorna följer de rådande normativa systemen och könsstagnerande ''face-saving''-

beteenden för att skydda sig själva och andra för obekväma situationer som kan uppstå. 

Samtalet om sex blir således privat och i skymundan, istället för öppet och accepterat. Det 
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råder därmed en ambivalens mellan männen och kvinnornas möjlighet till påverkan av 

diskursen i sin helhet. 

 

Braun & Farvid (2018) korrelerar direkt till Montemurro, Bartasavich & Wintemutes studie 

och menar även de på att män och kvinnors diskurs skiljer sig åt. Studien utgår från 30 

individers diskurs och kommunikation genom sociala medier. Männens diskurs fokuserade 

kring oro vid prestationer inom kortvariga sexuella interaktioner, medan kvinnors diskurs 

centrerade kring att vara säker från sexuellt våld och tvång. Även prat kring rykten skiljde sig 

åt mellan män och kvinnor, där de förstnämnda var oroade att bli dömda över sexuella 

prestationer, medan kvinnor var rädda för att bli dömda som lösaktiga om de hängav sig åt 

kortvariga sexuella relationer. Forskarna (Ibid, 2018) menar på att kasuellt sex som är situerat 

i diskursen av könsbestämd heterosexualitet blir underkastad de krav som finns på 

identitetspresentationen som existerar i interaktioner med andra individer. 

 

En studie genomförd i Nederländerna (Dalenberg, Timmerman, Van Geert & Kunnen, 2016) 

pekar däremot på att det inte är särskilt stora skillnader mellan män och kvinnor i hur de 

pratar eller uttrycker sig kring romantiska eller sexuella aktiviteter. Studien utgår från 

veckodagböcker, där varje individ redogör för sina sexuella erfarenheter och upplevelser varje 

dag genom kvalitativ återgivning. Resultatet visade att varken kvinnorna skrev mer om 

romantiska ämnen, och män skrev inte heller mer än kvinnorna om sexuella aktiviteter och 

händelser. De menar på att i det vardagliga livet kan man inte skilja de båda åt i det kvalitativa 

uttryckandet av sexuella och romantiska upplevelser. Majoriteten av respondenterna delgav 

även att de upplevde de vardagliga erfarenheterna och eftertraktandet av fysiska sexuella och 

romantiska relationer på ett positivt sätt (Ibid, 2016). 

2.2 Kortvariga sexuella relationer på universitetet 

Ett flertal studier (Grello, Welsh & Harper, 2008., Allison, 2019., Maas, Shearer, Gille, 

Lefkowitz, 2015) förklarar att kortvariga sexuella relationer på universitetet har börjat öppna 

upp sig och bli mer vedertagna på universitetet. I resultat av detta har det påvisats att 

exempelvis män har färre depressionssymptom, i jämförelse med kvinnor som har fler där 

båda könen har en historia av kasuella sexuella interaktioner på universitetet. Förhållanden 

inleds på olika sätt och har olika utgångar, där kortvariga sexuella interaktioner, eller ''sliding 

in'' påvisar en mindre karaktärisering av könspraktiker i jämförelse med den ordinära 

dejtingvägen. Men i slutändan påverkar tvetydigheten hos kvinnor på grund av dess högre 
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intresse i mer etablerade relationer i jämförelse med män, samt genom internalisering av 

könsstereostyper. Allison (2019) menar att detta grundar sig i att studenterna avviker från 

samtalsämnet om statuerade relationer och definierar istället relationerna som ''friends with 

benefits'' och att det är kasuella umgängen. Det ska dock ändå påpekas att i studien var 

relationerna som etablerades i ''sliding in''-vägen var inte lika tyngda i könsrollerna som de 

andra relationerna grundade i dejting-vägen var. Detta innebär således att kortvariga sexuella 

relationer kan vara en potentiell ledare till mer jämställda relationer, då könsroller från början 

arbetas ur förhållandet när det inleds med få förväntningar. Allison (2019) menar även på att 

studenter nu för tiden finner nya vägar in i förhållanden i jämförelse med tidigare, vilket kan 

påverka hur relationerna ter sig. 

 

I Grello, Welsh & Harpers (2008) studie visade det sig även att de individer som har tidigare 

sexuella erfarenheter av kortvariga sexuella relationer, var mer manade att inleda fler 

relationer av samma slag, i jämförelse med de individer som enbart hade sexuella 

interaktioner med sina romantiska partners. De kortvariga sexuella relationerna på 

universitetet instegerades även i samband med andra riskbeteenden så som alkoholintag och 

droger. Här uppgav de flesta studenterna att den senaste sexuella interaktionen de hade 

uppstod i samband med fester eller när de var ute på en bar, vilket faller i samklang med mitt 

eget framtagna material, vilket jag återkommer till senare i analysen. 

2.3 Universitetet som sexuell mötesplats 
Beroende på universitet- och könstillhörighet kan campusupplevelsen påverka hur en individ 

ser dels på campus, men även på romantiska förhållanden. Exempelvis har kvinnor som 

studerar på ett campus med låga könsförhållanden (många kvinnor och få män) mindre par-

makt (dyadic power) än vad de vanligtvis har på ett campus med omvända roller. Kvinnorna 

får det även svårare att skapa en romantisk relation med en annan individ i grund av detta. Det 

studien framhäver är att marknadsegenskaper är viktiga för att förstå hur sexuella och 

romantiska relationer på universitetet etableras. Existerar det således obalanser i 

könsförhållandet hämmar det möjligheten för respektive kön att finna sexuella och romantiska 

partners på campus då parmaktens försvinnande hämmar sökandet i att finna en partner av det 

motsatta könet (Uecker & Regnerus, 2010). En studie som samhåller med detta är Grello, 

Welsh & Harpers (2006) som jag tidigare nämnt.  
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Forskarna (Ibid. 2006) menar nämligen på att över hälften av deltagarna i deras studie har haft 

sexuella interaktioner med individer de inte har haft en romantisk relation med. Både män och 

kvinnor i denna situation var även medvetna om att den sexuella interaktionen var kasuell och 

hade således inte förväntningar på mer än den fysiska interaktionen. Dessa utgör därmed 

några av marknadens egenskaper på campus och vad studenter förväntar sig av sexuella 

interaktioner under universitetstiden. Det ska dock även påpekas att i deras studie (Ibid, 2006) 

förekom det att män var mer prominenta till att delta i kasuellt sex och kortvariga sexuella 

erfarenheter (52%) än i jämförelse med kvinnorna som deltagit i studien (36%). Könet spelar 

således en framträdande roll i att förutspå kasuella sexinteraktioner enligt författarna, och 

därmed universitetet som mötesplats för sexuella relationer. 

 

I en ytterligare studie som sammanfaller med de två ovannämnda är Tiefers (2002) som 

menar på att de sexuella rättigheterna är den senaste termen inom det vi kallar för mänskliga 

rättigheter. Dokumentet har tillkommit för att erhålla en frigörelse för kvinnor och dess 

sexualitet, något som i samband med de andra studierna har kommit att påverka universitetets 

klimat kring öppenheten för kortvariga sexuella relationer och för universitetet att agera som 

en mötesplats för att tillgängliggöra dessa. Författaren (Ibid, 2002) menar på att om vi kan 

säkerställa sexuell frigörelse är det ytterligare ett steg i rätt riktning för sexuell jämställdhet 

mellan män och kvinnor, där det i dagens läge existerar stora kontrollverktyg för exempelvis 

kvinnans fertilitet och dess möjlighet till reproduktion inom många länder. Jämställda 

relationer mellan män och kvinnor ska därmed fullgöras genom fullständig respekt för 

integritet, överenskommen respekt, samtycke och delat ansvar för sexuellt beteende och dess 

konsekvenser. Hon menar således att den sexuella spelplanen kan genom sexuella rättigheter 

bära frukt inom jämställdhetsarbetet mellan män och kvinnors sexuella sidor och utveckling 

(Ibid, 2002). 

2.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis pekar den tidigare forskningen på att universitetsstudenter går från det 

traditionella romantiska förhållandet och ägnar sig istället åt monogama, korta förhållanden 

med ett flertal individer. Även de intima inslagen inom sexuella relationer har gått från det 

traditionella och fler sexuella akter ses nu som icke-romantiska. Den tidigare forskningen 

visar även på att kvinnor har det svårare att prata om sexuella ting på grund av den 

maskuliniserade färgningen som existerar inom den rådande diskursen kring sex. Diskursen 

skiljer sig även åt mellan män och kvinnor där fokus på olika områden existerar mellan 
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könen. Angående jämställdheten inom kortvariga sexuella relationer påvisas att det finns en 

större tendens till jämställdhet mellan könen när relationerna inleds då det inte existerar 

förväntningar på könsrollerna inom dessa. Män är dock mer prominenta för att söka sig till 

kasuella förhållanden, vilket kan grunda sig i traditionella normativa faktorer. Den sexuella 

jämställdheten kan dock förbättras i samband med att kvinnornas sexualitet frigörs genom att 

kontrollverktygen som existerar för dessa tas bort, samt genom andra faktorer så som respekt, 

samtycke och ansvar fördelas jämlikt könen sinsemellan.  
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III. Teoretiskt Ramverk 

Det teoretiska ramverket för denna studie utgörs av främst två huvudsakliga teoretiska 

utgångspunkter. Först och främst det diskurspsykologiska perspektivet enligt Potter & 

Wetherell. Först och främst inleds kapitlet med en allmän introduktion till diskursbegreppet 

och dess grundare, Michel Foucault. Därefter redogörs det för det diskurspsykologiska 

perspektivet.  

3.1 Introduktion till Diskursbegreppet 
Diskursens huvudsakliga grundare ses av forskningsvärlden som Michel Foucault. Han 

introducerade diskursbegreppet under sent 1960-tal för användande inom akademiska kretsar. 

Begreppets innebörd är förkortat från diskursiv formation och Foucault menar att detta är 

kommunikation i sin helhet som förmedlar specialiserad kunskap i form av uttalanden, 

sekvenser och tecken (Foucault, 2001:64). Detta har lagt grunden för andra teoretiker att 

utvidga diskursbegreppet och anamma olika perspektiv för avgränsad undersökningsförmåga 

inom särskilda områden eller av särskilda typer av diskurssammanhang. 

 

Diskurs i allmän syn kan definieras som en reglerad samtalsordning som innehar 

institutionaliserade praktiker och således är innehållet i dessa praktiker reglerat av både 

historiska och kulturella aspekter (Jorgensen Winther & Phillips, 2000:7). Diskurs och 

diskursanalys har även huvudfokus på det lingvistiska, alltså språket, vilket är det centrala 

som analyseras och kodas under datahanteringen, beroende på vilken utgångspunkt 

diskursanalysen tar. 

 

Diskursanalys i sin helhet är en vedertagen kombination av teori och metod som 

introducerades under 1960-talet. Inom diskursanalysens sfär existerar det ett flertal olika 

ansatser, varav de vanligaste är Diskursteori enligt Laclau & Mouffe , Kritisk Diskursanalys 

enligt Fairclough och sist men inte minst Diskurspsykologi enligt Wetherell & Potter. 

Samtliga inriktningar förfar sig på ett unikt sätt för att genomföra en diskursanalys och har 

olika teoretiska och metodologiska perspektiv för analysens genomförande. Men samtliga 

inriktningar har även gemensamma utgångspunkter där exempelvis samtliga är grundade i ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. Socialkonstruktivismen kan definieras som ett perspektiv 

där den kunskap vi människor besitter om världen inte är rent objektiv, utan är genom social 

konstruktion etablerad av människor som samspelar med varandra. Detta innefattar således en 

viss förståelse för hur kunskap förmedlas mellan individer och dess potentiella effekter 
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(Winter Jorgensen & Phillips, 2000:104). För denna undersökning och studie kommer den 

sistnämnda, Diskurspsykologiska ansatsen, att användas som både teoretiskt och 

metodologiskt underlag, detta på grund av det analytiska fokus diskurspsykologi har på 

lingvistik, vardagliga samtal och intervjuer (Winther Jorgensen & Phillips, 2000:117). 

3.2 Diskurspsykologi enligt Wetherell & Potter 

Det teoretiska underlaget för studien grundar sig som tidigare nämnt i det diskurspsykologiska 

perspektivet enligt Potter & Wetherell. Teoretikerna menar på att den Diskursiva Psykologin 

behandlar det sociala görandet av identiteter i interaktion. Således, istället för att fokusera på 

sinnet ligger fokus på det som skrivs och sägs genom interaktion (Potter & Wetherell, 

1987:28). Den centrala utgångspunkten kretsar därmed inte kring hur psykologiska ting 

inombords influerar interaktionen. Interaktionen agerar som den huvudsakliga platsen där de 

psykologiska tingen uppstår och det blir således de fenomen som uppstår i interaktionen som 

undersöks. Detta sker i korrelation genom de teoretiska begreppen tolkningsrepertoarer (se 

3.1.1), subjektspositioner (se 3.1.2) och ideologiska dilemman och identitet (se 3.1.3). Efter 

förståelsen av dessa tre begrepp kan sedan en analys bedrivas och presenteras utifrån 

exempelvis vardagligt tal och intervjuer (Potter & Wetherell, 1987:32).  

Den diskurspsykologiska analysen är kritisk i sitt slag och menar på att språket existerar som 

en social praktik varigenom mentala processer sker. Diskurspsykologin menar således på att 

en individ skapar sin identitet genom alla de diskurser denna deltar i. Varje diskurs bidrar 

därför med en del av ett identitetsskapande och är ständigt i förändring, men tar också 

samtidigt med sig en del av den tidigare etablerade identiteten till de nya diskurserna (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000:106). Sammanfattningsvis skapas således jaget av samtliga 

diskurser en individ deltar i. Så som Potter & Wetherell (1987:95) ser det använder sig 

individer av språket tillsammans med diskursiva resurser som ett men för att aktivt konstruera 

sin omvärld, men även sig själva som individer. 

3.2.1 Tolkningsrepertoarer 
Tolkningsrepertoarer innebär enligt Wetherell & Potter (1987:146) att det existerar en samling 

beskrivningar, begrepp och sätt att tala och att dessa kan skilja sig från varandra och även 

finns samlade i form av exempelvis metaforer, alltså ett annat ord istället för diskurs, men 

som innehar ungefär samma innebörd. I jämförelse med diskursbegreppet, som ger mer 

abstrakta och översiktliga tolkningar, förklarar tolkningsrepertoarer istället den vardagliga och 
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delade diskursen. Varje enskild diskurs utgörs således av tolkningsrepertoarer som sedan 

används som mångsidiga resurser för sociala interaktioner. Genom tolkningsrepertoarerna kan 

det etableras mönster kring konstruktioner av exempelvis kommunikation och sociala 

handlingsmönster en individ använder sig av i den sociala praktiken (verkligheten).  

 

Dessa tolkningsrepertoarer utgör och skapar därmed en verktygslåda. Denna verktygslåda kan 

användas av en individ för att förenkla kommunikationen med andra personer inom nya 

diskurser som uppstår (Potter & Wetherell, 1987:126). Men det är även viktigt att poängtera 

att en tolkningsrepertoar är beroende av den aktuella situationen, vilket innebär att i somliga 

situationer kan den vara till nytta, lika mycket som den kan vara till skada i en annan 

situation. Detta kan alltså innebära svårigheter för att etablera olika tolkningsrepertoarer i ett 

enskilt sammanhang (Potter & Wetherell, 1987:158). Men genom tolkningsrepertoarerna 

skapar individer sedan de reella världsbilderna inom de sociala konstruktionerna och 

därigenom även diskursen. Den verkliga världen och det normativa beteendet en individ 

anammar skapas således genom tolkningsrepertoarerna som aktivt och ständigt konstrueras 

och rekonstrueras inom de olika aktuella diskurserna (Jorgensen Winther & Phillips, 

2000:114). 

3.2.2 Subjektspositioner 
Begreppet subjektspositioner enligt Wetherell & Potter syftar till vilka identiteter eller 

placeringar en individ innehar under ett samtal, med andra ord, vilka positioner en individ 

intar (Potter, 1987:96). Simplifierat kan begreppet ses som en brygga mellan ideologier och 

subjekt där individen genom språkliga aktiviteter blir en aktiv deltagare i konstruktionen av 

positioneringen av subjektet. Som tidigare nämnt skapar här individen och konstruerar sin 

identitet genom sitt aktiva användande av språkbruket. Diskurspsykologin tar således avstånd 

från att se människans identitet som fast och stabil, utan ser den som föränderlig och flexibel i 

sitt slag (Jorgensen Winther & Phillips, 2000:105–107).  

 

Detta grundar sig i den tidigare nämnda socialkonstruktivismen som förtydligar att ett subjekt 

är splittrat och kan ta sig till ett flertal olika positioner utifrån den specifika diskursen som är 

aktuell för den specifika stunden. Resultatet av ovanstående utgör subjektets möjlighet att 

placera sig i olika positioner vid exempelvis konflikter och blir således en produkt av 
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överdetermination, alltså att det är flera kringliggande diskurser som påverkar 

subjektspositioneringen och inte bara en enskild diskurs (Ibid, 2000:108). 

3.2.3 Ideologiska dilemman och Identitet 
Enligt Wetherell & Potter (1987:106) existerar inte identiteter som en fastslagen entitet. 

Identiteter konstrueras istället aktivt genom de diskursiva elementen i talet som tidigare 

nämnt. Detta är ett av de viktigaste begreppen för den diskurspsykologiska analysen då den 

ser till hur identiteter aktivt konstrueras och även varför de gör det. Identiteten skapas därmed 

konstant genom de diskurser där subjektet dels kan framhäva sig själv på ett fördelaktigt sätt, 

men också även världen i ett kontrollerat sammanhang. Detta sammanfaller med de 

ideologiska dilemman som uppstår när ett subjekt är aktiv inom en diskurs. Det Potter & 

Wetherell (1987:168) menar på här är att det ideologiska används som ett legitimerande 

verktyg för exempelvis sociala mönster, vilka möjliggör erkännandet och det kontinuerliga 

skapandet av maktstrukturer inom särskilda grupperingar som en konsekvens av diskursens 

ideologiska natur. 

 

Det ideologiska dilemmat är simplistiskt förklarat en konflikt som råder mellan vedertagna 

sociala föreställningar. Det aktualiserade dilemmat för denna studie är således konflikten 

mellan könsroller och jämställdheten där det råder, utifrån det insamlade materialet, en 

konflikt som grundar sig i sedan tidigare etablerade normsystem och rådande sociala mönster 

hos universitetsstudenterna (Potter & Wetherell, 1987:168-169).  

3.3 Martin Bubers Relationsteori 

Martin Buber (1937:10–11) är i grunden filosof, men har ett socialpsykologiskt perspektiv sett 

utifrån sina teorier där en av hans centrala tankar kretsar kring möten mellan individer som 

något centralt för individers hälsa och välmående. En teori som är särskilt framstående är 

Bubers förhållningssätt angående Jag-Du och Jag-Det relationer. Dessa två är enligt Buber 

förhållningssätt att betrakta omvärlden med. Jag-Du grundar sig i en ömsesidig relation 

mellan individer där relationen påverkar samtliga berörda. Detta sker genom dialog, 

förstående för och av den andre, samt samspel (Ibid, 1937:31–34).  

 

Jag-Det grundar sig genom ett förhållande till andra människor där individen genom 

iakttagande och granskande erhåller kunskap som denne sedan kan använda i andra 
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situationer för egen nytta. Därmed skapar individen en relation till en annan individ genom att 

se på denne som ett objekt, och samtidigt blir denna individ ett objekt för den andra individen 

för granskning. Vad som även anspelas på inom Jag-Det relationen är att jaget hos en individ 

tar avstånd från personer i ens närhet i syftet att förstå och lära känna dessa (Ibid, 1937:25–

28). Jag-Det relationen skapar således en process för individen med grund att lösa eventuella 

problem eller finna lösningar som krävs inom sociala interaktioner som bland annat innefattar 

relationen studenterna i denna studie har till de kortvariga sexuella relationernas diskurs inom 

universitetets ramar. 
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IV. Metod & Material 

Detta kapitel ämnar tydliggöra för ett flertal viktiga aspekter för studien. Först och främst 

presenteras den metodologiska ansatsen, därefter redogörs det för materialet, urvalet, en 

kortfattad presentation av intervjurespondenterna och tillvägagångssättet för studiens 

materialinsamling. Efter detta presenteras arbetssättet för hur kodningen och analystekniken 

har applicerats för materialet för att på bästa sätt besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Slutligen presenteras de etiska övervägandena och sist men inte minst en redogörelse för 

studiens giltighet och tillförlitlighet.  

4.1 Metodologisk ansats 

Den tillämpade metoden som använts för att genomföra datainsamlingen är en kvalitativ 

intervju som är strukturerad i sitt slag, därmed nästan manuslik med särskilt uppställda frågor 

utan att ytterligare frågor ställs utanför de frågor som är uppskrivna på frågeformuläret i 

intervjuguiden (Bryman, 2018:257). Studien är induktivt inriktad, vilket innebär att den utgår 

från det insamlade empiriska materialet som kärnmaterial för arbetet i sin helhet, detta i 

samband med diskursanalysen som i sig är en metodologisk ansats (Ibid, 2018:49).  

 

Den diskurspsykologiska ansatsen arbetar oftast utifrån ostrukturerade och semistrukturerade 

intervjuer, men på grund av det känsliga ämnet och risken för att respondenten potentiellt 

avviker sig till sidospår under intervjun valde jag att fortlöpa med den strukturerade intervjun 

med öppna frågeställningar, vilket även var något jag ville undvika i samband med att studien 

ämnar att bedriva en jämförande analys mellan könen (Jorgensen Winther & Phillips, 

2000:118). I den diskurspsykologiska ansatsen ligger fokus på hur diskurser använder sig av 

bestämda ordförråd inom sociala interaktioner, men inte på sådant sätt att man räknar orden 

som inom innehållsanalys (Ibid, 2000:119). Diskurspsykologin tar även hänsyn till, i skillnad 

mot andra kvalitativa perspektiv, relationerna mellan flera faktorer, så som språk, psykiskt 

tillstånd och betydelser (Ibid, 2000:121). 

4.2 Metodologiska överväganden 

Jag har valt att använda strukturerade intervjuer framför fokusgrupper och gruppintervjuer på 

grund av det moraliska och personliga element som är inblandat när sex är närvarande. 

Studien grundas även i strukturerade intervjuer framför semistrukturerade- eller öppna 

intervjuer då uppsatsen ämnar jämföra två grupper av individer, varav samma frågor måste 
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ställas för att få möjlighet till att ställa svaren mot varandra. Jag förutsätter även att individer 

väljer att vara öppna på ett annat sätt kring sin sina svar när det sker genom konfidentialitet 

och anonymisering via verktyget Zoom. Nackdelen med denna metod är att vissa element kan 

gå förlorade genom att man inte ses i fysisk form. Men i sammanhanget då materialet ska 

analyseras diskursivt anser jag detta som det mest optimala valet för denna studie och 

undersökning (Jorgensen Winther & Phillips, 2000:122). Jag återkommer även till detta i det 

sjätte kapitlet, men då i relation till resultatet av studien. 

4.3 Material 
Materialet denna studie utgår från är ett flertal kvalitativa strukturerade intervjuer som 

genomförts tillsammans med studenter på Uppsala universitet. Anledningen till valet att 

använda mig av intervjuer grundas i att jag vill undersöka mina respondenters sätt att använda 

språket kring kortvariga sexuella relationer på universitet. Eftersom diskursen redan är 

institutionaliserad, har skapats av individerna i denna och är tolkad av deltagarna så är 

intervjuer det mest lämpliga metodvalet för att få nära tillgång till individernas erfarenheter 

och dess sätt att bedriva diskursen inom den sociala praktiken (Potter & Wetherell, 1987:158).  

4.3.1 Urval 

För att erhålla det empiriska materialet för uppsatsen valde jag att först och främst analysera 

vilken demografi jag var ute efter för att genomföra inhämtningen av data. Detta arbete 

föregick en tid innan skrivandet för denna studie påbörjades med hjälp av en pilotstudie. I 

denna pilotstudie hade jag således redan skapat en ram kring intervjuguiden, mitt urval, 

metodval och även vilken typ av kodning- och analysteknik jag ville implementera för den 

senare analysen. Denna pilotstudie fick mig att inse att det existerade ett flertal faktorer som 

behövde överses inför den större materialinsamlingen. 

 

Efter noggrant övervägande valde jag att avgränsa urvalet till åldersgruppen 18–25 på grund 

av dess korrelation till den tidigare forskningen, där majoriteten av studenterna på universitet 

befinner sig i detta åldersspann, samt även de studier som källhänvisades till i inledningen. 

Jag avgränsade mig även till individer som hade civiltillståndet singel i bemärkelsen att de för 

närvarande under intervjun inte var i en parrelation med någon annan individ. Detta på grund 

av en tidigare intervju som påvisade att individen som var i ett förhållande inte var på plats i 

de sociala umgängeskretsarna eller situationerna där diskursen kring kortvariga sexuella 
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relationer inom universitetet var aktuell. Jag drog således en kortfattad slutsats att singlar på 

universitetet har en bredare tillgång till ett större incitament för att engagera sig i de sociala 

rum och även sällskapskretsar där kortvariga sexuella relationer och diskursen kring dessa 

förekommer. 

 
Eftersom undersökningens syfte och frågeställningar grundar sig i hur studenter på Uppsala 

universitet skapar och förmedlar språkbruket kring kortvariga sexuella relationer för denna 

undersökning, stödjer sig urvalet på sex stycken individer som för nuvarande studerar på 

Uppsala universitet.  

 

Urvalet har gjorts enligt ett så kallat målstyrt urval, där respondenterna som har ställt upp på 

intervjun har selekterats genom ovanstående utvalda och avgränsade kriterier (Bryman, 

2018:496). För denna studie har det skett genom efterfrågningsannonser för respondenter på 

ett flertal Facebook-sidor som är skapade för studenter i Uppsala.  

 

Urvalsgruppen består av totalt sex respondenter som samtliga studerar på Uppsala Universitet, 

varav en könsfördelning om tre kvinnor och tre män utgör hela gruppen. Respondenterna fick 

först och främst ta del av ett informationsbrev (se bilaga 1), samt av en muntlig redovisning 

kring vad undersökningen ämnar att studera och besvara. Därefter fick respondenten muntligt 

och skriftligt medge sitt samtycke för att genomföra intervjun enligt metodologiska etiska 

aspekter. Detta för att fullfölja de fyra kraven för en etisk korrekt genomförd datainsamling, 

nämligen (1)''informationskravet'' som syftar till att informera respondenten om studiens 

syfte, frivilligt deltagande och rätt att återkalla sitt deltagande. (2)''Samtyckeskravet'', som 

innebär att respondenterna själva har rätt att bestämma över sin medverkan, 

(3)''konfidentialitetskravet'' som syftar till att alla uppgifter och material i korrelation till 

respondenterna ska behandlas med största möjliga konfidentialitet och sist 

(4)''nyttjandekravet'' som syftar till att uppgifterna och materialet som samlas in enbart 

kommer att användas för det aktuella forskningsändamålet (Bryman, 2018:170–171).  

4.3.2 Intervjudeltagarna 

Respondenterna för denna undersökning har frivilligt ställt upp för intervjuer och utgör en 

mindre del av studenter som studerar på heltid på Uppsala universitet. Samtliga respondenter 

är i åldersspannet 18–25 och studerar olika program och kurser på universitetet. Två av de 

manliga deltagarna har en synnerligen kortfattad studietid än så länge på universitetet, dock 
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har dessa svarat på intervjufrågorna på liknande sätt som de andra respondenterna, vilket 

erkänner deras deltagande som validerande för studien och dess slutsatser i samma mån som 

övriga respondenter. 

 

Översiktlig presentation av urvalsgruppen*: 

Namn Kön Ålder Studietid Universitet 

MR#1 Man 23 4 Månader 

MR#2 Man 21 4 Månader 

MR#3 Man 23 42 Månader 

KR#1 Kvinna 19 18 Månader 

KR#2 Kvinna 21 30 Månader 

KR#3 Kvinna 21 10 Månader 

* MR = Manlig Respondent, KR = Kvinnlig Respondent 

4.2.3 Tillvägagångssätt 

Inhämtningen av materialet genomfördes med hjälp av en så kallad strukturerad intervju 

(Bryman, 2018:256). Denna intervju bör vara nästan manusliknande i sitt slag och således 

valde jag att ställa upp intervjuguiden (se bilaga 2, 7.2.2) som ett enkätformulär med totalt 48 

frågor. 

 

Denna intervjuguide ämnade att få raka svar från respondenterna, utan att ge dem för mycket 

utrymme att sväva bort från kärnfrågan. Således kan det anses att frågorna är så kallade 

ledande frågor, dock bör det styrkas att inom det diskursanalytiska perspektivet är det 

accepterat att ställa ledande frågor, då det inte anses påverka den diskursiva formationen för 

ämnet (Winter Jorgensen & Phillips, 2000:120). Jag gjorde även detta på grund av att svaren 

under senare analysdel skulle jämföras, således behövde jag ställa riktade frågor som till 

minsta möjliga mån inte kunde tolkas allt för olika mellan intervjutillfällena. 

 

Intervjuguiden var uppdelad i fem olika delar (se bilaga 2, 7.2.2) där jag först gav 

respondenterna möjlighet att bekanta sig med materialet genom några korta 

introduktionsfrågor, där jag bland annat frågade om deras studiesituation, studielängd, ålder, 

om de har varit i en relation tidigare, samt deras relationer i dagsläget med sina kursare och 

andra studenter på universitetet. 
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Därefter ställde jag frågor som korrelerade till respondenternas upplevelser och anknytningar 

till diskussionen och pratet som förs på universitetet kring sex i allmänhet. I den tredje delen 

ställdes frågor som rörde kortvariga sexuella relationer på universitetet, hur dessa etableras, 

initieras och hur studenter samtalar om dessa.  

 

Den fjärde delen, och den officiellt sista för den huvudsakliga intervjun, kretsade kring frågor 

om jämställdheten som existerar mellan män och kvinnor inom kortvariga sexuella relationer 

och etableringen av dessa. Sist men inte minst ställdes det tre avslutande frågor där 

respondenten kunde klargöra för eventuella sista tankar, funderingar och ställa eventuella 

frågor innan intervjun avslutades. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes under loppet av två veckor på olika dagar och olika tider på 

dygnet där jag anpassade mig utefter respondenternas dagliga scheman och föredragna 

tidsaspekter. Detta för att säkerställa att respondenterna var trygga med att genomföra 

intervjun under förhållanden som var anpassade efter dem, utan påtryckande eller andra 

faktorer som kan spela in för ett missvisande resultat i materialet.  

4.3 Kodning & Analysteknik 

Det diskursanalytiska perspektivet kräver att forskaren finner sitt eget arbetssätt när analys 

och kodning av det aktuella materialet ska genomföras (Jorgensen Winther & Phillips, 

2000:122). Grunden lades i samband med detta i att materialet först och främst avgränsades 

till de diskurser som kunde urholkas av respondentens svar, för att sedan djupdyka i dessa 

svar för att genomföra en analys av vilka lingvistiska tendenser respondenten valde att 

använda sig av för beskrivandet av diskursen. Eftersom analysen utgår från ett 

diskurspsykologiskt perspektiv ligger fokus i analysen på hur språket ter sig som en 

verklighetsskapande praktik och hur tolkningsrepertoarerna ter sig, alltså hur denna individ 

väljer att använda diskursen som en resurs för eget bevåg med hjälp av andra diskurser 

(Potter, 1987:148). Särskilda citat har sedan valts ut för att analysera och försöka få fram de 

faktorer som förmedlas i språkbruket hos respondenten som är kopplade till diskursen. För att 

underlätta navigerandet i materialet användes både kategorier och teman i form av 

färgkodningar för att enkelt erhålla en översikt av materialet och föra samman gemensamma 

kategorier och teman som uppstod hos varje respondent.  
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4.4 Etiska överväganden 

De etiska överväganden jag var tvungen att göra i samband med dessa intervjuer och även 

metodvalet bestod dels av att säkerställa respondenternas fullständiga anonymitet på grund av 

det potentiellt känsliga ämnet som sex kan innebära, samt att inte utsätta respondenterna för 

frågor eller situationer som skulle upplevas som integritetskränkande eller för personligt 

anknytningsbara. Detta erhölls genom att intervjuguiden och alla dess frågor godkändes av 

uppsatsens handledare, samt att samtliga etiska forskningskrav som presenterades i avsnittet 

urval (se 4.2.1) uppfylldes inför varje intervju med särskild noggrannhet. För att säkerställa 

deltagarnas anonymitet, samt att förhindra smittspridning i den rådande pandemin, 

genomfördes intervjuerna över mötesverktyget Zoom där respondenterna blev ombedda att ha 

sin kamera avstängd under hela intervjun, samt att de filer som bestod av videotyp efter 

intervjun omedelbart raderades efter intervjun var avslutad. Således behölls enbart ljudfilerna 

för den senare transkriberingen. Därefter låstes ljudfilerna in i en lösenordskyddad mapp och 

var endast tillgängliga på en enhet för påvisning för att dessa inte skulle riskeras att spridas 

vidare.  

4.5 Giltighet och tillförlitlighet 

Gällande giltigheten och tillförlitligheten; enligt Bryman (2018:73), syftar först och främst till 

om studien undersöker det som den avsett, anser jag att både syftet samt de tillhörande 

frågeställningarna för studien har blivit besvarade i den mån att giltigheten kan anses 

fulländad. Att analysera diskursen utifrån de kvalitativt strukturerade intervjuerna gav ett 

gediget underlag för att etablera studiens giltighet och undersöka diskursen. Det är ändock 

problematiskt att generalisera utifrån urvalets storlek. Om mer tid funnits för fler intervjuer 

hade det säkerligen gynnat forskningsresultatet och även studiens giltighet ytterligare i sin 

helhet. Det ska dock påminnas om att detta är en kvalitativ studie, där fokus ligger på att 

uppta människors upplevelser, och därmed är kvantiteten på urvalet inte av särskild vikt i 

sammanhanget (Ibid, 2018:72).  

 

Angående studiens tillförlitlighet, som syftar till om undersökningen är trovärdig och är 

pålitlig. Detta sker genom bland annat redogörelser av forskningsprocessen, men även att 

forskaren använder sig av ett granskande synsätt. Efter studiens genomförande kvalitetssäkras 

sedan materialet med hjälp av externa revisorer (Ibid, 2018:467–469). Till sist ska studien ge 

en rättvis återgivning av deltagarnas delgivningar till studien och även att dessa bör ses som 

representativa för den aktuella populationen som studien ämnar undersöka (Ibid, 2018:470). 
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På grund av de digitala intervjuerna och den avstängda kameran har vissa naturliga element 

av återgivningen från respondenterna fallit bort för den kommande analysen, dock gjorde jag 

bedömningen som nämnt innan att detta inte skulle påverka studien i sin helhet då 

frågeställningarna syftar till att besvara hur diskursen ter sig, och därmed inte hur 

respondenterna beter sig när de redogör för sina svar. Kroppsspråket är således oväsentligt i 

sammanhanget. Därmed ser jag enbart till det lingvistiska och de diskurspsykologiska 

faktorerna som grundande för den kommande analysen. Därmed har tillförlitligheten uppfyllts 

för studien uppfyllts i största möjliga mån. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Robin Gonner 

 24 

V. Resultat & Analys 

Det följande kapitlet ämnar presentera och sammanställa det insamlade materialet på sådant 

sätt att det är översiktligt, förståeligt och gripbart på en så pedagogisk nivå som möjligt. 

Kapitlet syftar även att föra en analys som korrelerar till det teoretiska, men även till den 

tidigare forskningen inom området utifrån de svar som respondenterna för intervjuerna har 

delgivit.  

 

För att åstadkomma detta är analysen strukturerad i följande delar: Först och främst redogörs 

männens och kvinnornas diskurs separat för att framställa dess centrala delar; respondenternas 

subjektspositioner, tolkningsrepertoarer, samt identitetsskapande. Detta etableras för att skapa 

en överskådlig presentation av diskursen ur de båda könens perspektiv och skapar även en 

möjlighet för en lättare förståelse av materialet när dessa två delar sedan sammanfogas och 

används som grund för de två delarna av analysen som behandlar diskursens likheter och 

olikheter mellan könen. Dessa delkapitel ämnar således besvara studiens frågeställningar och 

syfte utifrån bästa möjliga mån genom återkoppling till det teoretiska ramverket och den 

tidigare forskningen som studien grundar sig i. Kapitlet sammanfattas sedan i den sista delen 

för att erhålla en överskådlig presentation av resultatet av analysen och materialet. 

 

Det huvudsakliga genomförandet av analysen utgår från vad som tidigare har beskrivits som 

tolkningsrepertoarer och subjektspositioner i teorikapitlet. De tolkningsrepertoarer och 

subjektspositioner som uppstått i enlighet med studien presenteras nedan i den översiktliga 

analysmodellen*: 

 

Tolkningsrepertoar Subjektsposition Den manliga Den kvinnliga 

Kortv. Sexuella Relationer Kort & Åtråvärt Skambelagt 

Prata om Sex Skrytsamt/Grabbigt Lättsamt/Öppet 

Jämställdhet Jämställt Ojämställt 

Maktposition Normer Initiativtagande Passiv/Väntar 

Framtiden Accepterar Vill förändra 

* Figur Analysmodell 
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5.1 Den Manliga Diskursen 

I detta avsnitt ämnar jag att utifrån de tre transkriberade och kodade intervjuerna skapa en 

helhetsuppfattning och en analys kring diskursen kortvariga sexuella relationer ur männens 

perspektiv. Detta för skapandet av ett underlag inför den jämförande analysen som presenteras 

senare i kapitlet (se 5.3 och 5.4). Den diskursiva analysen utgår från två huvudområden: det 

första som avhandlar de första två delarna av intervjun, nämligen sex på universitetet och 

kortvariga sexuella relationer på universitetet (se 5.1.1), samt huvudområde två som utgår från 

den sista delen av intervjun som avhandlar jämställdheten inom kortvariga sexuella relationer 

på universitetet (se 5.1.2). 

 

Den följande analysen ska med största möjliga ansats förklara och ge svar på det tidigare 

angivna syftet och frågeställningarna: 

''Syftet med denna undersökning är att undersöka hur studenter på Uppsala universitet 

förmedlar och skapar diskursen kring kortvariga sexuella relationer ur ett jämförande 

genusperspektiv och med hjälp av ett teoretiskt analytiskt diskurspsykologiskt perspektiv. 

Studien ämnar även att belysa hur jämställdheten upplevs i diskursen utifrån studenternas 

perspektiv. Syftet och frågeställningarna besvaras genom materialet som består av kvalitativa 

strukturerade intervjuer och syftar till att bidra med kunskap om studenternas diskurs 

rörande kortvariga sexuella relationer. 

 

Frågeställningarna för studien blir således följande: 

1: Vilket språkbruk använder sig manliga och kvinnliga studenter av i samtalet kring 

kortvariga sexuella relationer på Uppsala universitet? 

2: Vilka olikheter och likheter existerar inom könen genom språkbruket? 

3: Hur förmedlar studenterna jämställdhetstänk inom kortvariga sexuella relationer på 

Uppsala universitet?'' 

5.1.1 Sex & Kortvariga Sexuella Relationer 
Att prata om sexuella ting i en öppen miljö kan tänkas ses som personligt, skambelagt och 

problematiskt, men det många glömmer är att människan i grund och botten är en sexuell 

varelse. I samband med universitetsstudier har individer en möjlighet att utforska sin 

sexualitet och finna uttryck för den. Exempelvis anser samtliga manliga respondenter att 

klimatet som existerar kring sex på universitetet är öppet, inbjudande och uppmuntrande. Att 

samtala om sex i denna miljö anses alltså vara något som är socialt sexuellt accepterat.  
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MR#3: ’’Man har en ganska modern stil till att man kan ligga runt lite och det är helt okej att göra det… …att 

man är väldigt positivt till det så om man vill ligga runt lite så är det okej och vill man ha ett förhållande är det 

också okej… … det är väldigt uppmuntrande kultur skulle jag säga.’’ 

 

Diskursen konstrueras här genom de sexuella normativa beteenden som existerar på 

universitetet. Dessa skapar en förutsättning för studenterna att genom sina samtal öppna upp 

för en frispråkig och generellt accepterad diskurs universitetsstudenter sinsemellan. Något 

som flera av de manliga deltagarna dock påpekar är att mycket av pratet som existerar bland 

män oftast har en skrytsam ton, med nedlåtande innehåll om det motsatta könet, men att detta 

existerar främst i mindre gruppformationer, och gäller inte samtliga manliga studenter. 

 
MR#2: ''Och man stöter ju på mycket människor, kanske framförallt, lite grabbiga killar liksom, som är jävligt 

stolta över vad de gör och så där. Dom är ju väldigt, pratar otroligt mycket om det.'' 

 

MR#3: ''Så att det skulle kunna vara i vissa kretsar ligger det kvar i det, och att vissa bara skiter i andras 

känslor helt och ligger runt så mycket dom kan och utnyttjar människor egentligen. Då tror jag faktiskt... ...att 

killar gör det i hög utsträckning, än tjejer, alltså ligger runt mer, är mer känslokalla och tänker inte ett steg 

längre...'' 

 

Tolkningsrepertoaren ur analysmodellen (se Figur Analysmodell, s.20) ''Prata om Sex'' består 

här av ett mer skrytsamt och öppet samtal kring sex hos männen, snarare än ödmjukt och 

privat. Detta kan bero på ett flertal faktorer, men huvudsakligen beror detta på dessa 

individers subjektsposition, alltså hur individen placerar sig i samtalet, vilket här urskildrar 

sig genom att bedriva ett mer öppet och aggressivt samtal inom dessa grupperingar för att 

etablera sig i den rådande sociala hierarkin i gruppen. Individen som deltar i gruppen försöker 

därmed brygga sin ideologi med gruppens genom att använda sitt språkbruk på ett sådant sätt 

för att erhålla gruppens acceptans och medhåll (Potter & Wetherell, 1987:171).  

 

Orsaken till detta kan bland annat vara viljan till att passa in, nya sociala umgängen, eller att 

försöka imponera på en person med hög hierarkisk status i gruppen. En intressant notering är 

dock att samtliga manliga respondenter anser att män pratar grövre om sex, men samtliga 

respondenter uppger även att de inte pratar om sexet i sig, utan det kringliggande, alltså vem 

man har haft sex med, när och hur initierandet för sexet gick till, men inte specifikt den 

sexuella aktens detaljer. Detta kan bero på den relationsstatus som män har till varandra, 

genom att iaktta varandra skapar de ny kunskap som de kan använda för andra liknande 
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situationer som uppstår, som sedan skapar nya normer. Det som Buber (1937:26) menar med 

att individen granskar sin omgivning och skapar sig en relation till den rådande diskursen 

genom observation.  

 
MR#1: ''Det blir väl mera om man kanske håller på att dejta någon just nu. Självaste sexet i sig lämnas oftast lite 

utanför i våra diskussioner.'' 

 

MR#2: ''Nej, men det är väl typ mest intressant att veta vem det var och kanske hur det blev så liksom. Vi går väl 

inte in på några jättedetaljer direkt.'' 

 
MR#3: ''jag skulle inte säga att jag pratar om det jättedjupt, det är kanske om man har varit på nation och kanske 

fick något hemsläp, eller en bortamatch, det är klart att man kan prata lite om det, men det är inget jag har 

diskuterat så jätteingående med mina kursare och kompisar'' 

 

Detta är en aktuell notering då samtliga respondenter i detta fall säger emot de uppfattningar 

dessa har kring diskursen hos manliga studenter, vilket kan tyda på att den i verkligheten kan 

te sig annorlunda mot hur uppfattningen av den är. Alternativt är detta ett fall av det 

ideologiska dilemmat som tidigare nämnts. Här konstruerar intervjudeltagarna sina identiteter 

utefter hur de väljer att svara på frågorna, då de i detta fall framhäver sig själva på ett 

fördelaktigt sätt i det att de inte vill associera sig med de grupperingar de tidigare har nämnt 

som illvilliga enligt deras mening (Potter & Wetherell, 1987:108). 

 

Angående de kortvariga sexuella relationerna tolkar respondenterna termen som en särskilt 

kortvarig relation där två individer träffas ett par gånger och att intresset sedan försvinner för 

båda parterna. Samtliga anser att det sexuella är det som står i fokus, vilket kan vara 

förståeligt med tanke på att frågan som ställdes var hur varje person valde att definiera en 

kortvarig sexuell relation. 

 
MR#1: ''Det är väl om man ses, man kanske träffas antingen på nation eller på kurs eller på tinder som många 

gör numera. Och sen så kanske man ses då på en dejt eller två och sen så slutar det med att den ena sover över 

och så har man sex och sen rinner det ut i sanden lite efter det...'' 

 

MR#2: ''Jaa, jag skulle väl säga att det är när man träffar någon som man är intresserad av och den är 

intresserad tillbaka och man bestämmer sig, båda är sugna och liksom att man ligger och det är inte något mer 

med det. Den kortvariga aspekten antyder ju på att det inte kommer vara något mer.'' 
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MR#3: ''En kortvarig sexuell relation, det skulle jag nog säga att man kanske se... Två gånger kanske, 2-3 

gånger är mitt slutgiltiga svar, för att på nåt sätt få en (skratt), få en liten känsla kring det, för jag tycker också 

att om man har (paus) ett one night stand...  ...men jag skulle däremot säga att man kanske ses 2-3 gånger... 

...man får en mer nyanserad bild av vad man har för typ av relation...'' 

 

För de manliga studenterna ligger fokus kring att en kortvarig sexuell relation är just det: 

kortvarig. Om en manlig student skulle vilja delta i en kortvarig sexuell relation skulle denna 

troligen inte leta efter en, eller vara öppen för en längre relation i grund för hur de definierar 

den kortvariga relationen och det fysiska är centralt, medan det emotionella kopplas bort i 

sammanhanget. Således kan detta tolkas till att vara en tolkningsrepertoar inom diskursen, där 

männen använder denna som en resurs för att lättare etablera sociala interaktioner med 

potentiella personer för att initiera kortvariga sexuella relationer. De använder sig av denna 

tolkningsrepertoar, tillsammans med andra som en verktygslåda för att på bästa möjliga sätt 

interagera med en annan individ för att få ut en önskad effekt ur interaktionen. Genom att 

använda sig av dessa tolkningsrepertoarer skapar sedan de manliga studenterna den reella 

världsbild som de själva upplever, och det är här deras tolkning av termen stiger fram. Genom 

normaliseringar av betydelsen av kortvariga sexuella relationer ger männen en definition som 

de anser passar sin egen upplevda verklighet (Potter & Wetherell, 1987:149). 

 

När jag frågar respondenterna om hur kortvariga sexuella relationer initieras mellan studenter 

inom universitetet erhålls i princip samma svar från samtliga respondenter. Tinder. En social 

medie-applikation där en person selektivt kan säga ja eller nej utefter ett fåtal foton och en 

kortare text som beskriver personen. Drar båda parterna åt höger så blir det en matchning och 

man kan börja chatta med varandra. Drar någon av parterna åt vänster blir det ingen 

matchning. Ett effektivt system för att snabbt etablera nya sociala kontakter, oavsett intention. 

 
MR#1: ''(Paus) Det mest förekommande faktiskt enligt mitt perspektiv är tinder, att många träffas där. Annars 

initieras dem väl i det sociala livet på nationer, på tillställningar och event. Där brukar de initieras mycket. Och 

då gör det väl det väldigt lekfullt och flörtigt i början. Och sen, oftast pratar man mycket med varandra är min 

erfarenhet i alla fall... ...att man försöker klicka lite först innan man går till sängs. Ja (skratt).'' 

 

MR#2: ''Oj, det är väldigt olika. (paus) Alltså, det är ju många som gör det, använder tinder och sådär. Jag 

skulle väl säga att det är lättast att utgå från sig själv här, för mig är det väl mer att man bara träffar någon vid 

något tillfälle och så klickar man lite och så leder det ena till det andra.'' 
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MR#3: ''Jag skulle nog säga (paus), att på fester... ...på nationer... ...det är där kemin flödar (skratt). I 

festsammanhang är det väldigt mycket, och sen tinder är ju lite så... ...och träffa lite människor och ha lite olika 

sexpartners kanske innan man stadgar sig också. Jag tror att många, som jag har märkt i alla fall, är öppen för 

det, och det är, det är inget fel med det på något sätt'' 

 

Två av de manliga respondenterna nämner även nationer som en plats där kortvariga sexuella 

relationer, vilket faller i linje med den tidigare forskningen där alkohol och droger 

förekommer vid nya sociala möten för potentiella sexuella relationer. Respondenterna lånar 

här resurser från andra diskurser (Jorgensen Winther & Phillips, 2000:115) för att skapa en 

beskrivande bild över hur studenter träffas och skapar sociala möten. När jag ställer en 

följdfråga om vilken plats på universitetet skulle vara mest trolig för initiativtagande till 

kortvariga sexuella relationer svarar samtliga respondenter att nationerna är den huvudsakliga 

platsen, men även att det är specifikt alkoholen som hjälper till i det sociala sammanhanget 

för att möjliggöra initieringen.  

 

Det är även vedertaget att det skapas en social hierarki på nationen enligt samtliga 

respondenter där det, beroende hur man ser på det, uppstår en klasskamp mellan männen inom 

det sexuella rummet. Samtliga manliga respondenter återger att det är genomgående killar 

som ska ta initiativet till uppvaktning av kvinnorna och att killar är mer öppna för potentiella 

sexuella interaktioner. Enligt männen spanar kvinnor mer och söker efter specifika 

egenskaper, men väntar på att bli uppvaktade. Sett till hierarkin i det sociala rummet är det 

därmed kvinnorna som besitter makten då männen känner sig obligerade till att vara den som 

tar initiativet, vilket följer de normativa systemen som är i bruk idag (Vannier & Byers, 

2013). Den sociala hierarkin kan även tolkas som ett men för studenterna som passiva 

deltagare observera vad som skapar hierarkin i bakgrunden (Buber, 1937:28) och därefter 

anpassa sina individuella resurser för att erhålla en etablering i sagda sociala hierarki och 

efterfölja diskursens normativa etablerade system.  

5.1.2 Jämställdhet inom Kortvariga Sexuella Relationer 
De manliga respondenterna blir något delade när en fråga om det är jämställt mellan könen 

när det kommer till kortvariga sexuella relationer inom universitetet ställs. 

 
MR#1: ''Den tycker jag är väldigt likvärdig... ...Det finns en stark jämställdhet. Annars skulle det vara svårt för 

många gå med på dejting typ om det inte fanns någon jämställdhet (skratt)... Det är nog många mer killar som 
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är ute efter sex än vad tjejer är i överlag enligt min erfarenhet... ...Det är nog inte mer eller mindre rätt, det är 

jämställt.''  

 

MR#2: ''Jag skulle väl inte säga att den är klockren, inte jättebra kanske... Att den är, jag skulle säga att den har 

varit bättre än vad den har varit tidigare under uppväxten.... ...det finns fortfarande en skillnad i hur man ser... 

...hur samhället ser män som har kortvariga sexuella relationer och kvinnor som har kortvariga sexuella 

relationer'' 

 

MR#3: ''Jag skulle ändå säga att jag inte har märkt någon större skillnad... ...i mina kretsar så blir du bemött på 

liknande sätt...   ...det är mer en uppmuntrande... ...det är liksom okej med att ha sex och vara öppen med det. Så 

skulle jag säga, att jag inte märkt någon större skillnad egentligen.'' 

 

Två av deltagarna uppger att det är jämställt mellan könen, medan en är tveksam, men ser det 

fortfarande positivt från hur det såg ut tidigare i dennes uppväxt. Dessa citat påvisar att det 

existerar en samklang i diskursen hos männen där det finns en form av gemenskap i att 

jämställdheten är bra. Men samtidigt påpekar samtliga manliga respondenter att männen har 

olika möjligheter till sexuella interaktioner i det sexuella rummet i jämförelse med kvinnorna. 

MR#1 förklarar det som följande i sammanhanget med Tinder: 

 
MR#1: ''...Och att hon hade råd på något sätt att vara kräsen och att hon var överlag missnöjd med utbudet 

(skratt)...'' 

 

MR#1 menar på att kvinnor har fler sexuella möjligheter på marknaden då kvinnorna kan ha 

råd att vara mer kräsna när det kommer till val av potentiella sexuella partners, medan män är 

mer frigörliga och inte är lika kräsna i sammanhanget. Detta är i sammanhanget en vedertagen 

förklaring för männens undergivna position på den sexuella marknaden, där kvinnor är mer 

eftertraktade och ställer högre krav än männen på en potentiell partner. Detta färgar av sig på 

diskursen och ger en bild av identitetsskapandet hos männen som kräver ett större 

engagemang, vilket vi återser i diskursen som helhet där männen förväntas att ta initiativ som 

en form av tolkningsrepertoar (Potter & Wetherell, 1987:106, 158) och även männens 

subjektsposition. Detta föranleder att männen behöver ta mer plats för att få en möjlighet att 

kunna initiera potentiella kortvariga sexuella relationer med det motsatta könet, vilket kan ge 

en förklaring till varför männen förväntas vara den drivande parten inom detta område. 

 

Detta påvisas även ur citat från de övriga manliga respondenterna som förklara hur 

nationslivet ter sig och hur den sexuella marknaden agerar på dessa platser och sammanhang. 
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MR#2 förklarar situationen på nationen: 
MR#2:  ''...om vi bara pratar om vilka som är den avgörande rösten kanske, så skulle jag nog säga att det är 

kvinnan... ...jag tror att det är generellt sätt, i och med att killarna har det här stora drivet... ...det är såhär man 

avslutar en kväll, så det för många blir att det är hela målet med att gå ut, medans jag tror det kanske inte alltid 

är så i lika stor utsträckning hos kvinnor.'' 

 

MR#3 resonerar också enligt följande på nationen: 
MR#3: ''Jag tror att, ja, men det känns som att, det är lite fortfarande det här, ligger mycket kvar i normen så. 

Att där har vi det här att killen ska betala på första dejten... ...så jag tror att det ligger ganska mycket kvar att 

killen förväntas ta steget... ...så det skulle kunna vara att kvinnor vill väl på något sätt...  ...att mannen ska vara, 

kunna uppföra sig och har då lämpliga förmågor som kan föra ens gener vidare. Sen vet jag inte om tjejer gillar 

att liksom kolla mer övergripande efter, ja men kanske killar som har bra karaktärsdrag om man ska kalla det 

så, kanske om man är duktig i sociala situationer till exempel'' 

 

Det återkommande temat i diskursen från männens sida är att kvinnor upplevs som mer 

kräsna och mer noggranna i valet av potentiella partners vilket genererar en högre 

maktposition i den rådande diskursiva hierarkin för kvinnorna då de i det här fallet står högre i 

makthierarkin inom det sociala rummet och besitter därmed också makten för att förändra 

diskursen i sin helhet. I tolkningsrepertoaren Framtiden så accepterar även männen 

händelseförloppet och ser inga problem med att normsystemen ser ut på detta sätt, utan finner 

sig i det och anpassar sig efter det rådande sexuella rummet. Diskursen bygger sig därmed i 

respondenternas identiteter och framhäver på sådant sätt en retorik som försöker vara neutral, 

men efter granskning och följdfrågor uppvisar mönster på tydliga perspektiv på makthierarkin 

och hur deras identiteter formas och förändras inom dessa mönster (Potter & Wetherell, 

1987:166).  

5.2 Den Kvinnliga Diskursen  

I detta avsnitt ämnar jag genomföra en enhetlig analys enligt ovan, dock utifrån kvinnornas 

perspektiv. Det transkriberade och kodade materialet består även här av tre intervjuer. 

5.2.1 Sex & Kortvariga Sexuella Relationer 

De kvinnliga respondenterna är delade när det kommer till prat om sexuella interaktioner och 

prat om dessa, men samtliga är överens om att när man väl pratar om det så är det ett öppet 

samtalsklimat där alla är välkomna att delta. 
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KR#1: ''Jaa, alltså, det, (skratt) förmedlas ganska lättsamt som jag tidigare sagt, och inte är en stor grej så, utan 

ett helt vanligt samtalsämne helt enkelt.'' 

 

KR#2: ''Jag skulle säga att dom har en chill... ...att alla får komma till tals... ...ingen som går till attack mot 

någon, utan ganska såhär lugnt och alla får ta del av diskussionen...  ...såhär trygg situation, det är liksom inte 

obekvämt att delta i samtalet...  ...jag skulle prata med dom om det om någon av dom tog upp det i en 

diskussion...'' 

 

KR#3: ''Det är väl, väldigt stängt i början, ingen pratar om det. Men sen när någon väl nämner det... ...då är det 

typ att dörren öppnas... ...Så det är stängt i början, men sen så är det väldigt öppet.'' 

 

Den kvinnliga tolkningsrepertoaren för pratet om sex är öppet och lättsamt. Här använder 

kvinnorna sig av diskursen som en resurs för att öppet prata om sex med bekanta och på så 

sätt utveckla en djupare relation till sina vänner. Detta också för att konstruera nya normativa 

system där sex är ett mer överliggande, naturligt samtalsämne. Samtliga kvinnor menar på att 

det är en lättsam situation som uppstår när sex kommer på tal, och att samtalen i sig är 

inkluderande för alla att delta i vilket överensstämmer med en av tolkningsrepertoarerna 

kvinnorna innehar (Potter & Wetherell, 1987:126) vilket möjliggör en verktygslåda för 

kvinnorna att använda inom diskursen. Detta förespråkar även en acceptans för samtliga 

medlemmar i det sociala rummet att få möjligheten att uttrycka sig kring samtalsämnet, utan 

att en uttalad makthierarki uppstår. Den kvinnliga diskursen kan således tänkas vara 

relationsskapande genom observationer, likt männens, men även genom aktivt deltagande, 

dock med en annorlunda utgång där samtalet och relationen blir mer likvärdig individerna 

emellan (Buber, 1937:27, 32). 

 

De kvinnliga respondenterna menar även på att samtalen är trygga och att ingen behöver 

känna sig utsatt. Men samtliga påpekar även att samtalsklimatet kring sex i sin helhet på 

universitetet är relativt stängt. Ingen av deltagarna har exempelvis lyssnat till en grupp eller 

andra individer sitta och samtala om sexuella erfarenheter eller dylikt, utan det beror på vilket 

umgänge man är positionerad i. Retoriken i sig är dock lättsam och respektfullt, det är även 

skämtsamt enligt en av respondenterna, där det inte förekommer fördömande mot någon, utan 

enbart att det blir en kul stämning när det finns möjlighet att prata öppet om sex (Potter & 

Wetherell, 1987:182). 
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När jag ställer frågan om hur de kvinnliga respondenterna skulle definiera en kortvarig sexuell 

relation får jag blandade svar: 

 
KR#1: ''Det är väl en relation som pågår i upptill två månader... ...har sex då och då. Utan några känslor 

inblandade, alternativt att det tar slut för att den ena börjar få känslor, men den andra inte får det.''  

 

KR#2: ''jag skulle väl säga... ...en engångsföreteelse, typ ett one night stand, men jag skulle även säga att en 

kortvarig sexuell relation kan vara att det pågår under en...  ...kortare tid... ...Alltså någon månad kanske, några 

veckor...'' 

 

KR#3: ''Det är väl... ...nån engångshändelse eller företeelse eller nåt sånt... ...inte någonting som man upprepar 

utan det är väl nåt engångsligg eller så.'' 

 

De varierande svaren sträcker sig allt från ett engångsligg över en natt, och upp till två 

månader för en kortvarig sexuell relation. Det vi kan anta i denna situation är att varje enskild 

respondent tolkar ordet relation på olika sätt. Exempelvis redogör KR#1 för att en kortvarig 

relation kan hålla upp till två månader, medan KR#3 är inställd på att det enbart rör sig om en 

engångsföreteelse. Här kan det vara bakomliggande ideologier angående kortvariga sexuella 

relationer från exempelvis medier som bidrar till reproduktionen av sociala mönster som att 

kortvariga sexuella relationer är, som två av deltagarna återger, väldigt korta och därmed inte 

överstiger en engångsföreteelse (Potter & Wetherell, 1987:173).  

 

Men samtidigt säger två av dem att det kan vara upp till en månad, vilket i sig är en möjlighet, 

men inte en sannolikhet om en individ letar efter något kortvarigt. När följdfrågan tas upp om 

hur kortvariga sexuella relationer initieras på universitetet är det samhöriga svar som återfås 

från samtliga respondenter, nämligen via nattklubbar (nationer) och Tinder, vilket även 

sammanfaller med den tidigare forskningen som en plats för sexuella initieringar (Grello, 

Welsh & Harper, 2006).  

 
KR#1: ''Ja, tidigare kunde det ju initieras till exempel på nationsklubb...  ...Ett hemsläp som sen utvecklas till att 

man ses några fler gånger. Nu när klubbarna inte är öppna, så är det väl framför allt Tinder och kanske andra 

dejtingappar...'' 

 

Nationerna är ett återkommande tema som initiativtagandets centrum och de kvinnliga 

respondenterna är även de i majoriteten om att alkoholen gynnar chanserna för 

initiativtagande till kortvariga sexuella relationer. Flera av dem nämner även att det är den 
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avslappnade atmosfären som möjliggör möten med andra för sexuella interaktioner, men även 

att det är mer socialt accepterat att genomföra något sådant på nationerna, snarare än i 

universitetets lokaler och klassrum. Även här kan det vara en bakomliggande ideologi som 

skapat och reproducerar det sociala mönstret som existerar, men även att det är på nationerna 

de sexuella interaktionerna är aktiva och där agenter kan mötas för att delta i klasskampen i 

den hierarkiska ordningen som är etablerad på just de platserna (Potter & Wetherell, 

1987:168).  

 

De kvinnliga deltagarna konstruerar även här sina identiteter. Dels genom de värderingar och 

attityder som framträder, det är ödmjukhet, öppenhet och respekt som präglar identiteterna 

som framhävs (Potter & Wetherell, 1987:109). Här använder sig två av respondenterna med 

exempel om att det hade varit märkligt om någon kom fram till en i en av universitetets 

lokaler och frågade ut en på dejt. Detta på grund av att det inte är en vedertagen social miljö 

och socialt rum där detta hör till det normativa beteendet och den rådande diskursen som 

existerar.  

5.2.2 Jämställdhet inom Kortvariga Sexuella Relationer 
Jämställdhetsfrågorna besvarades av de kvinnliga respondenterna på antal olika sätt, men alla 

tre menar på att det finns definitiva skillnader mellan män och kvinnor när det kommer till 

prat om sex och kortvariga sexuella relationer.  

 
KR#1: ''Det är väl, i min erfarenhet har det väl varit ganska jämställt, att man lyssnar mycket på varandra, det 

kan ju bara vara för att jag som person tycker att kommunikation är en otroligt viktig grej. Speciellt när det 

gäller i sexuella sammanhang. Och att det kanske får den andre personen att öppna upp sig, men som egenskap 

av någon som har sex med både kvinnor och män så har jag inte märkt så stor skillnad faktiskt.'' 

 

KR#2: ''Jag skulle inte säga att det är jättejämställt...  ...sen så vet jag ju inte vad som skulle hända om en kvinna 

skulle ta upp det här samtalsämnet, men anledningen till att de inte gör det är ju någon slags, i grunden, någon 

slags rädsla för att de skulle få skit för det. Och att dom då väljer att ta upp det med sina närmaste vänner, men 

inte större sammanhang. Och att män kan ta upp det i större sammanhang, utan att dom ser något problem med 

det och dom får inte heller nån skit för det, vilket jag inte tycker att dom borde få, jag tycker inte att någon borde 

få det... ...men jag tror att dom inte gör det tror jag bottnar sig i någon slags rädsla för att dom skulle få en 

negativ respons från omgivningen.''  
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KR#3: ''Den är väl väldigt dålig om man säger så, det är väl typ att det alltid är killar som tar initiativet typ. Det 

är väldigt, väldigt sällan som kvinnor vågar. Bara för att inte uppfattas... ...som någon som ligger runt helt 

enkelt, men det...  ...är väldigt sällan som kvinnor tar initiativ och förmedlar att; jag vill ha något kortvarigt.'' 

 

De kvinnliga respondenterna anser att det inte är särskilt jämställt mellan män och kvinnor 

inom kortvariga sexuella relationer inom universitetet. Anledningarna till detta är som nämnt 

flera, men bland annat att kvinnor är mer rädda att bli utsatta för att få negativ respons från sin 

omgivning än vad män skulle vara, och att det ligger på männen att ta initiativ till att ha 

kortvariga sexuella relationer, eller enbart sociala interaktioner. Här använder sig deltagarna 

av de tolkningsrepertoarer jag nämnt tidigare. Verkligheten konstrueras genom det normativa 

beteendet att mannen ska vara den drivande parten i ett initiativtagande för etablerandet av en 

romantisk relation och konstruerar därmed även sin identitet och grupptillhörighet genom 

deras subjektspositioner (Potter & Wetherell, 1987:95).  

 

Detta i sig kan ses som problematiskt då individerna menar på att de vill skapa en förändring, 

men vågar inte själva att ta steget för att påbörjan förändringen i grund av rädsla för negativa 

motsättningar. Det leder således till en ond cirkel vi sett repeteras i många år, trots en 

jämställdhetsutveckling i det övriga samhället och dess diskurser. De ideologiska effekterna 

som skapas i detta ger grund för legitimeringen av makten för det motsatta könets grupp när 

det kommer till initiativtagandet för romantiska relationer på universitetet (Potter & 

Wetherell, 1987:187). Det ska dock påpekas, som tidigare nämnt, att det finns en vilja för 

förändring hos det kvinnliga könet för framtiden för dessa initiativtaganden. Samtliga av de 

kvinnliga respondenterna klargör att för att få bukt med jämställdheten inom diskursen krävs 

det ett förändrat samtal, respekt och en uppmuntran för kvinnor att det är okej att ta det första 

initiativet. 

 
KR#1: ''Jomen, dels uppmuntra till initiativtagande, men också att få människor att förstå vikten av att säga 

nej.'' 

 

KR#2: ''Det sättet man kan börja, på något sätt... ...på sättet man pratar om det. Sen så skulle det ju kräva att 

liksom ett flertal människor kommer överens om att dom vill ändra lite samtalsklimatet om det... ...att kvinnor 

bestämmer för att dom tänker prata om dom här sexuella relationerna på det sätt som dom vill utan att tänka på 

om det liksom är skämmigt eller inte. Det tänker jag att på lång sikt, skulle kunna ändra klimatet så att kvinnor 

tar mer plats i det samtalet.'' 
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KR#3: ''...men jag tycker att tjejer har tagit till sig, inte alla, men en del har tagit till sig av de här fördomarna 

och verkligen tycker att det är lösaktigt att en kompis kanske har haft något kortvarigt... ...Så jag tycker att 

själva arbetet börjar med oss.'' 

 

De kvinnliga respondenterna skapar här deras åtråvärda identitetsformatering, att skapa 

förändring. Konstruktionen av verkligheten blir därmed betingad av förändring, trots de 

tidigare nämnda normativa faktorerna som existerar i dagsläget. Subjektspositionerna skapas 

här därmed utefter de premisser som kvinnorna har att tillgå och eftersträvar att uppnå. En 

förändring av gruppens kärnidentitet till en mer öppen och initiativtagande formation. 

Samtliga framställer sig som öppna för att diskursen bör förändras och därmed skapas 

potentiellt en realiserad förändring inom den kvinnliga diskursen som öppnar upp för 

nytolkningar och rekonstruktioner av respondenternas jag och identitet utefter 

tolkningsrepertoaren som en form av resurs för framtida sociala praktiker och möten inom 

diskursen. Dessa i längden skapar sedan förändringen och jämställdheten som deltagarna 

eftersträvar (Potter & Wetherell, 1987:171).  

5.3 Diskursens Likheter och Olikheter mellan Män och Kvinnor 

Härefter kommer jag att redogöra för ett urval av de likheter och olikheter som existerar 

mellan män och kvinnors diskurs kring sex, kortvariga sexuella relationer och jämställdhet 

inom kortvariga sexuella relationer. 

5.3.1 Sex & Kortvariga Sexuella Relationer 
Inom sex och kortvariga sexuella relationer existerar det både likheter och olikheter mellan 

könen. Männen är mer prominenta för extra kortvariga relationer, medan kvinnorna ser 

möjligheten med de kortvariga relationerna med ett aningens längre tidsspann. Likheter som 

uppstår inom diskursen är bland annat att det är okej och uppmuntrat att prata om sex i 

allmänhet på universitetet. Det finns ingen stigmatisering kopplat till samtalsämnet, utan 

snarare till hur ämnet ter sig i form av diskursiva interaktioner mellan främmande individer. 

Sker samtalen i samband med vänner och medstudenter på universitetet är det enligt samtliga 

öppet och humoristiskt. Således en indikation på att den rådande diskursen är i utveckling mot 

att bli mer accepterad även över könsgränserna och därmed kan föra vidare diskursens 

utveckling inom jämställdhetsområdet. 
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Samtliga av de manliga respondenterna återger att de anser att samtalsklimatet kring 

kortvariga sexuella relationer är modernt, men ändå återger de senare att sammanhanget är 

traditionellt utformat med gamla normer, vilket är motsägelsefullt i sig, men grundar sig 

antagligen i beteenden som är undermedvetna och sker autonomiskt. De manliga 

respondenterna har således inte lagt särskilt mycket tanke på diskursens innehåll i jämförelse 

med de kvinnliga deltagarna, som genom subjektspositionerna vill rekonstruera gruppernas 

identiteter (Potter & Wetherell, 1987:96, 106). Ytterligare en faktor som styrker männens 

undermedvetenhet är dess tolkningsrepertoar att vara mer naturligt initiativtagande, medan 

kvinnor kan låtas vara passiva i interaktionerna och initieringarna av kortvariga sexuella 

relationer och även dess prominenta avvägning till Bubers (1937:25) Jag-Det relationsteori 

där männen är mer passiva och observerande i sammanhanget, medan kvinnorna är aktiva. 

5.3.2 Jämställdhet inom Kortvariga Sexuella Relationer 
Det som kan tolkas utifrån det insamlade materialet är bland annat att det existerar en 

makthierarki inom det sociala rummet där männen står som de mest med makt i dagsläget, 

men att kvinnorna är prominenta för att skapa förändring inom diskursen i jämförelse med 

männen. 

 

En annan aspekt till jämställdhetsfrågan är likheten mellan könen där samtliga respondenter 

påpekar att det är specifikt normer som ligger bakom diskursen som existerar i dagsläget, men 

ingen av deltagarna vet hur de ska angripa dessa för att starta en förändring inom diskursen. I 

det avseendet står de samtliga maktlösa, men särskilt kvinnorna som avser att vilja aktivt 

förändra diskursen, medan männen är mer passiva i det förfarandet och anser diskursen redan 

jämställd som tidigare nämnt. Detta sammanfaller med respondenternas subjektspositioner, då 

det var få deltagare som tidigare tänkt på den aktuella diskursen rådde det en överhängande 

osäkerhet och tveksamhet i svaren, där identiteten hos subjekten hela tiden fortlöpte att skapas 

under intervjun och föll samman med varandra. Där rådde en slags konsensus om att vara 

öppen, respektfull och inbjudande som åtråvärda personlighetsdrag (Potter & Wetherell, 

1987:162). 

5.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan diskursen kring kortvariga sexuella relationer på Uppsala universitet 

presenteras enligt följande:  
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1. Männens diskurs präglas av en äldre ideologi och ett normativt system som reproduceras 

och accepteras i den form som den existerar i. Tolkningsrepertoarerna utgörs av bland annat 

skrytsamt prat, acceptans för den rådande diskursen och innehavet av maktpositionen inom 

kortvariga sexuella relationers initierande. Männen anser även att utifrån deras synpunkt, att 

det är jämställt mellan män och kvinnor inom diskursen. De manliga studenternas 

subjektspositioner och identitetsskapandet utgörs av reproducerandet av det aktuella systemet, 

där det skapas en vedertagen skillnad mellan män och kvinnor inom det sexuella rummet. 

 

2. Den kvinnliga diskursen utgörs av, i likhet med männen en acceptans för det rådande 

systemet, men har ett incitament för förändring av den rådande diskursen och de sexuella 

omständigheterna. Detta i grund av att det anses som skamligt att prata om sexuella ämnen, 

och särskilt angående kortvariga sexuella relationer för kvinnor. De kvinnliga studenterna 

menar även på att diskursen är mer öppen och lättsam inom deras grupperingar i jämförelse 

med männen. De subjektspositioner som uppstår här är en konstruktion av en identitet i 

förändring inom gruppen då de vill se en mer jämställd sexuell mötesplats mellan män och 

kvinnor inom kortvariga sexuella relationer. 

 
3. De likheter och olikheter som existerar i diskursen mellan könen är större inom vissa 

områden av diskursen, där det mest framstående är att samtalsklimatet skiljer sig åt mellan 

könen när grupperna är delade, men när de samtalar över könsgränserna suddas 

skiljaktigheterna bort i viss mån på grund av vilka subjektspositioner individerna intar. 

Ytterligare olikheter är synen på att initiera och genomföra kortvariga sexuella relationer där 

båda könen ser det som okej och förväntat inom universitetsvärlden, där kvinnorna är mer 

prominenta till att anse att det är skamlig för deras kön att ägna sig åt kortvariga sexuella 

aktiviteter, medan männen uppmuntrar båda könen till att delta i dessa relationer. Det som till 

sist skiljer sig är även könens sätt att etablera relationer och visar tendenser till att männen är 

mer lutade åt Jag-Det relationer medan kvinnorna använder sig av Jag-Du relationer för att 

förmedla både sitt språkbruk, men även för att konstruera diskursen. 
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VI. Diskussion & Slutsatser 

Det avslutande kapitlet som utgörs av diskussionen och även studiens slutsatser kommer 

presenteras härefter. Resultatet och analysen har visat på att det existerar skillnader, men även 

likheter mellan könen inom den aktuella diskursen. Jag finner det intressant att könen skiljer 

sig så pass åt inom denna diskurs. Universitetet bör vara en frihetszon för sexuella aktiviteter, 

men vi märker här att influerandet av den överliggande diskursen i övriga samhället även 

reproduceras, influeras och etableras inom universitetets väggar.  

6.1 Diskussion 

Den första frågeställningen som avsåg att besvara hur språkbruket förmedlades av manliga 

och kvinnliga studenter har redogjorts för under analysdelen och sammanfattningen av denna. 

Sammanfattningsvis präglas det manliga språkbruket och även diskursen av 

tolkningsrepertoarer så som grabbigt prat, att kortvariga sexuella relationer är särskilt korta 

och åtråvärda, samt att det råder en normativ företeelse kring att männen ska initiera de 

kortvariga relationerna. Kvinnorna å andra hand har ett mer öppet och accepterande språk, att 

kortvariga sexuella relationer associeras med skam, och att de vill förändra detta till framtiden 

för att kunna få kortvariga sexuella relationer till att bli något mer accepterat för unga kvinnor 

och något som även ska bli åtråvärt för dem. 

 

Den andra frågeställningen, och antagligen den mest prominenta, om vilka likheter och 

skillnader som existerar mellan könens språkbruk och även därigenom diskursen kan besvaras 

med att det finns fler skillnader än likheter och att dessa grundar sig huvudsakligen i att män 

är mer accepterande av diskursen som är aktuell för närvarande. Detta är högst troligen på 

grund av deras vinning i helheten och att de gynnas mer att den nuvarande diskursen än vad 

kvinnor gör. Det ska tilläggas att männen gör detta undermedvetet och att det finns 

indikationer på att även männen vill att det ska ske förändringar inom diskursen, främst vid 

initiativtagandet av kortvariga sexuella relationer vilket kan korreleras till männens Jag-Det 

relationsperspektiv (Buber, 1937:27). Männens yttre fasad och språkbruk talar för att de 

förespråkar förändring, men att de inte vet hur de ska gå till väga för att realisera förändringen 

i praktiken, vilket innebär att de inte vet hur de ska hantera sina tolkningsrepertoarer, samt 

identitetsskapande (Potter & Wetherell, 1987:106, 126). Den tidigare forskningen påvisade 

även detta och kan därmed ytterligare styrkas av den genomföra studien. 
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Den tredje frågeställningen gällande hur studenterna förmedlade jämställdhetstänk inom 

kortvariga sexuella relationer på universitetet är svårtolkad. Männen anser att jämställdheten 

är bra, men att man borde bryta normer och utveckla diskursen, medan kvinnorna anser att det 

är existerar en ojämställdhet inom kortvariga sexuella relationer där mannen alltid ska vara 

den initierande och drivande parten. Därmed är samtliga respondenter i majoritet överens om 

att kortvariga sexuella relationer bör bli mer jämställt, men att det ska ske på särskilda 

premisser sett utifrån de olika könens perspektiv. Detta innebär att det existerar både likheter 

och avvikningar med den tidigare forskningen som presenterats vilket jag återkommer till i 

avsnitt 6.2 (se sid 41). 

 
Att det skulle existera skillnader mellan könen inom diskursen som varit aktualiserad sågs 

redan innan analysens genomförande som självklart på grund av intervjuernas karaktär med 

respondenterna. Det som dock förvånade med resultatet var hur pass mycket det faktiskt 

skiljde könen åt. Det finns tydliga distinktioner mellan de två, där männen har en mer 

aggressiv diskurs som innehåller maktspel och statusbyggande, medan kvinnorna var mer 

öppna och accepterande av kortvariga sexuella relationer sinsemellan. Det existerar även en 

annan typ av samhörande intim relation mellan kvinnorna i jämförelse med männen, vilket 

sammanfaller med det återkommande relationsbyggandet som grundar sig i ömsesidiga 

relationer genom främst dialog och samspel (Buber, 1937:32-33). 

 

Den aktuella diskursen har även blivit belyst på sådant sätt att det kan säkerställas att det inte 

heller varierar i uppfattningen av denna, oavsett hur lång studietid studenterna har varit 

närvarande på universitetet. Detta kan peka på att diskursen redan är etablerad i tidigare ålder 

och därmed för med sig stora delar av denna genom tolkningsrepertoarer från andra diskurser, 

tidigare sociala interaktioner och sammanhang som individerna har upplevt och tagit del av 

(Wetherell & Potter, 1987:146).  

 
Jag vill även tro att universitetet har en roll att spela här. Samtliga respondenter blev 

tillfrågade om de hade fått information om sex eller sexualitet från Uppsala universitet, och 

samtliga svarade att de inte hade fått någon information överhuvudtaget. Om universitetet kan 

förmedla en sund sexuell agenda tror jag att det kan gynna diskursen inom universitetet på ett 

positivt sätt, både för diskursen i sin helhet, men även i jämställdhetsarbetet mellan samtliga 

studenter som befinner sig i Uppsala. 



Robin Gonner 

 41 

6.2 Resultat i Relation till Tidigare Forskning och Teoretiskt Ramverk 

Resultatet pekar på, som väntat, i likhet med den tidigare forskningens ansatser, och även 

funnit samband som kan kopplas till denna genom det teoretiska ramverket. Studenterna 

använder sig utav och anammar samma, eller liknande system som andra studenter har gjort 

för sexuella interaktioner inom universitetets ramar. Exempelvis påpekar de kvinnliga 

studenterna i min studie att de inte finner det genant att prata om sex eller sexuella ting med 

andra människor, medan de i den tidigare forskningen anser att detta existerar specifikt hos 

kvinnor (Montemurro, Bartasavich & Wintermute, 2015).  

 

Resultatet påvisar även att studenterna för en diskussion kring könsroller, men håller dessa 

separata för kvinnor och män i könstraditionella normer, vilket bidrar till en icke jämställd 

diskurs gällande de kortvariga sexuella relationerna inom universitetet, vilket skiljer sig från 

de tidigare genomförda studierna (Dalenberg, Timmerman, Van Geert & Kunnen, 2016) som 

menar på att det inte är särskilt stora skillnader mellan kvinnor och män gällande hur könen 

diskuterar och uttrycker sig kring sexuella aktiviteter. Men samtidigt existerar det även en 

öppenhet som föreligger hos båda könen för ett förändrat samtalsklimat på universitetet som 

samfaller med ett flertal av studierna som menar på de kortvariga sexuella relationerna har 

börjat öppna upp sig mer och därmed normaliseras mer av studenterna. Detta påvisas även 

genom det insamlade materialet och föranleder därmed en förändring av diskursen på Uppsala 

universitet och skapar mer jämställda förutsättningar för de kortvariga sexuella relationerna. 

(Grello, Welsh & Harper, 2008., Allison, 2019., Maas, Shearer, Gille, Lefkowitz, 2015). 

 

För att summera anser jag att den tidigare forskningen inom området har bidragit med redan 

förkunnad kunskap till resultatet och även analysdelen, men även påvisat att det förekommit 

substantiella skillnader mellan dessa. Detta har föranlett ett resultat som således kan 

appliceras inom ramarna för universitetets diskurs i studien och pekar på att det kan existera 

skillnader sett till geografisk position där undersökningen genomförs. Detta innebär även att 

ny kunskap har tillkommit forskningsområdet och således påbörjat en möjlighet till förståelse 

för kunskapsluckan som eftersträvats att fyllats. 

 

Det teoretiska ramverket som utgjorts av det diskurspsykologiska perspektivet, men även ett 

mindre influerande av Bubers (1937) relationsteori har föranlett ett resultat och en analys som 

utgått från dessa teoretiska perspektivs premisser och innehåll på ett fullgott sätt. Det 

diskurspsykologiska perspektivet som har varit den drivande teoretiska huvudutgångspunkten 
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har visat sig skapa en vedertagen bild kring studenternas uppfattningar och förmedlande av 

språkbruket och diskursen kring kortvariga sexuella relationer. Med hjälp av den 

metodologiska analysmallen som diskurspsykologin utgår från var det underlättande att 

framhäva särskilda aspekter från det insamlade materialet och bedriva en analys som fullgjort 

sin del inom studiens ramar (Potter & Wetherell, 1987:148).  

 

Det teoretiska ramverket har även skapat ett underlag för besvarandet av de frågeställningar 

studien utgick från att besvara. Det diskurspsykologiska perspektivet har varit ett verktyg som 

varit färgande genomgående i studien som har skapat analysen och även således resultatet för 

denna studie. Detta har skett genom frågeguiden till intervjuerna och även genom de 

teoretiska begrepp som ingår i det diskurspsykologiska perspektivet, så som 

tolkningsrepertoarer, ideologiska dilemman och subjektspositioner (Ibid, 1987:96,146,168) 

Det teoretiska ramverket har visat sig vara av stor vikt för resultatet och analysens 

genomförande. 

6.3 Metodologiska Reflektioner 
Den metodologiska ansats som använts för studien anser jag har fullgjort sitt syfte och 

därigenom erhållit relevant material för att möjliggöra besvarandet av både studiens syfte och 

dess frågeställningar. Det är dock självfallet, som med samtliga studier, svårt att veta hur 

studiens resultat hade sett ut om ett annat metodval hade använts. Jag hade potentiellt haft 

möjligheten till att använda mig av semistrukturerade eller öppna intervjuer med, men då 

anser jag att jag inte hade haft ändamålsenligt material för att ha möjligheten att genomföra en 

jämförelse mellan könen. Kanske hade även fokusgrupper eller textmaterial i form av 

forumstrådar varit ett bättre val för att sporra en diskussion och erhålla vad diskurspsykologin 

mer är ute efter, det vardagliga talet och samtalet, snarare än en intervju där respondenten 

eventuellt svarar annorlunda på grund av situationen. Dock kan detta såklart även te sig i 

motsatt riktning.  

 

Jag anser annars, förutom ovanstående och som tidigare nämnt, att det metodologiska valet 

sett till resultatet som har sammanställts varit framgångsrikt. Inom metodologin för 

diskurspsykologin krävs det i princip av författaren att använda sig av kvalitativa studier 

(Potter & Wetherell, 1987:22). Då valet föll på att använda strukturerade intervjuer anser jag 

att det blev det mest optimala i slutändan, dels för resultatet då som tidigare nämnt går att 

jämföra mellan könen, men även på grund av den känsliga delen som hör till samtalsämnen 
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om sexuella ting. Genom att ha intervjun digitalt, tillsammans med avstängd kamera så ligger 

min uppfattning i att respondenterna har haft enklare att dela med sig av genuina åsikter och 

tankar. Detta stärktes i samband med att flera av respondenterna uppgav och var villiga att 

dela med sig av personliga erfarenheter, utan att frågorna under intervjun krävde detta. 

6.3 Förslag Till Vidare Forskning 

Att prata om sex är fortfarande skambelagt i samhället, som redovisats dels i den tidigare 

forskningen, men också i analysen, men luckrar upp sig allt mer i samband med att samhällets 

normalisering av det sexuella tar mark. För att ytterligare utforska detta område hade det varit 

intressant att undersöka diskursen i ett större sammanhang genom en större studie för att få 

möjligheten att ta reda på den nationella diskursen hos universitetsstudenter kring kortvariga 

sexuella relationer och dess samhörigheter. Anledningen till att försöka erhålla en nationell 

studie är grundat i att denna genomförda studie enbart kan påvisa hur Uppsala universitets 

studenter pratar om kortvariga sexuella relationer, och därmed kan inte studenter från andra 

universitet representeras i studiens utfall. 

 

En ytterligare intressant aspekt som skulle vara relevant för området och diskursen är att 

genomföra en undersökning på hur diskursen utvecklas genom en individs skolgång och de 

bakomliggande faktorerna för hur specifikt denna diskurs skapas då jag har en förutfattad 

mening om att dessa diskurser konstrueras i tidigare åldrar än på universitetet. Jag tror på att 

en kvalitativ studie, där ett antal elever följs upp med djupintervjuer under deras skolgång, 

alternativt att genomföra intervjuer med ungdomar i samtliga utbildningsorgan för att sedan 

säkerställa utvecklingen av diskursen genom den livsvägen. Om detta skulle kunna 

genomföras skulle forskningen erhålla en chans att få en djupare insikt i hur diskurser 

fungerar i praktiken och utvecklas, samt vilka omgivande faktorer som påverkar specifikt den 

sexuella diskursen som är aktuell inom detta forskningsområde. 

6.4 Slutsatser 
Denna uppsats ämnade att ta reda på hur diskursen kring kortvariga sexuella relationer såg ut 

på Uppsala universitet och dess skillnader och likheter mellan unga manliga och kvinnliga 

studenter. Resultatet av studien kan således bidra till en djupare förståelse för hur diskursen 

verkar på universitetet och varför den är utformad som den är. Diskursen är gammalmodig 

och traditionell, men har inslag av nytänkande och nymodigheter där jämställdhetens roll 
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ställs i centrum för transformeringen av diskursen. Den rådande diskursen påvisar en orättvis 

maktbalans mellan män och kvinnor inom universitetet där män innehar en större makt för 

initiering och etablering av kortvariga sexuella relationer i jämförelse med kvinnor. 

Konsekvenserna är att traditionella normsystem reproduceras och hämmar utvecklingen av 

jämställdhetsarbetet studenter sinsemellan och skapar en klyfta mellan könen och dess aktiva 

roller inom diskursen.  

 

De slutsatser jag drar är således, i grund av ovan presenterade resultat och diskussion, att 

diskursen på Uppsala universitet som rör kortvariga sexuella relationer bottnar i normativa 

samhällsstrukturer och reproducerandet av dessa. Det ska dock tilläggas att diskursen befinner 

sig i ett utvecklingsstadium i rådande samhällstid där jämställdhet mellan könen är högst 

aktuell. Deltagarna i studien har framgått med att diskursen behöver förändras och att detta 

bör ske med hjälp av verktyg som konversationer och initiativtaganden från båda könens sidor 

när det kommer till kortvariga sexuella relationer på campus för att främja jämställdheten 

inom diskursen.  
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7.2 Bilagor 

7.2.1 Bilaga 1 – Informationsbrev 
En förfrågan om deltagande i en studie om pratet kring sex och kortvariga sexuella 

relationer hos studenter på Uppsala universitet.  

Mitt namn är Robin Gonner och jag läser min sista termin på Uppsala universitet och skriver 
även således min kandidatuppsats som utgör det sista arbetet för min examen. Jag läser 
programmet beteendevetare med inriktning Socialpsykologi på Sociologiska Institutionen. 
Mitt syfte för examensarbetet är att undersöka hur studenter uppfattar pratet på Uppsala 
universitet kring sex och kortvariga sexuella relationer. Syftet är även att jämföra hur pratet 
skiljer- eller är sig likt mellan män och kvinnor. Jag söker således efter respondenter för att 
genomföra denna undersökning.  

Därför ber jag dig, som potentiell respondent, att ställa upp på en intervju för att delge just 
dina tankar och funderingar kring ämnet vilka kan bidra till forskningsområdet kring 
universitetsstudenters sexuella beteenden. Materialet samlas in genom en strukturerad 
djupintervju som förväntas fortlöpa maximalt 45 minuter.  

Intervjun är konfidentiell och du som deltagare är anonymiserad i Uppsatsen, vilket innebär 
att inget i uppsatsen kan spåras tillbaka till dig som intervjurespondent. Intervjun sker via 
samtalsverktyget Zoom. Ingen kamera är alltså nödvändig för genomförandet av intervjun, 
men mikrofon krävs. Användandet av Zoom bygger dels på grund av pandemin som råder, 
men även på grund av underlättandet av inspelningen av datamaterialet genom Zooms 
inspelningsfunktion. Intervjun kommer alltså att spelas in med ditt samtycke, för att sedan 
transkriberas och användas som analysmaterial för studiens syfte och frågeställningar.  

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. 
Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast jag och min ansvarige handledare 
kommer åt det under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras vilket innebär att du 
som deltagare inte kan bli identifierad i sammanhanget. Det insamlade materialet kommer att 
förvaras digital, men på sådant sätt att endast jag och min ansvarige handledare kommer åt 
det.  

Om detta låter intressant, tveka inte att höra av dig via telefon eller mail för mer information 
eller om du vill delta i studien, så bokar vi in en tid som passar. Intervjutillfällena kommer att 
ske löpande utefter överenskommen tid.  

Med vänliga hälsningar;  

Carl-Robin Kristoffer Gonner  

Telefon: +46 70 29 59 979  

E-post: robin.gonner@gmail.com 

Handledare: Dominik Döllinger  

E-post: dominik.dollinger@soc.uu.se 
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7.2.2 Bilaga 2 - Intervjuguide 
Introduktionsfrågor 
 

1. Vad studerar du på Uppsala universitet? 
2. Hur länge har du studerat? 
3. Hur gammal är du? 
4. Har du haft ett förhållande någon gång? 
5. Hur skulle du beskriva den relation du har med dina kursare och andra studenter? 
5.1 Är det en öppen eller stängd relation sett till hur ni pratar med varandra? 
5.2 Känner du att du kan prata med dina kursare om vad som helst? 
5.3 Vad är det för ämnen ni inte kan prata om tillsammans? 
 

Frågor om Sex 
 

5.4 Hur upplever att du klimatet kring sex på universitetet är? 
5.5 Pratar du om sex med dina kursare eller andra studenter? 
5.6 Vad pratar ni om när ni pratar om sex? 
5.7  Vilken slags attityd har de samtalen enligt dig? 
6. Vad tror du sex betyder för dina kursare och medstudenter? 
7. Hur upplever du pratet kring sex på universitetet i sin helhet? 
7.1 Hur förmedlas sexuellt prat, enligt dig, på campus och inom universitetet studenter 

sinsemellan? 
7.2 Hur öppet pratas det om sexuella ämnen på campus enligt dina erfarenheter? 
7.3 Hur vanligt upplever du att det är att studenter pratar öppet om sexuella erfarenheter 

och sexuella interaktioner? 
 
Kortvariga Sexuella Relationer  

 
8. Hur skulle du definiera en kortvarig sexuell relation? 
9. Vilken roll eller roller anser du att kortvariga sexuella relationer spelar på 

universitetet? 
10. Hur upplever du att kortvariga sexuella relationer används som en resurs inom den 

sociala världen på universitetet? 
11. Hur upplever du att kortvariga sexuella relationer initieras mellan studenter? 
12. Hur tror du att språket specifikt används för initiativtagandet? 
12.1 Varför tror du att det ter sig på det just det sättet? 
13. Vilka platser upplever du skulle vara mest troliga för initiativtagande för kortvariga 

sexuella relationer på universitetet? 
13.1 Varför just där?  
14. Hur tycker du diskussionen ter sig kring väldigt kortvariga sexuella relationer, såsom 

one night stands eller hookups på universitetet?  
15. Tror du att det är särskilda diskussioner kopplade till dessa ämnen 
15.1 isåfall, har du några exempel om vad diskussionen eller pratet kan handla om? 
16. Hur ser du på samtal kring exempelvis one night stands eller hookups? Är det enligt 

dig positivt eller negativt, och varför? 
17. Vad är det som gör att universitetsstudenter pratar på just detta sätt om kortvariga 

sexuella relationer tror du? 
18. Hur upplever du att klimatet är när studenter pratar om specifikt kortvariga sexuella 

relationer? 
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19. Hur upplever du att universitetet som institution förmedlat någon diskussion kring 
kortvariga sexuella relationer? 

20. Har du fått någon information om sex från universitetets håll? 
 
Jämställdhet inom sex på universitetet 
 

21. Tror du att diskussionerna mellan män och kvinnor ser olika ut gällande det vi har 
pratat om? 

21.1 Vad tror du det är för bakomliggande faktorer detta beror på? 
21.2 Hur tror du det påverkar din syn av kortvariga sexuella relationer? 
21.3 Är det något du skulle uppfatta som problematiskt eller positivt? 
22. Hur upplever du jämställdheten mellan män och kvinnor inom kortvariga sexuella 

relationer som uppstår inom universitetet? 
22.1 Varför tror du att det är så? 
22.2 Upplever du att det finns några problem som existerar inom jämställdheten och hur 
tror du de problemen skulle kunna lösas? 
23.  Hur skulle du beskriva en typisk utekväll på en nation? 
23.1  Är det något av könen du känner står ut när det kommer till initiativtagande 

för exempelvis hookups eller one night stands? 
23.2 Varför tror du att just det könet tar mer initiativ än det andra? 
24. Om du anser att det är ojämlikt, hur tror du vi kan göra den sexuella spelplanen mer 

jämlik för könen? 
24.1 Om du anser att det är jämlikt, hur tror du vi ska göra för att behålla jämlikheten på 
den sexuella spelplanen på universitetet? 
 

Avslutande frågor  
 
25. Är det några andra tankar du har kring sex och relationer som handlar om studenter 

och universitetet? 
26. Är det någon fråga du känner att jag borde ställa eller har glömt innan vi avslutar 

intervjun? 
27. Slutligen, är det något du vill fråga mig? 

 

 

  

 


