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Sammanfattning
I denna studie undersöks hur diskussionen kring femdom förs i kommentarer på ett

internetforum. Femdom är ett sexuellt rolltagande där kvinnan är överordnad mannen i en

sexuellrelation. En stor del av den tidigare forskningen kring sexuella maktstrukturer baseras

på ett rolltagande där kvinnan är undergiven mannen. Därför studerades hur och vilken roll

genus och makt har inom fenomenet femdom, med fokus på kvinnligt makttagande i sexuella

relationer. Tillvägagångssättet för att studera diskussionen kring femdom i diskussionstrådar

var via textanalys med innehållsanalys som metodologisk ansats. De teorier som används i

uppsatsen var Hirdmans teori kring genuskontraktet samt Gagnon & Simons teori om

sexuella script. Resultatet visade att diskussionerna kring femdom som utgör studiens empiri

var fokuserade på genus, makt och jämställdhet.

Nyckelord

BDSM, femdom, genus, makt, hierarki, dikotomi
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1.1 Introduktion

För att skapa en kontext om ämnet studien har för avsikt att undersöka behövs en

introduktion till femdom samt begreppen BDSM, dominant och undergiven. BDSM, ett

paraplybegrepp för ”bondage, discipline (or domination), sadism (or submission), masochism:

sexual activity that involves, for example, tying a partner up, games in which one partner controls

another, or giving and receiving pain for pleasure” (Cambridge Dictionary, 2022). En sexuell

subkultur vars utövare har fått utstå många normativa antaganden då BDSM bryter mot den

sexuella normen i samhället (Carlström. 2017; Carlström. 2019). Påståenden om psykisk

ohälsa samt ett outvecklat och bristande känsloliv kopplat till utövandet är exempel på

generaliserade fördomar om BDSM-utövare (Carlström. 2019). Samhällssynen på vad som

sågs som sexuellt avvikande e.g sadomasochism, som ända fram till 2009 ansågs vara en

psykiatrisk diagnos i Sverige, är under ständig revidering och utveckling (Carlström, 2016;

Carlström, 2019). Det är långt ifrån alla som utövar BDSM som följer de normativa

antaganden om e.g könsroller eller makt som råder i samhället. Kink, är en prefererad del av

den sexuella utlevnaden inom BDSM, e.g femdom, sadism, masochism (Carlström. 2019;

Darkside. 2022).

Femdom, en förkortning av female dominant dvs. att en kvinna är överordnad i en sexuell

BDSM-relation med maktutövande (Jeong 2016; Martinez 2017). Är en relativt outforskad

undergenre inom BDSM där kvinnlig sexuell dominans står i fokus. Det har inte gjorts

mycket sociologisk forskning på femdom. Därför är den vetenskapliga kunskapen inte lika

bred som kunskapen om män i sexuellt dominanta positioner.

Dominant och undergiven är centrala begrepp i denna studie då många av eftersökningarna

om sexuell makt uppgav att förhållandet samt dynamiken mellan rollerna var det som utgör

femdome. Dominant eller så kallat dom för män och domina för kvinnor är ett begrepp med i

latinursprung och betyder härskare/härskarinna (Darkside. 2022). Den dominanta är den som

innehar den styrande och ledande rollen i en maktrelation. Undergiven, eller sub förkortat

från engelska, är den underkastade rollen i maktrelationen. Det mest normativa inom en

maktrelation är att mannen är den dominanta i det sexuella sammanhanget (Darkside 2022;

Jeong 2016; Martinez 2017).

Genom att undersöka hur relationer inom femdom diskuteras, där normativa antaganden om

sexuell rollfördelning efter genus är omvänd den som generellt ses i samhället, alltså när
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kvinnan tar rollen som den dominanta i det sexuella rummet, är relevant att undersöka då

kvinnan inte av naturen är underordnad mannen. Den maktordningen är konstruerad av

samhället (Hirdman. 2001, s. 80). I denna studie undersöks makt inom femdom då den står

utanför samhällsnormer i sin hierarkiska konstruktion utifrån genus (Darkside. 2022). Synen

på genus och dess implikationer förskjuts med anledning av att den samhälleliga kunskapen

förhöjs så är kunskapsinsamling kring fenomen som (Hirdman. 2022, s. 59) e.g femdom,

vilken bryter mot normer oftast en kunskap värd att tillskansa. Därför utfördes en kvalitativ

innehållsanalys om hur makt och genus tangerar till femdom på ett flertal diskussionstrådar

från internetforumet Darkside, ett community för sexualiteter i “olika former och uttryck”,

bland annat för BDSM-utövande som femdom (Darkside. 2022).

Studien har för avsikt att utforska samt diskutera reproduktion av könsnormer inom femdom

hos skribenter i diskussionstrådar på internetforumet Darkside samt vilka normer och

värderingar som framkommer beträffande genus och makt. Även hur förväntningar som

uttrycks gällande dominanta och undergivna roller i sexuella sammanhang, vidrörande hur

makten fördelas utifrån genus, är av relevans för studien. Då det finns många definitioner av

kön skall det klargöras att när kön och könsroller omtalas i denna studie görs det utifrån kön

som en social och kulturell konstruktion alltså genus (Hirdman. 2022, s. 50), det kommer

vara tydligt om kön diskuteras utifrån någon annan definition. Detta bör undersökas eftersom

det förutfattade antagandet om att kvinnor generellt är undergivna män sexuellt, inte är en

naturgiven ordning mellan män och kvinnor. Problematiken av att kvinnor socialiseras in i

rollen som undergiven mannen sexuellt är att det tar bort det valet och utvecklingen av den

individuella sexuella utvecklingen. Både kvinnor och män kan få svårt att bryta de

förväntningar som de möter i sexuella relationer. Detta reproduktionsmönster kan vara svårt

att bryta. Att utforska ett fenomen som utgörs av andra könsnormer än de som generellt ses i

samhället blir därav vårt kunskapsbidrag till forskningsfältet.

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med studien är att undersöka femdom, vilken utgår från ett omvänt maktsystem än det

patriarkala. Hur femdom diskuteras på Darkside, samt att studera vad skribenterna uttrycker

om femdom. Det är relevant att studera maktsystem där kvinnor är dominanta då det
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problematiserar ett förutfattat antagande om en kvinnlig underordning i sexuella relationer.

Att undersöka femdom som utgörs av med en omvänd maktstruktur kan bidra med kunskap

om vilken roll genus och makt har i den sexuella relationen.

Utifrån syftet formulerades två frågeställningar vilka studien har för avsikt att besvara.

● Vad är det för åsikter som kommer till uttryck i diskussionstrådar på Darkside

gällande maktpositionering inom femdom?

● Hur förhåller sig dessa till dominerande/rådande genus- och sexualitetsnormer?

1.3 Uppsatsens disposition
I följande avsnitt redogörs för upplägget av uppsatsen som består av olika avsnitt. De olika

avsnitten anger tydliga huvudrubriker samt underrubriker till respektive avsnitt i syfte att ge

läsaren möjlighet att enkelt orientera sig i uppsatsens olika delar.

Inledningskapitlet följs av den tidigare forskningen som redogör diskursen av vårt aktuella

ämne som vidare följs av de teoretiska ramverk där de teorier som ska nyttjas i samband med

den insamlade empirin kommer att redogöras, vilket som är genuskontraktet och den sexuella

script-teorin. Därefter följer kapitlet om metod där studiens tillvägagångssätt och metodansats

presenteras. Sedan presenteras det material som används i studien, processen till att samla in

data samt en presentation av diskussionstrådarna. Detta följs av urvalet, där vi presenterar

vilket typ av urval vi använt oss av samt de begränsningar som gjordes i urvalet. Sedan följer

en diskussion kring genomförandet av textanalysen, där kodning av analysen presenteras.

Kapitlet avslutas med redogörelser för studien validitet och reliabilitet samt ett stycke om

etik. I kapitlet som följer presenteras analys och resultat därefter avslutas arbetet med ett

avsnitt innehållande avslutande diskussioner om uppsatsen.

2. Tidigare forskning

I följande avsnitt kommer tidigare forskning med relevant betydelse för studiens syfte att

diskuteras. Inledningsvis redovisas BDSM som begrepp inom den tidigare forskningen, Detta

följt av en bakgrund kring BDSM och hur BDSM genom åren gått från att vara skambelagt

till att ta mer plats inom den sexuellasfären. Sedan följer en redogörelse av tidigare forskning

kring rolltagande utifrån makt, genus och feminism för att sedan redogöra för forskning
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specifikt rörande femdom. Avsnittet avslutas med en diskussion om denna studies relevans i

förhållande till det aktuella forskningsläget och hur vi kan kan tillföra kunskap inom

forskningsämnet.

2.1 BDSM
En stor del av den etnografiska forskning som berör ämnet femdom förklarar BDSM som ett

paraplybegrepp för utlevnad som går under kinkbegreppen bondage, dominans, sadism och

masochism (Carlström. 2017; Carlström. 2019; Faccio mf. 2014; Newmahr. 2010; Simula.

2019). Njutnings effekten av att leva ut BDSM har beskrivits som ett sexuellt “spel” med

fasta regler. Överenskommelser bildas mellan deltagarna, där samtycke för det specifika

innehållet och utförandet i “spelet” kan ges (Faccio m.fl 2014; Simula. 2019). Faccio m.fl

(2014) och Simula (2019) redogör i sina forskningsresultat från deras kvalitativa

intervjustudier att förhandlingar kring samtycke inom BDSM skapar en uttryckt förhöjd

njutning i “spelet” då maktförskjutningen kan upplevas som mer fullkomlig. Faccio mf.

(2014) och Simula (2019) har i sina forskningsarbeten kunnat framföra att BDSM inkluderar

sexuella uttryck där människor genom olika former av maktutbyte finner njutning. Detta har

skapat en viktig breddning av kunskap kring den subjektiva upplevelsen av BDSM samt

utövandet av sexuella preferenser, alla BDSM-utövare uppskattar inte alla kinks som infaller

under paraplybegreppet. Eftersom intresset för BDSM har ökat så framhålls i en del

etnografisk  forskning vikten av den subjektiva variationen för att BDSM ska fortsätta

expandera och inte fastna som en “heteronormativ” modell i utlevnaden (Carlström. 2017;

Carlström. 2019; Faccio mf. 2014; Newmahr. 2010; Simula. 2019).

BDSM har gjort en stor utveckling från 1900-talet fram till 2000-talet då i den tidigare

forskningen fanns en negativ samhällssyn på BDSM-utövare då BDSM inte alltid varit socialt

accepterat (Simula 2019). Simula (2019) menar i sin sociologiska forskning att BDSM

tidigare har ansetts vara tabubelagt och ett avvikande beteende hos utövarna vilket ansågs

som ett “onaturligt” beteende. I det följande citatet nedan lyfter Carlström (2019) hur sexuellt

avvikande beteende har använts mot individer i samhällen;
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Blaming someone for deviant sexuality has been one of history’s most effective weapons, and

medical science is closely linked with political intentions, social pressures and norms.

(Carlström. 2019, s.1177.)

Något som sticker ut i den tidigare forskningen är de tidigare sexologiska studierna baserade

på kliniska fallstudier som utfördes på 1900-talet där det talades om ett botemedel för dem

som utövade sadomasochism (Simula. 2019). Även studier om medicinska och psykiatriska

“problem” inom BDSM bedrevs i den sexologiska forskningen (Beckmann. 2001, 2009;

Kleinplatz & Moser. 2006; Newmahr. 2008; Simula 2019). Simula (2019) beskriver i sin

forskning hur BDSM successivt började dyka upp som ett kategoriserande av sexuellt

beteende, vilket hon menade resulterade i en övergång till att inkludera BDSM som en

legitim kategori, även om det fortfarande kan ses som avvikande i vissa sammanhang. Den

inkluderingen av BDSM som ett mer “normalt” sexuellt beteende har varit ett steg i rätt

riktning när det kommer till att distansera sig från att definiera BDSM-utövande som en form

av psykisk ohälsa (Simula 2019). Det hävdades även att det först på 1980-talet etablerades ett

sociologiskt synsätt som allt mer inkludera homosexuella deltagare och därefter

BDSM-utövare. Efter den här skiftningen menar Faccio m.fl. (2014), Simula (2019) och

Pitagora (2019) att BDSM har representeras som allt mer “normalt” i relation till mänskliga

beteenden.

I etnografisk forskning av Carlström (2017) har det i form av intervjuer redovisas resultat

som indikerar på en ökning av BDSM-utövare i såväl Sverige som internationellt vilket som

även Simula (2019) stärker i sin sociologiska forskning. BDSM kan idag vara lättåtkomligt

då det kan ses i populärkultur, i mainstreammedia och genom olika sociala plattformar.

Utfallet av BDSM´s expansiva tillväxt är att fältarbetet inom ämnet ökat. Redan på 1960-talet

lyftes BDSM av antropologen Paul Gebhard som ett kulturellt producerat sexuellt beteende,

med ett beroende av ett socialt sammanhang. Därefter har allt fler forskare utvecklat

Gebhards tillvägagångssätt för att studerat hälsan hos BDSM-utövare. Resultaten av denna

forskning har bland annat indikerat på att BDSM-utövare har högre nivåer av subjektivt

välbefinnande jämfört med de som inte utövar BDSM (Carlström. 2017;Winberg. 2006).
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2.2 Femdom, en undergenre inom BDSM
Subkulturen femdom förklaras i tidigare forskning av etnografiska intervju studier som

kvinnlig dominans, där femdom inkluderar alla tänkbara typer av undergivna masochistiska

män som har en relation med en dominant kvinna “domina”. Subkulturen beskrivs som idén

om en gemenskap inom BDSM vilken omfattar en mängd termer som används omväxlande

av såväl BDSM-utövare som i litteratur. Dessa etnografiska studier har noterat att

BDSM-utövarna använder subkulturer och roller som är relaterade till disciplin, dominans

och underkastelse (Simula 2019; Jeong 2016; Zambelli 2017).

2.3 Genus, makt och radikalfeminism

Samhällen kan frambringa ett isärhållandet mellan manligt och kvinnligt genom att

reproducera socialisationsmönster som leder till grupperade differentiering (Carlström 2019;

Hirdman 2022). Jämställdhetsfrågor är därför centrala i såväl politiska och

arbetsmarknadsfrågor som i familje- och relationsdiskurser i samhället (Deckha 2011;

Carlström 2019; Hirdman 2022). Delar av forskning anser att genus är oerhört viktig vid

diskussioner kring jämställdhet samt inom maktstruktur i relation till BDSM (Deckha 2011;

Carlström 2019). Carlström (2019) belyser dock i sin kvalitativa etnografiska studie hos

svenska BDSM-gemenskaper att resultaten inte stämmer överens med de ställningstaganden

som vissa menar om att genus inte anses som viktig inom BDSM. Carlström (2019) anser

alltså att genus är en faktor som spelar en oerhörd viktig roll. En del annan forskning av

Califa (1995), Faccio m.fl. (2014) och Simula (2014) motsäger delar av Carlströms (2019)

forskning om att genus inte skulle vara en primär faktor för att utforma en BDSM- sexualitet.

Många andra etnografiska studier redogör för motsatsen i.e att BDSM-roller inte är relaterade

till kön, sexuell läggning, ras eller klass. Exempel på dessa studie är hur rolltagandet speglar

vanligen de egna behoven. Både undergivna och dominanta roller förklaras vara nära

relaterade till makt och kontroll, antingen förstärkande eller omvända den sociala strukturen

hos traditionella manliga och kvinnliga roller (Califa. 1995; Faccio mf. 2014;  Simula. 2014).

Könstillhörigheten hos den som innehar roller kan variera. Forskning av Califa (1995),

Faccio. m.fl. (2014), Simula (2014) och Levitt . m.fl. (1994) visar att kvinnor eventuellt
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oftare tenderar att välja en undergiven roll inom BDSM, dock finns det en representation av

kvinnor som väljer en roll med makt eller en annan roll utanför maktstrukturen.

I delar av den etnografiska forskningen om dominanta och undergivna roller diskuterar

radikalfeministiska skribenter och forskare ur ett radikalfeministiskt perspektiv kring

diskussioner om en polaritet till sadomasochism i den radikalfeministiska debatten.

Radikalfeminismen hävdar att alla människor är påverkade av patriarkatet, att kvinnor utsätts

för de mest grundläggande förtrycken för att de är kvinnor, vilket är radikalfeminismens

huvudsakliga tes (Deckha. 2011;Carlström. 2017). En problematik kring BDSM´s

maktstrukturer som belyses i feministisk forskning är att;

Den grova maktskillnaden mellan kön som väcker heterosexuell lust, förstärker snarare än

avslutar den (Jeffrey 1996, s. 86).

Problematiken figurerar även i annan forskning av etnografiska studier, e.g så indikerar

studier att det är vanligt förekommande bland män att se kvinnor som sköra, det svagare

könet, kvinnor objektifieras och som löper större risk att utsättas för sexuellt våld (Faccio

m.fl. 2014). Sadomasochism, prostitution och pornografi förklaras inom radikalfeminism som

en extrem manifestation av patriarkalt förtryck menar Hopkins (1994) där man vill hävda att

utövandet av sadomasochism inom BDSM blir ett sanktionerade av mäns våld mot kvinnor.

Detta då studier av Carlström (2017), Deckha (2011) och Jeffreys (1996) visar att kvinnor

oftast innehar den undergivna rollen i sexuella relationer med dominans och

sadomasochistiska inslag. Radikalfeministiska ställningstaganden har kommit att ha en stor

inverkan på svensk lagstiftning e.g. att pornografi med våldsamma och sadomasochistiska

inslag blivit förbjudet. Det har då uppstått en dualitet i att vara både feminist och

BDSM-utövare kring denna polariserade fråga, då utövande med sadomasochistiska inslag

inom radikalfeminism blir en antifeministisk handling och kvinnan blir sedd som en

socialiserad produkt i ett patriarkalt samhälle (Carlström. 2017; Deckha. 2011; Jeffrey. 1996).

Slutsatser som dragits av Decka (2011) och Faccio (mf. 2014) till följd av forskningen är

delvis behovet av att förändra samt utmana sexuella normer som finns i samhället snarare än

det som anses avvikande. Även att fördjupa diskursen för att depolarisera utövandet av

BDSM som en antifeministisk handling, använda sig av de postkoloniala feministiska

synsätten.
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2.4 Diskussion kring den tidigare forskningen
I detta kapitel har vi presenterat sociologisk samt etnotgragrafisk forskning om bland annat

BDSM och dess utövare. Stora delar av forskningen kring maktorienterade roller inom

BDSM har varit fokuserad på de normativa genusrollerna där kvinnan står undergiven

mannen. Det belyses i den tidigare forskningen ett behov av att förändra synen på vad som

anses som avvikande i ett sexuellt beteende genom att förskjuta normerna i samhället genom

att höja kunskapen kring sexuella beteenden. Då forskning saknas som besvarar frågor kring

kvinnors dominans och hur den levs ut motiverades vi till att studera femdom. Vi har ämnat

att genom den kvalitativa innehållsanalysen som metodansats i denna studie tillföra kunskap

till forskningsfältet om vilka faktorer som femdomutövare på internetforum uppger som

viktiga. Vad som uppges vara viktigt i diskussioner kring vad som ingår i konstruktionen av

en relation där kvinnor står i en hierarkisk överordning till män. Med denna

forskningsöversikt avser vi belysa avsaknaden av sociologiska studier kring femdom

samtidigt som vi vill redogöra för forskningsfältet som gränsar till forskning inom femdom.

3. Teori

I det teoretiska ramverket kommer följande teorier att redogöras; genuskontraktet, en

feministisk genusteori, samt teorin om sexuella-script, en metafor för att förstå sexuell

aktivitet som sociala och inlärda interaktioner. Dessa teorier kommer följaktligen att

redogöras i stycket samt i kapitlet för teoretiskt ramverk. Genom logikerna om dikotomi och

hierarkiska ordningar undersöks genuskontraktets roll i denna studie, då de ger möjlighet att

bryta ner frågor för att identifiera vilka faktorer som skapar ett isärhållande av manligt och

kvinnligt kring genuskontraktet i studiens empiri. Som ett ytterligare verktyg för att angripa

problematiken kring kvinnors förutfattade undergivenhet används teorin om sexuella script

för att begripliggöra den kulturella samt interpersonella innebörden som den analyserade

texten innehar. Sexuella script utgår ifrån Hirdmans genusanalys om mäns och kvinnors olika

förutsättningar i samhället. Teorin är ett verktyg för att identifiera bakomliggande faktorer,

e.g normer och värderingar, kopplade till genus i diskussionstrådarna studien undersöker.
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3.1 Genuskontraktet, könsmaktsordning & logikerna om hierarki och
dikotomi
När människor navigerar i världen genom jobb, platser etc. är det lätt att se att

könsuppdelningar uppstår. Men det innebär också att skapa makt och en könsmaktsordning,

inom feminismen ses ordningen där kvinnor står underordnade män som en

samhällskonstruktion (Hirdman. 2022, s. 51). Könsmaktsordningen skapar en problematik då

det inte finns en naturlig acceptans för kvinnlig underordning eftersom könsmaktsordningen

är en social konstruktion. Historiska idéer om vad som är manligt och kvinnligt har satt stora

spår i begreppet kön. Teori om genuskontraktet riktar in sig på relationen mellan män och

kvinnor där kvinnor i den sociala ordningen är underordnad mannen. Genuskontraktet har ett

historiskt perspektiv på det förhållningssätt till makt som har funnits mellan könen, dvs. en

patriarkal syn på manligt och kvinnligt som ärvs ner mellan generationer, där kvinnor

uppfattar sin roll som undergiven självklar då samhället socialiserat in dem i den (Hirdman.

2022, s.54). Genus kommer från engelskans gender och blir direkt översatt till “socialt kön”.

Eftersom det kan upplevas begränsande att använda ett begrepp vilken implicit uttrycker kön

(Hirdman. 2022, s. 50) så används genus som ett begrepp för både det “sociala könet” samt

det kulturella i detta arbete.

Könsmaktsordningen är ett feministiskt begrepp för en hierarkisk ordning där kvinnor står

underordnade män i samhällskonstruktionen, mellan män och kvinnor där manligt och

kvinnligt hålls isär (Hirdman. 2022, s. 51). Logiken om hierarki, där det är mannen som utgör

normen i samhället och logiken dikotomi, ett isärhållande mellan manligt och kvinnligt vilket

utgör ett tabu. Dessa två logiker legitimerar den manliga normen och fundament bakom

genuskontraktet, en feministisk teori vilken adresserar föreställningar om relationer mellan

män och kvinnor (Hirdman. 2022. ss. 51–52). Genuskontraktet innehar olika föreställningar

mellan män och kvinnor om hur de skall vara i olika situationer, i språket eller i relation till

varandra. Det beskrivs som ett “osynligt” kontrakt med en redan förutbestämd och

överenskommen hierarkisk struktur (Hirdman. 2022 , s. 51). Genuskontraktet innehåller två

logiker, logiken om hierarki och dikotomi vilka redogörs i stycket nedan, som vi avser

använda för analysen av vår empiri för att studera de maktordningar knutna till genus som vi

förväntar oss att finna. Eftersom att vi problematiserar den förutfattade underordningen av

kvinnor i sociala och sexuella sammanhang så eftersträvas att med hjälp av Hirdmans teori
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om genuskontraktet kunna identifiera föreställningar, mönster och regelbundenheter som

både styrker och bestrider genuskontraktet och dess logiker.

Som nämnt ovan så innehåller genuskontraktet två logiker. Den första är; Logiken om

hierarki, där samhället är konstruerat så att det är mannen som anses vara norm. Det

allmängiltiga blir därför i genuskontraktet mannen, det är män som är människor eftersom de

utgör normen. Den andra är; logiken om dikotomin, att det finns ett isärhållande mellan

manligt och kvinnligt vilket som förstärker isärhållandet mellan manligt och kvinnligt, så de

båda inte förväxlas (Hirdman. 2022, s. 51). Exempel på dikotomi är inom idrotten där det

finns tävlingsklasser som utgår från genus även om biologin inte utgör någon skillnad samt

att genus kan påverka vilken idrott någon väljer. Även att det finns kläder “för” män och

“för” kvinnor förstärker dikotomin mellan män och kvinnor. Genom att använda dessa två

logiker blir det möjligt att analysera och resonera kring mönster i diskussionstrådarna.

Logiken om hierarki gör det möjligt att undersöka eventuella ordningar som uttrycks i

diskussionstrådarna samt att utforska dess koppling till genus. Logiken om dikotomi blir ett

redskap i att analysera yttringar av förstärkning eller förminskning av isärhållandet mellan

manligt och kvinnligt i diskussionstrådarna. Dessa blir redskap för att fördjupa analysen

samtidigt som de stöttar upp studiens disposition om att studera diskussionstrådarnas

genusreproduktion för att identifiera genusroller som avviker från de normativa.

3.2 Sexuella script-teorin
För att analysera hur olika fenomen påverkar maktordningen i denna studie användes även

Gagnon & Simons teori om sexuella script. Liksom Hirdmans (2022, s.54) genuskontrakt

utgår den sexuella script-teorin från en genusanalys där män och kvinnor utvecklar

differentierade script genom socialisation som utgår från de olika förutsättningar män och

kvinnor har i samhället (Hirdman. 2022, s. 54; Gagnon & Simon. 1973, s. 28–45).

Sexuella script-teorin bidrar till att förstå mänsklig sexuell aktivitet som inlärda och sociala

interaktioner samt ger oss verktyg till att studera mänsklig sexualitet. Script kan förklaras

som ett “manus” som människor följer som styr accepterade och icke accepterade beteenden

inom det sexuella sammanhanget (Gagnon & Simon. 1986, s.98). Gagnon & Simon (1973, s.

287) menar att poängen med sexuella script-teorin är att det inte finns handlingsutrymme som

är baserat på spontana handlingar då människor hela tiden rör sig inom sina tillåtna script.
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Det förekommer situationer där människor befinner sig i olika sammanhang som skulle

kunna tolkas som sexuella men som aldrig når sexuell natur då de går utanför ramen av

sexuella script.

Genom de olika scripten tre nivåer som människor följer blir det möjligt att på ett enklare sätt

förstå sexualiteter: kulturellt script, interpersonella script och intrapsykiskt script. Ur dessa

tre nivåer kan mönster urskiljas i våra diskussionstrådar där fokus har lagts på det kulturella

samt interpersonella scriptet. Nedan kommer en genomgång av vardera

av det sexuella scriptets tre nivåer.

Gagnon & Simon (1986, s. 98) menar att sexualiteten inte bara är ett biologiskt tillstånd utan

att det även innebär att förstå den kulturella innebörden av människors sexuella beteende

samt de sociala normer och koder för hur man ska uppföra sig. Genom den sexuella

script-teorin blir det möjligt att i vår empiriska studie tolka den kulturella betydelsen av

människors sexuella beteende. Det kulturella scriptet som styrs av skola, familj, media och

lagar etc skapar ramen för vad som anses vara accepterat och icke accepterat beteende inom

sexuella sammanhang (Gagnon & Simon. 1973, s. 287). Detta produceras av normer och

värderingar som produceras på ett kollektivt samhälleligt plan. Då det i vissa specifika sociala

situationer krävs att människan modifierar scenarion sker det i sin tur via det interpersonella

scriptet. Genom det interpersonella scriptet kan människor på ett enklare sätt kunna hantera

den aktuella situationen. Slutligen kommer det intrapsykiska scriptet vilket är den enskilda

individens upplevelse av det sexuella scriptet. Genom det intrapsykiska scriptet ges individen

förberedelser av strategier för att interagera med andra (Gagnon & Simon. 1986, s. 98).

De kulturella, interpersonella samt intrapsykiska scripten är alla tre nivåer av script som är

dynamiskt ihopkopplade. Relevansen av de olika scripten kan variera över tid och i olika

samhällen (Gagnon & Simon. 1984, s. 54). Efter att ha undersökt de tre olika nivåerna inom

den sexuella script-teorin visade det sig att de kulturella och interpersonella scripten var bäst

lämpade för vår analys, då dessa två script gav möjligheten till att urskilja hur deltagarna i

diskussionstrådarna påverkats samt att de uppmärksammar eventuella föreställningar kopplat

till genuskontraktet (Hirdman. 2022, s.54).

Avslutningsvis anser vi i likhet med Hirdman (2022, s.51) att dessa två logiska verktyg

lämpar sig att användas inom feministisk forskning för att besvara frågor om hur och varför
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detta genuskontrakt och isärhållande ser ut som det gör. Då studiens syfte är att undersöka hur

maktstruktur och genus skapas inom ett fenomen: femdom, med omvänd könsmaktsordning,

är det ur ett sociologiskt perspektiv väsentligt att studera hur hierarkin är konstruerad och hur

dikotomin uttrycks och skapas i diskussionstrådarna för att bredda kunskapen om

forskningsämnet. Vi förväntar oss att se hierarkiska ordningar och segregation i empirin, samt

upprätthållande och avvikande av dikotomin.

4. Metod

I följande avsnitt redogörs för metod, design av den kvalitativa textanalys samt den

metodologiska ansatsen som angriper vår empiri. Inledningsvis redogörs för vårt

tillvägagångssätt följt av en presentation av metodansatsen samt motivering till relevansen av

vald metodansats. Därefter följer en redogörelse kring det insamlade material som använts i

studien där sedan urvalet presenteras. Därefter presenteras kodning av datan som följs av

stycket om validitet och reliabilitet som diskuterar studiens tillförlitlighet samt trovärdighet

som sedan följs av stycket med etik där etiska överväganden och svårigheter som uppstått

under studiens gång belyses. Avsnittet avslutas med en sammanfattande reflektion om

metodologin.

4.1 Tillvägagångssätt
Denna uppsats bygger på en kvalitativ studie med textanalys som metodologiskt verktyg för

att analysera olika diskussionstrådar vidrörande femdom på internetforumet Darkside.

Då vi hade iden om att hantera material i form av text så väckte detta vårt intresse av den

kvalitativa metoden. Den kvalitativa metoden ger möjlighet till att dyka djupare ner i den

upplevda verkligheten hos människor (Ahrne & Svensson. 2015. s 10). Den kvalitativa

metoden ansågs vara lämpligast i vår studie för att kunna studera konstruktionen kring

femdom i diskussionstrådar på internetforumet Darkside. Med den kvalitativa metoden,

textanalys kunde stor vikt läggas vid språket på det som analyseras och hur språket vidare

organiserar den sociala verkligheten till något förståeligt inom femdom (Bergström &

Boréus. 2005). För att få en djupare inblick i hur diskussionerna hålls samt att enklare kunna

urskilja teman och mönster i materialet gjordes valet att använda flera diskussionstrådar på

Darkside inom ämnet femdom.
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4.2 Innehållsanalys
För att bearbeta materialet på ett så noggrant sätt som möjligt användes den kvalitativa

innehållsanalysen med utgångspunkt i att det är en noggrann och flexibel metod för att

analysera textmaterial, intervjuer och observationsprotokoll. Då vi i vårt textmaterial ville

komma åt mönster och meningar i större mängder lämpade sig den kvalitativa

innehållsanalysen. Den kvalitativa innehållsanalysen syftar även till att hitta teman som skall

undersökas utifrån en teoretisk ansats (Hsieh & Shannon 2005, s. 1277–1278).

Innehållsanalys är ett förhållningssätt till dokumentforskning som betonar forskarens roll i att

konstruera både texten och textens mening. Det finns tre vanliga tillvägagångssätt att angripa

text på är; “Det sociala–historiska momentet” vilket inkluderar en undersökning av personen

som skrev texten, dess avsedda mottagare, dess referens i världen (i.e vad texten hänvisar

till), och det sammanhang i vilket texten skapades. “Det formella momentet”, en formell

analys av texternas strukturella och konventionella aspekter. Detta innebär att texten

analyseras i termer av dess beståndsdelar. Denna fas kan innebära användning av olika

tekniker, såsom semiotik och diskursanalys. Tolkning-omtolkningsfas, inklusive tolkning av

resultaten från de två första faserna. Detta innebär att resultatet kommer att framställas.

(Bryman. 2008, s. 507). I innehållsanalysen är tonvikten på framväxande kategorier ur en

kartläggning av insamlad data (Bryman. 2012, s. 283). Ett vanligt tillvägagångssätt för

kartläggning i en innehållsanalys är att bryta ned materialet i mindre stycken som sedan

analyseras noggrant där man bryter ut vissa ord eller uttryck (Lagerberg. 1975, s. 7). Boreús

och Kohl (2018, s. 51 – 52) lyfter att innehållsanalysen kan användas på alla typer av texter

samt att metoden är vanligt förekommande då undersökaren vill finna mönster i text. Den

kvalitativa innehållsanalysen är relevant att använda i denna studie då syftet är att dyka

djupare ner i diskussionerna och urskilja och se mönster i diskussionstrådarna på Darkside

med inriktning på femdom. Analysmetoden underlättar att skapa olika teman och undersöka

de mönster som växer fram i arbetet med texten samt genom kodningsprocessen av materialet

(Boreús & Kohl. 2018, s.51 – 52).

4.3 Material
Analysen utfår från tre stycken diskussionstrådar som rör ämnet femdom. Materialet är taget

från internetforumet Darkside där de tre diskussionstrådar som valts ut har varit aktiva mellan

2021–2022 som specifikt diskuterat fenomenet femdom.

https://dod.mtm.se/play/185fb_0448.smil#rgn_txt_0448_0017
https://dod.mtm.se/play/185fb_0448.smil#rgn_txt_0448_0018
https://dod.mtm.se/play/185fb_0448.smil#rgn_txt_0448_0020
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4.3.1 Datainsamling
Sökningen efter data startades på flera olika forum på nätet. Utifrån Vetenskapsrådet (2017)

riktlinjer användes offentliga internetforum, där skribenterna i diskussionstrådarna samtidigt

var anonyma samt diskuterade ämnet femdom smalnade möjligheterna betydligt. Efter

sökningar på olika digitalaforum upptäcktes internetforumet Darkside som uppfyller de etiska

kriterierna, vilka behandlas i avsnittet om Etik 5.8. Inledningsvis startades sökningen på

Darkside med sökordet femdom som gav möjligheten till att bekanta oss med de olika

diskussionstrådarna rörande ämnet. Internetforumet Darkside gav även möjlighet till att

samla in virtuella dokument kopplade via de diskussionstrådar som valts ut. På

internetforumet fanns diskussionstrådar som var öppna för alla medlemmar samt de som

kräver medlemskap, i specifika nätverk på forumet, för att de skulle gå att läsa. Endast de

diskussionstrådar som var offentliga på forumet togs med i vår studie, ett avvägande som

redogörs i 5.6 Etik. Vi såg en relevans i kommentarerna i diskussionstrådarna då skribenterna

förde djupgående diskussioner kring femdom som passar vår kvalitativa textanalys, samt att

kommentarerna gav uttryck för fler perspektiv. För att få en bredd på materialet gjordes valet

att samla in data från olika diskussionstrådar tills vårt behov av insamlad data var mättat

(Bryman. 2018, s. 395).

Forumet Darkside passande för insamling av data i dess offentliga diskussionstrådar

berörande femdom. Diskussionstrådarna skulle inneha relevans för våra frågeställningar och

skulle ha mer än tre sidor av kommentarer för att få ett bredare sammanhang kring femdom.

Valet gjordes att förbise de trådar som krävde medlemskap för att få tillgänglighet då vi valt

att samla in offentliga data från ett digitaltforum (Vetenskapsrådet. 2017), vilket kommer att

redogöras i avsnitt 5, metod. Diskussionstrådarna sparades ner i ett dokument eftersom de

kunde komma att förändras och få fler kommentarer över tid.

4.3.2 Darkside
Darkside är ett internetforum som genom social gemenskap har för avsikt att hylla den

mänskliga sexualitetens många former och uttryck. Forumet vill vara en plats för den

mångfald som annars står kvar i samhällets skugga, därav namnet darkside. Genom samtycke

och ömsesidighet uppger sig forumet uppmärksamma specifikt marginaliserade sexualiteter
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och identiteter relaterade till sexualitet och kön. Darkside är ett forum för de som utmanar

konventionerna om sexualitet och identitetsuttryck, samt andra som är “vänner” till dess

kultur. Detta sammanfattas i mottot “kärlek och gemenskap i mångfalden av sexualitet och

identitet” (Darkside. 2022).

4.3.3 Diskussionstrådar
Representationen av manligt och kvinnligt kodade skribenter hade relativt jämn spridning i de

utvalda diskussionstrådarna från Darkside. För att begränsa urvalet valdes tre olika

diskussionstrådar, begränsning genomfördes baserat på om mängden kommentarer i trådarna

mättade behovet för material till analysen (Bryman. 2018, s. 395). Många kommentarer var

väldigt välformulerade, de behandlade både skribenternas egna perspektiv och erfarenheter

av femdom, men även att de diskuterade femdom ur ett samhällsperspektiv. Även om tre

diskussionstrådar kan anses som en liten omfattning av material är det värt att nämna att vi

med det totala transkriberade materialet åstadkom 190 sidor sammanlagt med de olika

trådarna inom femdom. Totalt samlades 162 kommentarer in. I dessa kommentarer, i de tre

olika diskussionstrådar på Darkside, diskuterar medlemmar kring olika ämnen inom femdom

där det är det fritt för alla att delta. Diskussionstrådarna på forumet inleds oftast med en

kommentar, från en individ som öppnar upp till diskussion där människorna inne i

diskussionstråden både kan följa och framföra sina åsikter och tankar kring kommentarer (se

bilaga 3–6).

Följande förs en kort introduktion av de tre olika diskussions trådarna. I “Feminization som

förnedring kontra feminism” (Darkside. 2022) förs diskussioner kring feminization och hur

olika individer ser på detta fenomen. Vissa skribenter menar att feminization är ett sunt

brytande av könsroller och att män vågar släppa sin manliga roll. Medan det för vissa

skribenter i diskussionen anses vara konstigt att en man e.g skulle klä sig i kvinnokläder. I

“Varför är det skillnad mellan Maledom och Femdom??” (Darkside. 2022) diskuterar

skribenterna om olika inställningar, skillnader och likheter till dominans utifrån genus samt

om detta skulle kunna påverka BDSM om så var fallet. I tråden som har titeln “Dominans och

jämställdhet” (Darkside. 2022) förs diskussioner kring jämställdhet inom femdom där

skribenter för olika resonemang kring om jämställdhet behövs eller inte behövs i en

maktrelationen som femdom.
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4.3.4 Urval
Då valet gjordes att använda oss av kvalitativ metod för insamling av data genomfördes

följande urvalsprocess för vår textanalys. Urvalet för textanalysen är ett målstyrt urval.

Målstyrt urval handlar om att urvalet baseras på det mål undersökningen har som syfte för att

besvara undersökningens frågor (Bryman. 2018, s.393) Diskussionstrådarna valdes strategiskt

utefter hur relevanta de var för undersökningens frågor samt syfte (Bryman. 2018, s. 393.).

Eftersom det var en aktiv forummiljö med många diskussionstrådar om ämnet så gjordes

valet att avgränsa datainsamlingen till tiden då diskussionstrådarnas första kommentar startats

samt hur aktiva de varit under de senaste åren. Valet gjordes att begränsa diskussionstrådar

till där skribenter varit aktiva under 2021–2022 för att ge analysen en samtida kontext och

relevans samt att hitta en avgränsning för mängden data då det fanns mycket att tillskansa om

ämnet. Detta beslut grundas i att vi i insamlingen av data har funnit intressanta

diskussionstrådar där somliga kommentarer var daterade så långt bak som 2001, det blev

svårt att finna argument för dess relevans i studien då den inte syftade att studera e.g en

förändring eller utveckling av femdom i diskussionstrådarna över tid. Därmed avgränsades

diskussionstrådarna till de som varit aktiva mella 2021–2022 med hänsyn till att trådarna ska

tillföra ett relevant perspektiv på femdom i relativ nutid. Ingen avgränsning gjordes till ålder

eller genus då vi inte kan räkna med trovärdigheten för detta på ett anonymt digitalt forum,

det föreföll heller inte någon relevans för de begränsningarna utifrån studiens storlek och

syfte.

4.4 Genomförande av textanalys
Då materialinsamling genomfördes från digitala källor togs papperskopior på allt material i

syfte för att inte något skulle försvinna. Genom att få en bekantskap av helheten av det

material som valts ut lästes först materialet i sin helhet och anteckningar och tankar som

uppkom under läsningen skrevs ned (Bryman. 2018, s. 290). Genom aktivt läsande kunde

centrala delar i texten urskiljas och kontexten blev mer tydlig. Under läsandets gång

urskiljdes frekventa mönster i textmaterialet som markerades med färgkoder, för att sedan

sorteras upp efter sin kod. Detta gjorde det möjligt att skapa teman efter de mest

framträdande koderna i textmaterialet. Anteckningar fördes aktivt ner under läsandets gång.

Frågor formulerades kring materialet e.g. hur pratas det om femdom, varför femdom, vem
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pratar om det, hur framställs kvinnan, hur framställs mannen, hur yttrar sig roller, vad för

känslor uttrycks, hur yttrar sig makt, vad sägs om makt? Att utforma preciserade frågor till

texten som analysredskap är en del av textanalysen, där sedan ställningstagande till texten

och dess frågor tas. För att tematisera kan antingen förhandsdefinierade eller

efterkonstruerade kategorier, utifrån textens innehåll, användas för potentiella svar som

insamlats från frågorna till texten (Esaiasson. m fl. 2004, s. 244). I vårt textmaterial utmärkte

sig fyra kategorier. Utifrån svaren på frågorna så blev det möjligt att tematisera texten

därefter. I kodningen av materialet framkom flertalet olika koder, därav gjordes

avgränsningen att i denna studie behandla de fyra största kategorierna där de mest frekventa

mönstren framgick i materialet samt att de var av störst relevans för våra formulerade

forskningsfrågor. Denna avgränsning gjordes i linje med hur Boreús och Kohl (2018, ss. 51 –

52) beskriver hur en innehållsanalys ska utföras för att bibehålla en transparens och ta hänsyn

till studiens replikerbarhet. Efter att allt material kodats sorterades kommentarerna i separata

dokument utefter de teman som framgick.

4.5 Kodning och analys
I Bryman (2018, ss. 291–293) lyfts tre olika steg i kodningsprocessen: initial, fokuserad och

teoretisk. Den initiala kodningen innebär att man utifrån det material man har kodar i princip

allt material, nästan varje textrad får en kod. I fokuserad kodning identifierar de som

analyserar materialet de mest framträdande koderna från den initiala kodningen och jämför

dessa med varandra och sedan sammanställer den stora mängden data till att göra mer

genomarbetade teman. Den teoretiska kodningen innebär att man efter de två stegen i

kodningsprocessen inkorporerar ideer via redan existerande teorier i syfte för att stärka den

berättelse som utvecklats.

Denna uppsats har följt kodningsprocessen som förklaras av Bryman (2018, s. 291–293)

ovan. inledningsvis inledde vi med att översiktsläsa igenom textmaterialet i pappersform och

koda ut allt det som ansågs vara av relevans till vår studie för att sedan urskilja olika teman i

textmaterialet. Utifrån den översiktliga kodningen kunde flertalet teman urskiljas under

läsningens gång (se bilaga 1–2). De teman som urskildes var attityder, feminism, friheter,

begränsningar, värderingar, undergivenhet, dominans, makt, genus, hierarki, normer och

jämställdhet. Efter denna initiala kodning övergick det sedan till den fokuserade kodningen.
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Här urskildes de teman som vägde tyngst samt som var av störst relevans till vår studie. Valet

att välja ut fyra teman gjordes utifrån att temana skulle vara så meningsbärande som möjligt

för studiens syfte och frågeställning. Med tidsbegränsningen för studiens utförande i åtanke

ansågs det att avgränsningen till fyra teman för analysen var adekvat för att ha möjlighet till

att göra en så noggrann fördjupning som möjligt. Avslutningsvis har det kodade materialet

systematiskt gåtts igenom i diverse teman för att fokuserat förstärkt koderna med

anteckningar och tolkning utifrån våra teoretiska ramverk (Hsieh & Shannon. 2005, s.

1277–1278).

4.6 Validitet och reliabilitet
Båda begreppen validitet samt reliabilitet är centrala för att mäta tillförlitligheten i

kvantitativa studier medan det i kvalitativa studier krävs andra mätverktyg och metoder för

att verifiera material (Hjerm, m.fl. 2016, s. 82). I en kvalitativ studie läggs stor vikt vid att

författarna i förhållande till materialet visar på transparens samt tydliggör sin roll (Hjerm

m.fl. 2016, s. 83). I denna studie har det arbetats noggrant med transparents för att tolkningen

och analysen skall vara enkel att följa. Som författare till denna studie vill vi vara tydliga med

att redogöra när tolkningarna i studien är våra egna samt hur vi positionerar oss till den

tidigare forskningen.

I denna studie har vi som författare arbetat strävsamt med att vara så transparenta som möjligt

med vart samt hur vår datainsamling och analys utförts. Varför det empiriskamaterialet passar

till studiens syfte diskuteras och motiveras i vederbörande kapitel. Då studier präglas av

forskarens forskningsperspektiv och specifika sätt att identifiera mönster i empirin är

transparens viktigt för att kunna replikera en studie, i.e att få så liknande resultat som möjligt

om studien skulle göras på nytt (Bryman 2018, s. 361). Så har ett tydligt redogörande av

samtliga steg som varit av betydelse i skrivandet av studien. Detta för att uppsatsen ska kunna

vara så replikeringsbar som möjligt. Genom att ha forskningsfrågor, teman och att tillföra de

teoretiska ramverken kan detta ge möjligheten till att på ett enklare sätt replikera studien.
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4.7 Forskningsetik
För att bedriva forskning av hög kvalitet samtidigt som vi skyddar dem som är involverade i

forskningen har balanserade avgöranden utförts för att anpassa materialinsamlingen

(Vetenskapsrådet. 2017). De etiska begränsningar som behövdes ta särskild hänsyn till vid val

av metod inför tillträdet till forskningsfältet för insamling av data, var att materialet för att

studera ämnet femdom potentiellt innehöll känslig information, e.g personuppgifter eller

uppgifter vilka kan kopplas mellan personuppgifter och sexualitet. Utifrån det etiska

hänsynstagandet samt tidsbegränsningen på studien så gjordes valet att utföra en textanalys

istället för en intervju- eller observationsstudie av femdom. Materialet för denna studie

samlades därför in via diskussionstrådar på internetforum, vilka utgör offentligt material

tillgängliga för allmänheten. Detta val gjordes för att undvika riskerna som tillkommer med

att lagra och skydda känsliga personuppgifter från informanter kring deras sexualitet

(Vetenskapsrådet. 2017).

Darkside är ett semi-öppet forum, dvs ett som kräver medlemskap för att få tillgång till

informationen, men kan ändå anses vara publikt. Sveningsson Elm (2008, s. 69) menar att så

länge forumet kan betraktas som öppet eller semi-öppet (till skillnad från halvstängt eller helt

stängt) är det inte nödvändigt att inhämta samtycke från alla deltagare i ett digitalt forum.

Vissa diskussionstrådar på internetforumet Darkside, där datan samlades in från, krävde

medlemskap. Medlemskapen var möjliga att söka utifrån kriterier som exempelvis

könstillhörighet eller att sökande ska ha en viss sexuell preferens som innefattas i femdom. I

forumets regelverk inbegrips att personuppgifter inte får publiceras eller inkluderas i

medlemsnamn (Darkside. 2022), vilket minskar risken att koppla text till person i

kommentarerna på forumet. Med avsikt att utföra studien så transparent och replikerbar som

möjligt resonerade vi att det etiska utifrån Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer för god

forskningssed, att endast tillträda de nätverk som, med hänvisning till Gustafsson, m.fl (2011)

är öppna för alla. Efter övervägande om hur om etiska förhållningssätt tillämpas bäst i denna

studie valde vi att använda oss av internetforumet Darksides uteslutande offentliga

diskussionstrådar så vi inte gör intrång i diskussionstrådar där vi kan ta del av känslig

information som inte har samtycke att användas i forskningssyfte.

Forumet tydliggör i sina nätverksregler att personuppgifter tillhörande medlemmen i fråga

eller någon annans ej får publiceras på forumet, samt att åldersgränsen för deltagande på
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forumet är minst 18 år. Att alla publicerade nätverkskommentarer kan återges i översikter,

samt att kommentaren tillfaller forumsdomänen.

5. Analys och resultat

Vi presenterar i följande analyskapitel våra tolkningar av vår empiri samt slutsatser.

De teman som urskilts som centrala i vår data är jämställdhet, normer, makt och genus.

Utifrån sammanställningen av de teman synliggörs mönster av tråddeltagarnanas

kommentarer som vi analyserar för att besvara frågeställningarna;

- Vad är det för åsikter som kommer till uttryck i diskussionstrådar på Darkside

gällande maktpositionering inom femdom?

- Hur förhåller sig dessa till dominerande/rådande genus- och sexualitetsnormer?

5.1 Analys av diskussionstrådar på Darkside
I avsnittet som följer kommer analysen för denna studie att presenteras. Analysmetoden är en

innehållsanalys av text insamlad i diskussionstrådar på internetforumet Darkside. I analys av

forumtrådarna används Gagnon & Simons sexuella script-teori samt Hirdmans genuskontrakt

som teoretisk bas. I den insamlade empirin är diskussionen kring jämställdhet, normer, makt

och genus ett framträdande mönster i samtliga diskussionstrådar och utgör därför de

tematiska rubrikerna under analysen.

Många kommentarer i diskussionstrådarna är välformulerade, informerade och långa

Kommentarer där skribenterna reflekterade och delger sina åsikter och upplevelser kring att

vara dominant eller undergiven i en femdom relation. Skribenternas diskussioner kring

samhällsnormer, genus, makt och jämställdhet utgjorde en stor del av den insamlade empirin.

Utdragen som presenteras i analysen är en representation för en större mängd insamlad

empiri.

5.1.1 Jämställdhet i relationer
Könsmaktsordning avser en social ordning där könsroller är berättigade och män bildar en

hierarkisk ordning där de har större makt än kvinnor. Enligt Hirdman så bygger denna

ordning på två logiker; logiken om hierarki “det är mannen som är norm” och dikotomin, att

det finns ett isärhållande mellan manligt och kvinnligt (Hirdman. 2022, s. 51). Det finns inget
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naturgivet med den kvinnliga underordningen som skapats i samhället menar Hirdman

(Hirdman. 2022, s. 51).

Tråden “Dominans och jämställdhet” startades av “Rima” 26 Mars 2022. Rima tar upp att det

finns något hon saknar i många liknande diskussioner om dominans och jämställdhet på

forumet. Hon tycker att feminism och kvinnor rätt ofta kommer upp i jämställdhetsfrågorna,

dock anser hon att det pratas för lite om undergivna mäns upplevelser och förutsättningar till

jämställdhet i BDSM-utlevnad. [..Ibland uttrycks att männen inte duger, man kanske också talar

nedsättande om mäns sexuella prestation och att deras könsorgan inte duger..](Rima. Darkside. 26 mar

2022). Många engagerar sig i diskursen om huruvida de anser att Rimas påstående stämmer

eller ej. Diskussionen fördjupas av skribenterna i diskussionstråden när de börjar ventilera

tankar och åsikter kring om det finns olika förutsättningar för män och kvinnor att leva ut sin

sexuallitet samt hur det i så fall yttrar sig. Jonas kommer in i diskussionen med en kommentar

där hans resonemang är att tabun kommer från det normativa samhället som är betingat av en

patriarkal maktstruktur där

kvinnorna redan är underställda patriarkatet [...] Män berövas sin sexualitet är tabu och

kvinnors sexualitet är tabu. ( Darkside 26 mar, 2022).

Samhällsnormer och tabun omfattande manligt och kvinnligt är framträdande i diskussionen

när skribenterna diskuterar maktförskjutningsrelationer inom femdom som undergiven eller

dominant.

Det fanns en polaritet i diskussionstråden kring vilken funktion jämställdhet har i

skribenternas sexuella relationer. Somliga anser att en maktförskjutningsrelation som femdom

behöver vara jämställd utanför den sexuella relationen. Medan andra hävdade att relationen

inte behöver vara jämlik bara det var ett informerat val från de som deltog i relationen.

Skribenternas syn på isärhållandet av manligt och kvinnligt skiljer sig när de diskuterar

femdom. Följande kommentar är exempel på hur diskursen som förs i tråden “Dominans och

jämställdhet” på Darkside.

Nedan presenteras en diskussion som uppstår i själva diskussionstråden mellan tre skribenter,

Emma, Olle och Céline. Emma har varit en aktiv skribent i diskussionstråden. Hon tycker

inte att det är konstigt att förnedring ser olika ut för män och kvinnor och menar att det finns
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olika förväntningar på kvinnor och män i sexuellarelationer även om de innehar samma

sexuellaroll e.g dominant eller undergiven. Här berättar Emma om sina premisser för att inta

en undergiven sexuell roll i en relation;

...Personligen så samtycker jag inte till att bli förnedrad om jag inte först upplever att relationen i

grunden är jämställd. Det kräver att den personen jag har förnedrande utlevnad med är väl insatt i

jämställdhet som begrepp och hur brister i jämställdhet ser ut i samhället… (Darkside 27 mar, 2022)

Olle är en aktiv skribent och följare av kommentaren som skrivs i tråden, vilket framgått då

han ofta gått in och gjort uppmuntrande figurer till kommentaren han uppskattar. Han säger:

...Jag har bara påstått att det är viktigt för mig att koppla ihop jämställdhet och feminism med bdsm…
(Darkside 27 mar, 2022).

Jämställdhet uttrycks som en förutsättning för Olle när han konstruerar relationer inom

femdom. Då Olle delger att han blir förnedrad i sin utlevnad kan det tolkas att Olle kan ha

haft en undergiven roll i den hierarkiska ordningen inom femdom. Olle beskriver ett behov av

att koppla ihop feminism med BDSM i sin utlevnad för att öka medvetenheten om hur

rollerna undergiven samt dominant skall utföras på ett säkrare sätt. Olle använder kunskap

om patriarkatet samt antifeministiska handlingar som ett verktyg för makt för att förnedra

undergivna när han är dominant i utlevnaden. Feminism kan då bli ett verktyg för att skapa en

tydligare maktförskjutning mellan manligt och kvinnligt samt som en förstärkning av

förutfattade normer och värderingar kring kvinnans underordning tolkat genom Hirdmans

(2022, s. 54) genuskontrakt.

Céline som har varit aktiv i diskussionstråden svarar på Olles kommentar;

...Alla bdsm-aktiviteter vi ägnar oss åt relaterar till detta faktum. Därför, som jag ser det, blir kvinnlig

och manlig dominans och undergivenhet generellt (det finns förstås många varianter och även andra

könsuttryck) av olika karaktär. Kvinnlig undergivenhet blir ofta en förstärkning av den redan

befintliga kvinnliga underordningen (vari ofta ligger element som sexuell tillgänglighet) medan

manlig undergivenhet går på tvärs mot den rådande maktordningen och därmed tillhörande tabun.

Därför blir det en laddning i sådant som förnekande och förminskande av mannens sexualitet…

(Darkside 26 mars, 2022).
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Céline skriver om den “befintliga kvinnliga underordningen” något som understödjer studiens

problemformulering om kvinnans allmängiltiga positionering i samhället utifrån Hirdmans

(2001, s. 77) genuskontrakt. Att tolka tabun som Céline nämner utifrån ett isärhållande av

manligt och kvinnligt så förklarar hon manlig underordning inom femdom som en omvänd

maktordning frånvänd samhällsnormen.

Ett “förnekande och förminskande av mannens sexualitet” kan genom genuskontraktet

(Hirdman 2022, s. 55) tolkas till ett beskrivande av maktstrategier som utformas kring

dikotomin i.e genom att “förminska” män så utövar kvinnan en strategi för att legitimera sin

egna makt.

Olle svarar Célines ovanstående kommentar;

…Som jag skrev har det för mig varit tvärtom. Jämställdhet har varit väldigt viktigt för en

maktförskjutningsrelation utan den grundsynen har jag aldrig kunnat känt att valet att vara ojämställda

just är ett val och en förståelse vad vi väljer bort….Jag har bara påstått att det är viktigt för mig att

koppla ihop jämställdhet och feminism med bdsm. Det har jag också beskrivit tidigare. Men jag ska

förtydliga. Inom bdsm så är maktförskjutning central. Ju mer jag kan och är medveten om

jämställdhet, feminism och patriarkatet desto bättre anser jag att jag blir på att göra medvetna och

säkra val i en ojämställd D/s (dominant och sub/undergiven) relation eller när jag förnedrar hårt…

(Darkside 27 mar, 2022)

Olle menar att jämställdhet är viktigt för han i en maktförskjutningsrelation då kunskap

skapar förutsättningar för en informerad “ojämställd” maktrelation. Deltagandet av

maktförskjutningsrelationen inom femdom är ett val menar Olle. “Valet att vara ojämställda

är just ett val och en förståelse vad vi väljer bort”. Detta tolkas som ett val som utgörs av

kunskap om hur den normativa maktfördelningen ser ut samt har sett ut i samhället. Därför

anser Olle att förkunskap om “jämställdhet, feminism och patriarkatet” utgör ett säkrare

utövande av rollerna dominant och undergiven. Hur maktstrukturen inom femdom socialt

konstrueras genom val, kan liknas med genuskontraktets (Hirdman. 2021, s.77; Hirdman.

2022, s.51) beskrivande av genussystemet som en socialt konstruerad maktstruktur. I kontrast

till femdoms maktstruktur så tillfaller “valet” som Olle anser fundamental, så behandlar inte

genuskontraktet det individuella valet till deltagande i maktstrukturen. Då den är
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insocialiserad och hårt implementerad i samhällsnormer samt ärvs ner i generationer menar

Hirdman (2022, s.52).

Denna kunskap om feminism och jämställdhetsfrågor blir ett verktyg för skribenten Olle att

skapa en tydligare förstärkt förskjutning i isärhållandet mellan manligt och kvinnligt när han

utövar dominans. Detta kan tolkas som ett reproducerande av genuskontraktet då Hirdman

(2022, s. 57) menar att “isärhållande återföder isärhållande”, det möjliggör en förstärkning av

förutfattade normer och värderingar kring kvinnans underordning.

5.1.2 Normers inverkan på femdom
Individer behöver följa olika sociala koder och normer som existerar för att åstadkomma ett

accepterat beteende i samhället. I olika sociala kontexter där normer äger rum försöker

individer ständigt passa in inom ramen för dessa (Gagnon & Simon. 1986, s.98). I samtliga

diskussionstrådar på Darkside var normer ett framträdande mönster som kunde urskiljas.

Vissa utav skribenterna diskuterade olika aspekter för hur normer uppfattas av dem själva,

samt vilken påverkan dem beskriver normer har inom den sexuella sfären. Det diskuterades

även kring hur normer påverkar förväntningar i både beteende och agerande inom femdom.

Med studiens fokus på den sexuella kontexten kring dels normer tolkas kontextuella

normativa och icke normativa uttryck i empirin.

Ett återkommande mönster i diskussionstråden “Feminization som förnedring kontra

feminism” var att skribenterna framförde att de upplevde femininitet som något negativt,

tabubelagt och icke accepterat inom femdom. Det pågick en diskussion kring förnedring av

män genom att klä dem i kvinnokläder och hur det kunde ses som en feministisk eller

antifeministisk handling av skribenter på forumet. Skribenterna beskrev att de upplevde detta

som ett stor samhällstabu. Det diskuterades vidare i diskussionstråden kring hur män som klär

sig i kvinnokläder inom femdom ledde till att de hamnade utanför “ramen” för vad som anses

accepterat att göra för en man. De individer som minskar på isärhållandet som existerar för

vad som anses som manligt och kvinnligt ansågs av vissa skribenter som ett avvikande

beteende och som en bestraffning mot det det manliga könet.

En skriben vid namn Lisa som skrivit en kommentar i diskussionstråden “Feminization som

förnedring kontra feminism” belyser den tabun som finns kring att gå emot samhällsnormer

då män bär kvinnokläder. Lisa belyser detta på följande sätt;
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…. Femininitet ses som något fult och dåligt i samhället, och därför skammas i samhället och

därav sexualiseras också… …Det värsta du kan råka ut för som man är att klä dig som

kvinna, bete dig som kvinna, vara som en kvinna…  …personer som aldrig annars hade

använt kvinnokläder då det hade förknippats med femininitet = svaghet, ifall en är man, och

att vara man = machonorm och sociala konventioner… (Darkside 28 jul, 2015 ).

Ovanstående citat summerar vad samtliga skribenter i diskussionstråden “Feminization som

förnedring kontra feminism” framförde i sina diskussioner kring normers påverkan för vad

som anses som accepterat och icke accepterat i samhället. Detta då utövare inom femdom

ofta anses bryta mot normer som är befintliga i samhället för hur män och kvinnor ska

porträtteras inom den sexuella sfären. Lisa likt många andra skribenter belyser i sina

kommentarer problematiseringen som framkommer kring tabubelagda upplevelser,

handlingar och beteenden inom femdom. Lisas nämner hur ett avvikande beteende kan

resultera i en negativ uppfattning kring en person med en del av sitt citat “ …personer som

aldrig annars hade använt kvinnokläder då det hade förknippats med femininitet = svaghet, ifall en är

man” då mannen går emot de “regler” för hur män ska positioneras inom den sexuella sfären.

Citatet nedan är en fortsättning på Lisas föregående kommentar. Här belyser hon de

sociologiska konstruktionerna kring manligt och kvinnligt. Lisas tidigare kommentar avslutas

med följande;

…Det finns en hel uppsjö i sociologiska konstruktioner för hur olika män & kvinnor beter sig

beroende på i vilken miljö de befinner sig i & med vilka de är. (Darkside 28 jul, 2015.)

Detta citat fångar även här upp majoriteten av skribenterna i diskussionstråden “Feminization

som förnedring kontra feminism”. Lisa menar att de sociala konstruktioner som finns

gällande män och kvinnor inom femdom är sociologiska konstruktioner som resulterar i att

vissa människor ändrar sina beteenden beroende vilka de umgås med. Detta kan beskrivas av

Gagnon & Simons sexuellas script-teori med fokus på det interpersonella scriptet. Det

interpersonella scriptet appliceras på detta citat då det hjälper till att förklara varför individer

majoriteten av gångerna ändrar sitt beteende i fysiska möten i den sexuella sfären. Det

interpersonella scriptet menar att människor mestadels vill modifiera ett scenario, en specifik

situation, för att enklare kunna hantera den situation de befinner sig i. Detta kan förklara
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varför vissa av skribenterna i diskussionstråden beskriver att dem ibland justerar sina

beteenden beroende på vad den andra partnern gillar inom den sexuella sfären (Gagnon &

Simon. 1986, s. 98).

De normativa och icke-normativa uttryck som Lisa inledde sin kommentar med kan också

förklaras genom Gagnon & Simons sexuella script-teori men av en annan script nivå. Det

kulturella scriptet som formar människors normer och värderingar som produceras genom

kollektivt konstruerade normer (Gagnon & Simon. 1986, s. 98) precis som Lisa menade på.

Det är genom de kollektiva konstruerade normer som avgör vad som är accepterat och icke

accepterat där skribenterna i tråden beskriver en strävar efter att jobba bort så mycket av

dessa som möjligt för att inte bli tabubelagda då de utgör vissa avvikande handlingar inom

femdom.

Ett avvikande beteende som framgår i diskussionstråden är som nämnt tidigare män i

kvinnokläder. Detta avvikande beteendet kan kopplas med Hirdmans logik om dikotomi

(Hirdman. 2022, s. 51). Likt Hirdman (2022, s. 52) finns isärhållandets logik i form av

föreställningar om manligt och kvinnligt överallt i diskussionstrådarna, mest förekommande i

“Feminization som förnedring kontra feminism”. Tabun kring att ta avstånd från normen och

isärhållandet mellan manligt och kvinnligt diskuterades genom att vissa ställde sig emot

tabun och vissa för tabun kring män som klär sig i kvinnokläder. Det diskuterades dels om

hur skribenterna upplevde att somliga anser män som svaga, främst de män som strider mot

normer kring hur män “ska” vara och bete sig. Genom Gagnon & Simons (1986, s.98)

kulturella script kan normen kring mannen även här förklaras genom sociala konventioner.

Via Hirdmans teori om genuskontraktet (2022, s. 57) tolkas det som att Sara har en vilja av

att minska isärhållandet kring vad som anses som manligt och kvinnligt. Detta för att

ifrågasätta legitimiteten av det avvikande, exempelvis att kvinnligt kodade kläder eller

attribut ses som något nedvärderande inom femdom eller hur kvinnor ställs i skuggan av

mannen.

I kommentaren nedan följer ett citat från Sara, en annan skribent från diskussionstråden

”Dominans och jämställdhet”. Här skiftas fokus från avvikande normer kring män som klär

sig i kvinnokläder vid förnedring till hur män och kvinnor positioneras på olika sätt inom en

maktrelation inom femdom. Sara inledde sin kommentar på följande sätt;
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...Jag tycker att det är onödigt att "köna" dominans från första början. Man är dominant, eller

så är man inte, man eller kvinna eller ickebinär osv… Sen så är strukturen mellan den

dominanta kvinnan och dess undergivna, och något som man tillsammans skapar och bygger -

snarare än något man projicerar utifrån porr eller filmer - allra helst… Det behöver inte ha en

massa gammaldags könsnorms-bagage med sig där man bara "vänder på det", inte på långa

vägar. speciellt då den kontexten inte heller är given. femdom är femdom.... (Darkside 17 jun,

2022.)

Sara inleder med att lägga vikt vid hennes åsikt kring att kön inte har någon större påverkan

på dominans inom femdom. Det kan tolkas som att Sara i sin kommentar menar att dominans

är något som skapas individuellt hos människor vare sig man är man, kvinna eller icke-binär

istället för att dominans bestäms på grund av vilket kön man har. I diskussionstrådarna på

Darkside specifikt i “Dominans och jämställdhet” diskuterade majoriteten av skribenterna

likartat som Sara kring strukturen i en maktrelation. Det vill säga att utövare tillsammans som

partners skapar och bygger upp hur den sexuella akten ska se ut. När skribenterna nämner att

partner tillsammans kommer överens om vem som ska dominera i den sexuella akten så

belyser dem vikten av god kommunikation som en betydande faktor där man tillsammans

kommer fram till vem som är dominant respektive undergiven i rolltagandet. Många av

skribenterna har en längtan efter att frånkomma det avtryck de säger att porrindustrin

efterlämnat kring normer och “regler” och istället lägga vikten vid resonemanget kring att en

maktrelation är något som skapas gemensamt vid sexuellt umgänge.

I Saras citat, där hon kommenterade följde “Det behöver inte ha en massa gammaldags

könsnorms-bagage” kan tolkas som att hon syftar till porrindustrin och de erotiska filmer som

gjort att mycket är reproduktion av ett förhållningssätt bekräftande genuskontraktets regler

och normer som finns kring mannen och kvinnan inom den sexuella sfären. Då mannen till

största delen står i fokus inom porrindustrin samt vilka roller män och kvinnor ska ha inom en

sexuell relation ville skribenterna frånkomma ett vad de anser vara ett förlegat sätt att förhålla

sig till genusroller. De vill också jobba bort det tänkande kring normer kring vad som anses

som manligt och kvinnligt inom den sexuella sfären. Här framträder det som Hirdman (2022,

s. 51) beskriver kring dikotomi samt hierarki där mannen ses som det allmängiltiga vilket

utgör normen.
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Samtliga skribenter i diskussionstråden “Dominans och jämställdhet” resonerar likartat med

Sara i sina kommentarer. Liknande i den mån att de diskuterade kring hur man vill frångå de

normer som anses som tabubelagda, vilket som även många skribenter inom

diskussionstråden ““Feminization som förnedring kontra feminism” diskuterade.

Då vissa skribenter står emot de tabubelagda åsikter som finns kring femdom finns det även

skribenter som står för tabun. Det bakomliggande till detta kan då förklaras genom Gagnon &

Simons kulturella script som förklarar att människor har olika script “manus”för vad som

anses som normativt och icke normativt inom den sexuella sfären (Gagnon & Simon. 1986, s.

98). Genom det kulturella scriptet kan människors olika bakgrund förklaras som en del av

skapandet av individers olika manus vilket gör att det blir applicerbart på hur vissa av

skribenterna för olika resonemang kring tabun inom femdom.

Nedanstående citat är en respons på Saras kommentar från en skribent vid namn Helene.

Jag tycker inte att det är konstigt att förnedring ser olika ut för män och kvinnor… Kvinnor förväntas

hålla på sig och förväntas använda sex som belöning till ständigt kåta män istället för att använda sex

för egen njutning. Därför kan kvinnor vilja bli fastbundna och ”tvingade” att njuta, och män kan vilja

”tvingas” se när en annan man ger deras kvinna njutning. Kvinnan får utrymme att njuta av sex på ett

sätt som anses tabu, och mannen får utrymme att slippa prestationspressen och ändå se sin kvinna

njuta på ett sätt som anses tabu. (Darkside 27 mar, 2022)

Helene, i sin kommentar, lägger vikten vid att det inte är konstigt att förnedring mellan män

och kvinnor ser olika ut, då hon menar att det finns olika “regler” för hur kvinnor och män

ska bete sig inom den sexuella sfären.

Både Helen och Sara skriver på ett sådant sätt, att man kan se, genom deras citat att båda

tycker likartat i grunden, det vill säga att kvinnan inom femdom porträtteras annorlunda än

vad män görs. Både Sara och Helene tillsammans med ett flertal andra skribenter i

diskussionstråden “Dominans och jämlikhet” uttrycker en problematik kring att kvinnliga

attribut används som verktyg för att förminska och bestraffa. Detta då många inte ansåg det

vara en legitim bestraffning/förnedring utifrån den generella synen på jämlikhet som

framgick i föregående avsnitt (5.1.1).
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5.1.3 Rollförutsättningar kring makt utifrån genus

I diskussionstråden “Varför är det skillnad mellan Maledom och Femdom??” förs

diskussioner kring hur skribenterna av kommentarerna ser på män och kvinnor positionering i

den hierarkiska ordningen inom femdom. En polaritet kan tolkas i skribenternas diskussioner

kring normativa föreställningar om hur kvinnor och män ska vara mot varandra. Exempelvis

hur de förväntas tala till varandra, vilka uttryck som förväntas och hur mycket utrymme de

får ta i det sexuella rummet (Hirdman. 2001, s.90). Deltagarna i diskussionstråden gav olika

perspektiv på hur dominanta respektive undergivna roller kunde skilja sig åt mellan genus

inom BDSM.

I citaten nedan som är plockat från “Varför är det skillnad mellan Maledom och Femdom??”

inleder Peter med en kommentar där han öppnar upp med en fråga vilken leder till

engagerade diskussioner i diskussionstråden. Peters kommentar följs upp av två responser till

hans kommentar, Fredrik och Emelies kommentarer. Nedan följer Peters kommentar;

...Frågan är: Behandlas kvinnor och män olika beroende på vem som är Dominant respektive

undergiven? Mitt svar på den frågan är "ja". Givetvis finns det alltid undantag från detta, men

det generella intrycket jag har fått av DS och i andra communityn är att kvinnor förväntas bli

behandlade med stor respekt, vördnad och i många fall vara den bestämmande parten. I

kontrast står nästan alltid mannen och anstränger sig för att uppnå dessa krav. Mannen

anpassar sig alltså alltid till kvinnan oavsett om han är dominant eller undergiven… (Darkside

15 jun, 2021)

Peter öppnar med sin kommentar upp för en diskussion kring hur dominanta och undergivna

behandlas olika inom såväl BDSM som femdom. Det uppfattas som att Peter formulerade sin

fråga på ett sådant sätt så att han kunde styra konversationen i en tydlig riktning. Genom att

följa svar från andra skribenter i diskussionstråden framgick det att Peter verkar vara i mer

behov av att få en bekräftelse av sina egna tankar och åsikter i sitt kommenterande, snarare än

att att vara accepterande och engagera sig i responser som inte bekräftar honom. Det blev

tydligt när Peter flertalet gånger inledde med (när frågan ställts) att själv besvara på frågan,

där han då lyfter sin egen upplevelse kring ämnet för att sedan kritisera den respons som inte

bekräftade hans påståenden. Han sökte även medhåll och skapade en slags vi och dom känsla

i diskussionen. Det var en tydlig skillnad i språket han uttryckte till dem som höll med honom
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och dem som inte hade samma åsikter. Peters åsikter skrevs på ett väldigt konkret sätt och

han uppfattas som väldigt bestämd.

Det skapades en polaritet kring femdom i diskussionstrådarna, hur deltagare å ena sidan

förstärker dikotomin mellan manligt och kvinnligt, där det uttrycks att det existerar en

skillnad i hur hierarkin utformas utifrån genus. Det argumenteras kring en generaliserad

fördel tillskrivna kvinnor då, som i citatet av Peter, beskrivs att män endast kan korsa gränser

i den mån det tillåts för kvinnan tills kvinnans gräns är nådd, oavsett hennes roll i hierarkin.

Nedan följer en respons på Peters kommentar där Fredrik framför sin uppfattning av

könsmaktsordning inom femdom. Fredriks citat lyder;

Jag delar inte heller din bild av kvinnans roll i sexuella möten. Har du läst om orgasmglappet

mellan män och kvinnor vid heterosex, till exempel? Där har vi ett tydligt mönster i hur

kvinnors behov inte får samma betydelse som mäns. Är det fler män som tar kontakt med

kvinnor? Utan tvekan. Men vad händer sen? Många dominanta kvinnor vittnar om män som

skriver till dem i syfte att tillfredsställa en fantasi, men som sedan aldrig dyker upp i

verkligheten. Det finns såklart mönster, men jag tror inte de ser ut som du beskriver.

(Darkside 15 jun, 2021)

Fredrik uttrycker tydligt att hans åsikter inte stämmer överens med de åsikter Peter framför.

Det är möjligt att tolka att Peter och Fredriks kulturella script skiljer sig åt. Det vill säga att

de möjligen utgår från olika normer och “regler” kring hur de tolkar den sexuella sfären kring

femdom. Då både Peter och Fredrik har sina egna upplevelser och script kring femdom så har

det skapat individuella interpersonella script, vilket är en möjlig förklaring för deras olika

uppfattningar. Peter upplever en orättvisa där män får kompromissa mer än kvinnor och i

motsats till det så argumenterar Fredrik för att det är kvinnorna som får göra större

kompromisser och att orättvisan är större för kvinnor.

Nedan följer Emelies respons till Peter kommentar som likt Fredrik har ett annat perspektiv

på hur kvinnor och män behandlas olika, beroende på vem som är dominant eller undergiven.

Samt hur kvinnor och män tillfredsställs inom BDSM. Emelies kommentar lyder;

”Mannen anpassar sig”… min erfarenhet är att kvinnor anpassar sig till döds i de flesta delar

av livet, det är liksom inprogrammerat sen barnsben att det är vår uppgift att se till så att allt
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funkar och alla har det bra. Jag tror att män helt enkelt har en lite skev bild av det där med att

anpassa sig, så när kvinnor kräver att man ska anpassa sig lika mycket tycker män gärna att de

gör en enormt stor uppoffring, de är liksom inte vana vid att behöva anpassa sig mycket alls…

Tycker du verkligen att det är en obalans, när kvinnor säger ”Det här vill jag ha.” Du har all

rätt att säga precis samma sak. Ingen av oss får exakt det vi vill ha serverat på silverfat, det

kan jag lova dig. Vi anpassar oss… (Darkside 15 jun, 2021)

Emelies kommentar inleds med att hon hävdar att det är “inprogrammerat” i kvinnor sedan

“barnsben” att de ska se till “att allt funkar och att alla har det bra”. Det är en

socialisationsprocess av kvinnor och män som Emelie beskriver. Där kvinnor och män blir

fostrade till olika roller utifrån genus. Hirdman menar i teorin om genuskontraktet att det

finns förutfattade uppfattningar om kvinnor och mäns roller samt förväntningarna på dessa

roller (Hirdman 2022, s.54). Samt att dikotomi är ett verktyg för att förstärka dessa roller

(Hirdman 2022, s.52). Det blir möjligt att dra en parallell från Emelies kommentar med

Fredriks då de båda försöker lyfta det kvinnliga perspektivet. I kontrast till Peters kommentar

vilket startade diskursen i tråden då Peter problematiserar att “kvinnor förväntas bli

behandlade med stor respekt, vördnad och i många fall vara den bestämmande parten.” och

anser att mannens anpassningar till detta förhållningssätt till kvinnor inom BDSM är

ansträngande. Han anser även att mäns och kvinnors förutsättningar är olika när de lever ut

femdom och BDSM. Det blir möjligt att tolka Peters kommentar och sätt att förhålla sig i

diskussionstråden som en förstärkning av dikotoma förhållanden som Hirdman (2022, s.57)

menar är en reproducerande kraft där “isärhållandet återföder isärhållning”. Vilket kom till

uttryck i diskussionstråden då Peter fick medhåll av somliga skribenter.

Vidare i Emelies kommentar så beskriver med en generaliserad åsikt om män att det är

mannens bild som är “skev” där kvinnan tilldelas en roll som innefattar ett visst sätt att vara

män till lags. Emelie beskrev vidare den “skevhet” hon som kvinna upplever kring att män

har anpassat sig i sexuella sammanhang. Hon upplevde att det var en överdrift från män om

att kvinnor skulle kräva att män skulle anpassa sig runt dem. Hon visar på en motståndskraft

till till genusroller. Hirdman menar att motståndskraft är ett resultat som kan komma till av

dikotoma förhållanden (Hirdman. 2022, s.57). Emelies teori kring detta kan tolkas som att

hon menar att män inte är vana vid anpassning, på så sätt upplevs det av män att de blir mer

krävda på anpassning så det blir en större sak för männen. Hon skriver att alla har rätten att
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ställa kravet ”Det här vill jag ha” Du har all rätt att säga precis samma sak”. Hon ger uttryck

för är att jämställda förhållanden, alla har rätten att säga vad de vill ha.

5.2 Sammanfattning
I diskussionstråden “Feminization som förnedring kontra feminism” framgick en generell

värdering kring att vara informerad om jämställdhet. Det uttrycktes en vilja att inom

maktförskjutande BDSM-relationer utgå från likartade förutsättningar för att konstruera ett

utrymme för lek och frihet inom utlevnaden av femdom. I tråden framgick även den

tabuskapande dikotomin som central i utlevnaden av femdom. Det framkom även ett

perspektiv och en önskan om jämställda värderingar där alla aktörer kan göra sina egna val

samt skapa och förhandla sina egna förutsättningar att leva ut. Det som framgick i

kommentarerna om jämställdhet blev dock paradoxalt, då skribenterna delvis uttryckte vad

som tolkades till en dekonstruktion av logikerna bakom genuskontraktet, samtidigt som

utlevnaden av femdom många gånger utgjordes av detta isärhållande av manligt och

kvinnligt. Det framgick även i diskussionstråden “Feminization som förnedring kontra

feminism” diskussioner kring normer.

Både i “Feminization som förnedring kontra feminism” och “dominans och jämställdhet”

uttrycktes en polaritet kring normer och normavvikande inom femdom. Det genomsyras även

i dessa diskussionstrådar ett driv av att normalisera sådant som av vissa kunde anses som icke

normativa mönster som samhället återspeglat till subkulturen. Det fanns en strävan efter att

inkludera de människor som anses “avvikande” inom den sexuella sfären och att sätta ett

värde på likabehandling. Även att frångå den tabu som finns kring normer för hur män och

kvinnor ska vara samt isärhållandet mellan de båda könen fanns det ett driv för att frångå.

I diskussionstråden “Varför är det skillnad mellan Maledom och Femdom??”fanns ett

genomgående mönster av personliga värderingar i förhållande till en förskjuten maktbalans.

En polaritet kan tolkas i skribenternas diskussioner kring normativa föreställningar om hur

kvinnor och män ska vara mot varandra. Inom diskussionerna kring makt speglas mycket av

skribenternas egna värderingar kring femdom. Det förs diskussioner kring hur män och

kvinnor positioneras i hierarkin inom femdom där en polaritet kring normativa föreställningar

uppstod.
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6. Avslutande diskussion

Vårt syfte och empiri har strävat efter att synliggöra hur skribenter på internetforumet

Darkside uttryckt sig om maktpositionering och genus. Denna uppsats bidrar med genom att

fylla luckan om att studerat kvinnors dominanta maktposition inom femdom. I följande

avsnitt ska vi diskutera resultatet i relation till uppsatsens olika avsnitt. Samt slutsattser och

praktiska implikationer för tidigare forskning.

6.1 Summering av resultatet i relation till uppsatsens syfte och frågeställningar

Vad är det för åsikter som kommer till uttryck i diskussionstrådar på Darkside gällande

maktpositionering inom femdom?

En första slutsats är att jämställdhet framkom som en fundamental förutsättning för en

säkrare utlevnad inom femdom. Då många skribenter ansåg att jämställdhet med minskad

dikotomi skapar en bättre relationsgrund och förutsättning för att leva ut femdom. En andra

slutsats är att skribenter uttrycker att rollförväntningarna på kvinnor och män i likartade

hierarkiskaordningar skiljer sig åt, även om deras åsikter om hur de skiljer sig går isär. En

tredje slutsats är tabun kopplad till makt, skribenter vill frångå existerande samhällstabu om

manligt och kvinnligt. De uttrycker en önskan om att män och kvinnor positioneras olika i en

maktrelation, essentiellt för somliga utövare av femdom är att makten är ojämnt fördelad

samt att den inte speglar den normativa könsmaktsordningen i samhället.

Hur förhåller sig dessa till dominerande/rådande genus- och sexualitetsnormer?

En första slutsats är att det uttrycks en medvetenhet om att det existerar ett förutfattat

antagande om kvinnors sexuella underordning i samhället i diskussionerna, vilken de

problematiserar. En andra slutsats är att denna medvetenhet om antagandet om kvinnors

sexuella underordning i samhället beskrivs av skribenter som en faktor som utgör ett behov

hos skribenterna att leva ut sexuella relationer med en omvänd könsmaktsordning. En tredje

slutsats är att det existerar en polaritet i diskussionen kring rollförväntningar som är

reproducerade från de normativa rollförväntningarna i samhället. I.e somliga skribenter

uttrycker rollförväntningar på genus utifrån jämställdhets och könsmaktsordning. Medans

andra skribenter uttrycker att de har rollförväntningar utifrån en ordning omvänd

könsmaktsordningen.
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Vikten av dikotomin mellan manligt och kvinnligt var framträdande i studien. Isärhållandet

framkom ofta i kommentarerna som en förutsättning för utlevnaden inom femdom. E.g så

används kunskapen om feminism samt antifeministiska handlingar som en förstärkning av

isärhållandet i den sexuella utlevnaden. Vissa utövare använde sig utav feminisering i.e

klädde upp män i kvinnokläder som en form av förnedring. Utlevnad som feminisering blir

paradoxal till den inställning skribenter uppgav kring feminism och jämställdhet i relationer.

Genuskontraktet förklarar problematiken av förstärkning av dikotomin; “ ju kraftigare som

isärhållandet mellan könen verkar/fungerar, ju självklarare, ju mer legitim, ju mindre

ifrågasatt blir den manliga normens primat” “Isärhållandet återföder isärhållning; den

manliga normen återföds med kraftfullhet.”(Hirdman. 2022, s. 57)

6.2 Övergripande diskussion av resultatet i förhållande till teori och tidigare forskning

Subkulturen femdom är relativt okänd och den tidigare forskning visar på att det fanns

mycket av socialpsykologiskt forskningsintresse som inte är utforskat. Syftet med studien var

att synliggöra nya perspektiv på subkulturen femdom och undersöka vilket sätt genus och

makt diskuteras i diskussionstrådarna på Darkside. Valet att använda feministiska teorier i det

teoretiskt ramverk bestående av genuskontraktet och sexuell script-teorin gjordes på grund av

hur delar av den tidigare forskningen tog upp feministiska teorier och perspektiv på BDSM.

Genuskontraktet blev ett intressant teoretiskt verktyg för att angripa empirin med eftersom

femdom är uppbyggt på en maktstruktur som motsätter sig den “normativa” makt och

rollfördelningen utifrån genus som genuskontraktet teoretiserar. Med verktyget sexuella

script blev det möjligt att identifiera kulturella normer och värderingar som både bekräftade

och motsatte sig genuskontraktet. Med dessa teorier som verktyg blev det möjligt att

analysera jämställdhetens roll som fundament i konstruktionen av femdom relationer. Samt

hur normer och normkritik kunde tolkas i empirin samt hur rollförutsättningar och den

kulturella påverkan makt har på genus. Vi upplevde en svårighet med att särskilja

psykologiska och kulturella faktorer, utanför femdom, ifrån faktorer som utgör genus i denna

studie då vi inte har möjlighet att utforska motiven bakom ord som skrivits av skribenterna i

diskussionstrådarna.

Jämställdhet framkom som en fundamental förutsättning för en säkrare utlevnad inom

femdom för skribenter i samtliga diskussionstrådar. Detta kan kopplas till den tidigare
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forskningen som behandlar medgivande inom BDSM samt sadomasochism (Faccio m.fl.

2014; Simula. 2019). I diskussionstråden “Feminization som förnedring kontra feminism”

uttryckte flera skribenter att deras upplevelse inom femdom krävde förutbestämda

regler/consent för att upplevelsen ska bli god- stämmer överens med tidigare

forskningsresultat.

Precis som att genus skapas genom sociala praktiker och är en maktordning vilken saknar

förankring i biologin (Hirdman. 2001, s. 82; Hirdman. 2022, s.50) så skapas femdom i

diskussionstråden av en omvänd könsmaktsordning som bygger på liknande logiker som

genuskontraktet i.e logiken om hierarki och dikotomi. Tolkningarna i studien var möjliga att

göra med flera infallsvinklar på makt och genus utifrån empirin. Delvis att manliga och

kvinnliga hierarkiska ordningar utifrån genuskontraktet kunde liknas med ordningen av

dominanta och undergivna inom femdomrelationer. Dels som en omvänd könsmaktsordning

från genuskontraktet, samt att många av skribenterna som deltog i femdom hade en jämställd

relation utanför den sexuella utlevnaden.

6.3 Diskussion av använd metod i förhållande till resultatet

Denna studie är en kvalitativ studie med innehållsanalys som metodologisk ansats för att bäst

undersöka hur diskurser förs i textmaterial. Studien utfördes genom textanalys av tre

diskussionstrådar från det digitala forumet Darkside, där skribenterna gjorde kommentarer i

nätverkstrådar rörande fenomenet femdom. Valet att endast använda tre trådar gjordes utifrån

mängden kommentarer i diskussionstrådarna. Därav behandlar studien i sin analys endast en

mindre del av diskursen kring femdom på forumet, vilken inte är representativ för

skribenterna på forumets generella diskurser kring femdom. Om exempelvis en intervjustudie

hade utförts så hade studien möjligen redogjort för mer individuella upplevelser av femdom.

Men möjligen så hade inte informationen varit lika personlig och explicit som den varit då

skribenterna skriver under anonyma pseudonym på forumet. Eftersom detta arbetet har haft

sin grund i en innehållsanalytisk ansats så är fokuset på hur det kommuniceras om femdom,

vilka normer, värderingar och förväntningar som språket uttrycker.
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6.4 Slutsatser och praktiska implikationer för tillämpning eller vidare forskning.

Förslag på vidare forskning är att ytterligare undersöka och identifiera faktorer som utgör

maktstrukturen inom fenomenet femdom. Fortsatt forskning kring femdom med exempelvis

kvalitativa intervjuer skulle ge möjligheter till djupare kunskap om frågor som uppkom i

denna studie om hur skribenter resonerade, vad de haft för tidigare upplevelser och varför de

kom med vissa påståenden samt följdfrågor på informanternas svar. I denna studie fanns inga

möjligheter att forska kring eventuell problematik dikotomin utgör. Den gick endast att

identifiera och analysera kring hur den den framträdde i textmaterialet. Det finns en relevans

för framtida forskning att studera de dikotoma förhållanden som utgör femdom och hur dessa

påverkar dess utövare mer djupgående. Detta för att bredda det sociologiska forskningsfältet

om ämnet samt en vidare tillämpning av forskning kring det subjektiva inom femdom för att

fånga individens upplevelser.

Ytterligare förslag på vidare forskning är att göra en jämförande studie mellan informanter i

en kvalitativ studie med intervjuer för att jämföra män och kvinnors upplevelser och

erfarenheter inom femdom. Detta hade varit intressant att studera för att få en bild av hur

femdom skiljer sig åt mellan män och kvinnor.
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