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Sammandrag 
RFSU är ett förbund som genom sexualrådgivning förändrar och befäster unga personers syn på kön 

och sexualitet. RFSU arbetar för jämställdhet och jämlikhet och för en öppen och bejakande sexual-

rådgivning. Syftet med undersökningen är att studera huruvida RFSU når upp till målen för sin 

verksamhet vid utformningen av sexualrådgivningsbroschyren Sex – på ditt sätt: om sex för unga. I 

undersökningen används kritisk diskursanalys (CDA) tillsammans med queerteori. Broschyrens 

bilder och texter undersöks med hjälp av systemisk funktionell grammatik (SFG). I textanalyserna 

är fokus på mottagaranpassning, presuppositioner, modalitet och läsbarhet. Vidare undersöks sex-

ualrådgivningsdiskursen och författaren intervjuas om produktionen och mottagandet av broschyr-

en. Huvudfokus för hela uppsatsen är hur normer kring kön och sexualitet förmedlas men även 

funktionalitet, rasifiering och klass berörs.  

 Frågeställningarna berör RFSU:s auktoritet, normer i broschyren och diskursen, textens läsbarhet 

och produktionen av broschyren. Resultatet visar att texten är lättläst och talspråklig och att 

författaren tonar ner sin auktoritet genom hög användning av modalverb och satsadverbial. Det 

finns viss normkritisk potential i broschyren men den reproducerar fortfarande begränsande normer. 

RFSU:s mål, att visa på en öppen och bejakande sexualitet, har uppnåtts och personer som avviker 

från cisnormen, vithetsnormen, heterosexualitetsnormen och funktionalitetsnormen inkluderas till 

viss del men huvudmottagaren är en främst en person som följer de normer som har analyserats.  
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1. Inledning 
Tonåren är en tid då vi formas som individer och går från att vara barn till att bli vuxna. Det är även 

under denna period som tankar om sex, kön och sexualitet börjar dyka upp. Samtidigt sker många 

snabba förändringar som både kroppsligt och mentalt. Utvecklandet av en egen sexualitet och 

inträdandet i vuxenvärlden är ansträngande och omtumlande för de flesta. För oss som avviker på 

ett eller annat sätt från normer kring kön eller sexualitet är det särskilt svårt. En viktig del i detta 

identitetsskapande är sexualrådgivning som i kombination med övriga samhällsnormer bidrar till 

ungdomars syn på kön och sexualitet. Det finns en stark heterosexualitetsnorm inom mycket sexual-

rådgivningsmaterial. Samma norm genomsyrar även samhället som förutsätter heterosexualitet tills 

du “kommer ut” eller har ett könsuttryck som inte stämmer med hur omgivningen har könsbestämt 

dig (jfr Ambjörnsson 2006:59). Därför är det viktigt att studera de normer som sexualrådgivningen 

grundar sig på (Lundgren & Sörensdotter 2004:72).  

 Riksförbundet för sexuell upplysning, fortsättningsvis RFSU, kan ses som en normbildare inom 

sexualrådgivningen. Förbundet har sedan sin start 1933 arbetat för att “genom sexualupplysning, 

utbildning och opinionsbildning [...] slå hål på fördomar, öka kunskapen och den sexuella hälsan i 

Sverige” (Ullholm 2013:42). De vill även arbeta mot begränsande normer så att alla ska kunna njuta 

av sex (RFSU 2008:7). Eftersom RFSU har detta uttalade mål att förändra normer kring kön och 

sexualitet och dessutom har ett stort inflytande över den sexualrådgivning som bedrivs i Sverige är 

det intressant att studera vilka normer som produceras och reproduceras i förbundets 

sexualrådgivningsmaterial till ungdomar.  

1.1. Syfte och frågeställningar 

RFSU presenterar i sitt idéprogram vad förbundet har för mål med sin verksamhet. Genomgående 

framförs en strävan efter “att sprida en positiv, bejakande och öppen syn på samlevnads- och 

sexualfrågor” samt att motverka begränsande normer med avseende på kön och sexualitet. De vill 

även att sexualrådgivning ska ta hänsyn till att “normer kring exempelvis etnicitet, hudfärg, klass 

och funktionalitet” samverkar med normer kring kön och sexualitet (RFSU 2008:5). Syftet med 

denna uppsats är att undersöka hur väl utformningen av sexualrådgivningsbroschyren Sex – på ditt 

sätt: om sex för unga (Ullholm 2013), stämmer med den normbrytande och inkluderande sexual-

rådgivning som RFSU förespråkar i sitt idéprogram. Fokus ligger på normer kring kön och sexual-

itet men även etnicitet, hudfärg, klass och funktionalitet berörs.  

 För att uppnå syftet används kritisk diskursanalys (Critical Discourse Analysis), fortsättningsvis 

CDA. Detta analysverktyg har valts för att det inkluderar undersökningar av kontexten vilket gör att 

det är möjligt att uttala sig om huruvida RFSU är normbrytande (Winther Jörgensen m.fl. 2000). 
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Eftersom CDA ofta kritiseras för att sakna en teori om maktordningar i samhället (Bergström & 

Boréus 2012:402) kompletteras den med queerteori för att möjliggöra studier av hur normer kring 

kön och sexualitet samverkar och skapar exkludering (se Ambjörnsson 2006:61).  

 I enlighet med CDA delas analysen upp i tre delar. I den första delen undersöks broschyren,  

Sex – på ditt sätt: om sex för unga., i den andra delen de produktions- och konsumtionsprocesser 

som är förbundna med broschyren och i den tredje delen den bredare sociala praktik som broschyr-

en är en del av. Huvudfokus ligger på analysen av broschyren, som genomförs med hjälp av 

systemisk funktionell grammatik (SFG)1. Den sociala praktiken presenteras i bakgrunden (avsnitt 

2.1) och produktions- och konsumtionsprocessen undersöks genom en intervju med författaren till 

broschyren. För en vidare utveckling av teori och metod se avsnitt 2.2 och 3.2. 

Följande frågeställningar behandlas:  

1. Framhäver eller förminskar RFSU sin auktoritet och därmed normering? 

2. Vilket avstånd placeras läsarna på och finns det hierarkier mellan dem? 

3. Hur lättläst är texten? 

4. Vilka normer förmedlas i broschyren, vad presenteras som normalt, sant och oproblematiskt? 

Följande frågor ställs till broschyrens kontext (produktions- och konsumtionsprocesser och bredare 

sociala praktik): 

5. Vilka var målen med broschyren och vad gjordes för att uppnå dem? 

6. Vilka normer kring kön och sexualitet har tonåringar att förhålla sig till i skolan? 

1.2. Disposition 

I kapitel 2 presenteras bakgrund, teori och termer samt tidigare forskning. I kapitel 3 följer material 

och metod. I kapitel 4 redovisas och analyseras resultaten. I kapitel 5 följer slutligen en sammanfatt-

ning av resultaten och en diskussion utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar.

                                                
1 Internationellt känt som Systemic Functional Grammar (SFG) eller Systemic Functional Linguistics (SFL). 



 7 

 

2. Bakgrund, teori och tidigare forskning 
Nedan presenteras i avsnitt 2.1 RFSU:s historia och idéprogram följt av normer kring kön och 

sexualitet i skolan (bland elever och i sexualrådgivningen). I avsnitt 2.2 följer teori och centrala 

termer och i avsnitt 2.3 tidigare forskning som är relevant för uppsatsen.  

2.1. Om RFSU och normer i skolans sexualrådgivning  

I detta avsnitt presenteras materialet till analysen av den bredare sociala praktiken. Det består av en 

presentation av relevanta delar ur RFSU:s och sexualrådgivningens historia, följt av en sammanfatt-

ning av RFSU:s idéprogram och slutligen normer som framkommit vid forskning på sexualrådgiv-

ning i skolan.  

 RFSU grundades av Elise Ottesen-Jensen 1933. Målet har sedan starten varit att “kämpa för rät-

ten till sexualupplysning, preventivmedel, abort och för hbt-personers rättigheter” (RFSU 2013). 

Under förbundets drygt åttio år har mycket hänt inom både lagstiftning och för förändring av  

normer. I slutet av 1930-talet togs förbudet mot upplysning om preventivmedel bort och sedan 1955 

är sexualupplysning ett obligatoriskt inslag i skolundervisningen. Preventivmedel har blivit mer till-

gängliga och p-piller, spiral och abort har legaliserats. Utvecklingen för icke-heterosexuella perso-

ner har även den gått framåt under dessa år. Homosexualitet har avskaffats både som brott och psy-

kisk sjukdom, sexuell läggning har införts i hets-mot-folkgrupps-lagstiftningen och sedan 2009 är 

Äktenskapsbalken könsneutral (RFSU 2009a). Även transpersoner har fått fler möjligheter och rät-

tigheter. RFSU har varit drivande i flera av dessa frågor, inte bara politiskt utan även praktiskt, ge-

nom att arbeta för en friare sexualitet. Det har RFSU gjort genom en egen abortklinik, sex- och 

samlevnadsmottagning och utbildningsverksamhet. Förbundet har även lanserat sitt eget märke av 

kondomer, glidmedel, graviditetstest och intimvårdsprodukter (RFSU 2009a). RFSU har medverkat 

vid utvärdering av skolans sexualrådgivningsmaterial (Skolverket 2006). Detta visar att förbundet 

har stor makt att påverka sexualrådgivningsdiskursen. 

 I RFSU:s idéprogram (2008) står det att normer är viktiga att synliggöra och förhålla sig kritisk 

till, men att alla normer inte är dåliga. I idéprogrammet läggs stor vikt vid allas rätt till njutning på 

sina egna villkor och på onani som ett bra sätt att utforska sin egen kropp (RFSU:2008). Alla har 

även rätt till kunskap om preventivmedel – mot oönskade graviditeter och sexuellt överförbara 

sjukdomar. RFSU lyfter fram kön, sexualitet, etnicitet, hudfärg, klass och funktionalitet som källor 

till normer som skapar maktstrukturer mellan människor och menar att allt arbete med sexualitets- 

och genusfrågor ska ha detta i åtanke. RFSU poängterar vidare att allas självupplevda könsidentitet 
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och könsuttryck ska respekteras samt att alla oavsett kön ska inkluderas i arbetet mot förtryckande 

normer och maktstrukturer kring sexualitet (2008).  

 Lundgren och Sörensdotter (2004) visar i sin studie av elever i två niondeklasser i Dalarna att det 

finns stora skillnader i normer som rör tjejer och killar. Killar förväntas vara heterosexuella, inte för 

feminina, ta initiativ till sex och relationer och få ökad status av att ha sex. Även tjejer förväntas 

vara heterosexuella, men inte vilja ha sex utan kärlek, inte ha sex med för många men samtidigt 

ställa upp på när killar vill ha sex och ta ensamt ansvar för en eventuell graviditet. Det är enligt in-

formanterna självklart att enbart tjejer kan bli våldtagna och även om våldtäkt alltid är fel, tycker 

flera elever att ett nej försvagas av tjejens rykte och killens förväntningar på situationen  

(2004:153 ff.). Eleverna har lägre tolerans för homosexuella män än för homosexuella kvinnor. 

Homosexuella kvinnor omnämns mindre i elevintervjuerna och är enligt Lundgren och Sörensdotter 

mindre framträdande i media och samhället i stort (2004:168). Vidare är polysexualiteter så som bi-

sexualitet och pansexualitet2 helt osynligt bland informanterna (2004:172).  

 En annan skolstudie är Maria Bäckmans (2003) fältarbete på en högstadieskola. Hens resultat är 

särskilt intressanta då läraren, vars undervisning Bäckman har följt, har fått det mesta av sin utbild-

ning inom sex och samlevnad genom RFSU. Resultaten är slående lika de i Lundgren och  

Sörensdotters studie. Även i Bäckmans studie visade sig killar ha mycket större utrymme för lustbe-

jakande sexualitet och det är tjejers sexualitet som problematiseras i undervisningen och bland ele-

verna (2003:203). Eleverna förväntas vidare vara heterosexuella men acceptera homosexualitet.  

 Nysäter (2004) får liknande resultat i sin genusvetenskapliga undersökning av sexualrådgivning i 

åtta biologiböcker. Hen konstaterar att dessa utgår från en (vit) heterosexuell kille som norm och att 

de som avviker från normen (homosexuella, tjejer och invandrare) problematiseras. Denna kille 

onanerar, gillar porr och vill ha samlag utan att få barn. Han vill i framtiden träffa en vit, svensk tjej 

som inte tycker om porr, har svårare för att bli upphetsad och få orgasm och påverkas negativt av 

hormoner och menstruationer (2004:49).  

 Ovanstående studier är gjorda för några år sedan men jag tror ändå att de är relevanta för att se 

vilka normer RFSU kan vilja förändra. De normer som finns både i dessa undersökningar och i den 

undersökta broschyren finnas troligtvis även bland dagens ungdomar. Med utgångspunkt i resulta-

ten från dessa studier går det därför att anta att läsarna av Sex – på ditt sätt: om sex för unga är 
                                                
2 Det finns ingen konsensus kring hur bisexualitet och pansexualitet ska definieras. RFSU definierar bisexuell som en 
“person som attraheras känslomässigt och/eller sexuellt av personer oavsett vilket kön de har” (RFSU 2009b). Den de-
finitionen stämmer mer med mångas definition av pansexualitet (t.ex. RFSL: Begreppslista). RFSL definierar istället bi-
sexuell som “en person som är sexuellt och/eller emotionellt intresserad av både kvinnor och män” (RFSL: Begrepps-
lista). Denna definition baseras på en binär könsuppfattning som inte är förenlig med queerteori (se avsnitt 2.2.3). I 
denna uppsats definieras därför de båda begreppen i enlighet med queerfeministiska bloggar. Bisexualitet definieras 
som attraherad av sitt eget kön och ett eller flera andra kön och pansexualitet som att vara attraherad av alla kön eller att 
attraktionen är oberoende av kön (se t.ex. Fandoms and Feminism 2014-02-22).  
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präglade av en heteronorm och en cisnorm3 samt att olika normer förknippas med tjejer och killar.  

 Värd att nämna när det kommer till normer kring sexualitet är Gale Rubins (1984) modell för 

sexuella hierarkier (se Bilaga 2). Eva Bolander (2009) har inspirerats av denna modell vid en studie 

som liknar denna. Hen menar att “sexualupplysning och sexualundervisning är inte enbart uttryck 

för samhälleliga normer utan syftar aktivt till att producera bilder av vad som är önskvärt” 

(Bolander 2009:188). Bolander poängterar även att det är över 20 år gamla normer från USA men 

att de fortfarande är delvis relevanta i studier av sexualrådgivning idag eftersom de kan används för 

att se vilka normer som håller på att förändras (2009:51). Jag håller med Bolander om att Rubins 

sexuella hierarkier fortfarande är relevanta och jämför därför mitt material med Rubins hierarki och 

sexualrådgivningsdiskursen (avsnitt 4.3).  

2.2. Teori och termer 

I detta avsnitt presenteras teorier och centrala begrepp. Först presenteras systemisk funktionell 

grammatik, sedan kritisk diskursanalys och sist queerteori, därefter förklaras de teoriöverskridande 

termerna diskurs och deiktiskt rum. En genomgående röd tråd i teorierna är att de bygger på “post-

strukturalistiska tankar om att betydelse alltid skapas i relation till något annat” (Ambjörnsson 

2006:41; jfr Bergström & Boréus 2012:279, Holmberg & Karlsson 2006:11). Det betyder att språk-

et formar samhället som i sin tur formar språket (Bergström & Boréus 2012:279). En annan gemen-

sam nämnare för teorierna är filosofen och idéhistoriken Michael Foucault och hens teorier om 

diskurser, makt och normer (se Foucault 1976/2002).  

2.2.1. Systemsik Funktionell grammatik  

Systemisk funktionell grammatik, fortsättningsvis SFG, har sitt ursprung i teorier utvecklade av  

Michael Halliday som sedan har utvecklats vidare och fått stort genomslag inom “samhällsengage-

rad språkforskning” (Holmberg & Karlsson 2006:10–11, 200). Denna uppsats bygger på Gramma-

tik med betydelse. En introduktion till funktionell grammatik (Holmberg & Karlsson 2006). Föru-

tom traditionell grammatik rymmer SFG även semantik, pragmatik, fonologi, textlingvistik och tex-

tanalys (2006:17). Den skiljer sig även från traditionell grammatik i det att den inte separerar språk-

systemet från dess mer eller mindre korrekta uttryck i användningen. SFG har istället en stark för-

ankring i texten och utgår från betydelse, inte form (Holmberg & Karlsson 2006:12). Inom SFG ses 

det som att grammatiken anpassas till den betydelse som uttrycks, vilket gör att grammatiken för-

ändras successivt (2006:29). Detta innebär ett konstruktivistiskt synsätt där grammatiken ses som 

skapare av betydelse samtidigt som grammatiken skapas genom språkbruket (Holmberg & Karlsson 
                                                
3 Cis är latin för 'på samma sida' och cisperson är enligt RFSL en person vars juridiska kön, kroppsliga kön, 
könsidentitet och könsuttryck följer och alltid har följt den rådande normen om kön (RFSL: Begreppslista).  
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2006:11).  

 SFG delar upp språket i tre metafunktioner; interpersonell funktion, ideationell funktion och text-

uell funktion (Holmberg & Karlsson 2006:17). Interpersonell funktion berör hur relationen mellan 

sändare och mottagare ser ut, ideationell funktion hur omvärlden beskrivs och uppfattas och textuell 

funktion hur samband skapas mellan olika delar av texten (Holmberg & Karlsson 2006:18). Meta-

funktionerna sätter enligt Holmberg och Karlsson upp övergripande ramar för språkets övriga funkt-

ioner.  

 Enligt SFG finns det ett kongruent och ett inkongruent sätt att uttrycka saker på. Det lättaste och 

mest naturliga sättet att uttrycka saker på är det kongruenta och övriga sätt att uttrycka är inkongru-

enta (Holmberg & Karlsson 2006:29). Dessa andra sätt att uttrycka saker på kallas inom SFG för 

grammatiska metaforer. Det kan till exempel vara att uttrycka en process genom ett substantiv istäl-

let för ett verb (2006:29).  

  Holmberg och Karlsson menar att SFG besvarar två typer av frågor: hur språket begränsas av si-

tuationen och deltagarnas relation till varandra samt hur språket skapar relationer mellan deltagare 

och definierar språksituationen. SFG “pekar utanför språket” och lämpar sig därför i diskursana-

lyser (Holmberg & Karlsson 2006:12). SFG är även utgångspunkten för den kritiska diskursanalys 

som presenteras nedan (Holmberg & Karlsson 2006:11). 

2.2.2. Kritisk diskursanalys 

Kritisk diskursanalys, CDA, som presenteras nedan utgår från Norman Faircloughs teorier så som 

de beskrivs i Diskursanalys som teori och metod (Winther Jörgensen m.fl. 2000). CDA bygger på 

antaganden om att språket formar våra uppfattningar om omvärlden och att språket formas av sam-

hället (Bergström & Boréus 2012:279). Den inriktar sig både på hur texten skapar ojämlika förhåll-

anden och hur ojämlika förhållanden bidrar till textens utformning. Därmed går det med hjälp av 

CDA att uttala sig om de maktförhållanden som råder inom RFSU och vilka normer som ligger till 

grund för texten.  

 Inom CDA förespråkas empiriska undersökningar av text. Endast textanalys är otillräcklig för en 

kritisk diskursanalys, även samhällsklimatet behöver studeras (Winther Jörgensen m.fl. 2000:74). 

Tre delar av en kommunikativ händelse bör undersökas: 

1. Texten (i detta fall text och bild). 

2.  De produktions- och konsumtionsprocesser som är förbundna med texten – Varför skrivs 

 den? – Varför läses den?  

3.  Den bredare sociala praktik som texten är en del av. 

CDA och SFG går att använda för studier av både bild och text då de utgår från betydelse snarare än 
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form (Fairclough 2001:122, Holmberg & Karlsson 2006:11) Det gör dem lämpliga för analys av 

mitt material, som har ett stort antal bilder som är starkt kopplade till texterna (se avsnitt 4.1).  

2.2.3. Queerteori 

Queerteori har till stor del utvecklats ur Judith Butlers teorier om kön och sexualitet (Ambjörnsson 

2006:31). Den har sin teoretiska grund i feministisk teori, homosexualitetsstudier samt arbeten av 

Michel Foucault och Jeffrey Weeks (Ambjörnsson 2006:35, 39). Därmed har den nära kopplingar 

till genusvetenskapen, som också bygger på feministisk teori (Edlund m.fl. 2007:12). Jag har valt 

queerteori framför andra genusteorier och feministisk teori för att queerteori lägger större fokus på 

sexualitet i skapandet av kön medan de andra teorierna ofta fokuserar främst på kön (Edlund m.fl. 

2007). Eftersom heterosexualitet och uppdelningen av människan i två kön är så central i sexual-

rådgivning tror jag att det är viktigt att ge större utrymme för sexualitet än kön i undersökningen (se 

bl.a. Bolander 2009, Byrman 2002).  

 Uppsatsen baseras på Butlers (2005) teorier i kombination med Ambjörnssons (2006) presentat-

ion av queerteori. Queer är ett begrepp som är medvetet svårdefinierat eftersom målet är att “röra 

om, störa och bryta upp kategorier” utan att skapa nya kategorier. (Ambjörnsson 2006:9 jfr Rosen-

berg 2006:11). I denna uppsats används queer i betydelsen kritisk analys av hur sexualitet och nor-

malitet skapas diskursivt4 (jfr Ambjörnsson 2006:8).  

 Ett annat centralt begrepp inom queerteorin är norm; en norm definieras av Rosenberg som “so-

ciala regelsystem som ofta förblir osynliga ända tills någon/något bryter mot dem” (Rosenberg 

2006:101). Hen menar vidare att normativitet bygger på moral och att den tillsammans med känslan 

av normalitet och rädslan för att vara avvikande skapar ett maktsystem som vidmakthåller normer, 

vilket liknar Foucaults maktteorier (Rosenberg 2006:101; jfr Foucault 1976/2002). Ambjörnsson 

menar på liknande sätt att det finns en normaliseringsprocess som sorterar in människor i bra och 

dåliga, normala och onormala (2006:46). I likhet med Foucault menar Ambjörnsson vidare att makt 

är produktiv, och att maktrelationer är en del i ett identitetsskapande (Ambjörnsson 2006:47, jfr 

Foucault 1976/2002). De som avviker från normen definieras ofta utifrån den som bristfälliga eller 

defekta (Rosenberg 2006:124).  

 Ett annat viktigt begrepp, sexualitet betyder inom queerteorin en identitet, en handling, ett norm-

system eller ett begär efter “makt, erkännande och tillhörighet” (Ambjörnsson 2006:36). Queerteo-

retiker undersöker hur alla dessa saker samverkar i skapandet av normer kring sexualitet (2006:36). 

Sexualitet används i denna uppsats för alla ovanstående betydelser och specificeras som sexuell 

                                                
4 För ett längre resonemang kring könets och sexualitetens diskursivitet se Butler (2005). 
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läggning5 (identitet) och sexuella handlingar,6 när det är relevant. 

 Centralt för queerteorin är även tanken om att både kön och genus7 skapas diskursivt och att de 

är beroende av varandra (Butler 2005:46 ff., Rosenberg 2005:22 f.). Queerteorin bygger som tidig-

are nämnts på poststrukturalistiska idéer om att språket är föränderligt och att språket är “centralt 

för skapandet av världen” (Ambjörnsson 2006:45). Detta innebär att ett ords betydelse bara kan 

förstås i relation till andra ord samt att det finns en utpekad kontrast mellan ord. Ambjörnsson 

menar att det handlar om en uppskjutning där en betydelsekedja hela tiden förlängs så att bög får 

betydelse i förhållande till lesbisk som förstås i förhållande till heterosexuell som endast är betyd-

elsebärande om det görs skillnad på kvinna och man och så vidare (se Ambjörnsson 2006:44).  

 Grunden i Butlers teorier är den heterosexuella matrisen, det vill säga en modell där kroppar 

måste kunna delas in i ett av två tydligt åtskiljbara kön. Detta kön måste vara entydigt och stabilt för 

att kroppen ska bli begriplig. Indelningen sker enligt principen “feminin =kvinnlig =kvinna, 

maskulin =manlig =man” (se Rosenberg 2005:10). Till grund för könsskapande ligger därmed en 

heterosexualitetsnorm, vilket betyder att heterosexualitet uppfattas som det ursprungliga, naturliga 

och normala (Rosenberg 2005:13, 20) och heteronormativitet som enligt Ambjörnsson är “de 

institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten som 

något enhetligt, naturligt och allomfattande” (Ambjörnsson 2006:52; se även Rosenberg 2005:11). 

Kön kan “inte frikopplas från sexualitet eftersom den kulturella produktionen av kvinnlighet och 

manlighet är kopplad till den heterosexuella matrisen” (Rosenberg 2005:22).  

 Queerteori är enligt Ambjörnsson (2006:78) “ett sätt att kritiskt granska normer kopplade till 

sexualitet, genus och sexuell identitet”. Fokus för denna uppsats är främst, men inte enbart, normer 

kring sexualitet och kön men enligt Ambjörnsson går queerteori även att applicera på andra normer 

och normavvikelser (2006:79). Den tongivande queerteoretikern Butler är framträdande inom 

forskning på genus och kön (Edlund m.fl. 2007:44, Ambjörnsson 2006:31) och refereras flitigt i 

språkvetenskaplig forskning med genusperspektiv (t.ex. Lind Palicki 2010, Edlund m.fl. 2007, de 

los Reyes & Mulinari 2005).  

 

 

 

                                                
5 Det lagstadgade skyddet mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning inkluderar bi- homo- och heterosexualitet (Lag 
(1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning 2§) RFSL inkluderar i sin be-
greppslista även asexuell, pansexuell och BDSM (RFSL: Begreppslista). 
6 Alla handlingar som av utövaren klassas som sexuella, jfr Ullholms definition av sex (2013:4). 
7 Kön betyder här det kön som kroppen tillskrivs och genus avser könsidentitet, båda skapas enligt Butler diskursivt 
(2005:46 ff.) och refereras hädanefter till som kön, om inte annat anges.  
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2.2.4. Diskurs och deiktiskt rum 

Diskurs kan användas med olika betydelser.  
For linguists, ‘discourse’ is ‘language in use’ – a discourse analyst differs from a syntactician or a formal 
semanticist in studying not the internal workings of some language system (e.g. ‘English’ or ‘Arabic’) but the 
way meaning is produced when a language is used in particular contexts for particular purposes. For critical 
theorists, on the other hand, ‘discourses’ are sets of propositions in circulation about a particular 
phenomenon, which constitute what people take to be the reality of that phenomenon. (Cameron & Kulick 
2003:16). 

 

Cameron och Kulick (2003) menar att lingvister använder diskurs om ett specifikt tillfälle och språ-

ket som används där medan kritiska diskursanalytiker använder diskurs i en vidare betydelse för de 

föreställningar som existerar inom en social praktik. Jag använder mig av kritisk diskursanalys i en 

vidare definition som även inbegriper den lingvistiska definitionen.  

 Lind Palicki (2010) definierar begreppet det deiktiska rummet som det rum som sätts upp av tex-

tens kontext och inom vilket deiktiska uttryck, ord som får sin betydelse i sammanhanget till exem-

pel, pronomen (du, jag vi, man) och adverbial (där, nu) hämtar sin referens (Lind Palicki 2010:33). 

Hen menar vidare att det deiktiska rummet begränsas och vidgas i texten. Deiktiskt rum är ett veder-

taget begrepp men har främst studerats i talat språk. Lind Palicki menar dock att det går att använda 

även för skriftspråksstudier (2010:33; jfr SAG 1999:1 deixis).  

2.3. Tidigare forskning 

Det finns mycket genusvetenskaplig forskning om sexualrådgivning till ungdomar och ungdomars 

identitetsskapande. Ofta är det tonåringar som studeras (t.ex. Bolander 2009, Ambjörnsson 2004, 

Lundgren & Sörensdotter 2004). Forskningen har en utgångspunkt i språket men sker ofta inom 

andra forskningsfält än språkvetenskap.8 CDA som jag har valt att använda mig av är vanlig inom 

genusforskning (t.ex. Pohl & Wodak 2012) och inom språkvetenskaplig forskning med ett genus-

perspektiv (t.ex. Bolander 2009, Lind Palicki 2010). Lind Palicki menar att den stora genomslags-

kraft som CDA har haft bland språkvetare kan bero på att den har en stark metodgrund och erbjuder 

konkreta språkliga analysverktyg (2010:24). Det finns även flertalet språkvetenskapliga undersök-

ningar av informationsbroschyrer, främst informationsbroschyrer från myndigheter (t.ex. Lind 

Palicki 2010, Byrman 2002, 2006). Nedan presenteras tidigare forskning som är särskilt relevant för 

denna uppsats.  

 I sin avhandling Normaliserade föräldrar från 2010 har Lind Palickis undersökt hur föräldrar 

framställs i försäkringskassans informationsbroschyrer till nyblivna föräldrar, i syfte att “problema-

tisera försäkringskassans bild av föräldrar ur ett jämställdhetsperspektiv” (2010:16). Hen använder 

sig av feministisk diskursanalys, som definieras som att språk och samhälle har ett dialektiskt för-
                                                
8 Bolander 2009 beteendevetenskap, Söensdotter & Lundgren 2004 och Ambjörnsson 2004 socialantropologi.  
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hållande till varandra och därför inte går att separera samt att språket är viktigt i skapandet av makt-

strukturer samt att jämställdhet och kön görs i vardagspraktiker (Lind Palicki 2010:17). Jag ansluter 

mig också till den feministiska och diskursanalytiska utgångspunkten men har ett queerteoretiskt 

perspektiv som lägger större vikt på sexualitet.9 Lind Palicki utgår från att myndigheter som institu-

tion besitter stor makt och att texter som produceras av myndigheter därmed har makt inbyggd i sig 

(2010:28). Jag tror att detta även går att applicera på RFSU.  

 Särskilt intressant för min studie är Lind Palickis undersökning av mottagaranpassning med du, 

man och omtal. Hen studerar hur mottagaranpassning påverkar läsarens avstånd till sändaren och 

hur det skapas hierarkier mellan mottagare (2010:59). Enligt Lind Palicki skiftar det deiktiska rum-

met för man mycket. Det kan syfta på sändaren, mottagaren eller utanför det vidaste deiktiska rum-

met (2010:71 f.). Hen menar vidare att man kan ha en referent som begränsas av det deiktiska rum-

met och därmed fungera kollektivt snarare än generiskt (2010:56). Lind Palicki konstaterar även att 

omtal genom man eller nominalfraser leder till färre hierarkier mellan mottagare än direkt tilltal 

med du. Direkt tilltal medför dock en närmare relation mellan sändare och mottagare samt en mer 

lättläst text (2010:80). En del av min textanalys består av en analys av omtal och tilltal, denna utgår 

från Lind Palickis definition av det deiktiska rummet och hens slutsatser diskuteras även i förhål-

lande till mitt resultat (avsnitt 4.2).  

 Gunilla Byrman har gjort flera diskursanalytiska undersökningar med genusperspektiv bland an-

nat Försiktighetsmått. Text, genus och ideologi i preventivmedelsbroschyrer 1886-1995 (2002) och 

Det förbisedda jämställdhetsdirektivet. Text- och genusanalys av tre upplysningstexter från 

VINNOVA (2006). Den första av dem är mest intressant för denna undersökning. Byrman (2006) har 

undersökt hur preventivmedelsbroschyrer har förändrats under drygt 100 år. Hen konstaterar att det 

har skett en förskjutning av vem som tilltalas i broschyrerna. I början var det vita vuxna heterosexu-

ella gifta par, efter 1950 inkluderas även yngre ogifta heterosexuella par och sedan 1990-talet även 

andra sexualiteter, ungdomar och personer med annan etnisk bakgrund (Byrman 2002).  

 Eva Bolanders (2009) beteendevetenskapliga doktorsavhandling Risk och bejakande: Sexualitet 

och genus i sexualupplysning och sexualundervisning i TV är intressant ur både teori-, metod- och 

resultatsynpunkt. Bolander har ur ett genusperspektiv undersökt sexualrådgivningsprogram för 

unga. Undersökningens fokus har varit vilka föreställningar om riskfylld och bejakande sexualitet 

som presenteras, hur det görs samt hur genus10 och sexualitet skapas diskursivt (2009:27). Bolander 

                                                
9 Feministisk diskursanalys liknar kritisk diskursanalys men med ett större fokus på kön som viktigaste kategori samt en 
positionering av författaren som feminist (Lind Palicki 2010:24). Jag positionerar mig också som feminist, i betydelsen 
att jag tror på att män strukturellt överordnas icke-män och att jag strävar efter jämställdhet mellan könen (jfr NE: 
feminism). 
10 Bolander använder genomgående genus för socialt konstruerat kön. 
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använder sig precis som jag och Lind Palicki (2010) av diskursanalys med grund i Foucaults teorier 

(Bolander 2009:41) och kompletterar dem med diskursanalytiska verktyg från Fairclough (Bolander 

2009:51). Hen menar att språket både kan användas som ett medel att utöva makt och att “subjekt 

eller en institution genom sin position ges utrymme att tolka och kategorisera” (Bolander 2009:42). 

Bolanders material är starkt normerande både när det gäller sexualitet och genus (ibid:180). Det 

finns en tydlig norm där heterosexuellt vaginalt samlag, med kondom vid tillfälliga kontakter, är det 

önskvärda och vanliga. Andra typer av sex, till exempel analsex eller samkönat sex jämförs mot 

denna norm (ibid:190). I vissa fall, som porrkonsumtion för killar och att inte använda kondom vid 

tillfälliga sexuella möten, framställs dock det vanliga som icke-önskvärt (ibid:188). Materialet har 

en stark cisnorm och killar framställs som en norm som tjejer ska nå upp till (ibid:184) Det finns 

även ett starkt fokus på bejakande av sexualitet. Bolander menar att det finns en viss queerpotential 

genom synliggörandet av flera olika sexualiteter men i texterna diskuteras normernas konsekvenser 

utan att normerna ifrågasätts (ibid:191 ff.). Bolanders material är även väldigt likt mitt och därför är 

det troligt att mina resultat liknar hens. 

 

3. Material och metod 
I detta kapitel presenteras i 3.1 uppsatsens primärmaterial (broschyren och intervjun). Sekundär-

materialet som används till analys av den sociala praktiken återfinns i bakgrunden (avsnitt 2.1). I 

avsnitt 3.2 presenteras de metoder som används för analys av materialet.  

3.1. Material  

Huvudmaterial för denna undersökning är Sex – på ditt sätt: om sex för unga (Ullholm 2013). Det är 

en sexualrådgivningsbroschyr som vänder sig till 14 – 16 åringar. Den är skriven av sexualupplys-

aren Pelle Ullholm och publicerad av RFSU 2013.11 Broschyren går att beställa eller ladda ner via 

RFSU:s hemsida och finns även med annan layout som en del av hemsidan (RFSU: Sex – på ditt 

sätt). Hemsidan har funnits sedan 2011 och haft 114 000 unika besökare sedan dess  

(Ullholm 2014-11-20). RFSU har delat ut broschyren till skolor och ungdomsmottagningar 

(Ullholm 2014-11-18). Hittills har 9000 exemplar delats ut eller beställts hem (Ullholm 2014-11-

20). Broschyren har 44 sidor i A5-format med illustrationer på de flesta sidorna. Texten har cirka 43 

500 tecken inklusive blankslag.  

 Broschyren har valts framför hemsidan eftersom ett tryckt material är mer beständigt än en 
                                                
11 Första upplagan kom 2011, men jag har undersökt den andra upplagan från 2013 då det är den som är tillgänglig idag. 
Inga textändringar har gjorts i andra upplagan men omslaget har omarbetats och bilden på en rullstol (Ullholm 2013:21) 
som föll bort i första upplagan har lagts till (Ullholm 2014-11-20).  
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hemsida som skulle kunna ändras under uppsatsarbetets gång. Till skillnad från hemsidan har 

broschyren även en fast ordning på texterna samt en tydlig avgränsning. Sex – på ditt sätt: om sex 

för unga, har valts framför andra broschyrer för att den vänder sig direkt till både killar och tjejer i 

tonåren. Denna målgrupp är intressant eftersom de flesta inte har haft sex än eller precis har haft sin 

sexdebut12 vilket gör att deras kunskap om sex främst baserar sig på omvärldens uppfattningar. Det 

finns även mycket forskning om material som vänder sig till den här gruppen och om normer bland 

ungdomar (se avsnitt 2.1). RFSU:s skolundervisning har även 14 –16-åringar som huvudmålgrupp 

eftersom de flesta skolor har sexualrådgivning i årskurs 8 (Ullholm 2014-11-18). Andra broschyrer 

vänder sig främst till lärare eller har en målgrupp som även inkluderar vuxna och flera vänder sig 

endast till ett kön.  

 Den 18 november 2014 intervjuade jag Ullholm om hur broschyren togs fram och hur den har 

tagits emot inom förbundet och bland ungdomar (Ullholm 2014-11-18). Intervjun har även kom-

pletterats med mejlkorrespondens angående broschyrens distribution (Ullholm 2014-11-20). Under 

intervjun fick Ullholm prata ganska fritt utifrån frågeställningen “Vad var målen med broschyren 

och vad gjorde ni för att uppnå dem?”. Fördelar med en fri intervju framför en bunden är att subjek-

tiva inställningar lättare framträder. Intervjun genomfördes efter att materialanalysen var klar för att 

inte påverka analysen och för att relevanta följdfrågor skulle kunna ställas. Syftet var att få svar på 

om avvägningar under utformningen av broschyren kan ha lett till att den inte har utformats i 

enlighet med RFSU:s mål, att förmedla en lustbejakande sexualitet och att verka för ett jämställt 

och jämlikt samhälle. Hela intervjun finns inspelad och Ullholm har fått kommentera det som tas 

med i resultatredovisningen. Intervjun behandlas i anslutning till relevanta delar av resultaten i 

avsnitt 4. 

3.2. Metod 

I enlighet med CDA inkluderas analys av broschyrens bilder och text, analys av produktionen av 

broschyren, dess spridning och mottagande (avsnitt 3.1), och en presentation av sexualrådgivnings-

diskursen (avsnitt 2.1). Eftersom uppsatsen har ett språkvetenskapligt fokus får analysen av texten 

störst utrymme och kontexten, och bilderna mindre utrymme. Det finns inga etablerade metoder för 

analys av den diskursiva praktiken men enligt Bergström och Boréus (2012:376) är intervju en möj-

lig. Denna metod möjliggör att resultaten av analysen av broschyren kan jämföras med de avväg-

ningar som författaren gjorde vid produktionen av texten. Intervjun tillhandahöll även information 

om hur broschyren har mottagits. Det är dock bara Ullholms åsikt och uppfattningar som synlig-

                                                
12 Medelåldern för sexualdebut är enligt UngKAB09 16 år och en femtedel har sin sexdebut innan de är 15 (Tikkanen 
m.fl. 2011:12). 
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görs. Därför jämförs resultaten även med RFSU:s idéprogram.  

 Text- och bildanalys genomförs med hjälp av SFG som den presenteras av Holmberg och Karls-

son (2006) i kombination med analysverktyg från Hellspong och Ledin (1997). Vägar genom texten 

(Hellspong & Ledin 1997) bygger inte på SFG men är enligt Holmberg och Karlsson en bra metod-

bok för CDA som kan kombineras med SFG eftersom den utgår från betydelse (2006:200).  

 Resultaten från text- och bildanalysen analyseras sedan i enlighet med CDA i förhållande till 

kontextanalysen och queerteori.  

3.2.1. Textanalys 

Det är främst två av textens tre metafunktioner som analyseras, den interpersonella funktionen och 

den ideationella funktionen. Detta beror på att detta är de mest intressanta delarna att undersöka i 

förhållande till mitt syfte. Undersökningen består av analys av följande delar: 

• omtal och tilltal  
• presuppositioner 
• modalitet (modalverb och modala interpersonella satsadverbial) 
• läsbarhet 
 
Jag har valt att lägga huvudfokus på en analys av broschyrens omtal och tilltal då den indikerar vem 

författaren ser som huvudmottagare av sitt budskap; den ger även svar på flera av de andra fråge-

ställningarna. Analysen av omtal och tilltal utgår från Lind Palickis definition av det deiktiska 

rummet (se avsnitt 2.2.3) och hens analysmetoder (2010:58 ff.), de ligger även nära Hellspong och 

Ledins analyser av omtal och tilltal. Hellspong och Ledin menar att omtal och tilltal är ett sätt att 

sätta upp ramar för en text och dess “inre sociala värld”. Ett direkt tilltal med du skapar närhet till 

läsaren. Direkt tilltal kan även realiseras genom språkhandlingarna uppmaningar och frågor 

(1997:173). Min analys av omtal och tilltal fokuserar på direkt tilltal i form av du, uppmaningar, 

frågor (se 1997:173) samt omtal med man, indefinita pronomen eller nominalfraser (se Lind Palicki 

2010). Mitt material är en rådgivningsbroschyr och större delen av texten kan ses som inkongruenta 

uppmaningar eller förslag. Därför har jag valt att endast studera kongruent uttryckta uppmaningar 

och frågor, eftersom de är mer direkta än de inkongruenta uttryckssätten och därför tydligare tilltal-

ar läsaren (Yassin 2011:120). Analysen svarar främst på vilket avstånd sändaren placerar mottagar-

na på, men även på om det skapas hierarkier mellan mottagarna och textens auktoritet.  

 Presuppositioner är det som presenteras som en bakgrund till de påståenden som texten för fram 

(Hellspong & Ledin 1997:127). Meningen, “Killars stånd märks lätt eftersom penis reser sig” 

(Ullholm 2013:9), förutsätter att killar har penis. Det kan vara saker som tidigare nämnts, eller 

“tillhöra de gängse idéerna i den aktuella diskursen” (1997:127). Att studera presuppositioner är 
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enligt Hellspong och Ledin ett bra sätt att undersöka en diskurs (1997:127). Analysens fokus ligger 

främst på presuppositioner som rör sexualitet (sexuella handlingar och sexuell läggning) och kön 

men även de som rör övriga diskrimineringsgrunder, det vill säga, etnicitet, hudfärg, klass och 

funktionalitet (RFSU 2008:6) analyseras. Analysen kan svara på vad författaren tar för givet om 

ämnet och mottagarnas kunskaper (jfr Hellspong & Ledin 1997:127 f.). Jag har valt att inte bara 

analysera presuppositioner som rör hela diskursen utan även titta på de som uttrycks explicit 

eftersom jag annars skulle kunna missa den undersökta broschyrens brott mot diskursens normer.  

 Modalitet är centralt i en interpersonell analys (Holmberg 2011:105). Den syftar till att visa på 

hur författaren väljer att framställa olika språkhandligar. Som tidigare nämnts har jag valt att inte 

analysera språkhandlingarna. Det medför att jag inte kan uttala mig om vilken sorts modalitet som 

uttrycks med de verb och modala interpersonella satsadverbial som kan uttrycka olika typer av 

modalitet. Jag tror ändå att modaltetsundersökningen är tillräcklig för att ta reda på textens auktori-

tet och mer ingående undersöka vad det är för propositioner som framförs. Modalitetsanalysen utgår 

från den som presenteras av Holmberg (2011:105 ff.) med verktyg från Holmberg och Karlsson 

(2006:34–69). Därifrån kommer även urval och kategorisering. Holmberg menar att modalverb och 

modala interpersonella satsadverbial är centrala delar i en modalitetsundersökning och de analyser-

as därför här (2011:105). Fokus för analysen är vanliga modalverb och modala interpersonella sats-

adverbial som utrycker sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och villighet (Holmberg & Karlsson 

2006:67 f., Holmberg 2011:105 ff.). Analys av modalitet är vanligt i CDA (Bergström & Boréus 

2012:376). Denna del av analysen svarar främst på hur RFSU väljer att presentera de normer de 

framför.  

 För att ta reda på om texten är anpassad till sin målgrupp ur läsbarhetssynpunkt har texten analy-

seras med läsbarhetstestet LIX. Det har utvecklats av pedagogikforskaren Carl-Hugo Björnsson för 

att ge en indikation om hur lätt- eller svårläst en text är. Det baserar sig på meningslängd och ord-

längd (LIX-räknare 2014-09-23). LIX-testet tar inte hänsyn till övriga aspekter som kan påverka 

läsbarheten, så som ordval, strukturering av information eller textbindning. Därför är det bara en in-

dikation på hur lättläst en text är (LIX-räknare 2014-09-23). I kombination med övriga analyser bör 

det dock gå att uttala sig om textens svårighetsgrad.  

3.2.2. Bildanalys 

Eftersom SFG utgår från betydelse går den även att applicera på bilder (Björkvall 2009, Holmberg 

m.fl. 2011). Bilderna har använts för att avgränsa det deiktiska rummet i omtal- och tilltalsanalysen. 

Valet att låta bilderna begränsa det deiktiska rummet för texten gör att resultatet av textanalysen 

kommer att påverkas av bildanalysen. Bilderna är dock så nära knutna till texten att jag tycker att 
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det är ett rimligt val. De analyseras även ur representationssynpunkt utifrån samma diskriminerings-

grunder som i presuppositionsanalysen 3.2.1. Jag har valt att klassa alla personer med mörkt hår och 

annan hudfärg än vit som rasifierade. Eftersom jag enbart kan utläsa personernas utseende från bro-

schyren går det inte att uttala sig om etnicitet. Funktionalitet baserar sig på synliga attribut som 

visar på en funktionsnedsättning.  

3.2.3. Kategorier 

Jag kommer genomgående att använda kuk och fitta då det är orden som förespråkas av RFSU och 

även de ord som används i materialet (Ullholm 2013:6). I enlighet med en queerteoretisk strävan 

efter att inte skapa nya kategorier (Ambjörnsson 2006:9) har jag främst valt att låta kategorierna 

utgå från materialet.  

  Sexuella handlingar både i text- och bildanalys utgår från broschyrens egna definitioner av sex. 

Smeksex är när en person smeker en annan person på kroppen och/eller på könen. “Hångel [min 

kursivering] är när man har kropparna nära varandra samtidigt som man smeker, kysser, kramar och 

pussar” varandra (Ullholm 2013:25). Samlag är de fall där referenser görs specifikt till att, “penis 

förs in i eller omsluts av slidan” eller anus (Ullholm 2013:27). Sex definieras som “allt som man 

blir upphetsad eller kåt av” (Ullholm 2013:4).  

 Det har dock varit nödvändigt att komplettera med några egna kategorier när bilderna har visat 

saker som inte definieras i texten. Kram är min egen kategori för när två personer enbart håller om 

varandra och kyss är påklätt hångel utan smekningar. Gruppsex är också min egen kategori då det är 

en praktik som inte nämns i texten men som finns på bild. Vidare berör texten knappt sexuell lägg-

ning och de är få delar av texten som uttryckligen begränsas till könet på sexpartnern. För att kunna 

uttala mig om sexualitet med avseende på sexuell läggning vilket är centralt i queerteori 

(Ambjörnsson 2006:36) har jag valt att dela in bilder och text efter samkönat och olikkönat sex.  

 Det finns ett uttalat könande av penisbärande kroppar som killar och vaginabärande kroppar som 

tjejer i materialet (Ullholm 2013:5). Eftersom broschyren har denna utgångspunkt i cispersoner, 

kommer även mina kategoriseringar av kön och analyser utgå från detta perspektiv, trots att queer-

teori har en annan syn på kön (se avsnitt 1.4.1). Jag väljer även att precis som Bolander (2009:47) 

luta mig mot Butler (1993:222) i mitt val av de vedertagna termerna killar och tjejer istället för de 

inom queerteori mer korrekta termerna “kroppar som [av mig eller författaren] könas som kvinnor 

och män”.  

 Kategoriseringen av kön har därför följt den heterosexuella matrisen (avsnitt 2.2.2). Långt hår, 

ögonfransar, kjol, bröst, vagina och örhängen har klassats som kvinnligt och avsaknad av kvinnliga 

attribut har klassats som manligt. Det gäller även övriga tolkningar med avseende på funktionalitet, 
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hudfärg, sexualitet, etnicitet och klass; avsaknaden av specifika markörer har tolkats som i enlighet 

med normen. Detta val har gjorts eftersom normen, kan antas förutsättas om inget annat anges (jfr 

Ambjörnsson 2006:160). Jag tror därför att det är rimlig att de flesta läsarna tolkar texterna och 

bilderna efter normen samt att författaren har avsett att det ska tolkas på detta sätt.  

 Denna utgångspunkt i att materialet tolkas i enlighet med rådande normer gör dock att det går att 

tolka broschyren som mindre normerande än jag har gjort. Både könskategoriseringen och utgångs-

punkten från normen diskuteras vidare i anslutning till resultaten och i den avslutande diskussionen. 

 

 

4. Resultat med analys 
I detta avsnitt presenteras resultaten av text- och bildanalyserna; de tolkas utifrån queerteori och 

analyseras i enlighet med CDA i förhållande till kontexten och diskuteras utifrån tidigare forskning. 

Bildanalysen presenteras först för att underlätta förståelsen av textanalysen; den ska dock inte ses 

som viktigare än textanalysen. I enlighet med queerteori och CDA har jag utgått från att de normer 

som finns inom diskursen påverkar tolkningen av text och bild.  

4.1. Bildanalys 

Som tidigare har nämnts utgår bildanalysen från en cisnorm (avsnitt 3.3). Det stämmer även väl 

med textens återkommande kopplingar mellan penis och killar och vaginor och tjejer (se avsnitt 

4.3). Vidare har de nakna kroppar som förekommer ett könsuttryck som följer cisnormen (Ullholm 

2013:12–13). Kombination med en stark cisnorm i sexualundervisning (se avsnitt 2.1) och i sam-

hället gör att min tolkning av kropparna bör stämma med de flesta läsares tolkning. För bilder på 

alla karaktärer se bilaga 1. 

 Tablå 4.1.1 Repliker från karaktärer 

Person Repliker Kön Sida 
P2 “Hur gör man när man flirtar?” Kille 5 
P4 & P6 “Hur ska man visa vad man själv vill?” Olikkönat par 18 
P6 “Hur ska man veta vad andra vill?” Kille 19 
P7 “Hur länge ska man hålla på för att det [ett samlag] ska räknas?” Kille 27 
P5 “Tänk om han säger nej [till att använda kondom vid samlag]?” Tjej 30 
P1 “När är det okej att ha sex?” Kille 35 
P3 “Jag är en som inte följer alla regler.” Tjej 36 

Tablå 4.1.1 visar repliker från broschyrens karaktärer. De sexuella handlingarna har kategoriserats 

efter vad bilderna visar och efter de meningar som står som repliker bredvid vissa karaktärers bilder 

och knyter an till texten (Tablå 4.1.1). Enligt detta tolkas bilden där person 2 och 5 dansar (Ullholm 

2013:30) som samlag eftersom repliken “Tänk om han säger nej?” knyter an till textens “Tänk om 
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jag får ett nej [när jag vill ha kondom vid samlag]?”13 Bilden på en annan sida (2013:31) där två 

tjejer kysser varandra tolkas däremot som kyss då de inte har någon replik kopplad till sig. 

 Tablå 4.1.2 Karaktärer i broschyren 
Person Kön Sexuell handling Funk.14 Partner15 Kön på partner Rasifierad 

P1 Kille Smeksex, grupp16  2,3,9 (7,8) Sam- och olikkönat Ja 

P2 Kille Samlag, grupp, onani  1 (7,8) Sam- (olikkönat)17 Nej 

P3 Tjej Smeksex, onani  1 Olikkönat Nej 

P4 Tjej Kyss, hångel, onani  5,6 Sam- och olikkönat Ja 

P5 Tjej Hångel, samlag  4,7 Sam- och olikkönat Ja 

P 6 Kille Kyss, onani  4 Olikkönat Nej 

P7 Kille Samlag, kram, hångel, grupp  5,8, 9,(1,3) Sam- och olikkönat Nej 

P8 Kille Kram Ja 7 Samkönat Nej 

P9 Tjej Samlag, grupp  1, (2), 7 Olikkönat Ja 

P10 Tjej Kyss Ja 11 Samkönat Nej 

P11 Tjej Kyss  10 Samkönat Nej 

P12 Kille Kyss  13 Samkönat Nej 

P13 Kille Kyss  12 Samkönat Nej 

I tablå 4.1.2 presenteras broschyrens 13 karaktärer i den ordning de förekommer i broschyren. 

Person 1 har ett ganska androgynt utseende. Jag har dock valt att kategorisera honom som kille då 

han förekommer tillsammans med tjejer på de sidor som handlar om samlag och inte har något av 

de kvinnliga attributen (avsnitt 3.2.3). Att tolka den här personen som icke-binär skulle ändra bild-

analysens och även textanalysens resultat avsevärt då hen får ganska stort utrymme i broschyren. 

Med tanke på ovan nämnda faktorer anser jag ändå att en tolkning som kille är mest trolig. Person 6 

och person 8 är väldigt lika och har varit svåra att skilja på men då de förekommer på samma bild är 

de olika personer. Jag har valt att tolka de två oklara bilderna (Ullholm 2013:16, 38) som person 6 

eftersom den första bilden visas bredvid en bild på person 4 som sedan ses i par med person 6 och 

den andra bilden visar någon med samma ögonfärg som person 6 (P 8:s ögon visas aldrig). Denna 

tolkning påverkar dock inte resultatet annat än i att rullstolsburna personer skulle få lite större 

utrymme. I övrigt har bilderna varit lätta att kategorisera efter mina kriterier. 

 Det finns sju huvudkaraktärer (person 1–7) som finns med på broschyrens framsida, de har num-

rerats från höger till vänster. Tre av dem är tjejer och fyra är killar. En av killarna och två av tjejerna 

                                                
13 Ullholm menade vid intervjun att denna replik syftade till att motsäga normen om att killar alltid vill ha sex (Ullholm 
2014-11-18). Oavsett tolkning som nej till samlag eller nej till kondom vid samlag är slutsatsen densamma. 
14 funktionsnedsättning 
15 Siffrorna inom parantes är personer i gruppsexbilden som personen inte interagerar med. 
16 Gruppsex refererar till bilden på flera personer som har sex på en twister matta (Ullholm 2013:33).  
17 Han har sex med tre andra personer, två av dem är killar och en är tjej men han interagerar bara med en kille.  
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tolkar jag som rasifierade. Även inne i broschyren finn en viss övervikt av killar; 7 av 13 karaktärer 

tolkas som killar och de syns på 53 % av alla bilder och 60 % av ensambilderna (bilaga 1).  

 De personer som bara syns inuti broschyren är två samkönade par, ett med tjejer (P10 & P11) 

och ett med killar (P12 & P13), en rullstolsburen kille (P8) och en rasifierad tjej, som endast visas 

naken bakifrån när hon har sex (P9). En av tjejerna i det samkönade paret har mörka solglasögon 

som jag har tolkat som en synnedsättning, ingen av dem får något större utrymme i broschyren. Det 

framgår även av tabellen att de flesta karaktärerna endast har en partner och att majoriteten av de 

som byter partner har partners av olika kön.  

Tabell 4.1.1 Sexualitet i broschyren 

Typ av sex Kram Kyssar Hångel Smeksex Samlag Gruppsex Totalt 
Olikkönat – 1 1 1 3 3 killar och 1 tjej 7 
Två killar 1 1 – – – – 3 
Två tjejer – 1 1 – – – 2 

I tabell 4.1.1 visas hur sexuella praktiker och kön förhåller sig till varandra i bilderna. Som framgår 

av tabellen är sex mellan olikkönade personer vanligast och får representera flest olika sexuella 

handlingar. Sex mellan tjejer är ovanligast och visar enbart mindre intima sexuella handlingar (jfr 

Bolander 2009:154). Den bild som jag har tolkat som gruppsex är enligt Ullholm (2014-11-18) 

illustratörens fria tolkning av att krångla till det med olika sexställningar. Illustratörens tolkning har 

större stöd i texten, som aldrig benämner sex mellan fler än två personer (se avsnitt 4.3). Den tolk-

ning som jag har gjort diskuterades dock inom RFSU innan publiceringen och är därmed en möjlig 

tolkning (Ullholm 2014-11-18). Om bilden tolkas som en representation av krångliga sexställningar 

visar den sex mellan en kille och en tjej och sex mellan två killar. Oavsett tolkning är det bara två 

tjejer som inte visas nakna när de har sex. Både i bild- och texttextanalys tolkas det som presenteras 

först eller till vänster som given information och det som presenteras senare eller till höger som nytt 

(se Björkvall 2009:88). Därför är det intressant att både i broschyren, i stort och på de enskilda 

uppslagen, placeras de som följer normen oftast först och till vänster: killar före tjejer, olikkönade 

par före samkönade par, vita före rasifierade och personer med normfunktion före personer med 

funktionshinder.  

 Sammanfattningsvis har broschyrens bilder en överrepresentation av personer som följer de ana-

lyserade normerna (se avsnitt 3.2.2). Det finns inga tydliga etnicitetsmarkörer, men en viss variation 

i hudfärg, hårfärg och ögonfärg. Det finns inte heller några tydliga klassmarkörer i form av märkes-

kläder eller elektronik. Däremot finns det några få funktionalitetsmarkörer. Bilderna visar på en het-

eronorm där olikkönade relationer får representera flest olika sorters sex. Det finns dock en ganska 
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stor växling av kön på sexpartner och det är flest personer som enbart har samkönade relationer.18 

Samma bild på olikkönade par förekommer dock flera gånger och det är enbart olikkönat sex och 

sex med minst en kille som visas naket. Bilderna har potential att vara normbrytande genom att visa 

normavvikelser, vilket diskuteras vidare i förhållande till texten i kapitel 5.  

4.2. Omtal och tilltal 

Analysen av omtal och tilltal har främst två syften: att visa på hur mottagaranpassningen påverkar 

det deiktiska rummet (denna del är mer kvantitativ) samt att visa på vilka mottagare som placeras 

närmast. Den kvantitativa delen visar att det är mycket mindre direkt tilltal, med du, imperativ och 

frågesatser, än omtal, med man, indefinita pronomen och nominalfraser. Tabell 4.2.1visar antalet 

du, vi och man i broschyren. Det finns 355 man, vilket gör det till broschyrens mest frekventa ord, 

följt av 278 det och 262 och. Läsaren exkluderas ur 5 man som syftar utanför det vidaste deiktiska 

rummet. Det direkta tilltalet består av 17 du (9 av dem ingår i uppmaningar), 15 uppmaningar med 

imperativ och 1 fråga riktad till mottagare (Tabell 4.2.1). Förutom ovan nämnda strategier omnämns 

mottagarna även genom indefinita pronomen, till exempel, många, en del, alla och andra och nom-

inalfraser, de allra flesta tjejer, en omskuren kille och de allra flesta tjejer och killar i tonåren.  

Tabell 4.2.1 du, vi och man i broschyren 

Mottagare: Inte mottagare:  
du 17 vi 4 man 350 vi  10 man  5 
Totalt 386 

Pronomen är vanligast i talspråk och informellt skriftspråk (Melin & Lange 1995:159, Hultman 

2003 §6), och den höga andelen pronomen indikerar att texten är talspråklig. Många man med skift-

ande referens kan enligt Hultman (2003 §6.2.3.2.1) göra texter vaga och därför kan det medföra att 

texten blir mer svårläst. Utifrån en analys av avstånd och närhet visar den stora användningen av 

omtal att mottagaren distanseras från sändaren (Hellspong & Ledin 1997:173, Lind Palicki 

2010:61). En stor andel man bör även leda till vidare deiktiska rum och färre hierarkier mellan mot-

tagarna (Lind Palicki 2010:75). Detta stämmer med Ullholms mål att inte peka ut en enskild mot-

tagare utan att använda ett mer generiskt språk för att inkludera så många mottagare som möjligt. 

Hen har även velat skapa distans för att kunna ge råd som annars kan uppfattas som för direkta 

(Ullholm 2014-11-18).  

 Det deiktiska rummet för man och du kan vara olika snävt. I det vidaste deiktiska rummet syftar 

man utanför broschyren, vanligast är dock att det begränsas till broschyren eller snävas av ytterlig-

are genom intilliggande omtal (Lind Palicki 2010:74). Nedan följer en beskrivning och exempel på 

                                                
18 De som bara har samkönade relationer förekommer bara en gång var i broschyren och därför går det inte uttala sig om 
ifall dessa personer attraheras av mer än ett kön. Och det är enbart sex mellan kille och tjej och sex mellan två killar 
som visas med nakna personer.  
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hur det deiktiska rummet har avgränsats och tolkats.  

 Det finns ett par frågor och ett påstående i närheten av personer (tablå 4.1.1). Jag har tolkat det 

som att informationen i övrig text som motsvarar dessa repliker främst riktar sig till de personer 

med samma kön eller sexualitet som den/de avbildade och därmed låtit det begränsa det deiktiska 

rummet för omtal och tilltal i närheten (jfr Björkvall 2009:30). Precis som i bildanalysen är det en 

övervikt av manliga referenter och olikkönat sex, vilket därmed påverkar resultatet av omtal och 

tilltalsanalysen. Jag har även valt att tolka de referenser som finns under rubriken Samlag19 som 

begränsade av den. Det deiktiska rummet kan även avgränsas genom intilliggande nominalfraser 

och indefinita pronomen. Eftersom analysen består av en stor del tolkning har jag valt att skilja på 

explicita referenter, baserat på enbart ovan nämnda kriterier och implicita referenter, baserat på 

tolkning av texten utifrån diskursen, queerteori och bilderna, se exempel 1 och 2 nedan.  

(1) Man vill gärna vara bra eller åtminstone helt okej på sex (Ullholm 2013:38). 
 
(2) De flesta tjejer tycker det är allra skönast att bli smekta runt eller på klitorisollonet. Man hittar ollonet på 
klitoris om man för handen uppifrån magen ner mellan de inre blygdläpparna (Ullholm 2013:23). 
 

I exempel 1 finns ingen explicit referent i fråga om kön eller sexuell läggning men texten finns 

bredvid en bild på en naken kille som har ögonkontakt med läsaren, vilket skapar en relation mellan 

dem. Därför tolkas mottagaren som implicit kille (Björkvall 2009:30). I exempel två däremot är den 

explicita referensen för man en kille som har sex med en tjej. Som nämnts tidigare (avsnitt 2.2.3) 

skapas ett ords betydelse genom kontrast till vad det inte är. Därmed leder kontrasten mellan man 

och de flesta tjejer till att man tolkas som inte tjej, vilket enligt den binära könsnormen i broschyren 

leder till att man främst tolkas som kille. Bilden i anknytning till texten visar även en tjej och en 

kille som har sex och dessutom visar kontextanalysen på en stark heteronorm i diskursen (se avsnitt 

2.1).  

 Det deiktiska rummet för 3 du och 1 man begränsas av ett restriktivt attribut (ex. 3, 4 och 5). 

Övriga pronomen hämtar sin referent i ett vidare deiktiskt rum. Troligtvis har du påverkats av den 

stora mängden man och får likt dem en mer generisk karaktär, vilket stämmer väl med Lind Palickis 

undersökning där broschyrerna med många man även hade ett vidare deiktiskt rum för du än de med 

få man (Lind Palicki 2010:73). 
(3) “Sex – på ditt sätt” är för den som har sex med sig själv eller med andra, eller inte vill ha sex alls. Vi 
skriver också för dig som skulle vilja ha sex med någon annan, men som inte har haft det än (Ullholm 
2013:2). 
 
(4) Ibland använder vi ord som kille för att beskriva någon som har killkropp och tjej för någon som har 
tjejkropp. Vi hoppas att du som inte stämmer in på den bilden kan ta till dig texten ändå (Ullholm 2010:5). 

 

                                                
19 Samlag är när “penis förs in i eller omsluts av slidan” eller anus, vilket utifrån en cisnorm gör att det är sex mellan 
minst en tjej och en kille eller mellan två killar (Ullholm 2013:27).  
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(5) Man kan också bli orättvis behandlad om man som tjej eller kille tänder på eller blir kär i någon av 
samma kön[...] (Ullholm 2013:36). 

 

Du i exempel 3 som är broschyrens första direkta tilltal är mer direkt än de tidigare nämnda den som 

har sex med sig själv eller med andra, eller inte vill ha sex alls. Därför tolkar jag detta som bro-

schyrens huvudmottagare även om tilltalet placeras efter omtalet och inleds med också. I exempel 4 

visas istället att broschyren inte är skriven för personer som har en könsidentitet som inte stämmer 

med det kön de tilldelades vid födsel men att de ändå får läsa den. Att du tolkas som mindre inklu-

derande i det andra exemplet beror på att det kontrasteras mot vi. Denna mening är framtagen i sam-

arbete med RFSL som ett försök att inkludera transpersoner utan att använda ett krångligt språk 

som distanserar mer konservativa personer (Ullholm 2014-11-18). I exempel 5 är det man som be-

gränsas av ett attribut, man är inte lika direkt som till med du. Detta är enda gången som icke-

heterosexuella placeras i det snävaste deiktiska rummet.  

 Den stora användningen av man medför även att det deiktiska rummet i stor utsträckning skiftar, 

vilket framgår i exempel 6.  
(6) Många tycker om att man håller om kuken med handen, gärna precis under ollonet, och kramar om skaftet 
och samtidigt rör handen upp och ner. Hur mycket man ska klämma åt får man kolla av, men det är vanligt att 
man tycker att det är skönt när det kramar åt lite. Däremot får man vara försiktig med hur hårt eller långt ner 
man drar huden på kukskaftet. Om man drar ner den för långt och för hårt kan det göra ont (Ullholm 
2013:22). 

 

I exempel 6 som har 6 man byter man referent två gånger. Det deiktiska rummet begränsas av 

rubriken smeksex och bilden på ett olikkönat par som har smeksex. Många kontrasteras mot det 

fjärde man (person med kuk som blir smekt) och de övriga man (person som smeker person med 

kuk) kan begränsas till tjej med hjälp av bilden. I detta exempel har jag tolkat det man som begräns-

as av många som explicit manlig referent och de övriga som implicit kvinnlig referent och alla som 

implicit olikkönat sex. 

Tabell 4.2.2 Explicit och implicit omtal och tilltal fördelat på sexualitet  

Mottagare man Imperativ du Övrigt omtal 
Olikkönat20 153 (110) 3 (3) 1 (1) 41 (24) 
Samkönat 3 (1) – – 4 
Samlag 4921 4 – 33 

Tabell 4.1.2 visar att det är en stark övervikt av olikkönade relationer även i textmaterialet, både vid 

omtal och tilltal. Jag har valt att göra samlag till en egen kategori då det enligt broschyrens defini-

tion kan syfta på både sex mellan en tjej och en kille och mellan två killar men inte på två tjejer. 

Samlag med specifikt olikkönat sex som referens räknas med både i samlag och olikkönat sex.  
(8)Har man vaginal eller analsamlag bör man använda kondom. Det är det enda skyddet mot könssjukdomar. 

                                                
20 Siffran inom parantes är implicita referenser. 
21 27 kan inkludera olikkönat sex och 4 refererar specifikt på analsamlag, 17 refererar specifikt till slidsamlag. 
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Det gäller om det är två killar som har analsamlag eller en tjej och kille som har samlag vaginalt eller analt 
(Ullholm 2013:29). 

 
(9)Om tjejen sitter ovanpå med kuken i slidan, så kan hon eller killen samtidigt röra vid klitoris. Tempot och 
hur mycket man ska röra sig är olika, man får känna efter vad som passar en själv och den andre (Ullholm 
2013:27). 

I exempel 8 kan alla som har samlag inkluderas i de två man även om det bara är en kille och en tjej 

som kan ha både vaginal- och analsamlag. I exempel 9 är det däremot bara olikkönade par som kan 

inkluderas i man. Som framgår av exempel 8 och 9 inkluderas olikkönade par alltid i det snävaste 

deiktiska rummet när samkönade par inkluderas. Det samma gäller dock inte för samkönade par 

som placeras i ett vidare deiktiskt rum. Det är även endast olikkönade par som avbildas på sidorna 

om samlag. Därför kan alla samlagsreferenser ses som implicit olikkönat sex. Det stämmer även 

med diskursen (se avsnitt 2).  

 I Tabell 4.1.3 visas omtal och tilltal fördelat på kön. Det framgår att killar tilldelas lite mer direkt 

tilltal än tjejer. Det är även killar som är avbildade på de två sidor med snäva deiktiska rum för du 

(ex.1 & 2). Imperativen som är jämnt fördelade mellan tjejer och killar kan delas in i råd för skönare 

sex som i “Testa att stryka med tungspetsen försiktigt på insidan av den andres läpp.” och avrådan 

från skadliga praktiker eller smärta som i “Om det gör ont, gör något annat som är skönt istället”.22 

Tabell 4.2.3 Explicit och implicit omtal och tilltal fördelat på kön 

Mottagare Imperativ du man övrigt omtal Totalt 
Kille (cis)23 2 (2) 2 (2) 44 (32) 31 (11) 79 (47) 
Tjej (cis) 2 (2) 1 (1) 22 (7) 35 (2) 60 (15) 
Inte cis – 1 2 5 8 
Totalt 4 4 68 71 147 

Tabellen visar vidare att samtliga kategorier förutom övrigt omtal har en övervikt för killar. Det är 

även en stor övervikt för cispersoner vilket samtliga analyser visar. Det pekar på att huvudmottagar-

en är kille och att tjejer placeras på lite större avstånd. I Tabell 4.2.4 presenteras de tre vanligaste 

omtalen fördelat på tjejer, killar och övriga, där övriga refererar till alla som inte går att avgränsa till 

antingen killar eller tjejer.24 

 

 

 

                                                
22 Riktas till tjej som har slidsamlag. 
23 Siffran inom parantes är implicita referenser. 
24 killar och tjejer, alla etc. 
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Tabell 4.2.4 De vanligaste omtalen med indefinita pronomen  

Omtal25 Tjej Kille Övriga Totalt 
 Beg.26 Kon.27 Beg. Kon. Beg. Kon. Beg.  Kon. 
den andra – 8 – 2 – 16 – 28 
någon – 3 1 2 1 14 2 24 
andra 1 4 1 3 3 6 5 13 
många 3 3 2 1 4 1 9 5 
Totalt: 4 18 4 8 8 37 16 63 

Omtalen i tabell 4.2.4 är representativa även för övrigt omtal i broschyren; tjejer omtalas mer än 

killar och de flesta omtalen kontrasteras mot man. De flesta av “övriga” den andra går att tolka som 

“tjej” då det oftast kontrasteras mot ett man som tolkas som kille eller inte har begränsats till något 

kön. Den andre som främst är maskulinum28 används även 5 gånger vilket förstärker tolkningen av 

samtliga den andra som främst tjej. Det förekommer inget omtal eller tilltal som refererar till klass, 

hudfärg eller annat än normfunktionalitet. Etnicitet/religion syns dock lite i texten i form av referen-

ser till omskärelse. Det finns 4 man som syftar på omskurna personer. En omskuren kille eller inte 

har förhud begränsar 2 man; 1 man begränsas av omskurna tjejer, en del, vissa, andra och 

omskuren tjej; och 1 man av alla omskurna personer. Vidare ges killar utan förhud inkludering i 

övrigt tilltal och omtal till killar genom hela broschyren medan omskurna tjejer exkluderas.  

 Precis som i Lind Palickis undersökning begränsas man sällan till ett snävt deiktiskt rum, det 

kontrasteras och begränsas däremot i viss utsträckning av intilliggande pronomen och nominalfraser 

och därmed skapas hierarkier mellan mottagarna, trots den stora användningen av man och trots att 

det deiktiska rummet i väldigt liten utsträckning snävas in med restriktiva attribut (jfr Lind Palicki 

2010:75). Detta beror även delvis på ordningen som saker presenteras i. Precis som i bilderna pla-

ceras det som följer heteronormen först och det normbrytande presenteras senare vilket bidrar till att 

förstärka normen, enligt principen att ny information placeras efter det som är känt (Lind Palicki 

2010:64; jfr tema & rema i Holmberg & Karlsson 2006:143). Detta beror även på att bilderna som 

begränsar det deiktiska rummet främst visar normpersoner (avsnitt 4.1). Att personer som följer het-

eronormen är huvudmottagaren är inte förvånande, samma resultat finns i andra sexualrådgivning-

sundersökningar (t.ex. Bolander 2009, Nysäter 2004, Bäckman 2003). Det var även författarens mål 

att inkludera så många som möjligt utan att exkludera de mest konservativa (Ullholm 2014-11-18).  

4.3. Presuppositioner 

Presuppositioner är det som presenteras som en bakgrund till de påståenden som texten för fram, 

det är information som gäller även om en sats negeras (Hellspong & Ledin 1997:127).  

                                                
25 Siffrorna inkluderar implicita referenter. 
26 Begränsar det deiktiska rummet för man. 
27 Kontrasterar det deiktiska rummet för man. 
28 i talspråk kan den andre även fungera könsneutralt (Hultman 2003:4.1.2.2). 
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 (10) Presupposition: Tjejer stimulerar främst klitoris vid sex. 
 
Explicit uttryckt: De allra flesta tjejer tycker att det är skönast att bli smekta runt eller på klitorisollonet 
(Ullholm 2013:23). 
Implicit uttryckt: Även som omskuren tjej kan man hitta sätt att njuta av sex. Det mesta av klitoris finns kvar 
inne i kroppen [...] (Ullholm 2013:7). 

 

Exempel 10 visar en presupposition som uttrycks både explicit och implicit i texten, och de flesta 

presuppositionerna om kön och sexualitet i texten uttrycks på detta sätt. Ett par presuppositioner ut-

trycks även motstridigt i texten. Ett lågt antal presuppositioner gör enligt Hellström och Ledin texter 

tydligare eftersom texten då inte förlitar sig på läsarens förkunskaper om ämnet (1997:127). Därför 

stämmer resultatet väl med att huvudmottagaren är någon som är oskuld och kan antas ha dålig 

kunskap om diskursen (se avsnitt 4.2).  

 Analysen utgår från de normer som finns inom diskursen (avsnitt 2) och tidigare nämnda dis-

krimineringsgrunder, eftersom det är dessa som är intressanta att studera för att se om RFSU är 

normbrytande och inkluderande.  

 Nedan följer representativa exempel på hur textens presuppositioner om kön och sexualitet har 

analyserats, följt av en sammanfattning av övriga presuppositioner som rör sexualitet, kön och mot-

tagarna, utifrån tidigare nämnda diskrimineringsgrunder (avsnitt 3.2.1). Efter det följer en jämförel-

se mellan broschyrens normer kring sexualitet och Rubins modell för sexuella hierarkier (bilaga 2).  

Tablå 4.3.1 Exempel på presuppositioner om kön 

Presuppositioner Meningar 
Kroppens kön bestäms inte av könsidentiteten. Det 
är könsidentiteten som bestämmer personens kön. 

Några personer som föds med en tjejkropp är och känner sig 
inte som tjejer, utan som killar och vill ses som killar. 

Det finns två kroppsliga kön Båda könen består av delar... 
Det finns två könsidentiteter, killar och tjejer Alla killar och tjejer kan få orgasm och utlösning. 
Killar/killkroppar har kuk Killar håller ofta om kuken och drar huden på skaftet fram och 

tillbaka när de onanerar. 
Tjejer/tjejkroppar har fitta Tjejer drar vanligtvis ett eller flera fingrar fram och tillbaka på 

eller runt om klitoris ollon, förhud och blygdläpparna. 

Presuppositionerna i tablå 4.2.1 kan sammanfattas på följande vis. Det finns två kroppsliga kön som 

bestäms utifrån anatomi (killkroppar har kuk och tjejkroppar har fitta) och två könsidentiteter, som 

en person väljer själv. Dessa presuppositioner motsägs explicit i texten; “alla är inte heller antingen 

kille eller tjej. Alla vill inte definiera vilket kön de har” (Ullholm 2013:5). Resten av broschyren 

delar upp kön i tjejer och killar baserat på könsorgan (se avsnitt 4.1, 4.2).  

 I tablå 4.3.2 presenteras presuppositioner kring sex. De kan sammanfattas som att sex sker 

mellan två personer, det ska vara skönt för båda, vilket betyder att det inte ska göra ont.29 Du ska 

                                                
29 Det finns inga referenser till sex mellan fler än två personer annat än bilden på sida 33.  
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försöka förstå vad den andra vill göra men behöver inte få samtycke i förväg.30 Samlag är normen 

och sker främst mellan en tjej och en kille, andra typer av sex kan vara förspel eller ett substitut för 

sex med kuk. Samlag ges även störst utrymme i broschyren vilket framkommer även i tidigare 

analyser (avsnitt 4.1, 4.2). 

 Det finns inga motsättningar i texten till presuppositionerna om att sex är mellan två personer, att 

det ska vara skönt för båda eller att smärta är dåligt. Smärta eller obehag vid sex (främst samlag) 

tillskrivs tjejer eller personer som har sex med en kille. Det betonas i broschyren att man ska lyssna 

på sin egen vilja till att ha sex samt att sex ska ske på bådas villkor. Den som inte vill något tilldelas 

dock största ansvaret för att uttrycka det även om den andra ska sluta om hen förstår att samtycke 

inte finns.31 Den som ska uttrycka att hen inte vill är främst tjej.32 Det görs även flera kopplingar 

mellan tjejer och att sex gör ont eller är obehagligt samt att inte vara kåt (avsnitt 4.3.2). Kontext-

analysen visar även att tjejer förknippas mer med att ha sex mot sin vilja (t.ex. Lundgren & 

Sörensdotter 2004). 

Tablå 4.3.2 Exempel på presuppositioner om sex 

Presuppositioner Meningar 
Sex ska inte göra ont. Om det gör ont, gör något annat som är skönt istället. 
Sex sker mellan två personer. Ibland kanske man vill smeka sig själv inför någon, 

samtidigt som den andra smeker sig själv. 
Samlag är det normala i ett förhållande. En del vill vänta med samlag. Om man har blivit 

tillsammans med någon och aldrig har haft samlagssex är 
det ganska vanligt att man har annan typ av sex först. 

Slidsex är ett alternativ till slidsamlag där kuken byts 
ut mot fingrar eller en dildo. 

En tjej, eller en kille, kan ge en tjej slidsex som på många 
sätt liknar slidsamlag. Man kan till exempel använda 
fingrar eller en dildo i slidan. 

Båda ska vilja utföra de sexuella handlingarna. Ömsesidighet betyder att man bryr sig om varandra och 
tänker på att det ska kännas bra för den andra också. 

Uttryckligt samtycke behövs inte innan men det är 
fel att ha sex med någon som fysiskt eller verbalt 
uttrycker ovilja mot det en gör.33  

Märker man av att den andra inte verkar gilla det man gör 
så slutar man med det. 

Killar har samlag med tjejer och deras slida anpassar 
sig till kukens storlek. 

Undersökningar visar att storleken [på penis] inte spelar 
någon roll för hur nöjd man34 är med sitt sexliv. 
Slidan kan knipa om ett lillfinger, och den känsligaste 
delen av slidan sitter närmast öppningen. 

Det finns fler presupposition än de som presenteras i Tablå 4.1.1 och 4.1.2 men av utrymmesskäl 

har jag valt att inte skriva ut alla med exempelmeningar utan resterande sammanfattas i tablå 4.3.3. 

Det är inte en komplett lista över alla presuppositioner som återfinns i texten utan endast de som är 

relevanta i förhållande till diskursen och diskrimineringsgrunderna. 

                                                
30 Denna presupposition vänder sig främst till killar (se Tablå 4.2.4). 
31 Ömsesidighet berör främst olikkönade par och det är främst killar som ska förstå och tjejer som ska säga nej.  
32 Broschyren är heteronormativ (se avsnitt 4.2 och 4.1) och bilderna visar ett olikkönat par, där killen frågar hur en ska 
veta vad den andra vill (Tablå 4.1.1).  
33 De betonar vikten av att sex ska ske på bådas villkor men samtidigt bygger inte texten på samtycke till det du vill 
göra utan nekande till det du inte vill göra.  
34 Omtalsanalysen visar att detta man främst syftar främst på killar.  



 30 

 Funktionalitetspresuppositionerna är bara ett urval av alla som finns i texten då det genomgående 

är normalfunktionalitet som förväntas. Omvärldspressupositionerna representerar dock samtliga 

referenser till omvärlden; de antyder att mottagaren inte har ont om pengar då hen har fickpengar 

och råd med fritidsintressen, vilket kan tolkas som att mottagaren främst är medelklass, vilket även 

är normen inom sexualrådgivning (Ambjörnsson 2006:68). Presuppositionerna kring kön, sex och 

mottagarna är komplement till de tidigare nämnda (tablå 4.3.2 & 4.3.1). Likt tidigare presuppositi-

oner uttrycks flera av dem även explicit i texten. Det som endast uttrycks genom presuppositioner är 

att läsaren vill ha sex, vilket endast motsägs i broschyrens inledning (Ullholm 2013:2). Att både 

tjejer och killar kan vara omskurna nämns explicit men tjejer inkluderas enbart i tilltalet i delar som 

handlar om omskärelse medan omskurna killar inkluderas som mottagare i hela broschyren.  

 Det uttrycks både genom presuppositioner och explicit, att tjejer främst stimulerar klitoris för att 

uppnå orgasm, att killar främst stimulerar skaftet på penis. I kombination med referenterna till att 

sex/samlag gör ont för tjejer styr repliken tolkningen av “många har till och med lättare för att få 

orgasm av den här typen av sex [hångel, gnidsex, oralsex eller smeksex]” till att många främst är 

tjejer (Ullholm 2013:31). Valet att avstå från samlag blir därmed främst fördelaktigt för tjejer. Både 

killar och tjejer förväntas onanera, vilket ses som bra. Killars prestationskrav, att tjejer har svårt att 

veta om de vill ha sex, att sex sker i mörker och att sex främst är slidsamlag uttrycks endast genom 

presuppositioner. 

Tablå 4.3.3 Presuppositioner om sexualitet, kön och mottagare 

Område Presupposition 
Funktionalitet Mottagaren har en normalfunktionell kropp utan begränsad rörelseförmåga eller nedsatt hörsel, 

syn, känsel eller kroppslig förmåga att njuta av sex.  
Mottagarens 
omvärld 

Går i skolan, tränar, har mobiltelefon, tillgång till internet, pengar till tuggummi, vänner, föräldrar, 
syskon och fritidsintressen. 

Killar Kan vara omskurna. Får stånd vid upphetsning och kan förlora det vid nervositet. Har svårt att 
hitta klitoris.35 Har ett krav på sig att kunna prestera vid samlag.  

Tjejer Kan få ont vid samlag och blir våta vid upphetsning, vilket krävs för att sex ska vara skönt. De kan 
ha svårt för att veta om de vill ha sex. De flesta tjejer gillar att få brösten smekta och behöver 
stimulera klitoris för att nå orgasm.  

Sex  Sex är skönt och läsaren vill ha sex. Sex med andra har man i mörker, då ligger man ner och är 
halvnaken. Samlag betyder främst slidsamlag. Båda ska smekas och vara aktiva vid sex, ingen ska 
vara väldigt passiv. Tjat och påtryckningar kan göra att någon har sex mot sin vilja. Det går att 
höra på andning och se på kroppsspråk om någon vill ha sex. 

Onani Onani är en sorts sex som de flesta har. 
 

Att prestationskrav ger killar potensproblem, att tjejer inte vet om de vill ha sex samt att slidsamlag 

är riktigt sex är vanliga föreställningar (se t.ex. Backman 2005:84-85, Lundgren & Sörensdotter 

2004). Det uttrycks ett flertal gånger att det finns alternativ till slidsamlag som till och med kan 

passa bättre för vissa. Det kan därmed ses som en presupposition i diskursen som författaren vill 

                                                
35 Det gäller person som har sex med tjejer eller en kille som har sex med tjejer.  
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motverka, vilket även framkom vid intervjun (Ullholm 2014–11–18). De tre sista presupposition-

erna om att båda ska vara aktiva vid sex, att det går att övertala någon annan att ha sex samt att det 

går att förstå om någon vill ha sex uttrycks också bara genom presuppositioner.  

 Samtliga presuppositioner återfinns i minst en av de undersökningar som refererats till tidigare 

(avsnitt 2). Diskursens normer, kring att tjejer förväntas vilja ha mindre sex än killar, ställa upp på 

sex och att det endast är tjejer som har sex mot sin vilja (t.ex. Bäckman 2003:188ff, Lundgren & 

Sörensdotter 2004:200 ff.) motsägs delvis i texten genom tidigare nämnda fokus på ömsesidighet. 

Det är dock flera presuppositioner som stämmer med att det är tjejer som har sex mot sin vilja, att 

det är de som har svårt att veta om de vill ha sex samt att de får ont vid sex och samlag, vilket beror 

på deras brist på upphetsning. Det är även några presuppositioner som stämmer med vanliga försvar 

i våldtäktsmål, det vill säga, att det inte behövs uttryckligt samtycke till handlingar utan att det går 

att höra och känna om den andra vill något.36  

 Vid jämförelse av de normer som förmedlas i RFSU:s broschyr, sexualrådgivningsdiskursen som 

presenteras i avsnitt 2.1 och Rubins sexuella hierarkier (Bilaga 2) är det tydligt att det finns både 

skillnader och likheter i vad som förespråkas och anses vara normalt. Innercirkeln visar sexuella 

praktiker som ses som önskvärda och normala och yttercirkeln vad som anses vara avvikande och 

onormalt (Rubin1984:281). I tablå 4.3.4 redovisas en jämförelse mellan broschyren, diskursen och 

Rubins sexuella hierarkier. 'Båda' står för att inget förespråkas,'–' för att det inte uttrycks och '/' att 

båda förekommer, men den andra mindre.  

 Det framgår att broschyren har friare syn på sexualitet både i förhållande till diskursen och i 

förhållande till Rubins sexuella hierarkier när det gäller förhållanden, byte av sexpartner, porr och 

onani. Att äktenskap eller avhållsamhet inte syns alls i broschyren kan ses som att den förespråkar 

det som av Rubin kallas synd. Att förespråka sex utan reproduktivt syfte ligger i linje med RFSU:s 

mål om en lustbejakande sexualitet (RFSU 2008). Samlag som är normen inom diskursen (se t.ex. 

Bolander 2009:96, Nysäter 2004:49) ges dock ett stort utrymme och presenteras som normen i en 

relation. 

                                                
36 Vanliga försvar som leder till friande domar är att en inte har förstått att den andra inte velat ha sex eller inte har haft 
uppsåt att våldta (t.ex. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/man-frias-trots-nej-fran-kvinna_8884602.svd, 
http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/769765-gruppvaldtagen-och-flaskvaldtagen-men-flera-friande-domar).  
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Tablå 4.3.4 Normer i Sex – på ditt sätt och diskursen i förhållande till Rubins sexuella hierarkier 

Rubins sexuella hierarkier I diskurs I broschyr Diskuteras 
Monogam/promiskuös monogam  båda nej 
Reproduktiv/icke-reproduktiv icke-reproduktiv icke-reproduktiv nej 
Gratis/mot betalning gratis (samtycke)37 samtycke ja 
Tvåsamt/ensamt/grupp tvåsamt/ensamt Tvåsamt och ensamt ja 
Förhållande/tillfälligt förhållande/tillfälligt båda ja 
Jämngamla/åldersskillnad jämngammal jämngammal ja 
Hemma/i parken – – – 
Utan porr/med porr främst utan porr båda nej 
Kroppen/hjälpmedel – kroppen/hjälpmedel nej 
Vanlig sex/SM vanlig vanlig nej 
Hetero/homo hetero/homo hetero/homo ja 
Äktenskap/synd – – – 

Sex – på ditt sätt följer tydligt Rubins sexuella hierarkier när det gäller att förespråka vanligt sex, 

det vill säga, sex utan smärta, med stimulans av kön framför anal, framför SM38 och analsex. Bro-

schyren framställer onani lika självklart som sex med andra personer men tvåsamt sex är att föredra 

framför sex i grupp. Därmed stämmer broschyren väl även med övriga sexualrådgivningsdiskursen 

(t.ex. Bolander 2009, Bäckman 2003) men framförallt kvinnors onani ses som skamligt bland elever 

(Bäckman 2003, Lundgren & Sörensdotter  2004). Sex med liten åldersskillnad förespråkas i 

Rubins sexuella hierarkier, diskursen och i broschyren. I broschyren och diskursen kan det förklaras 

med att det är olagligt för någon över 15 att ha sex med någon som är yngre. RFSU är dock kritiska 

mot utformningen av den här lagen då de anser att den skapar problem för ungdomar under 15 år 

som har sex med jämnåriga ungdomar (RFSU 2008:10). Porr nämns väldigt lite i broschyren och 

enbart i referens till vad som kan göra en upphetsad; fantasier och sexiga bilder presenteras även 

som möjliga vid onani men vid sex med andra personer förespråkas fokus på situationen. Inom 

övrig sexualrådgivning är porr omdiskuterat (Bolander 2009, Lundgren & Sörensdotter 2004). Det 

finns inga referenser till sex mot betalning i texten men eftersom ömsesidig vilja till sex förespråkas 

och avstånd tas från att pressa någon till att ha sex tolkar jag det som att sex utan betalning är det 

enda alternativet som broschyren presenterar. RFSU presenterar hjälpmedel som möjligt vid onani 

eller som substitut för kuk men fokus är framförallt på sex med enbart kroppen i texten och inga 

bilder visar sexleksaker, detta liknar Bolanders resultat (2009:135). Homosexualitet presenteras 

både med bilder och i texten som ett alternativ även om majoriteten av bilderna visar heterosexual-

itet och vaginalt samlag ges stort utrymme. Det kan därmed ses som ovanligt eller avvikande men 

inte oönskat, vilket stämmer med övrig sexualrådgivning (t.ex. Bolander 2009:95–98, Bäckman 

2003:96) men inte lika tydligt med normer bland ungdomar (Bäckman 2003:88–92, Lundgren & 

Sörensdotter 2004:175). Bolanders material är det som visar störst likheter med mitt både när det 

kommer till skaparens syfte och resultatet av undersökningarna.  
                                                
37 Jag har tolkat samtycke som motsvarande gratis.  
38 “SM” är Rubins definition av BDSM. 
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4.4. Modalitet 

Modalitetsanalysen utgår från de tablåer med modalverb och modala interpersonella satsadverbial 

som presenteras av Holmberg och Karlsson (2006:67–68). Jag har valt att även inkludera adverbial-

en aldrig och sällan, som räknas som negerad vanlighet,39 och de negerade versionerna av samtliga 

adverbial för att inte missa saker som anses som icke önskvärt. Det är endast inte alltid som finns i 

materialet, det har jag kategoriserat som medelhög vanlighet. I tablå 4.4.1 presenteras de modala 

interpersonella satsadverbial som finns i texten. De är indelade efter olika typer av modal bedöm-

ning i enlighet med Holmberg och Karlssons beskrivning. Det är inga kompletta listor men de bör 

ändå täcka in en stor del av modaliteten i texten och tillräckliga för att uttala sig om textens 

auktoritet och grad av normering.  

 Tablå 4.2.1 visar att sannolikhet nästan enbart uttrycks med låg grad av modalitet, vanlighet 

främst med medelhög och låg; villighet och förpliktelse uttrycks väldigt lite med modala adverbial 

men endast med medelhög och hög grad. Det är även en väldigt liten ordvariation där tre adverbial 

kanske, ibland och ofta/oftast står för mer än hälften av modaliteten. Resultatet visar därmed på att 

texten främst använder satsadverbial för att tona ner vanligheten och sannolikheten i textens yttra-

nden. Kanske används främst för yttranden om mottagarnas tankar kring olika saker. Två av tre 

vanligtvis syftar på tjejers förmåga att lubricera och ofta/oftast, sällan och ibland syftar nästan 

enbart på vad som är skönt eller obekvämt vid sex. Alltid syftar på att analsex kräver glidmedel och 

att sex ska vara ömsesidigt. Samtliga gärna modifierar vill vid uttryck av främst killars vilja. Helst 

syftar på att en flirt ska kunna besvaras.  

Tablå 4.4.1 Vanliga modala interpersonella satsadverbial  

Modalitetstyp Grad Ord Antal  
Sannolikhet Låg 

 
nog 1  
kanske 25  

Medelhög antagligen 1  
Hög säkert 1  

Vanlighet Negerad aldrig 2  
sällan 3  

Låg ibland 18  
Medelhög ofta/oftast 16  
 vanligtvis 3  

inte alltid 2  
Hög alltid 3  

Villighet Medelhög gärna 2  
Förpliktelse Hög helst 1  
Totalt:  78  

I Tablå 4.4.2 presenteras de modalverb som har analyserats och det totala antalet verb i varje kate-

gori. Tablån inkluderar även ord som inte finns i materialet. Satsens betydelse måste tas med för att 

bör, ska, måste och kan ska gå att kategorisera (Holmberg & Karlsson 2006:67).  
                                                
39 De nämns men är inte med i tablåerna (Holmberg och Karlsson 2006:68). 
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Tablå 4.4.2 Vanliga modalverb och deras funktion på olika modalitetsskalor 

Modalitet Låg grad Medelhög grad Hög grad 
Sannolikhet kan, lär bör ska, måste 
Vanlighet kan  brukar40 
Förpliktelse kan, får bör ska, måste, behöver 
Villighet kan vill ska, måste 
Antal 209 33 49 

I tabell 4.4.1 presenteras alla undersökta verb och hur många gånger de förekommer.  

Tabell 4.4.1 Undersökta modalverb  

Verb kan vill ska får behöver brukar måste bör lär 
Antal 195 46 38 9 9 5 2 1 – 
Negerad – 5 – 3 8 – – – – 
Totalt   323         

Lär finns inte i materialet, bör finns 1 gång och uttrycker förpliktelse och de 2 måste uttrycker 

förpliktelse. Får41 och behöver som båda uttrycker förpliktelse förekommer 9 gånger. Vanlighet 

uttrycks endast som hög eller låg och de 5 brukar har räknats med i hög grad. Det finns 195 kan 

vilket gör det till det klart vanligaste modala verbet och det femte vanligaste ordet i hela broschyr-

en,42 följt av 46 vill och 38 ska, tillsammans står de för 87 % av de modala verben. Jag har även 

undersökt de negerade formerna av alla modalverb, de som finns i materialet är 8 behöver inte, 5 

vill inte och 3 får inte; de har kategoriserats som medelhög grad av förpliktelse, hög grad av 

förpliktelse och låg grad av villighet. 

 Eftersom språkhandlingar inte har analyserats går det inte att säga vilken typ av modalitet kan 

uttrycker. Det har inte inkluderats i min tilltalsanalys och därför har kan och ska varit svåra att 

kategorisera. Jag har istället fokuserat på en mer ingående analys av vad som uttrycks med de tre 

vanligaste modalverben. Kan används främst för olika möjliga sexuella praktiker eller påståenden 

om mottagarens känslor, vilket liknar användningen av ofta/oftast, ibland, sällan och kanske. De 

öppnar därmed upp för att det finns andra sätt att ha sex på och för att mottagaren kan känna på 

andra sätt, vilket minskar RFSU:s normerande styrka. Vill används främst för att betona valfrihet i 

sexualpraktiker för mottagaren och att den person som till exempel blir smekt bestämmer hur det 

ska ske. Ska används främst för sannolikhet och villighet samt för yttranden om samhällsnormer 

och även i de hypotetiska frågorna från ungdomar, det kan inte ses som ett uttryck av RFSU:s 

ståndpunkt. De ska som modifierar förpliktelse berör att sex ska vara ömsesidigt, att glidmedel ska 

användas vid analsex, att alla har rätt att välja hur de vill ha sex, att alla ska ha samma rättigheter 

samt att kåthet är nödvändigt för skönt sex.  

 Resultatet av båda modalitetsanalyserna visar att modalitet främst uttrycks med modalverb samt 
                                                
40 Både medelhög och hög grad av vanlighet- har räknats med i hög.  
41 Finns även 15 ggr som huvudverb. 
42 efter man, det, och och att 
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att det främst är tre satsadverbial (kanske, ibland och ofta/oftast) och tre modalverb (kan, vill och 

ska) som används i texten. Den visar även att modaliteten förminskar broschyrens normering och 

auktoritet genom att främst presentera olika möjliga sätt att ha sex på. Det vanligaste är även hög 

grad av villighet vilket gör att valfrihet betonas. Det stämmer väl med Ullholms mål; att sex går att 

ha på olika sätt och att alla kan välja det de själva vill. De fokusgrupper43 som fick läsa broschyren 

och svara på frågor menade också enligt Ullholm att valfrihet och variation förmedlades genom bro-

schyren (Ullholm 2014-11-18).  

 Modalitet går även att uttrycka på andra sätt än de som har undersökts här; det finns fler verb och 

adverb som uttrycker modalitet och det finns flera inkongruenta sätt att uttrycka modalitet 

(Holmberg & Karlsson 2006:69). Mitt material visar dock på en väldigt hög andel kongruent mod-

alitet vilket talar för att en undersökning av inkongruent modalitet inte hade lett till annorlunda 

resultat eftersom stor del av modaliteten redan bör ha täckts in. Vidare indikerar den höga andelen 

adverb att texten är informell eller talspråklig (Melin & Lange 1995:159).  

4.5. Läsbarhet 

LIX-testet ger texter ett läsbarhetsindex baserat på andelen långa ord och textens genomsnittliga 

meningslängd. Det tolkas sedan efter en skala där texter med ett LIX-värde på 30 och under klassas 

som mycket lättlästa, 30–40 som lättlästa, 40–50 som medelsvår, 50–60 som svår och värden på 60 

och uppåt som mycket svårlästa (LIX-räknare 2014-9-23). den undersökta broschyren har LIX-

värdet 30, vilket indikerar att texten är mycket lättläst. Det ligger dock precis på gränsen till lättläst. 

Texten har i genomsnitt 15,41 ord per mening och 14,46 % långa ord. Jag gjorde även ett LIX-test 

på broschyrens olika avsnitt och alla hamnade på ett LIX-värde mellan 30–40. Det låga LIX-värdet 

stämmer väl med att det finns ett antal talspråkliga eller informella uttryck i texten, däribland sen, 

snack, ok, ju, nätet och liksom, med de övriga analysernas resultat och författarens avsikt (Ullholm 

2014-11-18). En låg grad av ordvariation, som framkom i analyserna av pronomen och modalitet 

tyder även det på ett mindre formellt språk (Melin & Lange 1995:159). Den första visade att ett ord 

man stod för majoriteten av referenserna till mottagarna (se 4.2). I den senare analysen framkom det 

att tre verb (kan, vill och ska) och tre satsadverbial (kanske, ibland och ofta/oftast) utgjorde nästan 

all modalitet.  

 

                                                
43 För	  att	  kontrollera	  om	  broschyren	  har	  uppnått	  sitt	  mål	  delades	  enkäter	  ut	  till	  ca	  100	  elever	  på	  3	  olika	  skolor	  i	  
Stockholm,	  med	  elever	  från	  olika	  socioekonomiska	  bakgrunder.	  Eleverna	  var	  14–	  16	  år	  gamla,	  samt	  tre	  

fokusgrupper	  om	  åtta	  personer	  som	  fick	  svara	  på	  mer	  detaljerade	  frågor	  om	  broschyren	  efter	  varje	  kapitel	  

(Ullholm	  2014-‐11-‐18).	  
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5. Sammanfattande diskussion  
I detta kapitel sammanfattas resultaten utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. Syftet är att 

undersöka hur väl utformningen av sexualrådgivningsbroschyren Sex – på ditt sätt: om sex för unga 

(Ullholm 2013), stämmer med den normbrytande och inkluderande sexualrådgivning som RFSU 

förespråkar i sitt idéprogram, och frågeställningarna till broschyren: hur framhäver eller förminskar 

RFSU sin auktoritet, på vilket avstånd placeras olika mottagare, hur lättläst är texten och vilka 

normer förmedlas i broschyren. Frågeställningarna till den diskursiva och sociala praktiken: vilka 

var målen med broschyren och vad gjordes för att uppnå dem och vilka normer kring kön och 

sexualitet har tonåringar att förhålla sig till i skolan, besvaras i anslutning till de andra frågeställ-

ningarna. Slutligen följer förslag på förändringar i en eventuell omarbetad upplaga av broschyren.  

  Första frågeställningen, hur RFSU framhäver eller förminskar sin auktoritet, besvaras främst 

genom modalitetsanalysen som visar att författaren med hjälp av en stor mängd modalverb och en 

lite mindre mängd modala interpersonella satsadverbial förminskar sin auktoritet och istället beton-

ar valfrihet och egen vilja (se avsnitt 4.4). Texten har även en låg andel direkt tilltal vilket minskar 

att en mottagare blir direkt utpekad och därmed minskar textens auktoritet (se avsnitt 4.1). Det 

stämmer väl med Ullholms och RFSU:s mål att betona vilja och valfrihet (Ullholm 2014-11-18, 

RFSU 2008:3).  

 Den andra frågeställningen, på vilket avstånd mottagaren placeras, visas genom omtal och 

tilltalsanalysen samt genom bildanalysen (avsnitt 4.1). Här framgår det att mottagaren främst 

omnämns med man och att det deiktiska rummet sällan begränsas genom restriktiva attribut. Det 

deiktiska rummet begränsas dock delvis av intilliggande omtal och kontrasteras mot dem. De flesta 

man hittar sin referent i ett vidare deiktiskt rum, vilket gör att fler mottagare inkluderas. Trots det 

skapas det hierarkier mellan olika mottagare genom att olika personer tilltalas och omtalas i olika 

ordning och olika ofta (avsnitt 4.2). Bilderna påverkar också det deiktiska rummet och förstärker 

normer (avsnitt 4.1). Killar placeras oftare än tjejer i ett snävare deiktiskt rum; det gäller även 

övriga normavvikande personer, d.v.s. de som inte är cis, inte har olikkönat sex eller inte vill ha sex. 

Extra marginaliserade blir tjejer som har sex med tjejer, som aldrig ges eget tilltal och omtalas 

väldigt lite. Resultaten är väldigt lika de broschyrer med stor andel man och omtal som Lind Palicki 

har analyserat (2010:70–80).  

 Den tredje frågeställningen, om textens lättlästhet besvaras främst genom ett LIX-test, som 

indikerar att texten är mycket lättläst (avsnitt 4.4). De andra analyserna talar också för en informell 

eller talspråklig text med många pronomen, mycket modalitet och ett flertal talspråkliga ord. Ana-

lyserna av pronomen och modalitet visar även på en låg grad av ordvariation. Den stora växlingen 

av referenser för man gör dock texten något mer svårläst. Därför tycker jag att författaren har 
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lyckats med sina språkliga avvägningar för att använda ett språk som ungdomar förstår (Ullholm 

2014-11-18).  

 Den fjärde och sista frågan om broschyrens normer har studerats på fyra olika sätt, genom bild-

analys, genom analys av mottagaranpassningen, broschyrens modalitet och presuppositionerna.  

  Normerna som framkommit är väldigt lika de i Bolanders undersökning och även de som lärs ut 

i den undervisning som Bäckman har studerat (Bolander 2009:180–190, Bäckman 2003:65 ff.). 

Normerna skiljer sig mer från de som framkommer vid tidigare forskning om biologiböcker 

(Nysäter 2004) och normer i skolan (t.ex. Bäckman 2003, Lundgren & Sörensdotter 2004). Bilderna 

visar främst normpersoner men lite variation i hudfärg och funktionalitet. Hudfärg är helt osynligt i 

texten och normfunktion förväntas. Vid intervjun med Ullholm bekräftas även detta och hen menar 

att det är lättare att visa funktionsvariation i bilder än att uttrycka det i text (2014-11-18). I texterna 

får etnicitet/ religion visst utrymme i form av referenser till omskärelse men endast omskurna killar 

inkluderas i broschyrens övriga tilltal. 

  En stor del av texten och bilderna ger utrymme för byte av kön på sexpartner och att de sexuella 

praktikerna är oberoende av sexuell läggning, vilket Ullholm även framhåller vid intervjun 

(Ullholm 2014-11-18) Det kan ses som ett brott mot heteronormativiteten (Ambjörnsson 2006:144 

jfr Bolander 2009:193). En person har även ett tämligen androgynt utseende vilket även det utmanar 

heteronormativiteten då den kräver en stark uppdelning mellan män och kvinnor (Ambjörnsson 

2006:59). Genom att visa två olika könsorgan samt endast visa personer med könsuttryck och kropp 

som stämmer överens förstärks dock heteronormativiteten, eftersom uppdelningen av mottagare i 

tjejer och killar kräver heteronormativitet för att vara relevanta (Ambjörnsson 2006:59, Bolander 

2009:193). Att texten har en utgångspunkt i heteronormativiteten syns även i vilka ämnen som tas 

upp. Alla praktiker som presenteras är relevanta vid olikkönade relationer och sedan ges samkönade 

relationer större eller mindre möjlighet att inkluderas i dessa praktiker. Genom att inkludera norm-

avvikelserna i normen osynliggörs de därmed. De får “en sorts erkännande på heteronormens 

villkor” (Ambjörnsson 2006:70). På liknande sätt osynliggörs funktionsvariation, klass, etnicitet 

och hudfärg i normen. I kombination med den osynliggörande inkluderingen i normen presenteras 

normavvikelser efter normen och framställs på så vis som mindre viktiga (Lind Palicki 2010:64). 

Det gör även att de kontrasteras mot varandra och normen förstärks (Ambjörnsson 2006:44, 

Bolander 2009:193).  

 Sammanfattningsvis visar analyserna på att i jämförelse med skolundervisning och samhälls-

normer är RFSU delvis normbrytande och visar en friare bild på sex med större valfrihet med 

betoning på lust. Det finns flera försök till avståndstagande från normer genom att visa på alternativ 

och tona ner normeringen. Den är dock likt annan sexualrådgivning starkt styrd av en heteronorm 
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och huvudmottagare är främst en heterosexuell kille som är oskuld men vill ha samlag. Klass och 

etnicitet visas i för liten utsträckning för att kunna kommenteras men när det kommer till 

funktionalitet, kön och sexualitet tyder resultatet på att Ullholm inte riktigt lyckas med att inkludera 

de som avviker från normen. Hudfärg visas endast i bilderna och här finns viss variation.  

 Att texten inte blir mer inkluderande kan förklaras med Ullholms har velat ha ett enkelt språk 

som inte skrämmer bort mer konservativa läsare (Ullholm 2014-11-18). På grund av mitt val att 

lägga stort fokus på text och bildanalysen och mindre på den diskursiva och sociala praktiken, kan 

jag inte uttala mig med större säkerhet om vilka eventuella anledningar som legat till grund för att 

RFSU:s mål inte uppnås eller möjlig påverkan från konsumtionsprocessen på hur broschyren tas 

emot (jfr Bergström & Boréus 2012:377). 

 Som kritik mot mina analyser kan framföras att de består av mycket tolkning, det kan leda till att 

objektiviteten blir lidande, vilket alltid är ett problem vid diskursanalyser (Bergström & Boréus 

2012:405 ff.). Därför vill jag tydliggöra att mina tolkningar är möjliga, inte de enda, samt ge 

exempel på hur analyser har gått till. Mina resultat har dessutom till viss del stöd i författarens 

uttalanden om texten och liknar resultaten i tidigare forskning. Därför tror jag att mina tolkningar 

både är möjliga och troliga. Användandet av queerteori har även gett mig en teori att basera mina 

tolkningar på (avsnitt 2.2.2). 

 Slutligen vill jag framföra några förslag på möjliga förändringar i en eventuell omarbetning av 

broschyren. Om RFSU vill bli mer inkluderande i sitt tilltal och framföra tydligare normkritik skulle 

jag, utifrån resultaten föreslå följande saker. Det vore bra att se över utformningen av bilderna och 

deras placering samt att placera det normavvikande först då det skulle göra det mer inkluderat. För 

att vara mindre cisnormativa skulle de kunna undvika formuleringar som båda könen, båda och 

tjejer och killar och istället välja formuleringar som alla, oavsett kön och flera kön. Min undersök-

ning indikerar även att det inte räcker att mottagaranpassa med man, och för det mesta låta alla 

inkluderas i omtalet, för att vara normbrytande, det krävs uttryckliga brott mot normen och ifråga-

sättanden. Jag skulle också rekommendera att formuleringarna kring ömsesidighet ses över med 

fokus på vem som tilldelas ansvar för om sex inte är ömsesidigt. Det vore även en intressant ingång 

för framtida forskning, att kritiskt granska ömsesidighet, samtycke och ansvar mer ingående i 

sexualrådgivningsmaterial. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Personer i broschyren med numrering 

 
 

 
Publicerade med tillstånd av Ullholm (2014-12-12). 
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Bilaga 2. Rubins sexuella hierarkier  

 

 

(Rubin 1984:281, svensk översättning i Ambjörnsson 2006:86).  

 

Innercirkeln visar det som är önskvärt och yttercirkeln sådant som är icke-önskvärt.  

 


