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Abstract 
This essay is about conflicts between feminist theory and lived male sexuality. By 

interviewing four male feminist identified young activists this studie examines how these men 

solve potential conflicts between sexual desires and feminist ideals and how their identities 

are created with regards to feminist theory. A qualitative poststructuralist approach is used 

where feminst discourses set outs different ways for the men to interpret themselves as 

feminist subjects. The study concludes that these men distance themselves from what they 

find as different kinds of hegemonic masculinities, such as: activity, dominance and 

heterosexual masculinities. The possibilities of identification for the men in the study are: ”a 

female position”, ”a non male position”, ”a refllexive or searching position” or ”a non-

heterosexual position”.  

 

Sammanfattning 
Denna uppsats handlar om konflikter mellan feministiska ställningstaganden och levd manlig 

sexualitet hos fyra feministidentifierade män samt vilka betydelser dessa konflikter har för hur 

männen i studien kan identifiera sin manliga sexualitet. Genom kvalitativ postrukturalistiskt 

influerad metod används feministiska diskurser som fondvägg för min empiri. Studien visar 

hur respondenterna tar avstånd från hegemoniska maskulinitetsuttryck, exempelvis aktivitet, 

dominans och heterosexualitet och de vill förändra sig själva i en feministisk riktning. Deras 

feministiska sexuella identitet har fyra olika uttryck: ”Att beskriva sig själv som kvinnlig och 

uppvärdera traditionellt kvinnliga sexuella egenskaper”, ”att vara ickemanlig i sängen”, ”att 

reflektera över sin sexualitet” och ”att vara öppen för samkönat sexuellt umgänge”. 

 

Nyckelord 

Feminism, män, feministisk aktivism, manlighet, maskulinitet, livspolitik, identitet, 

radikalfeminism, queer, sexualitet, heterosexualitet, bisexualitet, sexuell praktik, genus, kön, 

patriarkat.   
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1. Inledning 

Den här uppsatsen uppkom av att jag i mötet med feminismens beskrivningar av manlig 

heterosexualitet började grubbla på och ifrågasätta mina egna begär och deras gestaltning. 

Plötsligt hade jag svårt att uttrycka heterosexuell kärlek och närhet på samma sätt som jag 

tidigare gjort helt oreflekterat. Att till exempel som man hålla om en tjej bakifrån, att ta 

initiativ till sex, att hålla hand eller att kyssas på stan, att tända på maktimpregnerade 

sexfantasier, att bara tända på kvinnor. Kort och gott kom jag till insikten att jag genom mina 

beteenden och viljor både upprätthöll och erotiserade ordningar som jag viljemässigt vill 

motverka. Att tända på stereotypt manliga sätt blir med feministiska ord detsamma som att 

tända på att ha makt, eller att erotisera och begära sin egen överordning. Lena Gunnarsson har 

i tidskriften Bang1 skrivit om motsvarande problematik för feministiska heterosexuella 

kvinnor. Här uppstår bland annat den skavande frågeställningen huruvida många kvinnor 

tänder på sin egen underordning.   

 

I denna uppsats har jag i en intervjustudie av fyra feministiskt identifierade män diskuterat de 

implikationer feminismen får på deras levda sexualitet, på hur de anser att deras praktiker 

respektive fantasier korrelerar med deras feministiska övertygelse och på hur de löser 

eventuella konflikter mellan feministisk teori och den egna sexualiteten.     

  

2. Syfte och frågeställningar 

I min uppsats vill jag undersöka hur feministiska män hanterar sin heterosexuella praktik och 

sina sexuella fantasier i relation till sin feministiska medvetenhet. Hur ställer de sig till det 

eventuella faktum att de tänder på en ordning de vill motverka? Vill dessa feministiska män 

förändra sin sexualitet och i så fall hur? Vilka subjektspositioner intar männen i jakten på en 

feministisk identitet?  

 

• Upplever respondenterna att det finns en konflikt mellan deras sexuella praktik och 

deras feminism och hur ser konflikterna i så fall ut? 

• Hur konstrueras en feministisk sexuell identitet hos mina respondenter? 

                                                
1 Bang nr1 2005 ”Besvärliga begär” 
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3. Disposition 

Inledningsvis återfinns metod och teoridelen av uppsatsen. Först en genomgång av det 

kvalitativa förhållningssättet och diskussioner om vad det innebär för den kunskap och de 

resultat som denna uppsats mynnar i. Sedan redogör jag för tre centrala begrepp i uppsatsen; 

diskurs, identifikation och identitet och positionerar mig i en poststrukturalistisk tradition. 

Under rubriken det personliga är politiskt presenteras Anthony Gidens livspolitikbegrepp och 

kopplas till en feministisk syn på självreflexivitet och att göra politik av levda erfarenheter. 

Sedan presenteras två feministiska diskurser, den radikalfeministiska och den 

queerfeministiska eftersom dessa i hög grad sätter ramarna för mina respondenters tankar om 

världen. Vidare definieras maskulinitetsbegreppet och sedan presenterar jag olika syn på män 

som feministiska subjekt.   

 

Efter denna teoretiska genomgång kommer intervjupersonerna att presenteras genom att deras 

feministiska tillblivelser beskrivs. Vidare riktas undersökningen mot sexuell praktik i 

förhållande till feminism för att sedan ta upp respondenternas tankar om sexuella fantasier. I 

nästföljande kapitel tas respondenternas positioneringar som ickeheterosexuella upp. Slutligen 

sammanfattas resultaten och uppsatsens frågeställningar besvaras.  

 

4. Metod och teori 

4.1. En kvalitativ intervjustudie 
För att intervjua fyra män och kunna påstå att man kan säga någonting om någonting måste 

man skriva in sig i en kvalitativ forskningstradition. Här beskrivs fenomens karaktär och inte 

omfattning2. I denna sorts forskning söker man alltså efter en djup förståelse av det 

undersökta och traditionen ställs ofta emot en kvantitativ metodik som innebär att forskaren 

främst vill undersöka omfattning eller spridning på det de undersöker. Bakom denna 

uppdelning mellan kvalitativ respektive kvantitativ forskning återfinns en större 

epistemologisk eller kunskapsteoretisk konflikt mellan positivism och ickepositivism, där 

positivisterna menar att det finns sann och objektiv kunskap medan ickepositivisterna menar 

att kunskap är subjektiv och kontextuell. Genom att göra en kvalitativ intervjustudie som 

denna kan undersökaren få djup kunskap om ett specifikt ämne och därigenom skapa en bild 

                                                
2 Widerberg 2002, sid 15) 
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av hur just den verkligheten ser ut. Mitt val av metod återspeglar min syn på kunskap som 

situerad och konstruerad.  

 

De utsagor som mina respondenter berättar skapas och formuleras i mötet med mig som 

intervjuare vilket innebär att jag är medskapare av deras verklighetsbeskrivningar.3 Min 

relation till respondenterna och mitt agerande i intervjusituationen samt vilka frågor som ställs 

sätter tillsammans med respondenterna ramarna för vad som sägs och berättas. Nedan följer 

olika diskussioner som har relevans för min kvalitativa metod. 

 

4.1.1. Urval och etik 

De fyra männen var alla medlemmar i en feministisk basgrupp i Umeå vid tiden för 

intervjuerna,4 en basgrupp som även jag var med i. Respondenterna valdes ut ur en lite större 

grupp av män och de som jag tillfrågade om deltagande ställde upp. Principen som jag 

använde mig av var att tillfråga de som jag trodde på ett lättare sätt skulle kunna berätta om 

sina sexuella tankar och erfarenheter på ett ingående sätt och som jag visste hade 

heterosexuella erfarenheter. Här kan man ha i åtanke att det kvalitativa förhållningssättet 

innebär att ”tillgången till den enskilda undersökningspersonen och hennes sätt att se på 

världen är det centrala […], inte att räkna hur många som ser det på samma eller olika sätt”.5 

En av männen umgicks jag mer privat med men de övriga tre träffade jag mest vid 

basgruppens möten. Vad gäller etiska överväganden så meddelades respondenterna att deras 

namn kommer att fingeras och att deras intervjusvar kommer att behandlas av mig och 

eventuellt en handledare. Eftersom studien läggs fram i en annan stad minskar även chansen 

för igenkänning. Respondenterna såg inte det etiska som något bekymmersamt i och med 

denna anonymisering vilket gör att jag presenterar samma person med samma fingerade namn 

genom hela studien.6  

 

4.1.2. Jag som forskare 

De fyra männen mellan 20 och 25 år gamla kan alla beskrivas som svenska medelklassmän 

med högskolestudier i varierande omfattning i ryggen. Ingen av dem hade läst genusvetenskap 

                                                
3 Ryen, Sid 101f 
4 Intervjuerna genomfördes under senvåren 2005. Transkribering och uppsatsens tillkomst dateras våren 2009. 
5 Ryen, sid 77 
6 Se Widerberg 2002, sid 141f, för en diskussion om etisk ”porträttmålning”. För att minska igenkänningsrisken 
har jag formulerat om information som direkt avslöjar informanternas identiteter.  
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eller motsvarande på universitetet men alla hade en samhällsvetenskaplig bakgrund. Deras 

feministiska förförståelse eller identitet hade istället formats av tidigare politiska rörelser, 

självstudier, viktiga personer i omgivningen samt en feministisk basgrupp. Respondenternas 

sociala bakgrund kan sägas vara lik min egen vilket gör att våra förförståelser eller 

referensramar liknar varandra.7 Liknande förförståelser kan både ses som en tillgång eftersom 

jag kan komma djupare; att jag ”vet var jag ska leta”, men också som ett intevjumässigt 

bekymmer eftersom jag kanske tar saker för givna och inte ställer tillräckligt ”naiva” 

följdfrågor.  

 

Att välja män som jag känner i varierande utsträckning till studien kan även det vara både ett 

problem och en tillgång. Problem i den aspekten att de kanske inte vågar tala om vissa 

erfarenheter som handlar om gemensamma bekanta eller att de helt enkelt inte vill berätta 

alltför känsliga saker för just mig. Här tror jag dock att fördelarna med att känna de jag 

intervjuade var fler än nackdelarna. Sexualitet och sexuella erfarenheter upplevs av många 

som svåra att verbalisera och dela med sig, att känna förtroende för den som intervjuar kan 

därför upplevas som positivt. Även om respondenterna många gånger stakade sig och 

formulerade om sig när det kom till beskrivningar av sexuella erfarenheter så upplevde jag att 

de kände en trygghet i att jag inte var en okänd människa. Huruvida respondenterna 

utelämnade vissa erfarenheter som upplevdes som alltför känsliga kan jag givetvis inte veta.   

 

Genusrelationerna i en intervjusituation är något som diskuteras i olika intervjupraktikor.8 

Under mina intervjuer upplevde jag att respondenterna kände sig trygga och tillfreds med att 

det var en man som intervjuade dem.9 Att jag har samma förståelsehorisont som de 

intervjuade tror jag att de upplevde positivt. Jag fick under intervjuerna till exempel inte 

någon känsla av att de polerade sina historier för att bli ”feministiskt korrekta”. Istället 

genomsyrades intervjuerna, förmodligen på grund av de metoder vi använde oss av i 

basgruppen, mer av ifrågasättande av de egna viljorna, praktikerna och teorierna. Två av 

respondenterna ville explicit få respons och diskutera vidare och jämföra sina erfarenheter 

med mig, vilket de fick efter det att intervjun var avslutad.    

 

                                                
7 Lanz, sid 66 
8 Lanz, sid 65 
9 Jämför resonemang om genus och andra maktrelationer vid intervjusituationer med exempelvis Widerberg 
2002, sid 107f. 
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4.1.3. Avgränsningar och problemperspektiv 

Under mina intervjuer hade jag en intervjuguide till hjälp med frågor som var viktiga att 

resonera kring. Frågorna är utformade för att undersöka hur respondenterna ser på sin egen 

sexualitet och hur den får mening och förändrats av feministisk analys. Intervjun startade med 

allmänna frågor om personen för att sedan handla om varför man engagerat sig feministiskt 

för att sedan handla om sexualitet på både teoretisk och praktisk nivå. Intervjun kan sägas 

vara öppet riktad då frågorna i guiden var öppet ställda kring av mig bestämda fenomen10. 

Svaren var många gånger mycket utförliga och långa och gick in i varandra så att jag ibland 

fick kasta om ordning och vara flexibel i mitt frågeställande. Ibland, förmodligen på grund av 

att detta var min första intervjustudie, blev jag lite för styrd av mina på förhand nedskrivna 

frågor så att jag ställde frågor som redan var besvarade vilket inte gjorde så mycket eftersom 

intervjupersonerna då fördjupade och formulerade sig tydligare. Hela intervjuguiden återfinns 

som bilaga längst bak i uppsatsen. 

 

Den kanske viktigaste avgränsningen för denna uppsats som man bör ha i åtanke vid 

läsningen av denna text är det på förhand valda problemperspektivet. Eftersom jag letar efter 

upplevda konflikter i kontaktytorna mellan feministisk teori och sexuell praktik så är det 

givetvis det perspektivet som blir synligt i uppsatsen. Om perspektivet istället hade varit hur 

feminismen har hjälpt männen på olika sätt i deras subjektskapande så hade uppsatsen sett 

helt annorlunda ut. Empirin som visas i denna uppsats kan alltså inte ses som en 

helhetsbeskrivning av dessa mäns syn på sig själva som sexuellt aktiva feminister. I materialet 

framkommer trots mitt problemperspektiv under intervjuerna en mängd utsagor som pekar 

mot hur feminismen på vitt skilda sätt har så att säga hjälpt männen och på hur detta möte är 

problemfritt. I och med perspektivvalet kan det ibland framstå som om allt ständigt är jobbigt 

och problematiskt för männen, men detta beror alltså på mitt val av avgränsning. 

 

4.1.4. Transkribering/material 

De fyra intervjuerna var mellan 70 och 100 minuter långa och i utskrivet format omfattar de 

mellan 16 och 23 sidor text. All intervju är transkriberad och eftersom det är respondenternas 

berättelser som studeras har jag återgett dem i talspråksform.11 Att jag inte lagt vikt vid 

pauseringar och röstlägen gör givetvis att information går förlorad men vid de tillfällen 

                                                
10 Lanz, 2007 sid 58f 
11 Se Fägerborg i Kaijser och Öhlander 1999, sid 69. 
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oklarheter har uppstått om yttrandens mening har jag gått tillbaka till inspelningen för att nå 

klarhet.  

4.2. Diskurs, identitet och subjektsposition 
Frågeställningarna i uppsatsen handlar om identitet och identitetskapande. För att 

begripliggöra och analysera mina intervjupersoners svar kommer jag att använda begreppen 

diskurs, identitet och subjektsposition. Dessa begrepp kommer från en poststrukturalistisk 

tradition och nedan följer en redogörelse för deras respektive innebörd. 

 

I uppsatsen kommer jag att likt maskulinitetsforskaren Helena Hill betrakta diskurser som de 

mönster som uppstår i människors tal och handlingar. Hon visar, med ett genusexempel, att 

det:  

”dagliga talet om vad män och kvinnor gör och bör göra, liksom de praktiker människor utför 
bidrar till att normer och värderingar skapas, återskapas och bildar mönster. Även utpekandet av 
vad som inte är önskvärt beteende hos individer bidrar till att befästa åsikter om vad som är en 
riktig man respektive kvinna. Detta mönster definierar jag som diskurs”.12 

  
Det diskursiva angreppssättet på verkligheten kommer från socialkonstruktivistiskt 

poststrukturalistiskt håll vilket innebär att betydelser, sanning och kunskap inte ses som fasta 

tidlösa kategorier. Istället betonas kontextualitet och dynamik. I fallet män och kvinnor eller 

manlighet och kvinnlighet så kan man med ett poststrukturalistiskt angreppssätt säga att vad 

som uppfattas som manligt och kvinnligt förändras med tid och rum.  

 

Med verklighetsuppfattningen som följer av en poststrukturalistisk positionering följer att 

synen på identitet får en ickeessentialistisk betydelse samt att ”identitet” blir både ett görande 

och ett varande:  

”Centralt inom diskursteorier är synen på subjekt och identitet. Varken subjekt eller identitet 
betraktas som en fast stabil kärna. De ses istället som motsägelsefulla, glidande och beroende av 
diskurserna. Subjektet skapas och skapar sig själv i en ständig relation till diskurserna. 
Identiteten formas på samma sätt i en ömsesidigt pågående kontextuell process.”13  
 

Subjektspositionsbegreppet används av sociologen Karin Widerberg för att beskriva hur 

människor konstruerar sina identiteter i förhållande till diskurser. Dessa 

positionsbestämningar, menar hon, skapar ofta inte ett sammanhängande jag utan de står ofta 

emot varandra och den ”mångfald av - ofta motstridiga - subjektspositioner är ett utmärkande 

                                                
12 Hill, sid 17 
13 Hill, sid 17f 
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drag för subjektiviteten i det moderna”. 14 Detta kan jämföras med etnologen Marie Norbergs 

användning av identifikationsbegreppet som för Nordberg får visa subjektets möjlighet att ha 

identifikationer i vitt skilda diskurser vid olika tillfällen och därmed blir idén om en fast kärna 

för identiteten falsk.15  

 

De politiska grenarna av feminism som det nedan redogörs för är att betrakta som olika 

feministiska diskurser. Att det personliga är politiskt går även det att se som en politisk 

samtida diskurs som har ett gemensamt förflutet med feminism. Den feministiska synen på 

män som feministiska subjekt inom maskulinitetsforskning kommer även den att tas upp som 

relevant diskurs som männen i min undersökning förhåller sig till i sitt identitetsskapande.    

 

4.3. Det personliga är politiskt, feminism som livspolitik 
Teoridelen i denna uppsats får sitt avstamp i den gamla feministiska devisen ”det personliga 

är politiskt”. En devis använd av feministrörelsen sedan 196916 som innebär precis det den 

säger. Medvetenheten om att erfarenheter och livsomständigheter som kvinnor levt och lever 

under inte är individspecifika, har varit fokus för feministers kritik av det rådande 

manssamhället eller patriarkatet. Genom att göra kvinnor och kvinnors erfarenheter till 

kunskapens subjekt har man kunnat kritisera både politik och vetenskap för att vara 

androcentrisk och därmed ogiltig.17 Att gå samman i olika kvinnokollektiv, skapa 

medvetandehöjande grupper var ett av sjuttiotalets antipatriarkala politiska projekt och i 

samtida feministisk forskning utgör minnesarbeten och kvinnors livsberättelser ofta en 

feministisk empiri.18 

 

Denna introspektiva hållning till självet och till politiken har alltså fått stor effekt på den 

feministiska rörelsen. Att förändra sig själv efter de politiska ideal man har, har blivit ett sätt 

att bedriva feministisk politik. Männen som jag har intervjuat är alla en del av denna rörelse i 

och med deras aktivitet i en feministisk medvetandehöjande basgrupp. Att jämföra sina 

erfarenheter kring vad det innebär att vara man och vilka feministiska implikationer det kan 

ha är något intervjupersonerna finner fruktbart i sin feministiska kamp.      

 
                                                
14 Widerberg 2002, sid 167 
15 Nordberg, sid 21  
16 Parollen myntades av Hanisch , se wasshede sid 84, i Johansson 2005 
17 Widerberg 2006, sid 148ff 
18 Widerberg 2006, sid 129 
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Anthony Giddens har skapat begreppet livspolitik för att beskriva hur det senmoderna självet 

blir ett reflexivt projekt. I boken Modernitet och självidentitet diskuteras globalisering, 

senmodernitet och identitetsskapande. Giddens huvudpoäng, som jag ser det är att beskriva en 

samhällsförändring i synen på politik. I och med modernitetens övergång i senmodernitet har 

emancipatorisk politik till viss del ersatts, eller i alla fall kompletterats av livspolitik. Som jag 

förstår Giddens innebär detta en förskjutning av politikens arena till det personliga livet. Ens 

identitet skapas genom detta i högre utsträckning än tidigare på val. Politiken letar sig i högre 

och högre utsträckning ner till identitetsnivå. Att välja att byta kön, att besluta om abort, att 

kunna förändra sin kropp står för Giddens som exempel på att göra sitt ställningstagande 

tydligt. Istället för att politiska mål och visioner enbart diskuteras på en institutionell nivå 

eller ett abstrakt plan, i partier eller riksdag om olika gruppers frigörelse, så får politiken nu 

alltså även betydelse för ens konkreta livsval. Det personliga är helt enkelt politiskt19.  

 

Begreppet livspolitik tycker jag väl beskriver det mina män sysslar med. I den första 

analysdelen där männen presenteras genom sina feministtillblivelseberättelser är 

livspolitikens ställning framträdande. I intervjuerna är det tydligt att deras aktivistiska sida av 

feminismen handlar om att förändra sig själv och att göra livspolitiska val som korrelerar med 

deras feministiska övertygelse.20  

 

4.4. Feminism och sexualitet 
Männen i studien har olika tankar om sex och sexualitet som på olika sätt springer ur 

feministiskt tänkande. I detta ganska korta avsnitt kommer jag förenklat och kort redogöra för 

två feministiska synsätt på sexualitet, det radikalfeministiska och det queerfeministiska, för att 

ge en teoretisk bakgrund till männens vilja till förändring. Att det är just dessa två inriktningar 

på feminismen som tas upp beror på att dessa två inriktningar dominerar intervjupersonernas 

sätt att förstå sig själva och världen. 

 

4.4.1. Radikalfeminism 

Radikalfeminismen är en rörelse som har sina rötter i 60- och 70-talets feministiska kamp och 

kan sägas vara en reaktion mot den liberalfeminism som främst kämpade för jämlika fri- och 

                                                
19 Se Giddens, 1999 kapitel 7 
20 Se Catrin Wasshedes användning av samma begrepp i ”Skägg och kjol? Unga aktivistmän om maskulinitet 
och femininitet” i antologin ”Manlighetens omvandlingar” sid, 85. Här delar jag Wasshedes kritik om att 
Giddens tenderar att bli individualistisk i sin användning av begreppet. 
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rättigheter i det offentliga samhället. Genom att enbart fokusera på denna kamp, menade 

radikalfeministerna, missade man stora delar av förtrycket mot kvinnor. Det personliga anses 

som vi sett ovan politiskt och kvinnors erfarenheter av förtryck var inte främst institutionellt 

utan vardagligt. Genom medvetandehöjande grupper och separatistiska verksamheter kunde 

man konstatera att kvinnor som grupp hade diametralt olika erfarenheter och därmed intressen 

som män.21 Män vinner eller drar fördelar av ett patriarkalt system och kvinnor står som 

förlorare. Ofta brukar man även inom radikalfeminismen beskriva mäns förtryck mot kvinnor 

som det mest centrala och universella förtrycket i samhället som polemik mot marxister som 

pekar ut kapitalismen och förtrycket av arbetarklassen som det mest väsentliga.22        

 

En central tanke inom radikalfeminismen är att den djupa orättvisan mellan könen kommer till 

uttryck och därmed återskapas i heterosexuella relationer. Makten mellan könen manifesteras 

i mannens kontroll över och ägande av kvinnokroppar. Genom våld och våldtäkter blir 

männens makt explicit och detta starka konfliktperspektiv mellan könen har utgjort och utgör 

en grundtanke i denna sorts feminism. Aktivisten och forskaren John Stoltenberg kan sägas 

företräda detta synsätt och kopplar ihop den manliga sexualiteten med aggressivt och 

utnyttjande sex, han skriver:  

”Real men are aggressive in sex. Real men get cruel in sex. Real men uses their penises like 
weapons in sex. Real men leave bruises. Real men think it´s a turn-on to threaten harm. A 
brutish push can make an erection feel really hard. […] That kind of sex makes you feel like 
someone who is powerful and it turns the other person into someone who is powerless. That 
kind of sex make you feel dangerous and in control- like you´re fighthing a war with an enemy 
and if you´re mean enough you’ll win but if you let up you´ll loose your manhood.”23     

Att vara en riktig man kan alltså artikuleras i hur män har sex, och det är därför inte konstigt 

att motståndet mot porr och porrindustrin har blivit en viktig fråga för radikalfeminister som 

ser porren som ett forum för kvinnoförakt och kvinnofientlighet. Catherine MacKinnon, en 

jurist som är en centralgestalt inom radikalfeminismen menar att pornografi utgör ett medierat 

sexualiserat förtryck: ”inequality is what is sexualized through pornography; it is what is 

sexual about it. The more unequal, the more sexual.”24 Denna pornografiska sexualitet är en 

manlig sexualitet som ”permits men to have whatever they want sexually. It is their ’truth 

about sex’.”25 

 

                                                
21 Gemzöe, 2002, s. 48 
22 Gemzöe, 2002, s. 45 
23 Stoltenberg, 1990, s. 35 
24 MacKinnon, sid 143 
25 MacKinnon, sid 138 
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Den heterosexuella tvåsamheten som idé och praktik ställs i radikalfeminismen även under 

lupp av exempelvis Kate Millett. Milett menar enligt socialantropologen Lena Gemzöe att 

”sexuella förhållanden mellan kvinnor och män i patriarkatet endast är ett uttryck för mäns 

maktutövning” och att inte ”förrän patriarkatet är störtat och sexualiteten genomgått en total 

förvandling kan det erotiska mötet mellan kvinnor och män vara ett möte mellan jämlikar”.
26  

 

Denna hårda konfliktsyn mellan könen som radikalfeminismen utgör kan inte existera utan en 

tanke om könens olikheter. Olika radikalfeminister har genom historien haft olika syn på vad 

dess olikheter kommer sig av; en del har slagit fast könens naturliga olikheter medan andra 

har rört sig bort från det essensialistiska och mot det konstruktivistiska.  

 

4.4.2. Queerfeminism 

Queerfeminismen är en akademisk och politisk rörelse som har växt sig stark sedan 90-talet 

med några olika huvudsakliga fokus; den ser kön och sexualitet som sociala och historiska 

föränderliga konstruktioner, den hävdar att begreppsparet kön och sexualitet är konstruktioner 

som bygger upp varandra och den kritiserar det heteronormativa samhället, slutsatsen blir att 

heterosexualitetens normerande och förtryckande ställning måste brytas.27 

 

Istället för att som radikalfeminismen ha patriarkatet och där främst män som 

huvudmotståndare, vänder sig alltså queera forskare sig emot den rådande 

heterosexualitetsordningen där beteenden och begär som inte faller inom ramen för normalitet 

blir förtryckta:  

”Queer-forskningen uppehåller sig i sin postmoderna tappning inte vid eventuella orsaker till 
homosexualitet, utan till de diskursiva maktförhållanden och möjlighetsvillkor som normerar 
människors sexuella beteenden och därmed värderar människor på olika sätt.”28  

Det diskursiva och därmed det språkliga har en central plats i detta teoribygge som har en del 

av sina rötter i filosofen Michael Foucaults tänkande. Hur diskurser utesluter och skapar 

kategorier, identiteter, önskvärdheter och vår upplevda verklighet blir en fråga som 

queerteoretiker ställer sig.29  

 

                                                
26 Gemzöe, 2002, s. 47 
27 Jagose 
28 Taguchi, s 79 
29 Se exempelvis Jagose, kap 7 
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Förhållandet mellan kön och sexualitet har av queerteoretikern Judith Butler beskrivits som 

två sidor av samma mynt. Själva könssystemet bygger enligt henne på det heterosexuella 

begäret samtidigt som det heterosexuella begäret förutsätter två kön. En riktig man åtrår en 

riktig kvinna och en riktig kvinna åtrår en riktig man brukar det beskrivas. Denna 

heterosexuella matris skapar och återskapar ett dualistiskt normsystem där kategorierna kön 

och sexualitet förutsätter varandra.  

 

Kön och sexualitet kan enligt Butler ses som kategorier som byggs upp av ständiga 

upprepningar av idéer och praktiker. Eftersom könet eller sexualiteten hos människor utgörs 

av en upprepning finns alltid, för Butler, en möjlighet att agera annorlunda. Genom att inte 

upprepa kön och sexualitet enligt föreskrivna normer skapas ett utrymme för en sorts queer 

aktivism där man genom att överta symboler eller sammanblanda uttryck kan försöka 

förskjuta diskurser åt de håll man önskar.   

 

4.5. Maskulinitet 
I uppsatsen lyfter jag fram respondenternas tal om den del av manlighet som förknippas med 

sexualitet. Likt maskulinitetsforskaren R. Connell kan man säga att mina respondenter 

försöker göra upp med olika hegemoniska föreställningar om män och manlighet. Den 

hegemoniska maskuliniteten definieras som ”den konfiguration av genuspraktik som 

innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets legitimitet”30. De 

egenskaper som av respondenterna definieras maskulina anses utgöra förtrycksmekanismer 

eller allmänna maktpositioner, såsom till exempel aktivitet, initiativtagande, okänslighet, 

prestation och våldsamhet. Hegemonibegreppet har kommit att vidareutvecklats inom 

maskulinitetsforskning. I Helena Hills ”Befria mannen!” används på ett smidigt sätt begreppet 

för att visa hur grupper av män strävar efter makt att definiera vad manligheten skall bestå i:  

”Jag vill istället använda hegemoni som en term för den status en viss form av maskulinitet 
(eller femininitet) för tillfället uppbär inom den grupp som studeras. Det hegemoniska idealet 
innehar mest status, utgör normen och framstår som det självklara valet inom den gruppen. […] 
Det kan således existera flera hegemoniska maskulinitetsformuleringar samtidigt i samhället. 
Dessa kan vara motsägelsefulla och motsägelsefullhet kan även råda inom idealen.”31  

Generellt sätt används begreppet manlighet av respondenterna för att beskriva normer och 

konstruktioner som ogillas av feministiska skäl. Stereotypa former av manlighet ifrågasätts 

                                                
30 Connell, sid 101 
31 Hill, sid 23 
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och ses som konstruktioner som ska motarbetas. I uppsatsen används begreppen 

maskulinitet och manlighet synonymt. 

 

4.6. Tidigare forskning kring män som feministiska subjekt 
Frågan om huruvida män kan vara feminister är en mycket diskuterad fråga i feministisk 

kritisk maskulinitetsforskning. Vid litteratursökningen till denna studie slås jag av vilken 

mängd diskussioner som cirkulerar kring just detta spörsmål och vilken förhållandevis liten 

del av dessa studier som innehåller empiriska studier kring hur män historiskt har varit eller 

idag är feminister.  

 

I antologin ”Men Doing Feminism” skriver Henry S. Rubin om att titeln på antologin tyder på 

att det gamla paradigmet där män bara kunde vara profeminister nu har bytts ut mot ett 

paradigm där en specifik kvinnlig erfarenhet inte längre är nödvändig för att kunna kallas 

feminist.32 Den kanske främst USA-iska kontexten om att män inte kan vara feminister har 

grundats i en radikalfeministisk miljö där den kvinnliga erfarenheten blir en förutsättning för 

att vara feminist. Rubin presenterar i samma text, som tar sin utgångspunkt i studier om 

FTM33 transsexuella, ett ”action paradigm” där feministisk identitet bör vara kopplad till 

agerande istället för en kvinnlig genusidentitet.34 Detta, att vara agerande, blir som jag senare 

kommer att visa, för männen i min intervjustudie en viktig del av vad det innebär att vara 

feminist och Rubins tankar om agerande korrelerar väl med att det personliga är politiskt.  

 

Larry May och Sandra Harding diskuterar båda två i samma antologi vilka epistemologiska 

utgångspunkter som krävs för att en man ska kunna kallas feminist respektive profeminist. 

May menar att en feministisk ståndpunktsteori även kan ha mannen som kunskapssubjekt om 

han har förståelse för sina genusimpregnerade sociala roller som till exempel make eller 

pappa, om han har en förståelse för könsförtryck, förståelse för sin egen position som 

ickeneutral samt en moralisk övertygelse om att förändra sig själv.35 Harding konstaterar att 

flera av de historiska feminismerna i sin kunskapssyn har öppningar för män som feminister. 

Harding menar att det för liberalfeministerna inte är ett bekymmer eftersom individers 

kunskapssyn är individuell. För marxister och socialister å andra sidan finns inget hinder att 

                                                
32 Rubin i Men Doing Feminism, sid 305 
33 FTM= female to male, dvs beteckning för transsexuella som bytt biologiskt kön från kvinna till man. 
34 Rubin i Men Doing Feminism, sid 308 
35 May i Men Doing Feminism, kap 18  
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inta en annans ståndpunkt, det vill sägas den förtrycktes parti. För radikalfeminister blir 

frågan om män som feminister mer komplicerad, men genom att ”sluta vara män” kan män i 

alla fall delvis inta en radikalfeministisk position.36 

 

Att sluta vara man ser dock Harry Brod stora problem med. Han efterfrågar istället en ”male 

affirmative feminism”. Den manlighet som Brod vill skapa ska dock inte vara en traditionell 

auktoritär manlighet. Brods poäng är att det för en hållbar profeminism måste finnas en 

målbild där ens egen identitet får finnas.37 Det måste alltså för Brod finnas en möjlighet att 

gilla sig själv som man.   

 

Kapitel 5 i R. Connells ”Maskuliniteter” behandlar feministiska heterosexuella män från 

miljörörelsen. Beskrivningarna av dessa aktivisters feministiska förehavanden tar sin 

utgångspunkt i individpsykologiska beskrivningar där olika faser får beskriva varför männen 

dragits till feminism. Connell efterfrågar dock en ”kollektiv praktik” för att ”föra 

omgestaltningen av genus vidare”38 och hyllar under rubriken ”Kampfasen”39 de två män i 

hans studie som använder sina feministiska åsikter för att försöka förändra inte bara sig själva 

utan även sin omgivning efter sina idéal. 

 

”Befria mannen! Idéer om förtryck, frigörelse och förändring hos en svensk mansrörelse 

under 1970- och tidigt 1980-tal” är namnet på idéhistorikern Helena Hills Doktorsavhandling. 

Avhandlingen undersöker den feministiska mansrörelsen ”Befria mannen” som verkade under 

70- och 80-talet. Här beskrivs hur en feministisk mansrörelse genom olika basgrupper och 

mansläger strävar efter att få hegemoni med sina idéer om en mjuk manlighet i det jämställda 

Sverige. ”Velourmannen” får, visar Hill, genomslag som manlighetsideal under 70-talet. Att 

forma sin maskulinitet på ett mjukare och mer humant sätt, att spendera mer tid med sina barn 

och verka för jämställda parrelationer blir idéer som, delvis med Befria mannens hjälp, sprids 

i samhället. I och med inträdet av diskurser kring könens olikheter runt 80-talets början 

förlorade feminist- eller velourmannen sin plats som förebild, inte bara i samhället i stort utan 

även inom rörelsen ”Befria mannen” som även den förändrades mot ett särartstänkande.40 

 

                                                
36 Harding i Men Doing Feminism, kap 9 
37 Brod i Men Doing Feminism, kap 10 
38 Connell sid 159 
39 Connell sid 160ff 
40 Hill 
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I Thomas Johanssons antologi ”Manlighetens omvandlingar” återfinns två empiriska 

undersökningar av unga feministiska aktivistmän. I kapitlet ”Skägg eller kjol? Unga 

aktivistmän om maskulinitet och femininitet” diskuterar Cathrin Wasshede skillnader och 

likheter mellan homosexuella, bisexuella och heterosexuella mäns syn på manlighet. Här visas 

hur det personliga liksom i min undersökning blir politiskt och hur 

sexualitetsidentifikationerna får betydelse för hur de intervjuade uppfattar sig i förhållande till 

sin manlighet. Wasshede snuddar även direkt ämnet i denna uppsats kring ambivalenser 

mellan just sexualitet och teoretisk feminism, då hennes intervjupersoner ifrågasatte sin egen 

sexuella praktik.41 Anna Hedenus diskuterar mäns feministiska aktivism och deltagande i den 

feministiska rörelsen i avsnittet ”Med eller emot – de manliga feministernas dilemma”. Här 

konstaterar hon att hennes intervjupersoner är feministiskt kritiska till hegemoniska 

maskulinitetsuttryck och vidare funderar hon på vilka maskulinitetspositioner som 

feministmän kan ta sig så att det inte uppstår dilemman. Att vägra vara man, som Stoltenberg 

uttryckt det, att på queert vis försöka frigöra sig från genussystemets kategorier samt att inte 

veta vad man ska förändras till, blir för Hedenus tre möjliga vägar ut från dilemmat.42 

Positioneringar som blir synliga även i min studie. 

 

Huruvida det akademiska paradigmskifte, som Rubin diskuterar, rörande mäns möjligheter att 

vara feminister har letat sig ner i feministiskt aktivistiska kretsar är mer tveksamt. I 

queerfeministiska kretsar torde det inte vara något bekymmer med inkludering av män, men i 

andra mer radikal- eller socialistfeministiska kretsar kanske inte saken är lika oproblematisk. 

Bland annat kan man nog delvis förlägga anledningen till mina respondenters trevande 

inställning till en självdefinition som feminist till osäkerhet kring hur det feministiska 

kvinnokollektivet skulle uppfatta det. I artikeln ”Med eller emot – de manliga feministernas 

dillemma” redogör Anna Hedenus under rubriken ”En man kan inte vara feminist”43 många 

av de motstånd som feministidentifierade män kan möta både från ett feministiskt kollektiv 

och från andra kvinnor och män. Exempelvis kan de feministiska männen mötas av skepsis 

från kvinnor som av dessa män placeras i en offerroll, av män som stigmatiserar dem som 

omanliga fjollor eller av feminister för att de inte är förtryckta och därför inte förstår kampen, 

eller för att de inte tillräckligt har problematiserat sin manlighet.44  

                                                
41 Wasshede i Manlighetens omvandlingar, sid 81 - 114  
42 Hedenus i Manlighetens omvandlingar. Sid 61-80 
43 Anna Hedenus i Maskulinitetens omvandlingar. sid 62ff 
44 Givetvis kan det även vara tvärtom, att män ogillar feministmän för att de placerar kvinnor som offer och 
kvinnor som ogillar feministmän för att de är omanliga ”fjollor”. 
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I Umeå där intervjustudien ägt rum finns av tradition mycket politisk aktivism och ett aktivt 

feministiskt organiserande ofta med radikalfeministisk inriktning. Separatism förekommer i 

ganska hög utsträckning och detta har förmodligen haft inverkan på dessa mäns förståelse av 

sin egen feministiska position som just manlig. Den mest tongivande feministiska gruppen i 

Umeå, Aniara organiseras separatistiskt och vid Umeå universitet ges kursen ”Makt och kön” 

som motsvarar genusvetenskap.  

 

Diskussionen kring huruvida och hur män kan vara feminister ser jag som central för denna 

uppsats. Att inte vara den man som genom sina praktiker förtrycker kvinnor samtidigt som 

man bedyrar jämställdhet eller jämlikhet, blir mycket viktigt för mina fyra respondenter. Att 

säga eller tycka feminism väger därför mycket lätt medan den personliga förändringen ses 

som det verkligt feministiska.  

 

5. Analys 

5.1. Presentation av intervjupersonerna, att bli och vara feminist 
För att presentera mina intervjupersoner låter jag deras berättelser förklara hur de blev 

feminister och vad de menar att det innebär att vara feminist.  

 

Ett förhållande som jag explicit siktade in mig på då jag formulerade mina intervjuer var den 

om det ”feministiska uppvaknandet”. Genom frågorna, hur blev du feminist, och vad lägger 

du i begreppet, framträdde olika berättelser som för de olika intervjupersonerna skapade deras 

feministiska identiteter. Denna fråga hade förmodligen besvarats förut vilket de ganska 

utförliga berättelserna pekar mot. De fyra männen har alla berättelser som begripliggör deras 

identiteter som feministiskt medvetna.45 I mina intervjuer framkommer olika skäl eller 

händelser till denna medvetandehöjning eller åsiktsförändring men de har alla det gemensamt 

att det innebar större förändringar i deras sätt att tänka, tolka och förstå världen. I denna 

avdelning använder jag mig av vändpunktsbegreppet som hämtats från narratologistudier. 

                                                
45 De väljer dock som jag tidigare nämnt inte alltid att kalla sig feminister utan har i varierande grad 
problematiserat och/eller tagit till sig olika feministiska diskurser kring manlig feminism som exempelvis 
profeminister eller antisexister. De delar dock många politiska och filosofiska antaganden och åsikter som kan 
betraktas som feministiska varför jag använder begreppet.  



 19 

Genom beskrivningar av vändpunkter skapar subjekt sammanhängande berättelser och skapar 

därmed en identitet eller en förståelse av sig själv.46 

 

Fredrik berättar att hans feministiska praktik startade innan han betraktade sig som en 

feminist, även om han inte alls känner sig feministiskt nöjd: ”så har jag ändå tycker jag själv 

varit jävligt kritisk mot tillexempel då föreställningen om mannen eller eh manligheten även 

fast jag inte har och utmanat den även fast jag inte har då klätt det i nån slags feministisk” . 

Fredriks feministtillblivelse beskriver han inte som något som kom till över en dag, istället 

förlägger han det till en process av känslomässig och identitetsmässig kris, bland annat efter 

ett relationsuppbrott, som tillsammans med umgänge i feministiskt radikala kretsar har 

framkallat tvivel som mynnat i feminism.”det blev också nån slags kritisk ingång till vad till 

vem jag var till vad samhället var och liksom allt som omgärdade mig på nått sätt men det var 

det blev inte så här (knäpp med fingret) så nu är jag feminist.” Vidare funderar Fredrik på 

huruvida hans feminism blev ett sätt att omtolka sig själv som man som gjorde att han fann en 

trygghet och samhörighet med den feministiska diskursen: ”[S]en vet jag inte hur mycket det 

är att det var en trygg hamn för att jag hade uppfattats som feminin eller som liksom eh som 

redan fel i nån slags föreställning idé om mannen eller manligheten”. Här vävs berättelsen 

ihop till ett begripliggörande av identiteten hos Fredrik. Det feministiska blir i Fredriks 

berättelse främst en resurs för att tolka sin tidigare upplevelse av utanförskap med idéer om 

manlighet. Att vara feminist innebär för Fredrik att han ”själv strävar mot och vill att 

samhället ska röra sig mot ökad jämställdhet”. Han arbetar feministiskt, förutom med sig själv 

i den feministiska basgruppen, även jämställdhetspolitiskt i ett studentkårsparti.      

 

Franks feministiska vändpunkt förlägger han så gott som helt till tiden i en relation med en 

tidigare feministisk flickvän som i sin hemstad var engagerad i många olika 

feministaktivistiska kretsar. Även om han förvisso menar att hans hemmiljö med en relativt 

stark mor gav honom incitament att ta till sig feminismen samt att han umgicks i 

vänsterpolitiska miljöer. Berättelsen om hans ”uppvaknande” och dess inverkan på hans 

identitet berättas så gott som utan avbrott och vid en läsning av intervjun kan man ana att den 

både tänkts och formulerats förut. Det finns också i hans återgivning ett tydligt före och 

efterperspektiv innan han blev feminist:  

”[F]ortfarande på gymnasiet så hade jag en bild av feminism, feminister som de rabiata jävlarna 
i min klass som jag tyckte var skitjobbiga de tjejerna i min klass som skulle ha könskvoterade 

                                                
46 Johansson, kap 14 
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grupper överallt och som skrek högst och som jag tyckte det var skitjobbigt jag var nog ganska 
såhär anti liksom på nåt vis”.  

Att vara feminist innebär för Frank att han ”är emot den här ordningen och att jag liksom 

tänker på det på nått vis och försöker i alla fall för mig själv att förändra mitt sätt att vara 

liksom”.  

 

Vad gäller Samuel så har han i likhet med Frank både ett tydligt före och efterperspektiv, 

dessutom förlägger även han tillägnandet av det feministiska till sin flickvän som han 

fortfarande är tillsammans med. ”[J]a ehh det där har ju varit lite kluvet då när jag först kom i 

kontakt med feminismen i och med min nuvarande sambo så innan det var jag väl i det 

närmaste sexist då eller uttalad sexist i det närmaste”. Vidare berättar han att :  

”eftersom hon var feminist var jag ju tvungen att börja lyssna på henne då tyckte jag vad hon sa 
och så där och försökte som förstå vad det var vad det var hon menade och plötsligt så började 
jag väl kanske upptäcka att det kanske låg nånting i det”  

Sin senare feministiska utveckling beskriver han som en process där det individuella 

förändringsarbetet satts i fokus. På en feministisk kurs fick han höra att ”att feminism är inte 

nånting man bara kan hålla med om om det ska bli nån ändring så måste man leva feminism 

också och inte bara tänka feminism”. Detta, berättar Samuel, ledde fram till att han under 

senare år varit med och drivit en feministisk basgrupp för feministisk medvetandehöjning hos 

män.  

 

Berättelsen hos Anders har två vändpunkter, den första kontakten med feminismen kan ses 

som den första: ”det kom i i gymnasiet skulle jag säga när jag började hänga på ung 

vänstermöten och sånt”. Denna vändpunkt i berättelsen ifrågasätter han nu genom en ny 

definition av feminismen där fokus ligger på görande. Diskursen kring feminismen som 

personligt politiskt projekt blir så viktig för Anders att han flyttar sin feministiska tillblivelse 

till den dag han agerar feministiskt. Förmodligen betraktade han sig som en feminist redan 

efter ungvänstermötena men nu skulle han inte säga att han var feminist då:  

”men samtidigt så har jag tänkt mer vidare på det här med med feministiskt engagemang och 
känner väl att egentligen så var det först eh först när jag började med basgruppen som som jag 
eh riktigt kom igång med med som självreflektion och liksom tankar kring hur världen ser ut 
och sådär utifrån mig asså det vilken plats jag har i i världen och hur jag inverkar på patriarkatet 
och återskapar det och sådär”. 

Istället blir starten av deltagandet i en feministisk basgrupp, där den egna manligheten 

diskuteras och ifrågasätts, en ny vändpunkt. 

 



 21 

De fyra männen ger, som vi kan se ovan, i dessa vändpunktsbeskrivningar uttryck för vad det 

innebär att vara feminist. Feminismen ska inte bara innebära en teoretisk övertygelse. De är 

också mycket angelägna om att livspolitiskt praktisera feminism, att förändra det de tycker 

utgör dålig manlighet hos dem själva vilket korrelerar med den feministiska devisen att det 

personliga är politiskt och till det ”action paradigm” som efterfrågas av Rubin. Om inte det 

feministiska subjektet längre kräver ett biologiskt kvinnokön kan männen i och med sin 

feministiska aktivitet bli riktiga feminister. Här framkommer alltså en första identifikation 

som samtidigt erbjuds och skapar männen jag intervjuar; för att vara en bra eller riktig 

feminist ställs höga krav på förändringsviljan av sig själv. Detta kan givetvis kopplas till 

respondenternas deltagande i en feministisk medvetandehöjande basgrupp och olika 

feministiska diskurser som verkar i deras liv. Vidare i uppsatsen kommer jag belysa hur denna 

förändringsvilja påverkar männen i deras syn på, och levda, sexualitet. 

 

Syftet med uppsatsen är att utröna hur feministiskt identifierade män upplever sin egen 

sexualitet i förhållande till feministisk teori kring manlig sexualitet. Hur kan män ta till sig 

teorier som definierar det manliga som ett problem, att manlig sexualitet är aggressiv och ond. 

Förvisso finns detta förhållande i alla feministiska spörsmål, exempelvis i frågan om 

hemarbetets fördelning. Men är det lika lätt att som man ta större ansvar för disken eller 

tvätten som att omförhandla sin sexualitet?  

  

5.2. Teoretisk feminism möter sexualpraktik  
I detta stycke lyfter jag fram hur feministiska diskurser styr respondenternas syn på sin 

sexualpraktik. Extra fokus läggs på de situationer där feministiska ställningstaganden direkt 

påverkar händelser och beteenden.  

 

Samuels syn på manlig sexualitet är att den präglas av dominans över kvinnor. Han menar att 

han uppfostrats i en radikalfeministisk tradition men att han nu på senare tid tagit till sig mer 

queerfeministiska teorier. Den manliga sexualiteten ser han som socialt konstruerad. Hans 

egen sexualitet känner han igen i bilden av en feministisk syn på den manliga sexualiteten, här 

exemplifierat från relationen han har:  

”jag tycker att det syns även i i hur vilka identiteter vi antar i vår sexuella praktik eh så så 
märker jag ju en tydlig uppdelning då där jag på nått vis inte ska vara the aggressor då som man 
skulle kunna prata om men kanske snarare som som den initiativtagande och pådrivande ehh 
och det är en identitet som jag inte vill ha men som jag trots allt har och som jag trots allt bär på 
eller intar kanske man ska säga och det tror jag att man skulle kunna kalla för en för en 
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maktposition också för det blir ju alltid på mina villkor det är alltid när jag vill som sex kan bli 
aktuellt ehh och ehh då är det jag som definierar vad som är det i en sån situation så det skulle 
jag nog säga att att det finns även om det inte är så att jag känner att jag känner mig som He-
Man eller hulken när vi ska ha sex så är det inte utan utan det finns där”.  

Samuel ser sig alltså inte själv som innehavare av den mest hegemoniska eller stereotypa 

maskuliniteten men kopplingen mellan hans egen maskulinitet och ”hulkens” ser han som 

uppenbar och absolut icke önskvärd. Dessa föreställningar om de närmast onda 

sexualitetsmaskulinitetsideal samhället erbjuder har alltså konkret inverkan på Samuels 

sexliv:  

”det är inte jättevanligt men det händer […]att det har stört min min sexuella praktik ehh att jag 
av och till blir på nått vis handikappad när det gäller sex eh under perioder när jag upplever att 
att allt jag gör är återskapande av makt och eh då blir jag på nått vis paralyserad ehh och det där 
kommer och går litegrand”.  

Ifrågasättandet av normer Samuel ogillar skapar alltså känslan av ett ”handikapp” och han blir 

”så pass överrumplad att jag inte är intresserad av att ha sex nått mer vid det tillfället”. 

Genom att diskutera det hela med sin sambo får han ge uttryck för sina tankar där han 

får”uttrycka vad jag vad jag upplevt och varit jobbigt och så dära och det har jag upplevt varit 

bra men samtidigt vet jag inte om det resulterar i att jag förändrar mig eller om det bara blir 

att jag pratar av mig just då ehh”. Den livspolitiska förändringsviljan blir här mer än påtaglig 

eftersom problemet för Samuel i dessa situationer inte är att han störs i sin sexakt, istället är 

problemet att han inte vet hur förändringen ska gå till. Samuels uppfattningar om 

maktojämlikheter mellan könen får alltså konsekvenser för hur han vill ha det även i 

sängkammaren, eller kanske snarare hur han inte vill ha det i sängen. Mycket lite i intervjun, 

förutom en rörelse bort från det heterosexuella som jag tar upp senare, pekar egentligen mot 

någon idé om hur hans manliga sexualitet bör se ut. Detta gör att jag ser Samuels utsaga som 

en negerad subjektsposition, en feministisk gångbar manlig subjektsposition som främst, likt 

titeln på Stoltenbergs klassiska bok, innebär att inte vilja vara man. En subjektsposition som 

även Hedenus hittade hos sina informanter. 

 

Initiativtagande till sex har problematiserats mycket av Anders. Även om Anders upplever att 

han har varit blyg och försiktig även innan sitt livspolitiska feministiska projekt har en 

feministisk ovilja till sexuella närmanden som man vuxit sig stark hos honom. Att vara en 

aktiv dominant man som vill ha sex och tjatar om att vilja ha sex är det sista Anders vill vara. 

Tjejkompisars erfarenheter kring före detta pojkvänner och feministisk teori kring våldtäkt har 

enligt Anders fått honom att inta en som han anser väldigt passiv hållning till sexuella 

initiativ. Av rädsla och ovilja för att utsätta någon för något berättar han att:  
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”jag har för att undvika att riskera att hamna i såna situationer har jag anlagt en väldigt passiv 
inställning till sexuella situationer alltså att jag är väldigt försiktig med initiativ egentligen jag 
har till och med fått höra det av av personer jag när jag vart involverad eller så med tjejer att 
[…] det har nästan känt sig såhär så att jag inte tycker om dem eller nånting eller att jag inte är 
intresserad av de för att jag inte gör nånting eller att jag inte tar något initiativ och det har ju 
blivit som för jag har ju verkligen slagit över åt så att jag har blivit väldigt försiktig med såna 
grejer och som sagt det har ju haft nackdelar också då eftersom jag inte har vågat göra kanske 
riktigt de initiativ som jag har kanske har velat för att jag har känt att jag vill inte vara en 
framfusig jävla man liksom som kommer och tar för sig av det han tror han har rätt till”.  

Strategin blir för Anders en garant för att han inte ska utsätta någon för något den inte vill, 

men, som han själv konstaterar så får strategin även negativa konsekvenser i form av att han 

inte vågar eller vill visa vad han känner i vissa situationer. Tidigare sexuella erfarenheter har 

fått Anders att tänka på sin egen sexualitet i feministiskt ljus. Att ha en typisk manlig 

sexualitet innebär för Anders att vara prestationsinriktad, egocentrisk och drivande. 

Karaktärsdrag som han känner igen sig själv i när han tittar tillbaka på sitt tidigare sexliv:  

”de mönsterna hamnar ju jag i också eller har jag hamnat i och har jag fått höra höra liksom och 
det är väl ganska mycket det som har del eller delvis det som har fått mig till att hamna där jag 
är idag liksom när jag att jag vill fundera mycket över mig själv och min egen sexualitet med 
mig själv liksom i första hand asså att det är väl del det är väl delvis en konsekvens av att av att 
jag har betett mig i sexuella situationer på ett ganska tråkigt och dåligt sätt eller såhär 
egocentriskt i alla fall liksom”.  

Anders diskuterar vidare om det egocentriska och prestationsinriktade och konstaterar att hans 

tidigare sexuella erfarenhet att fokusera på att inte få för tidig utlösning mest handlade om 

hans ego, om att prestera och vara bra för sin egen skull.  

 

Frank berättar att han varit inne i en period som varat ett och ett halvt år där sex generellt sett 

varit lite jobbigt och att han till och från fått skuldkänslor av sex. De senaste årens tvivel och 

funderingar på om det sex han har mest är till för honom skapar en känsla av skuld. De gånger 

bara han får orgasm blir det tydligt att det inte känns schysst:  

”[F]ramför allt de gånger då det är bara jag som får orgasm då jag efteråt kan känna, det är 
liksom efter det på nått vis att det så här på nått vis känns som om jag så här vaknar till liv eller 
såhär min hjärna klarnar och får kontroll över mig själv igen då jag då jag då kan känna såhär att 
fan liksom det här var ju inte så schysst.”  

Vissa gånger har han samtalat med sexpartnern om det hela vilket han anser vara bra även om 

det inte helt får bort skuldkänslorna. Även fast tjejen efteråt uppger att sexet känts bra kan 

Frank känna skuld. Att ha sex, kan man skönja, blir någonting mer än en akt mellan två 

personer, att båda två njuter och har det bra är inte tillräckligt i och med Franks 

strukturanalys. Att agera stereotypt och därmed upprätthålla maktordningar skapar en känsla 

av skuld. Franks vilja till jämlikhet i sexet leder till att han ifrågasätter sin roll som den 

drivande i samlaget:  
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”men jag kan bli väldigt liksom irriterad på det både under tiden jag har sex när jag kommer på 
mig själv med att göra grejer som jag, jamen ofta kanske om jag kommer på mig själv med att 
att vara den drivande eller ligga på väldigt mycket då jag känner att såhär här borde jag 
egentligen liksom bromsa upp och ta det lugnare på nått vis men samtidigt inte riktigt så här 
klarar av att göra det, det kan va väldigt så här, väldigt väldigt jobbigt och väldigt väldigt 
frustrerande”.  

Denna frustration övergår sedan i skuldkänslor för att han inte lyckas omsätta sina tankar i 

praktiken och för att han inte lever upp till sina feministiska ideal. Att ligga ovanpå i sexakten 

blir en konkret aktivitetspraktik som Frank ifrågasätter ur som han uttrycker det ett 

jämställdhetsperspektiv: ”jag tycker det är jättejobbigt om jag gör det liksom överhuvudtaget 

tycker jag att det är är jobbigt men framför allt om jag gör det merparten av ett samlag eller ja 

sådär det det gör jag liksom inte”. Här blir aktivitet och maktutövning samma sak och därför 

en oönskad praktik. Förutom att han upplever att han har blivit känslig för att vara den 

drivande upplever han också att han har blivit mer inriktad på ”mer smekande och sånt” och 

mer ”mån om att på nått vis undersöka vad hon tycker om och vad hon vill att jag ska göra 

liksom vad ja men hur kan jag mest på bäst sätt göra det skönt liksom”. Hennes sexualitet och 

lust hamnar i fokus när han söker sig bort från den, vad han betraktar som den aktive, 

egocentriske manligheten. Genom att i könspolariteten röra sig bort från den manligt 

konnoterade aktiviteten har han förflyttat sig mot mer kvinnligt konnoterade områden som att 

vara lyhörd och omtänksam, en ny subjektsposition som han gärna intar.  

 

Fredrik har under senare tid ”skytt” och ”flytt” sin egen sexualitet och känt ”avsmak” inför 

den. Han berättar att han har börjat ha det svårt för sig ”själv som man och då sexualpraktiker 

inräknat”. Han förstår sexlivet i sin tidigare relation som patriarkalt och  

”att det va skönt med saker som jag idag tycker är kanske lite småstörda liksom […] att 
tillexempel att jag har blivit kåt av ställningar eller av ehh relationer eller positioner som jag 
kanske ser kommer av en en maktordning snarare än nånting fint asså det kan va extremt fint för 
båda två säkert men att det är inte det jag vill bli kåt av idag i alla fall”.  

Även senare under intervjun kommer han in på att sexlivet under denna relation var 

uppskattat av båda två men att det ändå inte nu passerar som oproblematiskt. Sex ska alltså 

liksom för Samuel inte bara vara ömsesidigt. Det krävs också att det är politiskt gångbart även 

på andra nivåer. Det mycket starka ifrågasättandet av manligheten och sexualiteten har 

medfört att han inte ännu ”kunnat hitta tillbaka till en ett förhållningssätt och en sexuell 

praktik som jag själv trivs med”.  

 

I detta kapitel kan man se hur några av respondenternas feministiska analyser gör att 

ömsesidig vilja till en viss sorts sex inte räcker för att rättfärdiga den njutning som sexet ger. 
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Deras feminism blir normativ och gör vissa stereotypa heterosexuella sexakter till icke 

önskvärda trots ömsesidighet. Vi kan också se vad som av männen uppfattas som dåliga 

manliga sexuella beteenden. Begreppen dominans, aktivitet, initiativtagande, egocentrism och 

framfusighet konnoteras manligt och respondenterna tar avstånd från dessa. Vidare framtolkas 

olika möjliga feministiska subjektspositioner; dels rörelsen mot det kvinnligt konnoterade och 

dels ickemanlighet som position.  

 

5.3. Sexuella fantasier möter feministiska diskurser 
Tre av de fyra respondenterna ger uttryck för att deras sexuella fantasier inte stämmer överens 

med deras feministiska ställningstaganden. Den fjärde upplever inte sina fantasier som något 

problem. Under intervjun ställdes, som jag tidigare nämnt, explicit frågan om de upplever att 

det finns något i deras sexuella fantasier som de upplever som feministiskt problematiskt. 

 

Samuel ger uttryck för att vilja förändra sina sexuella fantasier i två riktningar, dels vill han 

förändra dem mot ett mindre heterosexuellt håll och i fantasier bejaka sin bisexuella sida och 

dessutom vill han komma bort från alla sexuella fantasier som innehåller dominans. Hans 

tidigare fantasier hade ”dominansförtecken” där ” jag satt mig själv som nån sorts ehh 

dominant ehh man som har liksom tagit tjejer”. Samuel har slutat att använda sig av 

dominansfantasier vid onani: ”även om jag inte tillämpar dom nått eller vad man ska säga jag 

använder mig inte utav dom”. När jag frågar om han fortfarande blir upphetsad av sådana 

fantasier svarar han att: ” ja de kan liksom poppa upp eller vad man ska säga men då försöker 

jag nu blir jag freudiansk trycka undan dom”. De typer av fantasier som väljs bort är 

”porrfilmssituationer” som innehåller dominans och kvinnoförtryck. Genom aktiva val 

försöker alltså Samuel välja bort fantasier som han inte anser passa sin feministiska identitet. 

Det innebär för honom inte att han slutar att tända på det han ogillar men han kan i alla fall 

låta bli att använda såna tankar som upphetsningsmedel vid onani. En fantasi som Samuel har 

börjat använda sig av är bilden av onanerande män som han tycker är oproblematisk ur ett 

maktperspektiv:  

”jag kan använda mig utav onanerande män som eh som eh sexuell fantasi eh för att det ser jag 
ju som oproblematiskt och då är det en bekväm fantasi att ta till och det är ehh ja  men sen just 
just så fort jag ska sätta in om jag ska om vi ska om jag själv ska vara med i den här fantasien 
fantasin så så tycker jag att det blir problematiskt då blir det gärna en en alltså då upplever jag 
ofta att det blir en nån sorts maktordning också som etableras det där ahh ehh det är inte det är 
inte bra”.  
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Men även fantasin med onanerande män har en gräns för Samuel. Att sätta in sig själv i 

fantasin innebär automatiskt en maktdimension. Själva relationen mellan två människor som 

har sex verkar för Samuel vara behäftad med makt. Den radikalfeministiska tankegången, som 

presenterades ovan, om att allt heterosexuellt sex är behäftat med makt och att heterosexuella 

praktiker aldrig kan frigöra sig från denna makt får hos Samuel en ytterligare dimension i 

samkönade relationer; sex har här blivit samma sak som makt och Samuel blir, uttryckt med 

Foucault, en diskursens fånge. 

 

För Anders är det uppenbart att hans sexuella fantasier är socialt konstruerade och denna 

konstruktion är starkt ifrågasatt från feministiska perspektiv, han är ”så fruktansvärt less på 

vad jag tänder på för att det är eller jag märker hur tydligt ehh inlärt det är på nått vis vad jag 

ska tända på”. Vidare anser han att han  

”reflexmässigt tänder så himla stereotypt liksom att det att det är på såhär förväntade saker som 
som amen jag tänker att jag förmodar att det har sprungit ur asså att det började med första 
porrtidning jag såg eller läste och sådär och att det från det det har det har vidareutvecklats”.  

Det reflexmässiga socialt konstruerade beteendet går inte att styra vilket Anders uttrycker 

frustration över. Porren som Anders vill bort från anser han, likt radikalfeministen 

MacKinnon, vara omänsklig och reducerad till könsorgan och förmedlar en ”sjuk syn på sex”. 

För att befria sig från sådana här porrfilmsaktiga fantasier försöker Anders att sätta sig in i de 

olika rollkaraktärernas positioner:  

”att inte bara automatiskt vara liksom mannen i en porrsituation liksom utan att tänka hur skulle 
det kännas att vara tillexempel kvinnan i en sån situation liksom hur skulle hur skulle jag asså 
att försöka leva mig in i situationen och tänka hur känns det då är det lika liksom peppande att 
att va i den situationen och och jag försöker på nått vis ja men utvärdera mina känslor utifrån 
det”.  

 

Anders menar att det i alla fall delvis går att aktivt förändra sina fantasier:  

”jag skulle säga både och men ja jag ser en förändring i mig i mitt eget min egen såhär tanke 
och känslovärld så det har det har hänt saker sen jag började reflektera över vad jag tänder på 
och sådär asså det det går liksom att tänka aktivt kring det där och liksom bemöta de 
reflexmässiga lust eller såhär tändningarna på ett på ett sätt som gör att det kanske ger 
förändring mot en riktning som jag då tycker känns mera bejakande av mänsklighet och närhet 
och liksom värme och den sortens sexuella relationer som jag vill mera då vill ha”. 

Mänsklighet, närhet och värme, tre av konvention kvinnlighetsmarkerande begrepp får stå 

som målbild för Anders feministiska identifikation och utgör en mansfeministisk möjlig 

subjektsposition.  
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Hos Frank finns inte ett problematiskt förhållande mellan hans sexuella fantasier och hans 

livspolitik. De bekymmer som han upplevde i sitt faktiska sexualliv kretsade främst kring en 

upplevd manlig aktivitet vilket hans sexuella fantasier inte gör: ”jag har nog asså jag har nog 

alltid i mina sexuella fantasier ehh ja men i princip alltid i alla fall intagit en passivare roll ehh 

ja men jag har nog väldigt ofta är jag eller har nog alltid varit liksom den passiva i mina 

sexuella fantasier”. Att ha den passiva rollen i sex ses som en feminin roll vilket passar som 

hand i handske för Franks manliga feministidentitet. För Frank var det som vi såg i förra 

avsnittet centralt att inte vara dominant och inte ligga överst, positionen under som han intar i 

sina fantasier gör att han själv blir befriad från maktövertaget. Det viktiga blir, som jag tolkar 

det, att frank själv inte har makt för att han inte ska känna sig feministiskt dålig. Huruvida 

hans passivitet i de (hetero)sexuella fantasierna förutsätter en kvinnas aktivitet och därmed 

maktutövande tas inte upp vilket jag tolkar som att Franks huvudfokus ligger på att upptäcka 

och underminera just det manliga eller patriarkala förtrycket. 

 

Fredriks allmänna avsmak inför sin, som han ser det maskulina sexualitet, tar sig också 

uttryck i hans sexuella fantasier och drömmar: ”asså om jag går till mina till exempel 

drömmar så kan jag fortfarande känna att de jättemycket genomsyras av idéer om sexualitet 

som jag eh tycker är otäcka även fast jag upphetsas av dom när jag sover”. I konflikten mellan 

hans feministiska ställningstaganden och hans sexuella fantasier uppstår dels skuldkänslor för 

hans ”otäcka” begär men även tankar kring var det feministiska ansvaret tar slut. I detta citat 

framträder funderingarna i sin helhet:  

”sen har jag funderat också väldigt mycket på att va fan när tar det feministiska ansvaret slut 
och hur faan ska var ska man dra nån ska man dra nån gräns […] att att jag i ena stunden kan 
känna äh va fan och sen ge mig hän åt en en sexuell fantasi som jag egentligen inte riktigt 
skriver under på ehh och andra sekunden känna skuld för det eller rannsaka mig själv kring den 
eller försöka med nån ny fantasi som jag tycker är schysstare rent politiskt men som jag inte 
riktigt har utvecklat nån eggelse för men då är frågan om jag ska ehh liksom amen va var drar 
man gränsen ska jag börja tänka på alla människor alla varelser eller liksom gamla senildementa 
gubbar eller liksom var asså var går de här gränserna för vad som ska inkluderas i vad jag ska 
finna som tilltalande på nått sätt”.  

Här kan man se hur livspolitikens gränser diskuteras i poststrukturalistisk anda. Ska han 

tvinga sig själv till lust han inte känner och ska han verkligen känna den skuld han känner för 

sin egen sexualitet. Samtidigt som Fredrik tycker att man absolut ska rannsaka sina fantasier 

och drömmar blir det svårt för honom att få ihop sin livspolitik till ett tydligt projekt vilket 

han trots allt är nöjd med: ”vad jag inte vill va med om som jag har ganska klart för mig men 

sen så vill jag ju att det ska va lekfullt och att det ska va äventyrligt att det skulle va vansinne 

och staka ut några mer precisa premisser”. För Fredrik framstår det som att reflektionen och 
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det sökande som reflektionen ger upphov till blir en möjlig subjektsposition för honom som 

feminist.  

 

Även i denna avdelning kan vi se hur den manliga sexualiteten starkt ifrågasätts. 

Uppvärderandet av och identifikationer till kvinnligt konnoterade praktiker och idéer blir för 

intervjupersonerna även här en grund för deras feministiska subjektsskapande. Här 

framkommer som jag har pekat på även en annan möjlig identifikation som är viktig för 

männen. Vikten av att vara ett reflekterande feministiskt subjekt blir till ett subjektsskapande i 

sig. Självreflektionen och ifrågasättandet av maskuliniteten blir även det en möjlig grund att 

stå på även om männen som i några fall inte vet vart projektet ska leda. Även detta är en 

subjektsposition som återfinns i Hedenus studie som presenterades ovan.  

 

En fjärde subjektspositionen som de feministiska männen i min intervjustudie intar för att 

vara feministiska är en rörelse mot det ickeheterosexuella vilket jag kommer att visa i det 

avslutande stycket.  

 

5.4. Begär riktat mot män som strategi och identitet 
De fyra männen valdes ut för att jag visste att de i viss mån kunde betraktas som 

heterosexuella. Även om ingen av dem i vuxen ålder haft sexuell samvaro med andra män så 

framkommer det i intervjuerna att två av männen definierar sig själva som bisexuella och två 

som ovilliga att definiera sig. En given heterosexualitet avfärdas och alla fyra menar att de har 

möjlighet att känna begår även till män. En omsvängning som beskrivs som möjlig genom 

konstruktivistisk feministiskt ifrågasättande av sexualitet, men som också känns politiskt 

önskvärd. Att vara öppen och fritänkande, och inte en del av det heterosexistiskt konservativa, 

värderas högt. 

 

Samuel berättar om sin bisexuella utveckling att den har växt fram parallellt med hans 

feministiska övertygelse. Att män har kunnat vara attraktiva har han nog tänkt länge men inte 

att se dem som möjliga partners: ”så att på nått vis har det väl funnits där hela tiden egentligen 

den här möjligheten att ändå se män som som ehhh som attraktiva även om jag inte har sett de 

som möjliga partners utan det har kommit på senare senare tid”. I och med att Samuel blev 

tillsammans med sin nuvarande sambo och att han i den ”vevan” slängde av sig ett 

”kommunistiskt skal” så upplever han att han:  
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”blev nog öppen generellt sett för allt möjligt och det gjorde väl kanske att det fanns en 
möjlighet för mig att att ifrågasätta min min sexuella identitet när jag ifrågasatte all annan 
identitet också och att jag då hittade det här bisexuella för att då började väl jag med att jag sa 
till mina kompisar jag ska fan bli bisexuell för det är så mycket coolare liksom och det tror jag 
på nått vis var den grejen som som ehhh som på nått vis förlöste mig eller vad man ska säga”.  

Vidare berättar Samuel att hans bisexualitet växte sida vid sida med den feministiska 

diskursen om allas ”egentliga bisexualitet”. Här kan man se hur Samuels erfarenheter berättas 

och ges mening utifrån livspolitiska val utifrån feministiska diskurser. Vi har i tidigare avsnitt 

sett hur han använder sina bisexuella fantasier som onanistimulans för att komma bortom 

heterosexuella maktsituationer. Att berätta för andra om sin sexuella läggning verkar vara ett 

annat sätt att verka subversivt politiskt: ”men för mig så känns det väldigt bra jag är väldigt 

nöjd med att vara att ha den inställningen ehh jag känner mig ändå ganska cool sådär som får 

att vara bisexuell och kunna säga det till folk hur de reagerar det är ganska roligt”. Själva 

identiteten hos Samuel utnyttjas livspolitiskt utåtriktat för att bryta upp normer och 

föreställningar hos andra.  

 

Anders definierar sig varken som hetero-, homo- eller bisexuell vilket han är nöjd med: ”jag 

är till och med väldigt nöjd att det är så att det känns väldigt befriande att bara liksom låta att 

jag får leva bara som jag gör och sen får vi se vad som händer liksom”. Diskussioner kring 

politisk vald homosexualitet och senare års grubblerier kring sin sexualitet har lett till att han 

börjat känna begär även mot män:  

”en sak som jag ju har börjat tänka i tanken och som väl egentligen inte har kommit så mycket 
längre än så länge det är ju att möjligheten att liksom ha sexuella relationer med andra män den 
har ju som aldrig aldrig egentligen funnits utom i tanken liksom men att jag jag tänker att jag 
vill vara öppen för den möjligheten”.  

Den tidigare fasta heterosexualiteten ifrågasätts och Anders förhåller sig konstruktivistiskt 

fritt till kategorierna hetero och bi, vilka är kategorier han inte ”identifierar sig med”. Anders 

berättar att han nu tillåter sig fantisera om andra män och att sex med män i framtiden är en 

möjlighet: ”huruvida jag nånsin vill göra det i praktiken det vet jag ju inte det får vi ju se vad 

livet har att visa mig”. Motviljan till att inordna sig i identitetskategorier kan ses som en queer 

strategi och Anders funderar över hur andra ser på saken, eftersom han bara har 

heterosexuella erfarenheter så tänker han att de ser honom som heterosexuell vilket han 

konstaterar kanske är bekvämt för att slippa bli stigmatiserad. Ifrågasättandet, 

ickekategoriseringen eller sökandet blir som tidigare nämnts positioner som Anders utgår från 

i sin identitetsbeskrivning.  
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Frank berättar att han i vintras ”lite grand hade nån slags crusch på en kille första gången så i 

och med det så började jag tänka väldigt mycket på på å så här tänka tillbaka liksom en stor 

del av min amen mitt liv liksom och kom på flera killar som jag nog hade varit såhär 

småförälskad i”. I och med sitt feministiska intresse öppnades enligt Frank möjligheten att 

känna begär för män och i och med hans nya tolkningsram kan han omformulera känslor han 

haft tidigare i livet som kärlek och begär till män.  

”jag […]hade aldrig tänkt på mig själv i de banorna förräns ungefär ett år sen ehh och att jag 
började tänka så helt klart har att göra med mitt mer amen med mitt feministiska uppvaknande 
att göra ehh på nått vis amen att jag i och med att jag har amen i med min mitt feministiska 
intresse har jag också kommit mer och mer i kontakt med med tankarna på på bisexualitet först 
på ett teoretiskt plan och sen plötsligt så kom det väl även på ett praktiskt plan”.  

Feministiska teorier kring sexualitet har alltså fått Frank att omdefiniera sig och sina 

erfarenheter till bisexuellt kodade. En omsvängning, eller erfarenhet, som Frank håller som 

intäkt för att alla människor skulle ha möjlighet att tända även på samkönade personer men att 

denna förmåga i dagens samhälle oftast ”undertrycks”.  

 

Som vi tidigare sett så letar Fredrik efter en sexualitet som passar honom både på ett praktiskt 

och ett politiskt plan. De sexuella erfarenheter han har är med kvinnor men han fascineras 

över att han numera lite trevande även kan rikta begär mot män. Denna ickeheterosexuella 

hållning relaterar han till queerfeministisk bekantskap och kopplar därmed ihop sin förändring 

med feministiska diskurser:  

”jag har ju läst ganska mycket så här queerfeministiska texter eh på slutet och då har jag tyckt 
att ja men att jag kan fascineras över att jag kan va intresserad av killar tillexempel på ett plan 
som jag inte tyckte att jag kunde tidigare men så som har närmat sig liksom nån form av 
ickeheterosexuell eh förhållningssätt”.  

Fredrik är nöjd med att han nu ”vågar förnimma” dessa känslor även om det fortfarande är 

”något fegt” han gör det. 

 

Det bisexuella eller möjligheten att tända även på män, får i mina intervjuer stor vikt som en 

möjlig utväg från sina, som de ser det, feministiskt problematiska heterosexuella identiteter. 

Alla fyra befinner sig tydligt i grubblerier kring sexualitetens konstruktioner och en vilja till 

agens i förhållande till det könspolära och heterosexuella får hos mina respondenter en utväg i 

en rörelse bort från det heterosexuella. Identifikationen som en fördomsfri och 

normifrågasättande man, blir för mina respondenter en feministisk position. Denna position 

kan ses som liknande den som aktivistiska kvinnor pläderar för i och med en politisk vald 
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lesbiskhet47. Men den kan nog snarare förstås som en del av det queera ifrågasättandet av 

heteronormen. 

 

6. Resultat och slutdiskussioner 

Först och främst vill jag återkoppla till undersökningens metod, avgränsning och 

problemperspektiv. De konfliktbeskrivningar och för feministmän möjliga identifikationer 

som studien resulterar i ska ses som resultat av min metod och mina avvägningar vad gäller 

perspektiv och avgränsningar. De identifikationer som sammanfattas nedan är alltså exempel 

på möjliga identifikationer som feministiska män kan göra. Förutom att urvalet kan betraktas 

som snävt och relativt litet så är subjektspositionerna dessutom framlyfta ur det 

konfliktperspektiv som uppsatsen i sin helhet har. Om perspektivet istället varit det omvända 

hade förmodligen andra identifikationsmöjligheter öppnats. 

 

I de två sista avdelningarna svarar jag på uppsatsens två frågeställningar: 

• Upplever respondenterna att det finns en konflikt mellan deras sexuella praktik och 

deras feminism och hur ser konflikterna i så fall ut? 

• Hur konstrueras en manlig feministisk sexuell identitet hos mina respondenter? 

 

6.1. Konflikter och motstånd 
Att konflikter uppstår för mina män mellan feministisk teori och levd sexualitet är uppenbart. 

Ibland stannar konflikten på ett teoretiskt plan och ibland kan konflikten innebära att de störs i 

sin sexuella praktik på olika sätt. Självkritik och skuldkänslor uppstår när respondenterna 

genom sina beteenden uppfattar sig själva som upprätthållare av det manliga genom att koppla 

sig själva till följande begrepp: Dominans, aktivitet, initiativtagande, framfusighet, 

egocentrism, heterosexualitet. Dessa hegemoniskt manliga begär eller positioner upplever 

mina respondenter att de vill och delvis har förändrat. Den personliga agensen vad gäller att 

omförhandla eller styra om sina oönskade begär upplevs ibland som möjlig men ofta som 

svår. Särskilt intressant är ståndpunkten som förs fram från respondenterna om att 

ömsesidighet inte är någon garant för att sex ska vara bra. Denna normativa sida av deras 

                                                
47 Frågan om likheterna med politisk vald homosexualitet är kanske mer intressant än att nämnas i förbigående, 
men på grund av avgränsningsbekymmer så kommer jag på grund av respondenternas så gott som enbart 
teoretiska omsvängning i frågan om samkönat umgänge att lämna en djupdykning i frågan därhän. 
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aktivism grundas i en radikalfeministisk maktanalys som nog många queerfeminister skulle 

vara mer tveksam till då de snarare anser att vi behöver färre normer kring sexualitet än fler.  

 

6.2. Identifikationer: Man eller inte eller både och 
I analysen av intervjuerna framkommer fyra subjektspositioneringar för en feministiskt möjlig 

manlig sexualitet:  

• Att beskriva sig själv som kvinnlig och uppvärdera traditionellt kvinnliga sexuella 

egenskaper. 

• Att vara ickemanlig i sängen.  

• Att reflektera över sin sexualitet. 

• Att vara öppen för samkönat sexuellt umgänge. 

 

Av de fyra subjektspositioneringarna jag har mejslat fram innebär de första två en 

positionering som inte har en grund i att känna sig som man. Att vara ickemanlig innebär en 

negativ identifikation och att vara mer kvinnlig innebär en oppositionell identifikation. De två 

senare resultaten innebär att männen kan identifiera sig som män, dels som reflexiva män eller 

sökande män och dels som män som tänder på andra män48. De två första positionerna, att 

koda sig feminint och att vara en ickeman blir tvärtom positioner skilda från manlighet. 

Genom att männen ibland har flera olika identifikationer hamnar de med fötterna i motstående 

diskurser. De kan därmed beskriva sig som manliga och omanliga på samma gång. Detta kan 

kopplas till det poststrukturalistiska grundantagandet om identiteters osammanhängande 

karaktär och likt männen i Marie Norbergs avhandling kan vi se att mina respondenter har 

identifikationer i motsägande diskurser. I sin feministiska subjektspositionering kan männen 

alltså ha, fast på olika sätt, en flytande syn på sig själva som könsvarelser.  

 

Mina subjektspositionsresultat kan jämföras med Hedenus tre lösningar på de manliga 

feministernas dilemma som presenterades ovan: Att vägra vara man, att på queert vis försöka 

frigöra sig från genussystemets kategorier samt att inte veta vad man ska förändras till.  

Jämfört med Hedenus lägger jag alltså till att identifiera sig som mer kvinnlig. Hennes 

kategori ”att inte veta vad man ska förändras till” beskrivs mycket luddigt men ligger nog 

nära min reflektivitetsidentifikation. Hennes tankar kring vad manliga feminister har för 

                                                
48 Förvisso kan man ju se ickeheterosexuella män som ickemän om man hårddrar den heterosexuella matrisen 
man jag väljer här snarare att se denna grupp som en underordnad maskulinitet. 



 33 

möjliga vägar att definiera sig som feminister liknar alltså mina resultat för hur manliga 

feminister kan positionera sig som feminister med utgångspunkt i deras ifrågasättande av sin 

sexualitet.  

 

6.3. Återkoppling och vidare diskussion 
Männens ifrågasättande av hegemoniska maskuliniteter genom basgruppsarbete liknar i hög 

grad Helena Hills beskrivningar av mansrörelsen Befria mannen som hade helgläger och 

basgruppsverksamhet. Även om denna uppsats har ett något introvert perspektiv där 

individens egna konflikter ställs i fokus ska man komma ihåg att männens delaktighet i 

basgrupp och feministiska rörelser i övrigt försöker förändra mer än sig själv vilket även 

korrelerar väl med Connells tankar, som presenterades tidigare, om en ”kollektiv praktik” för 

att föra ”omgestaltningen av genus vidare”. 

 

För att återkoppla till diskussionerna kring män som feministiska subjekt kan man i min 

uppsats konstatera att männen i hög grad påverkas av feministiska diskurser. Huruvida 

männen bör kalla sig feminister eller inte överlämnar jag åt de själva att bestämma men som 

May poängterar så finns det goda skäl att feminismen tillvaratar specifika manliga 

(feministiska) erfarenheter för att skapa en bättre förståelse av patriarkatet. 

 

Resultaten av uppsatsen kan användas för att föra diskussionen vidare inom diverse olika 

områden. Exempelvis: Feminismen som personligt projekt, män som feministiska subjekt, 

sexualitet som maktutövning, pornografi som förmedlare av sexualitet eller självvald 

(bi)sexualitet/agensen över egna begär. 
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8. Bilaga: Intervjuguiden 

Följande guide hade jag som utgångspunkt i intervjusituationerna: 

• Namn, ålder upplys om anonymitet  

 

• Du är feminist eller sympatiserar med feminismen- Vad lägger du i feministbegreppet 

eller ditt begrepp? (profeminist, antisexist el dyl) 

• Hur och varför blev du feminist (detta)? 

• Vad är sex för dig? 

• Vad är bra sex för dig?   

• Tror du att du har förändrat din syn på vad sex är i och med din feminism?  

• Upplever du att du har förändrat din sexuella praktik på grund av feministiska 

ställningstaganden?  

• Upplever du att du har förändrat dina sexuella fantasier i och med din feministiska 

övertygelse?  

• Har du förändrat vem du vill ha sex med i och med din feminism?  

 

• Hur upplever du att feminismen hanterar mäns sexualitet? Hur förhåller du dig till den 

bilden?   

• Skulle du vilja förändra din sexuella praktik / sexuella fantasier på något sätt? 

• Är du nöjd med din sexualitet?  

• Hur ser jämställt sex ut? 

• Tips till andra för att uppnå jämställt sex / förändra sexualitet? 

 

 

 


