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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera betydelser och föreställningar av 

oskuld bland unga på ett nätforum för att försöka förstå hur dessa ter sig. Materialet, vilket 

består av utvalda foruminlägg, inhämtas genom dolda observationer och bearbetas med hjälp 

av en kvalitativ innehållsanalys. Uppsatsen behandlar ämnet oskuld i relation till ungdomar, 

sexualitet, normer och Internet. Studien begränsas till ett nätforum för unga och det är endast 

de åsikter och tankar som cirkulerar i det virtuella rummet som behandlas i uppsatsen. Inom 

det ungdomsfokuserade sociala arbetet upplever många socialarbetare en osäkerhet i att 

bemöta funderingar kring sexualitet och vår förhoppning med denna uppsats är att försöka 

bredda synen på oskuld och sexualitet bland ungdomar. Vår intention är inte att hitta ett ”rätt 

svar” eller en entydig innebörd utan vi vill belysa begreppets komplexitet. Det studien 

kommer fram till är att oskuld är ett svårdefinierat och mångtydigt begrepp som kan tänkas ha 

lika många betydelser som det finns människor på jorden. 
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1. Inledning 

 

Sexualitet som ämne är något som det tas upp för lite om med tanke på att det är något som 

utgör en så stor del av våra liv och vår upplevda identitet (RFSU, 2009). Många som arbetar 

inom den sociala sektorn har uttryckt att de känner sig osäkra när det kommer till frågor som 

rör sexualitet. Detta gör att frågorna lätt kan viftas bort och att det i sin tur gör mer skada än 

nytta för den berörda individen (ibid.). Riksförbundet för sexuell upplysning
1
 ger ut tidningen 

OTTAR där det finns ett nummer med temat oskuld. Temat för tidningen valdes ut efter att en 

ungdom skrivit in till tidningen och efterfrågat information kring begreppet. I det numret 

skriver Jack Lukkerz (2010) att sexdebuten ofta förknippas med att ta ett steg in i 

vuxenvärlden och att det ofta definieras som att ha heterosexuellt penetrationssex. Han 

belyser att det inte handlar om att vara sexuellt aktiv utan att ha haft sex en gång under ”rätt 

omständigheter”. Valet för denna uppsats landade i att behandla begreppet oskuld då vi 

upplever det som viktigt att belysa hur det tänks och resoneras kring begreppet. 

 

Inom socialt arbete förekommer det mycket arbete med och kring ungdomar. Att då vara 

införstådd med hur ungdomar tänker och definierar sexualitet är essentiellt för att kunna 

bemöta ungdomarnas frågor och funderingar kring ämnet. Eftersom socionomer verkar inom 

fält som skolhälsa, ungdomsmottagning, socialtjänst, behandlingshem och andra 

ungdomsfokuserade miljöer är det viktigt att förstå att det kan finnas flera olika perspektiv 

och åsikter runt sexualitet. I behandlingsarbete med ungdomar ska frågor kring sexualitet 

genomsyras som en naturlig och självklar del och inte som ett avskilt ämne (Hansson, 2010). 

Det finns många olika definitioner i omlopp kring vad oskuld innebär därför har vi som 

författare till denna uppsats inte för avsikt att försöka peka ut en ”riktig” betydelse av vad 

oskuld är eller ett ”rätt” sätt att tänka på. Istället vill vi försöka ge en mer nyanserad bild av 

hur ungdomar uttrycker sig och tänker kring sexualitet. Vi avser som redan beskrivet inte att 

hitta något ”rätt” svar då vi anser att det inte existerar något sådant.   

 

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

 

Här presenterar vi tidigare forskning och redogör för hur normer och genus kan påverka sättet 

att tänka kring oskuld samt sexualitet. Vi nämner också hur Internet kan användas av 

ungdomar för kommunicering, kunskapssökande och sexualitetsskapande.  

 

 

En norm är något som inte går att läsa rakt av, den är varken en lag eller regel (Butler, 2006). 

Det är i de effekter normer skapar som de blir synliga och genom att gå emot rådande normer 

kan det på så sätt skapas nya, vilket gör att detta ständigt kan rubbas (Franck, 2009). Butler 

(2006) trycker på att de heterosexuella samhälleliga normer som finns inte får jämställas med 

den heterosexuella praktiken. Mia Franck (2009) menar att varför sexualitet ofta kategoriseras 

                                                           
1
 Förkortat RFSU vidare i uppsatsen 
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som normalt eller avvikande kan bero på att konstruktionen av sexualiteter utgår från 

antagandet om att det alltid ska finnas en normativt styrande grund. 

 

Vid unga människors skapande av genusidentitet har tidigare forskning visat att 

heterosexualiteten tar stor plats. Den heteronormativa feminiteten och maskuliniteten 

utvecklas och etableras i attraktionen mellan könen och även genom sexuella handlingar med 

en partner, ungdomar lär sig på så sätt av varandras kroppar (Löfberg 2008). Likt Löfberg 

menar Holford, Renold och Huuki (2013) att sexualitet är något som skapas mellan barn i 

tidig ålder på samma sätt som att de skapar kön. Heterosexualiteten är ofta central under 

uppväxten och inbjuder till ett heterosexuellt förhållningssätt där mamma-pappa-barn-lekar är 

vanliga och där vuxna gärna undviker att se barn som sexuella varelser. Där det oskuldsfulla 

barnet leker tycks det inte finnas utrymme för andra alternativa sexualiteter än de 

heteronormativa (ibid.). I forskning om genus framställs ofta män som de med sexuella begär 

och kvinnor som de med uppgift att charma männen och stilla deras begär, kvinnors sexuella 

begär drivs bort. Löfberg (2008) nämner att det finns en sexuell hierarki, en maktstruktur, där 

det feminina klassas lägre än det maskulina. Löfberg skriver; ”Då detta är ett återkommande 

tema i olika forskningsansatser menar jag att man kan kalla dessa tendenser för ett 

konstruerande av genus i en traditionell mening i relation till heteronormativitet och som 

ständigt rekonstrueras i samhället.” (2008, s. 152).  

 

Sexualitet skulle generellt kunna förstås utifrån dessa fyra olika perspektiv; biologi, 

sociologi/samhällsnormer, pedagogik samt juridik (Nordenmark, 2011). Det biologiska 

perspektivet innefattar kroppens fysiologiska funktioner, sociologi/samhällsnormer handlar 

om vilka värderingar och vilken syn på sexualitet som är aktuell, pedagogik omfattar hur 

sexualitet lärs ut och juridik handlar om hur sexualitet regleras juridiskt. Sexualitet kan 

beskrivas som ett samlingsbegrepp bildat utifrån de normer, regler och lagar som skapas av 

våra sexuella handlingar. Ungdomarnas olika sexuella erfarenheter kan tänkas bero på vilken 

sexuell läggning de har (Häggström-Nordin, 2009a). Att alla människor generellt betraktas 

som heterosexuella är ofta förekommande i dagens samhälle och vi omfattas på så vis av den 

heteronorm som finns. Samlagsdebuten förknippas av den anledningen ofta med att en person 

haft vaginalt penispenetrerande sex och detta avskils därför från sexualdebuten som innebär 

att en person har haft sex utan vaginal penetration (ibid.).  

 

I Svenska Akademiens Ordbok och i Svenska Akademiens Ordlista återfinns dessa 

definitioner av oskuld; ”person som (ännu) icke haft könsumgänge med ngn” samt 

”obekantskap med sexuellt umgänge” (SAOB, 1951; SAOL, 2006). RFSU väljer att inte 

använda sig av begreppet ”oskuld” utan hänvisar till begreppet ”sexdebut” då oskuld antyder 

att det ligger skuld i att ha haft sexuellt umgänge (2012). De beskriver att sexdebut är ett 

otydligt begrepp som många kopplar ihop med vaginalt heterosexuellt samlag där mannens 

penis förs in i kvinnans slida. Genom att tala om sexdebut och oskuld bland likakönade 

sexpartners, där det inte nödvändigtvis utövas vaginalt penetrerande samlag, så utmanas de 

heterosexuella normerna om vad som räknas som ”riktigt sex” (Carpenter, 2001). Människor 

väljer själva när de inte längre definierar sig som oskuld, alltså är det upp till var och en att 

definiera vad som är ”riktigt sex”. Beroende på hur individer definierar sig själva som oskuld 
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eller inte kan påverka hur deras sociala och personliga identitet uppfattas. Detta då 

omgivningen kan vara av en annan uppfattning kring vad ”att vara oskuld eller inte” innebär 

och dessa normer utmanar varandra (ibid.).  

 

Schuster, Bell och Kanouse (1996) ställer sig kritiska till den allmänna uppfattningen om sex 

då detta ofta definieras som vaginalt penetrerande samlag. De nämner att det finns för lite 

forskat på alternativa sexuella metoder bland ungdomar. I likhet med detta nämner Forsberg 

(2005) att forskning kring synen på oskuld var ett outforskat ämne i Sverige år 2005. 

Ungdomar som inte upplevt vaginalt samlag behöver inte för den skull vara sexuellt inaktiva 

då det finns andra former av sex (Schuster et al., 1996). I Schuster et als studie, genomförd på 

amerikanska elever i åldrarna 14-17 år, framgår det att sex är något mer än vaginalt 

penetrerande samlag då även onani, anal- samt oralsex inkluderades under begreppet sex.  

 

I en enkätstudie från Kanada undersöktes universitetsstudenters föreställningar kring hur de 

såg på deras sexuella oskuld samt hur de upplevde sitt första samlag (Humphreys, 2013). 

Endast de studenter som haft vaginalt penetrerande samlag
2
 togs med. Studenterna fick själva 

placera in sig i en av de tre kategorier som ställdes upp i enkäten. Dessa kategorier benämndes 

som stigma, gåva och process. Med stigma avsågs de personer som skämdes över att vara 

oskuld, de kände att de ville bli av med den så fort som möjligt (ibid.). Kärlek och val av 

person spelade mindre roll för de personer som kategoriserade sig i stigmakategorin. 

Kategorin gåva valde de personer som såg oskulden som något värdefullt, de väntade gärna in 

”rätt” partner. För dessa personer var kärlek centralt då de upplevde att oskulden var något de 

gav bort till partnern, som en gåva. Process däremot valde de studenter som hade ett mer 

neutralt förhållningssätt till när det första samlaget kom att äga rum. Oskuldsprocessen sågs 

av dem som en del av livet (Humphreys, 2013). I resultatet framgår att de flesta studenterna 

placerade in sig själva i kategorin process, näst efter den kom gåva och slutligen stigma. 

 

Internet är en plats där många rör sig för att kommunicera, söka kunskap samt uttrycka sig 

och något som ofta tas för givet att alla har tillgång till i dagens samhälle. År 2012 beräknades 

89% av Sveriges befolkning ha tillgång till det. Internet kan därav ses som en lättillgänglig 

plats för ungdomar i deras sökande efter kunskap (Findahl, 2012). Det vanligaste sättet för 

unga att kommunicera med varandra på är idag att chatta, vilket innebär att prata med 

varandra online på Internet (Häggström-Nordin, 2009).  

 

Margareta Forsberg (2005) nämner att uppkomsten av Internet bidragit till att människor har 

en helt ny plats att kommunicera kring sexualitet på och att det mest sökta ämnet på Internet 

är ”sex”. Internet har gjort oss mer sexuellt fria, där vågar vi testa våra egna gränser och 

upptäcker nya sidor hos oss själva (Forsberg, 2005; Löfberg, 2008). På Internet kan individer 

välja att experimentera med sexualitet och könstillhörighet på ett sätt de inte kan i det fysiska 

rummet även om de måste förhålla sig till normativa grundstrukturer (Löfberg, 2008). 

Ungdomar som skriver på öppna anonyma forum upplever ofta att det är lättare att prata på 

Internet än i det fysiska rummet samt att risken att bli dömd kan minimeras i det virtuella 

                                                           
2
 Med vaginalt penetrerande samlag menar Humphreys heterosexuellt sex där penis penetrerar vaginan.  
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rummet. Detta kan göra att ungdomar i större utsträckning vågar ta fler initiativ de annars inte 

skulle våga ta, vilket kan ses både i en positiv och i en negativ bemärkelse. Internet som arena 

utgör en central del i ungdomars skapande av sexualitet (Löfberg & Aspán, 2013; 

Socialstyrelsen, 2010).  

 

Utifrån det vi skrivit hittills ser vi det relevant att lyfta detta ämne inom socialt arbete. Detta 

eftersom begreppet oskuld till synes verkar vara präglat av heteronormativa föreställningar 

samt att begreppet verkar vara mångfacetterat. Studier kring begreppet oskuld utformas på så 

sätt olika beroende på vilket perspektiv som anammas av forskaren/-na. Med denna bakgrund 

i beaktande funderar vi över hur ungdomar väljer att definiera begreppet oskuld samt vilka 

givna uppfattningar som finns kring detta konstruerade begrepp.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet är att undersöka och analysera betydelser av och föreställningar om oskuld bland unga 

på Internet för att tolka begreppets innebörd. 

 

1. Hur beskriver unga på Internet begreppet oskuld? 

2. Hur framställs föreställningar kring oskuld bland unga på Internet? 

3. Vilka tankar kring oskuld kan urskiljas bland unga på Internet? 

 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Vi har i denna studie valt att endast utgå från vad ungdomar på Internet skriver om begreppet 

oskuld. Vi har sedan avgränsat oss till ett nätforum riktat mot ungdomar. Vi har inte utgått 

från olika ”expertpaneler” eftersom dessa inte avspeglar ungdomarnas perspektiv och inte 

heller från ”stängda forum” då de kräver en registrerad användare för att ta del av innehållet. 

 

 

 

2. Metod 

 

I detta avsnitt presenterar vi vilka metoder som använts för materialinsamling och analys i 

studien. Vi redogör för hur vi gått tillväga i de olika metoderna och hur urvalet för studien 

genomförts. Det förs även en diskussion om vad vi hade kunnat göra annorlunda kring 

metoderna samt kring de etiska aspekterna för arbetet som helhet.  

 

Denna uppsats har både en explorativ och deskriptiv ansats, vår intention är att undersöka 

fenomenet för att sedan beskriva det (Patel & Davidson, 2003) samt har uppsatsen inspirerats 

av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Det innebär att sociala handlingar och kunskap 
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kommer att ses som något socialt skapat av människan och inte något av naturen bestämt 

(Wenneberg, 2010). Verkligheten så som vi ser den är formad utifrån de erfarenheter vi bär 

med oss och den synvinkel ur hur vi lärt oss att se den. Begreppet oskuld är något som inte är 

helt definierat. Det finns en allmän tanke om att begreppet antyder att det är en beskrivning 

eller benämning på en ”person som inte haft sex”. Med ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

kan detta till synes allmänna och självklara begrepp problematiseras. 

 

 

2.1 Tillvägagångssätt 

 

Forskning på Internet har kommit att benämnas som ett nytt forskningsfält (Sveningsson, 

Lövheim & Bergquist, 2003). För kvalitativa studier på Internet finns idag inga typiska 

metoder utan Sveningsson, Lövheim och Bergquist (2003) menar att forskare måste förhålla 

sig till de etablerade metoder som redan finns och anpassa dessa för studier på Internet. I 

denna uppsats valde vi därav att använda oss av icke-deltagande dolda observationer. Att 

observera på nätet har ett syfte som liknar att observera i den fysiska miljön. Det som skiljer 

dem åt är främst att observationsmiljöerna ser olika ut, vilket gör att observationer på nätet 

måste utföras på ett annat sätt (ibid.). Kommunicering sker på ett annorlunda sätt än i det 

fysiska rummet och forskaren blir på så sätt tvungen att agera på ett annat vis. En positiv 

aspekt av att genomföra dolda observationer på nätet blir då att vi inte var medskapare av 

situationen även om våra tolkningar givetvis påverkat analysen. Vid exempelvis etnografiska 

studier handlar det mycket om att forskaren vill förstå deltagarnas värld och det pratas om ”att 

flanera”, att studera miljön (Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003). På Internet kan att 

flanera liknas med att surfa och därför påbörjades arbetet med en rundsurfning bland olika 

nätforum för att studera deras virtuella  miljöer.  

 

Nätforum kan användas som en källa att söka kunskap på eller som en plats att dela med sig 

av erfarenheter. I det verkliga livet kan det vara svårt att vara öppen och ärlig då en person 

kan riskera att bli dömd eller utskrattad men på Internet finns möjligheten att vara anonym 

och diskutera om sådant som annars kan anses vara tabubelagt. Vi tänker att oskuld, som är 

uppsatsens huvudämne, kan vara ett ämne som är svårt att prata om i det fysiska rummet och 

där ungdomar möts av många konfliktfyllda budskap. Därför kan det finnas mycket kunskap 

att hämta på exempelvis nätforum.  

 

I studien har vi enbart använt observation som materialinsamlingsmetod på nätforumet och vi 

har varit dolda för de observerade. Detta kan liknas med att forskaren fungerar som en ”fluga 

på väggen”, de observerade vet inte om att de blir observerade och forskaren interagerar alltså 

inte med dem (Sveningsson et al., 2003). I vår observation var vi knappt ens en ”fluga på 

väggen”, vi var inte synliga och de observerade är inte medvetna om att denna studie har 

genomförts. Det finns olika typer av observationer, forskaren kan vara deltagande, delvis 

deltagande eller enbart observerande. Det vill säga att observationer kan vara öppna, delvis 

öppna eller dolda. Internet har gjort det enklare för forskare att vara dolda och det är en arena 

där mycket kunskap och erfarenheter finns lättillgängligt (ibid.). Observationer genomförs för 

att införskaffa information om omvärlden (Patel & Davidson, 2003). När metoden observation 
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används inom forskning får det inte vara slumpmässigt utan måste hålla en viss struktur. I 

explorativa undersökningar lämpar det sig ofta bra med observation som metod (ibid.). 

Observationerna kan ses som ett komplement till litteratur eller annan information som 

samlats in på andra sätt.   

 

För att erhålla en konsekvent formulerad uppsats har vi skrivit all text tillsammans, vi har bytt 

av varandra med vem som skrivit men suttit tillsammans och formulerat meningar och dylikt. 

Böcker och artiklar som lästs till uppsatsen har vi delat upp jämnt mellan oss, dessa har lästs 

på var sitt håll och vi har sedan delgett varandra innehållet. Observationerna genomfördes 

även de tillsammans men vid två datorer för att effektivisera arbetet, kommunicering och 

reflektion skedde dock ständigt mellan oss under denna process liksom genom hela uppsatsen. 

Med detta i åtanke blir det svårt att göra en gränsdragning för var den enes insats börjar och 

den andres slutar. Följaktligen tar vi båda ansvar för hela uppsatsens innehåll. Det går att 

resonera kring att vi bär halva ansvaret vardera för uppsatsen där den ene skulle ta ansvar för 

sida 1-15 och den andre motsvarande sida 16-30. En annan uppdelning skulle kunna vara att 

vi tillskriver varandra ansvar för vardera hälft genom att dela upp uppsatsens rubriker mellan 

oss. Detta blir dock också missvisande då båda antar sig fullt ansvar för hela uppsatsens 

innehåll samt utformning.  

 

 

2.1.1  Urval 

 

Det finns många forum att välja bland där unga människor diskuterar frekvent med varandra 

men vi har valt att gallra bort sidor som ”stängda forum” samt ”expertpaneler” och valde att 

endast inrikta oss på de sidor som har ungdomar som målgrupp. Efter att ha undersökt 

forumens mängd av relevant data valde vi det forum som hade ett digert material att välja 

bland samt där vi kunde vara dolda observatörer. Det forum som valdes ut till denna studie är 

med omkring 100 000 unika besökare/vecka samt runt 10 miljoner foruminlägg ett av de 

största svenska ungdomsforumen på Internet
3
. Forumet var dels relevant utifrån dess 

popularitet bland ungdomar, som är studiens målpopulation, men även utifrån studiens syfte 

och frågeställningar.  Detta forum krävde ingen registrerad användare för att få tillgång till 

forumtrådar och inlägg då det är ett ”öppet forum” vilket var väsentligt för denna studie. 

 

I uppsatsen användes en form av målstyrt urval (Bryman, 2011) vilket innebär att vi valde ut 

våra trådar på ett icke slumpmässigt sätt då detta är ett kriterium för målstyrda urval. Trådar 

och inlägg som utsetts har valts utifrån våra frågeställningar och vårt syfte. Vi började med att 

jämföra olika nätforum och dess förutsättningar genom en rundsurfning på Internet. På det 

ungdomsforum som valdes ut gick vi, på forumets hemsida, in under fliken ”forumet” och 

skrev in begreppet oskuld i sökfältet. Därefter begränsade vi oss till endast ”snack”, det vill 

säga endast foruminlägg samt ordnade efter ”Mest följda”. Detta innebär alltså att trådarna 

som kom upp var de mest följda den 31 oktober 2013. En ny sökning, en annan dag, med 

                                                           
3
 Informationen är hämtad från det utvalda forumets hemsida, hösten 2013. Av etiska skäl har vi valt att inte 

skriva ut namnet på forumet, därav finns ingen referens. 



8 
 

samma preferenser kan alltså få upp ett helt annat fång av trådar som de mest följda. Forumet 

observerades under en dag och relevanta trådar valdes ut tills vi upplevde att vi samlat in en 

tillräcklig mängd empiriskt material för studien. Sökningen resulterade i 23 relevanta 

forumtrådar för analys. De forumtrådar som togs ut för analys valdes eftersom de hade ett 

relevant innehåll som handlade om studiens huvudämne, det vill säga oskuld. De foruminlägg 

som senare valdes ut från forumtrådarna var relevanta utifrån syfte och frågeställningar. De 

forumtrådar som inte blev utvalda hade enligt oss irrelevanta rubriker i relation till vårt ämne 

och likaså valdes inlägg i forumtrådarna med irrelevant och innehållslös innebörd bort. 

 

 

2.1.2 Analysmetod 

 

Som analysmetod har en kvalitativ innehållsanalys använts. I denna uppsats innebär detta att 

vi inspirerats av Graneheim och Lundmans (2004) variant av innehållsanalys. I en text blir det 

första steget att ta ut meningsbärande enheter, alltså de ord eller påståenden som är centrala 

eller på annat sätt betydande.  Detta skulle kunna ses som våra foruminlägg då dessa redan är 

granskade och kondenserade. De inlägg som valdes ut för analys klistrades in i ett 

Worddokument där en första gallring skedde. De inlägg som inte upplevdes som relevanta för 

studien raderades. De inlägg som raderades var bland annat sådana som endast innehöll 

uttryckssymboler samt sådana inlägg där ungdomarna skrev i termer om ”jag har redan 

berättat för ”N.N” om min oskuld”. Det senare angivna exemplet tillförde enligt oss inget till 

studiens syfte och av den anledningen valdes de bort. De kvarstående 168 inläggen, som 

ansågs relevanta utifrån att de passade för studiens syfte och frågeställningar, skrevs ut och 

klipptes till enskilda lappar. De meningsbärande enheterna, eller foruminläggen, kodades 

därefter med en kod per mening. De 349 koderna sammanställdes även dessa i ett 

Worddokumentet varefter de skrevs ut och klipptes ut en och en. Koderna ska kunna förstås i 

relation till texten, vilket innebär att det inte finns utrymme för egen tolkning under denna 

process (Graneheim & Lundman, 2004). Koderna sammanställdes i 13 underkategorier som 

kan ses som ett kluster av koder med samma innebörd eller betydelse där ingen kod lämnades 

utanför eller fick passa in i mer än en kategori. Underkategorierna kan beskrivas som det 

manifesta i materialet, det uppenbara och synliga. Underkategorierna ska formuleras för att 

besvara frågan ”vad”. Därför skapades en fråga utifrån varje kluster som besvarades med 

underkategorins titel. Dessa underkategorier delades upp i fyra övergripande kategorier som 

även dessa står för det manifesta, det synliga, i innehållet och som ska besvara frågan ”vad”. 

Med de fyra kategorierna framför oss formulerades ett tema. Temat är det som besvarar det 

latenta i innehållet, det som beskriver den underliggande meningen i materialet. Temat ska 

besvara frågan ”Hur” (ibid.).  

 

 

De kategorier som slutligen skapades utifrån koderna i analysen var; Samhällsnormer, 

Attityder, Inställningar och Kriterium. Dessa presenteras mer utförligt under rubriken 

”Resultat”.  
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2.1.3 Etiska reflektioner  

 

Forskning på Internet är något som måste reflekteras mer över då många av de etiska riktlinjer 

som Vetenskapsrådet framställer är svåra att leva upp till (Sveningsson et al., 2003). 

Internetforskning bryter ofta mot alla de forskningsetiska kraven som forskaren bör ta hänsyn 

till där det dessutom ännu inte finns någon egentlig utarbetad praxis att följa (ibid.). I denna 

uppsats är deltagarna helt omedvetna om att de blir observerade och att deras inlägg används i 

citat genom uppsatsen. Att ämnen kring sexualitet är känsliga kan konstateras men detta får 

ställas mot att forumet är offentligt där en registrerad användare inte behövs för att ta del av 

forumtrådarna. Vi har i denna uppsats valt att inte skriva ut namnet på det forum där 

materialet inhämtats även om forumets förutsättningar beskrivs utförligt i arbetet. 

Webbredaktören för forumet har uppmärksammats om att vi observerar ungdomarnas inlägg i 

forumtrådar kring ämnet oskuld och vi har fått godkännande från vederbörande som också 

kommer att få ta del av den färdiga uppsatsen. Likt att vi inte skriver ut namnet på forumet har 

vi också valt att inte skriva ut några alias på de som skrivit inläggen trots att vi använder deras 

inlägg som citat. Dennes alias på forumet kan vara känt i dennes kretsar och på så sätt vara en 

slags alternativ identitet på nätet som används även i andra sammanhang (Sveningsson et al., 

2003). Detta för att så långt det är möjligt värna om ungdomarnas rätt att vara anonyma i 

studien. Inläggen som kodats i analysen har hanterats med respekt för de unika individernas 

rätt till ståndpunkt och åsikt.  

 

Det kontroversiella över dolda observationer kan ses som självklar men också som en 

möjlighet för att få ta del av ett objektivt material, naturligt och icke påverkat av forskarens 

närvaro under insamlingen. Detta kan absolut ses som en tillgång om bara materialet används 

och handskas med på ett respektfullt sätt med de etiska riktlinjerna i åtanke. Att höra av sig 

till varje användare på forumet för att få samtycke vore en omöjlighet. Många har gått ur 

forumet och deras inlägg står kvar med undertecknad ”Avregistrerad”, ett fotspår från något 

de en gång skrev som nu finns där tills tråden raderas. Andra användare är mycket inaktiva 

och svåra att nå på grund av det. Bryman (2011) skriver dock att vissa dolda observationer 

eller som han benämner det ”smygstudier” kan liknas vid att läsa insändare i en dagstidning 

där samtycke inte behöver inhämtas eftersom insändarna är offentliga.  

 

Det insamlade råmaterialet kommer endast användas i studiesyfte för denna uppsats och det är 

endast vi som uppsatsförfattare som kommer att ta del av det. Senare kommer råmaterialet 

och koderna att förvaras i ett privat låst skåp.  

 

 

2.1.4 Metodologiska reflektioner 

 

I denna studie hade det varit möjligt att komplettera det observerade materialet med att 

intervjua några ungdomar kring ämnet genom nätet via till exempel program som Skype eller 

via mailkontakt. Vi hade också kunnat ställa en öppen fråga i en ny tråd på forumet för att låta 

ungdomarna själva välja om de ville medverka i studien genom att svara på våra 

diskussionsfrågor där istället för att ha dolda observationer. Vi har dock inte använt oss av 
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detta tillvägagångssätt i studien då vi eftersträvade så neutrala och autentiska svar från 

ungdomarna som möjligt utan påverkan av oss som forskare. För en längre och utförligare 

forskning hade det varit en idé för oss att av etiska skäl bett webbsidans ansvariga att sätta 

upp ett ”plakat” på forumets förstasida för att informera ungdomarna om att de kommer bli 

observerade under en begränsad tidsperiod.  

 

För att analysera materialet kan många olika textanalyser tänkas användas för bearbetning av 

texten. Till exempel hade en diskursanalys kunnat vara aktuell där språkets betydelse står i 

fokus för analysen (Bolander & Fejes, 2009). Vi var inte ute efter att studera hur språket 

användes bland ungdomarna utan vi var mer intresserade av att urskilja vad inläggen innehöll, 

vad som skrevs och inte hur det skrevs. Kvalitativ innehållsanalys lämpade sig bra i denna 

studie eftersom vi ville lyfta ämnet, visa på nya insikter och skapa en kärnfull beskrivning av 

vad oskuld innebär (SBU, 2012:1). En svårighet med innehållsanalys, vilket använts i denna 

studie, kan vara att koda materialet objektivt utan att börja göra egna tolkningar i råmaterialet 

(Graneheim & Lundman, 2004). Att skapa en rättvis kod som verkligen avspeglar ungdomens 

tanke med inlägget är förstås också en svårighet med kvalitativ innehållsanalys. Det är möjligt 

att andra analysmetoder kunnat generera andra alternativa slutsatser.  

 

När vi reflekterade över urvalsprocessen för materialet från det utvalda forumet upplevde vi 

en svårighet i att välja ut forumtrådar som kändes relevanta för studien samt vilka inlägg som 

skulle gallras bort och vilka som skulle prioriteras. Denna process krävde mycket eftertanke 

och ständig reflektion. För denna studie har endast ett forum analyserats då vi bedömde att det 

fanns en risk för ett strukturlöst arbete om fler forum hade tagits med i studien. Uppsatsen 

skulle då ha sett annorlunda ut eftersom vi av etiska skäl hade behövt använda oss av 

figurerade namn på forumen för att hålla isär dem och detta skulle enligt oss kunna göra 

arbetet mer invecklat och svårförstått. Att vi sedan skulle välja vad som skulle tas med från 

vilket forum och vad som skulle ha gallrats bort kändes svårt. Som det är i uppsatsen nu kallar 

vi det observerade forumet för ”forumet” vilket av oss upplevs som enkelt och följdriktigt.  

 

Vi är ständigt färgade av egna värderingar och ontologiska uppfattningar vilket också 

påverkar resultatets trovärdighet men vi har trots det försökt att analysera materialet så 

förutsättningslöst som möjligt (Bryman, 2011). Analysens tillvägagångssätt påverkar 

materialets trovärdighet då det är svårt, om ens möjligt, att göra en kvalitativ innehållsanalys 

helt utan subjektiva tolkningar (Graneheim & Lundman, 2004). Vi har inte för avsikt att 

avspegla hur ungdomar överlag definierar och tänker kring begreppet oskuld utan vi kan 

endast applicera resultatet på de ungdomar som rör sig på det forum vi observerat. Visserligen 

kan det spekuleras vidare att ungdomars tankar är liknande på likvärdiga forum även om det 

inte finns någon som helst garanti för att kunna överföra denna kunskap till andra forum 

(Bryman, 2011). Resultatet kan med andra ord tänkas bli liknande på likvärdiga forum men 

behöver inte heller bli det.   

 

För att öka studiens pålitlighet kommer koderna från råmaterialet att bifogas i uppsatsen. För 

att inte påverka ungdomarnas svar har vi valt att vara dolda. Detta för att få så neutrala och 

autentiska diskussioner som möjligt. Vi har också låtit utomstående läsa igenom utkast av 
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uppsatsen för att komma med synpunkter och konstruktiv kritik (Bryman, 2011).  För att öka 

trovärdigheten har vi även jämfört det observerade materialet med aktuell forskning inom 

området. Vår tanke har aldrig varit att peka ut och döma hur ungdomarna tänker och tycker, 

utan vi vill se hur tankar kan skilja sig åt.  

 

 

 

3. Teori 

 

Under denna rubrik kommer vi att presentera de teorier vi valt för uppsatsen. Teorierna 

kommer sedan att kopplas till det observerade materialet under rubriken ”Diskussion”.    

 

 

3.1 Stigma 

 

Med stigma menas något som avviker från den allmänna normen (Goffman, 2011). Ett stigma 

är en tillskrivning som stämplar eller nedvärderar en människa (Heidegren & Wästerfors, 

2008). De personer som anser sig vara ”normala” ser ned på andra människor som avviker 

eller sticker ut från det normala på något sätt, alltså de individer som tycker annorlunda än det 

som tillskrivs som normalt. Heidegren och Wästerfors skriver att den som anser sig vara 

normal är beroende av att det finns något som avviker för att kunna tillskriva sig egenskaper 

som normal, likväl som den avvikande är beroende av de människor som anser sig vara 

normala för att kunna kallas stigmatiserad eller avvikande (Heidegren & Wästerfors, 2008).  

Föreställningen om det normala upprätthålls alltså genom den ständiga jämförelsen med ”det 

andra”, det avvikande. (ibid). I ett samhälle skapas sålunda kategorier kring vad som anses 

normalt respektive avvikande och onormalt (Goffman, 2011). Under en sådan kategori 

tillskrivs individer olika egenskaper som därinom tas som normala. Där finns olika spelregler 

och en särskild social miljö och denna är så pass vedertagen att en person inte kommer att 

möta något som den inte redan kan vänta sig möta i en sådan social miljö eller kategori. 

Beroende på kategori kan också olika egenskaper bli misskrediterande även om samma 

egenskap i en annan miljö och social kontext inte alls verkar som något misskrediterande 

(ibid.). En person med stigma kan lära sig att leva med den misskrediterande egenskapen och 

även använda denna för sekundära vinster då den kan få ut något av den som de andra till 

synes ”normala”
4
 inte kan på samma sätt. Den stigmatiserade kan uppskatta sådant som andra 

tar för givet och kan lära sig att leva med sin misskrediterade egenskap.  

  

När en stigmatiserad person hamnar i samma miljö som en icke-stigmatiserade kan denne bli 

rädd för omgivningens bemötande. Hur denne ska bli identifierad (ibid.). En stigmatiserad 

person kan också välja att dölja sin egenskap, något Erving Goffman (2011) kallar för 

skylning. Personen kan då ljuga eller på annat sätt undvika att den misskrediterande 

egenskapen kommer upp till ytan för dennes omgivning. Något Goffman (2011) också 

                                                           
4
 Med ”normala” menas de som i det sammanhanget är utan misskrediterande egenskaper (Goffman, 2011). 



12 
 

förtydligar är att stigma inte är något som kan delas upp i två läger, som något du bär på eller 

inte bär på. Istället menar han att vi alla både spelar stigmatiserade och normala. Allt beror på 

i vilken kontext vi befinner oss och vart i livet vi står. Detta blir även tydligt när det talas om 

hur vissa egenskaper kan ses som misskrediterande och stigmatiserande i vissa situationer och 

hur de i andra kan vara den rakaste motsatsen. Det hela handlar om huruvida individen kan 

leva upp till de normer som dominerar inom kategorin eller inte.  

 

 

3.2 Ett dramaturgiskt perspektiv 

 

Livet i samhället menar Goffman är som en teaterscen (Lindgren, 2008). Det skulle gå att 

säga att världen är som en stor scen, där vi människor innehar olika roller (Heidegren & 

Wästerfors, 2008). För att vi ska kunna agera ut våra roller har vi yttranden, gester, rörelser 

och olika rekvisita till hjälp. Vi människor interagerar, eller samspelar, med varandra hela 

tiden och vi försöker både medvetet och omedvetet att styra vad andra har för uppfattningar 

om oss. Varje framträdande är viktigt eftersom det är intrycken som styr de andras åsikter. 

Något Heidegren och Wästerfors (2008) beskriver som annorlunda mellan teatervärlden och 

den ”verkliga” världen är att åskådarna även blir skådespelare som måste agera, detta 

eftersom det sker ett samspel mellan människor i det vardagliga livet. Den granskande 

åskådaren blir således även den granskade skådespelaren i samma teater.   

 

Det finns olika föreställningar om hur vi människor ska bete oss i olika situationer (Heidegren 

& Wästerfors, 2008). Heidegren och Wästerfors skriver om hur varje situation har olika 

definitioner, det finns alltså en moralisk karaktär i våra samspel med andra människor och det 

är något som gör att vi vet vad vi ska göra i olika situationer. Att vi ger vår nära vän en kram 

då vi möts, eller att vi presenterar oss första gången vi träffar någon. Om vi däremot misstar 

vad den andra personen menar eller känner kan situationen bli pinsam och jobbig, till exempel 

om en person försöker vara intim på ett sätt som den andre inte vill (Lindgren, 2008). Bakom 

kulisserna, eller mellan våra medmänskliga möten, förbereder vi oss inför ett nästa möte. 

Goffman beskriver det som den bakre regionen medan ”scenen” är den främre regionen 

(Heidegren & Wästerfors, 2008). Olika rum kan vara olika regioner, så som att sovrummet 

både kan vara den främre och den bakre regionen. Det beror helt på sammanhanget. 

Individers identiteter är inte ständiga eller oberoende, de förändras hela tiden när vi 

interagerar med andra individer (Lindgren, 2008). Det är olika ledtrådar, så som normer, 

värderingar och förväntningar som hjälper oss att veta hur vi ska bete oss i olika situationer. 

Det vi vill med alla framträdanden är att bli accepterade av åskådarna, framträdandet ses som 

lyckat ifall omgivningen ser oss på det sätt vi vill.  

 

Simon Lindgren (2008) skriver även om hur Goffmans dramaturgiska perspektiv kan 

appliceras på Internet. Internet är en plats där vi också spelar olika roller och där vi också 

anpassar oss efter situationen, här har vi stor kontroll över hur vi framställer oss själva. Även 

på Internet antas det vara viktigt hur vi framställer oss själva, alltså hur andra uppfattar oss. 

Internet ger oss människor en möjlighet att experimentera när, hur samt så mycket vi vill med 
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flera olika personligheter och roller (ibid.). Risken att bli upptäckt eller avslöjad är väldigt 

liten och individer kan därför mer fritt vara vem de så önskar på Internet.   

 

 

3.3 Gayle Rubins hierarkiska cirkel 

 

Den hierarkiska cirkeln används i denna uppsats som ett verktyg för att begreppsliggöra för 

vad som skulle kunna anses som normativa och avvikande sexuella beteenden.  För att studera 

vad som anses som ”normalt” och ”avvikande” sexuellt beteende har Fanny Ambjörnsson 

översatt Gayle Rubins hierarkiska cirkel till svenska (se bild 1.1), denna används av Franck 

(2009) i hennes doktorsavhandling. Den inre cirkeln ger exempel på vad som skulle kunna 

betecknas som normala sexuella beteenden medan den yttre cirkeln motsvarar vad som skulle 

kunna vara avvikande sexuella beteenden. Cirkeln kan tänkas utgå från ett heterosexuellt 

synsätt vilket också påverkar hur cirkeln gestaltats (ibid.). 

 
1.1 Gayle Rubins hierarkisk cirkel översatt av Fanny Ambjörnsson  

och som används av Mia Franck (2009, s. 33). 

 

 

 

4. Redovisning av studiens empiri 

 

I detta avsnitt presenterar och redogör vi för vårt resultat av det empiriska materialet. 

Avsnittet är uppdelat i fyra underrubriker vilka utgör de kategorier vi kommit fram till genom 

den kvalitativa innehållsanalysen. Underrubrikerna i sin tur presenterar de underkategorier 

som fastställts i materialet. Genomgående använder vi oss av citat från forumet för att 

förtydliga och stärka resultatet samt eftersom dessa har ett värde att tillföra i texten. I slutet av 

detta avsnitt, på sida 22, presenterar vi en tabell över den kvalitativa innehållsanalys vi 

genomfört för studien som visar exempel på koder som skapats, underkategorier samt de fyra 

kategorierna som bildades av de 13 underkategorierna. I bilaga 1 kan Du som läsare ta del av 
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alla de koder vi skapade under analysen. Citaten är skrivna precis som ungdomarna själva 

skrivit dem, vi har inte ändrat några stavfel eller liknande. 

 

Den första kategorin som kommer att presenteras i detta avsnitt är Samhällsnormer som 

handlar om de normer som verkar prägla ungdomarnas värderingar på nätforumet. Efter det 

kommer kategorierna Attityder samt Inställningar som har mycket gemensamt och som vi 

upplevde vara svåra att särskilja när vi genomförde analysen. Vi anser dock att de skiljer sig 

åt genom att kategorin attityder mer speglar ungdomarnas åsikter om oskuld och sexualitet 

och att kategorin inställningar generellt behandlar ungdomarnas personliga känslor kring 

oskuld och sexualitet. Den sista kategorin vi presenterar är Kriterium som handlar om de 

prioriteringar ungdomarna ställer upp i val av till exempel partner och tillfälle. 

 

 

4.1 Samhällsnormer  

 

De underkategorier som innefattas under denna rubrik, tillika vår första kategori, är; Press 

från omgivningen, Heterosexuellt vaginalt sex samt Eviga oskulder. De koder som placerades 

in i dessa tre underkategorier handlar i huvudsak om hur samhällsnormer och värderingar 

påverkar hur ungdomarna diskuterade kring begreppet oskuld. Ungdomarna kämpar med att 

erhålla bekräftelse från omgivningen, där det å ena sidan kan upplevas jobbigt och 

stigmatiserande att inte ha haft sex men där det också finns en press att inte ha haft sex med 

allt för många personer då det kan ge upphov till ryktesspridning. Det är många ungdomar 

som skrivit i forumet med funderingar om vad andra ska tycka och tänka om dem beroende på 

hur de agerar inför sin sexdebut. På forumet är ungdomarna anonyma och kan på så sätt ställa 

frågor till jämlikar för att få hjälp med hur de ska tänka i olika situationer. I inläggen går det 

att utläsa att många av ungdomarna är rädda för vad den närmsta kretsen ska tycka om dem 

och de vill därför få utomstående objektiva personers åsikter kring deras funderingar.  

 

Citaten nedan visar på två exempel på hur denna press från omgivningen kan se ut. I det 

översta är ungdomen rädd för att få ett rykte efter sig om att vara en ”hora”, något som 

upplevs som en risk som tas ifall de har sex. I citatet därefter visas en helt annan press än i det 

första. Där framställs hur ungdomen blir pressad från den närmsta omgivningen. Det är två 

olika citat som har olika innebörd men båda tyder på en press från omgivningen om att leva 

enligt den rådande normen.  

 

 

”fett nervös.. oskuld, känner knappt killen, bara att han är snygg,  

går tre klasser över mig och att han tycker jag är snygg. och att han har stor kuk. 

tänk om jag får värsta horryktet om det kommer ut? palla liver i så fall, han har lovat  

att han itne ska berätta för någon ifall vi nikar, men man vet ju aldrig liksom?[…]” 

 

 

”[…] särskilt när folk som ens mor tjatar på en om att man måste skaffa flickvän och ett liv snart 

annars kommer man att dö ensam osv.” 
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En jargong som ofta förekommer i ungdomarnas foruminlägg är att oskuld ofta handlar om att 

ha haft eller inte haft vaginalt penetrerande heterosexuellt samlag. Ett flertal av ungdomarna 

uttrycker till exempel att homosexuella som inte haft vaginalt penetrerande heterosexuellt 

samlag är oskulder trots att dessa personer kan ha haft andra former av sex. Personerna till 

citaten nedan är bestämda i sina åsikter om vad som räknas som sex och därmed vad som 

innebär att inte vara oskuld längre. Deras definitioner handlar om vad som räknas för att inte 

vara oskuld längre och andra former av sex än vaginalt heterosexuellt samlag framställs som 

endast sexuella handlingar som inte har med oskuld att göra. Det förekom flera inlägg där 

ungdomarna framhävde att människor med homosexuell läggning är eviga oskulder även om 

de är sexuellt aktiva. I materialet finns även inlägg där ungdomar diskuterar om hur orättvis 

den generella uppfattningen om vad sexdebut ofta innebär, alltså att sexet ska innefatta 

vaginalt penetrerande samlag. De menar att detta är en orättvis föreställning mot personer som 

inte upplever sig ha en heterosexuell läggning.   

 

”Killen penetrerar och förlorar sin oskuld. 

Kvinnan blir penetrerad och förlorar sin oskuld.” 

 

 

”Är någon oskuld så har hon/han inte sexat :) 

du Behöver alltså en penis i din vagina för att inte vara oskuld längre” 

 

 

”jag ser dom som eviga virgins” 

 

 

4.2 Attityder 

 

Detta är den andra kategorin vi skapat utifrån det kodade materialet. Under denna kategori 

inryms fyra underkategorier och dessa är; Oskuld är status, Motsätter sig begreppet, Oskulden 

är något man kan ”ta på” samt Individuell uppfattning om definitionen av sexdebut. Koderna 

som inordnats under dessa underkategorier redogör för olika attityder ungdomarna har kring 

begreppet och fenomenet oskuld. Ungdomarna ser på oskuld på olika sätt, vissa tycker att 

oskuld är odefinierbart medan andra menar att det är något som absolut finns nästan så pass 

att det är något som går att se med blotta ögat. Oskuld ses således av vissa ungdomar som 

något statusbetingat, något ärofyllt och unikt. I inläggen synliggörs dock både ungdomar som 

är tillfreds med att vara oskuld och gärna väntar med att ha sex men även de ungdomar som 

ångrar att de redan sexdebuterat. I det första citatet nedan beskriver ungdomen hur denne 

ångrar sin sexdebut och hur viktigt det är med det första samlaget, alltså att det är något 

värdefullt. Att vara oskuld framställs som något häftigt i det andra citatet, denne ungdom 

menar även att en person som är oskuld ska vara stolt och inte känna sig ledsen över att inte 

ha haft sex.  

 

”[…] Bli av med oskulden är sitt livsviktigaste samlag. Och de är ljust de man  

minns. Fy fan alltså, önskar att man var oskuld. Att vara oskuld som tjej  

tror jag att killar tolkar som mer ”trogen” på något sätt” 
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”Förstår ej varför du är ledsen över att du är oskuld, det är la snarare  

”häftigt” att vara det när alla andra redan förlorat den?” 

 

 

I forumtrådarna fann vi flera inlägg där ungdomarna motsätter sig själva begreppet oskuld då 

de menar att det är ett larvigt ord som antyder på att det skulle innebära att en människa ska 

känna skuld då denne haft sex. De tycker även att det är onödigt att ens ha ett namn på en 

person som ännu inte har haft sex. Flera ungdomar använder uttryck som ”spela roll” eller 

”big fucking deal” för att visa på hur meningslöst de tycker att begreppet är. Det första av de 

två nedanstående citaten visar också på att en definition av oskuld är onödig samt att det inte 

upplevs fylla något syfte. I det andra citatet motsätter sig ungdomen hur begreppet oskuld 

handskas med språkligt där ”tappa” antyder att det är något som en person ofrivilligt blivit av 

med.  

 

”Oskuld är så larvigt ord. Jag kan inte förstå varför det ens skulle behövas en  

definition på ”person som inte haft sex” år 2009. Vad spelar det för roll?” 

”hatar folk som säger ”tappa oskulden” förresten. tänkte att jag kan ju lika  

gärna ta upp de här nu när jag har möjlighet” 

 

 

En del av ungdomarna beskrev oskulden som något som nästan går att ta på, eller som ett 

slags tillstånd som vi människor befinner oss i en tid i livet. För vissa kan denna period vara 

väldigt kort medan den för andra varar under en hel livstid. De diskuterar om oskulden som 

att det vore något som faktiskt går att se, något konkret. I det första citatet funderar ungdomen 

över om oskulden är något som kan växa tillbaka, precis som kroppens övriga celler. 

Oskulden jämförs alltså med kroppens celler vilket kan antas betyda att oskuld är något som 

går att se, möjligtvis i ett mikroskop. I det andra citatet skriver personen att oskulden är något 

som fanns där men som denne blivit av med och att det aldrig kommer tillbaka. Vidare i det 

tredje citatet vi valt ut anser ungdomen att tjejers oskuld går att se på slidkransen på så sätt om 

den är sprucken eller inte
5
. Samma ungdom menar att slidkransen kan bli spräckt på andra sätt 

än vid penetrerande samlag och på så sätt är det inte ett bra och tillförlitligt bevis på oskuld.  

 

 

”den viktigaste frågan: hur lång tid tar det för oskulden att växa tillbaka?  

jag har hört att kroppens alla celler hinner bytas ut under en cykel av sju år.  

kan det finnas något samband där?” 

 

 

”Hade sex. Now it is lost forever :<…..” 

 

 

 

                                                           
5
 Vi, författare för uppsatsen, förhåller oss till att slidkransen är något som kan töjas ut men som inte på något 

sätt kan spräckas och inte heller något som är ett bevis på om en tjej är oskuld eller inte (RFSU, 2012). Du som 

läsare av denna uppsats kan läsa vidare om detta på http://www.rfsu.se/sv/Sex--relationer/Kropp-och-

kon/Slidkransen/  

http://www.rfsu.se/sv/Sex--relationer/Kropp-och-kon/Slidkransen/
http://www.rfsu.se/sv/Sex--relationer/Kropp-och-kon/Slidkransen/


17 
 

“[…] kvinnor har ju slidkransen, men den är ju liksom bara teoretiskt sett  

oskuldsfaktor, man kan ju spräcka den på många sätt oh vis,  

onani/tamponger osv[…]” 

 

 

Det är många som har funderingar kring om de fortfarande är oskuld eller inte, de funderar 

alltså över vilken form av sex som räknas. Responsen de får är varierande med många olika 

budskap där vissa är väldigt bestämda och specifika kring vad som räknas medan andra tycker 

att alla former av sex räknas. Vissa ungdomar uttrycker att det är individen själv som väljer 

när denne inte längre ser sig själv som oskuld, de menar att sexdebuten är något alla får 

definiera själva. Det första citatet nedan framställer en ungdom som är tveksam kring sin 

oskuld, denna person har haft sexuellt umgänge men då samlaget varade så kort tid undrar 

denne om detta verkligen räknas. Personen i det andra citatet anser att de egna åsikterna inte 

kan definiera vad som räknas som sexdebut för någon annan då detta är så individuellt. Det 

tredje citatet är skrivet av en person som är emot definitionen av att oralsex skulle räknas till 

att en person har sexdebuterat. Denne ser oralsex som en form av sex men inte något som har 

med oskuld att göra. I det fjärde citatet tycker ungdomen att allt sex som kan definieras som 

en sexuell handling räknas till att ha sexdebuterat. 

 

”okej kolla, är man oskuld om man har haft en penis i slidan  

i typ en minut? asså att den gick in och sen så sluta man ba, är man  

fortfarande oskuld eller har man tappat den?”  

 

 

”Verkar jävligt individuellt vas om räknas och inte.. Jag kan sitta och tycka för mig  

själv att om det nu inte räknas i vissa sammanhang så borde det åtminstone  

räknas när man blir gravid/gör någon gravid.. :)” 

 

 

”jag har nog bara snackat med folk som visserligen kallar det oralsex och ser  

det som en form av sex, men inte som skulle säga att man blivit av med  

oskulden om man gett eller fått oralsex :P” 

 

 

”Många har fel. Oskuld numera tycker jag tendera att betyda ’har (inte)
6
 haft sex’  

och sex är inte lika med penetrering. Sex är att tillfredsställa  

varandra sexuellt. Runkar du av en kille är det en sexuell  

handling, likaså om du ger en tjej oralsex.”  

 

 

4.3 Inställningar 

 

Detta är den tredje kategorin vi har utformat. De underkategorier som hör till denna rubrik är; 

Att ha tålamod eller stressa, Ingen självklar mognadsnivå och Starka föreställningar om 

                                                           
6
 Vår egen parentes. Senare i forumtråden framkommer det att ungdomen menat att skriva ’har inte haft sex’. 
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första gången. Koderna till denna kategori handlar om hur ungdomarna ställer sig till att vara 

oskuld eller inte. De diskuterar om sina förväntningar inför och om sexdebuten samt när en 

person är redo att ha sex för första gången. Det finns ett flertal unga på forumet som uppger 

att de mår dåligt över att vara oskuld och söker bekräftelse hos andra ungdomar på forumet. 

Gehöret ungdomarna får är ofta av tröstande och lugnande karaktär där de uppmanas att ta det 

lugnt och inte stressa. Flera av svaren genomsyras med en ’det händer när det händer’-

inställning. De två första citaten visar på ungdomar som är panikslagna och stressade över att 

vara oskuld. I det översta citatet är ungdomen frustrerad dels över att inte haft sex ännu och 

dels på grund av att denne inte kan acceptera att sexdebuten helt enkelt inte har skett ännu. I 

det andra citatet kan vi skildra samma stress men här uttrycks en oro över att det skulle vara 

något som är fel. De två understa citaten tyder på en avslappnad inställning. Ungdomen i det 

första av de två citaten visar tydligt på den ’det händer när det händer’-inställningen vi 

tidigare nämnt. I det sista citatet menar personen att det inte spelar någon roll, att ingen bryr 

sig om någon är oskuld eller inte. Det är en persons ensak och inte något som har med 

allmänheten att göra.  

 

”Jag fyller sjutton år om lite mer än en vecka. Enligt vissa är det en princip sak  

att bli av med oskulden vid fjorton års ålder. Jag går på fester, jag träffar killar,  

kramar killar, pussar på killar, och av någon anledning är jag OSKULD!  

Varför kan jag inte bara acceptera att jag bara inte har hittat den rätta att ha sex med?  

Någon som är lika panikslagen som jag?” 

  

 

”Jag är 18 år och fortfarande oskuld. Tycker killar att det är konstigt?  

Jag menar borde man inte förlorat den när man är 18!?!?!?!?  

Ska man tala om det första gången man ligger med någon  

(som i mitt fall) eller bör man hålla käft?” 

 

 

”Lät rätt vettigt, det händer när det händer.. […]” 

 

 

”Är väl bara pubertala osäkringar som bryr sig om att stressa på det där…  

vill du förlora den, försök. Vill du inte, så försök inte. Any way is cool.  

Ingen bryr sig. Det handlar ju om dig, eller hur?” 

 

 

Det framkom i foruminläggen att många ungdomar tycker att det är svårt att veta när de är 

redo för att ha sex. De vänder sig sannolikt därför till forumet för att få tips, råd och 

synpunkter från andra ungdomar. Det är som att de vill ha svar på om de ska ha sin sexdebut 

eller inte och vill att andra ska bestämma åt dem i den frågan. De flesta som svarar i dessa 

forumtrådar skriver att det är upp till personen själv att avgöra om denne är redo eller inte. 

Det är en personlig fråga som kräver ett personligt svar, det är inget som någon annan kan 

svara på. Det första citatet antyder på att mognaden inte har något med ålder att göra utan det 

handlar om en personlig mognad, detta antyder även ungdomen i det andra citatet vi valt ut. I 

det tredje citatet uttrycker ungdomen att det är något som sker naturligt och instinktivt, en 
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person vet alltså när denne är redo för sex. Det fjärde och sista citatet antyder på att ålder kan 

spela en avgörande roll när det gäller att känna sig mogen för sex men att det inte heller 

behöver ha med det att göra. 

 

”spelar ingen roll. Sluta känn press (om du gör det) och vänta till du är redo  

istället för att fokusera på vilken ålder du bör ”bli av med” oskulden.” 

 

 

”[…] Gör vad du själv anser känns bäst. Du får vara oskuld till du dör om du vill.” 

 

 

”När man är kåt och redo så kommer det där ganska naturligt, eller så känner man  

själv vad man vill göra och inte göra, det är inte så mycket ”Hur? Varför?  

Hur ska jag reagera?” utan är man redo så kommer det ganska instinktivt.  

Jag tycker att du ska ta dig en rejäl funderare på om du faktiskt vill göra det här.” 

 

 

”Men ta det lugnt och vänta. Du ska känna den du har sex med och känna dig bekväm med.  

+ Att du är 13 vilken med största sannolikheten betyder att du kanske inte riktigt är där  

ännu mognadsmässigt.Eller det var inte jag iallafall :) Menmen lycka till! Om du  

bestämmer dig för att göra det för att DU vill så försök slappna av, sex är typ  

de bästa som finns när de görs på rätt sätt! <3”  

 

 

Första gången är självklart laddad med mycket känslor som kan skapa många förväntningar. 

Vi kan i materialet se att det finns både de som haft positiva upplevelser som levt upp till 

deras förväntningar om sexdebuten men också de som har en mer nedtonad och ibland 

besviken inställning. I de fyra citaten vi valt ut uttrycker alla ungdomar starka föreställningar 

om hur de ser på att ha sex för första gången. Ungdomen i det första citatet är besviken men 

verkar inte må dåligt över det, denne menar att första gången är dålig och att detta är en 

vedertagen sanning för allas första gång. I det andra citatet skriver ungdomen om hur de 

starka föreställningarna som denne hade om sexdebuten inte riktigt stämde överens med vad 

verkligheten gav. Sexdebuten var ett antiklimax som inte gjorde så stor skillnad för det 

kommande livet. Likt denna ungdom tycker personen i det tredje citatet att sexdebutera inte är 

något som lär förändra ens liv något nämnvärt. I det sista citatet ser vi en annan inställning till 

sexdebuten. Ungdomen menar här att upplevselsen av sex första gången är positiv och känner 

att denne aldrig kommer att uppleva samma tillfredsställelse och upphetsning igen. Detta kan 

ses som en besviken förtjusning om vad sex har att ge i och med att det aldrig kommer att 

vara så spännande som första gången.  

 

”men det suger ju alltid första gången. för alla.” 

 

 

”[…] Alla jag känner tänkte ”jahapp” och så var det inget mer med det när man 

 fick ligga, det var ju trevligt men den där föreställningen man har  

i bakhuvudet om att det skulle göra så stor skillnad stämde ju inte.” 
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”[…] Att förlora oskulden förändra knappast ens liv för alltid xD” 

 

 

”[…] Sjukt bra! Var inte mer attraherad av den tjejen än de andra jag legat med,  

men sex var så nytt och så sjukt spännande. Dopamin, endorfin (whatever)  

frigjordes i mängder, var så upphetsad att jag knappt kunde andas.  

Den där känslan tror jag bara man upplever i början när det är  

nytt, sex är skönt nu men det är inte samma upphetsning.[…]” 

 

 

4.4 Kriterium  

 

Den fjärde och sista kategorin som skapats genom vår kvalitativa innehållsanalys är Kriterium 

och under denna finnes dessa underkategorier; Personlighet och utseende, Sex för njutning 

utan känslor samt Kärleken är avgörande. Övergripande handlar de koder som har placerats 

under denna kategori om olika kriterier som ungdomarna ställer upp kring vad som är 

avgörande för val av sexpartner och anledning till att de väljer att ha sex. Åsikterna upplevs 

av oss som något splittrade och de tre kategorierna skiljer sig på så sätt åt när det kommer till 

hur ungdomarna resonerar. Det finns inget som egentligen väger tyngre när ungdomarna 

resonerar om personlighet kontra utseende utan det är återigen något som är väldigt 

individuellt där vissa värdesätter det ena mer än det andra. I citaten nedan går detta att se 

tydligt, i det första citatet anser ungdomen att utseendet är avgörande medan en bra 

personlighet förbises. I det andra citatet anser personen att en schyst individ är viktigare än 

utseendet medan ungdomen i det tredje citatet menar att personlighet ibland kan prioriteras 

lägre ifall lusten väger tyngre.  

 

”hejsan allisammans, jag är en tjej på 16 som fortfarande är oskuld, och jag  

undrar om det är ”okej” att vänta eller om man bara ska satsa gärnet?  

Jag har ingen kille eller så men jag kan bli av med oskulden till en  

riktig snygging, fast han är världens skitstövel. HJÄLP!” 

 

 

”fattar inte hur man kan vilja ligga med någon man tycker är en  

skitstövel, oavsett om man är oskuld eller ej.” 

 

 

”gör det som känns rätt. vänta om du tycker det känns fel med den där killen.  

samtidigt kan man ju bli kåt även i skitstövlar.  

men känn inte att du måste skynda dig.”  

 

 

I några av de inlägg vi fann på forumet uttrycker ungdomarna att sex kan vara något som är 

avskilt från kärlek och känslor. Sex ses av vissa ungdomar på forumet som något en person 

kan ha för att det är kul, skönt eller tillfredsställande. För några kan sexdebuten anses vara en 

oviktig händelse utan större betydelse där valet av sexpartner ofta inte spelar någon vidare 

roll. Det första citat vi valt att ha med under detta stycke handlar om en person som vill 
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sexdebutera och överväger att dela denna upplevelse med en vän. Ungdomen uttrycker att 

denne vill göra det för ”sakens skull” och för att inte identifiera sig som oskuld längre. Det är 

inget kärleksförhållande personen är ute efter utan det är helt enkelt för att testa. Ungdomen i 

det andra citatet antyder att det enda syftet med sex är njutning och fortplantning likt personen 

i det tredje citatet som inte anser att kärlek och sex har ett kausalt samband.  

 

”Jag har en kill-kompis som vill förlora oskulden med mig utan att ha något  

förhållande och jag känner detsamma så jag har lite frågor… […] Vad ska jag  

säga om jag inte vill fortsätta men han vill göra det igen? Vi är riktigt bra  

kompisar så vi vet vad vi tänder på och vilka vi tycker ser snygga  

och vilka killar/tjejer vi gillar men är detta verkligen  

rätt att göra bara för att testa??” 

 

 

”[…] Sex är bara för njutning om man inte är ute efter att bli gravid,  

Det är inget mer..” 

 

 

”[…] har aldrig fattat varför kärlek och sex hör ihop så mycket heller.” 

 

 

Till skillnad från den föregående underkategorin som handlar om ungdomar som har sex för 

njutningens skull vill ungdomarna i denna underkategori känna en kärleksfull förbindelse till 

den person de sexdebuterar med. Många av dessa ungdomar uttrycker sig i termer om att de 

vill vänta på ”den rätte” eller att de tänker spara sig tills de gifter sig och sex utan känslor ses 

som meningslöst. Det första sexet är inget de vill dela med en person som inte bryr sig om 

dem, det ska vara en ömsesidig och fin stund. Några av ungdomarna uttrycker därav en rädsla 

för att av misstag ”ge bort” sin oskuld till fel person. Personen i det första citatet bryr sig inte 

om vad omgivningen tycker utan prioriterar att dela sexdebuten med någon som denne är kär 

i. Detta liknar mycket vad personen i det andra citatet antyder men här uttrycks känslorna 

starkare där personen är oförstående till individers stress till att sexdebutera. Ungdomen i det 

tredje citatet menar att det är värt att vänta på ”den rätte” och inte hetsa med sin sexdebut.  

 

”Säg vad ni vill, jag väntar gärna tills jag hittar någon jag är kär i.” 

 

 

”Jag har aldrig riktigt förstått den där bli-av-med-oskulden-hetset  

som många ynglingar tycks ha. Man ska ha sex för att man  

älskar varandra och inte för att få det där v-kortet rivet…” 

 

 

”Oroa dig inte, då vet man att du är en mogen människa som inte ligger med  

vem som helst. Har också flera gånger haft möjlighet för one nights, på fylla,  

men då kan de lika väl va, tycker jag. Vänta till den rätte och  

se till att det blir grymt istället. […]” 
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4.5 Tabell över resultatet av den kvalitativa analysen 
 

Exempel på koder Underkategorier Kategori 
Horrykte 
Press från andra att skaffa ett vuxet liv 
Omgivningens åsikter spelar stor roll 
Rädd för att bli dömd 
Vad ska folk tänka?  

 
 

Press från omgivningen 

 
 
 

 
Heterosexuella tänker automatiskt vaginalt sex 
Stoppade snoppen i en tjej 
Penis i vagina för att förlorat oskulden 
Sex är en pinne i en våt håla 

 
Heterosexuellt vaginalt 

samlag 

Samhällsnormer 

Homosexuella är eviga oskulder 
Om inte vaginalt sex alltid oskuld 
Penetrationsdefinitionen orättvis mot lesbiska 

 
Eviga Oskulder 

 

Unikt att vara oskuld 
Status 
Tjejers oskuld värderas högre än killars 
Hålla ut är ärofyllt 

 
Oskuld är status 

 

”Tappa oskulden” ett dåligt begrepp 
”Big fucking deal” 
Oförståelse för definition av oskuld 
Oskuld är ett larvigt ord 
Oskuld är ett begrepp som inte har något syfte 

 
 

Motsätter sig begreppet 

 
 
 
 

Klart att oskulden finns 
Oskuld kommer aldrig åter 
Oskuld växer tillbaka 
Förlora/Bli av med oskulden 
Slidkrans bevis på oskuld 

 
Oskulden som något man kan 

”ta på” 

Attityder 
 
 
 

Allt sex räknas inte att tappa oskuld 
Allt sex räknas 
Du bestämmer om du är oskuld eller inte 
Finns fler sätt att bli av med oskuld än 
penetrering 
Sexuell handling = ej oskuld 

 
Individuell uppfattning om 

definitionen av sexdebut 

 

Panikslagen över att vara oskuld 
Ta det lugnt 
Vill få det gjort 
Oskuld är ett stressmoment 
Det är ingen tävling 
När man är kåt och redo kommer det naturligt 

 
 

Att ha tålamod eller stressa 

 
 

 
 

Spelar ingen roll när 
Sexuell mognad 
Man vet när man vill 
Gör det som känns rätt 
När man känner sig redo 

 
 
Ingen självklar mognadsnivå 

 
Inställningar 

Första gången suger 
Förlora oskulden förändrar inte ens liv 
Första gången är livsviktig 
Första gången varar en minut 
Val av dålig person - stark ångest 

 
Starka föreställningar om 

första gången 
 

 
 

 

Om du är kåt spelar personen ingen roll 
Bra personlighet viktigt 
Oskuld har inte med personlighet att göra 
Utseende viktigare än personliget 

 
Personlighet och utseende 

 
 
 

Sex och kärlek hör ej ihop 
Knullkompis 
Sex är bara för njutning 
Sex innebär sexuell tillfredsställelse 
Övat lite till det verkligen gäller 

 
 
Sex för njutning utan känslor 

 
Kriterium 

Rädsla att ge bort oskulden till fel person 
Den rätta finns 
Sex är betydelselöst utan känslor 
Sex av kärlek 
Val av partner är viktigt 

 
 

Kärlek är avgörande 

 

Bild 1.2 Tabell över resultatet av den kvalitativa analysen 
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5. Tema och slutsats 

 

För en kvalitativ innehållsanalys är det slutliga steget att skapa ett tema som överensstämmer 

med analysens material, detta ska i denna uppsats ses som en förlängning av resultatet. För att 

förtydliga temat har vi valt att ha detta under en egen rubrik, temat blir således resultatets 

slutsats och därav sammanfogas dessa två under samma rubrik. Under denna rubrik redogörs 

alltså för det tema som skapats av oss och den slutsats som kan dras utifrån resultatet. Temat 

presenteras i slutet av detta avsnitt. 

 

 

Syftet med denna studie var att ta reda på och försöka förstå hur unga på ett specifikt 

nätforum definierar begreppet oskuld samt vilka föreställningar som fanns bland dem. Det vi 

kan utröna efter att ha analyserat det empiriska materialet för denna studie är att oskuld som 

begrepp är oerhört svårt att härleda till en generell uppfattning som gäller för alla eller ens för 

alla de ungdomar som befinner sig på detta nätforum. En känsla vi får efter att ha genomfört 

studien är att det skulle kunna vara så att det finns lika många föreställningar och betydelser 

av oskuld som det finns människor på jorden. Något som också går att se är att 

föreställningarna bland ungdomarna är av väldigt varierande karaktär där det är svårt att se 

något entydigt mönster.  

 

Vi tänker att det är samhället som påverkar och lägger grund för de attityder, tankar och 

inställningar som skapas bland ungdomar kring begreppet oskuld. Dessa attityder, tankar och 

inställningar blir då avgörande för hur ungdomarna ser på och resonerar kring sex och 

sexdebut. Det är dessa värderingar och tankar som ställer upp och skapar de kriterier 

ungdomarna framställer.     

 

Följaktligen har vi kommit fram till att det övergripande temat för studien är att: 

 

Oskuld är ett mångtydigt begrepp som är föränderligt, individuellt och kontextbundet. 

 

 

 

6. Tolkning av det empiriska materialet 

 

I detta avsnitt kommer vi att tolka och koppla den tidigare forskningen och de tidigare 

nämnda teorierna till resultatet. I slutet presenterar vi en avslutande del där vi fritt reflekterar 

över innehållet i studien, innehållsanalysens tema samt förslag till vidare forskning.  

 

 

Enligt Erving Goffmans teori om stigma kan människor som lever med en misskrediterande 

egenskap känna sig rädda för vad omgivningen ska tycka och tänka om dem (2011). Att vara 

oskuld behöver i sig inte vara misskrediterande men kan vara det beroende på i vilken 

situation personen befinner sig. Vilka normer och värderingar som är mest aktuella just då i 

just det sammanhanget blir avgörande för om oskulden är något att eftersträva eller om det är 
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något som en person till varje pris vill ”bli av med”.  Detta kan härledas dels till de ungdomar 

som skrivit in till forumet med frågor om hur deras omgivning kommer att reagera om de 

berättar att de inte sexdebuterat ännu och dels de som skrivit in med rädslor och panikkänslor 

över själva faktumet att de ännu inte haft sex. En del ungdomar uttryckte att de kände att det 

var något ”fel” på dem då de upplevde att de borde ha sexdebuterat redan, de diskuterade i 

former av att det finns en gräns för när en person bör ha sexdebuterat. Åldern på ungdomarna 

som skrivit i forumet skiljer sig mycket åt
7
 vilket ger uttryck för att det kan vara en personlig 

upplevelse om när sexdebuten bör ha inträffat. Denna gräns blir därför väldigt otydlig och 

svårförståelig eftersom det inte finns någon konkret ålder för när sexdebuten enligt 

ungdomarna bör ha ägt rum.  

 

De tre kategorier som Humphreys (2013) använde sig av i sin studie tänker vi kan appliceras 

på det insamlade materialet i denna uppsats. De ungdomar som kände panik och rädsla över 

att inte ha sexdebuterat ännu upplevdes verkligen vara stressade över sin livssituation. Dessa 

ungdomar som skulle passa in i kategorin Stigma blev i sin tur tröstade av ungdomar som 

hade en mer avslappnad inställning till sexdebuten. De tröstande ungdomarna skulle placeras 

in under kategorin process. Det fanns även de ungdomar som skrev om oskulden och 

sexdebuten som något unikt och dyrbart, något de inte ville ”ge” bort till vem som helst. 

Kärleken var för dessa ungdomar, inom gåvokategorin, avgörande i val av sex- och 

livspartner och de skrev i termer om att ”vänta på den rätta” och att ”första gången är 

livsviktig”. Vissa av de ungdomarna som passar in i gåvo- samt processkategorin diskuterade 

om att det är fint att vara oskuld och såg detta som något statusbetingat. De menar att en 

person som är oskuld inte ska skämmas över att vara det utan snarare känna sig unik. Vi 

tycker att det är intressant att dessa tre kategorier, som används i en studie utförd i Amerika, 

är så lättapplicerade på det svenska nätforumet vi observerat. Vi har aldrig varit ute efter att 

placera in ungdomarna i denna studie under dessa kategorier, varken när vi observerade eller 

analyserade, utan vi kan nu i efterhand se hur kategorierna går att anamma på vårt insamlade 

material. Kategorierna hjälper oss att skildra olika sätt att se på oskuld men de kan dock inte 

generera en tydlig definition eller beskrivning av vad oskuld är för något. Något vi tänker är 

att de tre kategorierna skulle kunna kompletteras med en fjärde där bland annat de som 

upplever sig asexuella
8
 kan identifiera sig.  

 

Flera ungdomar skrev att de upplevde en rädsla över att få ett rykte om sig om de inte haft 

sex, haft sex för mycket eller haft sex med fel person. Det fanns en ständig oro över att hitta 

rätt balans mellan att ha sex i rätt ålder, med rätt person och under rätt omständigheter. Det 

ena alternativet vägdes mot det andra och olika prioriteringar fick olika vikt. En lek förknippat 

med alkohol och fest som många diskuterar är ”Jag-har-aldrig-leken” som går ut på att ställa 

sexuella påståenden, till exempel ”Jag har aldrig haft sex utomhus”, till gruppen där den som 

har erfarenheter av det påstådda måste ta en klunk av sin dryck.  Detta skapar en stämning 

som kan vara mycket påfrestande för någon med erfarenheter eller brist på erfarenheter som 

                                                           
7
 Det var väldigt vanligt att ungdomarna i inläggen skrev in sin ålder när de framförde en fundering eller ett 

påstående, därför vet vi att åldern i alla fall skiljer sig mellan vissa av ungdomarna på forumet.  
8
 RFSU:s definition på asexualitet;  

”En asexuell person har ingen sexlust eller känner inget behov av att inkludera andra i sin sexualitet.” 



25 
 

inte passar in i gruppens normer och värderingar. En känsla av stigmatisering kan då uppstå 

där personen känner sig avvikande från det ”normala”. Det kan tänkas att människor förväntas 

ska leva och tänka på ett visst sätt, att inneha en roll, som är accepterad av alla runt omkring. 

Människan strävar med andra ord efter att bli accepterad av sin omgivning.  

 

Ungdomarna på forumet kämpar med att få bekräftelse och ”applåder” från publiken, vilket 

kan liknas med Goffmans rollteori där livet ses som en teaterscen där vi alla är både åskådare 

och skådespelare (Heidegren & Wästerfors, 2008). Ungdomarna försöker välja rätt gester, 

ordval och rörelser för att styra hur åskådarna ska uppfatta dem. På Internet kan ungdomarna 

välja att vara sig själva eller att experimentera med att vara någon annan oavsett om detta görs 

anonymt eller inte. De interagerar med publiken och kan hela tiden anpassa sin roll efter dess 

kontext, något de också kan välja att anamma i det verkliga livet utanför det virtuella rummet. 

I likhet med detta menar Forsberg (2005) att ungdomar på nätet kan testa att iklä sig olika 

sexualiteter för att se vilken respons och vilket bemötande de får samt känna efter hur 

sexualiteten känns.  Hur det känns att testa olika sexualiteter tänker vi kan upplevas vara 

lättare på Internet där ungdomen kan prova sig fram och vid ”snedsteg” byta användarnamn 

eller approach för att börja om på nytt med en ny roll i sökandet och skapandet av dennes 

egen sexualitet. Löfberg (2008) skriver om hur det kan vara lättare att tala fritt på Internet 

med mindre risk för starka konsekvenser. Detta kunde vi se på forumet då många ungdomar 

använde ett väldigt starkt språkbruk och hade starka åsikter, vi tänker att mycket av det vi 

läste inte skulle ha uttryckts lika starkt i det fysiska rummet.  

 

Möjligheten att ljuga eller dölja sådant som en person inte vill att andra ska veta är förstås 

något som kan göras både i det fysiska och i det virtuella rummet. Goffman (2011) kallar 

detta för skylning. Det går inte att fysiskt se på en person om denne haft sex eller inte och 

skylning blir därför något som kan ske indirekt. En person väljer själv hur de egna 

erfarenheterna framställs och behöver på så sätt inte dölja om denne haft sex eller inte. På 

Internet blir möjligheterna till att själv välja personlighet och sexualitet större där ingen vet 

vilka eventuella rykten som går kring personen i det fysiska samhället. De får en chans att 

börja om från början med en ny personlighet om så önskas. Huruvida personen väljer att 

fortsätta med denna personlighet i det fysiska rummet kan också bero på vilken respons den 

får av de andra forumdeltagarna. Att många ljuger på Internet är något som därför bör beaktas 

och det finns en möjlighet att resultatet i denna uppsats grundats på endast lögner lika gärna 

som att det kan vara genuina ärliga svar från ungdomarna på forumet. Dock blir materialet 

inte mindre värdefullt om det grundats på lögner då det ändå avspeglar vilka attityder och 

normer som rör sig i ungdomarnas kretsar.  

 

I tidskrifters sexspalter, i tryckt form eller på Internet, kan ungdomar hämta kunskap och 

bygga upp förväntningar om vad oskuld och sexdebut kan innebära (Häggström-Nordin, 

2009). Media i olika former kan alltså påverka hur ungdomar ser på och tänker kring sin egen 

eller andras oskuld samt sexdebut. När de sedan skriver på nätforumet kan de texter som 

cirkulerar där bli som sanningar för dem där de tar del av andras erfarenheter och åsikter. De 

påverkar varandra och föreställningar om vad sexdebut definieras som och innebär blir de 

upplevda sanningar som ungdomarna tar efter som det enda rätta. Att ungdomarna från början 
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eventuellt kan tänkas ljuga kan bero på att de känner en press att passa in i den roll de har på 

Internet. Deras alias kan vara känt för andra användare och de måste leva upp till den roll de 

etablerat på nätforumet. Det kan också tänkas att de vill experimentera så som tidigare nämnt 

eller att de vill passa in i sammanhanget för forumtråden där det kan innebära att ungdomarna 

kanske anpassar och ”kryddar på” de sexuella upplevelser de haft eller tonar ner dem för att 

inte ses som annorlunda eller avvikande.  

 

De ungdomar i vår studie som skrev att heterosexuellt sex är ”det enda som räknas” samt de 

som skrev om att personer som upplever sig som homosexuella är ”eviga oskulder” tänker vi 

är dem som befinner sig inom den inre delen i den hierarkiska cirkeln (Franck, 2009)
9
. Där är 

gränserna till den yttre delen av cirkeln väldigt starka och tydliga, allt som går utanför det 

”normala” ses som ”avvikande” och stigmatiserande. Om vi däremot ser till de ungdomar som 

skrev att ”allt sex räknas” har de möjligtvis omkonstruerat denna hierarkiska cirkel så den inte 

längre har några tydliga gränser. Det blir en enda cirkel där alla får plats. Något vi också 

funderat över är hur denna cirkel kan förändras i takt med att samhällsnormerna förändras och 

rubbas, kommer det att bli starkare gränser eller kommer de suddas ut helt och hållet? I denna 

studie kan vi inte se åt vilket håll det ”lutar” då de heteronormativa föreställningarna 

fortfarande uttrycks så tydligt likväl som att det också var många ungdomar som motsatte sig 

en heterosexuell definition av oskuld och tyckte att det var något en person definierar 

individuellt. En person bestämmer själv när denne inte väljer att definiera sig som oskuld 

längre och likaså cirkelns utformning.   

 

Ungdomarna skrev i inläggen ofta i termer om att ”ta”, ”behålla”, ”ge bort” eller ”förlora” 

oskulden vilket också kan antyda att det är något som går att spara på och hålla fast vid eller 

något som går att frånta någon. De åsyftade att det är något som går att behålla nästan som i 

en liten ask, dock erhåller den som då ”tar” oskulden från denne person inget konkret utan 

endast känslan av att ha ”tagit” något. Denna person, som då inte upplever sig som oskuld 

längre, kan antingen identifiera sig med att ha ”förlorat” något eller ha ”gett bort” något. Detta 

beror på kontexten och sammanhanget för hur och när sexdebuten ägde rum. Något vi har sett 

när vi läst och analyserat materialet är att ungdomarna ofta diskuterade i termer om att vara 

eller inte vara oskuld som att det är två tillstånd en person kan befinna sig i. Det var nästan 

som att sexdebuten var något som skulle förändra deras personlighet och framtida liv, att 

sexdebuten är steget in i vuxenlivet vilket Lukkerz (2010) skriver om. Eftersom flera av 

ungdomarna nämnde att det första samlaget är livsviktigt och att det kommer att förändra ens 

framtida liv tolkar vi det som att det skulle kunna handla om att ha sexdebuterat en gång i 

livet sedan spelar det inte lika stor roll om du fortsätter att tillägna dig sexuella aktiviteter.     

 

 

6.1 Avslutande diskussion 
 

Det är inte helt självklart att denna studie kommer att hjälpa deltagarna på något sätt eftersom 

de inte är medvetna om att studien genomförts. Vår förhoppning är att i alla fall de som 

                                                           
9
 Se bild 1.1 sida 13 
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arbetar med ungdomar och ungdomssexualitet får mer perspektiv och kunskap för att bemöta 

frågor och funderingar kring oskuld och att detta i sin tur kan hjälpa framtida ungdomar att bli 

sedda på ett mer neutralt sätt när det kommer till sexualitet. Det bör inte tas för givet att alla är 

och tycker på ett visst sätt.  De som arbetar med ungdomar bör också reflektera över sin egen 

ställning till betydelser av och föreställningarna runt oskuld för att inte projicera över denna 

på ungdomen utan bör anamma ett öppet synsätt fritt för ungdomen att själv definiera och 

tolka begreppet oskuld och fenomenet sexdebut. 

 

När vi skapade vårt tema upplevde vi båda att innebörden var väldigt självklar och det 

tilltalade oss inte till en början. När vi då reflekterade ett steg längre över vad vi faktiskt 

kommit fram till känner vi att det inte alls behöver vara helt självklart. Det kan tänkas finnas 

många människor som resonerar precis som vi gjorde tidigare, att det finns en eller några fasta 

betydelser av vad oskuld innebär. Det vi har kommit fram till är att det inte finns någon 

entydig definition på vad oskuld betyder och de attityder och föreställningar som 

framkommer i resultatet avspeglar begreppets komplexitet.  

 

Eftersom det fortfarande finns en uppfattning om att tjejer skulle ha en heltäckande 

”mödomshinna” skulle det vara intressant att följa upp med vidare forskning inom detta för 

undersöka hur kunskapsläget ser ut om detta fenomen. I det insamlade materialet kunde vi se 

att ungdomarna diskuterade om att en ”hel” mödomshinna skulle kunna vara ett bevis på 

oskuld hos tjejer. Vi läste några inlägg där ungdomarna benämnde denna hinna som 

”slidkrans” men det vi såg var att det fortfarande finns en traditionell uppfattning om vad det 

är för något och dess funktion. Ett annat förslag på vidare forskning är att undersöka hur 

genus påverkar hur ungdomar tänker kring begreppet oskuld då vi inte tagit hänsyn till om 

inläggen är skrivna av killar eller tjejer. Ett tredje alternativ till vidare forskning är att ta reda 

på hur skolans och elevhälsans roll påverkar ungdomar i deras uppfattning om oskuld och 

sexualitet.  

Trots att vi, innan denna studie genomfördes, hade en tanke om att oskuld gick att definiera 

upplevde vi då liksom nu att begreppet i sig är onödigt. Det här är vår uppfattning men ett 

intresse fanns från vår sida att se hur ungdomar idag, år 2013, ser på oskuld eftersom det är i 

den åldern vi tänker att de sexuella föreställningarna börjar ta form. Vi är medvetna om att vi 

kanske förstorar upp något vi inte tycker ska vara en stor grej i och med att vi 

uppmärksammar begreppet i en hel uppsats. Dock tycker vi att det är viktigt att belysa hur 

sexdebut kan vara något väldigt individuellt och komplext, något som inte ska tas för givet att 

det ser likadant ut för alla individer.   
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Bilaga 1 

 

1. 

- Heterosexuella tänker 

automatiskt vaginalt sex 

- Heterosexuella 

medvetna om andra 

former av sex 

- Olika sätt att bli av med 

oskuld 

  

2. 

- Oskuld jobbigare i högre 

ålder 

- Press från andra att 

skaffa ett vuxet liv 

 

3. 

- Dumt att fråga kring 

oskuld? 

- När förlorat oskulden? 

- Penispenetration i 

vaginan 

- Sex med eller utan 

orgasm 

- Räcker det att killen 

kommer? 

- Finns anal oskuld? 

- Bögpars oskuld 

- Lesbiska är eviga 

oskulder 

- Sex utan orgasm = 

oskuld? 

 

4. 

- Definition av likakönat 

sex 

- Ej haft vaginalt sex = 

oskuld 

- Homosexualitet = evig 

oskuld 

- Flera tolkningar av 

homosexuell oskuld 

- Byxmyndighetslagen 

inte för homosexuella? 

 

5. 

- ”Långt” sexuppehåll = 

oskuld igen 

 

 

 

6. 

- Någon speciell första 

gången 

 

7. 

- Första gången alltid 

dålig 

- Ny oskuld med ny 

person 

- Öva lite till det 

verkligen gäller 

 

8. 

- Räknas oral- eller 

analsex? 

 

9. 

- Knulla med en tjej 

 

10. 

- Stoppade snoppen i en 

tjej 

 

11. 

- Idiotiskt begrepp 

- ”Oskuld” antyder att sex 

= skuld 

 

12. 

- Oskuld kommer inte 

tillbaka 

 

13. 

- Oskuld är att inte haft 

sex 

 

14. 

- Heterooskulden endast 

vaginal penetrering 

 

15. 

- Homosexuella är oskuld 

livet ut 

 

16. 

- Sex är inte bara 

penetrering 

 

 

- Oskuld betyder att inte 

haft sex 

- Sex innebär sexuell 

tillfredsställelse 

- Avrunkning och oralsex 

räknas 

 

17. 

- Oralsex räknas inte 

 

18. 

- Aldrig oskuld igen 

 

19. 

- Tiden för samlaget 

avgörande 

- Tappa oskulden om ej 

sexuellt tillfredsställd 

 

20. 

- Tappar endast oskuld 

med annan oskuld 

 

21. 

- Oral- och analsex räknas 

 

22. 

- Oskulden finns inte 

- Sexuell mognad 

- Slidkrans bevis på 

oskuld 

- Onani/tamponger 

spräcker slidkransen 

- Erfarenheter eftertraktat 

 

23. 

- Innan förhållande ska 

killar prova många tjejer 

- Sexuell handling = ej 

oskuld 

 

24. 

- Man bestämmer själv 

vad som räknas 

- Oskuld irrelevant 

- Ha sex om du vill 

 

 



 

 
 

25. 

- Oskuld är ett larvigt ord 

- Oförståelse för 

definition av oskuld 

- ”Spela roll” 

 

26. 

- Killen penetrerar och 

förlorar sin oskuld 

- Kvinnan blir penetrerad 

och förlorar sin oskuld 

 

27. 

- Bli av med oskuld är att 

ha vaginalt sex 

 

28. 

- Homosexuella är eviga 

oskulder 

 

29. 

- Oskulden finns 

 

30. 

- Ingen bryr sig om du är 

oskuld 

- Lär sig uppskatta sex 

- Uppskattande sex är 

”riktigt sex” 

 

31. 

- Om inte vaginalt sex 

alltid oskuld 

 

32. 

- Penetreringsdefinitionen 

orättvis mot lesbiska 

- Man väljer själv när man 

inte är oskuld 

 

33. 

- Alla har egna 

definitioner av oskuld 

- Vem bryr sig 

- Gör en oskuld sexet 

bättre 

 

34. 

- Kuk i fitta = Samlag 

- Oskuld bara ett ord 

35. 

- Oskuld bara ett begrepp 

- Oralsex räknas om man 

vill  

 

36. 

- Alla sexuella aktiviteter 

räknas för att förlora 

oskulden 

 

37. 

- Finns fler sätt att bli av 

med oskuld än 

penetrering 

 

38. 

- Oskuld är ett begrepp 

som inte har något syfte 

 

39. 

- Oskuld behöver en ny 

definition 

 

40. 

- Olika hål är olika 

oskulder 

41. 

- Förlorar oskulden när 

man anser sig ha gjort det 

- Spela roll 

 

42. 

- Oskuld när man inte har 

haft sex 

- Oralsex räknas, en form 

av sex 

 

43. 

- Oskuld är om man gjort 

”det” eller inte 

 

44. 

- Inte känna skuld när 

man haft sex 

- Oskuld finns inte 

 

45. 

- Klart att oskulden finns 

 

 

46. 

- Oskulden ej definierbart 

- Bestämmer själv 

 

47. 

- Oralsex räknas 

 

48. 

- Individuellt vad som 

räknas 

 

49. 

- Upp till dig själv när du 

förlorat oskuld 

 

50. 

- Alla gånger räknas även 

utan orgasm 

 

51. 

- Allt sex räknas 

 

52. 

- Allt sex räknas inte att 

tappa oskuld 

- Istället fysisk 

tillfällighet 

 

53. 

- Förlorar inte oskuld av 

tamponger 

 

54. 

- Spräcker ej slidkrans 

 

55. 

- Olika mycket procent 

oskuld 

 

56. 

- Oskuld växer tillbaka 

 

57. 

- Är man oskuld har man 

inte sexat 

- Penis i vagina för att 

förlorat oskulden 

 

 

 



 

 
 

58. 

- Tappa oskuld då tillfälle 

ges 

- Satsa på kärleken? 

 

59. 

- Konstigt att vara oskuld? 

- Åldersgräns för oskuld 

- Rädsla för 

omgivningens åsikter 

- Oskuld personligt eller 

öppet 

 

60. 

- Åldersfixering 

- Vill men det händer inte 

- Väntar på den rätta 

- Panikslagen över att 

vara oskuld 

 

61. 

- Rädsla att ge bort 

oskulden till fel person 

- Unikt att vara oskuld 

- Att spara sig är 

kärleksfullt 

- Smickrande med oskuld 

 

62. 

- Vill tjejer ha en oskuld 

eller en icke-oskuld 

 

63. 

- Nervositet och rädsla 

- Främling 

- Rykten  

- Horrykte 

- Tillit viktigt 

- Göra ont 

- Våga ta första steget 

 

64. 

- Älskar för mycket för att 

ha sex 

- Kåthet 

- Respekt 

- Orsaker till att vara 

oskuld 

 

 

65. 

- Ha bråttom att bli av 

med oskulden 

- Ånger 

- Chilla, stressa inte 

 

66. 

- Val av partner är viktigt 

 

67. 

- Första gången varar en 

minut 

 

68. 

- Hur gör man? 

- Preventivmedel  

- Rädsla för att bli 

upptäckt 

- Svårt att säga nej 

- Sex med kompis för att 

testa 

- Knullkompis 

 

69. 

- Vänta på giftermål 

 

70. 

- 16 år fortfarande oskuld 

- Är det okej att vänta 

- Utseende viktigare än 

personlighet 

 

71. 

- Självvald oskuld 

- Sexuell erfarenhet 

innebär att ha testat 

mycket 

- ”Jag har aldrig”-leken 

- Dold oskuld 

- Vad ska folk tänka?  

- Viktigt för omgivningen 

att veta  

 

72. 

- Förlora/bli av med 

oskulden 

- Ta någons oskuld 

- Kuk-i-fittan, en 

fantasilös beskrivning 

 

73. 

- Satsa på kärleken 

- ”Tappa oskuld” är ett 

dåligt uttryck 

 

74. 

- Utseendefixering 

- Personlighet viktigt 

- Kärlek viktigt 

- Press från omgivningen 

- Dålig självkänsla 

- Uppgivenhet 

- Saknar kärlek 

- Lösa det med alkohol 

 

75. 

- Bedrift att inte ha haft 

sex 

 

76. 

- Starkt att vänta 

- Tidig sexdebut medför 

ånger 

- Välja själv att berätta 

 

77. 

- Ha sex för att vara snäll 

- Ånger 

 

78. 

- Sex av tristess 

- Ingen ”big deal” 

- Oskulden inte viktig 

 

79. 

- Oskuld är en tid i livet 

 

80. 

- Inte oskuld utan jungfru 

 

81. 

- Måste inte ha haft sex 

- Bestämmer själv 

 

82. 

- Spelar ingen roll 

- Gör som du vill 

- Samhället dömer inte så 

hårt 

 



 

 
 

83. 

- Tjej har bättre 

valmöjligheter 

 

84. 

- Oskuld är tråkigt 

 

85. 

- Rädsla  

- Den andre tar oskulden 

- Rädsla graviditet 

- Rädsla för smärta 

 

86. 

- ”Tappa oskulden” ett 

dåligt begrepp 

 

87. 

- Val av dålig person – 

stark ångest 

- Bra personlighet viktigt 

- Ömsesidighet 

 

88. 

- Häftigt att vara oskuld 

- Status 

 

89. 

- Skit i omgivningens 

åsikter 

- Ingen brådska 

 

90. 

- Skilda åsikter om första 

gången 

- Olika erfarenheter 

- Viktigt att tycka om 

personen 

 

91. 

- Coolt att vara oskuld 

- Status 

 

92. 

- Oskuld är ett 

stressmoment 

- Oskuld är fjantigt 

 

93. 

- Ge bort oskuld   

- Killar tycker oskulder är 

konstigt 

- Oskuldstjejer existerar 

inte för killar 

- Oskuldstjejer är aliens 

 

94. 

- Oskuld har inte med 

personlighet att göra 

 

95. 

- Oskulder föredrar 

oskulder 

- De med erfarenhet 

föredrar de med 

erfarenhet 

 

96. 

- Man vet när man vill 

- Killar snackar om 

sexpartners 

 

97. 

- Man måste inte ha sex 

 

98. 

- Många har sex för tidigt 

- Vetskap om oskuld är 

viktigt 

 

99. 

- Utseende är viktigt 

- Fegt att vara oskuld 

 

100. 

- Ingen bryr sig 

- Gör det om du vill 

 

101. 

- Det är ingen tävling 

 

102. 

- Inte skämmigt att vara 

oskuld 

- Bra att vara öppen 

 

103. 

- Lite konstigt att vara 

oskuld 

- Okej att vara oskuld i 

förhållande 

- Töjer sönder slidan 

 

104. 

- Ingen stress 

- Ingen främling 

- Bekväm 

- Sex på ”rätt sätt” 

 

105. 

- Intresse 

- Seriös 

- Oskuld inte viktigt 

- Tvivel 

 

106. 

- Första gången suger 

 

107. 

- Ärlighet 

- Säker på sitt val 

 

108. 

- Ärofyllt att ta oskuld 

- Eggande att ta oskuld 

- Provokativ upphetsning 

 

109. 

- Prioritera respektfull 

partner 

 

110. 

- Det är speciellt 

 

111. 

- Sex och kärlek hör ej 

ihop 

 

112. 

- Oskuld kommer aldrig 

åter 

 

113. 

- Stressa inte 

- Det händer när det 

händer 

- Många ljuger om att 

vara oskuld 

 



 

 
 

114. 

- Sex är en pinne i våt 

håla 

- ”Ingen big deal” 

 

115. 

- Coolt att vara äldre och 

oskuld 

 

116. 

- Onödigt att spara sig 

 

117. 

- Första gången är 

livsviktig 

- Oskuld visar på trohet 

enligt killar 

 

118. 

- Risk att ångra sig 

- Första gången alltid 

konstig 

 

119. 

- Samhället sätter press 

 

120. 

- Kärlek bryr sig inte om 

oskuld 

- Bra att vara öppen  

 

121. 

- Gör ont om du är 

orolig/spänd 

 

122. 

- Inte konstigt att vara 

äldre och oskuld 

 

123. 

- Mycket erfarenhet är bra 

 

124. 

- Inte sex med oskulden 

utan med personen 

 

125. 

- Den rätta finns 

- Sex är kul inget måste 

 

126. 

- Spara sig till den rätta 

- Oskuld vill vara med 

oskuld 

 

127. 

- Spelar ingen roll när 

- Bara ett ligg 

- Någon gång är den 

första 

 

128. 

- Sex med en oskuld gör 

ingen till en bättre person 

 

129. 

- Coola tjejer har sex 

tidigt 

 

130. 

- Moget att vänta 

- Engångsligg är inte 

åtråvärt 

- Med den rätte blir det 

bra 

- Alla ljuger i ”Jag har 

aldrig”-leken 

 

131. 

- Ingen stress 

- Vänta tills du är redo 

 

132. 

- Sex är betydelselöst utan 

känslor 

- Förlora oskulden 

förändrar inte ens liv 

 

133. 

- Vem fan bryr sig? 

- Större prövningar finns i 

livet 

 

134 

- Ingen hets 

 

135. 

- Sex är personligt 

- Stå emot omgivningen 

 

136. 

- Sex är inte allt 

- Kärlek är viktigt 

 

137. 

- Omoget att fokusera på 

oskuld 

- ”Big fucking deal” 

 

138. 

- Tjejer kan förlora 

oskulden när de vill 

- Mer coolt än konstigt att 

vara oskuld 

- Hålla ut är ärofyllt 

 

139. 

- Osäkerhet 

- Omgivningens åsikter 

spelar stor roll 

- Rädd för att bli dömd 

 

140. 

- Spelar det någon roll? 

 

141. 

- Det är upp till dig  

 

142. 

- Mogna människor bryr 

sig inte om oskuld 

 

143. 

- Du bestämmer om du är 

oskuld eller inte 

 

144. 

- Gör det som känns rätt 

- Om du är kåt spelar 

personen ingen roll 

 

145. 

- Sexuella erfarenheter är 

privata 

 

146. 

- Skit i omgivningen 

- Anförtro sig till vettiga 

människor 

 



 

 
 

147. 

- Du hinner ligga 

- Ta det lugnt 

 

148. 

- ”Körde in kuken” 

- Tog varandras oskuld 

- Personen ej speciell 

- Sex spännande för det 

var nytt 

- Euforisk upphetsning 

- När man är redo 

 

149. 

- Omoget att fråga om 

oskuld 

- Pubertalt 

  

150. 

- Första gången inget 

speciellt 

- Besvikelse 

 

151. 

- Oskuldsfixering 

- Uråldrigt begrepp 

- En onödig fixering 

 

152. 

- Det är upp till dig 

- Okej att vänta 

- Bra att vänta på någon 

man tycker om 

 

 

 

 

 

 

153. 

- Tjejers oskuld värderas 

högre än killars  

- Tjejer har lättare att få 

ligg 

- Utseendet är avgörande 

på killar 

- Hopplöshet 

- Ilska 

- Det händer aldrig 

 

154. 

- Oskuld på nytt med ny 

person 

 

155. 

- Vill få det gjort 

- Inget speciellt 

- Likgiltighet 

- När man känner sig redo 

 

156. 

- Sex är bara för njutning 

- Det är privat 

 

157. 

- Vänta tills man är redo 

 

158. 

- Förstår inte sexhetsen 

- Sex av kärlek 

 

159. 

- Viktigt att vara kär 

 

 

 

 

 

160. 

- När man är kåt och redo 

kommer det naturligt 

- Bestämmer själv 

- Sex är instinktivt 

 

161. 

- Viktigt med 

kommunikation 

- Mognad viktigt 

- Preventivmedel 

 

162. 

- Löjligt att vänta på den 

rätta 

 

163. 

- Inget märkvärdigt 

 

164. 

- Ta det lugnt 

- Världen går inte under 

 

165. 

- Sex är ett känsligt ämne 

- Vill inte ha engångsligg 

- Ingen bryr sig om vilka 

som är oskuld 

- Oskuld är en egen 

fixering 

 

166. 

- Att tappa oskulden är ett 

stort steg 

- Första gången speciell 

- Ingen stor grej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


