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Sammanfattning 

Det här är en kandidatuppsats vars syfte är att undersöka gymnasieungdomars attityder till och 
åsikter om vad som är normen i sexuella sammanhang samt hur deras syn på olika sexuella 

läggningar ser ut. Ämnet som har valts för undersökning beror på författarnas egna intressen 
samt att vi anser att det är relevant för socialt arbete att ha kunskap om de sexuella normer 

som finns bland ungdomar idag. Detta för att man ska kunna bemöta dem på ett korrekt och 
kompetent vis. Sex stycken semistrukturerade intervjuer med gymnasieungdomar har 

genomförts. Sedan har en kvalitativ innehållsanalys gjorts där materialet har analyserats med 
hjälp av tre teorier: socialkonstruktionism, queerteori och sexuella script. De viktigaste 

slutsatserna som har dragits av studien är att den sexuella normen handlar mycket om ett 
heteronormativt samliv och att stora skillnader finns mellan vad som är norm för respektive 

kön. 
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1 Inledning 
Are we simply romantically challenged, or are we sluts? 
- Carrie Bradshaw (Chupack och Holofcener, 2000). 

Sedan tv-serien Sex and the City kom i slutet av 90-talet har den inspirerat människor runt om 
i världen till sexuell frigörelse. Men bryter Sex and the City egentligen mot de existerande 
normer kring sex eller är det snarare en serie som upprätthåller tankar om sex och sexuella 
läggningar? När vi pratar om sexuell norm i denna kandidatuppsats menar vi hur vissa 
sexuella beteenden konstrueras som naturliga medan andra stämplas som onaturliga (Rubin, 
1984). I artikeln Thinking sex (1984) skriver Gayle Rubin om den sexuella värdehierarkin där 
en viss sorts sexuellt samliv är högre värderat än andra sorter enligt samhällets normer. 
Exempel på den ”goda” sexualiteten är att man ska vara heterosexuell, monogam, i en 
relation, ha en partner inom samma åldersgeneration och enbart ha sex två och två. 
Motexemplen för den ”dåliga” sexualiteten är att man är homosexuell, promiskuös, har sex 
utanför en relation, har sex utanför ens egen åldersgeneration, på egen hand eller i grupp. Med 
dessa exempel i minne; hur normbrytande kan egentligen Sex and the City vara när serien 
handlar om fyra vita, heterosexuella, monogama medelklasskvinnor, vars syfte är att hitta den 
stora och enda kärleken? Citatet ovan illustrerar när de fyra kvinnorna reflekterar över om för 
mycket sex kan leda till svårigheter att ingå i en seriös relation. Detta bland många andra 
exempel visar hur mycket de sexuella normerna styr vår vardag både medvetet och 
omedvetet. 

Vad som är godtagbart sex eller inte bestäms dels utifrån individers egna preferenser och 
moral, men även utifrån samhällets normer (Rubin, 1984). Dessa olika variabler varierar över 
tid. En människas preferenser och moral kan förändras och omvandlas beroende på vad 
individen i fråga upplever, och de regerande normerna i samhället förändras efter vilka 
förutsättningar som nya generationer skapar. Nu, 2014, kanske inte sex inom äktenskap är lika 
nödvändigt som det var under 1600-talet (Foucault, 2002) men fortfarande premieras sex 
inom relationens fyra väggar. 

Om man tar sexualundervisningen som exempel är den till stor del fortfarande inriktad på att 
en penis och en vagina ska finnas med i den sexuella akten (McNeill, 2013). Det tas även för 
givet att sexet ska vara monogamt, gratis och utan hjälpmedel. Sexualundervisning där 
heterosexualitet inte ses som en självklarhet ligger långt borta i tiden, och även 
sexualundervisning om att ha sex enbart för njutnings skull på precis det sätt man vill är än så 
länge inte aktuellt, varken i Sverige eller i andra delar av världen (McNeill, 2013). Hur 
påverkar det här då ungdomar i det nuvarande Sverige? Vad finns det för föreställningar om 
hur och var man bör utföra sexuellt samliv? Finns det någon skillnad på hur en man 
respektive en kvinna bör agera sexuellt?  

Ett av de tidigaste exemplen på hur sexualitet värderas i det moderna Sverige är Fanny 
Ambjörnssons avhandling I en klass för sig (2003). I den visas det tydligt att vissa sexuella 
beteenden premieras högre än andra och att det värsta som kan ske är att en kvinna kallas hora 
och en man kallas bög. I I en klass för sig finns det visserligen kvinnor som frångår den 
sexuella normen, men detta sker inte utan konsekvenser då de genast rangordnas lägre än sina 
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normerande skolkamrater. Men vad är egentligen den sexuella normen? Och hur kommer det 
sig att de flesta människor utan argumentation accepterat normen och lever efter den utan 
eftertanke?  

Varför är då det här ämnet intressant inom socialt arbete? En kartläggning över bemötande 
inom socialtjänsten utifrån sexualitet visar att homo- och bisexuella personer känner sig 
osynliga och att föreställningar om heteronormen, definitionen som kommer användas i denna 
uppsats av heteronorm är antagandet att alla är heterosexuella och att det naturliga sättet att 
leva är heterosexuellt (Rosenberg, 2002), är något självklart som inte ifrågasätts (Jansson och 
Jacobson, 2006). Att som socionom och verksam inom det sociala arbetet ha kunskap om 
dessa ämnen är av högsta relevans (Elmerstig, 2012). Sex och sexualitet är ständigt 
närvarande ämnen bland människor, och i ännu högre grad bland ungdomar då det ofta är i 
den åldern ämnet börjar utforskas. Som socionom i arbetet med ungdomar anser vi det vara 
viktigt att ha en medvetenhet om hur sexuella attityder och normer ser ut bland unga 
människor, samt hur ungdomar påverkas av dessa. Att ha denna kännedom ökar förmågan att 
kunna samarbeta med klienter och hjälpa dem. Om man inte alltid utgår från heteronormen 
vid klientsamtal har socionomen en annan förmåga att se klientens behov och hjälpa hen på 
ett korrekt och empatiskt vis.  

Vi vill i vår kandidatuppsats utmana heteronormen genom att utgå så lite som möjligt från ett 
heteronormativt perspektiv. Dock är vi givetvis färgade av heteronormen, men trots detta 
kommer vi att göra vårt bästa för att behålla ett kritiskt och granskande perspektiv, och 
försöka bortse från vad som godkänts som normativt i vårt samhälle.  

Sexuella normer är som tidigare nämnts föränderliga. Nu när s.k. generation Z (Generation Z, 
2014, 8 april) är på intåg i vuxenlivet, en generation som karaktäriseras av snabba 
förändringar och teknologi, är det både intresseväckande och relevant att se hur denna 
generation ser på sexuella normer och hur deras syn möjligtvis särskiljer sig från tidigare 
generationer.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte är att undersöka gymnasieungdomars attityder till och åsikter om vad som är 
normen i sexuella sammanhang samt hur deras syn på olika sexuella läggningar ser ut. 

Frågeställningarna för denna uppsats lyder:  

• Vad är den sexuella normen och hur upprätthålls den? 
• Vad får det för konsekvenser att gå utanför den sexuella normen och vad finns det för 

vinster att hålla sig inom den? 
• Skiljer sig den sexuella normen för män och kvinnor? 
• Vilken sexuell läggning är mest önskvärd och varför samt vilka konsekvenser innebär 

det att inneha en annan sexuell läggning än den mest önskvärda? 
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1.2 Centrala begrepp 
Sexuell norm – Med sexuell norm har i denna uppsats definitionen av Rubin (1984) använts, 
där hon beskriver sexuell norm som hur vissa sexuella beteenden är konstruerade som 
naturliga och andra som onaturliga. 

Heteronormativitet – I denna uppsats kommer Tiina Rosenbergs definition (2002) av 
heteronormativitet användas, hon beskriver heteronormativitet som ”enkelt uttryckt 
antagandet är att alla är heterosexuella och att det naturliga sättet att leva är heterosexuellt” (s. 
18).  

2 Metod 
Att genomföra intervjuer med gymnasieungdomar valdes tidigt som metod. Med tanke på 
uppsatsens karaktär framgick det snabbt att det var av större intresse att genomföra en 
kvalitativ studie snarare än en kvantitativ då det skulle göra det lättare att få svar på studiens 
forskningsfrågor. Med tanke på uppsatsens omfattning valdes sedan att göra sex intervjuer, då 
det kändes som ett rimligt antal intervjuer för att få tillräckligt mycket material men ändå ha 
lagom mycket med tanke på uppsatsens längd och syfte. Nästa steg var att besluta hur 
intervjuerna skulle utformas. Att genomföra ostrukturerade intervjuer var direkt uteslutet 
eftersom det ansågs för svårt att spontant ställa frågor som skulle få fram uppsatsens syfte. 
Helt strukturerade intervjuer var inte heller lämpligt då man aldrig vet vad intervjupersonen 
kommer svara och därför vill en ha möjlighet att kunna ställa följdfrågor. Således valdes det 
att utforma en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 2). Syftet med intervjuerna var att få 
fram attityder och åsikter individen hade utan att intervjupersonen skulle känna sig obekväm 
eller bedömd för eventuella svar på frågor som ställdes. Därför skapades intervjuguiden 
noggrant med fokus på icke-värderande frågor och det var även viktigt att frågorna var som 
tomma blad där ingen av våra åsikter fick framgå på något vis. För att vara säkra på att 
syftesfrågorna skulle besvaras användes frågorna från syftet som huvudfrågor med flera 
underfrågor vars syfte var att ringa in syftesfrågorna och utveckla svaren. Alla intervjuer 
inleddes med att förklara definitionen av sexuell norm som används i denna uppsats, dels för 
att intervjupersonerna skulle få tillfälle att säga vad de ansåg om definitionen men dels för att 
det inte skulle uppstå missförstånd under intervjun med vad som menades med begreppet 
sexuell norm. Två bakgrundsfrågor besvarades också innan intervjun påbörjades. Dessa två 
frågor var hur gammal individen är och vilket gymnasium individen går på. Under 
intervjuerna var vi båda deltagande, en av oss ställde frågorna från intervjuguiden men båda 
var ansvariga för att ställa följdfrågor om saker som upplevdes som intressanta eller relevanta 
och att be om ytterligare förklaringar från intervjupersonen när oklarheter uppstod. Det var 
dock fortfarande viktigt att den enskilda intervjupersonen fick tolka frågorna som ställdes 
utan vår hjälp (om den inte efterfrågades rakt ut) då även detta kunde leda till intressanta 
resultat. Intervjuerna transkriberades samma dag som de hade genomförts, detta för att 
transkriberingen skulle gå så smidigt som möjligt.  

Båda författarna har tagit lika mycket ansvar för uppsatsskrivandet och studien. Vi har delat 
arbetsbördan lika och genomfört det mesta tillsammans. Därmed tar vi båda fullt ansvar för 
allt som rör denna kandidatuppsats. 
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2.1 Val av metod 
Att genomföra enskilda intervjuer valdes med tanke på att ämnets karaktär uppfattades som 
för känsligt att diskutera i en fokusgrupp. I en fokusgrupp kan det vara svårare att fritt delge 
sina åsikter om ämnet och även att eventuellt berätta om egna erfarenheter. Därför upplevdes 
det som mer lämpligt att använda sig av enskilda intervjuer.  

Valet att använda ett kvalitativt tillvägagångssätt grundades i att den metoden skulle göra det 
lättare att besvara studiens syfte. Då fokus låg på att ta reda på hur forskningspersonerna 
upplevde sexuella normer i kontext till sin omgivning var den kvalitativa ansatsen mer 
lämplig än en kvantitav (Bryman, 2002). Att genomföra semistrukturerade intervjuer i studier 
ger forskaren en möjlighet att vara så flexibel och tillmötesgående för intervjupersonen som 
möjligt. En semistrukturerad intervjuguide är på ett vis styrd, men ger ändå forskaren 
möjlighet att vara öppen för det som framkommer under intervjun och ställa följdfrågor 
utifrån det som händer vid det särskilda intervjutillfället (Bryman, 2002).  

2.2 Avgränsningar 
Bakgrundsfrågorna var som tidigare nämnts enbart två stycken, ålder och 
gymnasietillhörighet. Det bestämdes redan i början av uppsatsens arbete att rejäla 
avgränsningar behövdes. Därför har inga frågor om klass och etnicitetsaspekter ställts då det 
bedömdes som att det inte fanns tillräckligt mycket utrymme i denna uppsats för att kunna 
bedriva relevant undersökningsarbete kring dessa frågor. Uppsatsen är även avgränsad till att 
enbart handla om sexuella normer kring handlingar och sexuella läggningar och därför har 
inte heller aspekten sexuella identiteter varit något som frågats om. Med sexuell identitet 
menar vi en individs sociala och mentala kön snarare än individens biologiska kön (RFSL, 
u.å). 

2.3 Analytiskt tillvägagångssätt 
För att analysera inkomna data användes en kvalitativ innehållsanalys vilken är en 
analysmetod där man får chans att via meningskodning organisera intervjutexter och plocka 
fram det underförstådda som sägs i intervjuer (Kvale och Brinkmann, 2009). 

När man använder kvalitativ innehållsanalys finns det ingen specifik procedur som måste 
följas. Det som är viktigt är att man noga studerar data för att på så vis hitta mening i varje del 
av texten. Graneheim och Lundman (2004) har dock i en artikel gett exempel på hur ett 
lämpligt förfarande för den kvalitativa innehållsanalysen kan se ut. De skriver att det första 
grundläggande beslutet som bör fattas är vad för slags data som ska analyseras och de 
rekommenderar att den kvalitativa innehållsanalysen ska användas för att tolka hela 
intervjuer. Vidare finns det två olika tolkningsnivåer som kan användas för att analysera 
materialet; den manifesta nivån och den latenta nivån. På den manifesta nivån analyseras 
texten mer ytligt och vikten läggs vid de synliga och uppenbara beståndsdelarna. Analyseras 
materialet på en latent nivå handlar det mer om att försöka hitta olika samband i texten och att 
finna den underliggande meningen i det som sägs.  

I analysprocessen av denna studies intervjuer har vi följt den mall som Graneheim och 
Lundman (2004) exemplifierat i sin artikel. Analysen började med att de inspelade 
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intervjuerna transkriberades ordagrant och därefter skrevs de ut i dubbla kopior. Alla sex 
transkriberingar lästes igenom av båda författarna och när detta gjordes markerades de 
meningsbärande enheterna, vilka är ord eller meningar som hjälper en att besvara studiens 
syfte. De markerade styckena i transkriberingarna jämfördes sedan mellan författarna för att 
se om liknande enheter hade valts ut som meningsbärande. När de meningsbärande enheterna 
var markerade kondenserades dessa genom att de förkortades, dock behölls den 
innehållsmässiga kärnan. Nästa steg blev att koda och kategorisera de meningsbärande 
enheterna. Kodningen innebär att man ska tolka och ”stämpla” den meningsbärande enheten 
och därefter ska koder som har ett samband kategoriseras ihop. Kategoriseringen nämns som 
det svåraste steget i analysförfarandet, då det här är viktigt att kategorierna är ömsesidigt 
uteslutande från varandra. Det innebär med andra ord att inga koder får hamna mellan 
kategorierna eller platsa i fler än en kategori (Graneheim och Lundman, 2004). Kategorierna 
får dock ha en subkategori. När kodningen och kategorisering var gjord hade det skapats 14 
olika kategorier, varav en hade en subkategori och därtill skapades en restkategori. I 
restkategorin föll de koder som inte kändes relevanta för att besvara studiens syfte. Det som 
ovan beskrivits kan ses som en process för att markera och finna det manifesta innehållet i de 
olika intervjuerna. Det sista steget i analysmetoden var att nå den latenta nivån, vilket gjordes 
genom att skapa teman utifrån kategorierna. Teman kan ses som att det som framkommit via 
meningsbärande enheter, koder och kategorier flätas samman och att man därifrån kan nå det 
underliggande budskapet i data (Graneheim och Lundman, 2004). När kategorierna i denna 
studie sammanflätades uppstod det tre stycken teman, varav ett kan ses som ett stort tema och 
de andra två som underteman. För att se ett exempel på hur analysarbetet har gått till se bilaga 
3.  

2.4 Etiska överväganden 
Sexualitet är ett ämne där de etiska aspekterna bör tänkas igenom extra noggrant. Det kan 
vara känsligt att prata om och även obekvämt. Att intervjua gymnasieungdomar som 
dessutom ofta är i början av att utforska sin sexualitet kan dessutom göra ämnet ännu 
känsligare. Syftet och frågeställningen för den här uppsatsen är därför helt inriktad på 
ungdomarnas attityder och åsikter. Detta har även betonats ett antal gånger för 
intervjupersonerna. Syftet med intervjuerna har inte varit att få fram information om den 
enskilda personens sexualitet och därför har frågorna ställts på ett allmängiltigt sätt som gjort 
att intervjupersonen själv kunnat ta ställning till om hen vill svara på frågan på ett allmänt 
plan eller berätta om personliga erfarenheter. Det betonades i följebrevet att det inte fanns 
något intresse av att ta del av intervjupersonernas enskilda sexuella erfarenheter. Det kan även 
betraktas som känsligt att intervjua gymnasieungdomar då en del av dessa inte har uppnått 
myndig ålder. Dock får man enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser människor 
(SFS 2003:460) intervjua individer mellan 15-17 års ålder utan målsmans tillstånd om 
individerna samtycker och förstår syftet med uppsatsen. Om man söker sig till 
gymnasieskolor krävs även rektorns tillstånd, vilket funnits för denna uppsats. 

De etiska krav som brukar tas hänsyn till och så även i denna uppsats är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Kalman och Lövgren, 2012). 
Informationskravet och samtyckeskravet är tätt knutna till varandra, informationskravet 
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innebär att intervjupersonerna ska vara grundligt informerade om vad det kommer innebära 
att delta i studien. Därför gavs ett följebrev till alla våra intervjupersoner. Följebrevet innehöll 
information om syftet med studien, hur intervjun skulle genomföras, att deltagande i studien 
var frivilligt och kunde avbrytas när som helst, att alla deltagare anonymiserades samt hur 
materialet skulle användas (se bilaga 1). Efter att intervjupersonerna hade läst igenom 
följebrevet frågades efter samtycke. Gällande konfidentialitetskravet informerades deltagarna 
om att enbart vi kommer avlyssna materialet och att ingen annan kommer att ha tillgång till 
det. Det gjordes även klart att materialet kommer vara anonymiserat vid den färdiga 
uppsatsen. Intervjupersonerna meddelades att materialet skulle förstöras vid uppsatsens slut, 
eftersom en kandidatuppsats inte omfattas av lagen att forskningsmaterial ska sparas i minst 
tio år (Kalman och Lövgren, 2012). Det klargjordes även att materialet enbart kommer 
användas till denna uppsats innan det förstörs. Materialet kommer alltså inte att nyttjas på 
något annat vis.  

I och med ämnets känsliga natur, även om syftet och frågeställningarna må vara relativt 
neutrala, beslutades även att enbart enskilda intervjuer skulle äga rum då det i grupp kan 
upplevas som mer stigmatiserande att diskutera frågor om sexualitet. Genom enskilda 
intervjuer tros personerna ha upplevt det enklare att tala om ämnet och på så vis även ge mer 
sanningsenliga svar. 

2.5 Urval 
I sökandet efter intervjupersoner genomfördes ett målinriktat urval. Det är en vanlig 
urvalsmetod inom kvalitativ forskning och de utmärkande dragen för en sådan typ av 
urvalsmetod är att de intervjupersoner som söks ska vara relevanta för forskningsfrågorna 
(Bryman, 2011). Då vi i våra forskningsfrågor formulerat ett intresse av att undersöka 
attityder bland gymnasieungdomar var nästa naturliga steg att söka sig till gymnasieskolor. 
Detta innebar att vi började kontakta gymnasieskolor runt om i Umeå kommun för att få 
tillstånd att fråga gymnasieungdomar att delta i vår studie. Vi valde även att sätta upp en 
förfrågan på Ungdomsmottagningen i Umeå (se bilaga 1) där det stod att vår målgrupp var 
gymnasieungdomar, vilket även det kan ses som ett målinriktat urval. När en skola 
responderade på vår förfrågan och erbjöd sig att hjälpa till i sökandet efter intervjupersoner 
blev det sedan därifrån ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär att man tar de 
intervjupersoner som finns till hands och det kan även väljas som en följd av att en 
verksamhet exempelvis kräver att själv få välja ut intervjupersoner istället för att forskaren i 
sig får möjlighet att göra det (Bryman, 2011). Då vi ej hade några särskilda kriterier förutom 
att intervjupersonerna skulle vara i gymnasieåldern fungerade denna urvalsmetod ypperligt. 
En lärare erbjöd sig att tillfråga sina elever om intresse att delta i studien och genom hen fick 
vi slutligen tag i sex stycken intervjupersoner.  

2.6 Tillvägagångssätt 
Målgruppen för studien var gymnasieungdomar. Eftersom målgruppen inte var specificerad 
till en viss ålder eller gymnasieprogram inleddes arbetet med att hitta intervjupersoner med att 
maila alla kommunala gymnasieskolor i Umeå. Valet bakom denna avgränsning byggde inte 
på något speciellt utan berodde på att chanserna till framgång upplevdes som störst där. Dock 
var inte fallet så. Ingen av skolorna besvarade vårt mail, vilket ledde till att en utflykt gjordes 
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till en av skolorna där vi träffade en rektor som tyckte att vi skulle maila igen. Sedan sattes en 
lapp med vårt syfte och kontaktuppgifter upp på Ungdomshälsan, inte heller där besvarade 
någon vår förfrågan. Efter detta mailades resterande gymnasieskolor i Umeå där en rektor tog 
kontakt med oss och meddelade att en anställd skulle höra av sig till oss snarast. Arbetet med 
att komma i kontakt med andra skolor fortsatte således. Mail till lärare skickades ut till en 
skola varav svar mottogs med informationen att följebrevet kunde lämnas ut till elever men 
inte förrän två veckor senare. En annan rektor hörde av sig och informerade om att hen kunde 
lägga ut följebrevet på deras intranät och så skulle intresserade elever kontakta oss (se bilaga 
1). När detta skett kontaktade den anställde på den ena skolan oss och frågade vad vi behövde. 
Vi meddelade att önskvärt vore sex intervjupersoner. Dagen efter hade hen skaffat sex 
gymnasieungdomar till oss och även bokat in lokal där möte med dessa kunde ske.  

2.7 Validitet och reliabilitet 
Inom kvalitativ forskning använder man ofta alternativa kriterium till begreppen validitet och 
reliabilitet och så även i denna studie. Den vanligaste motsvarigheten är trovärdighet. Under 
kriteriet trovärdighet finns det fyra underkriterier som är tillförlitlighet, överförbarhet, 
pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Tillförlitlighetskriteriet motsvarar 
intern validitet, överförbarhetskriteriet motsvarar extern validitet, pålitlighetskriteriet 
motsvarar reliabilitet och en möjlighet att styrka och konfirmera motsvarar objektivitet 
(Bryman, 2002). Tillförlitlighetskravet berör om bilden av verkligheten som forskaren 
kommer fram till kan anses trovärdig. I denna studie har det inte uppkommit några nya 
resultat, utan istället har resultaten i denna studie snarare understött resultat från andra studier 
som lästs. Därför kan bilden av verkligheten som framkommer i denna studie definitivt anses 
som trovärdig. Hur överförbara resultaten är, det vill säga om resultaten går att överföra till en 
annan kontext, en annan tid eller en annan miljö, är svårt att säga. Sexuella normer är 
föränderliga och därför är det svårt att direkt kunna överföra resultaten till en annan kontext, 
en annan tid eller en annan miljö. Resultaten som uppkommit i studien är definitivt något som 
framförallt passar in i denna tid, denna kontext och denna miljö, det vill säga bland ungdomar 
i gymnasieåldern i en medelstor svensk stad. Till denna typ av miljöer kan en viss 
generalisering av resultaten äga rum. Med stöd i tidigare forskning kan man även se att 
resultaten som uppnåtts i denna studie går i linje med annan forskning vilket gör att 
generaliserbarheten ökar något. Pålitlighetskravet handlar om att en granskare eller intressant 
läsare ska kunna följa processen genom arbetet. Denna uppsats ger en tydlig bild av hur 
arbetet har fortskridit med utförliga bilagor innehållande intervjuguide, följebrev och hur 
arbetet med den kvalitativa innehållsanalysen har gått till. Möjligtvis hade pålitligheten i 
uppsatsen kunnat ökas ytterligare om ungdomarna i studien hade fått ta del av hela processen 
och fått komma med kommentarer, men detta ansågs omöjligt på grund av tidsbrist. Något 
som även bör tas i beaktande är att vissa kommunikationsproblem mellan oss och 
ungdomarna kan ha ägt rum. Frågorna från intervjuguiden (se bilaga 2) fick ofta förklaras och 
vissa av svaren som ungdomarna hade visade sig vara svårförståeliga i efterhand under 
transkribering. Möjligheten att styrka och konfirmera är ett kriterium som ska påvisa att vi 
handlat i god tro och inte låtit personliga värderingar komma i vägen för vårt arbete. Det är 
alltid en balansgång vid en kvalitativ innehållsanalys att inte låta ens värderingar ta överhand 
när man analyserar och kodar materialet. Analysen som gjorts utifrån kodningen är färgad av 
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våra personliga erfarenheter och åsikter samtidigt som vi gjort vårt bästa för att vara 
objektiva. Men de facto så skulle analysen förmodligen inte se exakt likadan ut om resultatet 
avlästs med två andra par ögon.  

2.8 Litteratursökning 
Den litteratur som använts för denna uppsats har sökts i både bokform och artikelform. 
Sökningen startades genom att söka på relevanta ord i databaser. De databaser som har 
använts är SocINDEX, IBSS, Google Scholar och Scopus. Sökord som har använts är sexual 
norms, sexual ethics, youth, adolescence, teenagers, heteronormative, sexuality, sexual and 
teens, queer. Därefter bokades även ett möte med en bibliotekarie där ytterligare tips gavs i 
sökandet efter väsentlig litteratur. I de funna artiklarna har även referenslistorna setts igenom 
och därifrån har mer litteratur uppkommit. 

Via Umeå Stadsbibliotek och Umeå universitetsbibliotek har även mycket av den använda 
litteraturen hittats. Där användes bibliotekets klassifikationssystem för att söka på relevanta 
ord. De sökord som användes var sexologi, sexuell etik, ungdom och normer. När orden hade 
sökts på och det hade uppkommit vilka hyllor som innehöll böcker med koppling till sökordet 
började sökandet. Därefter lästes baksidor på diverse böcker och de som ansågs vara av 
högsta relevans valdes ut.  

I valet av litteratur har fokus lagts på att använda så nyutkommen litteratur som möjligt. Dock 
har det bestämts att använda en hel del äldre litteratur på grund av dess höga relevans och att 
mycket av det har visat sig överensstämma med nyare forskning. Det har även använts både 
internationell och nationell litteratur. Den internationella litteraturen har försökts preciserats 
till västerländska länder för att den ska vara mer överensstämmande med den nationella 
litteraturen. På så vis hoppas vi att exempelvis kulturella faktorer ej särskiljer sig så mycket. 
Viss internationell litteratur från andra länder än de västerländska har dock även förekommit. 
Därtill har det setts till att alla använda artiklar har varit peer reviewed. 

3 Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras internationell och nationell litteratur kring olika aspekter som rör 
sexuella normer. Viss del av litteraturen berör hur och varför olika sexuella beteenden uppstår 
och legitimeras av samhället medan andra definieras som olämpliga och rent av föraktliga. 
Det presenteras även litteratur om hur heteronormen förvärvas genom generationer och hur 
viktiga informationskällor i barns liv omedvetet eller medvetet formar barnen efter vad som är 
godkänt i samhället. Litteraturen berör därtill skillnader som finns mellan könen i 
diskussioner om vad som är ett acceptabelt sexuellt beteende och det presenteras även olika 
idéer om vad som definierar maskulinitet och femininitet. Slutligen finns även litteratur som 
berör synen på olika sexuella läggningar och hur dessa bemöts i samhället.  

3.1 Sexuell moral 
I forskningslitteratur som rör sexuella normer refereras det ofta till Rubins artikel Thinking 
sex (1984) som är ett av de mest konkreta exemplen på hur sexuella normer styr. I artikeln 
skisseras som tidigare nämnts en värdehierarki upp, men det diskuteras även svårigheter med 
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att dra gränsen mellan bra sex och dåligt sex. Bra sex likställs med normalt, heligt och 
hälsosamt. Detta sex sker när en individ är gift, har sex hemma med sin heterosexuella partner 
i fortplantningssyfte. Dåligt sex kategoriseras som onaturligt, sjukt och syndigt. Exempel på 
denna typ av sex är en transsexuell transvestit som utövar sadomasochistiskt sex för pengar 
med någon långt ifrån ens eget åldersspann. Vidare pratar Rubin om en fallande 
värderingskala där ogifta heterosexuella par står högst och promiskuösa homosexuella män 
står längst ner. Rubin (1984) diskuterar moraliska aspekter av olika sexuella handlingar. Hon 
skriver att det som är mest vanligt förekommande ofta blir den sexuella moralen, eftersom den 
enskilda individen tenderar att tycka att dennes sexuella handlingar är acceptabla medan 
sexuella handlingar som inte attraherar den egna individen tenderar att ses som onormala. 
Foucault skriver i Sexualitetens Historia (2002) om den sexuella moralen vars uppkomst kan 
härledas till kristendomens tidiga början. Det sägs att de grekiska och romerska rikena var 
mer sexuellt toleranta och att det monogama samlivet kom först med kristendomen. Detta är 
dock, enligt Foucault tvetydigt, när tidiga texter från antiken och det romerska riket granskas 
mer ingående.   

En viktig aspekt av de sexuella normerna är det Foucault (2002) kallar mansmoral – vilket är 
en moral som är tänkt, skriven och utlärd av den fria mannen. Detta leder följaktligen till en 
viril moral där kvinnor endast fungerar som objekt eller maktmedel. Denna virila moral är i 
förlängningen det som skapat våra sexuella normer och avgjort vad som är bra respektive 
dåligt sex. Foucault pratar även om maktens betydelse i olika typer av relationer, framförallt 
den sexuella relationen. Han beskriver det som ett område där maktrelationer trängs samt som 
ett verktyg den vise kan använda sig av. För att illustrera detta använder han sig av begreppet 
Immanensregel som innebär ”att sexualiteten har upprättats som ett kunskapsområde beror på 
att olika maktrelationer har uppställt den som ett möjligt objekt” (s. 108). Att tala om 
sexualitet och kön betraktas i mångas ögon som ett laddat och normbrytande ämne. Foucault 
(2002) pratar dock snarare om att det är sätten att inte tala om det som styr. Han diskuterar 
aspekter som diskretion, fördelning av tal och tillåtet tal gällande sexualitet och kön.  

3.2 Skapande och upprätthållande av sexuella normer 
Hur sexuella normer skapas och upprätthålls bland ungdomar har många förklaringar. Men en 
viktig aspekt och informationskälla för ungdomarna är hur vuxenlivet diskuterar sexualitet 
med ungdomar. En artikel som handlar om hur fäder talar om sex med sina tonårsungdomar 
visar tydligt hur det heteronormativa perspektivet ständigt är närvarande vid dessa samtal 
(Solebello och Elliott, 2011). Tanken på att deras söner skulle inneha en annan sexualitet än 
den heterosexuella är i det närmsta obefintlig. Fäderna säger att heterosexualitet är den enda 
acceptabla sexuella läggningen, men att det dock inte betyder att den är given. 
Heterosexualitet är någonting man lär sig och det är fädernas uppgift att lära sönerna att bli 
heterosexuella individer. Ett eventuellt ”misslyckande” skulle i slutändan reflektera faderns 
egna sexuella läggning och är därmed något som väcker skräck hos de flesta fäder. När det 
resoneras kring döttrarnas sexualitet beskrivs homosexualitet som en förvirrad identitet som 
tonårstjejer tillskriver sig för att attrahera män. Fäderna anser att homosexualitet är en livsstil 
som tonåringar är för unga för att ha förståelse för och delta i, och att det därmed bara skulle 
vara en fas som deras döttrar går igenom (Solebello och Elliott, 2011). Karin Martin (2008) 
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har i sin studie undersökt hur mödrar till barn mellan 3-6 överför och lär ut den 
heteronormativa synen. Även där visar resultaten att mödrarna inte upplever någon större oro 
över att deras barn skulle komma att inneha en annan sexuell läggning än den heterosexuella 
tack vare deras tidiga stereotypiska könsnormativa beteende. Mödrarna ser sina barn som 
asexuella men känner ändå ett behov av att prata med dem om kärlek och hur de kommer att 
möta sin framtida partner. Majoriteten av mödrarna pratar med sina barn om den 
heterosexuella, monogama kärleken och lägger gärna betoningen på att två människor av 
motsatt kön kommer att mötas och bli förälskade. Hos de mödrar som beskriver att det ändå 
finns en medvetenhet om att deras barn kan komma att få en homosexuell eller bisexuell 
läggning som vuxna presenterar författaren tre olika strategier mödrarna har för att handskas 
med detta. Några mödrar beskrev att de var noggranna med att förklara för sina barn 
innebörden av att vara homosexuell samt att befästa att om de i vuxenlivet skulle inneha en 
homosexuell läggning skulle det vara okej. En annan grupp mödrar uttrycker en önskan om att 
deras barn ska växa upp till heterosexuella individer, men ger även sken av att de ändå 
förebereder sig på att barnet kan ha en annan sexuell läggning. Den tredje gruppen motsätter 
sig helt tanken på att deras barn skulle bli homosexuella då deras föräldraskap lägger stort 
fokus på att göra barnet heterosexuellt. De menar att på så sätt förebyggs risken att barnet ska 
inneha en annan sexuell läggning än den heterosexuella och de behöver därför ej vara oroliga. 
Det beskrivs såhär av en av mödrarna:  
 

I don’t believe that children are born gay but that it is brought on by environmental 
influences, or how a child is treated. I don’t treat my children like fragile pieces of glass;  
I treat him like he’s a boy and expect him to act like a boy (sid 204). 
 

3.3 Sexuella normer i skolan 
I sexualundervisningen idag ses heterosexualiteten som något självklart och avvikelsen ifrån 
detta diskuteras ofta som något onormalt (McNeill, 2013). I McNeills studie visade det sig att 
i vissa skolor i USA gick det så långt att under en tid delades det ut pamfletter som 
rekommenderade individer att söka hjälp för att bli ”botad” från sin eventuella 
homosexualitet. Även om skolorna uppvisade en accepterande och förstående syn på olika 
människor visade sig inriktningen på sexualundervisningen vara starkt heteronormativ med 
den vita, monogama medelklassmannen som förebild (McNeill, 2013). En annan artikel visar 
även hur snabbt barn uppfattar vilken sexuell läggning som är mest önskvärd i samhället då en 
homosexuell lärare tvingas genomgå en process med sina elever angående sin sexuella 
läggning för att få förståelse och acceptans från sina elever. Detta trots att hans sexuella 
läggning inte på något vis har med hans yrke att göra (Atkinson och DePalma, 2009). I en 
artikel från 2012 beskriver Christopher G. Schroeder olika stödgrupper som kommer till 
skolan och stödjer queerungdomar och uppmärksammar bemötandet mot dessa i vissa skolor i 
USA. Dessa stödgrupper berättar om dagliga hinder för både ungdomarna och dem själva i sitt 
arbete, framförallt med oförstående personal som med sin okunskap tillåter att 
queerungdomarna blir dagligt trakasserade. Grupperna berättar även om vikten för 
queerungdomar att möta andra ungdomar i samma situation. De framhåller signifikansen av 
att få vara en del av ett sammanhang och känna sig accepterad och ofta är det enbart när dessa 
möten äger rum som ungdomarna kan vara sig själva fullt ut.  



15	  
	  

Mycket forskning rör ungdomars sexualundervisning och pekar ofta på brister i den. Ett 
exempel, förutom McNeill (2013), är en studie av Halpern-Felsher m.fl. (2005). I studien 
undersöktes hur ungdomar uppfattar för- och nackdelar med olika typer av sexuella 
aktiviteter, med fokus på vaginalsex och oralsex. Det visade sig att ungdomar uppfattade 
oralsex som mindre riskabelt än vaginalsex, men även att kompiskretsen hade mer acceptans 
och förståelse för de som utförde oralsex. Studiens resultat tyder på att fixeringen vid vaginalt 
samlag i sexualundervisning eventuellt bör omformateras och ses över då många ungdomar 
snarare verkar ägna sig åt andra typer av sexuella aktiviteter framför vaginalsex. 

3.4 Sexuella normer och maskulinitet  
Den stereotypa bilden av manlighet och maskulinitet har i många avseenden påverkat hur man 
ser på de existerande sexuella normerna. Men i enlighet med en artikel har den traditionella 
bilden av maskulinitet börjat förändrats. Om bilden av maskulinitet förr var den tuffa och 
heroiska mannen, har den nu omvandlats till en bild av en man som på ett lekfullt sätt gör 
parodi av traditionella manliga stereotyper (Korobov, 2009). Författaren skriver om den 
”älskvärda förloraren” som blir förödmjukad då han försöker närma sig vackra men onåbara 
kvinnor, men som inte låter sig nedslås av detta. Istället tar mannen det med ro, och driver 
gäck med sig själv angående sin förlorarstatus. En annan intressant aspekt Korobov skriver 
om är sättet dessa män pratar om saker såsom kvinnor, känslor och relationer. Det är viktigt 
för männen att behålla en fasad där de ej påverkas av exempelvis känslor och för att göra detta 
förminskar de mer än gärna kvinnors känslouttryck och ser på dem som galna. En man 
berättar om en kvinna han haft vaginalt samlag med och hur han efter samlaget dumpat henne. 
Därefter mötte han henne på en fest där hon var uppenbart sårad över det som hänt, men han 
berättar det på ett sådant sätt att vännerna ser det hela som en komisk situation: 

So I see Noel at a party last week and um she’s like ‘hey Gus’ and I was like ‘hey’ and she’s 
like ‘HEY I got something to tell you’ and I was like ‘oh shit’ so like she like walks over to me 
pretty upset looking and she’s like um just went off she’s like ‘YOU THINK YOU CAN HAVE 
SEX WITH ME AND JUST NEVER DEAL WITH IT AGAIN’ an blah blah blah (s.104). 

I forskningsprojektet Våldsamt jämställt vid Uppsala universitet (2005) intervjuade Lena Berg 
unga heterosexuella män för att undersöka hur de praktiserar heterosexuellt sex. Där 
diskuterar männen det optimala sexet där alla är rörande eniga om att det optimala sexet sker 
med någon man är kär i. Det tillfälliga sexet omtalas som mindre meningsfullt, en man i 
studien säger att han lika gärna skulle kunna runka istället för att ha tillfälligt sex. Något som 
utförligt diskuteras i studien är frågan om att få kvinnans samtycke i sexuella sammanhang. 
Signaler om sexuellt samtycke från kvinnor kan för männen vara svårt att tolka. En man 
berättar även att han diskuterat med nära tjejkompisar och att dessa tjejer berättat att de ibland 
har haft sex och bara väntat på att det ska ta slut. Detta har lett till att han har blivit osäker på 
hur han ska tolka sina sexuella erfarenheter och han vet inte längre hur han ska agera i 
sexuella sammanhang. Något som framgår klart och tydligt i studien är att alla killarna anser 
att kvinnor har ett sämre sexuellt förhandlingsläge än män. 

3.5 Sexuella normer och femininitet  
1996 utkom en studie av Ann Frisell som fokuserar på vad för tankar gymnasietjejer har om 
kärlek och sex. I studien intervjuar Frisell gymnasietjejer och en stor del av studien fokuseras 
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på huruvida man är en ”bra” tjej eller en ”dålig” tjej. Den bra tjejen karakteriseras som en tjej 
som har kontroll över sig själv och sin sexualitet, medan den dåliga tjejen karakteriseras som 
en tjej som släpper lös sin sexualitet och har sexuellt umgänge bara för att hon har lust utan att 
vara i ett fast förhållande. Frisells studie pekar även på tjejers svårigheter att vara ”rätt”. Om 
en tjej inte haft något sexuellt umgänge alls är det lätt att uppfattas som torr och tråkig, men 
om hon har haft för många sexuella partners stämplas hon omedelbart som en hora. Även 
Ambjörnsson diskuterar detta fenomen i I en klass för sig (2003). Det är svårt som tjej att 
befinna sig inom den magiska gränsen, men de som lyckas blir rikligt belönade i form av 
status, killars åtrå och rikt socialt umgänge.  

Diskussioner om sex i hemmet med tonårsdöttrar sköts oftast av modern, då fäder upplever 
dessa diskussioner svåra att hantera (Solebello och Elliott, 2011). De gånger fäder dock pratat 
om sex med sina döttrar visas ett tydligt mönster av att den information som förmedlas lägger 
ett stort fokus vid mäns sexualitet snarare än vid kvinnors. Fäder anser det vara viktigt att 
befästa sina döttrars skörhet när det kommer till sex och vill påminna döttrarna om att de 
måste beskydda sin oskuld ifrån tonårspojkar och män. De vill inte se sina döttrar som egna 
sexuella varelser utan ser dem som försvarslösa offer som måste lära sig att skydda sig själva 
och sin oskuld från testosterondrivna tonårspojkar (Solebello och Elliott, 2011).	  

Elmerstig (2009) har i en av sina studier undersökt varför unga kvinnor i Sverige fortsätter att 
ha vaginala samlag trots att de upplever smärta under dessa. Resultaten hon fann var att 
många av de unga kvinnorna ansåg att deras manliga partners njutning var viktigare än deras 
egen och att man som kvinna har en press på sig att alltid vara villig att ha vaginala samlag. 
Kvinnorna kände en längtan efter att kunna tillfredsställa sin partners behov och därmed leva 
upp till vad de kallade bilden av ”den ideala kvinnan”. I en senare studie undersöktes hur unga 
kvinnor definierar det ideala sexuella sammanhanget samt vilka förväntningar dessa tjejer har 
på sig själva när de befinner sig i en sexuell situation (Elmerstig, Wijma, Sandell, och Berterö, 
2012). Kvinnorna beskrev det ideala samlaget som ett tillfälle som gav både mannen och 
kvinnan njutning och att samlaget skedde på bådas villkor. Dock menade de att detta samlag 
är svårt att uppnå på grund av sociala normer som skapas av dem själva och klasskamrater. I 
en artikel från 2012 undersöker Sarah H. Smith hur populärkulturella filmers budskap ser ut 
till unga tjejer gällande ämnet sexuell lust. Undersökningen visar att de unga tjejerna 
uppmuntras till att ha en stark önskan om romantik och känslomässiga kontakter snarare än att 
ha en sexuell lust. Tre vägande faktorer för hur tjejers sexuella lust bör se ut identifierades via 
populärkulturella sammanhang som följande: heterosexuellt, passivt och tyst. Detta skapar 
föreställningar hos de tjejer som konsumerar populärkulturen vilket i förlängningen inte sällan 
leder till att tjejerna försöker efterlikna dessa föreställningar.  

3.6 Skillnader mellan könen gällande sexuella normer 
Magnusson och Wulff (2009) undersöker i Ungdomar, sexualitet och relationer tonåringars 
sexuella självkänsla vid 16 och 18 års ålder. Det framgår att tjejers sexuella självkänsla 
handlade mycket om att kunna ta ansvar för eventuella konsekvenser och att kunna säga nej 
medan killars sexuella självkänsla i högsta grad var kopplat till att säga ja till sex. Vidare 
framgår det att det som skiljer en 16-årings självkänsla från en 18-årings är synen på den egna 
kroppen vars acceptans ökar med åren. Skillnader mellan könen gällande sexuella attityder 
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illustreras i hög grad i frågan om pornografi, där 98 % av killarna svarade att de hade 
konsumerat pornografi i motsats till tjejernas svar där 75 % hade konsumerat pornografi. I 
aspekten att känna osäkerhet och krav efter att ha intagit pornografiskt material har en studie 
visat att 7 % av killarna kände osäkerhet medan 33 % av tjejerna kände osäkerhet och 
prestationskrav (Häggström-Nordin, 2009).  

Kreager och Staff (2009) skriver i en artikel om den dubbelmoral som verkar florera bland 
ungdomar. De menar att det finns en föreställning i samhället som gör att killar kan förvänta 
sig att bli hyllade för deras utomäktenskapliga sexuella relationer medan tjejer istället blir 
stigmatiserade för samma beteende. Vidare skrivs det om hur man vinner popularitet och 
status hos sina klasskamrater, där erfarenheter när det kommer till sex verkar spela in. Även 
här har det visat sig att klasskamrater har lättare att acceptera att killar har erfarenhet av sex 
än att acceptera tjejer med liknande erfarenhet. Dock krävs det ej att tjejerna ska vara sexuellt 
aktiva för att bli stigmatiserade av sina klasskamrater, utan saker så som utmanande kläder 
eller en tidig fysisk utveckling kan vara tillräckligt. 

4 Teori 

4.1 Socialkonstruktionism 
Kenneth Gergen, en amerikansk psykolog och filosof, fann missnöje i de existerande 
förklaringar för hur mening skapas i olika sociala samspel. För att komplettera tidigare 
förklaringar och tydliggöra denna process föreslog han begreppet socialkonstruktionism. 
Tanken med begreppet var att klargöra språkets betydelse och att det är genom språket som 
människor skapar mening. Med detta hävdar han att mening skapas då människor samtalar 
med varandra och att språket hjälper oss att tolka och förstå våra observationer. Vidare 
beskriver Gergen två olika kontexter i vilka vi kan sätta in våra observationer och att det är 
här vi väljer vilken mening som skapas. Det han kallar retrospektiv kontext vidrör vilka 
erfarenheter och kunskaper vi redan bär på om det vi nu observerar. Den nutida kontexten 
handlar om att det är den efterföljande handlingen som istället skapar mening, med andra ord 
vad det är som sker efter observationen och vilka reaktioner denna väcker. Genom att välja 
vilka ord vi använder oss av när vi ska tolka och berätta för andra människor om det vi sett 
och upplevt, tillskriver vi även det som skett dess mening. En ytterligare viktig aspekt är hur 
ny kunskap om verkligheten skapas. Gergen menar att vi ej får fastna i redan skapta 
kategorier utan att dessa måste brytas för att vi ska införskaffa oss ny kunskap. Detta kan 
enligt honom göras genom att exempelvis formulera undertryckta gruppers perspektiv och att 
låta kunskapen växa genom att ge dessa grupper en chans att göra sina röster hörda (Hårtveit 
och Jensen, 2012).  

4.2 Queerteori 
Queerteorin uppkom i början av 90-talet med Judith Butler som förgrundsgestalt i och med att 
verket Gender trouble. Feminism and the Subversion of Identity (1990) utkom. Det är en 
forskningsinriktning som handlar om hur sexuella normer uppstår, fungerar, upprätthålls och 
ifrågasätts. Teorin har särskilt fokus på att ifrågasätta den normerande heterosexualiteten. 
Queerteorin är inte en enskild teori utan brukar betraktas som ett samlingsnamn för olika 
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kritiskt granskande perspektiv på sexualitet. Teorin strävar efter att granska hur det samhället 
beskriver som sexualitet organiseras, normeras och upplevs. Queerteorin vilar på 
poststrukturalistiska tankegångar, ett exempel på detta är poststrukturalismens tankar om att 
betydelse alltid skapas i relation till något annat, vilken även queerteoretikerna skriver under 
på (Ambjörnsson, 2006). En viktig aspekt av queerteorin är hur den lokaliserar och använder 
sig av alla de motsägelser som har skapat den (till synes) stabila heterosexualiteten 
(Rosenberg, 2002).  

4.3 Sexuella script 
John Gagnon och William Simon utvecklade 1973 teorin om sexuella script i boken Sexual 
conduct: the social sources of human sexuality. Teorin har fokus på hur individen skapas via 
interaktion. Detta innebär att en individs sexuella praktik skapas fortlöpande via samverkan 
med sig själv och andra. Ens sexualitet får således mening via kontexten där den utförs. 
Anledningen till att teorin kallas scriptmodellen är för att Gagnon och Simon menar att när en 
individ har sex följer hen ”script” (=manus). Detta script formas utifrån sociala och kulturella 
sexuella normer. Det poängteras att alla sexuella script är volatila, men det sker långsamt och 
därför kan man prata om tidstypiska sexuella normer. Teorin bygger även på att vem, när, var 
och hur man har sex inte är slumpartat. Gagnon och Simon ville skapa en teori som funkar på 
olika analytiska nivåer samtidigt. Därför skapade de tre sorters script; sociala script, 
mellanmänskliga script samt individuella script. Det sociala scriptet är det mest generella 
scriptet och ska fånga de samhälleliga normerna kring sexuell praktik. De mellanmänskliga 
scripten handlar om detaljerade mekanismer och mönster på gruppnivå. De individuella 
scripten alstras i relation till de två andra, men också med fokus på individen (Berg, 2009).  

4.4 Val av teori 
De teorier som har valts att användas har alla en gemensam röd tråd och fokus ligger på 
liknande saker. Teorierna har en stark koppling till mänskliga sammanhang och både 
queerteorin och scriptmodellen har en tydlig inriktning på hur sexuella normer skapas. Det 
löper en röd tråd mellan teorierna i och med att alla tre ifrågasätter biologiska 
förklaringsmodeller och istället valt att utveckla resonemang baserat på social samvaro och 
interaktionen mellan människor.  För att analysera vårt material har vi från start velat ha ett 
kritiskt perspektiv där normer ifrågasätts, och då med särskilt fokus på heteronormen. Detta 
erbjuder framförallt queerteorin, men även inom socialkonstruktionismen och scriptmodellen 
finns tydliga indikationer att det är av intresse att undersöka och granska heteronormen. De 
valda teorierna lever alla upp till detta krav där det vrids och funderas över vad normer är, hur 
de skapas och hur man kan förändra dem. Forskningsfrågorna som berörs i uppsatsen är även 
sådana som vi anser skapas på grund av sociala förutsättningar och socialt samspel och 
således har vi ej önskat använda biologiska förklaringsmodeller. De tre teorierna anser vi 
samspelar bra i kombination med varandra i och med att det inte finns några direkta 
motsägelser emellan dem och därför kan de tillämpas på materialet på ett konstruktivt och 
nyanserat sätt.  

5 Resultat 
Här presenteras resultaten som framkommit under intervjuerna. 
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5.1 Sexuell norm 
På frågan vad ungdomarna ansåg att den sexuella normen var svarade samtliga att den 
sexuella normen var synonym med heteronormen. Ett flertal ansåg att de hade bildat sin 
uppfattning om normen utifrån sig själva och ingen nämnde att deras normtänk skulle ha en 
samhällelig påverkan. Värderingar som nämndes var bland annat att det var bäst att ha sex i 
ett förhållande med någon man var förälskad i eller åtminstone ha sexuellt umgänge med 
någon man kände. Fysiska faktorer som att uppnå orgasm nämndes även. En mindre bra 
sexuell kontakt kunde vara att inneha sexuellt umgänge utan samtycke, att inte veta vilka 
gränser som fanns eller om den andre grät under samlaget. Gällande samtycke nämndes det att 
man var mer mån om att få samtycke ifall samlag utfördes med en fast partner. Om partnern 
var tillfällig ansågs det inte lika relevant att vara säker på samtycke. Det ansågs vara 
stärkande att ha sexuella färdigheter samt att testa nya saker, men samtidigt framgick det att 
man inte ville inleda en sexuell relation med någon med för många sexuella erfarenheter. 
Sexuella handlingar som ansågs vara tabubelagda var allt innehållande våld, sex med djur 
eller att övertala någon motvillig till sexuellt umgänge. Vid frågan om när en individ blir redo 
för sex svarade samtliga att det var en individuell fråga samtidigt som de flesta hänvisade till 
att minst vara fjorton år. Faktorer som att vara känslomässigt redo och skillnader mellan 
könen nämndes även. En medvetenhet om konsekvenser ansågs viktigt.  

Var ungdomarna hade fått information om sexuella frågor var mycket samstämt. Alla nämnde 
internet, skola och kompisar. Skolan nämndes ofta i mindre positiva ordalag, kompisar 
nämndes som en rolig men opålitlig källa och internet nämndes som en pålitlig källa som 
dock kunde vara överdriven. Bara ett fåtal pratade med sina föräldrar om sex. Att vara 
sexuellt erfaren utan att vara ”överdrivet” sexuellt erfaren framstod som viktigt då man inte 
ville ha sex med för sexuellt erfarna individer men samtidigt sågs oskulder som något 
främmande. En av ungdomarna nämnde vidare att oskulder förmodligen ljuger om sexuella 
erfarenheter för att passa in bättre. Ungdomarna verkade anse att det rådde ett relativt öppet 
samtalsklimat med en eventuell sexuell partner, ett fåtal verkade se problem i att diskutera 
eventuella förändringar i ett sexuellt samliv. En av ungdomarna nämnde att det kanske kunde 
vara svårt att prata om på grund av rädsla att förolämpa sin sexuella partner. Angående att 
prata med sina vänner sa samtliga att man pratade med sina vänner om sex, dock kunde det 
vara av varierande grad hur intima samtalen var beroende på vänskapens art. Vissa av 
ungdomarna trodde att man pratade om allt men andra nämnde att det framförallt pratades om 
roliga sexuella händelser och i generella ordalag. Det som inte diskuterades med ens vänner 
var bland annat om man hade haft dåligt sex eller om man hade gjort bort sig på något vis. 
Det betonades att sex allmänt sågs som en bra sak varav man gärna undvek att diskutera saker 
av negativ art. Ingen av ungdomarna tyckte att det var legitimerat att ha krav på en ny sexuell 
partner och förväntningar ansågs som en sak som potentiellt kunde förstöra sexuellt umgänge. 
Några av ungdomarna medgav att det fanns en statusmässig press att inneha något sorts 
sexuellt umgänge, denna förändring skedde troligast mellan högstadiet och gymnasiet. En av 
ungdomarna nämnde att hen trodde att många hade sex för att ha haft det, snarare än att de 
ville ha sex. En framstående faktor i mötena med ungdomarna var vikten av att vara normal. 
Det upplevdes som viktigt att vara normal för att slippa oönskad uppmärksamhet. Vad som 



20	  
	  

var normalt eller inte framstod som en allvetande kunskap. Alla ungdomarna visste, utan att 
blivit konkret undervisade om det, vad som var normalt och vad som var onormalt. 

5.2 Sexuell läggning 
Ungdomarna som intervjuades tänkte oftast främst på sexuella läggningar när de tillfrågades 
om sexuella normer. Alla ungdomar var överens om att det var bättre att vara en homosexuell 
kvinna än en homosexuell man. Detta baserades ofta på s.k. ”bögskämt” och att utsattheten 
hos homosexuella män var större, främst från heterosexuella män. Det nämndes ett flertal 
gånger att ungdomarna ansåg att män tyckte att det var roligt när två kvinnor kysstes, men att 
samma män tyckte att det vara äckligt när två män gjorde detsamma. När ungdomarna 
tillfrågades om vilken sexuell läggning som var minst önskvärd svarade de flesta att det var 
värst att vara en homosexuell man, men ett par svarade att det var värre att vara bisexuell på 
grund av eventuella identitetsproblem härlett till osäkerhet kring sexualitet samt att samhället 
skulle ha svårt att kategorisera individen. Samtliga ungdomar svarade att den mest önskvärda 
sexuella läggningen var att vara heterosexuell. Detta motiverades med att det var mest 
naturligt, att det var vanligast att möta heterosexuella par och att samhället proklamerar 
heterosexualitet. Varför det såg ut på detta vis sas ett flertal gånger bero på att det sett ut så 
historiskt. 

Något som framgick tydligt när det diskuterades konsekvenser av att inneha en annan sexuell 
läggning än heterosexuell var att det kunde vara oaccepterat av olika människor. Vissa av 
ungdomarna använde starka ord som att man kunde bli hatad på grund av sin sexuella 
läggning. Ungdomarna poängterade att de inte brydde sig om vad andra människor hade för 
sexuell läggning men uttryckte att de inte heller tyckte det var konstigt att man blev utsatt för 
hat om man inte hade ”rätt” sexuell läggning. En av ungdomarna nämnde även att hen trodde 
att det kunde finnas många som var emot homosexuella enbart för att framstå som coola. Det 
nämndes även ett flertal gånger något ungdomarna valde att kalla ”feminina bögar”, dvs. 
homosexuella män som betedde sig ”typiskt feminint” för att framhäva sin sexuella läggning. 
Detta nämndes som ett sätt att få uppmärksamhet och ett sätt att förneka sitt riktiga jag.  

Klara stereotyper kring homosexuella kvinnor verkade det inte finnas en lika självklar bild 
kring. De omnämndes både som arbetsamma med kort hår, trevliga människor och som 
porrstjärnor. Alla ungdomarna ville klargöra sin ståndpunkt kring homosexuella genom att 
tala om att de inte kunde bry sig mindre och att det bara var olika vem man älskade. Dock 
förändrades vissa av ungdomarnas åsikter radikalt då de senare i intervjun exempelvis 
hävdade att det var onaturligt eller äckligt.  

Slutligen frågades det vad det kunde finnas för för- och nackdelar med att vara öppen kring 
sin sexualitet. Fördelar som nämndes var att man kunde vara sig själv, att man kunde vara en 
förebild för andra och att det var trist att förneka sig själv. Nackdelar som togs upp var att det 
aldrig var positivt att vara sexuellt avvikande, att man kunde få mycket hat från sin omgivning 
samt att det var ett risktagande att vara öppen eftersom att man aldrig kunde veta hur ens 
närstående skulle reagera. När för- och nackdelar kring att vara öppen kring sin sexuella 
läggning diskuterades stod det klart att alla ungdomarna antog att vi menade öppenhet kring 
sin homosexuella läggning och ofta inriktat just på homosexuella män. Ungdomarna uttryckte 
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vidare att de tyckte att man skulle vara öppen kring sin homosexualitet för att inspirera andra 
även om det var ett beslut som gjorde att den enskilda individen skulle bli utsatt för hat av 
samhället.  

5.3 Könsskillnader 
När det kom till frågor angående ungdomarnas uppfattningar om åtskillnader mellan könen 
vid vad som är normativt inom sexuella sammanhang gavs det relativt enade svar. 
Ungdomarna pratade först och främst om att det finns en skillnad mellan män och kvinnor när 
det kommer till vad som är okej att göra i sexuella sammanhang. Här visade det sig att det 
fanns en uppfattning om att män har ett friare spelrum när det kommer till sex, medan kvinnor 
lättare blir dömda för sina sexuella utsvävningar. Många av ungdomarna beskrev att kvinnor 
med mycket sexuell erfarenhet döms ut som ”horor” eller ”slampor”, medan män med 
liknande sexuell erfarenhet beskrevs som ”kungar” eller ”coola”. Ungdomarna framställde att 
de tyckte att det var en konstig värdering som de själva ej stod för, men att det ändå ur ett 
samhällsperspektiv är den bilden som florerar. Ytterligare en skillnad det pratades om i 
intervjuerna var hur män och kvinnor pratar om sex med andra. Ungdomarna ansåg att 
kvinnor är mer öppna och detaljrika i samtal med sina vänner och att de även pratar mer 
kärleksfullt om den de haft sex med snarare än hur själva samlaget var. Män däremot ansågs 
vara mer mystiska i sina samtal och ungdomarna menade att män lägger större fokus på att 
prata om att de haft sex snarare än att prata om personen de haft sex med. Därtill ansåg 
ungdomarna att män har lättare för att prata om sex i öppna sammanhang, medan kvinnor är 
mer slutna och endast pratar med sina närmsta vänner om sex bakom stängda dörrar. 

6 Analys 
I detta kapitel presenteras analysen, där data betraktas, tolkas och analyseras.  

6.1 Vad är den sexuella normen och hur upprätthålls den? 
Alla ungdomarna hade vissa problem att förstå vad som menades med sexuell norm, trots 
definitionen som gavs i början av intervjun, vilket gav ett större fokus på sexuella läggningar 
än vad som ursprungligen hade avsetts. Det står klart att den sexuella normen framförallt 
innebär att vara heterosexuell, något alla ungdomarna uttryckte. Några av ungdomarna 
poängterade att de ansåg den sexuella normen vara oviktig. Trots detta besvarades alla våra 
frågor på ett normativt sätt vilket pekar på att den inte kan vara alltigenom oviktig även för 
dessa ungdomar. En sexuell norm som visades tydligt bland ungdomarna var när man var redo 
för sexuellt umgänge. Alla ungdomarna sa att de var en individuell fråga, både när man är 
mogen och när man är redo. En intervjuperson tyckte att kvinnor skulle vara mer restriktiva 
på grund av att kvinnor generellt är mer utsatta i samhället. Alla ungdomarna nämnde även en 
ålder när de tänkte att man var redo, denna ålder varierade framförallt mellan 14-15 men en 
intervjuperson sa en något högre ålder, 17. Några av ungdomarna uttryckte även att det som 
kvinna är svårare att veta när man egentligen är redo för en sexuell debut, då det är lätt hänt 
att man förhastar sig i sitt beslut och låter saker som osäkerhet styra samlagsdebuten, vilket i 
sin tur kommer bli något kvinnan ångrar. Dock var ungdomarna eniga om att en tidig 
samlagsdebut var att föredra vilket påvisar att det är viktigt att man har haft sexuellt umgänge 
vid en viss ålder då man annars kan framstå som onormal. Detta stöds extra starkt av en 
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intervjuperson som uttalat sa att en person var normal om hen hade sex. Alla 
intervjupersonerna ansåg att sex var bäst vid känslomässig anknytning vilket indikerar att 
detta är en sexuell norm hos ungdomarna. En ungdom uttryckte att hen ansåg att sex var 
någonting som delades mellan två människor, och en annan menade att sex är någonting som 
sker på en så pass intim nivå att det vore konstigt att utföra ett samlag med någon man precis 
träffat på krogen. Detta kan hänföras till Kärleksideologin, en ideologi som sammankopplar 
kärlek med sex och är relativt vanlig att se hos ungdomar (Häggström-Nordin, 2009). Vad 
som var dåligt sex var mer svårbesvarat, men en intressant sak som nämndes var följande: 

Asså dåligt sex som bra för båda eller för att om vi säger att det var på en fest och det var en 
sån här osäker tjej så kanske hon typ låg och grät samtidigt så det kan ju vara dåligt för 
henne på det viset också. 
- Intervjuperson F 

Detta citat tycker vi visar på en viss ignorans gällande samtycke vilket även stöds av en annan 
intervjuperson som sa att samtycke till sex är viktigt i en relation, men att det annars går att 
bortse från. Queerteorins kritik av heteronormen beror delvis på den här typen av resonemang, 
där en person kan bortse från samtycke. Det bör dock tilläggas att några av de andra 
intervjupersonerna var noggranna med att poängtera vikten av samtycke vid sexuellt 
umgänge. Detta indikerar på en kultur där vissa anser samtycke vara oviktigt och andra den 
direkta motsatsen. Vidare menade en av ungdomarna att det ibland är svårt att veta om 
samtycke har getts eller ej, eftersom den ena parten kanske inte uttryckligen säger ifrån och 
att den andra parten därmed kan bli förvirrad av de ”dubbla signalerna”. Ungdomen menar att 
man kanske kan råka utnyttja någon utan att ”veta det tills hen har sagt det efter”. Detta 
överensstämmer med vad Lena Berg (2006) skriver om i sin text Våldsamt jämställt där hon 
pratar om förmågan att avläsa samtyckessignaler. Männen i Bergs studie menar att det finns 
svårigheter i att kunna tolka en kvinnas signaler vid sex. De anser att kvinnor sällan ger ett 
verbalt samtycke och menar att kroppsliga signaler inte är tillräckligt för att veta om en 
kvinna är med på det eller inte.  Ungdomarna i denna studie nämner inte varför det är en 
svårighet att förstå om samtycke getts eller ej. De kvinnor som har deltagit i Elmerstigs et al 
(2009, 2012) studier pratar om att de känner en samhällelig press på sig att kunna uppfylla 
sina partners sexuella behov även fast de själva inte upplever njutning under samlag. De 
menar att de fått lära sig att en mans sexuella njutning är viktigare än en kvinnas, vilket gör att 
de har svårt att neka sina sexpartners samlag trots att de själva upplever smärta och obehag 
vid vaginal penetration. Detta kan tolkas som att kvinnor på grund av samhälleliga strukturer 
ses som ett passivt objekt som endast finns till för mäns sexuella njutning.  

En annan sexuell norm som omtalades i samtal med ungdomarna var hur och vem man 
diskuterar sex med. Alla var överens om att man diskuterade sex med sina vänner, dock med 
en varierande öppenhet. Det framstod som viktigt att inte diskutera om man hade haft dåligt 
sex eller att gå in på intima detaljer. Däremot pratade man gärna om roliga saker som skett 
under sexuellt umgänge eller eventuella annorlunda händelser. Detta kan med hjälp av 
socialkonstruktionismen förklaras på två olika sätt. Ungdomarna kanske medvetet väljer att ej 
tala om dåligt sex för att de är rädda för vilka reaktioner det kommer att väcka, vilket stämmer 
överens med vad socialkonstruktionismen kallar den nutida kontexten. Men det kan även 
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förklaras som att ungdomarna innehar en dåtida kunskap i ämnet och att de kanske redan vet 
vilka reaktioner en viss typ av berättelse skapar, vilket handlar om att sätta in händelsen i en 
retrospektiv kontext (Hårtveit och Jensen, 2012). Vilken av kontexterna som är styrande är 
svårt att säga, men ungdomarnas svar indikerar på att det finns en allmängiltig 
överenskommelse om vad man ska prata om och inte när det kommer till sexuella historier.  

En förändring som kan märkas från äldre forskning, där sexuella tekniska färdigheter sällan 
nämns (exempelvis Frisell, 1996), är att ungdomarna som har intervjuats för denna studie 
diskuterar att det är viktigt att vara ”bra i sängen”. Vad detta innebär är lite diffust men det 
som kan utrönas via en av ungdomarna är att det är viktigt att inneha en experimentell ådra 
där man med sin fasta partner testar nya sexuella aktiviteter, så kallade ”galna grejer”. En viss 
signifikans finns också vid den kvinnliga orgasmen men enbart vid en längre sexuell relation. 
Detta kan kopplas till de mellanmänskliga script som nämns inom scriptmodellen, vilka 
handlar om de specifika sexuella mönster som finns på gruppnivå. Gagnon och Simon (2009) 
är noggranna med att påpeka att dessa mönster förändras hela tiden i förhållande till 
samhällskulturen som råder. Detta kan alltså förklara en viss ökad press på att vara sexuellt 
experimentell, då populärkulturen handlar mer och mer om ”bra” sex snarare än att bara ha 
sex. Intressant nog nämnde alla ungdomarna även att man inte kunde förvänta sig något av en 
partner rent sexuellt. Detta pekar på att det kan finnas en viktig komponent i att själv vara 
sexuellt kunnig, men att det inte anses vara viktigt att partnern är det. Snarare omvänt då 
några av intervjupersonerna direkt sa att de inte ville idka sexuellt umgänge med en person 
med för många sexuella eskapader. Komplexiteten visas ytterligare när en av ungdomarna 
nämner att sexuella erfarenheter även beror på ens förutsättningar, implicit att ju snyggare 
man är desto större möjligheter finns det till sexuellt samliv. Den sexuella praktiken Gagnon 
och Simon (2009) diskuterar skapas genom interaktion med sig själv och omgivningen, vilket 
leder oss in på informationskällor studiens ungdomar har när det kommer till sex. Alla 
ungdomarna svarade att deras informationskällor var skola, internet och vänner, vilket inte 
gör det så förvånansvärt att vissa gemensamma riktlinjer i åsikterna fanns. Visserligen kan det 
variera vad man söker för information på internet och likaså vad ens vänner informerar en om. 
Då alla nämnde skolan som en informationskälla indikerar detta på att skolans 
sexualundervisning har en stor betydelse ifråga om hur en ungdom skapar sina sexuella 
normer. McNeill (2013) pratar som tidigare nämnts om hur sexualundervisningen i USA 
förespråkar heteronormativitet. Det lilla som ungdomarna nämnde om hur deras 
sexualundervisning hade sett ut visar inte på någon skillnad från McNeills resultat. Stort fokus 
lades på könsorganen och deras biologiska olikheter, mindre fokus lades på de sexuella 
normer skapade av samhället. En intervjuperson nämnde även okunnighet som låg bakom 
sexualundervisningen, där en utvald lärare verkade blivit tvingad att genomföra 
sexualundervisning utan någon sorts kompetens eller vilja. På den direkta frågan hur den 
sexuella normen upprätthålls svarade en av ungdomarna såhär:  

Asså det är väl som jag vet inte samhället. Det är liksom bara att de flesta tycker att det är 
normalt och de flesta är så liksom… Jag vet inte riktigt. Det är väl både samhället och dem 
personerna själv kan man säga. 
- Intervjuperson X 
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Detta svar indikerar att en kommunikation mellan den enskilda personen och samhället är det 
som upprätthåller den sexuella normen. Detta stämmer även överens med de flesta andra 
intervjupersoners svar gällande hur den sexuella normen upprätthålls. Även om ett par av 
ungdomarna nämnde att den sexuella normen ibland uppfattades som konstig var det ingen av 
ungdomarna som verkade se den sexuella normen som problematisk på något vis. Vissa av 
ungdomarna var noggranna att påpeka att de ansåg att det fanns människor som enbart bröt 
mot normen för att få uppmärksamhet från samhället. Skapandet av ens personliga sexuella 
script påbörjas i ungdomsåren. Gagnon och Simon (2009) ser detta formande byggas på att 
testa sig fram och ta reda på vad man attraheras av. Detta verkade alltså inte vara någonting 
våra ungdomar skrev under på, då vissa av dem enbart såg avvikelse från den sexuella normen 
som en protestaktion alternativt ett sätt att få uppmärksamhet. Ungdomarna var generellt sett 
inne på att den enskilda personen avgjorde den sexuella normen snarare än samhällsstrukturer. 
En intervjuperson sa att hen trodde att det var de som stack ut som faktiskt avgjorde normen, 
en annan intervjuperson nämnde att de ”rädda människorna”, det vill säga de som inte vågar 
gå utanför normen, var de som befäste den sexuella normen. Många av ungdomarna ansåg att 
det var en personlig styrka och att kunna stå upp för sig själv som avgjorde hur den sexuella 
normen skulle se ut snarare än en samhällelig struktur. En intervjuperson däremot nämnde 
tydligt att hen trodde att de sexuella normerna upprätthålls av samhälleliga strukturer. 

6.2 Vad får det för konsekvenser att gå utanför den sexuella normen och vad 
finns det för vinster att hålla sig inom den? 
Konsekvenserna av att gå utanför den sexuella normen var enligt studiens ungdomar att man 
skulle bli hatad och utsatt. Framförallt gällde detta homosexuella män och promiskuösa 
kvinnor, vilket kommer analyseras mer utförligt senare i detta kapitel. Dock kunde man 
fortfarande gå utanför normen om man utförde så kallade ”udda” sexuella handlingar. Udda 
handlingar som bland annat nämndes var tidelag, sex med BDSM-inslag och kannibalismsex.  
Konsekvenser av att utöva ”udda” sexuella handlingar var att man kunde bli utfryst eller 
ogillad, men som en av ungdomarna påpekade berodde de också på om ens sexuella 
handlingar avslöjades för omgivningen. Att genomföra sexuella handlingar som är 
normbrytande behöver alltså inte betyda att man blir utfryst eller uppfattad som konstig utan 
det är först vid ett eventuellt avslöjande av dessa sexuella handlingar som det påverkar 
individens status. En ungdom nämnde att det kunde vara ett vågspel genom att man aldrig 
kunde veta om ens partner skulle avslöja en som sexuellt avvikande, men att det kunde vara 
värt att ta risken för att få genomföra det man själv föredrar sexuellt. Ett par av ungdomarna 
rekommenderade att man skulle vänta med att avslöja sina eventuella avvikande sexuella 
önskningar till man kände sin partner tillräckligt väl. Dels för att vara säker på att tillit till 
personen fanns, men framförallt för att inte riskera att ens sexuella partner skulle bli skrämd. 
Det rådde dock lite olika tankar om vad som skulle ske vid ett eventuellt avslöjande av ens 
sexuella preferenser. De flesta av ungdomarna var bestämda ifråga om att man skulle bli 
utfryst eller ogillad, men det fanns också några som sa att det kunde vara positivt att avslöja 
sina sexuella preferenser eftersom det skulle kunna leda till att fler människor vågade prova 
sexuellt utmanande saker utan att skämmas för det. Detta visar komplexiteten i att gå utanför 
en norm, i detta fall den sexuella normen. Att utföra sexuellt avvikande handlingar ses i sig 
inte som ett problem för ungdomarna som intervjuats, det är snarare att berätta om det eller stå 
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för det man gjort som är problematiskt. Detta gör att trots de sexuella normernas 
föränderlighet så finns det mycket outforskad mark, där olika sorters sexuella handlingar 
visserligen genomförs, men aldrig tas upp till diskussion. En av ungdomarna nämner också att 
hen inte tror att man behöver vara ensam på grund av avvikande sexuella preferenser då det 
alltid kommer finnas en lämplig sexuell partner som gillar likande saker. Hur man ska träffa 
denna partner utan att berätta om sina sexuella preferenser frågades inte upp kring. 

Man kan sammanfatta de konsekvenser avvikelse från den sexuella normen kan leda till som 
att de är icke-existerande så länge som de inte avslöjas för allmänheten. Huruvida det är 
psykiskt påfrestande för en individ att upprätthålla en fasad för sin omgivning diskuterades 
dock inte. Vinsterna med att hålla sig inom den sexuella normen står därför relativt klara. Om 
man håller sig inom normen är man en del av den stora normerade gruppen och behöver dels 
inte vara ogillad eller utfryst, men man behöver inte heller reflektera över sina sexuella 
preferenser eftersom de anses vara helt normala. Detta är vad queerteorin skulle säga är ett av 
de stora problemen med att samhället är uppbyggt från heteronormen. Genom att ha en viss 
sexuell norm måste andra exkluderas och straffas för att normen ska kunna fortgå (Rosenberg 
2002). Vinsterna kan således ses som små, men är i tankekraft och socialt utanförskap 
enorma. Men detta förutsätter givetvis att man inte har några som helst avvikande sexuella 
preferenser, inte bara att man håller dem dolda från omgivningen.  

6.3 Vilken sexuell läggning är mest önskvärd och varför, samt vilka konsekvenser 
innebär det att inneha en annan sexuell läggning än den mest önskvärda? 
Ungdomarna som intervjuades i vår studie förstärker tydligt bilden av en normerande 
heterosexualitet. Enligt Rosenberg (2002) är en av queerteorins mest centrala frågor 
distinktionen mellan homosexualitet och heterosexualitet som uppkom i slutet av 1800-talet 
och sedan fortgick under hela 1900-talet. Att heterosexualiteten ses som universell och 
normerande är inget de flesta teorier är främmande för, men queerteorin fokuserar snarare på 
hur homosexualiteten i jämförelse med heterosexualiteten ses som avvikande. Ungdomarna 
som intervjuades i studien gav tydliga exempel på hur heterosexualiteten passerade obemärkt 
just på grund av sin självklara ställning i samhället medan homosexualiteten gärna 
diskuterades och analyserades ingående. Alla ungdomarna ville i sin intervju visa att just de 
inte brydde sig om människors sexuella läggningar genom att ett flertal gånger påtala att de 
var ointresserade av om en individ var homosexuell eller inte. Däremot var det ingen av 
ungdomarna som påtalade att de struntade i eventuell heterosexualitet. Detta är någonting som 
genom queerteorin förklaras som att oavsett vem som är avvikare, i detta fall den 
homosexuella, tvingas denna avvikare förklara sin position i förhållande till det som anses 
vara normalt (Rosenberg, 2002). Enligt queerteorin innehar heteronormativiteten idag en 
särställning på grund av två principer; exkludera och inkludera. Det vill säga att heteronormen 
fritt kan välja vad som ska inkluderas inom den och även fritt välja vad som ska exkluderas 
och i förlängningen straffas. Ungdomarna visar i intervjuerna prov på detta genom att komma 
med påståenden om att det aldrig kan vara positivt att inneha en annan sexuell läggning än 
den heterosexuella och att man är hatad som homosexuell, men även med tankar om att det 
trots allt finns en onaturlig faktor i att vara något annat än heterosexuell. Detta kan jämföras 
med den sexuella värdehierarkin (Rubin, 1984) där andra sexuella läggningar än 
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heterosexualiteten är tydligt nedvärderade. Samtidigt framgår det i den sexuella 
värdehierarkin att man kan få ett visst inträde i den normerande världen trots annan sexuell 
läggning om man på andra sätt har en normerad ställning. Några av ungdomarna diskuterar att 
det är okej att vara en homosexuell man, men att man då ska vara sig själv och inte vara 
annorlunda bara ”för att”. Detta illustreras av följande citat: 

för antingen är man kär i nån kille eller så eller jag vet inte varför man skulle börja sminka 
sig så, försöka vara som en tjej för att om man tycker att det är rätt liksom att vara en kille 
och kär i nån annan kille då tycker jag att man ska vara sig själv och inte hålla på och sminka 
sig och sådär. 
 - Intervjuperson F 

Detta citat visar att man kan inbjudas till den normativa världen även som en homosexuell 
man, men då är det viktigt att man är sig själv och inte ”håller på och sminkar sig”, eftersom 
det är ännu ett avsteg från det normerande som gör att man potentiellt kan exkluderas. Vikten 
av att vara sig själv var någonting nästan alla ungdomar pratade om. Både ifråga om att 
acceptera sig själv som individ oavsett hur man är, men också vikten av att inte vara för 
avvikande eftersom man då anses vara uppmärksamhetssökande och inte acceptera sitt riktiga 
jag. Detta diskuteras även i Ambjörnssons studie I en klass för sig (2003) då ungdomarna 
anser att den homosexuella som klär sig och uppför sig som en i mängden är sig själv medan 
den homosexuella som klär sig och ser annorlunda ut inte vågar vara sig själv och acceptera 
sitt riktiga jag. Detta tas även upp när det under intervjun frågas om fördelar med att vara 
öppen kring sin (avvikande) sexuella läggning. Alla säger samstämmigt att det är en fördel att 
vara öppen med sig själv men som påpekats ovan står det klart att enbart en viss öppenhet 
kring en själv får råda för att en person ska uppfattas som alltigenom äkta.  

En intressant aspekt i intervjuerna är att alla ungdomarna entydigt uttryckte att det var värre 
att vara en homosexuell man än en homosexuell kvinna. Ett par av ungdomarna förklarade det 
med att män tyckte att det var roligt alternativt upphetsande när två kvinnor kysste varandra, 
men att när två män kysste varandra upplevde andra män det som äckligt eller motbjudande. 
Detta indikerar att de som bestämmer vad som är normerande är männen. Detta kan kopplas 
till det som Foucault (2002) kallar viril moral, alltså att det är männen som avgör moralen. 
Därmed kan det uppfattas som värre att vara en homosexuell man än en homosexuell kvinna 
eftersom identifikationsfaktorn är högre för männen kring en homosexuell man, detta kan leda 
till att det blir viktigare att tydligt avskilja sig från den homosexuella mannen.  

Att språket och samtalet är det som kan avgöra betydelsen av ett begrepp (Hårtveit och 
Jensen, 2012) framgår när vi frågar ungdomarna om konsekvenser av att inneha en annan 
sexuell läggning än den heterosexuella. Ett flertal av ungdomarna påtalar de så kallade 
”bögskämten” som florerar i social samvaro mellan ungdomar. Detta är skämt avsedda att 
förlöjliga män och alla ungdomarna säger att de tycker att det är fel, men att det alltid varit så. 
Att vara en homosexuell man i sig är alltså inget negativt, men trots detta är ”bögskämten” 
förtäckta förolämpningar och ingen ungdom skulle missta dessa skämt för något annat än just 
förolämpningar. Detta förklarar Kenneth Gergen (2012), skaparen av socialkonstruktionism, 
med att valet av ord en individ använder i ett samtal gör att vi kan tolka samma sak på både 
ett positivt eller ett negativt sätt beroende på vilka ord individen använder och vilka reaktioner 
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som skapas. I fallet med ”bögskämten” använder ungdomarna dessa i enbart negativa ordalag 
för att beskriva män som inte är ”riktiga” män enligt dem. Detta kan kopplas till 
intervjupersonen som berättade att hen upplevde att andra ungdomar tyckte att det var coolt 
att ogilla homosexuella. Framförallt är det viktigt för män att ta avstånd från den 
homosexuella läggningen eftersom det inte bara utmanar bilden av vem en person bör 
attraheras av utan det utmanar även bilden av manlighet och hur en man ska vara. När 
intervjupersonerna pratar om stereotypa bilder av homosexuella män och kvinnor är alla eniga 
om den stereotypa homosexuella mannen som en ”feminin” individ, däremot är bilden inte 
entydig ifråga om homosexuella kvinnor. Även om det nämns att den homosexuella kvinnan 
stereotypt kan inneha ”manliga” intressen visas en mer mångfacetterad bild av den 
homosexuella kvinnan, där hon även beskrivs som en avslappnad person och från en av 
intervjupersonerna som idealbilden av en kvinna med långt blont hår och stora bröst. Dock 
finns ett avståndstagande från idealkvinnan genom att påpeka att homosexuella kvinnor 
sysslar med pornografi och alltså inte kan betraktas som kvinnor som passar in i den 
normativa bilden av hur kvinnor ska vara. 

En av konsekvenserna av att inneha en annan sexuell läggning än den heterosexuella var som 
tidigare nämnts att man kunde bemötas med ogillande eller rent av hat. Ingen av ungdomarna 
uttryckte att de var upprörda över hatet en bi eller homosexuell person får utså vilket indikerar 
att ungdomarna helt enkelt inte kunde relatera till detta själva, vilket i sin tur gör att det blir 
svårt för dem att föreställa sig hur det är att vara utsatt av det hat de själva nämnde. Mycket av 
samtalet kring sexuella läggningar präglades av en tydlig ”vi och dom”-mentalitet där det 
förvisso var godtagbart för dem alla att en person hade en annan sexuell läggning, men där det 
ändå var främmande och inte på något vis aktualiserat för dem själva. En annan konsekvens 
som nämndes av en av intervjupersonerna var att vissa människor kanske inte ville lära känna 
en person som inte var heterosexuell men vad detta kunde tänkas bero på diskuterades inte 
vidare. Det som framstår tydligt i alla intervjuerna om konsekvenser för en person som inte 
innehar den heterosexuella läggningen är att konsekvenserna framförallt härleds från 
samhällets rädsla för det som är avvikande, och även en rädsla för att en själv skulle kunna 
uppfattas som avvikande vid för nära samröre med icke normerade individer. Varför denna 
rädsla finns är en komplicerad och svårbesvarad fråga. I artikeln Making space for queer 
youth: adolescent and adult interaction in Toledo, Ohio (Schroeder, 2011) diskuteras det i 
slutsatsen vikten av att ha en samlingsplats för ungdomarna där de kan möta likasinnade 
människor som förstår dem. Den enda platsen där dessa ungdomar kan vara sig själva är just i 
dessa grupper. Kanske är det just rädslan för att förlora ett sammanhang som gör att det enligt 
vår intervjuperson finns individer som helst undviker ett nära samröre med avvikande 
människor, i detta fall människor med en annan sexuell läggning än den heterosexuella. En 
intressant synvinkel av att vara öppen med sin homosexuella läggning är att ungefär hälften 
av intervjupersonerna uttalar att det finns en stor vinning i att vara öppen för att man då kan 
framställas som en förebild men då också med hatet som konsekvens. Detta citat 
exemplifierar resonemanget: ”Ja, det är väl att folk hatar en såklart, men då är man ju kanske 
en förebild för många andra och det är väl bra att det finns någon som kan vara det” 
(Intervjuperson F). Här framställs att en homosexuell person får ta emot hat, men samtidigt 
kan hen vara en förebild för andra och detta skulle alltså kunna leda till att den homosexuella 
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individen intar en sorts hjälteposition. Det visar hur obekant den homosexuella individen är 
för vissa av ungdomarna. Det framställs också i det närmsta som ett måste att vara öppen med 
sin sexuella läggning då alla ungdomarna är uttalat negativa till bi- och homosexuella 
personer som inte öppet står för sin sexuella läggning.  

6.4 Skiljer sig den sexuella normen för män och kvinnor? 
De resultat som framkommit i intervjuerna ger indikationer på att det idag finns en stor 
skillnad i synen på män och kvinnor när det kommer till deras sexuella erfarenheter. 
Majoriteten av ungdomarna var eniga om att omgivningen har lättare att acceptera mäns 
sexuella handlingar medan det finns en samhällelig bild av att kvinnor ska vara mer frigida 
och reserverade. Detta är inget nytt fenomen, utan mycket av tidigare litteratur har i sina 
studier funnit liknande resultat (Solebello och Elliott, 2011; Berg, 2005; Frisell, 1996; 
Ambjörnsson, 2003 etc.).	  Ungdomarnas egen förklaring till varför denna syn tycks fortgå 
genom generationer var att det historiskt alltid sett ut så och att det därmed bara är någonting 
som har fastnat hos nya generationer. En av ungdomarna pratar även om att det är stereotypa 
förhållningssätt till maskulinitet och feminitet som påverkar: 

Men jag tror också att det har med det här som har hängt med länge att, ja men män ses som 
lite farliga kanske asså lite mer såhär badboyaktigt, medans tjejer ska ju som va såhär prydlig 
ja jag vet inte, det kan ju, jag tror att det har mycket med det o göra asså såhär stereotypa 
förhållanden till män och kvinnor så att säga. 
- Intervjuperson Q 

Det intervjuperson Q här målar upp är en bild av hur samhället kategoriserar och bestämmer 
vad som ska klassas som okej för män och okej för kvinnor. Genom att skapa stereotypa 
kategorier där de olika könen sedan kan placeras in bestäms även vad som är normativt för 
respektive kön. Foucault (2002) pratar om hur mansmoralen har gjort kvinnor till ett passivt 
objekt som ska vika sig för mansmoralen och det menas att det är utifrån denna moral som 
dagens sexuella normer sedan har skapats. Med detta i åtanke kan man se det klargöras varför 
kvinnor tycks vara tvingade att inneha en likgiltig sexualitet medan män får leva ut sin. Hur 
vissa beteenden blir skapade som normala för ett kön och onormala för ett annat kön kan även 
förklaras via ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, där det tydliggörs hur språket används 
för att tillskriva olika fenomen sin mening. När man pratar om vad som är maskulint och vad 
som är feminint skapas det ramar inom vilka man bör hålla sig för att anses vara normal och 
accepterad i samhället. Ungdomarna i denna studie beskriver att det är mycket av den tidigare 
kunskapen om ett fenomen som påverkar hur man väljer att tolka det den observerar, vilket 
Gergen kallar den retrospektiva kontexten, där observatören väljer att ge någonting dess 
mening utifrån tidigare erfarenheter av liknande situationer (Hårtveit och Jensen, 2012). 
Utifrån detta perspektiv kan det tolkas som att vad som är normativt för könen fortgår på 
grund av hur omgivningen väljer att tolka och prata om saker som både håller sig inom den 
normativa ramen men även om saker som avviker från ramen.  

Många av ungdomarna berättar att samhället har en tendens att stigmatisera sexuellt erfarna 
kvinnor genom att använda ord om dem så som hora eller slampa. Vidare säger de att män 
inte alls bemöts på samma sätt, utan att de får beröm för ett njutningsfullt sexliv där det 
snarare vore stigmatiserande att inte inneha ett stort sexuellt förflutet. Genom att med språket 



29	  
	  

skapa en sådan stor distinktion mellan könens sexuella erfarenheter bestäms även dess 
innebörd (Hårtveit och Jensen, 2012). Kvinnor får tidigt lära sig att det ej är önskvärt för dem 
att ha många sexualpartners och män får i motsats lära sig att det är deras sexuella erövringar 
som gör dem till män. Hur dessa normer lärs in hos ungdomar och barn har många 
förklaringar, och ungdomarna nämner att deras värderingar haft viss påverkan från personer 
såsom vänner och föräldrar. Solebello och Elliott (2011) och Martin (2008) menar i sina 
artiklar att det är föräldrar som många gånger överför sina värderingar till sina barn och att 
barnen blir påverkade utifrån existerande åsikter i familjen. De två artiklarna presenterar 
exempelvis hur fäder vägrar se sina döttrar som sexuellt aktiva varelser (Solebello och Elliott, 
2011) och hur mödrar pratar med sina småbarn om kärlek och samlevnad med en framtida 
partner (Martin, 2008). Genom att som föräldrar välja hur man vill uppfostra barn och hur 
man väljer att använda språket för att förklara vissa saker bestämmer även föräldern vilken 
framtida syn barnet ska ha. När kunskap förmedlas på detta vis är det svårt att generera nya 
kategorier, vilket är nödvändigt för att ny kunskap ska kunna skapas enligt det 
socialkonstruktionistiska synsättet (Hårtveit och Jensen, 2012). Det kan även ses som en av 
förklaringarna till varför synen på acceptabelt sexuellt beteende skiljer sig mellan könen, och 
som en förklaring på varför dessa stöpta mallar inte verkar förändras. 

Vidare diskuterar ungdomarna en annan aspekt av hur stereotypa bilder av de olika könen 
påverkar människor. De tillfrågades om hur de tror att människor pratar om sex med andra 
och om det finns några eventuella skillnader mellan män och kvinnor. Återigen beskrivs en 
stor distinktion mellan de olika könens språk. Ett flertal av ungdomarna anser att det finns en 
skillnad i hur män och kvinnor väljer att prata om sex, där kvinnor framställs prata mer 
detaljrikt och kärleksfullt om sex medan män snarare bara vill berätta att de faktiskt har haft 
sex. En av intervjupersonerna nämner dock att hen inte tror att själva innehållet i samtalen om 
sex skiljer sig åt, utan att det snarare är så att män är mer vågade och vulgära i sitt språk, 
medan kvinnor sätter upp en ”tråkig fasad” där de låtsas att de ej pratar om sex även fast de 
gör det. Varför kvinnor sätter upp vad vår intervjuperson kallar ”en tråkig fasad” förklaras 
som att en kvinna som pratar öppet skulle ses som ”konstigt slampig” för att hon vet mycket 
och att hon därmed gör ett medvetet val att prata mer diskret för att slippa undan den 
konsekvensen. Ann Frisell (1996) nämner i sin artikel att det finns två typer av kvinnor; de 
bra och de dåliga. De bra kvinnorna är de som kan styra sin sexualitet medan de dåliga är de 
som låter sig styras av sexualiteten och släpper lös den. Detta kan i sin tur vara en förklaring 
till varför kvinnor idag inte känner att det finns utrymme för dem att delge sina sexuella 
historier, då det finns en medvetenhet om att ett promiskuöst beteende hos kvinnor gör 
kvinnan till en dålig individ.  

Ytterligare nämns det i intervjuerna att ungdomarna anser att män har en press på sig att prata 
skämtsamt om sex och inte ge uttryck för några egna känslor. Detta kan återigen tolkas som 
att det finns förutbestämda föreställningar om vilka egenskaper en man och en kvinna ska ha, 
där män anses ska ta lättare på saker som rör känslor. Korobov (2009) skriver om hur män i 
hans studie har talat och skämtat om olika situationer rörande kvinnor med sina vänner. De 
exempel Korobov nämner är ganska svåra ämnen, såsom otrohet och utnyttjande, men när 
dessa män berättar om händelserna görs det på ett sådant sätt att vännerna uppfattar det som 
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något komiskt och det blir till intima skämt i vänskapskretsen. På så sätt förminskas allvaret i 
situationerna och det som egentligen varit en ganska allvarlig händelse ses istället som något 
humoristiskt. Något ytterligare som är intressant i Korobovs studie är att männen i sina 
berättelser eftersträvar att hantera de uppstådda situationerna med så stor ro som möjligt och 
undviker att ge tecken för att de själva skulle ha blivit känslomässigt påverkade. Majoriteten 
av de intervjuade ungdomarna tänkte i liknande banor och menade att män har svårare att 
öppna sig än kvinnor på grund av rådande normer. En av intervjupersonerna uttryckte att hen 
trodde att män hade en lättare och mer skämtsam ton om sex medan tjejer var mer seriösa, och 
menade att detta beror just på att det finns normer att följa: 

Det är väl kanske det här stereotypa att ja men, att män ska ju inte vara känslo… Asså typ de 
ska vara lite mer hårdare tag såhär asså jargong mellan killar, o tjejerna kanske öppnar sig, 
dom ska ju va mer typ så här mjuka o känslosamma o typ ta person asså väldigt såhära… Det 
är väl, ja det är min typ stereotypa bild så det är väl det jag kan tänka mig att asså killar 
kanske känner att de inte kan gå utanför normen så att säga utan dom måste vara ja, skämta 
om det och typ såhär inte ta det på allvar. 
- Intervjuperson Q 

Citatet ovan och Korobovs (2009) artikel visar på ett liknande synsätt när det kommer till hur 
män får tala om saker som sex och känslor. När det kommer till sexuella normer verkar det 
finnas två olika mallar på vad som är acceptabelt och inte, där en är skapt för kvinnor och en 
för män. Studiens intervjuer har indikerat att det finns stora skillnader mellan könen och 
utifrån de svar som getts kan man summera det som att sex ses som en aktivitet inom vilken 
män främst ska få handla, medan kvinnor ska vara mer passiva deltagare. 

7 Diskussion  
Under denna studie visade det sig vara betydligt svårare att precisera de sexuella normerna än 
vad som hade förutspåtts, framförallt att få ungdomarna att verbalisera hur de sexuella 
normerna ser ut. Istället framstod de sexuella normerna som något självklart, något som bara 
fanns och inte riktigt reflekterades över. Normer är något som just bara finns och det är därför 
det är normer. En norm är föränderlig i kontext till hur mycket den ifrågasätts. En ej ifrågasatt 
norm är en hållbar norm. När vi tolkar vår studies resultat anser vi att den minst ifrågasatta 
normen är heteronormen. Ungdomarna vi intervjuade visade definitivt prov på att ta 
heteronormen för given. Det var tydligt att man som sexuellt avvikande får ta påhopp och 
kritik från samhället. I den sexuella normen spelar inte bara ens sexuella aktiviteter roll. Det 
handlar även om hur du presenterar dig själv för allmänheten gällande utseende och vad du 
säger. Om du har ett avvikande utseende kommer du följaktligen ses som avvikande och om 
du pratar för mycket eller för lite om sex kommer du även att ses som konstig. Att gå på 
djupet med vad den sexuella normen egentligen innebär skulle vara ett livstidarbete då den 
sexuella normen är varierande beroende på kultur, social kontext, kön, ålder med mera. Det 
vill säga att något som kan vara tillåtet att genomföra sexuellt för en viss individ i en social 
kontext inte nödvändigtvis är godtagbart för en annan individ i en annan social kontext. Det 
kan vara enbart en liten skillnad som avskiljer det som är tillåtet från det som inte är tillåtet 
och det är även svårt att veta i förväg vad denna skillnad är. Så länge det finns individer 
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kommer det att finnas lika många unika uttryck, därför tycker vi att det snarare borde vara en 
attitydfråga än en normfråga. 

Vi anser att det är viktigt att inneha en accepterande och respekterande attityd gentemot alla 
sexuella uttryck som inte skadar någon annan psykiskt eller fysiskt. Dock är det samtidigt 
viktigt att kunna se sina egna normerande begränsningar som gör att vi ser olika på saker och 
ting. Vi, som vita medelklasskvinnor, kommer alltid se saker och ting ur ett annat perspektiv 
än en individ som getts andra villkor på grund av de olika förutsättningar som getts från 
födseln. Detta behöver dock inte vara ett hinder för att kunna uppnå ömsesidig förståelse via 
samtal och kunskapslärande.  

En slutsats vi kan dra av vår studie är att kärlek alltid verkar legitimera sexuellt umgänge som 
ingenting annat. Alla ungdomarna uttryckte att sex alltid är bättre om man är kär vilket enligt 
oss tyder på en romantisering av sexuellt umgänge. Vi finner det förvånansvärt att 
ungdomarna var eniga om att kärlek var nyckeln till bra sex, medan saker såsom lust och 
fysisk njutning inte nämndes som viktiga komponenter till ett bra samlag. Detta tänker vi kan 
härledas till sexualundervisningen i skolan som till största del undervisar om att sex ska ske i 
fortplantningssyfte. I resultaten framkom det att alla ungdomarna fick information gällande 
sex och samlevnad till stor del via skolan och dess undervisning. Att sexualundervisningen 
ofta är inriktad på könsorganens biologiska funktioner och utseende samt risker med sexuellt 
samliv är något som både litteratur (McNeill, 2013) och våra ungdomar vittnar om. Detta 
anser vi vara problematiskt och är något som bör ses över, då alla ungdomar de facto nämnde 
skolan som en viktig informationskälla gällande sex. Vi anser att sexualundervisningen kunde 
tjäna på att ha ett större fokus på sexuella normer som skapas via samhälleliga strukturer. Vi 
tänker även att ungdomarnas uppfattning om att kärlek är viktigt vid sex kan förklaras av hur 
föräldrar väljer att prata om sex med sina barn, där sex ofta nämns som något romantiskt som 
delas mellan ett par (Martin, 2009). Med socialkonstruktionismen i åtanke tolkar vi detta som 
att ungdomarnas syn på kärlek och sex har skapats via hur man samtalar och interagerar om 
dessa ämnen. Vi tycker att det är viktigt att lyfta den fysiska njutningen vid sex och inte lägga 
allt fokus på den känslomässiga, då det bör vara lika godtagbart att ha samlag med en 
person/personer utan känslomässig anknytning enbart för den fysiska njutningen som det är 
att ha samlag i ett förhållande. 

Studiens ungdomar pratade om att de ansåg att man ska få göra exakt vad man själv vill i 
sexuella sammanhang. Samtidigt kunde vissa kommentarer ungdomarna fällde antyda att 
vissa sorters sexuella beteenden värdesattes högre än andra. Med queerteorin som bas tycker 
vi inte att denna typ av motsägelser är särskilt märkliga. Detta då den stabila 
heterosexualiteten är en så pass stark norm att oavsett hur tolerant en person är så påverkas 
man av den (Rosenberg, 2002). Vi instämmer med queerteorin om att den normerande 
heterosexualiteten är styrande och detta tycker vi är angeläget att förändra då det osynliggör 
vissa grupper i samhället. Att förändra detta är någonting som tar tid och det är även svårt då 
det krävs mycket arbete för att omvandla en norm. Dock tror vi att det på lång sikt är möjligt. 
Ett väntat resultat var att könsskillnader i högsta grad är aktuella. Även om alla ungdomarna i 
denna fråga uttryckte sig kritiskt mot könsskillnaderna konstaterades det att de existerade, 
framförallt i skolkorridoren där en tjej blir kallad för hora vid sexuellt umgänge medan en 



32	  
	  

kille hyllas som en konung av sina medkamrater. Vad detta beror på förklarades som tidigare 
nämnts med att det alltid har varit så. Denna inställning kan kopplas till den största del av 
litteratur som vi har läst, exempelvis Ambjörnssons avhandling I en klass för sig (2003), där 
exakt detta fenomen diskuteras och granskas mer ingående. Vi tycker inte att det är en 
godtagbar förklaring att det alltid har varit så och tror att skolvärlden skulle tjäna mycket på 
att aktualisera och diskutera dessa frågor.   

Vi har inte kommit fram till några nya resultat. Resultaten vi fått fram understöder det vi hittat 
i tidigare forskning. Vi tror att vi eventuellt hade kunnat finna mer oväntade resultat om vi 
hade haft tid att gå mer på djupet i intervjun av dessa ungdomar. Därför tycker vi att det skulle 
vara av yttersta intresse att fördjupa sig ytterligare i detta ämne, kanske med en mer specifik 
infallsvinkel. Den infallsvinkel vi upplever som mest intressant att fördjupa sig i just nu är 
frågan om samtycke i sexuella sammanhang. Intervjuerna visade att det finns en problematisk 
syn på hur samtycke till sexuella aktiviteter ser ut. Vissa av intervjupersonerna verkade vara 
relativt ointresserade av att få samtycke med en tillfällig partner. Andra intervjupersoner 
betonade flera gånger under intervjun hur viktigt det var att se till att man själv inte blev 
utnyttjad. På senaste tiden har det pågått en debatt om en eventuell samtyckeslagstiftning i 
Sverige (Dinamarca, 2014, 21 februari; Dahlberg, 2014, 1 februari; Motion. 2012/13:111). 
Det finns många åsikter kring detta ämne, både människor som ställer sig positiva och 
människor som ställer sig negativa till detta lagförslag. Någonting som har visat sig i 
forskning är hur svår frågan om samtycke faktiskt kan vara. Eftersom män fortfarande till 
största del ses som initiativtagare till sexuellt umgänge har studier visat att män kan ”råka” 
penetrera en partner och sedan låtsas att det var ett misstag och att de anser att en kvinna 
måste kämpa emot kraftigt för att det ska ses som att samtycke inte har getts. De kan frysa ut 
kvinnor som uppfattas som en ”retsticka” (en kvinna som flirtar med män för att sedan neka 
dem sex). Männen kan också uppfatta kvinnornas motstånd som symboliskt, det vill säga att 
kvinnorna egentligen vill ha sex fast de låtsas som att de inte vill det. Detta ser männen ifråga 
inte som ett övergrepp och en potentiell anledning till att det kan se ut så här är att män ses av 
samhället som att de har en okontrollerbar sexdrift och därför är det förväntat av dem att 
prestera sexuellt (Jozkowski och Peterson, 2013; Hust et al. 2014). Detta får oss att vidare 
vilja undersöka framförallt ungdomars åsikter om en eventuell samtyckeslagstiftning samt hur 
de ser på samtycke, men även hur vuxna ser på dessa frågor. Vi tänker att man kan gå vidare 
med att genomföra en studie för att mer djupgående utforska dessa frågor. Vi tycker det vore 
av stort intresse att, med hjälp av exempelvis en kvantitativ metod, utröna hur många som 
ställer sig tvekande till diverse fall där det kanske kan vara en svårighet att se om ett samtycke 
har getts eller ej. Vi finner det även intressant att mer ingående samtala med människor om 
dessa ämnen, och därifrån försöka förstå vad det är som gör att sexuella övergrepp så ofta 
förmildras och tillintetgörs, där det oftare är offret än förövaren som får bära skulden.  
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Bilaga 1 

Kvalitativ studie om sexuella normer 

Hej, 

Vi är två kvinnor som studerar socionomprogrammet och som nu ska skriva vår 
kandidatuppsats. Vårt syfte är att undersöka gymnasieungdomars attityder till och åsikter om 
vad som är normen i sexuella sammanhang samt hur deras syn på olika sexuella läggningar 
ser ut. Det vi är intresserade av är Dina åsikter om sex och sexualitet, inte Dina personliga 
erfarenheter. 

Vi har planerat att genomföra intervjuer på cirka en timme. Önskvärt vore att ljuduppta 
intervjuerna för att sedan kunna analysera materialet på ett korrekt sätt. För att kunna göra 
detta krävs naturligtvis Ditt godkännande. Det inspelade materialet kommer endast vi lyssna 
på och efter kandidatuppsatsens slut raderas inspelningarna. Att delta i studien är helt frivilligt 
och Du har även rätt att avbryta Din medverkan när Du vill.  

Materialet kommer att analyseras av oss och endast användas för vår kandidatuppsats. Din 
medverkan kommer att vara anonym och vi kommer att presentera resultatet på ett sådant sätt 
att det inte går att härleda tillbaka till Dig.  

Naturligtvis bjuder vi på fika i samband med intervjutillfället.  

Vi hoppas att Du kan tänka Dig att delta i vår undersökning. 
Tack på förhand och vi ser fram emot att höra från Dig så snart som möjligt! 

Fanny och Therese 

*******@gmail.com, 070******* 
*******@student.umu.se, 073******* 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Presentation av oss och av studiens syfte 
Information om intervjun och forskningsetiska principer etc.  
Ger en definition av vad vi menar med sex och sexuell norm -> Hur vissa sexuella beteenden 
är konstruerade som naturliga och andra som onaturliga (Rubin 1984). 

Hur gammal är du? 
Vilket gymnasium studerar du vid? 

Tema 1: Sex 

Vad är den sexuella normen? Hur upprätthålls den sexuella normen? 

Ø Hur ser du på den sexuella normen? Håller du med om definitionen?  
Ø När tycker du att man ska börja ha sex?  
Ø När tycker du att man är mogen för att ha sex? 
Ø Vart får du information om frågor som rör sex? 
Ø Varifrån har du fått dina värderingar och uppfattningar om sex? Hur ser dessa ut? 
Ø Tror du att man pratar om sex med sina vänner? Vad tror du man pratar om? 
Ø Tror du det skiljer sig åt vad män och kvinnor pratar om? 
Ø Tror du det finns saker man inte pratar om? Vad tror du det skulle kunna vara? 
Ø Finns det bättre och sämre sex? Varför? 
Ø Vad för sorts krav är okej att ställa på en sexpartner? 
Ø Hur många tror du kan prata med sin sexpartner om eventuella ändringar man vill göra 

i sitt sexliv? 
Ø Vad tycker du man kan förvänta sig av en ny sexpartner? 
Ø Vad tycker du man kan förvänta sig av en sexpartner man träffat ett tag? 
Ø Hur stor tror du att sexdriften är bland ungdomar? Tror du att man tänker mycket på 

sex? 
  

Om man går utanför den sexuella normen, vad får det för konsekvenser? Vad vinner 
man på att hålla sig inom den sexuella normen?  

Ø Vad tror du att andra har för sexuella erfarenheter generellt? 
Ø Har det någon betydelse vad andra ungdomar har för sexuella erfarenheter? 
Ø Tror du att människor anstränger sig för att hålla sig inom den sexuella normen?  
Ø Är det viktigt att hålla sig inom den sexuella normen? Varför/varför inte? 

 
Skiljer sig den sexuella normen för män och kvinnor? 

Ø På vilket sätt tror du att den sexuella normen skiljer sig för män och kvinnor? 
Ø Är den sexuella normen mer accepterande mot något av könen? I så fall vilket och på 

vilket sätt?  
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Tema två: Sexuell läggning 

Hur ser synen på olika sexuella läggningar ut? Hur tror du att synen på olika sexuella 
läggningar ser ut idag? 

Ø Vilken sexuell läggning är minst önskvärd och varför? 
Ø Vilken sexuell läggning är mest önskvärd och varför? 
Ø Vad bortsett från sexuell läggning kan göra att man går utanför den sexuella normen?  
Ø Vad tror du det finns för för- och nackdelar med att vara öppen angående sin sexuella 

läggning? 
Ø Tror du att människor har bestämda uppfattningar beroende på vilken sexuell läggning 

man har? 
  



39	  
	  

Bilaga 3 

Meningsbärande 
enhet  

Kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

Kod  Kategori 

 

Tema 

 

Ja, men det är väl dem 
som jag vet inte 
faktiskt. De som 
sticker ut tror jag 

Bestämmer 
normen: De som 
sticker ut 

Utstickande 
avgör norm 

Upprätthållande 
av norm 

Sexuell norm 

Man slipper ju såna 
grejer som utsatthet o 
så eh man följer en 
norm, det är liksom 
enkelt, eh finns en 
färdig mall på ett 
tydligare sätt så eh det 
är väl såna grejer man 
vinner, ah men typ 
utsatthet o sårär 

Om man håller sig 
inom den sexuella 
normen slipper 
man utsatthet 

Slippa utsatthet 
som normal 

Upprätthållande 
av norm 

Sexuell norm 

Den börjar väl bli mer 
acceptabel i och med 
att det kommer ut fler 
tänker jag asså men 
det finns många 
kändisar som är 
homosexuell och att 
dom visar sig i media 
och sådär det blir ju 
mer acceptabelt då att 
de ja att det visas som 
att ja men det 
stereotypa kanske inte 
är längre att man har 
en mamma och en 
pappa utan kanske är 
nästan lika vanligt o 
ha två mammor eller 
två pappor så jag tror 
att det börjar väl bli 
mer acceptabelt men 
det är väl inte riktigt 
framme än skulle jag 
säga men det är ju 
klart att man kanske 
ser ändå man ser ett 
par ett lesbiska eller ja 
två killar så kanske 

Blir mer accepterat 
för att fler kommer 
ut, tex kändisar. 
Stereotyperna 
förändras från 
mamma + pappa 
till pappa + pappa 
eller mamma + 
mamma. Dock 
reaktioner på 
homosexuella par 
men ej 
heterosexuella par.  

Föränderliga 
normer 

Upprätthållande 
av norm 

Sexuell norm 



40	  
	  

man ändå reagerar på 
det medans man inte 
gör det om det är en 
kille o en tjej 

Ja, jag tror att det är 
fler som är emot. Eller 
jag tror att det är fler 
som vill som verkar 
vara emot men som 
egentligen så bryr dem 
sig inte. Asså dem 
säger såhär ”vad fan 
gör han, men pajas 
typ” även fast de 
egentligen inte bryr 
sig… 

Tror att fler vill 
verka emot 
homosexuella även 
om de egentligen 
inte är det 

Vara emot 
homosexuella är 
coolt 

Avvikande 
sexuella 
läggningar 

Sexuella 
läggningar 

Det tror jag skulle 
vara att vara 
homosexuell. För att 
det är som mer hatat. 
Eh lesbiska tjejer 
tycker jag visst killar 
tycker inte det är så 
himla mycket att det 
är så himla dåligt, för 
det mesta. Men det är 
mer homosexuella 
som blir utpekade som 
fel… ibland i alla fall i 
min ålder. 
Tänker du eftersom du 
säger, tänker du då 
främst på 
homosexuella män? 
Homosexuella män 
såklart. Absolut. 

Värst att vara 
homosexuell man 
pga. Hatet 

Hatade 
homosexuella 

Avvikande 
sexuella 
läggningar 

Sexuella 
läggningar 

Ehm asså jaa ah det 
där är också så olika 
men vissa kanske blir 
såhära börja 
ifrågasätta varför o 
börja fundera ja men 
vad är det här o ja 
sådära, vissa kanske 
rentav blir arga men 
ah det ser jag ingen 
mening med det är ah 
det spelar ju liksom 

Folk kan 
ifrågasätta eller bli 
arga om någon går 
utanför normen 

Ilska vid 
avvikelse 

Avvikande 
sexuella 
läggningar 

Sexuell 
läggning 
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ingen roll så 

Ja jag vet inte, det är 
väl också typ såhära 
typ hur man lägger 
fram det, det känns 
som att killar är mer 
såhära sexintresserade 
än tjejer också av nån 
konstig anledning, och 
det är väl också det att 
det är coolt o ha en 
kompis, eller det är 
coolt o va den som har 
legat mycket liksom, 
bland tjejer så, jag vet 
inte varför det är så, 
det är konstigt det 
borde inte vara så, det 
borde ju som va lika 
men det är väl som 
mycket annat det är 
såhär det är inte lika 
mellan kvinnor o män, 
eh jag vet inte men det 
e ju helt klart är det ju 
skillnad, killar är 
mycket coolare  

Känns som att 
killar är mer 
sexintresserade än 
tjejer fast det är 
konstigt 

Killar är mer 
sexintresserade 

Manligt och 
kvinnligt 

Könsskillnader 

Om en kille har haft 
många tjejer då är det 
ju liksom att ja men 
det ses ju som 
acceptabelt men är det 
tvärtom att en tjej har 
haft många killar då 
blir det ju mer som att 
ja men hon är lösaktig 
o asså det spelar ingen 
roll vem det är utan 
hon har sex med vem 
som helst. En kille ses 
ju som nästan attraktiv 
om han har haft 
många tjejer i vissa 
sammanhang medans 
som sagt en tjej 
kanske inte blir sådär 
jättepopulär, hon ses 
som ja men lite 

Kille med många 
tjejer acceptabelt, 
men ej tjej med 
många killar. Tjej 
med många 
sexpartners blir 
lösaktig och 
slampa, killar blir 
attraktiva 

Slampiga tjejer 
VS attraktiva 
killar 

Manligt och 
kvinnligt 

Könsskillnader 
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slampig 

Jag tror att det beror 
väldigt mycket på vad 
det är att tjejer kan ju 
ganska lätt bli kallade 
för hora och sådära 
om de skulle gilla typ 
jätte såhär rough sex 
säger vi så kanske 
dem skulle tänka ”ah 
men hon är slampig 
eller horig” eller 
sådära, om en kille gör 
det så är det mer 
såhära bara okej, 
liksom fine. Men jag 
tror att det har mycket 
just att när det gäller 
sex att det är svårare 
för tjejer att berätta 
vad de tycker om och 
sådär eller att folk 
eller att allmänheten 
ska veta det för att det 
blir som en annan syn 
på det när det just är 
en tjej 

 

Tjejer blir kallade 
hora om de gillar 
tex rough sex, ses 
som slampiga men 
för en kille är det 
okej. Svårare för 
tjejer att säga vad 
de tycker om, är en 
annan syn på tjejer 

Hårt sex inte 
okej som tjej 

Manligt och 
kvinnligt 

Könsskillnader 

 

 

 


