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Sammanfattning

Vår studie vill belysa de tankar och funderingar kring sex och sexualitet som kan finnas hos 
ungdomar idag. Då sex och sexualitet i många fall anses känsligt att prata om så är detta något 

intressant att studera. Studien syftar till att få en förståelse för vad/vem som påverkar 
ungdomarna och vad som skapar normen runt tjejer respektive killar vad gäller sex och 

sexualitet samt var den huvudsakliga informationen runt ämnet finns att hämta. Metoden vi 
valde att använda oss utav var kvalitativ och det empiriska materialet inhämtades via 

semistrukturerade intervjuer. I studien deltog fyra respondenter varav alla befann sig mellan 
åldrarna 18-20år. 

Resultaten visar att synen på sex och sexualitet var ganska likartade hos respondenterna. 
Samtliga intervjupersoner beskrev sin syn på sex som något njutbart, något man ska ha med 

någon man känner sig trygg med. Intervjupersonerna ansåg även att det inte var fel att tillhöra 
en annan sexuell läggning än heterosexualitet, däremot var det delade meningar vad gäller det 
framtida samhällets acceptans av olika sexualiteter. Vissa trodde att det skulle se ut som nu, 
det vill säga att heteronormen dominerar, medan andra menade att olika läggningar skulle 

normaliseras. Vad gäller information ansågs Internet vara den största informationskällan. Den 
främsta slutsatsen var trots att vi idag är mer öppen med att ha fler sexpartners och kan tros ha 

en friare inställning till sex så sammankopplas sex, som en privat angelägenhet, fortfarande 
tillsammans med kärlek. 
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1 Inledning



1.1 Problemformulering
Det är nog många som anser att vi lever i ett sexfixerat samhälle där sex är med överallt i 
media, filmer och reklam. Man kan till exempel läsa i tidningar om tips på hur man kan 
förgylla sexlivet, tips på raggningstekniker och hur man hittar sin dröm kille/tjej. Ämnet sex 
och sexualitet är det mest eftersökta på Internet (Dunkel, 2012). Sökningarna innefattar allt 
från pornografiskt material till informativa forum och mer specifik information. Då ungdomar 
börjar utforska sin sexualitet under puberteten och börjar upptäcka sig själv och hur man är 
med andra så uppstår många frågor som de vill få svar på. Det går ej att bortse från att det sker 
successivt både fysiska och psykiska förändringar under den tiden (Frisén, 2006). Kunskap 
och information om sex och sexualitet bidrar till en viktig trygghet under tonåren (Ahlberg, 
Jylkäs, Krantz, 2001). Skolor i Sverige har undervisat i sex och samlevnad sedan 1956. I 
läroplanen idag framgår att rektorn har i uppgift att se till att sex- och 
samlevnadsundervisningen integreras i klasserna. På senare år har innehållet och 
omfattningen av undervisningen blivit bredare, nu ska den lyfta viktiga frågor som berör 
sexualitet, identitet, relationer, jämställdhet och kärlek (http://www.regeringen.se/), tidigare 
inkluderades endast lärandet om hur reproduktionen fungerar. Enligt en debattartikel i DN är 
sex och samlevnadsundervisningen omdebatterad och det finns tydligt olika sätt att se på 
undervisningen. Debatten har startat efter att Utbildnings Radion i samarbete med RFSU 
skapat en tecknad sexualupplysningsfilm ”sex på kartan” som visats i skolmiljön. Filmen 
väckte starka reaktioner främst hos föräldrar i och med att den bland annat tar upp frågor 
gällande HBTQ-sexualitet och sexscener som kan anses som realistiska (Sabuni, 2011). 

För ca 100 år sedan var normen att sex enbart fick ske om man ingått äktenskap. Det ansågs 
vara en helig akt som endast delades med sin partner av motsatt kön. Men under de senaste 
decennierna har detta mer och mer försvunnit ur samhället och den sexuella kontakten mellan 
ungdomar före dem ingått äktenskap har blivit mer accepterad och normaliserad (Hansson, 
Häggström – Nordin, & Tydén, 2002). Trots det är kärleken fortfarande den drivande faktorn 
för att utföra en sexuell handling (Giddens, 1995).

När man arbetar inom socialt arbete möter man människor som befinner sig i många olika 
situationer. Oavsett om du arbetar på ett äldreboende eller som kurator på en skola eller inom 
hälso- och sjukvården finns sex och sexualitet som en del av den person man möter. Alla har 
sina egna erfarenheter, tankar och funderingar, centrala sådana eller mindre centrala. Som 
socionom är det viktigt att man ser till individens bästa och hjälper denne efter vad personen i 
fråga har för syfte. Sex och sexualitet är ett känsligt ämne och det är viktigt att vi som 
socionomer finns tillgängliga för att kunna besvara och hjälpa en individ med frågor som rör 
ämnet.

Vi lever i ett samhälle där det talas om människors lika värde och allas lika rättigheter och i 
Sverige idag är det förbjudet att diskriminera eller kränka andra människor på grund av deras 
sexuella läggning, könsidentitet eller köns uttryck. Sveriges ungdomsstyrelse har fått i uppgift 
från den svenska regeringen att, som myndighet, arbeta för att unga HBT-personer ska få 
tillgång till välfärd och ha ett inflytande i samhället precis som alla individer (http://
www.manskligarattigheter.se).

Men då sex och sexualitet är mer än vilket kön man attraheras av, eller vilket kön man blir 
känslomässigt involverad i, är informationshämtningen, var den än kommer från, en viktig del 



av en ungdoms liv. Okunskap skapar en otrygghet hos individer (Ahlberg, Jylkäs, Krantz, 
2001). Var och hur ska man få svar på sina frågor? En del svårigheter ligger i att ungdom inte 
vet vad som är accepterat och vad som anses vara “normalt” (Frisén, 2006). Den okunskap 
som kan finnas kan väcka fientlighet, det okända är något farligt precis som mörkret kan 
uppfattas som farligt när man är ett litet barn och saknar kunskap. En ungdom som inte 
besitter kunskapen men har en nyfikenhet, vill kunna få ärliga svar på sina frågor och 
funderingar (Ahlberg, Jylkäs, Krantz, 2001). 
1.2 Syfte
Syftet är att belysa hur ett antal ungdomar beskriver sin syn på sex och sexualitet och normer 
gällande dessa. 

1.3 Frågeställningar
• Hur beskriver ungdomarna sex och sexualitet?  

• Hur beskriver dem normer för tjejer respektive killar? 

• Vad anser de påverkar deras syn på sex och sexualitet?

1.4 Avgränsningar
Den här studien riktar in sig på ungdomar 18-20 år. Undersöknings personens egen sexualitet 
är irrelevant för studien då vi vill veta mer om vad som påverkar dem i sitt synsätt. Studien 
kommer inte inrikta in sig på sexuell brottslighet eller osäkert sex och sjukdomar som detta 
kan medföra. 
1.5 Begreppsförklaringar 
Sexualitet – vi beskriver sexualitet som en del av människans identitet och inkluderar sexuell 
läggning, identitet och relationsskapande i begreppet sexualitet. 

Sex – beskriver vi som en sexuell handling som väcker någon form av sexuell upphetsning, 
njutning och tillfredställelse. Då sex kan innefatta många delar väljer vi att fokusera på de 
känslor som sex kan förmedla och beskriva sex utifrån de. 

Ungdomar – syftar i studien till personer 18-20år. Att definiera ungdomar utifrån ålder kan 
vara problematiskt då individer mellan 18-20 år har nått olika mognadsfaser. Men då studien 
ville undersöka unga människor i så låg ålder som möjligt i relation till att kunna genomföra 
studien utgjorde att målgruppen skulle vara så nära 18 år som möjligt. 
1.6 Ansvarsfördelning
Vi har haft lika ansvar för alla delar i uppsatsen. Båda har gjort två intervjuer och transkriberat 
dessa var för sig. Catrin har haft ett större ansvar över teoriavsnittet och Stina har haft ett 
större ansvar för den språkliga strukturen i hela texten. Det delade författarskapet har 
inneburit att vi har kunnat diskutera med varandra för att uppnå en djupare förståelse för 
problematiken. Arbetet med uppsatsen har gjorts delvis på distans och delvis tillsammans för 
att det skulle fungera har vi fördelat arbetsuppgifterna när vi skrivit på håll och sammanställt, 
analyserat och skrivit diskussionen tillsammans. Det har gjort att båda har haft en stor inblick 
i varandras arbete och att inget i uppsatsen känns främmande för den andra. 

2. Bakgrund och tidigare forskning
2.1 Syn på sex
Attityden till sex förändras genom tiden är något som inte går obemärkt förbi. Under 1300-



talet betydde ordet “hora” en kvinna som var sexuellt aktiv utan att vara gift. En ogift kvinna 
jämställs med en prostituerad kvinna om denne hade sexuella förbindelser innan äktenskap 
ingåtts. Under bondesamhället har sex varit något skamfullt, något som två personer av 
motsatt kön gör för att föra sina gener och familjerätter vidare. Marken som brukades skulle 
ägas utav nästa generation och fortsätta användas inom familjen i tidens ände. Vid den tiden 
och fram till 1975 var kvinnans största rädsla inte att drabbas utav könssjukdomar utan sex 
var förenat med faran att bli havande (Bäckman, 2003).

Att få ett barn utan att vara gift var otroligt skamfullt. Men genom införandet av abort år 1975 
och genom att andra kompletterande insatser så som preventivmedel, kondom, p-piller, akut 
p-piller och kliniker så som ungdomsmottagningar inrättades blev den sexuella handlingen 
inte lika hårt knutet till graviditet och barnafödande (Forsberg, 2005). Det leder sedan vidare 
till att sex blir mer öppet, och kärleksidealet som legaliserar sex mellan två personer av 
motsatt kön inte längre blev nödvändig. Det blir mer accepterat att ha fler sexpartners 
(Forsberg, 2005). En undersökning från 1967 visar att kvinnor hade 1,4 sexpartners medan 
männen hade 4,7 sexpartners, en ökning sker fram till 1996 då kvinnorna uppger att de har 
haft 4,6 sexpartners och männen 7,1 sexpartners (Sex i Sverige). Richardson (2010) framför i 
sin artikel att det var svårt för respondenterna i hennes studie att definiera vad sex egentligen 
är, men att det vaginala samlaget var en gemensam nämnare för att kunna förklara en del av 
sexet. Det fanns även svårigheter för undersökningspersonerna att precisera vad ‘bra’ sex 
skulle vara, men det som påtalades var att det innehöll känslor, att göra det med rätt person 
och vid rätt tid i livet.

I samband med att fler hade utomäktenskapliga sexuella relationer så kom även ett 
ifrågasättande av heteronormen upp. Sexuella handlingar blir inte längre könsbundet i och 
med att homosexualitet inte längre betraktas som en psykisk sjukdom. Nu kan individen börja 
forma sin sexualitet på egen hand. Processen att få utforma sig själv och sin sexualitet har 
tagit lång tid främst när heteronormen och kärleksidealet har varit de som styrt sexualiteten. 
Förr skulle man ha sex och sexuella kontakter för att bilda familj, ingå äktenskap, föra gener 
och ägor vidare inom familjen. Kärlek legaliserade sexuella relationer. Men när det blev mer 
tillåtet med andra sexuella preferenser blev de sexuella handlingarna mer fria. Att behöva vara 
kär och ha känslor var inte längre nödvändig för att njuta. Däremot har fortfarande 
kärleksideologin en stark ställning hos unga idag, oftast har de unga sitt första samlag i en 
kärleksrelation (Forsberg, 2005). Antalet sexuella kontakter ökar och begreppet knullkompis 
(KK - två personer som träffas för att ha samlag eller utföra andra sexuella handlingar flera 
gånger utan att ha ett känslomässigt engagemang gentemot varandra) är ett nytillskott i 
svenska ordboken. En KK är ett väletablerat begrepp som unga personer använder för 
antingen längre eller kortare sexuellt utbyte, men utan att kunna ses som en känslomässig 
relation. One-night-Stand (två personer som träffas en gång för att utföra sexuella handlingar) 
är också ett fenomen som är en mer flyktig förbindelse. Detta är något som anses vara vanligt 
förekommande. Det kan resultera i att få mycket erfarenhet. KK och One-Night-Stand har en 
sak gemensamt som är att de faller utanför gränserna för ett etablerat kärlekshållande 
(Forsberg, 2007). Samlagsdebutsåldern har sjunkit genom åren men har varit på en stadig nivå 
sen 1990-talet då den legat på 16 år, något högre för tjejer än för killar. Nu har även ungdomar 
jämfört med tidigare ungdomar fler sexpartners och mer sexuella erfarenheter. Unga personer 
i Sverige går mot en mer tillåtande syn på sexuella handlingar (Forsberg, 2005). I 
avhandlingen ”Brunetter och Blondiner” visar resultaten att åldern inför det första samlaget 



inte har någon betydelse för de unga tjejerna, utan att det är viktigare att känna mognad och 
att man är redo för den handlingen. I studien framkommer även att undersökningspersonerna i 
avhandlingen ”Brunetter och Blondiner” påtalar att man inte ska känna någon press på att ha 
sex i för tidig ålder (Forsberg, 2007). Svaren från studien ”Sex i Sverige” angående påståendet 
“samlag bör endast förekomma i fasta förhållanden” svarade 53 % av männen i åldern 18-19, 
och 71 % av kvinnorna i åldern 18-19, att det påståendet var korrekt under 1989. Under 2003 
svarade däremot 31 % av männen i åldern 18-19 år och 42 % kvinnorna i åldern 18-19 år, att 
det stämde (Sex i Sverige).
2.2 Den fysiologiska sexuella utvecklingen hos unga 
Puberteten är det första steget i att bli könsmogen. Det är då ungdomar börjar utforska sin 
sexuella drift och upptäcker sin kropp ensam och med andra. Puberteten innebär att 
produktionen av könshormoner ökar avsevärt och detta leder i sin tur till könsmognad och 
kroppsliga förändringar. Den mentala kroppsuppfattningen blir också mer betydande för 
individen. Det är under denna period som många upplever den första förälskelsen. Dessa nya 
känslor som uppstår behöver individen lära sig att förhålla sig till, samtidigt som det ska bli en 
del utav identiteten (Frisén, 2006). Frisén (2006) skriver även ”Kärlek och sexualitet hör till 
de mest intima och privata och är grundläggande för hur vi uppfattar oss själva som 
individer” (s.30). Detta kan göra att det är svårt att prata med någon om hur man känner. En 
del svårigheter ligger i att ungdomen inte vet vad som är accepterat och vad som anses vara 
”normalt”, detta gäller både kroppsligt och mentalt. Enligt studier som gjorts visar resultaten 
att många under tonåren oroar sig för att inte passa in, inte vara som alla andra eller att duga 
som man är (Frisén, 2006). Tonårssexualitet innebär oftast att individerna börjar utforska och 
experimentera och börjar förstå sina och andras sexuella önskningar, det rör sig sällan om ett 
vuxet sexuellt beteende, men en nyfikenhet kring de nya känslorna (Frisén, 2006). Att ta på 
sig själv, att onanera, är något som man gör för att lära känna sin kropp, för att uppnå njutning 
och lust. Onanin är oftast en inledande del i ungdomars sexualitet och för många är detta en 
livslång och återkommande handling. Onanin är många gånger ungdomars sätt att lära känna 
sin egen sexualitet och vad den innebär (https://www.rfsu.se). Det som bör tilläggas är att 
även om de flesta genomgår den här fasen, finns det vuxna som inte lärt sig om sin egen eller 
andras sexualitet. Det är inte alla som får sina första sexuella erfarenheter under tonåren. 
Oberoende under vilken tid dessa erfarenheter införskaffas, utgör de en del av identiteten 
(Frisén, 2006). Sexdebuten ligger idag kring 16 år, något högre för tjejer än för killar. Men en 
sexdebut innebär sällan att individen har ett aktivt sexliv. Genomsnittet för antal sexpartners 
under ungdomstiden är 3-5 personer, dessa är oftast monogama förhållanden. Majoriteten 
ansåg sig själv vara mogen för sexdebuten, men det finns fortfarande en del som i efterhand 
inte ansåg sig vara mogen (Frisén, 2006).
2.3 Normer och avvikelser
2.3.1 Kärleksideologin
Forskning bland unga visar att kärlek och sex vanligtvis kan sammankopplas (Forsberg, 
2005). Individer har sex med den person de har ingått en kärleksrelation med och ingen annan 
då sexuell samvaro är ett uttryck för känslomässig gemenskap. Kärleksideologin har varit den 
största anledningen att ha sexuella relationer i Sverige och även om kärleksideologin har varit 
stark under tidigare decennium, står den fortfarande stark i dagens samhälle. En del ungdomar 
i forskningen av Forsberg, (2005) anser fortfarande under 2003 att samlag endast bör 
förekomma i fasta förhållanden, däremot är det inte lika stor andel unga som har den åsikten 
som det var år1989. Forsberg (2005) skriver i sin forskningsöversikt ”Ungdomar och 
sexualitet” att under det senaste decenniet har det skett en viss uppbrytning mellan kärlek och 



den legitimitet som finns på sexuella handlingar. Det är mer vanligt att ha andra sexuella 
kontakter, en KK eller One-Night-Stand. Samhället har gått i från kärleksidealet som den 
legitimerande faktorn för sexuella handlingar och med det har antalet sexpartners ökat. Lusten 
och nyfikenheten har uppkommit som andra orsaker till varför individer utföra sexuella 
handlingar. Normen i samhället har förändrats till att det är mer accepterat att ha sitt första 
samlag kring 15års ålder och att individer sedan ska samlat på sig en stor del sexuella 
erfarenheter efter det. Det som tidigare var normen i samhället är idag allt mer avvikande det 
vill säga att personer väntar tills de ingår i äktenskap innan de genomför ett samlag är en 
ovanlig företeelse men fortfarande accepterad. Däremot vill fortfarande flertalet individer i 
samhället hitta sin levnadspartner som den ska leva resten av livet med och i och med det 
finns kärleksidealet kvar, men skillnaden från det tidigare idealiserandet vill ungdomarna idag 
hinna erfara en del innan de ingår äktenskap (Forsberg, 2005).

I Häggström-Nordins (2009) undersökning om ungdomars sexualvanor kommer det fram två 
skilda förhållningssätt till sex där ena är att; sex är bättre med någon som man tycker väldigt 
mycket om och det andra förhållningssättet menar hon är att; man behöver inte vara kär i den 
man har sex med. Forsberg, (2005) Konstaterar att unga är medvetna om att kärlek är den 
legitimerande faktorn för att utföra sexuella handlingar med en annan person. Men att de har 
skapat ett mer öppet och mer kreativt sätt att tänka kring kärlek på så sätt att även kortare 
förhållanden ses som en kärleksrelation. Genom det sättet att tänka kring kärlek och dess 
legitimitet gör det möjligt för ungdomarna att handla relativt fritt utan att stampa på 
samhällets normer och ha ett avvikande beteende samtidigt som de kan ha sexuella 
förbindelser med fler personer. Herlitz (2005) gjorde en studie på unga där han såg en 
attitydförändring som gick bort från kärleksidealet. One-Night-Stands blev enligt Herltizs 
(2005) studie vanligare och i och med detta blev det även vanligare att ha fler sexpartners 
samt att samlagsdebuten har krupit nedåt i åldern jämfört med 1950-talet. I hans undersökning 
framkom även att unga har en mer öppen inställning till homo-och bisexualitet. Han avfärdar 
också stereotypen om att tjejer ska vara tillbakadragen när det gäller den sexuella handlingen. 
Det är viktigt att påpeka skillnaden mellan sexualdebut och sexdebut, då en person kan ha 
sexuella erfarenheter utan att ha genomfört ett samlag. (Häggström-Nordin, Hansson, Tydén, 
2005)

2.3.2 Olika attityder kring kvinnlig och manlig sexualitet
Män har under tidigare decennium ansetts ha ett behov utav ett mångsidigt sexliv både före, 
under och även efter äktenskapet, detta på grund av den fysiska ohälsan som kunde drabba 
mannen annars. Om mannen begick äktenskapsbrott ansågs det av samhället vara beklagligt 
men förståeligt, däremot om kvinnan begick äktenskapsbrott var detta ett oförlåtligt brott 
(Giddens, 1995). Det finns många normer och fördomar att förhålla sig till när det kommer till 
sexualitet och vilket kön man har. Med normer talar man främst om vad som anses vara det 
”normala” och vilka oskrivna regler kring sexualitet som man bör följa för att bli accepterad 
av samhället. Två genomgående fördomar som finns angående killar och tjejer är att killar har 
större sexlust än tjejer och att dem därmed har sex i större utsträckning och att när en tjej 
säger nej till en kille menar hon egentligen ja. Den sexuella lusten hos både tjejer och killar 
varierar över tid och hur viktig sexualiteten är och vem man vill dela sin sexualitet med är 
också föränderlig (http://dinarattigheter.se/). Normer skrivs av omgivningen, vänner, familj, 
media osv. Vad är okej och acceptabelt när det kommer till sex och vad är okej för tjejer 
respektive killar? Normer kan sätta upp gränser och placera individer i olika fack, exempelvis 



att killar ska vara ”killiga” och att tjejer ska vara ”tjejiga”. Killar ska vara självsäkra och tjejer 
söta och lite mer tillbakadragna. Richardson (2010) skriver i sin artikel att det är viktigt för 
unga män att hävda sin heterosexualitet för andra, genom olika handlingar. Men när det 
kommer till sex och sexualitet, känslor och kärlek så känner sig alla lite osäkra ibland skriver 
forskaren. Det finns lagar och regler som säger att tjejer och killar ska ha samma rättigheter 
och möjligheter men många gånger tar normerna och de oskrivna reglerna över (Giddens, 
1995). Enligt en undersökning av Richardson (2010) menar hon att de unga männen hade sex 
för att bli socialt accepterad i sitt kompisgäng, de kunde bli populärare och inte utesluten. Det 
finns en press, inte bara för killar utan även för tjejer som innebär att det är viktigt att ha sex, 
och att ha bra sex. En del killar ångrar sig att de inte väntade längre på den rätta tjejen och 
menar att det hade varit mer värt att göra det med rätt tjej istället för att få social upprättelse 
av att ha gjort det. Att ha haft vaginalt samlag gör att man blir mer vuxen och mer accepterad 
som man. Enligt killarna i studien fanns det ett större krav på att ha många olika sexpartners 
och inte att ha sex flera gånger med samma person.

I Brunetter och Blondiner skriver Forsberg, (2007) att rykten är ett kontrollsystem för att 
upprätthålla gränser inom vilka både tjejer och killar kan agera inom när det rör sex och 
sexualitet. I hennes studie framkommer det att det är viktigt för tjejerna att inte få dåligt rykte, 
för de står man försvarslös för. Ett rykte gör mer än att det bara ”pratas om”. Det kan innebära 
inne- och uteslutning i grupper. Ingen vill råka ut för ett dåligt rykte då ens umgängeskrets är 
begränsad. Rykten om en tjej handlar exempelvis antingen om att vara för lössläppt och anses 
vara en hora utav omgivningen, eller att tjejen är en torris som inte ”släpper till”. Dessa rykten 
begränsar deras handlingsutrymme och de måste hålla sig inom gränsen för lagom då de 
riskerar i större utsträckning råka ut för dåligt rykte (Forsberg, 2007). Killars rykten handlar 
om att sprida rykten om tjejer som de ”har haft” och på så sätt får tjejen dåligt rykte. Men 
deras personliga rykten handlar om de har legat med för många, de anses då vara en player, 
(tidigare casanova). Detta rykte anses vara något positivt hos killkompisarna som tycker det är 
häftigt att en kille har legat med så många tjejer. Medan detta får en negativ klang hos 
tjejerna. De är inte intresserade utav en kille som har haft många, för det kan ge dem dåligt 
rykte. Den stora skillnaden enligt Forsberg är att tjejer riskerar att få dåligt rykte hos både 
tjejer och killar, medan killar endast riskerar att få dåligt rykte hos tjejer (Forsberg, 2007).

2.3.3 Heteronorm
Sverige avkriminaliserade sex mellan personer av samma kön år 1944. Istället definierades 
homosexuella handlingar som en psykisk sjukdom. De som ansåg sig vara homo- och 
bisexuella fick inställa sig på mentalsjukhus tills de blev friska. 1979 ändrar socialstyrelsen 
sin föreskrift över psykiska sjukdomar och homo- och bisexualitet ses inte längre som en 
anledning att institutionaliseras (http://www.rfsl.se). Den heterosexuella läggningen har varit 
det som varit den enda normala sexualiteten under lång tid. Efter att homosexualitet upphört 
offentligt från att betecknas som en psykisk sjukdom, kunde samhället dock fortfarande anse 
att homosexualitet var det. Men då beslutet var taget påbörjades arbetet för att andra 
läggningar än den heterosexuella skulle bli accepterad och normaliserad i samhället. Att 
förändra samhällets syn på normativa och avvikande läggningarna i samhället och främst på 
homosexualitet som tidigare varit en kriminell handling och en psykisk sjukdom är att arbeta 
bort ett inbitet perspektiv hos befolkningen (http://www.rfsl.se). Richardson, (2010) framför i 
sin artikel att heterosexualiteten har varit den normativa förekomsten i social teori. Den 
manliga heterosexualiteten har varit i fokus för att kunna studera de andra läggningarna, och 
även för att studera kvinnors sexualitet. Det är först under det senaste decenniet som 



inställningen till att den manliga heterosexualiteten ska vara normstyrande har ifrågasatts och 
genom det öppnat upp utrymme för att kunna acceptera andra läggningar i samhället. 

Idag kan homo- och bisexuella personer möta motstånd och känna att deras läggning 
ifrågasätts på ett sätt som inte de heterosexuella behöver bekymra sig över (Berg, 2009). 
Deras handlingar kan ses som ett hot mot den heterosexuella normen. Ungdomar kan få höra 
att homosexuella handlingar utgör deras förvirrade ungdomstid, med kommentarer som “det 
kommer att gå över” och att i vuxen ålder kommer de bli “normala”. Heteronormativiteten 
utgör grundstenen för hur unga förväntas av samhället ha sex och hur de ska skapa sina 
relationer. Ofta påtalar unga män att homosexualitet är något de vill ta personligt avstånd från 
och uttrycker sig med ord som “äckligt” och “fel”. Samhället antar att heterosexualiteten är 
det normala och det är det naturligaste sättet att leva på (Berg, 2009). Killar använder även 
ord som “homo” för att kränka en annan individ och för att avvisa denne från umgänget, 
platsen eller tillvaron (Plummer, 2013). I det samhälle som vi lever i dag diskuteras det om 
människors lika värde och allas lika rättigheter. I Sverige är det förbjudet att diskriminera eller 
kränka någon annan människa utifrån deras sexuella läggning, könsidentitet eller köns 
uttryck. FN:s råd för mänskliga rättigheter har för att stärka skyddet för de individer som kan 
diskriminera på grund av ovanstående faktorer fastslagit att alla människor oberoende vad de 
har för läggning har lika värde. De vill i och med detta normalisera olika könsuttryck, 
könsidentitet och även andra sexuella läggningar än den heterosexuella och i och med detta 
vill de även få bort all diskriminering (http://www.manskligarattigheter.se). Då unga är en 
utsatt grupp när det gäller sexualitet och sitt eget utforskande vill ungdomsstyrelsen arbeta för 
att unga ska få växa upp utan att nödvändigtvis behöva bli påverkade utav stereotypa 
könsroller. Ungdomsstyrelsen vill stärka ungas självständighet så att de unga kan utvecklas 
och bli den person de är utan att känna sig rädd för att bli diskriminerad. Trygghet, 
samhörighet och möjlighet till ett deltagande i samhället är de främsta levnadsvillkoren som 
Regeringen menar är viktiga att arbeta med för på det sättet kan man förebygga framtida 
ohälsa och utanförskap i samhället hos barn och unga (http://www.manskligarattigheter.se).
2.4 Skolans sex- och samlevnadsundervisning
Ungdomar i dag är under inflytande av många källor till information om sex och sexualitet, så 
som TV, video, Internet, press, vänner, skolutbildning, och även från föräldrar. Sex och 
samlevnadsundervisning har varit ett obligatoriskt inslag i svenska skolor sedan 1959 (Bexell, 
2009). I skolornas läroplan framgår att rektorn har i uppgift att se till att sex- och 
samlevnadsundervisning integreras i undervisningen. På senare år har det kommit en mer 
förtydligad grund till undervisningens innehåll och omfattning. Det har poängterats vikten av 
att frågor så som sexualitet, identitet, relationer, jämställdhet och kärlek lyfts i fram mer i 
undervisningen. Skolverket är nu skyldiga, med order från regeringen, att genomföra insatser 
för jämställdhet inom skolväsendet mellan åren 2012 – 2014. En av dessa insatser innebär att 
det ska finnas möjlighet till fortbildning för utbildade lärare och för lärarstudenter i ämnet 
sex- och samlevnad. Med detta menar regeringen att sex- och samlevnadsundervisningen ska 
ha en högre kvalité. En utgångspunkt för att motverka sexuellt våld, sexuella trakasserier och 
kränkande behandling samt för att hjälpa fram ett bra och stabilt skolklimat är att införa sex- 
och samlevnadsundervisning som en genomgående del i undervisningen. Alla elever ska få 
möjlighet att vara delaktiga i utbildningen och med det stärka sin självkänsla, hitta sin 
identitet och alla elever ska ha rätten att känna sig trygg oavsett sexuell läggning och 
könsidentitet (http://www.regeringen.se/). Bäckman (2003) skriver att “då skolan och andra 
aktörer nu tar på sig att upplysa om sexualitet är informationen könsneutral och budskapet att 



samma villkor ska gälla för tjejer och killar. Oavsett kön ska individen ges tillfälle att utöva 
ett aktivt och lustfyllt sexualliv” (s 102). Bäckman, (2003) menar vidare att informationen inte 
har varit könsneutral utan spelat på könsstereotyperna, vilket gjort att individerna inte kunnat 
utöva och utveckla sin egen sexualitet på det sätt som undervisningen skulle gett utrymme till. 

I material som presenteras av RFSU kan man utläsa att kvalitén på sex- och 
samlevnadsundervisningen är till stor del bra, men det finns delar som bör utvecklas. Till 
exempel ser inte undervisningen likadan ut landet över, den kan till och med skilja sig på en 
och samma skola. Det saknas en gemensam plan över hur lärare ska utforma sex- och 
samlevnadsundervisningen. RFSU föreslår även att sex- och samlevnad ska inkluderas i andra 
ämnen och inte endast tillhöra biologiundervisningen, detta för att öka förståelsen för hur 
symboler, handlingar och attityder i deras omgivning kan påverka dem (Sex i skolan, 2013). 
För att kunna skapa denna förståelse kan inte sex- och samlevnadsundervisningen inte enbart 
tillhöra biologiundervisningen. I Skolverkets läroplan (2000/2008) för grundskolan stod det 
att eleverna skulle ha kunskap om vad befruktning innebär, sexuallivets biologi, 
preventivmedelsmetoder och sexuellt överförbar smitta. De ska även lära sig att argumentera 
och diskutera kring sexualitet, samlevnad, kärlek och sexuella läggningar. Efter en 
kvalitetsgranskning under 1990-talet, förbättrade sig en del gymnasieskolor och inkluderade 
sex- och samlevnadsfrågor i en större utsträckning i biologilektionerna, däremot fanns det 
fortfarande skolor som inte hade gjort någon förändring vilket visar på att det fortfarande 
finns skillnader i den undervisning som eleverna ska få ta del utav (Bexell, 2009). I den 
aktuella läroplanen ska sex- och samlevnadsundervisningen ge en bred kunskap och innehålla 
delar som berör kroppen och idealen, mänskliga rättigheter – kropp, hälsa, familj, mode – 
normer som styr utseende, kläder och tillhörighet, identitet, sex förr och nu, relationer och 
familj, reklamens dolda budskap, hiv och aids i världen, könsmönster i vardagen, sexualitet 
samt jämställdhet (www.skolverket.se). Hansson, Häggström – Nordin, & Tydén, (2002) 
skriver att sex och sexualitet är ett viktigt ämne att tala om och främst då det gäller säkert sex 
och fördelarna med att använda kondom, men det är lika viktigt menar författarna att även 
beröra sexuella kärleksrelationer och hur man får dessa att hålla. Informationen är viktig 
därför att debutåldern har sjunkit och stagnerat till 16 år, behövs mer information om sex och 
samlevnad så att de unga vet vad de bör ha för förväntningar och vad de unga riskerar med att 
genomföra sexuella handlingar.
2.5 Internet användning 
Unga på nätet använder Internet för tre huvudsyften: de roar sig, de umgås och de införskaffar 
sig kunskap på olika sätt inom olika områden (Dunkels, 2012). Internet en helt ny arena för 
kommunikation kring sexualitet(...) skriver Forsberg, (2005). Det finns en stor frihet i och med 
Internets utveckling (Dunkels, 2012). Internet utgör både nya möjligheter men även risker. I 
och med att de kan söka och skaffa information om sex kan de bli påverkade utan att kunna 
granska informationen kritiskt. Den största fördelen med Internet är den anonymitet som man 
ofta kan uppleva när man använder Internet. Denna anonymitet kan göra att man kopplar bort 
sig själv från sina handlingar på Internet. De positiva användningsområdena anses vara enligt 
Dunkel (2012) möjligheterna att söka kunskap om sex och sexualitet, chans att kunna testa sin 
sexualitet virtuellt och då utan att behöva göra något praktiskt och den sista aspekten som 
Dunkel, (2012) menar är positiv är att man kan söka nya kontakter. Riskerna med internet 
användningen är negativa kontakter med andra personer, att unga kan exponeras för 
pornografi mot sin vilja och att de får möta andra sexuella budskap de inte vill ta del utav. 
(Forsberg, 2005). Samtidigt är det inte endast på Internet som sexuella budskap forcerar utan 



de förekommer även i andra medier och dessa behöver individer också lära sig att kunna 
bortse ifrån på samma sätt som på Internet. Sedan kan man även dra paralleller mellan 
negativa kontakter på Internet och i samhället t.ex. krog och pub miljöer (Dunkel, 2012). Då 
Internet kan ses som en stor kunskaps arena är det viktigt att poängtera att individen endast 
söker efter det den vill ha mer kunskap om, andra delar inom ämnet utelämnas då.  Sex 
relaterade ord är de mest använda sökorden på Internet, det inkluderar pornografiska inslag, 
men oftast handlar det mer om sexualupplysning (Dunkel, 2012). Dunkels, (2012) spekulerar 
kring anonymiteten, att det är den som gör att många använder Internet för att ta reda på mer 
information om sex. För bakom en dataskärm kan personen vara anonym där kan personen 
söka information utan att bli igenkänd vilket det kan finnas en risk om den personligen 
uppsöker en ungdomsmottagning eller liknande verksamhet. Det finns några Internetforum 
som är till för de som har frågor kring sexlivet, sexualitet, könssjukdomar, identitet och 
relationsskapande dessa är: RFSU – riksförbundet för sexuell upplysning, finns till för att 
förbättra och förändra människors liv genom sexualupplysning, utbildning och 
opinionsbildning. RFSL – riksförbundet för sexuellt likaberättigade, arbetar för att hbtq 
personer ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter som heteropersoner. UMO – 
din ungdomsmottagning på nätet, är en mottagning som riktar sig till personer mellan 13 – 25 
år. Här kan individer hitta information och få svar på sina frågor angående sex och samlevnad, 
hälsa och relationer men även droger, alkohol, självkänsla och psykisk ohälsa. Forumen är till 
för att sprida kunskap och information om ämnet detta utan att behöva uppsöka verksamheten 
i den reella världen. 

2.5.1 Pornografi 
Det sexuella området är det mest eftersökta ämnet på internet. Det är lättillgängligt för alla 
som kan använda internet (Dunkel, 2012). Pornografi har många definitioner men en som 
presenteras av Häggström-Nordins, är “sexually explicit material” som syftar på material 
som utformats i bild, text och ljud där sexuella handlingar beaktas för att uppväcka sexuell 
upphetsning. Det finns olika förhållningssätt gentemot pornografi. Två av dessa presenteras av 
Häggström-Nordin (2009), det ena förhållningssättet är att man är en självständig individ och 
kan därför välja själv sitt material som man vill konsumera. Det andra förhållningssättet är 
tolkningar ur den radikala feminismen som vill förbjuda pornografi eftersom det enligt dem 
uppvisar att män har stor makt över kvinnor. Enligt studier som gjorts bland annat utav 
Häggström-Nordin, (2009) och i ”Sex i Sverige” visar resultat att unga människor anser att 
det är killar som konsumerar mest porr jämfört med tjejer i samma ålder. Det är ett 
förhållningssätt som finns i samhället. Ett annat förhållningssätt är de delade meningar om 
huruvida pornografiskt material påverkar individen i dess formande utav sin sexuella identitet. 
Den som själv konsumerar porr anser att den inte påverkas, däremot anser personer som inte 
konsumerar porr att andra påverkas utav det (Häggström-Nordins 2009). Dunkel, (2012) 
påvisar att unga personer skiljer på pornografi och sex. De vill läsa och lära sig om sex, 
medan det finns en nyfikenhet till att konsumera pornografi. Att unga konsumerar pornografi 
via internet är inget att sopa under mattan med, däremot är det en felaktig iakttagelse enligt 
Dunkel, (2012) att alla ungdomar ohejdat konsumerar pornografiskt material om man ej 
förbjuder dem. Hon menar på att det behövs en bättre kommunikation mellan unga och vuxna 
angående pornografi. Unga ska känna sig trygga så att de kan ställa frågor angående sex, porr 
och sexualitet och de vuxna ska genom den öppna relationen känna sig trygga i att sin 
ungdom använder Internet. 
3. Metod



3.1 Val av metod och urval
Efter en tidig kontakt med ungdomshälsan i Umeå kommun väcktes tankar och nyfikenhet 
kring ungdomar och deras sexualitet. Vi bestämde oss för område rörande ungdomar och 
sexualitet och efter det växte en frågeställning fram, som gjorde att vi fick ett tydligare fokus 
till vår undersökning. Vi valde en kvalitativ intervjumetod då vi ansåg att det skulle lämpa sig 
bäst för vår studie och det skulle kunna ge bättre svar på frågeställningarna. Intervjumetoden 
lämpade sig bäst då vi ville basera våra resultat på ungdomars egna perspektiv och deras 
reflektioner på sex och sexualitet och hur de anser att de påverkas av samhällets normer. För 
att uppnå eftersträvade resultat ansåg vi att en kvalitativ studie var bäst lämpad för detta. Det 
man som forskare/författare behöver påminna sig om är att man kan färga sina resultat i och 
med sitt bagage. Det är därför viktigt att försöka förhålla så objektiv som möjligt i samtliga 
delar av studien, om inte kan det medföra risken att man bortser från reflektioner som skiljer 
sig från ens egna värderingar (Bryman 2011). Att skapa en generell bild var inte studiens mål 
utan det var att skapa en uppfattning och ge en ökad förståelse för hur ungdomar ser på sex 
och sexualitet utifrån deras tankar kring sex och sexualitet.

Valet utav semistrukturerade intervjuer gjordes utifrån att vi ville styra omfattningen utav de 
material som skulle samlas in, samtidigt som det ger intervjupersonerna en viss frihet för att 
tala om det som föll dem in. Om vi hade valt ostrukturerade intervjuer hade det varit en 
svårighet att sammanställa materialet och få svar på frågeställningarna samt att materialet 
hade tagit längre tid att analysera. Det hade även varit en svårighet att utföra intervjuerna på 
varsitt håll och få likartade svar (Bryman, 2011). Intervjuerna bestod utav tre teman som 
respondenterna fick besvara frågor kring (se intervjuguiden bilaga 2). En intervjuguide kan 
ses som forskarens hjälpreda, den används för att kunna få ut information som man önskar 
analysera (Widerberg, 2002). 

Studien omfattar fyra intervjupersoner från Norrland som är mellan 18-20 år. 
Intervjupersonerna som ingår i studien valdes genom ett så kallat bekvämlighetsurval 
(Bryman, 2011). De kriterier som fanns för urvalet var att de skulle vara mellan 18 och 20 år 
och att respondenterna skulle vara två killar och två tjejer. Valet utav fyra intervjupersoner 
grundade sig på en avvägning mellan den begränsade tiden och att kunna samla in nog med 
empiri för att kunna genomföra studien och då ansåg vi att fyra respondenter skulle vara 
tillräckligt. Den här studien kan ses som ett frö till fortsatt forskning.

Intervjupersonerna fick ett informationsblad (se bilaga 1), som innehöll information om 
intervjuns ämne, syfte och hur de kunde hjälpa oss i processen. Intervjupersonerna kontaktade 
då oss per telefon och även via mail för att bestämma en tid och plats för intervjun. 
Intervjuerna skedde på platser som den enskilde intervjupersonen kände sig bekväm med. 

Fördelen med urvalet var att vi snabbt kunde hitta personer som ville ställa upp och på det 
sättet skapa mer tid till att analysera resultaten på en djupare nivå. Intervjupersonerna var ej 
helt okända för oss och vi kände till viss del till intervjupersonen. Då vi inte personligen valde 
intervjupersonen styrde inte vi som skribenter vem som intervjuades och på så sätt ansåg vi att 
svaren vi skulle få skulle anses vara giltiga för den här studien. Att intervjupersonerna inte var 
helt okända för oss författare kan ha medfört både positiva och negativa konsekvenser. De 
positiva aspekterna var att intervjuerna kändes avslappnade då det var utav intervjupersonens 
samtycke och intresse att genomföra intervjun. En annan positiv aspekt var att vi kände ett 



förtroende till respondenterna att de kunde ge oss ärliga och till viss del uttömmande svar. Vi 
tror att på grund av att vi delvis kände varandra gav en intervjuperson inte lika uttömmande 
och utlämnande svar som resterande. Däremot är vi medvetna om att intervjupersonen angivit 
de svar som den ansåg passade för stunden. 
3.2 Tillvägagångssätt
Tre intervjuer av fyra skedde på en plats som intervjupersonen kände sig mest bekväm med på 
ett fik, hemma hos respondenten och hemma hos en av författarna. Dessa intervjuer blev 
ljudinspelade och vi transkriberade våra egna intervjuer därefter. Den fjärde intervjun fick på 
grund av tidsbrist utföras via Internet. Denna intervjuperson var inte den som ej kunde ge 
uttömmande svar. I intervjun över Internet blev det viktigare att förklara tyngden i 
konfidentialitetskravet. Efter att ha beskrivit ingående vad som innebär från vår sida med att 
hålla konfidentialiteten överläts bestämmandet var på Internet den skulle äga rum till 
intervjupersonen själv. Det föreslogs mail, skype, MSN men intervjupersonen valde att 
genomföra den via facebook vilket vi förklarade inte var helt etiskt korrekt då det är lätt att 
informationen respondenten lämnar hamnar i fel händer, i och med facebooks egna 
datalagring. Intervjupersonen tyckte dock att det var okej och ansåg sig stå för sina åsikter. 
Intervjun genomfördes över facebook-chatten. Det accepterades då det fanns en viss tidspress 
och chansen för ärliga och uttömmande svar bedömdes vara stor. Men den främsta 
anledningen till varför intervjun skedde över facebook var att intervjupersonen själv kände sig 
mest bekväm med det. Under intervjuns gång frågades intervjupersonen vid ett flertal 
tillfällen om det kändes okej att fortsätta detta för att säkerhetsställa att det var okej och inte 
kändes olustigt från hens sida. Den intervjun tog ca två timmar att genomföra, medan de andra 
tre tog 30-60 minuter. Vid inledningen av intervjun påmindes intervjupersonerna om de 
forsknings etiska principer muntligt och de fick en chans att ta del av frågeguiden och ställa 
eventuella frågor. Om det uppstod frågetecken angående någon fråga under intervjuns gång så 
förklarades frågan mer utförligt för intervjupersonen. Vi tog upp ämnets eventuella känslighet 
och att de hade rätten att välja bort att svara på de frågor som kändes för intima vi berättade 
även att de hade rätt att avsluta intervjun (Bryman, 2011). Att undersöka de som är 18 - 20 år 
gav oss flera fördelar då dessa möjligen hade börjat utforska sin sexualitet. En kvalitativ 
studie kan ge en djupare inblick i deras förståelse för sex och sexualitet och i och med deras 
ålder ansåg vi att de kunde reflektera kring tankar, normer, avvikelser och påverkan från 
samhället. Personerna kommer från olika delar av Norrland, vilket vi inte ser som ett hinder 
men inte heller en fördel eftersom vi endast vill ta reda på ungdomars syn och inte göra någon 
jämförelse mellan geografiska lägen (Lantz, 2011).
3.3 Analysmetod
På förhand bestämdes att intervjuerna skulle bearbetas genom kvalitativinnehållsanalys 
(Bryman, 2011). Oftast används innehållsanalys för att dra slutsatser om olika kommunikativa 
innehåll så som intervjuer. Syftet med innehållsanalys är att ge en djupare förståelse för det 
material som samlats in och nå en mer abstrakt nivå och hitta det subtila i materialet (Bryman, 
2011). För att skapa en tydligare bild av innehållet lästes transkriberingarna utav intervjuerna 
igenom flera gånger. Tillsammans bearbetade vi transkriberingarna för att lyfta fram de 
meningsbärandeenheterna i texterna som ansågs vara relevant för forskningsfrågan. Genom 
att arbeta utifrån dessa hittade vi mönster och likheter mellan respondenternas utsagor. Det 
finns en svårighet med att plocka ut de meningsbärandeenheterna om man väljer för stora 
stycken kan det innehålla en stor del information som kan förbises. Vi ansåg att vi tog ut det 
relevanta enheterna. Vi förkortade enheterna till koder för att göra materialet lätthanterligt. 
Koderna som innehöll samma typ av information bildade kategorier som vi använde oss utav 



för att få en djupare förståelse av empirin (se exempel i bilaga 3 för innehållsanalysen). Sedan 
plockade vi fram meningsbärande enheterna för att kontrollera att koderna överensstämde 
med varandra, så att inte fel kod hamnade i fel kategori och gjorde de det bytte koden plats. 
De utvalda kategorierna har omarbetats för att bli mer fullständiga och visa en tydligare 
skillnad mellan varandra. I resultat och analys avsnittet presenteras empirin utifrån tidigare 
forskning och teorier. Där presenteras de meningsbärande enheterna som citat från 
intervjupersonerna (Bryman, 2011). 
3.4 Validitet
Validitet handlar om metoden som används i studien undersöker det den påstår sig ska 
undersöka. Studiens validitet utgörs utav giltigheten och sanningen i de påståenden som 
framkommer i studien (Brinkmann & Kvale, 2009).  För att öka tillförlitligheten i studien har 
vi redogjort noggrant för metod, tillvägagångssätt, materialinsamling. Detta för att läsaren ska 
kunna göra sin egen bedömning om studien går att genomföra för att få likande resultat och 
om de slutsatser vi dragit är godtagbara.

Under processen har vi som författare försökt säkerhetsställa validiteten genom att reflektera 
över de resultat som framkommit och genom att försöka se resultaten från ett så objektivt 
perspektiv som möjligt. Genom att ständigt gå tillbaka till syftet samt att läsa igenom studien 
flertalet gånger har vi försökt säkerhetsställa att vi undersöker det vi syftar på att undersöka. 
När vi reflekterat över de framkomna resultaten har vi gjort det i syfte att ge styrka åt den 
interna validiteten som i första hand handlar om överensstämmelsen mellan att begreppen och 
observationer säkerställs. För att skapa mer godtagbara reflektioner har det gjorts i samband 
med litteraturen (Bryman, 2011). I och med att vi har varit två författare har vi haft en öppen 
konversation om de olika delar vi haft ansvar för, samt att vi ständigt läst igenom varandras 
material, detta för att försöka uppnå en hög validitet och hitta en rödtråd. 
3.5 Reliabilitet
Bryman (2011) talar om extern reliabilitet som syftar till att förstå replikbarheten i studien, 
med andra ord om det går att upprepa studien och få fram samma eller liknande resultat. I en 
kvalitativ studie finns det vissa svårigheter i att upprepa studier, då den sociala miljön är 
föränderlig, människor förändras och utvecklas. Om vår studie hade replikeras hade svaren 
från intervjuerna varit liknande våra, men med den skillnaden att andra ord, andra uttryckssätt 
hade använts och andra tolkningar i frågorna hade också kunna förändra svaren. Om en studie 
görs om fem åt med fyra andra ungdomar i samma ålder som i denna studie hade resultaten 
sett annorlunda ut, men att det är författarnas tro att resultaten skulle visa på hur de 
ungdomarna ser på sex och sexualitet i det samhället. Exakt samma svar går ej att få vid 
replikationer, men liknande och svar som visar de ungdomars syn i det samhället (Bryman, 
2011). 

Den interna reliabiliteten påtalar vikten av författarnas tolkningar i det insamlade materialet. 
Andra forskare skulle, vid en liknande studie, kunna tolka materialet på ett annat sätt då de 
kan ändra fokus och tolka på ett annat sätt än vad vi som författare gjort i denna studie. Det är 
därför svårt att göra om exakt samma studie då samhället och andra aspekter är föränderliga i 
en social kontext (Bryman, 2011). 
3.6 Generaliserbarhet
Med utgångspunkt från validiteten och reliabiliteten kan vi påstå att resultaten vi fått fram är 
generaliserbara till den givna undersökningsgruppen, dock inte till hela målgruppen. För att 
kunna påstå att resultaten går att generalisera till en större grupp behövs en mer omfattande 



studie. Däremot går det att påstå att dessa ungdomar inte är ensamma i sina tankar, men det 
som bör uppmärksammas är att det kan finnas andra aspekter utav problemet som vi inte stött 
på i vår undersökning då vi inte uppnått en mättnad i datainsamlingen, vilket hade krävts mer 
tid för att uppnå (Bryman, 2011).  
3.7 Forskningsetiska reflektioner
I forskning ställs forskaren inför flera etiska frågor och ställningstaganden vid val av sociala 
miljöer, intervjufrågor, metoder och i skrivandet. Särskilt viktigt är den etiska reflektionen när 
kvalitativforskning innebär en närhet till personerna i forskningen (Bryman, 2011). Det är 
viktigt att vi reflekterar över vår relation till ungdomarna vi intervjuar och att vi öppet 
redovisar våra perspektivval och är tydliga med att dem har rätt att ta del av arbetet. I 
forskningens frihet ingår en möjlighet att välja sida i synnerhet om forskningen innebär socialt 
arbete. I informationsbrevet beskrev vi bakgrund och syfte med undersökningen (se bilaga 2). 
Det är svårt att garantera total konfidentialitet men vi har försökt i största utsträckning att 
bevara informationen säkert och att det inte ska gå att utläsa i texten vilken individ som uttalat 
vad. När det gäller etiska övervägande är de forskningsetiska principerna vägledande. Vad 
gällande informationskravet har alla som medverkat i undersökningen har fått information om 
studiens innehåll, syfte och frågeställningar. De har fått vetskap om att deras deltagande är 
frivilligt och att de kan avsluta sitt deltagande när som helst genom att kontakta oss per 
telefon eller mail. Information om att deras personuppgifter behandlas med största möjliga 
konfidentialitet (Bryman, 2011). 

Då vi valt att fokusera på ungdomars tankar och funderingar samt syn på sex och sexualitet 
har vi varit noga med att informera om att det just är tankar, funderingar och synen som vi vill 
beröra i undersökningen och inte deras personliga upplevelser eller preferenser. 
Respondenterna som deltog i studien gavs rätten att själva bestämma och samtycka över sitt 
deltagande. De hade möjlighet att avsluta sin medverkan när som helst under undersökningens 
gång (Bryman, 2011). Då vi valt ungdomar som uppnått 18års ålder kan dessa bestämma själv 
över sitt deltagande. Vilket hade kunnat problematisera studien om vi hade valt att använda 
oss utav yngre personer 15-17 år då det behövs ett samtycke från vårdnadshavare. Det 
forskningsetiska kravet gällande konfidentialitet som handlar om att alla uppgifter om de 
personer som ingår i studien ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Vi har i så 
stor utsträckning gjort det då intervjuinspelningarna samt transkriberingarna är sparade på 
respektiveintervjuares personliga dator. Personuppgifter kommer att förvaras på ett sådant sätt 
att inga obehöriga på något sätt kan ta del av dessa. Intervjuerna kommer att kodas så att 
anonymiteten bibehålls (Bryman, 2011). Undantagsfallet i studien är facebook-intervjun då vi 
inte kan garantera respondentens konfidentialitet till någon högre nivå då materialet kan lagras 
i facebooks databas vilket vi inte har någon kontroll över. Intervjupersonen var väl medveten 
om detta men ville delta i studien och ville genomföra den via facebook. Intervjun skedde 
över chattutrymmet på facebook, vilket gjorde att den endast kunde läsas av de som deltog i 
chatten, vilket var intervjupersonen och intervjuaren. Om någon utomstående skulle vilja läsa 
intervjun skulle den behöva kunna hacka sig in på intervjupersonens användare, hacka sig in i 
facebooks lagringssystem eller hacka sig in på Stinas dator då intervjun är borttagen från 
Stinas användare på facebook. . Gällande nyttjandekravet har vi försäkrat att alla uppgifter 
som samlats in från enskilda personer genom intervjuer och inspelning endast kommer 
användas i den aktuella studien (Bryman, 2011). Och så långt det var möjligt har vi försäkrat 
om oss att uppgifterna från facebook intervjun endast används till den angivna studien men 
det är inget vi helt kan garantera då datainformationen också lagras hos facebook. 



3.8 Metodologisk analys
Med facit i hand var det rätt val att göra kvalitativa intervjuer för att kunna få svar på syftet 
och frågeställningarna. Genom möten och samtal med intervjupersonerna kunde vi få fram ett 
bra resultat. Vi ställer oss kritiska till att vi hade fått samma djupgående svar på intervjuerna 
om respondenterna hade varit helt okända för oss. Då sex och sexualitet är ett känsligt ämne 
att prata om tror vi att antalet respondenter hade minskat vilket hade gjort det svårt att 
analysera resultaten på en djupare nivå. Det kan även ha varit en fördel att respondenterna 
varit 18 – 20 år, att de känner sig mer trygga i att kunna föra ett samtal om sex och sexualitet 
enligt oss. Att definiera individer i åldern 18-20 år kan göra att vi som författare påtalar deras 
okunskap genom att inte benämna de som unga vuxna. Beslutet att respondenterna skulle 
bestå utav individer som inte var helt okända för oss var främst för att de kunde känna sig 
trygga i sammanhanget och på så sätt ge oss uttömmande och pålitliga svar. De slutsatser som 
vi kunnat dra anser vi representerar respondenternas verklighet, vilket var syftet med 
undersökningen. Dessa slutsatser visar en bild utav hur det ser ut för dessa ungdomar som inte 
har någon närmare relation med varandra (Widerberg 2002).

Vi förhåller oss även kritiskt till de icke vetenskapliga källhänvisningarna. Vi har försökt att 
välja relevanta och givande källor och för att få en så bred bas så krävdes vissa källor som inte 
riktigt tillhörde de vetenskapliga.  
4. Teoretiska utgångspunkter
4.1 Utvecklings teori 
Att utveckla en identitet är som att lösa uppgifter i en hierarkisk ordning. Enligt Eriksons 
teori, utvecklar barn redan identiteter utifrån att härma och försöka göra likadant som de 
personer som är nära, föräldrar, syskon osv. Ungdomstiden är att lösa uppgiften mellan 
identitet och identitetsförvirring och efter det lösa uppgiften mellan intimitet eller isolering. I 
den första ungdomsuppgiften står det mellan att fråga sig vilka roller man ska inta, vad passar 
bäst för mig som individ? Den andra ungdomsgåtan är att reda ut hur sitt nya jag ska förhålla 
sig till sig själv och andra. Med andra ord att låta en person komma nära utan att kränka 
någons ”jag-gräns”. Det nya jaget ska känna sig själv genom olika reflektioner av de 
värderingar som individen har, detta resulterar i att jaget känner sig själv när det rör sexualitet, 
förmågor, talanger och där med att kunna leva som sig själv (Almkvist, 2006). Dessa steg är 
viktigt inför framtiden och det vuxna livet när man anses gå till nästa fas i livet som är enligt 
Eriksson produktivitet kontra stillastående. Denna teori kan hjälpa oss förstå individens egna 
utveckling både socialt och sexuellt.
4.2 Genusvetenskap
För att förstå sexuella skillnader mellan olika individer använder vi oss utav genusvetenskap 
och dess teorier. Genus kommer från engelskans “gender” och med en något klumpig 
översättning syftar det till ett socialt kön. Denna vetenskap används för att skilja kultur från 
biologi. Skillnader mellan könen har funnits i all tid. Det finns en systematisk underordning 
som påvisar att männen ska vara överhuvuden över kvinnan. Denna underordning visade sig i 
vardagliga livet i historien men även i det vardagliga livet idag. I försöken att koppla bort 
kroppen från könen, lades fokus på avvikelserna och det blev istället frågan om fler 
kategorier, ”kunde man nu inte kategorisera till HAN eller HON behövs en tredje, fjärde, 
femte kategori” (Hirdman, 1998).

4.2.1 Genussystemet
Genussystemet är en dynamisk struktur, där olika processer, fenomen, föreställningar och 
förväntningar utgör olika mönster och regelbundenheter. Det är en ordningsstruktur av kön. 



Genus ses som basen i andra kategorier, det är grunden i det sociala huset och påverkar 
ekonomiska, sociala och politiska ordningar. Detta system bygger på två regler 1. Dikotomin 
och 2. Hierarkin – mannen som norm. Den biologiska förklaringen är irrelevant för 
genusforskningen då barnet föds in i kulturellt samlade tankemönster och tankefigurer. Med 
det vill Hirdman, (1988) betona att varken män eller kvinnor föds in i sina roller utan skapas 
utav samhället. Genusskapandet är historiskt och geografiskt lagrade föreställningar om vad 
och hur en man respektive kvinna är. Hur människor kan ha gemensamma föreställningar är 
främst för de djupt gående sociala och kulturella gemensamhetsgods som finns i varje 
etablerat socialt sammanhang. Dessa gods har med sig erfarenheter, normativa ståndpunkter, 
delaktighet i subjektiva upplevelser och handlingar, det sker på tre olika nivåer: 1. kulturell 
överlagring - tankefigurer, genusfigurer. 2. Social integration - institutioner, arbetsdelning 
mellan könen och 3. socialisering - direkt inlärning “tjejer ska vara stillsamma” “men stora 
pojkar gråter väl inte”, dessa tre nivåer samverkar tillsammans för att slutligen påverka 
människan på dennes individuella plan (Hirdman, 1988). Det som tåls att påpekas är att män 
och kvinnor är båda medskapare av denna process.

4.2.2 Dikotomier
Dikotomier är motsatspar - genus skapas genom dikotomier (motsatspar). Vi skapar en stark 
struktur i samhället genom att göra motsatspar och värdera parterna. Det är en metod för att 
kunna förstå samhället, då vi skapar sammanhang och ordnar i kategorier (Hirdman, 1988) 
genom dikotomi. Dikotomier verkar främst genom att hålla isär ord och se självklarheter 
mellan dessa, de kan alltså inte vara samma sak och inte heller ha samma egenskaper. I dessa 
dikotomier finns inbyggda fällor, främst att man måste ta ställning för den ena dikotomin mot 
den andra. Dikotomier är viktiga för hur människor uppfattar individer och situationer, för att 
konstatera hur det är, påtalar vi hur motsatsen är. Om man ska beskriva godhet måste man 
även definiera det onda, så även att vid att påtala normer behöver vi påtala vad som är 
avvikande (Hirdman, 1998). Denna genusdikotomin även kallat maktskapande utifrån genus 
(Hirdman, 1988) ifrågasätter även debatten angående kropp-själ samt natur-kultur och då vad 
är det som bestämmer om personen är kvinna eller man? ”Kön + roll = genus”. Människan 
vill gärna dela upp och kategorisera. 

4.2.3 Truismer
Genus handlar även om truismen (självklarheter). Det som gör att Hon är en Hon beror på de 
kroppsliga egenskaperna så som bröst och könsorgan. Där med skapas en truism att 
femininum görs av kvinnoköttet. Detta innebär att allt kvinnligt kan härledas till det specifika 
och särskildgjorda kvinnoköttet, pladdrighet, östrogent, mjukare, ömhet, empati, 
barnafödande och så vidare. Det finns även ett annat sätt att göra kvinnan, tillskriva kvinnan 
hennes egenskaper genom att kvinnor görs av män, ett vi och dem tänk, kvinnor är inte män. 
Men när man har konstaterat vad kvinnan är, hur görs män? Att definiera män för allt det som 
kvinnan inte är räcker långt. Det finns en viss truism att förstå mannen utan egenskaper, med 
andra ord ska mannen ej behöva beskrivas, han kan bestämma och han har friheten. Mannen 
gör sig själv (Hirdman, 1998). Föreställningarna som finns gällande män och kvinnor och 
deras förhållningssätt gentemot varandra kan ses som ett genuskontrakt som skiftar i tid och 
sammanhang. Kontrakten verkar på den kulturella överlagringsnivån genom att påtala vilken 
relation det finns och hur det bör vara mellan mannen och kvinnan, på en abstrakt nivå 
föreställningar om hur interaktionen ska vara, för att slutligen hamna på den individuella och 
den konkreta nivån och då möjligen äktenskapskontraktet. Dessa kontrakt sträcker sig så pass 



långt i tankebanorna att de bestämmer hur könen ska förhålla sig på arbetet mot varandra - 
vem använder vilket redskap, kärleken - vem är det som ska fria, i språket och även hur man 
ska gestalta sitt kön - vilka kläder, hur långt hår, kontrakten sträcker sig från en utpräglad teori 
på makronivå till en oerhörd detaljrikedom i konkreta handlingar. Genom att använda sig utav 
ett genuskontrakt som redskap kan man förutom de påtalade tankarna se gränserna i det 
manliga och kvinnliga, använda gråzonen till att utröna gränsdragningen - tjejer kan använda 
byxor och killar kan använda kilt, men det kan även användas för att studera och fördjupa sig i 
“mannen som norm”. 

För att kunna förändra genussynen i samhället måste man först acceptera att det är något som 
vi kan förändra och att vi alltså inte föds med dessa egenskaper. Att se att det är en 
konstruktion som man kan bygga och ändra, och inte är en naturlig företeelse. Det Hirdman, 
(1998) skriver bland annat genom att använda kunskapens ljus som redskap kan man förändra 
världen, upplysning och information. 

Om man kan anta att den mänskliga förmågan för mäns och kvinnors förutsättningar för att 
uppleva och uppfatta inte är olika då de inte är olika arter eller väsendefrämmande, kan den 
systemförändrande kraften finnas i det mänskliga tankesystemet, då kroppen och tanken är 
skilda. I samhällen som blir allt mer likartade nivellerade d.v.s. lika vad gäller vardagsliv, 
inkomst, värderingar dvs, när klassgränserna mjukas upp, när teknologin samordnar och ger 
människor alltmer likartade möjligheter, liksom när upplevelsevärlden, mediavärlden delas av 
så många så transformeras det fordom tabuskapande könsolika från att ha varit en farlighet, 
till att bli en tillgång. I en allt mer “lika” värld, blir det avvikande avtabutisera, pikant. Det 
kan mer uppfattas som variationer på samma tema än outhärdliga, skrämmande avvikelser 
(Hirdman, 1988 sid. 59). När det olika försvagas och det lika förstärks, och när han och hon 
inte ses som olika utan definieras som ett skulle vi vara i det jämlikas paradis (Hirdman, 
1988)
4.3 Kärlekskomplexet
Vi valde denna teori då den ansågs passa studiens syfte. Kärleken och ”Amour passion” är en 
historisk välkänd företeelse som sker världen över (Giddens, 1995). Däremot saknas det 
någon vetenskaplig förklaringsfaktor till varför kärlek skulle vara en lämplig grund för ett 
äktenskap, det anses snarare kunna skapa mer problem. I det förmoderna Europa ingicks 
äktenskap utav främst praktiska och ekonomiska skäl. Det var ett sätt att organisera vardagen, 
arbete och sysslor (Giddens, 1995). Giddens, (1995) talar om det romantiska 
kärlekskomplexet som började växa fram under 1800-talet. Han förklarar att dessa 
föreställningar om att dela livet med ”sin enda rätta”, att finna en passionerad kärlek, var det 
människor drömde om. Kärlek blev en dröm, ett mål som skulle uppfyllas. Föreställningarna 
innebar att man började idealisera sin andra part, hur skulle ens drömman/-kvinna vara. Detta 
bildade olika drivkrafter för de olika könen och det skapade också konsekvenser för männen 
och kvinnorna. Det som framkommer i Giddens, (1995) text är att kvinnan tillskrivs köket och 
är hemmets skapare, den som ska vara vårdande, omsorgsfull och vara den goda makan och 
modern som skapar goda relationer.

Kärlekskomplexet som bygger på drömmar och visioner om romantik leder till sökande efter 
förhållande som innehåller detta och vidare leder till äktenskap. Det gör att sexualiteten blir 
knuten till kärlek och tankar om romantik. Sexualiteten kopplades även ihop med 
reproduktion och barnafödande. Vilket gör att den goda sexualiteten endast var knuten till 



heterosexuella parrelationer (Giddens 1995) vilket gjorde att barnen kom till för att kunna ta 
över gården/yrket familjen hade – för att föra vidare släkten. Under tidens framfart har normer 
börjar ruckas på och ny gränsdragningar har gjorts, normer är inte längre lika strikta och vad 
som anses vara rätt och fel gällande sexualitet är inte längre lätt att tala om. Idag under 
senmoderniteten är det mest karaktäristiska drag det snabba kommunikationssystemet. Vilket 
gör att vi lever i ett mer föränderligt samhälle. Det främsta är att det går snabbare att 
införskaffa sig information, ha snabbare kommunikation med människor och organisationer 
världen över (Giddens, 1995). Med teknikens framväxt kunde man under 1975 till 1990 se en 
början till förändring, under denna tid var det en självklarhet med sexuella förbindelser före 
äktenskapet, däremot var dessa förbindelser få i antalet jämfört med dagens siffror (Forsberg, 
2005). Samhället idag har gått ifrån att endast acceptera sexuella förbindelser med den man 
ska gifta sig med och det som tidigare legitimerade sexuella handlingar var en ren 
kärleksrelation. Kärleksideologin har varit den största anledningen att ha/skapa sexuella 
relationer i Sverige (Forsberg, 2005). 

Giddens, (1995) menade att på längre sikt kommer det romantiska kärlekskomplexet att 
försvinna och att sexualitet kommer ses som något som är till för den enskilda människan. I 
och med kärlekskomplexets begränsningar till den heterosexuella läggningen var en ny teori 
tvungen att växa fram. Det som skiljer kärlekskomplexet till kärleksideologin är att 
kärleksideologin accepterar andra sexuella läggningar då den menar att det krävs ett 
känslomässigt engagemang. Kärleksideologin fokuserar på det känslomässiga engagemanget 
som tillåtande orsak till sexuella förbindelser. Då ett känslomässigt engagemang kan uppstå 
mellan vilka människor som helst oavsett kön, ekonomiskt ursprung och politisk åsikt, anses 
den påvisa att samhället har börjat acceptera andra sexuella preferenser. Till skillnad från 
kärlekskomplexet som menar att det ska ske enbart mellan man och kvinna i deras romantiska 
föreställningar. 

I vår tid har det skapats nya förutsättningar för konstruktionen av de intima relationerna. 
Giddens, (1995) menar att den främsta anledningen är för att det har skapat ett glapp mellan 
sexualitet och fortplantning. Då man frikopplade sex från reproduktion genom 
preventivmedels uppkomst gav det människan utrymme för den plastiska sexualiteten (den 
enskildes sexualitet är inte bestämd en gång för alla, utan ses som föränderlig då den påverkas 
utifrån). Den enskilda människan kan nu forma sin egen sexualitet som den vill (med 
reservation för de styrande normerna). 

Helmius, (2000) påtalar att sexualitet är socialt konstruerat och därför kulturellt bestämt. På så 
sätt är den föränderlig. Vad som är en god sexualitet bestäms av samhället och påverkar 
individen att handlar utifrån den normen. Under 1990-talet skriver Helmius att det romantiska 
kärlekskomplexet fortfarande påverkade de sexuella handlingarna då dessa som skulle handla 
om lust, glädje och njutning fortfarande var tabu och något som inte skulle pratas om. Det 
romantiska kärlekskomplexet påverkar främst unga kvinnor menar han, då komplexet påvisar 
mogenhet, känslan utav kärlek och att man som kvinna ska vara restriktiv. Det är härifrån som 
kvinnors tillbakadragenhet och sexuella icke befintliga handlingsförmåga kan ha sitt ursprung. 
5. Resultat och analys
5.1 Sex förknippas med kärlek
Resultaten från intervjuerna visade att sex är något man vill ha med någon man tycker om 
som man känner sig trygg med. Respondenterna sa att det inte är något man ska stressa fram 



och inte ha bråttom med. De påtalade även att åldern var irrelevant för det första samlaget 
men att man hellre skulle känna sig mogen för att genomföra det. De ville att man inte skulle 
vara för ung. Det ansågs av respondenterna att man hellre skulle vara närmare 20 år än 15 år 
då man som mer vuxen kan skapa ett positivt minne av det. ”Jag tycker hellre att man ska 
vänta och kanske hinna bli 20 år och att man, den gången, tar det lugnt och att det blir ett 
minne mer än att man ska göra det när man är 16 år. Att man kanske vet att den här personen 
inte är rätt, att man inte är redo än, att det ska göra ont” – D. Resultaten av intervjuerna visar 
att det är lättare att förhålla sig till ålder som en mognadsnivå, även om åldern i sig är 
ovidkommande, men det gjorde det lättare för dem att sätta ord på vad en sexuell mognad 
innebar. Att ha uppnått en mognad kan ses som viktigt för att förstå innebörden av den 
sexuella handlingen. Respondenterna menar även att vid en högre ålder vet parterna vad de 
gör och att det då betyder något mer för dem, än att bara göra det för sakens skull. Att de vill 
skapa ett minne kan ses som en god handling, det är något man vill komma ihåg och kunna 
blicka tillbaka på. Vid en yngre ålder är de inte lika mogna för att genomföra det. Forsberg, 
(2007) beskriver i sin avhandling ”Brunetter och Blondiner” att respondenterna anser att man 
inte ska känna press att ha sex i för tidig ålder då mognad betraktas som något viktigt. Sex 
ansågs av vår studies respondenter att det är en personlig angelägenhet som ingen annan ska 
få ta del av, något man ska vara tyst om. Resultaten visade en viss skam över att tala om sex, 
det uttrycktes i text och i tystnad under intervjuernas gång. Några intervjupersoner sa att det 
kändes skamligt om alla skulle veta om att de haft sex. ”Tänker även att det är typ av en 
hemlighet. Att ingen borde veta.” – Z. Att säga att det är en hemlighet och påtala vikten utav 
att hålla den sexuella akten för sig själv gör den sexuella handlingen blir personlig. Men det 
kan även ses som något som är genant och oförskämt. Detta är även något som Bäckman, 
(2003) påtalar då hon menar att sex ses som något skamfullt. 

Resultat från intervjuerna påvisade att sex associeras med njutning, som något behagligt, 
intimt och fint mellan två personer. ”En kärlekshandling, det känns mer avslappnat just det 
ordet” – D. Samtliga intervjupersoner sa att under sexakten ska fokus läggas på båda parterna 
och det är viktigt att båda känner behag och njutning. Det påtalades också att det är viktigt att 
ta hänsyn till den andra parten så att man inte bara tänker på vad man själv får ut av det och på 
så sätt blir det mer avslappnat. Vidare menade dem att den sexuella handlingen är något fint 
och att det bör finnas en genuin attraktion mellan de inblandade. Resultaten från intervjuerna 
visade att respondenterna beskriver sex som en kärlekshandling. ”Att man lyssnar och 
respekterar varandra i sänghalmen” – Z. Enligt kärleksideologin är det viktigt att båda parter 
uppnår njutning och känner en genuin attraktion. Detta kan härledas till kärleksideologin som 
Giddens, (1995) och Forsberg, (2007) benämnt. Dem menar att ungdomar har blivit mer 
kreativa i sina tankar kring kärleksrelationer då de börjat framhäva kortare kärleksförbindelser 
mellan varandra som kan legitimera sexuella relationer. Respondenterna har vid tolkning av 
vad en sexuell handling är. Det framkom i resultaten att respondenterna ansåg att det inte 
nödvändigtvis behöver genomföras ett samlag för att det ska vara en sexuell handling utan 
smekningar ansågs också vara sexuella handlingar i viss mån. De påtalade även att bara ligga 
och mysa eller hångel i viss mån kan även det vara sexuella handlingar. ”Men Jag skulle nog 
säga att gränsen går när någon av personerna känner lust eller åtrå kanske” – G. Det kan 
gör att den sexuella handlingen ses som mer än just den faktiska handlingen i sig. Det är 
känslan som definierar den sexuella handlingen vilket utgjordes av respondenterna genom att 
de tänkte sig att de kramar kompisar och ibland kan ge dem en tröstande smekning på ryggen 
utan att det är en sexuell handling. Att då känna lust och åtrå definierar den sexuella 



handlingarna för respondenterna. Då respondenternas utsagor påtalar lusten och njutningen 
som viktig kan det kopplas till det Helmius (2000) menar, att det är viktigt i kärlekskomplexet 
att känna njutning, glädje och lust. Även Forsberg (2005) påtalar att det finns nya 
legitimerande faktorer såsom lust och nyfikenhet som individer idag använder sig utav för att 
utföra sexuella handlingar. 

Intervjupersonerna tog upp att ett sexbeteende är något man utvecklar över tid. De tyckte att 
det var svårt att lära sig om sex genom undervisning och att sex bör man testa på egen hand 
och det är så man lär sig. ”Det är ju så man lär sig och man får en mycket bättre bild av 
allting. Man kan ju inte lära ut i skolan om sånt. Man måste uppleva, lite skam, gå den hårda 
vägen” – J. Respondenten talar om svårigheter att lära sig en del praktiska saker som inte går 
att lära ut i skolan. Att det endast går att lära sig genom att själv uppleva och praktisera det i 
verkliga livet. Här påtalas vikten utav egen praktik, att det är på det sättet man lär sig om sig 
själv och andra, vad som är ens egna preferenser och hur man ska vara mot andra. 

Tonårssexualiteten innebär oftast att individerna börjar experimentera och utforska sin egen 
sexualitet då det finns en nyfikenhet kring de nya känslorna som uppstått (Frisén, 2006). 
Individen vill ta reda på sina känslor och ser svårigheter att kunna få den kunskapen genom 
skolan. Intervjupersonerna vill ha en bättre bild utav sina egna känslor och sina egna känslor 
tillsammans med någon annan. När det gäller sina egna känslor och lära känna sig själv menar 
RFSU att onani är ett sätt att lära känna sin egen kropp, för att sedan kunna utvecklas 
tillsammans med någon annan för att båda ska uppnå njutning och tillfredställelse. 

Resultat visar att intervjupersonerna benämnde att det finns en syn hos många att, om en tjej 
har många sexpartners då kan hon riskera att klassas som en hora. ”Om en tjej har många 
partners kanske man kallar henne … hora.” – D. Tjejer anses vara mer avståndstagande när 
det gäller sex och ska vara mer försiktiga, pryda och osäkra, men samtidigt ska tjejer vara mer 
öppna och ha lättare att prata om sex. ”Man får en bild att tjejen ska vara mer 
avståndstagande, och killen ska vara mer på. Hela tiden” – J. Men när frågan om den 
manliga sexualiteten togs upp då uttryckte samtliga respondenter att den generella synen är att 
en kille ska vara mer framfusig när det gäller sexuella relationer och handlingar. ”Att tjejer är, 
de känner sig som lite försiktiga och osäkra och vill att killen tar för sig lite mer” – Z. De 
kom även fram att killar ska ha haft många sexpartners, ordet ”player” nämndes av alla 
intervjupersoner och syftades till en kille som ”ligger runt”. En player kunde anses vara en 
cool person som ibland hyllades som en hjälte bland andra killkompisar. De kvinnliga 
intervjupersonerna påtalade dock att de ansåg att en ”player” inte var något positivt. ”Men jag 
tror inte att det här stämmer, om en kille har många partners så räknas han som en player och 
bland de killarna så kan det vara något coolt, hyllas som en hjälte, och det vet jag att det 
stämmer i många fall.” – D. En player anses av respondenterna vara en mer känslokall person 
som inte bryr sig om dem gör någon person i sin närhet ledsen.
 
När det kommer till att skilja på tjejer respektive killars normer kring sexualitet kan man 
förstå deras förhållningssätt genom de genusskapande dikotomierna. Tjejen och killens 
sexualitet hålls isär genom olika motsatsord precis som intervjupersonerna påtalar. De nämner 
exempelvis Hora (tjej) - Hjälte (kille) och tillbakadragen (tjej) - framfusig (kille). Detta ses 
som självklarheter i samhället att man gör kategoriseringar av tjejens och killens sexualitet 
och detta skapar då ett genomgående förhållningssätt. Tjejen anses kunna prata mer öppet om 



saker som berör sex och sexualitet medan killen inte ska visa svaghet genom okunskap och 
osäkerhet (Hirdman, 1988). Man kan härleda dessa tankar till utvecklingen utav 
kärlekskomplexet. Då man började med att romantisera äktenskapet, som till en början främst 
ingick på grund av praktiska skäl, tillskrevs egenskaper till respektive kön (Giddens, 1995). 
Helmuis (2000) skriver att kärlekskomplexet påtalar kvinnans mogenhet, känsla av kärlek, att 
kvinnan ska vara restriktiv och det är därför som kvinnan ska ses som tillbakadragen, vilket 
respondenterna förklarar lever kvar i dagens syn på kvinnan i det heterosexuella förhållandet. 

De kvinnliga respondenterna spekulerade kring att killar egentligen är lika osäkra som tjejer 
när det kommer till sex, men att normen om att killar ska vara hårda gör att killarna inte visar 
sin osäkerhet och okunskap. ”Killar är lika osäkra som tjejer när det kommer till sex. Och jag 
tror att varför tjejer känner sig osäkra är för att killen kanske spelar tuff och har bästa 
självförtroendet i vardagen. Sen vill man väl som göra varandra nöjd. Och första gångerna 
kanske är läskiga så man vågar inte fråga hur den andra vill ha det utan ligger och tänker 
ifall man gjort rätt och om det känns bra för den andra” – Z. I intervjuerna framkom även att 
killar är mer omogen vid 15 år, både kroppsligt och mentalt, att de egentligen inte är redo för 
att genomföra ett samlag, men genom normerna i samhället ska killen veta hur ett samlag bör 
genomföras. Detta kan man koppla till Hirdman (1998) som talar om truismer. Hon beskriver 
att truismer handlar om självklarheter som tillskrivs kvinnan respektive mannen. Utifrån de 
självklarheter kring egenskaper som kvinnan tillskrivs så tillskrivs även mannens egenskaper. 
I och med att normer tillskriver mannen som tuff och självsäker kan det vara svårt för mannen 
att erkänna sin osäkerhet och frågar därför inte hur den andra vill ha det. Okunskapen om att 
alla individer är olika och uppskattar olika saker är möjligen större vid 15 år än vid en högre 
ålder.  

Porr ansågs av respondenterna kunna påverka deras och andra personers syn på sex och 
sexualitet. Intervjupersonerna ansåg att pornografiskt material främst kunde påverka personer 
i ung ålder och i deras upptäckande av deras sexuella drift. Påverkan ansågs avta desto äldre 
personen blev. Intervjupersonerna påtalade att de ansåg att porren är vinklad och att den 
målade upp en bild som verkligheten inte kan leva upp till. “Genom porrindustrin som ger ett 
väldigt vinklat och kanske inte en ger inte en verklighetsförankrad bild och det tror jag 
påverkar väldigt många. Tills man blir äldre och inser att det där är porr” - D. Ett annat citat 
om porr är: ”Och sen, vet jag att det är lätt att få tag i porrfilmer, som det inte var för 10 år 
sedan. Då var man tvungen att köpa. Nu finns de överallt och lättillgängligt.” – J. Alla 
respondenterna påvisade liknande förhållningssätt gentemot porr som Häggström – Nordin 
(2006) och Dunkel (2012) skriver om. Respondenterna menar att porr är en vinklad sida utav 
verkligheten, den visar hur ett filmatiserat samlag ser ut. Det unga inte alltid har kännedom 
om är att det som porren visar inte går att applicera direkt på verkligheten och det är främst 
därför som vuxna (oftast föräldrar) är rädd att deras unga ska få en felaktig bild utav ett 
sexuellt umgänge. Häggström-Nordin (2006) och Dunkel (2012) tar upp att pornografi är det 
mest eftersökta på Internet idag och att unga människor kan lätt påverkas av innehållet i det 
pornografiska materialet. Det som också framkommer av Häggström – Nordin (2006) och 
Dunkel (2012) är att utomstående som inte konsumerar porr kan uppfatta att materialet har en 
inverkan på individen som konsumerar även om denne själv inte tycker det. Även om porr är 
lättillgängligt så menar Dunkel (2012) att ungdomar inte konsumerar detta i större 
utsträckning bara för att den inte är förbjuden. Ungdomar skiljer på pornografi och sex. Hon 
menar att de vill lära och läsa om sex och att det finns en nyfikenhet kring att konsumera porr 



men inte i ett bildande syfte. Dunkel (2012) säger att genom upplysning och samtal kring porr 
kan unga känna sig tryggare på Internet och det gör att vuxna inte har förutfattade meningar 
om sina unga. I och med att unga har en stor nyfikenhet och vill utforska sin sexuella drift 
använder de porr för att få en uppfattning om vad man som individ föredrar (Almkvist, 2006). 
Som respondenterna säger kan det påverka många unga tills de blir äldre och får en ökad 
förståelse för det pornografiska materialet. Almkvist (2006) menar att de kan anses vara 
sårbara när det gäller pornografiskt material som unga konsumerar då porren är en vinklad 
bild utav hur ett samlag ser ut. 
5.2 Att prata om sex 
”Pinsamt att prata om” – D.

”När man var liten och omogen kanske det var mest pinsamt. Nu känns det mer okej. Men 
samtidigt så är det ju nödvändigt att få veta det rätt tidigt.” – G.

”Jag kanske inte hade velat prata om det här i en tv-soffa” – J.

Detta är några av tankarna som intervjupersonerna tar upp då vi börjar prata om hur det är att 
samtal kring ämnet sex och sexualitet. ”Men det är ju en naturlig sak, som känns så onaturligt 
att prata om” – D. Resultaten av intervjuerna visar tydligt att de anser att det är viktigt att 
prata om det även om det kan kännas nervöst, pinsamt och finnas en viss osäkerhet. De sa att 
om man pratar om det så får man bekräftelse att man inte är ensam med sina tankar och 
funderingar, vilket gör att man känner sig mer normal och vågar fråga fler saker. ”Att man har 
samma funderingar, samma tankegångar och att man inte är ensam.” – D. Intervjupersonerna 
påpekar att det är extra viktigt att prata om sex och sexualitet när man är ung, för det är då 
man har mest frågor. En av intervjupersonerna anser att det är jobbigt att yttra sina 
funderingar och frågor inför någon annan. Den jobbiga situationen beskrivs med nervositet 
och osäkerhet. En intervjuperson tror att i och med de gamla värderingarna och synsätten som 
delvis lever kvar i dagens samhälle gör att många väljer att inte uttala sig eller ställa sina 
frågor till en kunnig person. Det kan anses som tabu att föra ett samtal innehållande sex och 
sexualitet med andra personer. Det finns skillnader som respondenterna påtalar mellan de 
gamla värderingarna och dagens samhälle vilket Bäckman (2003) benämner genom att påtala 
att under bondesamhället var sex ihopkopplat med skam. Men trots detta tror respondenterna 
att det blivit ett mer öppet samhälle nu jämfört med tidigare. Vad intervjupersonerna menar 
med tidigare är ovisst. Statistik visar att man idag allt mer ofta har fler sexpartners jämfört 
med personer i samma ålder vid tidigare år (Sex i Sverige). Men det som bör påpekas är att 
den statistiken inte visar hur det var att samtala om sex och sexualitet. 

Respondenterna anser att det är lättare att prata med vänner då det inte blir så allvarligt, mer 
lättsamt och ett mer roligt samtal. Då det kommer till att prata med någon familjemedlem om 
sex relaterade ämnen, då menar respondenterna att de helst inte vill nämna det utan låta det 
vara en hemlighet. ”Med mina vänner går det bra. Men familjen sämre. Där nämner jag det 
helst inte.” – G. Respondenterna påtalade även att det inte alltid är okej att samtala kring sex 
på grund av de gamla värderingar som funnits i samhället tidigare. ”Förr skulle man absolut 
inte prata om sex, då skulle man knappt veta om att man haft sex med sin partner.” – D. 
Intervjupersonerna upplever att samhället har blivit mer tillåtande när det gäller samtal kring 
sex och sexualitet, att det blir lättare att prata och mer accepterat att ställa frågor kring ämnet. 
En intervjuperson säger att vi alltid kommer att ha kvar skammen att prata om sex så länge det 



finns religiösa personer och främst de som är bokstavstroende, ”de är konservativa och gillar 
inte förändring”. – D. Idag anser respondenterna att vi är mer öppna för att föra en 
konversation om sex och sexualitet med andra människor. Att kunna fråga sina vänner om 
sina funderingar är accepterat och något som förekommer. Det är ett resultat utav det som 
Giddens (1995) påtalat om vårt kommunikationssystem. Det är lättare att sprida information 
och via informationen bidra till förändrade attityder gällande sex och sexualitet. Det är mer 
accepterat att gå till ungdomsmottagningen, söka på Internet och prata med vänner om ämnet 
anser respondenterna. Trots det kan vi inte påtala att så är fallet, däremot upplevs det utav 
respondenterna att det blivit mer accepterat. Det kan analyseras utifrån att de har blivit äldre 
och uppnått en större mognad. De kan även ha mer erfarenhet att prata från, vilket kan göra 
det lättare (Frisén, 2006).
5.3 Den markanta heteronormen 
”Jag tror att andra har fördomar som att bögar är fjantiga och fjolliga med ett feminint 
uttryckssätt.” – J. Resultaten visade att de ansåg att samhället har dessa förutfattade meningar 
om manliga homosexuella, men att de själva inte har den attityden gentemot dem. En av 
intervjupersonerna nämner att en manlig homosexuell kan vara som att ha en tjejkompis fast 
det egentligen är en kille och att han kan prata om känslor och tjejproblem på annat sätt än en 
hetero kille. ”Jag tänker en killkompis som är som en tjej, och kan prata om tjejgrejer och 
känslor mer än en ”normal” kille.” – Z. En av intervjupersonerna beskriver att hen bott hos 
ett homosexuellt par under en längre tid och detta har gett hen insikt om att många 
homosexuella män kan ha ett mer eller mindre feminint sätt men samtidigt känner hen sig 
kritisk till det. Det kritiska förhållningssättet riktar sig åt att hen inte känner alla manliga 
homosexuella i världen och därför stämmer det möjligen inte i alla fall. När 
intervjupersonerna föreställer sig ett manligt homosexuellt par som har sex så känner de lite 
obehag och tycker det är lite äckligt. En intervjuperson uttrycker att det kanske faller naturligt 
för dem men när hen själv inte vill stoppa in något i sitt anus så känns det lite äckligt. ”Lite 
äcklad blir jag kanske då jag tänker på två killar som har sex, då jag själv inte skulle vilja 
stoppa in något i mitt anus, men samtidigt så kanske det faller sig naturligt för dem. Jag 
menar, de har ju som ingen annanstans att stoppa den. Två tjejer som har sex är nog inte lika 
stor tabu på tror jag. Ofta tycker killar det är hett och tändande. Vet inte om tjejer skulle 
tända på samma sätt på två killar.” – G. Respondenterna påtalar att det finns en skillnad 
mellan olika läggningar, men att de själva inte har något emot individer som har en annan 
läggning. Men det kan fortfarande anses vara felaktigt att inte ha vaginalt sex. 

Detta kan man koppla till genussystemet då genusskapande är historiskt och geografiskt 
lagrade föreställningar om kön och läggningar. De gemensamma föreställningarna utgår från 
den tidigare kriminaliseringen och psykiska sjukdomsförteckningen som förekommit på 
homosexualiteten. Detta har förts vidare genom erfarenheter, normativa ståndpunkter och 
upplevelser på tre nivåer; 1. kulturella överlagringar, det vill säga tankefigurer om hur en 
”normal” person ska och bör vara och på så sätt skapar man en genusstereotyp som visar hur 
en bi- och homosexuell person är; 2. Social integration, det vill säga att det finns bestämda 
egenskaper som ska beskriva vad personer gör och på så sätt så vet man var dessa befinner 
sig; 3. Socialisering och direktinlärning, bestämda inlärningsmönster till exempel att en bög är 
som en tjejkompis. Dessa tre samverkar och bidrar till att människan kan förhålla sig på ett 
“korrekt” sätt, utifrån samhället, gentemot bi- och homosexuella personer (Hirdman, 1988). 
Vidare kan detta kopplas till heteronormen då man genom tiderna ansett att en parrelation ska 
bestå utav en man och en kvinna. Det utgör grundstenen för hur samhällets förväntningar ser 



på ungdomarnas sätt att skapa kärleks- och sexuella relationer. Unga män nämner ofta att 
homosexualitet ses som något äckligt som de gärna tar avstånd från (Berg, 2009). De manliga 
intervjupersonerna nämner att ”homo” och ”bög” kan användas som ett skällsord. Plummer 
(2013) skriver i sin artikel att ungdomar använder dessa ord mot varandra och det betraktas 
som något negativt. 

Manlig homosexualitet anses av intervjupersonerna som mycket mer annorlunda än kvinnlig 
homosexualitet. Det finns en osäkerhet kring om tjejer skulle uppskatta att titta på två killar 
som har sex. En kvinnlig intervjuperson säger att killar nog ofta tycker att det kan vara 
upphetsande att titta på när två tjejer som har sex och att det nog inte är lika stor tabu och mer 
accepterat att ta del utav än om två killar har sex. ”Det kan vara fint att titta på när två tjejer 
har sex.” – J. Det påtalas av respondenterna att porrindustrin är orsaken till varför det anses 
vara mer accepterat att ta del utav två tjejer som har sex. En teori som läggs fram av en 
respondent är att, det finns en bransch inom porrindustrin som producerar lesbiskt material 
som hetero publik konsumerar och därför tror intervjupersonen att lesbiska är mer accepterade 
i samhället. ”Ibland tror samhället att det är lättare för tjejer att komma ut som homosexuella 
jämfört med killar.” – D. Man kan se sexuella läggningar som att den enskildes sexualitet inte 
är bestämd utan kan, genom yttre påverkningar, förändras. Den enskilda människan har 
möjlighet att utforma sin egen sexualitet. Två intervjupersoner talar om en framtidssyn där 
samhället kommer ha en större acceptans vad gällande de olika läggningarna. De påtalar 
också att det som ses som avvikelser idag kommer inte vara lika avvikande senare. 
Respondenterna ser en förändring i samhället som de tror kommer att fortgå, för enligt dem är 
andra läggningar än den heterosexuella läggningen inte helt accepterad i samhället. Hirdman 
(1988) skriver i artikeln “genussystemet- reflektioner kring kvinnors underordning” att i 
samhällen som är mer lika vad gäller vardagsliv, inkomst och värderingar blir det avvikande 
avtabuiserat. Det avvikande kan mer uppfattas som variationer på samma tema än outhärdliga 
och skrämmande avvikelser. Hirdman (1988) fortsätter att påtala att om det olika försvagas 
och om det lika förstärks blir skillnader mellan det avvikande inte lika stort. 

Respondenterna uppger också att normer tillskriver egenskaper hos kvinnligt homosexuella 
par såsom att ena kvinnan ska vara mer manlig och hård och den andra ska vara mjuk. Detta 
går att härledas till Hirdman (1998) som påtalar att kontrakten verkar på den kulturella 
överlagrings nivån. Varför samhället anser att ena parten ska vara mer manlig och den andra 
ska vara mer kvinnlig är en truism. Dessa kontrakt påvisar vilken relation det ska vara och hur 
parterna ska förhålla sig gentemot varandra på abstrakt nivå – hur interaktionen ska vara till 
den individuella och konkreta nivån. Dessa kontrakt sträcker sig så pass långt i våra 
tankebanor och på så sätt bestämmer hur parterna ska förhålla sig mot varandra i alla slags 
miljöer från arbetet till hemmet. Genom detta tillskriver vi det homosexuella paret egenskaper 
som man och kvinna genom olika attribut.

När det sen kommer till bisexualitet ger intervjupersonerna uttryck för en ambivalens. 
”Antingen någon som inte känner sig själv och riktigt inte vet vem man är. Eller någon som 
har så pass stor självinsikt att man vet att man känner åtrå för både killar och tjejer.” – G. 
Något som är gemensamt är att intervjupersonerna säger att bisexuella personer besitter en 
stor kunskap om hur tjejer och killar vill ha det i sängen och att man som en bisexuell person 
kan bli väldigt erfaren. En annan påtalar att det är ”fränt” och funderar på hur man kan gilla 
både någon med samma kön och någon med motsatt kön samtidigt påtalar personen att det är 



svårt att sätta sig in i någon annans situation. ”Det är väl samma som när det kommer till 
andra läggningar man har svårt att sätta sig in i någon annans situation.” – D. Då 
kärleksideologin har tappat drivkraften har man gått ifrån att direkt söka efter sin drömprins/
drömprinsessa till att söka efter sin drömpartner. Det gör att det har blivit mer accepterat att ha 
samkönade relationer (Giddens 1995).
5.4 Information och påverkan
Internet ansågs av respondenterna vara den främsta källan till information angående sex och 
sexualitet. De ansåg att det var det enklaste och snabbaste sättet att få information. ”Man kan 
läsa, bläddra i allt möjligt.” – J. Forum där man kan ställa anonyma frågor till kunniga 
personer och få svar på sina funderingar fort bedömdes positivt för intervjupersonerna. Har 
man djupare funderingar vet ungdomarna om att man kan uppsöka någon verksamhet där man 
kan få den hjälp man behöver såsom vårdcentral eller ungdomsmottagning. Familjen och även 
vänner ansågs också vara en stor informationskälla. Man ska prata med någon man litar på 
och som personen själv känner kan hjälpa en i just det område det gäller och som möjligtvis 
har mer erfarenhet än en själv. ”Om man söker så finns det alltid att finna. Men mycket på 
internet kan man ju inte riktigt lita på. Samtidigt som man kanske inte har en egen dator och 
att historiken är inget man vill att exempelvis föräldrarna kan se... Jag tror att det skulle 
behövas lite mer öppen information. Typ i skolorna och så. Eftersom det är många som inte 
vågar leta reda på informationen även om de kanske skulle vilja. Jag till exempel trodde 
verkligen att det bara var i porrfilmer som tjejer sög av killen och fick en smärre chock då jag 
fick veta att det är lika vanligt som att vattna blommorna ungefär.” – G. Andra källor som 
påverkar kan vara olika typer av media såsom samhällets normer, tjejtidningar, Internet och 
spelfilmer. Vad gäller filmerna tar en av intervjupersonerna upp att de förmedlar en bild av hur 
ett perfekt samlag ska se ut men att det i verkligheten inte alls är på samma sätt. ”Där de 
målar upp en så perfekt bild av hur ett samlag ska se ut. Men som i själva verket inte alls ser 
ut på det viset.” – G.  

Resultat visar att datingsidor på Internet är ett bra sätt att få kontakt med andra för att testa sin 
sexualitet. Här vill man som tidigare utforska sin egen sexualitet utan att uppge sin identitet. 
Att utforska ses som att lära känna sig själv, men med en viss anonymitet, det blir ett säkert 
sätt att testa sig fram, utan att behöva gå ”den hårda vägen”. Genom datingsidor kunde 
respondenten hitta andra människor som den kunde testa sin sexualitet och sina sexuella 
preferenser mot. I boken “Vad gör unga på nätet?” skriven av Dunkel (2012) beskrivs ungas 
användande av Internet, som bland annat en källa att hämta information från men också en 
plats att socialisera på. Här kan man anonymt få svar på de frågor och funderingar man har 
och det är en chans att testa sin sexualitet virtuellt utan att behöva göra något praktiskt. Man 
kan även koppla bort sig själv från sina handlingar via Internet. Intervjupersonerna säger att 
Internet är den främsta källan till att hämta in svar på sina frågor. De anser att man kan läsa 
och bläddra och utforska på egen hand utan att någon övervakar eller kan se vad de sökt på. 
Forum såsom rfsl.se, rfsu.se och umo.se ger individer möjlighet att ställa frågor anonymt och 
detta är något som intervjupersonerna tycker är positivt. Att kunna söka information som 
individen känner ett behov utav och utan att behöva göra det personligt och riskera att bli 
igenkänd på en ungdomsmottagning, är en orsak enligt Dunkel (2012) för ungdomar att 
använda Internet. För respondenterna var det viktigt att kunna göra detta anonymt för det 
känns skamfyllt att läsa och ta reda på saker berörande sex, vilket visar att den öppna 
informationen om sex är viktig. 



Det finns många olika faktorer som påverkar intervjupersonernas syn på sex och sexualitet. 
Det främsta som nämns är hur vänner påverkar dem. Det kan vara i situationer där vännerna 
berättar om sina erfarenheter men även i frågan om stöd och eventuella val när det kommer 
till sex. Grupptryck benämns och anses ha en stor påverkan på tankarna kring ämnet, detta 
anses skapa ett tryck och en slags hets till att ha sex i tidig ålder berättar intervjupersonerna. 
”Förut kände jag mig stressad av att vilja ha det eftersom alla andra hade haft det och sa att 
”du måste ju pröva” men nu när jag har liksom kommit in på spåret så okej jag förstår dom 
men jag har ingen brådska längre eftersom jag vill inte känna att jag ångrar det sen.” – Z.

Respondenterna hade sin senaste sex- och samlevnadsundervisning för ca: 4-6 år sedan. 
Förtroendet till sex- och samlevnadsundervisning i skolan existerar inte eller är väldigt lågt 
för intervjupersonerna. Intervjupersonerna hade uppskattat mer information då de ansåg att 
genom information mognar man och lär sig vilka risker som finns kring sex och sexualitet 
såsom hur lätt det är att bli gravid. ”Varför man har det är delvis därför att för att man ska 
mogna och för att man ska veta risker och så”. – D. Det finns vissa saker skolan inte kan lära 
ut, såsom fysisk erfarenhet men det andra känns viktigt för respondenterna. Samtliga 
intervjupersoner påtalar den stora bristen på information i undervisningen och önskar att det 
skulle finnas en grundligare kunskapsförmedling samt en mer öppen information i skolorna då 
det är många som inte vågar leta fram information på egen hand.

Slutsatserna i denna studie är att sex och kärlek fortfarande hör ihop, främst genom att sex ses 
som en känslomässig handling mellan två individer. Sex ansågs vara en privat angelägenhet 
som ingen utomstående bör ha någon aning om att det sker eller hur det sker. Det finns 
skillnader hur olika individers sex och sexualitet uppfattas av det övriga samhället, beroende 
på läggning och kön. Utifrån dessa faktorer ställs det vissa krav på individen hur den bör vara 
i en relation och hur de bör utforma sin sexualitet. Det finns en viss skam och tabu liknande 
känsla över att samtala kring sex vilket gör att man kan ifrågasätta det öppna sexuella 
samhället vi lever i idag, och ifrågasätta om det verkligen är så pass öppet som man kan tro. 
Det sexuellt öppna samhället kan ifrågasättas även genom den skillnad respondenterna till viss 
del uttalade sig om gällande heterosexuella relationer och HBTQ-relationer. Skolans 
undervisning ansåg respondenterna har varit otillräcklig, men då bör det tilläggas att det var 
mellan 3-5 år sedan de hade sin sista sexualundervisning och att de använder Internet som 
supplement till undervisningen. Det här är liknande resultat som tidigare forskning har påvisat 
(Forsberg 2007., Bäckman 2003., och Häggström-Nordin m.fl. 2009)

6. Diskussion
Syftet med den här studien var att undersöka vad ungdomar 18-20 år har för syn på sex och 
sexualitet och vad det är som påverkar deras syn. Sexuella tankar och funderingar cirkulerar i 
samhället och skillnaden mellan hur det ser ut idag och hur det såg ut förr är betydlig. Då 
ansågs det skamligt att vara sig själv om man hade ett “avvikande beteende” t.ex. 
homosexualitet och idag ses detta ”beteende” som något som bör normaliseras i samhället. 
Resultaten av studien visar att ungdomar har många föreställningar, tankar och funderingar 
kring ämnet sex och sexualitet och informationen som finns och den som saknas har en 
betydande roll för hur de unga förhåller sig till sex och sexualitet. Kunskapen som finns 
skapar kreativitet (Forsberg, 2005) och okunskapen föder föreställningar som kan leda till 
missförstånd och vidare frågetecken. 
6.1 Kärleksideologi och heteronormen i centrum 



Kärleksideologin är en återkommande faktor för ungdomarna i deras tänk men man kan se en 
vilja till utsvävning ur dess ramar. Kärleksideologin är normen och målet dit man vill komma 
i slutet av sin sexuella resa, stå tillsammans med sin partner livet ut för det är så samhällets 
tankefigurer ser ut (Forsberg, 2005). Ungdomarna talar om något fint att dela tillsammans 
med en annan och få uppleva tillfredställelse och njutning, men samtidigt finns det en viss 
kluvenhet hos intervjupersonerna, de vill skaffa sig sexuell erfarenhet men utan att riskera att 
bli kallad för ”hora” eller ”player”. Den tillfredsställelse de talar om kan ses från två olika 
perspektiv. Antingen vill de uppleva sexuell tillfredsställelse eller den tillfredsställelse som 
man ska finna när man hittat sin livspartner dock så påtalar intervjupersonerna njutningens 
betydelse då denna ska uppfyllas oavsett om det handlar om någon tillfällig sexuell handling 
eller något som är permanent. Även om det idag är mer accepterat med tillfälliga sexuella 
förbindelser, så är det även något som förekommit tidigare årtionden, men det är inget man 
har talat om vilket vi sett i och med intervjupersonernas utsagor, att det glömts bort 
(Bäckman, 2003). 

Respondenterna benämner att även om det betraktas som okej att ha flera sexpartners så kan 
tjejer uppfattas som horor om de haft sexuella förbindelser med för många, lika så är det med 
killar, om de har för många sexpartners anses de vara players. Intervjupersonerna påtalar 
också att det är accepterat att lära sig, att skaffa erfarenhet genom att testa sig fram med andra, 
men samtidigt får man inte testa för mycket. Det finns en gräns som är oskriven, “för många” 
är en subtil gräns som är kulturellt och socialt skriven. De som bestämmer var gränsen för 
“för många” ligger är ens umgängeskrets, då de för samtal om sex och sexualitet med dessa 
vilket påtalas av intervjupersonerna och även Forsberg (2007). 

Sex och sexualitet anses som något föränderligt, det är inte nödvändigtvis något som man 
behöver bestämma när man är tonåring. Enligt Erikssons utvecklingsteori ska individen under 
ungdomstiden lösa en uppgift som står mellan att skapa en identitet och att stå inför en 
identitetsförvirring och att lösa uppgiften mellan intimitet och isolering. Den sexuella 
identiteten är viktig för både identitetsskapandet och kan påverkas utav kompishetsen och 
påtryckningar som respondenterna påtalar finns från sitt umgänge. Den sexuella identiteten 
gör även att individerna ska möta intimitet och se vad de uppskattar eller om de i vissa stunder 
vill vara själv. Det som är viktigt enligt Eriksson är att genomgå dessa faser för att kunna gå 
vidare i identitetsutvecklingen (Almkvist, 2006). Idag är det mer accepterat att testa sin 
sexualitet. Att byta partner och öka erfarenheterna är en självklarhet då man kan testa på olika 
saker med andra partners och på så sätt hitta det man själv föredrar. Att hitta sin egen 
sexualitet kan man antingen göra på egen hand eller tillsammans med någon annan. Då 
sexualiteten är föränderlig har samhället en mer positiv inställning till andra läggningar, 
däremot är det med en viss självdistans (Giddens 1995). Intervjupersonerna påtalar att det är 
accepterat i samhället med andra sexuella preferenser så länge de själv inte blir inblandade, 
eller behöver ta del utav det främst för att de menar att det inte är något för dem. De vill inte 
förknippa sig med någon annan läggning än den heterosexuella läggningen. Via det ser man 
tydligt att det finns fördomar som fortfarande styr tankemönstren. Man ska vara sig själv, men 
att vara sig själv betyder delvis “rätta dig efter samhället” (Hirdman, 1998). I en homosexuell 
parrelation tillskriver samhället heteronormativa egenskaper - den ena parten ses oftast som 
mer manlig och den andra som mer kvinnlig. Samhället är till stor del uppbyggt med 
heteronormen som grund och det är en lång process att kunna ändra på detta synsätt. Dock så 
har utvecklingen av samhällets syn gått framåt och idag ses sexuella läggningar som något 



som förekommer lite överallt.  Alla vet att det finns men många är fortfarande 
avståndstagande när det kommer till det som motstrider heteronormen (RFSL.se). 
6.2 Internet som supplement till undervisning
Ungdomar ska genom den obligatoriska sex- och samlevnadsundervisningen i skolan få den 
kunskap de kan tänkas behöva under tonåren. De ska få chans att få sina frågor besvarade och 
de ska få möjlighet att utvecklas och förstå sin egen, men också andras sexualitet (Bäckman, 
2003). Dock så anser intervjupersonerna att informationen de fått under skolgången inte varit 
tillräcklig och att de inte fått någon bra kunskapsbas att utgå från. De uttryckte önskningar om 
en bättre och mer innehållsrik undervisning då de på egen hand fick ta reda på den mesta av 
informationen. Kvaliteten på undervisningen har väldigt skilda drag både nationellt och lokalt. 
Våra resultat visar att det finns en nyfikenhet och att de vill få en bättre och mer genomgående 
kunskap i skolorna precis som det ska vara enligt läroplanen. Eftersom att detta inte fungerar 
och de inte får en tillräcklig information måste dem ta reda på svaren på sina funderingar på 
annat håll. I och med vårt informationssamhälle och vårt utvecklade kommunikationssystem 
så finns stora möjligheter att göra det (Giddens, 1995). Internet är något som 
intervjupersonerna nämner som en välanvänd källa till informationssökning. De använder sig 
av sidor där de anonymt kan ställa frågor och söka svar. Det som kan vara till en nackdel med 
användandet av Internet är att alla kanske inte vågar söka information av olika slag eller att 
den information man får kan vara vinklad på ett sätt som visar upp en felaktig bild av 
verkligheten. En utbredd källa som kan kopplas till detta är porren som idag anses vara väldigt 
lättillgänglig (Dunkel, 2012).  

Enligt Hirdman (1988) är det med kunskap som man ska motverka de fördomar som finns och 
genom det kunna ifrågasätta normerna i samhället. Intervjupersonerna uttrycker fördomar som 
de själva inte är medveten om, dessa hade möjligen kunnat se annorlunda ut om 
undervisningen hade varit mer omfattande för våra respondenter. Hansson, Häggström – 
Nordin, & Tydén, (2002) påtalar att sex och sexualitet är något som bör uppmärksammas. 
Vidare skriver författarna att informationen är viktig då det är av stor vikt att ungdomar får 
skapa rimliga förväntningar i och med de risker som kan uppstå via sexuella handlingar. 
Okunskapen gör att de felaktiga föreställningarna fortfarande existerar i samhället som 
sanningar. De gods som individerna får med sig från tidigare generationer måste personen lära 
sig att förhålla sig kritisk till för att kunna vidare utveckla sig själv och samhället (Hirdman, 
1998). Internet och dess forum är en bra väg för information och de används flitigt för att 
kunna söka den precisa kunskapen som efterfrågas. En föreställning är att unga personer 
använder Internet för att leta upp pornografiskt material i stor utsträckning. Det som stämmer 
är att unga kan använda Internet för detta ändamål, men att de inte nödvändigtvis är ett 
ohämmat beteende som alla unga personer har (Dunkel, 2012). En tanke kring varför unga är 
den största konsumenten av porr är möjligen för att de vill lära sig, utan att ställa frågor till 
någon i omgivningen och att de vill utforska sin nyfikenhet kring sin sexualitet.  
6.3 Den fria sexuella konversationen
Intervjupersonerna påtalar att för att uppnå ett mer sexuellt öppet och accepterande samhälle 
behöver människan få mer information. Respondenterna anser att vi delvis lever i ett mer 
sexuellt öppet samhälle nu jämfört med tidigare och att det är de gamla värderingarna som 
begränsar oss. Men detta kan ifrågasättas i och med den debatt artikel som publicerades i DN 
gällande sex och samlevnadsfilmen som Utbildnings Radion skapade. Om dessa informativa 
filmer som visar tecknade sexuella bilder inte får visas i skolan kan det sexuella öppna 
samhället ifrågasättas. Det finns möjligen fler personer som har gått ut med sin normbrytande 



sexuella läggning, men samhället visar ändå tydligt att det inte är fullt accepterat att prata 
öppet och fritt om sex. Samtidigt som samhället upplevs som öppet så saknas det enligt 
intervjupersonerna en öppen konversation om sex och sexualitet ”Men det är ju en naturlig 
sak, som känns så onaturligt att prata om” – D. Intervjupersonerna uttrycker att det känns 
konstigt och pinsamt att prata om sex. Vi anser att detta visar på att man längtar efter att kunna 
prata mer fritt och mer öppet om sex och sexualitet. De ser sex som en självklar del av livet, 
något naturligt som de flesta människor har. Den naturliga delen utav sex och sexualitet 
kommer från den biologiska sexuella driften människan föds med (Frisén, 2006). Enligt 
resultatet av studien finns det fortfarande en viss skam över att ha sex och uttrycka sig som en 
sexuell individ dras man för att samtala kring ämnet. Det är en långsam process som kräver att 
man utmanar normer och avvikelser för att skapa ett klimat där sex och sexualitet ska kännas 
som något naturligt att prata om och något som inte är skamfyllt (Giddens, 1995). Enligt 
respondenterna ses sex och sexualitet som en privat angelägenhet då de vill hålla de hemligt, 
samtidigt som de vill ha en större öppenhet och ett mer respektfullt förhållningssätt mot sex, 
sexuella handlingar och sexualitet. Att samtala kring ämnet sex och sexualitet måste kunna 
göras på ett allmänt plan och inte på ett personligt sätt för att införskaffa sig en kunskap kring 
olika sexuella handlingar, attityder och förhållningssätt. Alla behöver information för att 
utvecklas, veta risker, veta hur saker fungerar och då är sex och sexualitet inget undantag 
(Forsberg, 2005). 
7. Avslutande reflektion
Under utformningen av resultaten och vid analyseringen insåg vi att det fanns vissa frågor 
som vi hade velat ställa och utveckla mer. Det fanns svar från respondenterna som vi hade 
velat få utvecklade och mer djupgående för att finna en ännu större klarhet i vad ungdomar 
egentligen tänker och känner. Då sex och sexualitet är något som man kan komma i kontakt 
med om man arbetar med barn och unga inom socialt arbete anser vi att det är viktigt att 
undersöka hur deras tankegångar går kring ämnet. Det är viktigt att belysa och visa på att den 
information som skolorna ger ut inte fungerar och vad som istället får bli den huvudsakliga 
källan till deras kunskap. I den här studien blev Internet den mest använda informationsbasen 
och därför är det också viktigt att undersöka vilken sorts information som ungdomarna främst 
använder sig av och hur den påverkar dem i formandet av sin sexuella identitet. Att hitta sig 
själv och veta vem man är kan vara en lång process och därför är det viktigt att dem rätta 
byggstenarna finns som hjälpmedel. Internetkällor, vänner, skola med mera påverkar 
ungdomen i fasen att skapa sin sexualitet och det är viktigt att den information de får hjälper 
till att stilla deras nyfikenhet. Det som även var utmärkande var att sex och kärlek eller en 
genuin attraktion kopplades samman, att det i våra respondenters fall behövde finnas en 
känsla där för att kunna ha sex. Även om man tror i samhället att vi går allt mer ifrån 
kärleksidealets styrande norm när det gäller sex, så stämmer det inte helt. Det hade varit 
intressant att fortsätta studera på en djupare nivå vilka fler anledningar som är legitimerade 
orsaker för att utföra sexuella handlingar idag.  
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Bilaga 1
Informationsbrev

Hej!

Vi är två socionomstudenter som ska skriva en kandidatuppsats där vi vill undersöka hur 
ungdomar 18-20 år ser på sex och sexualitet och vad dem har för funderingar kring området 
samt vad som påverkar synen på sex och sexualitet. Med sexualitet menar vi: Sexualitet är 
mer än bara samlag, det handlar om relationer, vad som driver oss att söka kärlek, kontakt, 
värme och närhet. Sexualitet påverkar tankar, känslor och handlingar.

Vi söker personer som vill och har möjlighet att ställa upp på en intervju där allmänna frågor 
angående ämnet sex och sexualitet kommer tas upp. Deltagandet är helt frivilligt och kan när 
som helst avbrytas. Vi kommer att spela in materialet för att öka tillförlitligheten i vårt arbete 
men uppgifterna kommer att behandlas med största konfidentialitet, och alla garanteras 
anonymitet.

Intervjuerna kommer ske under mars månad. Intervjun kan ta mellan 30 min till 1 timme. 
Plats bestämmer vi tillsammans.

Om du vill ställa upp på intervju eller har andra funderingar kring studien så är du välkommen 
att kontakta oss:

Catrin når du på:                                         Stina når du på:

Mail: Cake0015@student.umu.se                  Mail: coffeepot@live.se

Telefon: 0768059700                                 Telefon: 0768243529

Vi hoppas att Ni är intresserade och vi skulle vara innerligt tacksamma om Ni kunde hjälpa 
oss att genomföra vår undersökning.

Bilaga 2

Intervjuguide
Sex och sexualitet

• När du hör ordet sexualitet vad tänker du på då?
• När du hör ordet sex vad tänker du på då?
• Hur skulle du beskriva en sexuell handling?
• När är det okej att ha sex?
• Vad gör det okej att ha sex?
• Vad anser du vara ett gott sexbeteende?
• Finns det något du ogillar vad gäller sex?
• Finns det något som är tabu, något som anses vara avvikande? 

(läggningar, offentliga gester/ord)
• Vad är normen för tjejer respektive killar?
• Hur tror du att tankarna kring sex och sexualitet går hos det motsatta 



könet?
Olika läggningar

• När du hör ordet heterosexualitet vad tänker du på då? Hur skulle du 
beskriva en sådan person?

• När du hör ordet homosexualitet vad tänker du på då? Hur skulle du 
beskriva en sådan person?

• När du hör ordet bisexualitet vad tänker du på då? Hur skulle du 
beskriva en sådan person?

Påverkan och informationssök
• Om du undrar över något inom området för sex och sexualitet var 

vänder du dig då för att hitta information? 
• Anser du att det finns tillräckligt med information att hämta kring 

ämnet? (vad vill du ha mer/mindre av?)
• Vad/vem/vilken informationskälla påverkar dig mest? (skola, media, 

porr, internet)
• Den information du hämtar in, på vilket sätt påverkar den din syn på 

sex och sexualitet? 
• Vad har din omgivning för påverkan på dina tankar kring sex och 

sexualitet? Positivt eller negativt? (vänner, familj, samhället)
• Hur känner du kring att samtala om ämnet sex och sexualitet? 
• Anser du att det är viktigt att prata om det?

Avslutande 
• Hur tror du den generella synen på sex och sexualitet kommer se ut i 

framtiden? (10-15år)
• Vad tror du är norm då och vad kan anses som avvikande? 

Bilaga 3
Analysmall

Kategori

Koder

Meningsbärande enheter

Sex förknippas med kärlek

Mogen

Jag tycker hellre att man ska vänta och kanske hinna bli 20 år 

Känslor



Men Jag skulle nog säga att gränsen går när någon av personerna känner lust eller åtrå 
kanske

Privat

Tänker även att det är typ av en hemlighet. Att ingen borde veta

Kärlekshandling

En kärlekshandling, det känns mer avslappnat just det ordet

Hårt

Man måste uppleva, lite skam, gå den hårda vägen

Hora

Om en tjej har många partners kanske man kallar henne … hora.

Avståndstagande

Man får en bild att tjejen ska vara mer avståndstagande,

Osäkerhet

Killar är lika osäkra som tjejer när det kommer till sex

Player

Om en kille har många partners så räknas han som en player

Mer

att killen tar för sig lite mer

Porr

porrindustrin som ger ett väldigt vinklat och kanske inte en ger inte en verklighetsförankrad 
bild och det tror jag påverkar väldigt många. Tills man blir äldre och inser att det där är porr

Att prata om sex



Onaturligt

Men det är ju en naturlig sak, som känns så onaturligt att prata om

Vänner

Med mina vänner går det bra. Men familjen sämre. Där nämner jag det helst inte

Tidigare

Förr skulle man absolut inte prata om sex, då skulle man knappt veta om att man haft sex med 
sin partner

Lika

Att man har samma funderingar, samma tankegångar och att man inte är ensam

Pinsamt

Pinsamt att prata om

Jobbigt

När man var liten och omogen kanske det var mest pinsamt. Nu känns det mer okej. Men 
samtidigt så är det ju nödvändigt att få veta det rätt tidigt.

Den markanta heteronormen
Äcklad
Lite äcklad blir jag kanske då jag tänker på två killar som har sex, då jag själv inte skulle 
vilja stoppa in något i mitt anus

Fint
Det kan vara fint att titta på när två tjejer har sex

Lättare
Ibland tror samhället att det är lättare för tjejer att komma ut som homosexuella jämfört med 
killar

Fjantiga
Jag tror att andra har fördomar som att bögar är fjantiga och fjolliga med ett feminint 
uttryckssätt.

Svårighet
Det är väl samma som när det kommer till andra läggningar man har svårt att sätta sig in i 
någon annans situation



”Normal”
Jag tänker en killkompis som är som en tjej, och kan prata om tjejgrejer och känslor mer än 
en ”normal” kille.

Ambivalens
Antingen någon som inte känner sig själv och riktigt inte vet vem man är. Eller någon som har 
så pass stor självinsikt att man vet att man känner åtrå för både killar och tjejer

Information och påverkan

bläddra

Man kan läsa, bläddra i allt möjligt.

För att mogna

Varför man har det är delvis därför att för att man ska mogna och för att man ska veta risker 
och så 

Mer

Jag tror att det skulle behövas lite mer öppen information typ i skolorna och så. Eftersom det 
är många som inte vågar leta reda på informationen även om de kanske skulle vilja

Perfekt bild

Där de målar upp en så perfekt bild av hur ett samlag ska se ut. Men som i själva verket inte 
alls ser ut på det viset

Stressad

Förut kände jag mig stressad av att vilja ha det eftersom alla andra hade haft det

Okunskap

Eftersom det är många som inte vågar leta reda på informationen även om de kanske skulle 
vilja. Jag till exempel trodde verkligen att det bara var i porrfilmer som tjejer sög av killen 
och fick en smärre chock då jag fick veta att det är lika vanligt som att vattna blommorna 
ungefär




