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Titel  
"Sexualitet - det låter typ som ett lärarord" – en kvalitativ studie med niondeklassare om  
sexualitet. 
 
 
Title 
"Sexuality- it Sounds Like a Kind of Word that Teachers use" – a Qualitative Study about Sexuality 
with Youngsters in the Compulsory School Year Nine.  
Författare 
Åsa Fuhr och Maria Lundqvist  
 
Sammanfattning 

I denna studie belyses och analyseras niondeklassares föreställningar om fenomenet sexualitet. 

Frågorna som behandlas är dels vilka föreställningar ungdomarna har om sexualitet, dels vilka 

faktorer och förhållanden som ungdomarna själva lyfter fram som viktiga för hur dessa 

föreställningar har formats. I analysen belyses även eventuella skillnader och likheter mellan tjejers 

och killars föreställningar. Studien grundar sig på material insamlat genom intervjuer med sex 

könshomogena fokusgrupper. De teoretiska utgångspunkterna i studien rör sexualitet, genus och 

identitetsskapande eftersom dessa anses viktiga och perspektivgivande för hela studien. 

De föreställningar som ungdomarna gav uttryck för när det gällde sexualitet handlar framför allt om 

kärlek, sex, sexuell läggning och moraliska aspekter.  

 

Nyckelord 
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Inledning 
I dagens samhälle har ungdomar i regel ständig tillgång till mediala intryck i form av 

tidningar, olika TV-program och Internet. Många av våra massmedier vänder sig i dag 

framför allt till ungdomar och förmedlar till dem en mängd olika budskap om kärlek och 

sexualitet. I tidningar som exempelvis Frida och Veckorevyn och i TV-serier som OC och 

Desperate Housewifes är kärlek, sex och relationsproblem ett ständigt återkommande inslag. 

Den ökade tillgängligheten till bland annat pornografi via exempelvis kabel-TV och Internet 

och vilken påverkan dessa medier har på ungdomarnas föreställningar kring sexualitet är ett 

omdiskuterat ämne i både dagens forskning och i mer vardagsnära samtal.1 Å ena sidan 

innebär den tekniska utvecklingen att ungdomar i dag i allt större utsträckning har tillgång till 

olika former av medier. På grund av denna mångfald av information föreställer vi oss att 

ungdomar kan uppleva det svårt att ta ställning till olika normer och värderingar rörande 

sexualitet. Å andra sidan är kanske den mediala utvecklingen inte bara av ondo. Internet ger 

exempelvis ungdomar en möjlighet att få svar på en del frågor rörande sexualitet som de 

kanske inte vågar ställa till någon fysisk person i sin närhet så som lärare, föräldrar eller 

kompisar. På Internet kan de anonymt, utan att någon annan behöver få reda på det, söka 

information och ställa frågor kring för dem känsliga ämnen rörande sexualitet. 

 

Syftet med vår studie är att belysa och analysera niondeklassares föreställningar om 

fenomenet sexualitet. Som blivande pedagoger tycker vi att det är intressant att få en 

förståelse för vad ungdomar själva anser att sexualitet är och vilken roll exempelvis medier, 

kompisar, föräldrar och skola spelar för deras tankar och idéer om sexualitet. 2  Vi tycker 

också att det är intressant att se om det finns skillnader i föreställningarna mellan tjejer och 

killar. Etnologen Maria Bäckman menar att pedagoger har ett ansvar att ge elever en positiv 

syn på sexualitet och att sexualiteten idag alltmer kommit att forma ungdomarnas 

självförståelse, vuxenbildande och könsidentitet.3  Genom att genomföra denna studie hoppas 

vi på att få en större förståelse och kunskap om hur ungdomar tycker och tänker när det gäller 

sexualitet. I vårt kommande yrke kan vi sedan använda oss av förståelsen för att kunna ge 

ungdomar den positiva syn på sexualitet som Bäckman skriver om. 

                                                 
1 Se exempelvis Maria Bäckman, Kön och Känsla: Samlevnadsundervisning och ungdomars tankar om sexualitet, Stockholm 2003; 

Margareta Forsberg, Ungdomar och sexualitet:: En forskningsöversikt 2005, Stockholm 2006. 
2 Ungdomarna i denna studie är eller ska snart fylla 15 år. Begreppen tjejer och killar kommer att användas eftersom ungdomarna själva 

använder sig  dessa när de definierar könstillhörighet. 
3 Bäckman, 2003, s 11. 
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Studien riktar sig till personer som på något sätt kommer i kontakt med ungdomar. Det kan 

vara pedagoger i skolan men även personer som arbetar med ungdomar inom andra 

yrkesområden och inte minst till tonårsföräldrar. 

 

Tidigare forskning 
Forskning om sexualitet är både ur ett internationellt och nationellt perspektiv ett 

mångfasetterat område. När det gäller svenska studier har forskare bland annat undersökt 

skolans sex- och samlevnadsundervisning, ungdomars ålder vid samlagsdebut, sexuellt 

överförbara sjukdomar samt sexualitet och ungdomar i ett mångkulturellt Sverige. 

 

I svenska studier möts forskningen om ungdomar och sexualitet i två stora forskningsfält. 

Dels är det en bredare forskning kring ungdomar och ungdomars liv och dels en svensk 

sexualitetsforskning som har en ganska lång historia i Sverige. Båda traditionerna bedriver 

forskning inom olika discipliner och studierna finns inom ett brett spektrum av områden. 

Exempel på sådana områden är socialt arbete, medicin, folkhälsoforskning samt pedagogik. I 

Sverige har det under senare delen av 1900-talet genomförts tre befolkningsbaserade studier 

som behandlar sexualitet varav endast en är inriktade på ungdomar.4 Studien inriktad på 

ungdomar genomfördes av Karin Edgardh, överläkare och verksam som gynekologkonsult åt 

RFSU när studien gjordes.5 Undersökningen är baserad på enkätundersökningar genomförda 

år 1990 med ungdomar födda 1973. Edgardhs målsättning med denna studie var att 

könsspecifikt beskriva sexuella beteenden hos 17-åringar som gick på gymnasiet men även 

hos de 17-åringar som slutat skolan.6 I sin undersökning visar Edgardh att tjejer i allt större 

utsträckning än killar ansåg att sex och kärlek var sammanlänkade – men att skillnaden 

mellan könen ändå var förhållandevis liten.7 För de 17-åringar som ingick i studien var 

erfarenheterna av oralsex nästan lika vanlig som erfarenhet av samlag. Det har blivit viktigt, 

menar Edgardh, att upplysa om smittskydd som också inkluderar oralsex. Ungdomarna i 

studien gav också uttryck för positiva erfarenheter av samvarosex, exempelvis kyssar, 

smeksex och samlag.8 Mot bakgrund av studiens resultat menar hon att det är en viktig 

                                                 
4 Forsberg, 2006, kap. 2. 
5 Karin Edgardhs studie heter SAM 73/90 publicerad i  Karin Edgardh, Tonåringar: Sex och samlevnad, Göteborg 1992. 
6 Karin Edgardh, Tonåringar: Sex och samlevnad. Göteborg 1992, s 21. 
7 Edgardh, 1992, s 33f. 
8 ibid, s 52f. 
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uppgift för skolan att bibehålla och modernisera sin sex- och samlevnadsundervisning och att 

lärarstuderande bör utbildas i ämnets kunskapsgrund och metodik.9

 

Under början av 2000-talet har forskning kring ungdomar och sexualitet i Sverige ökat vilket 

har lett till att fler studier på området publicerats. Den forskare som övergripande behandlar 

fenomenet ungdomar och sexualitet är socionomen Margareta Forsberg. Hon har som konsult 

åt Statens folkhälsoinstitut genomfört två större forskningsöversikter: en kunskapsöversikt 

som utgavs år 2000 och en forskningsöversikt som gavs ut 2006.10 I den första rapporten 

jämför Forsberg studier genomförda under 1990-talet och i den andra rapporten, som är en 

uppdatering och uppföljning av hennes tidigare kunskapsöversikt, sammanställs den forskning 

som har gjorts under år 2000 fram till hösten 2005. Forsbergs syfte med den senare rapporten 

är att ge en övergripande bild av den forskning i Sverige som behandlar ungdomar och 

sexualitet. Ytterligare ett syfte som Forsberg har är att undersöka om det går att urskilja några 

trender och utvecklingstendenser inom detta ämnesområde. Studierna tar bland annat upp 

ungdomars sexuella erfarenheter, samkönad sexualitet, pornografi, preventivmedel och 

sexuella risktaganden. I den senare upplagan har även ett avsnitt kring ungdomar och 

användningen av Internet lagts till. 

 

Det Forsberg kunde utläsa var att skola och medier har spelat en stor roll när ungdomar själva 

bedömt var ifrån de har fått sin kunskap om sexualitet. Skolan hade en relativt stark ställning 

men för vissa ungdomar hade medier också en betydande roll som informationskälla. Sex- 

och samlevnadsundervisningen i skolorna är, enligt Forsberg, av mycket ojämn kvalitet och 

undervisningens upplägg skiljer sig från skola till skola. Vidare menar sig Forsberg kunna se 

att kvinnor i större utsträckning än män uttryckte att sexualitet framför allt hörde hemma i en 

kärleksrelation. Män verkade i högre grad tillåta sig sexuella relationer utan att vara kär i 

partnern.11 Åldern för samlagsdebuten har minskat och har enligt Forsberg stabiliserats på en 

nivå strax över 16 år för tjejer och något år senare för killar. Även homosexuella ungdomars 

ålder för samlagsdebut har sänkts.12 Ungdomar exponeras i dag för olika typer av sexuella 

budskap där oral-, anal- och gruppsex ingår. Precis som Edgardh, visar Forsberg att oralsex är 

något som numer ingår som en naturlig del i en sexuell samvaro hos de allra flesta och det är 

något som även ungdomar har tagit till sig och allt mer integrerat i sexuallivet. Analsex var 
                                                 
9 Edgardh, 1992, s 88. 
10 Statens Folkhälsoinstitutet är en statlig myndighet med vetenskaplig förankring.; http://www.fhi.se, 061112;  

Margareta Forsberg, Ungdomar och sexualitet: en kunskapsöversikt år 2000, Stockholm 2000; Forsberg, 2006. 
11 Forsberg, 2000, s 24f. 
12 ibid, s 46. 
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dock betydligt ovanligare än oralsex och när det gäller gruppsex menar Forsberg att det 

behövs betydligt mer forskning på området eftersom denna form av samvaro har ökat.13 

Forsberg lyfter även fram att det skett förändringar i attityderna till homo- och bisexualitet – 

fler homosexuella ungdomar idag vågar visa sin kärlek öppet. Internet har inneburit en ny 

informationskälla för ungdomarna som funderar på frågor om homosexualitet samtidigt som 

Internet också ger ökade möjligheter till skapandet av kontakter med andra.14  

 

Forsbergs studie har också visat att killar överlag är mer positiva till porr än vad tjejer är. 

Pornografi har blivit allt mer lättillgänglig och det finns en ökad konsumtion hos såväl 

kvinnor som män. Det var dock männen som fortfarande tittade mest på porr. Det fanns också 

ett tydligt samband mellan pornografisk konsumtion och prövandet av vissa sexuella 

handlingar. Med största sannolikhet påverkas även ungdomars sexuella experimenterande av 

intryck de fått av pornografin menar Forsberg.15  

 

I Forsbergs forskningsöversikt säger hon sig kunna urskilja grundläggande mönster i 

skillnader mellan könen. Tjejer och killar förhöll sig olika till en rad aspekter som hade med 

sexualitet och intima relationer att göra. Hon ser detta ur ett konstruktivistiskt perspektiv och 

menar att skillnaderna mellan könen är ett resultat av de könspositioner som kvinnor och män 

förväntas inta och de sätt på vilka de bemöts av omgivningen. Tjejer förväntas agera 

respektabelt i sammanhang som har med sexualitet att göra och de förväntas också i hög grad 

att kontrollera den egna sexualiteten. Enligt Forsberg återkommer detta i flertalet av de 

undersökningar som hon har utgått ifrån i sin studie. Ett annat mönster Forsberg upptäckt är 

att det har skett, och fortsätter att ske, en förändring när det gäller det romantiska 

kärleksidealet.16 Detta blir synligt genom att resultat från många studier visar på ett ökat antal 

livstidspartners, ökning av sexuella kontakter, ökad öppenhet för gruppsex och en minskning 

av antalet individer som anser att samlag endast bör förekomma i fasta relationer. Denna 

förändring verkar enligt Forsberg ha haft störst genomslagskraft hos tjejer. 

Sammanställningen visar också att det finns en ökad öppenhet för samkönade sexuella 

relationer och Forsberg menar att det är ett tydligt tecken på en upplösning av 

heteronormativiteten.17 Detta visar att dagens ungdomar växer upp i ett sammanhang där de 

                                                 
13 Forsberg, 2000, s 60. 
14 ibid, s 79. 
15 ibid, s 110. 
16 Kärleksidealet, det vill säga att kärlek är ett måste i intima relationer. 
17 Heteronormativitet syftar till att beskriva att heterosexualitet tas för given i vårt samhälle, att heterosexualitet är normen, det vill säga det 

man utgår ifrån, det 'normala'. 
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påverkas av många olika tankesystem när de ska hitta sina egna sätt att förhålla sig i intima 

relationer, menar Forsberg.18  

 

I sin avhandling Brunetter och Blondiner studerar Forsberg eventuella förändringar i 

förhållningssättet till sexualitet och samlevnad hos ungdomar under senare delen av 1900-

talet.19 Hennes avsikt är att undersöka normer, värderingar och handlingsmönster som 

tydliggörs hos ungdomar med skilda kulturella bakgrunder som nu lever gemensamt i ett 

mångkulturellt Sverige. Anledningen till att vi valde att fördjupa oss även i denna studie var 

att försöka fånga etnicitetens betydelse när det gäller ungdomars förhållningssätt till sexualitet 

och samlevnad. Det som är centralt i Forsbergs studie är de tjejer som lever i ett 

mångkulturellt sammanhang. Forsberg har märkt att det hos dessa tjejer finns en strävan efter 

att ses som respektabla av sin omgivning, det vill säga att inte visa sig sexuellt intresserade 

eller visa att man har sexuella erfarenheter. Tjejer med utländsk bakgrund, vilka Forsberg 

benämner "brunetter", antas agera enligt andra ramar än vad tjejer med svensk bakgrund, 

"blondiner", har att förhålla sig till. Att en tjej med utländsk bakgrund är oskuld ses som ett 

tecken på respektabilitet. Många tjejer i Forsbergs studie refererar till de olika regelsystem 

som de har att förhålla sig till – regler de har fått förmedlade till sig genom sin omgivning, 

som exempelvis av föräldrar, släktingar och familjer med samma etniska bakgrund. 

Omgivningen inverkar på tjejernas egen hållning till sexualitet och hur de resonerar kring 

sexualitet och samlevnad. Om dessa tjejer, enligt Forsberg, inte handlar på ett respektabelt sätt 

riskerar de att utsättas för ryktesspridning, något som också kan drabba deras familj och 

därigenom hota familjens sociala status. Tjejer med svensk bakgrund anses ha – och har oftast 

– större frihet i förhållande till de normer som rör sexualitet, än vad tjejer med utländsk 

bakgrund har, vilket i sin tur kan få konsekvenser i det sociala samspelet mellan individer 

med olika kulturella bakgrunder.20     

 

En forskare som också behandlar ämnet ungdomar och sexualitet är etnologen Maria 

Bäckman. Hennes avhandling, Kön och känsla, behandlar samlevnadsundervisning samt 

ungdomars attityder och förhållningssätt till sexualitet. Bäckman har i fältobservationer och i 

intervjuer med ungdomar bland annat diskuterat innehållet i sex- och 

samlevnadsundervisningen i skolan samt homosexualitet, kärlek kopplat till sexualitet, onani, 

                                                 
18 Forsberg, 2006, s 7ff. 
19 Margareta Forsberg, Brunetter och Blondiner: Om ungdom och sexualitet i  det mångkulturella Sverige, Göteborg 2005, s 15. 
20 ibid, kap 7-8. 
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pornografi och begreppen lust, bög och hora.21 Bäckman har i sin studie kommit fram till att 

mycket av samlevnadsundervisningen kretsar kring tjejer och attityder till kvinnlig sexualitet 

medan killarna inte framstod som viktiga att förändra. Ungdomarna i Bäckmans studie 

förknippade i första hand romantiska föreställningar med tjejer medan killar antogs ha mer 

renodlade sexuella begär. Bäckman menar att såväl i undervisningen som hos de deltagande 

ungdomarna ses den lustfyllda sexualiteten som manlig och den kärleksorienterade eller 

romantiska sexualiteten som kvinnlig. I analysen av homosexualitet kom Bäckman fram till 

att informanternas förståelse av homosexualitet och homosexuella formades av ett tänkande 

kring kön. Könskategoriseringen menar Bäckman ledde till att informanterna inte tolkade 

homosexualitet som en enda företeelse utan som två, manlig och kvinnlig homosexualitet. 

Den sexuella aktiviteten reserverades för männen och samkönad manlig sexualitet var mer 

provocerande än kvinnlig.22 Bäckman menar också att det fanns en mängd olika regler för 

tjejer att rätta sig efter när det gällde sexualitet medan det fanns andra regler för killarna. För 

många tjejer som deltog i studien fanns det en rädsla för att få ett rykte om sig att vara 

lössläppt, att bli kallad hora. Samma rykte som gjorde tjejerna till horor gjorde killarna till 

hjältar. Merparterna av ungdomarna ansåg dessutom att det för tjejer var viktigast med kärlek 

och känslor, och kärlek och närhet värderades högre än sexuella relationer baserade på 

attraktion. Romantiska ideal var företrädesvis kvinnliga.23

 

Två andra forskare som har studerat ungdomar och sexualitet är socialantropologerna Eva 

Lundgren och Renita Sörensdotter. Deras rapport, Ungdomar och genusnormer på skolans 

arena som publicerades 2004, baseras på åldersgruppen 15- åriga ungdomar och Lundgren 

och Sörensdotter har i rapporten fokuserat på både killar och tjejer i denna ålderskategori, 

precis som vi har gjort i denna studie. Syftet med Lundgren och Sörensdotter undersökning 

var att lyfta fram ungdomarnas förhållningssätt till kropp, kön och sexualitet som en del i hur 

ungdomar ser på sig själva och sin sexualitet. I studien behandlar Lundgren och Sörensdotter 

bland annat medier, skolans sex- och samlevnadsundervisning, begrepp som exempelvis hora 

och bög i en ungdomskontext samt relationer. Deras rapport baseras på deltagande 

observationer och intervjuer, både enskilda och i grupp, på en högstadieskola med två 

niondeklassare i en medelstor stad i Dalarna. Studien genomfördes under hösten 2000.24  

 

                                                 
21 Maria Bäckman, Kön och känsla: Samlevnadsundervisning och ungdomars tankar om sexualitet,  Stockholm 2003, s 15. 
22 ibid, s 94f. 
23 ibid, kap 5-6. 
24 Eva Lundgren och Renita Sörensdotter, Ungdomar och genusnormer på skolans arena, Falun 2004, s 11f. 
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Liksom tidigare nämnda forskare kom Lundgren och Sörensdotter fram till att sex- och 

samlevnadsundervisningen i skolan präglades mycket av att heterosexualitet utgör normen 

och att den tas för given, medan homo- och bisexualitet togs upp som något som ska 

accepteras. Denna norm skildras även av medierna då de, enligt Lundgren och Sörensdotter, 

framförallt riktar sig till heterosexuella kvinnor och män. Mycket av sex- och 

samlevnadsundervisningen i skolorna var också inriktad på biologiska beskrivningar som till 

exempel menstruation och graviditet och en brist på information om vad som händer i 

verkliga situationer inom en kärleksrelation. Studien visar även att de flesta ungdomarna i 

undersökningen hade ett kritiskt förhållningssätt till porr och menade att den var överdriven 

och falsk.25  

 

Ungdomarna som ingår i Lundgren och Sörensdotters studie visade också en stor acceptans 

till homosexualitet, något som författarna menar speglar samhällets alltmer liberala 

förhållningssätt till homosexualitet. Många ungdomar saknade egna erfarenheter av 

homosexualitet och enligt Lundgren och Sörensdotter baserades många av ungdomarnas 

uppfattningar om homosexuella på fördomar, föreställningar eller på hur homosexualitet 

framställs på TV eller film. Lundgren och Sörensdotter framhåller vidare att det fanns en 

acceptans att tjejer fick vara mer intima mot varandra, exempelvis genom kramar. Detta 

gällde inte killar. Killar fick inte bli för intima eller visa för mycket känslor för då fanns det 

en risk att bli stämplad som homosexuell. Detta, menar Lundgren och Sörensdotter, ingår i 

formandet av maskuliniteten. Tjejer omfattades också av striktare regler än vad killarna gjorde 

vilka enligt Lundgren och Sörensdotter hade större frihet att utöva heterosexuellt sex. En kille 

som hade legat med många tjejer fick oftast en status hos det egna könet medan tjejer 

riskerade att stigmatiseras av både tjejer och killar.26  

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att belysa och analysera niondeklassares föreställningar om 

sexualitet. Det vi vill studera är hur ungdomar själva förstår fenomenet sexualitet och vilka 

faktorer eller förhållanden de framhåller som viktiga för hur deras föreställningar formas. Vi 

vill även studera om det finns några skillnader i tjejers respektive killars föreställningar om 

sexualitet.  

                                                 
25 Lundgren och Sörensdotter, 2004. 
26 ibid, s 200f. 
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Undersökningen grundar sig på material insamlat via intervjuer i könshomogena 

fokusgrupper. Anledningen till att vi valde att dela in ungdomarna i studien i tjej- respektive 

killgrupper grundade sig i antagandet att diskussionen däri skulle bli mer omfattande. Vi 

utgick med andra ord från att det skulle vara enklare att diskutera ett känsligt ämne i en grupp 

där enbart det egna könet var representerat. Studien avgränsades genom att vi valde ut flertalet 

grundskolor i en mellanstor svensk stad med inriktning på niondeklassare som informanter. 

Valet av denna åldersgrupp grundar sig dels i att många ungdomar i denna ålder har börjat 

utforska sin egen sexualitet och att intresset för sexualitet ökar, dels i att förhållandevis få 

studier har fokuserat på denna ålderskategori.  

 

Syftet med uppsatsen kan preciseras genom följande frågeställningar: 

 

• Vilka föreställningar har ungdomarna gällande fenomenet sexualitet?  

• Vilka faktorer och förhållanden lyfter ungdomarna fram som viktiga för hur dessa 

föreställningar formas? 

• Finns det några skillnader mellan tjejers och killars föreställningar om sexualitet? Om 

så är fallet, vilka? 

 

Teori  
I den här delen av uppsatsen vill vi klargöra vilka teoretiska utgångspunkter som ligger till 

grund för det fortsatta arbetet med studien. Vi kommer att beskriva vilka förhållningssätt vi 

utgår ifrån när det gäller sexualitet, kön och genus samt identitetsskapande eftersom vi anser 

att dessa faktorer är viktiga och perspektivgivande för hela studien. 

Sexualitet 
Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv belyser forskare sexualitet som en social, kulturell 

och historisk konstruktion. Med det menas att varje samhälle konstruerar en syn på sexualitet 

som individer tar till sig och lever efter. Avviker individer från denna syn kan de uppfattas 

som onormala och avvikande.27 Socialantropologen Fanny Ambjörnsson ser på sexualitet ur 

ett konstruktivistiskt och genusrelaterat perspektiv. Hon menar att sexualitet innefattar så 

mycket mer än enbart könsumgänge och samlag. Det kan handla om ordning av blickar, 

                                                 
27 Lundgren och Sörensdotter, 2004, s 16f. 
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begär, känslor, sociala relationer och skvaller.28 Vi har i denna studie valt att ansluta oss till 

Ambjörnssons definition av sexualitet eftersom vi precis som hon utgår ifrån att sexualitet kan 

vara så mycket mer än just könsumgänge och samlag. Då majoriteten av de informanter som 

ingår i vår studie på grund av sin ringa ålder troligtvis ännu inte har någon erfarenhet av just 

samlag och könsumgänge, är de begrepp som Ambjörnsson betraktar att sexualitet innefattar 

det perspektiv vi antagit i vårt arbete med studien. Detta är också orsaken till att vi valt att 

benämna sexualitet som ett fenomen i denna studie. Det vill säga, vi tänker oss att den 

benämningen inbegriper både mer allmänna föreställningar om sexualitet och eventuella 

personliga erfarenheter. 

Genus och kön 
Samhället är uppbyggt av individer av två olika kön som hela tiden interagerar med varandra. 

Denna studie handlar om ungdomar av båda könen, det vill säga unga kvinnor och unga män. 

Vi utgår ifrån att kön är något biologiskt, alltså något som en individ föds med, medan genus 

är något som en person utvecklar under påverkan av samhällets socialt rådande kultur, normer 

och förväntningar. Historikern och kvinnoforskaren Yvonne Hirdman menar att begreppet 

genus skapats för att särskilja det biologiska könet från det socialt konstruerade. Hirdman vill 

att genus ska förstås och användas som ett begrepp för att vi ska kunna se hur människor 

formas till man och kvinna. Hon menar att det under hela mänsklighetens historia har funnits 

en manlig dominant ställning i tänkande kring kön. Precist talas det om vad en kvinna är, bör 

vara och vad en kvinna kan och inte kan göra utifrån ett manligt tänkande där mannen är 

normbärande.29 Indelningarna i kvinnligt och manligt leder enligt Hirdman till ett stereotypt 

genuskontrakt på samhälls- och individnivå. Detta kontrakt kan ses omfatta den uppsättning 

av föreställningar om hur män och kvinnor ska bete sig mot varandra i olika situationer eller 

ge oss människor mallar för vad som anses vara kvinnligt och manligt.30 Dessa normbärande 

föreställningar gäller för både kvinnor och män menar Hirdman.31

Identitetsskapande 
Eftersom studien handlar om ungdomar och sexualitet anser vi att teorier om 

identitetsskapande är en relevant utgångspunkt. Vi utgår ifrån att identitet inte är något 

medfött utan något som ungdomar skapar och utvecklar i interaktionen med andra människor i 

deras omgivning. Enligt den tyske pedagogikprofessor Thomas Ziehe, som bland annat 

                                                 
28 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig: Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer, Stockholm 2003, s 16f. 
29 Yvonne Hirdman, Genus: Om det stabilas föränderliga former, Malmö 2001, s 23. 
30 Hirdman, 2001, s 129f. 
31 ibid, s 84f. 

  9



intresserat sig för identitetsskapande, pågår det i dagens moderna samhälle en frigörelse från 

gamla traditioner och normer.32 Genom denna sociokulturella frigörelse upplevs identitet inte 

längre som något ungdomar ärver från tidigare generationer och som sedan under hela livet 

påverkar dem. Idag kan ungdomar prova, förändra och omformulera sin egen identitet, menar 

Ziehe.33 Genom bland annat massmedier kan ungdomar i dagens samhälle ta del av och 

uppleva många olika livsstilar. Den mediala framställningen av dessa livsstilar leder till att 

ungdomar är tvungna att göra val, de måste välja något men även välja bort något annat.34 

Denna kulturella frigörelse och valmöjligheterna leder till att individen kan känna sig friare. 

Ziehe anser att när normer och värderingar frigörs vidgar detta spelrummet för den egna 

identitetsutvecklingen. Individer kan vänta, drömma och önska sig mer men även jämföra sig 

med andra individer. Denna frihet har dock inte endast fördelar utan leder också till att man 

som individ uppmärksammar vad som har valts bort eller vad man gått miste om. Detta kan 

enligt Ziehe leda till en känsla av krav och förväntningar vilket i sin tur påverkar vad som är 

möjligt att göra med och av sig själv. Individen har ett ansvar för sig själv och som Ziehe 

uttrycker det en socialt vedertagen plikt att bli något.35 Från att ha uppfattat kroppen som ett 

naturgivet faktum och ett öde, menar Ziehe att individer i dag i allt högre grad görs ansvariga 

för sina kroppar, sitt yttre och sin klädsel. Med sin kropp kan en individ visa något och göra 

den till ett tecken för sin identitet.36  

 

När det gäller sexualitet och sexuella relationer menar Ziehe att det i dagens samhälle är svårt 

att göra skillnader mellan ungdomsliv och vuxenliv. Tidigare har vuxenblivandet inneburit att 

individen måste forma sitt sexuella liv i förhållande till föräldrar och den omgivande sociala 

miljön. I dagens samhälle kan ungdomar ha mer varierande sexuella erfarenheter än sina 

föräldrar vilket gör att det är svårt att utläsa gränserna mellan ungdomstiden och vuxenlivet.37 

Ziehe menar vidare att dagens ungdomar tar till sig och får kunskaper kring sexualitet, bland 

annat genom medier och skola, i större utsträckning än tidigare. Detta leder till att ungdomar 

redan har en visuell erfarenhet av sexualitet när de sedan skaffar sig egna konkreta 

erfarenheter. På grund av detta menar Ziehe att ungdomar i dag inte kan göra egna 

erfarenheter fullt ut, utan att de redan skaffat sig erfarenheter i form av tolkningsmönster. När 

sedan ungdomar får erfarenheter av sexualitet jämförs dessa med tidigare införskaffade 

                                                 
32 I Sverige är Ziehe även en ansedd kultur- och samhällsanalytiker.  
33 Thomas Ziehe, Ny ungdom: Om ovanliga läroprocesser, Malmö 1986, s 25. 
34 Thomas Ziehe, Kulturanalyser: Ungdom, utbildning, modernitet, Stockholm 1993, s 36. 
35 Ziehe, 1986, s 32f. 
36 Ziehe, 1993, s 24. 
37 ibid, s 35. 
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tolkningsmönster. Vad än ungdomar idag bestämmer sig för att göra, vad de gör och vad de 

väljer att börja med, finns detta redan producerat i samhälleliga bilder och tolkningar vilka har 

en stark inverkan på hur ungdomarna väljer att göra.38

 

Den brittiske sociologen Anthony Giddens framhåller i likhet med Ziehe att individer i dag 

står inför en mängd olika val i sitt identitetsskapande. Giddens menar att individer i dag ställs 

inför en komplex mångfald av val samtidigt som det i dagens samhälle ges liten hjälp när det 

gäller vägledning i valet, vilket kan få konsekvenser i sig. En av de konsekvenser som 

Giddens tar upp är livsstilens dominans och betydelse för individen. Även Giddens påpekar 

att det i massmedierna presenteras en mängd olika livsstilar. Eftersom det i dagens samhälle 

finns en mångfald av livsstilar att välja emellan menar Giddens att en livsstil är något som en 

individ förvärvar snarare än att den går i arv. De val som en individ gör visar för omgivningen 

vem man vill vara och utgör själva kärnan i självidentiteten, dess skapande och 

återskapande.39 Självet beskriver Giddens som ett reflexivt projekt som varje individ själv 

ansvarar för. Vi är de vi gör oss till. Reflexiviteten av självet är fortlöpande och allomfattande 

med vilket Giddens menar att en individ kontinuerligt måste ställa sig frågor om vad som 

händer i olika situationer och hur denna situation kan användas för att förändra självet. 

Reflexiviteten omfattar även kroppen där kroppen inte bara ses som ett passivt objekt utan 

även som ett handlingssystem. Genom att använda kroppsmedvetenheten som ett medel för att 

skapa ett åtskilt själv, kan en individ visa vem denna är inför sin omgivning.40 Tidigare har 

det, menar Giddens, funnits en tydlig skillnad i synen på fortplantning och njutning när det 

gäller sexualitet. På grund av att det på senare tid skapats en förbindelse mellan sexualitet och 

intimitet har sexualiteten avskiljts från synen att endast höra samman med fortplantning. 

Giddens menar vidare att sexualiteten numera kan ses som ett medium för eget 

självförverkligande liksom ett uttryck för intimitet.41

 

Metod och tillvägagångssätt  
Nedan kommer vi att redovisa vald metod samt hur vi har använt oss av denna. Vi kommer 

även att beskriva vårt urval och de etiska överväganden vi gjort. Eftersom vi har använt oss av 

                                                 
38 Thomas Ziehe, "Kulturell friställning och narcissistisk sårbarhet", i Johan Fornäs, Ulf Lindberg & Ove Sernhede (red.) Ungdomskultur: 

Identitet och motstånd, Stockholm 1984, s 159f. 
39 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet: Självet och samhället i den senmoderna epoken, Göteborg 1997, 100f. 
40 ibid, 95f. 
41 ibid, 196. 
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fokusgruppsintervjuer kommer metoden ifråga att förklaras för att ge kännedom om hur vårt 

arbete med studien fortlöpt. 

 

Kvalitativ metod 
Vi har i studien använt oss av en kvalitativ forskningsansats. Enligt Staffan Larsson, Fil. dr i 

pedagogik, innebär användandet av kvalitativ metod att forskaren med hjälp av denna metod 

vill karaktärisera något, det vill säga beskriva dess egenskaper.42 De som använder sig av en 

kvalitativ forskningsmetod intresserar sig, enligt Martyn Denscombe, professor i social 

forskning, för betydelser och de olika sätt som människor förstår saker på liksom för 

människors beteendemönster. Det som forskaren försöker fånga är individers handlingar och 

handlingarnas betydelser. Vidare menar Denscombe att forskare som använder sig av 

kvalitativ metod försöker skapa helhetsbeskrivningar av det som undersöks. Kvalitativ data 

består huvudsakligen av ord som är produkten av en tolkningsprocess. Dessa data produceras 

medan de tolkas och används av forskaren.43 Det är det som ungdomarna uttrycker under 

diskussionerna som vi i studiens analysdel kommer att tolka för att sedan analysera och se om 

vi kan urskilja mönster och samband. Eftersom vi i studien är ute efter ungdomars 

föreställningar med fokus på valt fenomen, är vårt val av metod fokusgruppsintervjuer. Med 

denna metod kan vi undersöka ungdomarnas helhetsbeskrivning av fenomenet precis som 

Denscombe beskriver att forskare gör i kvalitativa metoder. 

 

Fokusgruppsintervjuer 
Fokusgruppsintervjuer syftar till att få en djupare förståelse av människors tolkning av ett 

fenomen. Metoden används för att undersöka föreställningar, attityder, kunskaper och 

värderingar inom ett på förhand givet ämne. Detta tar kommunikationsforskaren Victoria 

Wibeck upp, en forskare som inte bara använt sig av denna metod i sina egna undersökningar 

utan som också ägnat tid åt att utveckla denna metod. Fokusgruppsmetoden innebär enligt 

Wibeck, att intervjuarens styrande roll minskar och målet är att informanterna, det vill säga de 

som deltar i studien, hela tiden får diskutera ett från början givet ämne fritt med varandra.  

Intervjuaren i fokusgrupper kallas för moderator och det som är specifikt med metoden är att 

moderatorn inte behöver hålla samtalet vid liv genom att introducera nya frågeställningar utan 

det som är intressant är hur deltagare i en viss grupp tillsammans tänker om ett givet ämne 

                                                 
42 Staffan Larsson, Kvalitativ analys: Exemplet fenomenografi, Lund 1986, s 7. 
43 Martyn Denscombe, Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, Lund 2000, s 243f. 
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eller fenomen istället för att fokusera på hur en enskild individ tänker.44 Fördelarna med att 

använda fokusgrupper i denna studie anser vi vara att informanterna har stora möjligheter att 

ta upp nya ämnesaspekter och använda sig av egna ord för att beskriva sina tankar och 

upplevelser. Fokusgrupper kan, enligt Wibeck, underlätta öppenhet och information om 

sådant som är känsligt. Detta eftersom det är deltagarna som diskuterar och inte moderatorn 

som ställer känsliga frågor utan ämnena kommer upp under deltagarnas diskussion. En person 

som vågar berätta om något känsligt kan bidra till att andra personer i gruppen också vågar 

öppna sig.45 I denna studie har vi valt att använda oss av halvstrukturerade 

fokusgruppsintervjuer vilket innebär att vi har utgått från en struktur där vi som moderatorer 

inte varit styrda av vilken ordning olika ämnen har diskuterats. Interaktionen i gruppen blir 

således utan större påverkan från oss moderatorer och i stället har informanterna uppmuntrats 

att prata om olika aspekter kring fenomenet sexualitet i den ordning de själva valt och som 

förefallit naturligt vid det givna tillfället. 

 

Problematik kring gruppintervjuer 
Ett problem med gruppintervjuer kan vara att deltagare undviker att ta upp för dem känsliga 

aspekter, det som de tycker avviker från normen, med rädsla för att ses som annorlunda. Ett 

annat problem kan vara gruppkonstellationen. Känner deltagarna varandra sedan tidigare kan 

de på grund av detta undvika att ta upp vissa aspekter. Detta eftersom gruppdeltagarna redan 

har diskuterat aspekterna inom gruppen och därmed vet vad de övriga tänker kring dessa och 

anser det därför onödigt att ventilera dem ytterligare. Det kan vara svårt för moderatorn att 

upptäcka sådana tendenser eftersom moderatorn inte är bekant med informanterna inom 

gruppen. Det finns också i gruppintervjuer en möjlighet att bilda allianser samt utesluta vissa 

personer i samtalet. Det kan bidra till att tillbakadragna personer kan få svårigheter att komma 

till tals.46 Jan Trost, professor och forskare i sociologi samt socialpsykologi, menar att 

användandet av fokusgruppsintervjuer för med sig speciella etiska problem till skillnad från 

enskilda intervjuer. Trost menar att det som sägs under gruppintervjuerna förekommer i en 

social kontext där deltagarna under sessionen tar del av vad en enskild individ säger och gör. 

Deltagarna kan alltid lita på moderatorns tystnadsplikt men denna tystnadsplikt gäller inte för 

övriga informanter. Detta kan i sin tur, menar Trost, leda till att informanterna inte informerar 

om sådant som de inte vill att någon annan ska känna till.47 Vi ansåg dock att fördelarna med 

                                                 
44 Victoria Wibeck, Fokusgrupper: Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, Lund 2000, s 42. 
45 Victoria Wibeck, Genmat i fokus: Analyser av fokusgruppssamtal om genförändrade livsmedel, Linköping 2002, s 66.  
46 Wibeck, 2000, kap 8. 
47 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, Lund 2005, s 24f. 
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fokusgruppsintervjuer övervägde nackdelarna och att metoden var bäst lämpad för att uppnå 

syftet med vår studie.  

 

Studiens upplägg, urval och genomförande 

Skolval 
För att avgränsa vår studie valde vi att kontakta flertalet av de skolor på den ort där 

insamlandet av det empiriska materialet sedan ägde rum. Eftersom arbetet med studien var 

tidsbegränsad till tio veckor utgick vi från att sex gruppintervjuer var ett lämpligt antal för att 

erhålla ett tillräckligt stort material. För att gardera oss om någon eller några av skolorna 

skulle avböja deltagandet kontaktade vi fler skolor än det tänkta antalet intervjuer. Genom att 

skicka ut ett missiv, ett informationsbrev om studien, till rektorerna på de utvalda skolorna 

kom vi i kontakt med ungdomar som var intresserade av att delta i gruppintervjuerna.48 I 

missivet presenterade vi oss själva samt beskrev syftet med studien samt vilken metod studien 

skulle grunda sig på. Under de veckor som följde tog vi telefonkontakt med berörda skolor för 

att undersöka om intresse av att delta i studien fanns. De skolor som valde att delta har vi 

sedan haft ytterligare telefon- och mailkontakt med för att komma överens om när vi skulle 

träffas och vilka elever som skulle delta. Samtliga skolor som valde att delta i studien hade en 

önskan om att själva få välja vilka elever som skulle delta med motiveringen att pedagogerna 

ansåg sig ha bäst inblick i vilka elever som hade möjlighet av att delta. Viktigt att poängtera 

är trots detta förfarande att det var eleverna själva som valde att delta i studien efter att ha fått 

information av berörd pedagog.  

 

Val av informanter samt etiska överväganden 
Allt vårt empiriska material grundar sig på gruppintervjuer i könshomogena grupper.49 Valet 

av denna typ av intervju, i tjej- respektive killgrupper, grundar sig på vårt antagande att 

ungdomarna troligtvis känner sig tryggare i grupper representerade av det egna könet när de 

ska diskutera ett känsligt ämne, något som även Wibeck påpekar.50 Alla ungdomar som har 

intervjuats går i grundskolans år nio, alltså ungdomar i 15 års ålder. Valet av denna 

åldersgrupp grundar sig framförallt i att många av ungdomarna i denna ålderskategori har 

börjat utforska sin egen sexualitet och deras intresse för sexualitet i denna ålder ökar. I vår del 

                                                 
48 Se bilaga 1. 
49 Könshomogena grupper innebär att det bara finns ett kön representerat, antingen tjejer eller killar. 
50 Wibeck, 2000, s 51.  
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om tidigare forskning har vi tagit upp Forsbergs studie som behandlar sexualitet i förhållande 

till etnicitet. Eftersom det bland informanterna i den studie vi gjort inte deltagit någon med 

utländsk bakgrund har etnicitet inte varit en aktuell variabeln för studien. 

  

Eftersom deltagande elever inte var myndiga blev de tilldelade ett brev med förfrågan om 

samtycke från berörda föräldrar. Brevet med samtycket lämnade sedan eleverna in påskrivet 

till berörd pedagog, som bifogade det till oss, eller så överlämnade ungdomarna det till oss i 

samband med intervjutillfället.51 I detta brev, liksom i det tidigare utskickade missivet, 

informerade vi kortfattat om de etiska riktlinjerna som Vetenskapsrådet anser att en forskare 

bör rätta sig efter. Vetenskapsrådet tar upp fyra huvudkrav på forskningen för att skydda de 

individer som deltar i forskningen.52 Dessa fyra huvudkrav är informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. Med informationskravet menar Vetenskapsrådet att 

forskaren ska informera informanterna om undersökningens syfte, vilket gjordes både före 

och i samband med varje intervjusession. Ungdomarna informerades även om att de när som 

helst under intervjutillfället kunde avbryta sitt deltagande. Detta behandlar även 

samtyckekravet som innebär att de deltagande har rätten att bestämma över sin medverkan i 

studien. För att ungdomarna skulle få delta har även föräldrarna givit sitt samtycke genom en 

godkännande underskrift på det brev som de fick hem. Forskaren bör även behandla uppgifter 

i undersökningen enligt konfidentialitetskravet. Med det menas att deltagande personers 

identitet inte ska kunna utläsas i analysmaterialet. Detta har vi eftersträvat i vårt 

analysmaterial genom att alla informanter har givits pseudonymer.  

Informantgruppen 
Studien grundar sig på sex halvstrukturerade fokusgruppsintervjuer och baseras på tre tjej- 

respektive tre killgrupper, sammanlagt 14 killar och 13 tjejer. Wibeck menar att ett lämpligt 

deltagarantal vid denna form av intervju är minst fyra och max sex personer.53 Deltagarantalet 

i grupperna har varierat från intervju till intervju och har med ett undantag fallit inom ramen 

för Wibecks rekommendationer. Denna intervju hade ett deltagarantal på tre personer vilket 

berodde på att en av informanternas samtyckebrev hade förkommit.54  

                                                 
51 Se bilaga 2. 
52 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, s 6. 
53 Wibeck, 2000, s 50. 
54 Därav kunde vi inte tillåta att denna informant deltog i intervjusessionen. Efter överläggande valde vi, trots detta låga antal, att genomföra 

intervjun. Dels för de berörda ungdomarnas skull, de som visat intresse av att delta, samt för att vi ansåg att intervjun ändå kunde 
resultera i ett användbart material. Vi tror dock inte att detta har påverkat studiens resultat nämnvärt eftersom diskussionen i gruppen, 
som visade sig i arbetet med analysen, resulterade i ett för oss användbart material. 
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Intervjugenomförandet 
För att uppfylla studiens syfte konstruerade vi innan intervjuerna en så kallad intervjuguide 

som skulle fungera som en mall för oss som moderatorer under intervjuerna.55 

Intervjuundersökningen skulle dels leda till ett material med syfte att kunna belysa och 

analysera ungdomars föreställningar om fenomenet sexualitet och dels ett material med syftet 

att kunna belysa och analysera hur ungdomarna ansåg att dessa föreställningar formats. För att 

kontrollera om intervjuguiden fungerade som tänkt valde vi att genomföra två pilotintervjuer, 

en tjej- respektive en killgrupp, på en gymnasieskola. Att valet föll på en gymnasieskola 

berodde på tidsbegränsning. Genom att välja elever som fyllt 18 år behövde vi inte skicka ut 

ett samtyckesbrev till deras föräldrar. När pilotintervjuerna var genomförda utvärderade vi 

intervjuguiden och formulerade om någon enstaka fråga. 

 

På förhand hade vi, i kontakten med de skolor vi skulle besöka, undersökt möjligheten av 

tillgång till ett grupprum där vi ostört skulle kunna genomföra intervjuerna. Vi försökte vara i 

god tid i grupprummet innan informanterna kom för att hinna förbereda intervjun samt för att 

ställa i ordning möblemanget i ett försök att skapa en så gemytlig intervjumiljö som möjligt. 

Valet av grupprum är viktigt vid genomförandet av fokusgruppsintervjuer för att 

informanterna ska känna sig avslappnade. Wibeck menar att det är en fördel om deltagarna 

placeras kring ett runt bord eftersom detta skall leda till att interaktionen mellan 

informanterna ökar på grund av att de då hela tiden kan ha ögonkontakt.56 Detta försökte vi 

alltid att uppnå men eftersom inte alla grupprum var utrustade med runda bord blev detta 

omöjligt att ta hänsyn till. Dock försökte vi placera ut stolarna så att informanterna hela tiden 

hade möjlighet till ögonkontakt med varandra vilket vi ansåg vara det viktigaste för att 

upprätthålla diskussionen mellan deltagarna.  

 

Varje intervjusession började med att vi presenterade oss, syftet med vår studie samt upplyste 

informanterna om att sessionen inte var något kunskapstest utan att det var deras 

föreställningar vi var ute efter. Vi var också noga med att tala om för ungdomarna att vi som 

moderatorer skulle ha en tillbakahållen roll och att det var de som skulle diskutera och att vi 

eventuellt kunde ställa en del följdfrågor för att täcka in områden som inte behandlats men 

som var relevanta för studien. Informanterna fick också en möjlighet att ställa eventuella 

frågor som de funderat över. Eleverna upplystes även om att intervjuerna spelades in på 
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kassettband och att materialet endast skulle användas av oss moderatorer. Vi informerade 

också om Vetenskapsrådets tidigare nämnda forskningsetiska regler. Vid inledningen av 

samtliga intervjuer uppmuntrades informanterna att inleda och hålla en diskussion kring en 

formulerad fråga eller visad bild. Vi inledde varje session med att visa en så kallad 

triggerbild.57 Denna bild visades för att intervjun skulle leda in deltagarna på det aktuella 

ämnet. När diskussionen kring bilden ebbat ut började vi arbeta utifrån vår intervjuguide. 

Frågorna i intervjuguiden behandlades inte alltid i given turordning utan utgick oftast utifrån 

vad informanterna ventilerat kring tidigare ställd fråga. Under tiden antecknade vi vissa 

nyckelord från diskussionen för att på så sätt kunna ställa uppföljningsfrågor om det skulle 

behövas men även som ett stöd för oss vid den avslutande sammanfattningen av 

intervjutillfället. 

 

Intervjuerna varade från 20 till 50 minuter och variationen på intervjuernas längd antar vi 

beror dels på gruppsammansättningarna och dels på oss som moderatorer. I en av grupperna 

märktes det tydligt att sexualitet var ett väldigt känsligt ämne att diskutera då intervjutillfället 

innehöll mycket skratt och fniss och vi upplevde att deltagarna kanske inte vågade säga vad 

de tyckte eftersom det fanns tydliga spänningar inom gruppen, vilket kan vara en anledning 

till intervjuns korta längd. Att vår roll som moderatorer stärktes under den pågående 

intervjuprocessen och att intervjusituationerna fick en mer avslappnad karaktär kan också vara 

en bidragande orsak till att intervjuerna blev längre. 

Som hjälpmedel vid alla fokusgruppsintervjuerna använde vi oss av en kassettbandspelare för 

att dokumentera diskussionerna. Efter genomförda intervjuer lyssnade vi igenom det 

inspelade materialet för att skapa oss en helhetsbild av vad som sagts under intervjun. Efter 

avlyssnandet började vårt arbete med transkriberingen, det vill säga att ordagrant skiva ner 

intervjun i dess helhet. Med ordagrant menar vi ungdomarnas talade språk för att bevara deras 

speciella sätt att uttrycka sig. I materialet har även lagts in små markeringar när informanterna 

verkat tveksamma eller gjort ett uppehåll för att sedan fortsätta meningen. Det har vi markerat 

med punkter inom klammer: […]. Några av informanterna gjorde också gester kopplat till ett 

speciellt ljud under intervjuerna. För att förtydliga dessa gester har vi inom klammer beskrivit 

gesten. Vi har även valt att markera de ord som informanterna betonade genom att skriva dem 

i fetstil. När materialet var färdigtranskriberat läste vi noggrant igenom materialet ett antal 
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gånger för att skaffa oss en överblick av det. Detta förberedande analysarbete skedde hela 

tiden parallellt med det fortsatta arbetet av materialinsamlingen.  

Analysmetod 
I det konkreta analysarbetet har vi valt att använda oss av en horisontell innehållsanalys. 

Metoden lämpar sig, enligt Wibeck, väl för material som grundar sig på flera liknande 

grupper, vilket vår studie gör eftersom vi pratat om fenomenet sexualitet med ungdomar 

tillhörande samma ålderkategori.58 Genom att välja denna form av analys har vi försökt 

komma åt de innehållsliga aspekterna av det som sagts under diskussionerna. Analysen 

började med att det transkriberade materialet delades in i övergripande områden i enlighet 

med hur vi formulerat frågorna i intervjuguiden. I syfte att finna trender och mönster kodades 

därefter materialet, vilket innebar att vi delade upp det i tematiker mot bakgrund av det som 

framkom under intervjuerna. I vår analys har även fokus på frågeställningarna varit till hjälp 

för att sortera och sammanställa materialet. Arbetet med denna form av analysmetod innebär 

att vi i uppsatsens analys kommer att redovisa teman som varit återkommande i alla grupper.  

 

Analys 
Analysen i denna studie är disponerade i olika teman. Till att börja med kommer vi att 

behandla ungdomars föreställningar om sexualitet och presentera de föreställningar vi har 

funnit att niondeklassare har när det gäller fenomenet sexualitet. Avsnittet är uppdelat efter de 

olika teman vi har kunnat utläsa i vårt insamlade material. Under varje tematik kommer vi 

även att belysa vilka faktorer och förhållanden som ungdomarna själva lyfter fram som 

betydelsefulla för hur deras föreställningar formats. Parallellt i den löpande analystexten 

presenterar vi också de likheter och skillnader vi har kunnat utläsa när det gäller killars och 

tjejers föreställningar om sexualitet.  

 

Ungdomars föreställningar om sexualitet 
Det vi tydligt kunde urskilja i intervjuerna kring samtalen om sexualitet, var att ungdomarna 

vanligtvis inte använde denna term i sitt vardagliga tal utan förklarade det som att det var ett 

ordval som endast vuxna använde sig av. Ungdomarna i vår studie använde sig i stället av 

olika begrepp som alla kan innefattas i de språkliga formuleringarna kring sexualitet. Några 

av de uttryck de använde sig av för att förklara ordet samlag var till exempel att sätta på eller 
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att knulla.59 Ett annat exempel är då ungdomarna skulle prata om de manliga respektive 

kvinnliga könsorganen och då använde sig av ord som kuk och fitta för att förklara dessa.60 På 

detta sätt uttryckte sig Gustav i vår första intervju, när vi frågade dem vad de tyckte att 

sexualitet var. – Nä, jag tänker inte så mycket […] sexualitet låter som, det är ju inget ord 

man använder själv så det låter typ så här […] lärarord.61 Den här uppfattningen kunde vi 

även urskilja i de följande fem intervjuer som ingår i denna studie – en uppfattning som 

delades av både killar och tjejer. Det som ungdomarna refererade till när vi talade om 

sexualitet har legat till grund för tematiseringen av vår analys och av resultatredovisningen. 

De tematiker vi funnit i intervjuerna är kärlek, sex, sexuell läggning samt moraliska aspekter.   

Kärlek 
De flesta ungdomarna i vår studie ansåg att kärlek och sexualitet är något som är starkt 

sammankopplat, ett förhållande som stämmer väl överens med vad som tidigare forskning på 

det här området kommit fram till.62 Karin Edgardhs undersökning visade att tjejer i allt större 

utsträckning än killar ansåg att sex och kärlek var sammanlänkade men att skillnaden mellan 

könen var liten.63 I vår studie uttryckte både tjejer och killar att kärlek var behövligt i en 

sexuell relation. Fanns det inte kärlek i relationen var åtminstone någon form av känslor 

nödvändiga. En av tjejerna uttryckte detta genom att säga – Ja, man kan tycka om den 

personen men man behöver inte vara kär i den personen.64 Tjejerna antog däremot att killar 

inte betraktade kärlek som en lika viktig faktor, utan att killar kunde ha relationer utan någon 

som helst känslomässig involvering.   

 
Marie-Helen: Kärlek, det måste nästan vara kärlek alltså. Att man ska tycka om den personen. 
Eva-Karin: Ja man kan tycka om den personen men man behöver inte vara kär i den personen. 
Anna-Stina: Jo. 
Eva-Karin: Näeej. 
Anna-Stina: Så är det också mer ibland killar. Tjejer är så här typ att man blir av med oskulden och 

det ska vara så speciellt och så här och killarna första bästa. 
Marie-Helen: Ja men det är ju så. 
Anna-Stina: Ja de kan ta vem som helst bara de har fitta ungefär.65

 
Den här uppfattningen visade sig dock inte stämma under intervjuerna med killarna där de 

flesta ansåg att kärlek var viktig i relationer. Margareta Forsberg betonar att ungdomar enligt 

                                                 
59 Intervju 1 genomförd 20061117 med fem killar; Intervju 4 genomförd 20061124 med tre tjejer. 
60 Intervju 4. 
61 Intervju 1. 
62 Se exempelvis Forsberg, 2006; Bäckman, 2003. 
63 Edgardh, 1992, s 37. 
64 Intervju 4. 
65 ibid. 
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flera studier anser att sexuella handlingar bör höra hemma i kärleksrelationer.66 I vår studie 

ansåg både tjejer och killar att det fanns de, inom både tjej- och killgrupper, som avvek från 

detta kärlekstänkande ideal. Killarna uttryckte dock under intervjuerna att tjejerna hade större 

behov av en mer romantisk relation. – Ja, typ tjejer vill att man ska vara tillsammans och så 

där vara kära […] tjejer […] men killar kan typ ha sex när som helst.67 Det verkade finnas en 

underliggande föreställning i alla intervjuer att killar, liksom när det gäller Martin i citatet 

ovan, hade enklare att bortse från det kärlekstänkande idealet och kunde ha sexuella relationer 

utan att känslor var inblandade. Ungdomarna framhöll att kärleksidealet också kunde 

användas i syfte att lura det motsatta könet. Genom att uttala känslor av kärlek kunde man 

eventuellt manipulera den andra till sexuellt umgänge. När detta sedan hade skett avslöjades 

det verkliga syftet, det vill säga att det enbart var ett sexuellt umgänge med personen i fråga, 

man var ute efter och inte en kärleksrelation. Så här resonerade Beata om detta: 

 
Ja om vi säger nu [...] jag kanske är jättekär i en kille och så säger han att han är kär i mig fast han inte är det. Så 

tror jag killar kan också bete sig. Så här jag kan säga att jag är kär då kanske hon vill ha sex med mig. Sen när vi 

har haft sex då kan ju han bara säga men jag har ju aldrig varit kär i dig och vill inte ha dig och så tror jag att det är 

lite också.68

 

Vi vill poängtera att tjejerna uppvisat en försiktigare inställning till kärlekslösa och tillfälliga 

relationer vilket vi tolkar som en rädsla för att få ett så kallat dåligt rykte. Vi kommer att 

behandla detta mer ingående under rubriken moraliska aspekter. Mycket av föreställningarna 

kring kärleksidealet kan med all sannolikhet kopplas till de normer som i dag florerar i 

samhället och som direkt eller indirekt kan styra vad killar och tjejer bör och inte bör göra. 

Margareta Forsberg menar att även om skillnaderna visar sig vara små mellan killar och tjejer 

finns det ändå tydliga normer för hur killar och tjejer bör förhålla sig till sexualitet och kärlek. 

Dessa normer ser olika ut för könen men båda bör ha sexuellt umgänge inom en 

kärleksrelation.69 Enligt gällande genusnormer har det dock visat sig mer legitimt för en kille 

att ha sexuellt umgänge utanför en etablerad kärleksrelation än vad det är för en tjej. 

Enligt ungdomarna i vår studie visade massmedier en bild av att sexuella relationer är något 

som kan tas lätt på. Många av ungdomarna kopplade det till dagens TV- program och 

framförallt då till de så kallade såporna. Anna säger: – Ja, men det är överallt, såpoperor och 

man ser alltså sånt här sex och kärlek och allting sånt här hela tiden. […] Överallt typ.70 

                                                 
66 Forsberg, 2000, s 20. 
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68 Intervju 6 genomförd 20061128 med fem tjejer. 
69 Forsberg, 2000, s 23. 
70 Intervju 2 genomförd 20061117  med fem tjejer. 

  20



Ungdomarna uppfattade att den mediala bilden inte i så hög grad tog upp kärleksidealet utan 

endast förmedlade ytliga sexuella handlingar. Ebba, Kajsa och Theres fortsatte och höll med 

Anna i hennes uppfattning om TVs inverkan på kärleksidealet och på sexuella handlingar. 

 
Ebba: Jag tror att tittar man på det så tror man att unga har sex hela tiden och då kanske man 

själv får för sig att det är så och så gör man det för att man tror att alla andra gör det. 

Kajsa: Ja man får fel uppfattning om det är så. 

Anna: Mmm. 

Ebba: Ja genom TVn. 

Theres: Liksom att det är så okänsligt och så liksom men man är ju van vid att se det på TVn så 

man blundar för det på ett annat sätt när man liksom får in det varje dag.71

 

Samtidigt menar Theres att eftersom de i stort sett dagligen utsätts för mediala intryck 

uppfattas dessa intryck som normala. Trots att de blir 'normala' kan de dock uppfattas som 

okänsliga.  

Sex 
Eftersom studien behandlar föreställningar kring fenomenet sexualitet kom diskussionerna 

med ungdomarna att handla mycket om sex, det vill säga sexuella handlingar. Flertalet av 

diskussionerna kom att handla om samlagsdebuter och om ungdomars olika sexuella 

relationer men även om pornografi. Därför har en underrubrik om sex kontra pornografi lagts 

till i denna del. Här finns också en del som behandlar grupptryck och sexualitet. I mångt och 

mycket ansåg både tjejerna och killarna att de tyckte och tänkte lika när det gällde sex. I 

samtliga intervjuer framkom det dock att killarna ansågs ha ett annat sätt att förmedla det på. 

Tjejerna pratade endast med sina närmaste kompisar medan killarna kunde tala mer öppet och 

med flera personer i sin omgivning om sex.  

 
Theres: Killar det känns som om dom påverkar varandra väldigt mycket så här. 

Anna: Ja håller på och skryter och så där. 

Theres: Ja. 

Ebba: Medans vi liksom håller tyst om det och så där. 

Anna: Eller vi är lite mer försiktigare. 

Kajsa: Vi pratar inte med alla om det.72

Leo: Nä i alla fall dom tjejer jag har pratat med har sagt att de pratar om sex men inte om just 

dom sakerna som killar gör. Liksom. 

Timmy: Jag har hört att när det bara är tjejer då blir det ganska mycket prat om sex fast när det 

kommer in en kille då håller dom tyst. 

Leo: Är det vissa saker då har jag hört är det vissa saker håller dom för sig själva men som vi 

killar som vi [blir avbruten]. 

Timmy: Delar gärna med oss. 
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Leo: Det är ju liksom helt naturligt att prata om. Det är ju ingenting vi skäms över eller vad 

man ska säga. Men sen liksom om man [blir avbruten]. 

Timmy: Jag tycker inte det är så mycket att skämmas över.73

 

I samband med diskussioner om sex nämndes också medier som enligt informanterna 

förmedlade både negativa och positiva inslag när det gällde sex. Många av informanterna 

tyckte att medierna gav en bild av att vilja skynda på sexdebuten medan föräldrar hade en 

tillbakahållande effekt vilket ungdomarna upplevde som något positivt. 

 
Anna: Ja typ i alla så här typ Veckorevyn och Frida o alltid på 

framsidan står det ju typ alltid något om sex. 

Theres: Ja typ sida för att man ska köpa den tidningen. 

Anna: Ja precis tio nya alltså sätt jag vet inte men typ alltid olika 

grejer typ tio olika sätt att förföra en kille åh bla bla bla bara 

för att man ska köpa tidningen. 

Ebba:  Kollar man på en tidning så står det typ så här så är det bara 

massa olika sätt.  

Anna: Ja.74

 
Kajsa: De påverkar en [föräldrarna. våra ant.] åt andra hållet i stället. 

De vill ju att man ska vänta och sånt. Tills man blir äldre. Det 

är bra att det finns det finns någon som försöker påverka en åt 

andra hållet och håller tillbaka. 75

 

Medierna har dock, enligt informanterna, även en informerande roll. I medierna kunde de läsa 

tips och råd från så kallade experter samt ta del av andra ungdomars frågor rörande sexualitet. 

Detta upplevdes framför allt av tjejerna som positivt när de genom att läsa dessa kunde känna 

igen sig och de relaterade ofta sina egna problem till de ungdomar som skrivit.  

 
Asta:  Men i Fridatidningar då är det ju liksom folk i våran ålder som har skickat in och det, 

och då har man ju ofta samma frågor som dom och då om man läser det här där man kan 

skicka in då liksom blir det typ samma sak. […] Så där är det ganska bra. 

Moderator: Finns det fler såna tidningar? 

Beata:   Men den är väl typ den bästa och sen så typ SOLO. 

Gullan: Jag prenumererar på en tidning som min mamma prenumererade på när hon var liten 

som heter Starlet och det är nästan bara om sånt […] så här kändisskvaller och nyaste 

modet och sen så men det är väldigt mycket om sex- och samlevnad och om 

ungdomsmottagningen och folk som har problem och så. 

Beata: Det är ganska bra och läsa om man säger att det är nån som har något problem så kanske 

man tänker jag kan ju få samma problem någon gång kanske. 
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Gullan: Eller om man känner att man har ett problem så läser man den tidningen så kanske man 

ser att det är en tjej som har ett likadant problem så ser man svaret liksom. 

Asta: Då vet man att om det är någonting så är man inte ensam om att ha problemet.76

 

Genom att läsa ansåg de sig många gånger få svar på sina egna frågor rörande sexualitet. De 

menade att ungdomar, både tjejer och killar, i dag tänker mycket lika när det gäller sexualitet 

och har i stort sett samma frågor vilket gör att de kunde känna igen sig i andra ungdomars 

problem och kunde identifiera sig med dessa. Detta bidrog även till, som de uttrycker det, att 

de inte kände sig ensamma med sina frågor eller upplevde sig annorlunda i sin sexualitet. 

Eller enligt Thomas Ziehe, ett sätt för ungdomarna att kanske omformulera och utvärdera sin 

egen identitet.77

 

När ungdomar sökte information och svar på sina funderingar om sexualitet var det dock 

främst kompisar och då framförallt äldre eller mer sexuellt erfarna kompisar man sökte sig till. 

Men även äldre syskon fick besvara deras frågor. Att prata med sina föräldrar om sex var något 

som ansågs pinsamt och förekom samtal om sex i hemmet var det oftast föräldrarna som tog 

initiativ till samtalet. Föräldrarna uppgavs dock ha en tillbakahållande roll men förmedlade 

även tankar om ansvar och försiktighet när det gällde sex och det var till dem de flesta vände 

sig om och när preventivmedel behövde inhandlas.  

 
Leo: I alla fall jag pratar inte med sex med mina föräldrar. 

Samuel: Jo det har hänt någon gång kanske. 

Timmy:  Det är ju inte varje helg liksom. Nån gång ibland har det ju hänt. När man ska ut på nåt.  

Moderator: Vad pratar ni om då då? 

Timmy: Att man ska vara försiktig och ta ansvar. 

Moderator: Men det kommer från dom det kommer inget från er då? Ni ställer inga frågor?  

Leo: Nä man vill inte jag vill inte höra sånt från mina föräldrar jag tycker inte det […] Nä 

Det blir ju bara pinsamt eller blir man äcklad. [Allmänt skratt] Sen kan det ju hända att 

man kollar på TV och så där och så frågar dom om är det där snyggt eller såna saker 

men det är ju inte så att man börjar prata om sex direkt.78

 

I vissa fall var det också så att samtal med föräldrar rörande sex undveks i syfte att inte oroa 
och uppröra. Detta var något som framförallt tjejgrupperna framhöll när samtalen berörde sex 
och föräldrar. Gullan menade till exempel att det var på grund av att föräldrarna uttryckte oro 
som det blev pinsamt att prata om sex med dem. 
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Aa, så är det lätt att dom [föräldrarna; våra ant.] tar upp det så men, annars tror jag inte om man typ har nåt äldre 

syskon eller nåt så kan det bli så att man pratar med dom kanske. Eller så för att man litar mer på dom för att dom 

är inte den som liksom bryr sig direkt om vad det händer. Jämfört med föräldrar som tänker mer å men gud då 

måste vi ut på stan och köpa kondomer till dej och nämen gud nu måste vi till ungdomsmottagningen och skaffa p-

piller så att du inte blir sjuk eller blir med barn eller sådär liksom dom är mer oroliga och det är liksom det som 

blir så pinsamt.79

 

Förutom medier, föräldrar, syskon och kompisar diskuterades även skolornas roll i att förmedla 

information om sex- och samlevnad. I arbetet med studien framkom det att ungdomarna ansåg 

att mycket av skolans undervisning präglades av fakta om sexuellt överförbara sjukdomar. De 

ansåg det bra att få fakta om dessa sjukdomar men ville också att undervisningen skulle 

behandla mer vad sex handlar om.  

 
Asta: Man tar ju för givet att man ska få nån sjukdom för det är ju det enda dom pratar om att 

det är typ 98 % chans att få en sjukdom om du har sex. Använd kondom, det är liksom 

typ så det går ut. 

Gullan:  Dom berättar inte så mycket liksom hur det är medans man har hur det är att ha sex eller 

vad liksom sex handlar om eller så. Dom tänker mer ba ha men om ni har sex så 

kommer du få sjukdom kanske inom en vecka när ni har […] och du kommer definitivt 

bli med barn om inte du använder kondom nu och sånt där […] och det är liksom inte 

sån fakta man vill ha reda på asså det är ju klart det är bra att få reda på sånt men 

Doris: Det är ju inte det allt ska handla om.80

 

Många av informanterna upplevde saknad av en fysisk person som de kunde ställa direkta 

frågor till angående sexuella handlingar. När det gällde undervisningen efterlyste de någon 

som de inte tidigare träffat som kunde svara på direkta frågor rörande sex och sexuella 

handlingar. Exempelvis uttryckte Anna detta önskemål under en av våra intervjuer: 

 
Jag kommer ihåg typ när vi gick i sexan då ville vi att det skulle komma någon till klassen som vi skulle kunna 

ställa frågor till. Typ om vad som helst för vi fick ställa frågor och så där till läraren men hon svarade ju inte på 

vad som helst. Typ hur gör man när man suger av någon och det ville hon inte svara på för det tyckte hon var för 

personligt men då tyckte vi att de kunde ta dit någon som ingen kände liksom som vi kunde fråga vad som helst. 

Så man kan fråga så man inte behöver skämmas eller så.81

 

Sex kontra pornografi 
I samband med diskussionerna om sex och medier kom ungdomarna även in på och 

diskuterade omkring pornografi. Porr och sex ansågs inte vara samma sak utan porr ansågs 

hårt och rått och även här kom aspekten om avsaknaden av känslor in. Sex sågs som en 

överenskommelse mellan två personer medan porr var något som var känslokallt och 
                                                 
79 Intervju 6. 
80 Intervju 6. 
81 Intervju 4. 
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overkligt. Föreställningar om porr var inget som ungdomarna kopplade till deras 

föreställningar gällande sex. Däremot framkom det att ungdomarna tittade på pornografiska 

filmer, mest killarna men även tjejerna och då i regel i sällskap med en eller flera killar. 

Ungdomar exponeras också i dag väldigt ofta av bilder med pornografiska budskap via sin 

dator vare sig de har valt det själva eller inte. Flertalet av informanterna nämnde att de ofta 

fick upp så kallade porr-popups även om de sökt efter något helt annat på Internet.  

 
Timmy: Det blir för mycket tycker jag. Där är ju alla hur många porrsidor finns det inte liksom. 

Det måste vara miljoner sidor. 

Samuel: Dom behöver man inte gå in på om man inte vill så att. 

Timmy: De bara ploppar upp. 

Leo: Det är ju ifall det är någon länk som ser kul ut så där och så bara plopp och så [blir 

avbruten]  

Timmy: Och så ploppar det upp miljarder såna. 

Leo: Ja precis. 

Samuel: Ja och sen kan det hända att det kommer tio rutor med porr bara så där fast man inte har 

gjort det. 

Timmy: Så vart det i skolan en gång jag sökte till något skolarbete och det kom upp en jävla 

massa porr och så fick jag skit för det.82

 

Det fanns hela tiden en distanserad hållning till pornografi bland ungdomarna. Både killar och 

tjejer gav en tydlig bild av att de ansåg att pornografi var något som inte gav en verklig bild av 

sex. Att ungdomarna ändå sett på filmer innehållande pornografi framgick eftersom det 

resonerades kring filmernas svaga verklighetsanknytning. Ur en annan synvinkel kan de svar vi 

fått bero på att ungdomarna gav oss de svar som de trodde att vi förväntade oss. Det vill säga 

det som de trodde att vi ansåg vara det moraliskt riktiga men även korrekt enligt rådande norm. 

Lundgren och Sörensdotter anser att ungdomarna känner att pornografi är overkligt eftersom 

de förväntar sig att sex ska bygga på ömsesidighet och kärlek. En annan anledning kan också 

ha att göra med ungdomarnas egna sexuella erfarenheter menar de.83 Liknande tolkningar 

skulle också kunna gälla för vår studie.  

 

Grupptryck 
Ungdomarna i studien tog också upp att det inom ungdomsgrupperna kunde finnas ett visst 

grupptryck när det gäller sexualitet. Det vill säga att både tjejer och killar kunde känna sig 

tvingade att utföra sexuella handlingar, som exempelvis samlag, för att känna samhörighet 

med sina kompisar. Under intervjuerna med tjejerna framkom det att det kunde upplevas som 

ett stressmoment om en eller flera utav vännerna i ens umgängeskrets hade genomfört sin 
                                                 
82 Intervju 5. 
83 Lundgren och Sörensdotter, 2004, s 126.  

  25



sexuella debut. De kunde även uppleva en form av utanförskap eftersom de då inte blev 

involverade i samtal kring sexuella handlingar. Tjejerna ansåg att detta kunde leda till att 

många då genomförde debuten utan att tänka igenom det och för att få det gjort vilket kunde 

leda till att personen i fråga sedan ångrade sig. 

 
Doris: Ja tror att dom om det är en som har gjort det, så tror jag att den närmaste kompisen kan 

känna sig väldigt stressad. Ba men shit har hon redan blivit av med oskulden fasiken 

och jag har kvar den kommer alla killar mobba mig och fan nu är det min tur nu måste 

jag också göra det. 

Asta: Om man är tre personer och sen har två av dom haft och den andra inte då kan ju dom 

två prata jättemycket om det och ba. 

Gullan: Och så känner den sig utanför och känner att jag ska också göra det för då kommer jag 

också in. 

Beata:  Fast så är det ju lite bland killar också..  

Doris:  Och så blir man missnöjd med sitt för att hon har stressat på det så mycket.84  

 

Killarna i studien gav till skillnad för tjejerna inte direkt uttryck för att det bland killar 
förekommer någon form av grupptryck. Däremot tycks det vara vanligare att killarna pratar 
mer öppet om sexualitet med varandra och mer i detalj beskriver vad som har skett. Kanske 
kan detta också bidra till en viss form av grupptryck eftersom de killar som ännu inte har 
genomfört sin samlagsdebut kan, liksom tjejerna i intervjun ovan, känna sig stressade att 
debutera sexuellt..  
 

Sexuella läggningar 
I diskussionen om sexualitet var det många av ungdomarna som relaterade det till, som de 

benämnde det, vilken sexuell läggning en person hade, det vill säga om personen i fråga blev 

attraherad av tjejer eller killar. Ungdomarna benämnde hetero- och homosexualitet med homo 

- inte homo, homo - straight.85 Både i intervjuerna med killarna och tjejerna fanns det en idé 

om att tjejer hade ett större utrymme att visa känslor gentemot individer tillhörande det egna 

könet. Om två tjejer stod och kramades eller höll varandra i handen kopplades det oftast ihop 

med att personerna i fråga var mycket bra kompisar. Om det i stället var två killar som stod 

och kramades relaterades det direkt till att dessa personer var homosexuella män.  Detta 

trodde ungdomarna byggde på fördomar som fortfarande präglar dagens syn på killar och 

tjejer.  

 
Timmy: Det är ju som om man är på stan och det står två tjejer och kramar varann och sen om 

det står två killar och kramar varann. 

                                                 
84 Intervju 6. 
85 Intervju 3 genomförd 20061117 med fem killar; Intervju 5. 
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Leo: Ja det första man tänker på är är dom där två bögar eller? 

Timmy:  Ja men typ tjejerna då tänker man mer. 

Leo: Ja dom två är kompisar typ eller så där. Så det är en fördom man har liksom.86

 

Även inom tjejgrupperna förekom dessa tankegångar och det ansågs omanligt att två killar 

öppet visade känslor på samma sätt som tjejer idag är tillåtna att göra. De flesta ungdomarna 

ville dock framhålla att de hade ett öppet förhållningssätt till homosexualitet och att de inte 

ansåg det som något konstigt och avvikande att vara homosexuell. Trots detta menade de att 

det fortfarande fanns de som blir uteslutna ur kompisgemenskapen när de berättar att de är 

homosexuella. Leo i citatet nedan bröt mot den gängse uppfattningen om att det var omanligt 

att pussa en kille och ansåg att det var helt naturligt vilket inte hans kompis höll med om. 
 

Som när jag sa till min kompis att jag hade pussat en kille alltså bara så här det gör jag det är ju ingenting alltså det 

är ju helt naturligt tycker jag det är ju ingenting och då blev han helt ställd och trodde att jag var homosexuell och 

då liksom då blev det så här tyst och generat liksom. Det är konstigt.87

 

Under våra intervjuer har vi, till skillnad från det som framkommit i Maria Bäckmans 

avhandling, inte märkt av något av den avsky och hätskhet som framför allt killarna visade 

gentemot homosexualitet.88 Däremot har vi kunnat utläsa antaganden om att sexualitet 

förknippades med något som berörde en kille och en tjej. 

 
Theres: Jag tänker på en kille och en tjej. 

Anna: Jag tänker bara på ordet alltså kärlek kommer upp.  

Theres: Ja men det är ju kille och tjej. 

Anna: Ja.89

 

Att informanterna relaterar till att sexualitet är något mellan två personer av olika kön tycker vi 

visar på att heteronormativitet, att heterosexualiteten görs till norm, fortfarande präglar 

ungdomarna trots deras relativt liberala syn på samkönad sexualitet.  

 

Moraliska aspekter 
Att vi valt att kalla detta avsnitt i studien för moraliska aspekter beror på att vi under samtalen 

med ungdomarna har märkt en markant skillnad när det gäller killars och tjejers 

föreställningar om deras handlingsutrymme vad det gäller sexualitet. Mycket av denna del 

kommer därmed att handla om de genusnormer som präglar ungdomarnas vardag. Tidigare 

                                                 
86 Intervju 5. 
87 Intervju 5. 
88 Bäckman, 2003, kap 4. 
89 Intervju 2. 

  27



under analysen har vi tagit upp att tjejer är försiktigare i sin framtoning, bland annat när det 

gällde kärlekslösa relationer. Flertalet av diskussionerna om skillnader mellan tjejers och 

killars föreställningar gällande sexualitet kom under intervjuerna att handla om tjejer som 

hade haft många relationer med olika killar. Dessa ansågs löpa stor risk att, som de uttryckte 

det, få ett rykte om sig. Killar som uppvisat samma beteende ansågs däremot av sina kompisar 

som populära och häftiga. Det som gjorde en kille till player gjorde enligt ungdomarna 

tjejerna till hora.90

 
Gustav: Men kolla. Det är en annan sak typ om en kille, om en kille skulle säga typ 

så här ”shit, jag knulla med tre stycken den här helgen” då skulle alla bara 

[gör en gest som ofta görs när man lyckats bra med något.] yeah yeah. Om 

en tjej skulle säga det så skulle man bara [gör gest för kräktecken]. 

Jonas: Hora ungefär. 

Kalle: Rykte och grejer. 

Albin: Ja. 

Gustav: Det är så. 

Moderator: Varför tror ni att det är så? 

Gustav: Jag vet att det är så. 

Kalle: Det är så. 

Gustav: Jag vet inte varför det är så men det är så. Det är ju liksom, jag vet inte, det 

är oftast så att det är tjejen som säger ifrån typ som säger om hon inte vill 

för att dom vet att killarna alltid vill[…] [Allmänt Skratt] 

Kallle: Ja.91

 

Gustav uttrycker här att det är tjejen som ska säga ifrån för att killarna alltid vill. Detta citat 

anser vi är ett belysande exempel på en av de genusrelaterade normer som tycks gälla både för 

killarna och tjejerna. Det finns med andra ord en markant skillnad mellan vad som uppfattas 

som acceptabelt eller inte i förhållande till hur tjejer respektive killar handlar och uppträder. 

Tjejer ska, enligt dessa normer, kontrollera sin sexualitet, det är alltså tjejen som ska säga 

ifrån, killar vill alltid enligt Gustav.92 Tjejerna diskuterar i nedanstående citat samma sak som 

killarna ovan och både killar och tjejer är mycket övertygade om att det är så här deras 

omgivning ser på tjejer som inte säger ifrån.93

 
Anna: Jag vet inte men alltså det blir mer att det skapas rykten alltså det kommer också in där i 

bilden att killar får liksom inte rykten som tjejer kan få. 

Kajsa: Till exempel alltså hora. 

Anna: Killar får aldrig ett rykte om sig att han är en hora.  

Theres: Nä. 

                                                 
90 Intervju 4. 
91 Intervju 1. 
92 ibid. 
93 ibid. 
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Anna: Det kan ju tjejer få. 

Kajsa: Killarna är ju då snarare häftiga. 

Anna: Ja. 

Kajsa: Medan tjejerna blir hora typ. När killarna gör samma sak blir dom häftiga typ. 

Ebba: Ja då blir dom populära och så medan tjejerna blir lätta att få.94

 

Det vi kunnat utläsa under diskussionerna var att tjejerna visade försiktighet både när det 

gällde att prata om sexualitet med andra än de i sin närmsta umgängeskrets och när det gällde 

att uttrycka sin sexualitet. För att bli kallad hora kunde det räcka med att klä sig utmanande, 

vilket enligt ungdomarna exempelvis kunde vara tight urringat linne och kort kjol. I denna 

situation fanns inte någon kille inblandad utan det rör sig helt enkelt om en annan klädstil än 

vad majoriteten av ungdomarna hade. Denna klädstil kan misstolkas av omgivningen och 

personen kan då, enligt informanterna, uppfattas som sexuellt tillgänglig även om det inte är 

personens intention. Att detta misstolkas kan bero på att kroppen kan ses som ett 

handlingssystem vilket Giddens menar visar sin omgivning vilken man är som person.95  

 

En annan situation som också kan skapa ett rykte är, som ungdomarna uttryckte det, att ha 

strulat.96 Strula är enligt Beata och Gullan till exempel att en tjej eller kille öppet visar tycke 

för någon annan, inte genom att inleda någon relation, utan genom exempelvis pussar och 

kramar utanför en kärleksrelation. Enligt informanterna spred sig ett sådant rykte bland både 

tjejer och killar vilket kunde resultera i direkta mobbingsituationer, något som till exempel 

drabbade Beatas kompis: 

 
Gullan: Rykten och sen så blir det ännu mer rykten och rykten som inte ens är sanna och då vet man 

liksom att den personen kan inte jag lita på. 

Doris: Och kompisen som man kanske har haft liksom går ifrån en för att dom tycker att det är pinsamt 

och va med en sån. 

Beata:  Men det är som min kompis. Hon, hon har inte haft sex med nån men hon har hållt på och såhär 

strulat och såhär med massa och de är här på skolan då och dom är skit taskiga mot henne. Hon 

är helt knäckt för det det är ju en hel klass som är emot henne. Och liksom […] de e ju […] det 

blir ju mobbing till slut. 

Moderator: Men vad menar du med strula? Haft många killar eller? 

Beata: Nej men typ aldrig varit tillsammans med nån men hållt på och såhär. 

Gullan:  Hållt på och pussats och kramats och sånt därnt. [fniss] 

Beata:  Och då blir ju hon […] hon blir kallad för hora för att hon har gjort en sån sak liksom.97

 

                                                 
94 Intervju 2. 
95 Giddens, 1997. 
96 Intervju 6. 
97 ibid. 
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Även här synliggörs den genomslagskraft som rådande genusnormer har. Det som uppfattas 

som okvinnligt eller otypiskt blir till avvikelser från gängse mönster, från rådande 

normsystem. De som bryter mot dessa normer upplevs som avvikande och löper därmed en 

risk att bli utstötta precis som Beatas kompis. Att tjejer blir kallade för hora bygger enligt 

Bäckman inte på att deras sexuella drift är stark utan mer på föreställningar om att dessa tjejer 

har svag självbehärskning av olika orsaker.98  

 

Diskussionerna mellan ungdomarna om hur medier framställde sexualitet visade att många 

tidningar och TV-program som ungdomar i dag tar del av var inriktade på sexualitet. Många 

av dessa medier vände sig framförallt till målgruppen tjejer. Tidningarnas framsidor 

behandlade, enligt informanterna, i stort sett alltid något relaterat till sexualitet och detta 

kopplade våra informanter till att ungdomar då köpte tidningen och att sexualiteten användes 

för att få sälja lösnummer.99 Även dagens TV-utbud med exempelvis MTV, en kanal som 

visar musikvideor, riktar sig till dagens ungdomar och många av våra informanter hänvisade 

till kanalen när vi bland annat visade vår triggerbild i början av intervjun. Enligt de flesta av 

ungdomarna var det vanligt att musikvideor visade lättklädda tjejer medan killarna i den 

samma var fullt påklädda. Anna-Stina som återges i citatet nedan menar däremot att dessa 

musikvideor förmedlade ett ideal för hur man ska se ut.  

 
Kajsa: Ja om man sätter på MTV eller något sånt så är det alltid nakna tjejer som springer runt i 

bikini och sånt. 

Anna: Ja. 

Ebba: Det är oftast tjejerna som är avklädda och killarna som har kläder.100

 

Anna-Stina: Ja för där är alla [på musikvideor våra not] helt perfekta och jättesnygga och så där. 

 Det är ju typ ingenting verkligt. 

Eva-Karin: Men det är väl ändå verkligt för de ser ju faktiskt ut så där. 

Anna-Stina: Men alltså om man går ut på stan och så där så är ju inte så där skitsnygga och unga och 

fräscha. 

Marie-Helen:  Nä. 

Moderator: Vad tror ni att de förmedlar för bild till ungdomarna då? Vad de ger för bild? 

Anna-Stina: Nä men det är ju typ idealen. Så att man ska se ut som dom.101

 

Vi anser att ungdomar i dag ställs inför en komplex situation med en mångfald av val. Bland 

annat Giddens menar att det mediala utbudet idag förmedlar en mängd alternativa livsstilar 

vilket också visas i våra intervjuer. Så förmedlar exempelvis musikvideor med lättklädda 
                                                 
98 Bäckman, 2003, s 124. 
99 Exempel på tidningar som nämndes under intervjuerna var bland annat Frida, Starlet, Veckorevyn och Solo. 
100 Intervju 2. 
101 Intervju 4. 

  30



tjejer en typ av ideal och livsstil till unga tjejer. I videon är tjejen populär samt omtyckt, med 

många killar runt sig och det är accepterat eller till och med idealt att visa sig exempelvis i 

tight linne och kort kjol. Men att klä sig så 'i verkligheten' var enligt informanterna inte fullt 

lika accepterat som det skildrades i musikvideorna. De ideal som medierna vill framställa 

kolliderar med de kulturella och sociala koder som ungdomarna i dag präglas av i det 

vardagliga livet.   

 

Sammanfattande diskussion 
I denna uppsats har vi belyst och analyserat niondeklassares föreställningar om fenomenet 

sexualitet. De frågeställningar som arbetet har utgått ifrån är dels vilka föreställningar 

ungdomarna har om sexualitet, dels vilka faktorer och förhållanden som ungdomarna lyfter 

fram som viktiga för hur dessa föreställningar har formats. Vi har även analyserat om det 

fanns några skillnader och likheter mellan tjejer och killars föreställningar.  

 

De föreställningar ungdomarna har givit uttryck för när det gäller sexualitet handlar framför 

allt om kärlek, sex, sexuell läggning och moraliska aspekter. Kärlek och sexualitet ansågs 

vara nära sammankopplat då kärlek sågs som en nödvändighet i en sexuell relation. Detta 

tyder på att det romantiska kärleksidealet som har präglat samhället, det vill säga att kärlek är 

ett måste i intima relationer, fortfarande har en framträdande plats i ungdomars föreställningar 

om sexualitet. Sexuella relationer var enligt ungdomarna något som skulle ske genom en 

överenskommelse mellan två personer som hyste ömsesidiga känslor för varandra. Det var 

också dessa föreställningar som låg till grund för betraktandet av pornografi som något som 

inte var verklighetstroget utan något rått och okänsligt. Föreställningarna om sexualitet rörde 

också vilken sexuell läggning en person hade. Trots att ungdomarna uppvisade ett relativt 

liberalt förhållningssätt till samkönad sexualitet framkom det att sexualitet framför allt gällde 

för två personer som inte tillhörde samma kön. Ungdomarnas föreställningar utmärktes också 

av att tjejer och killar i förvånansvärt hög grad tänkte och tyckte relativt lika när det gällde 

sexualitet. Bland tjejerna visade det sig dock finnas tankegångar om att killar inte ansåg att 

kärlek var av lika stor vikt i sexuella relationer som det var för tjejerna. En annan skillnad, 

vilken fanns företrädd hos både tjejerna och killarna, var att tjejer borde ha en försiktigare 

framtoning när det gällde sexualitet och sexuellt handlande eftersom de annars löpte stor risk 

att bli betraktade som avvikande och okvinnliga.  
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Det sätt vi lade upp vår undersökning på syftade till att skapa utrymme för att prata om både 

föreställningar om och erfarenheter av sexualitet. Utmärkande för de intervjuer vi gjort var att 

ungdomarna framför allt relaterade till föreställningsdelen, det vill säga de hänvisade inte så 

mycket till sina egna erfarenheter. Med det inte sagt att de egna erfarenheterna kan ha legat 

till grund för en del av det som framkom i intervjuerna, men att de uttrycktes genom att 

informanten pratade i tredje person. Kanske hade det sett annorlunda ut om vi hade valt en 

metod som hade baserats på enskilda intervjuer. Vid användandet av enskilda intervjuer tror 

vi att våra informanter skulle ha känt sig mer avslappnade och på ett annat sätt kunnat prata 

om personliga erfarenheter i ämnet.  

 

Under intervjuerna har det framgått att det framför allt är medier men även kompisar, skola 

och föräldrar som lägger grunden för hur deras föreställningar kring fenomenet sexualitet 

formas. Medierna framställer inte alltid en överensstämmande bild med ungdomars syn på 

sexualitet vilket kan göra att de känner sig förvirrade i sitt identitetsskapande. Sexualiteten 

ingår idag som en del av ungdomars självförståelse, vuxenbildande och könsidentitet. 

Medierna idag ställer ungdomar inför en komplex valsituation eftersom de till ungdomar 

förmedlar en mängd alternativa ideal och livsstilar. Dessa livsstilsval är ett måste för att de 

ska kunna vidareutveckla sin identitet. Genom valen visar ungdomar för sin omgivning vilka 

de är och vilka de vill vara som individer. Ungdomar idag har därigenom en väldigt stor frihet 

i sitt identitetsskapande men samtidigt kan denna frihet leda till att de också upplever en 

känsla av förväntningar och krav. Ungdomar tillskrivs ett stort ansvar eftersom de i sitt 

identitetsskapande förväntas 'göra sig till någon'. Vi upplever dock att detta sökande efter att 

bli någon inte alltid upplevs som betungande utan även kan upplevas som befriande då man i 

sitt sökande och genom sina valmöjligheter kan 'hitta rätt'.  Den bild som medierna 

förmedlade till ungdomarna ansågs av dem vara en förskönad bild av sexualitet och relationer. 

I TV- serier löpte ungdomar exempelvis sällan någon risk att drabbas av sjukdomar eller 

andra negativa konsekvenser kopplade till sexualitet. Men det som medierna förmedlade 

upplevdes inte bara som negativt utan fungerade också som en informationskälla. 

Ungdomarna menade sig härigenom kunna ta del av andra ungdomars tankar och funderingar 

om sexualitet vilket gjorde att de upplevde en känsla av samhörighet med dessa ungdomar. 

Andra faktorer som ungdomarna lyfte fram som betydelsefulla för hur föreställningar om 

sexualitet formades var kompisar, skolan och till liten del även deras egna föräldrar. Medier 

och kompisar verkar enligt vår tolkning ha en påskyndande effekt när det gällde sexualitet hos 

ungdomarna medan skolan och föräldrarna omvänt hade en mer tillbakadragande och 
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bromsande roll då de framförallt förmedlade föreställningar om ansvarstagande och 

försiktighet till ungdomarna. 

 

Den mest påtagliga skillnaden när det gäller killars och tjejers föreställningar rör deras 

föreställningar om de båda könens sexuellt definierade handlingsutrymme. Därmed kom 

analysen i denna studie att handla mycket om de kulturella och sociala genusnormer som 

präglar ungdomarnas vardag. Att det finns ett outtalat genuskontrakt som talar om för 

ungdomarna hur tjejer och killar bör bete sig i mötet med varandra, och därmed vad 

omgivningen betraktar som typiskt manligt och kvinnligt, märktes tydligt i diskussionerna. 

Deras förförståelse för dessa normer grundar sig enligt vår tolkning mycket på hur deras 

omgivning har förmedlat dessa riktlinjer. Avviker en individ från dessa normer kan denna 

komma att betraktas som avvikande och annorlunda. Dessa genusnormer gäller för både killar 

och tjejer men i enlighet med normerna ansågs det mer accepterat att killar exempelvis 

frångår kärleksidealet och har sexuellt umgänge utanför en etablerad relation. Ett sådant 

beteende accepteras inte av tjejer utan betraktas som ett avsteg från rådande mönster vilket 

kan leda till illasinnad ryktesspridning och att tjejen ifråga kan bli stämplad som hora. Det här 

var en föreställning som var starkt förankrad hos båda könen. Ungdomarna menade att en tjej 

kunde få dåligt rykte bara genom att ha en avvikande klädstil som inte passar in i gällande 

norm för vad som uppfattas som kvinnligt. Föreställningen om att tjejer ska kontrollera sin 

sexualitet, att inte vara alltför utmanande eller utlevande, tycks ligga starkt förankrad i våra 

samhälleliga normer, ett förhållande som tydligt kom till uttryck bland de deltagande 

ungdomarna. Studien ger också en bild av att tjejer är mycket försiktigare i sin sexuella 

framtoning än vad killar är. Killar har visats ha ett större handlingsutrymme både när det 

gäller relationer och i kommunikativa sammanhang med sin omgivning. Killar pratar om 

sexualitet och erfarenheter av detta medan tjejer håller det för sig själva eller endast pratar 

med personer i sin närmaste umgängeskrets. Att tjejerna visar denna försiktighet tror vi 

bygger på en rädsla för att bli sedda som avvikande och okvinnliga.  

 

Sexualitet har visat sig vara ett begrepp som ungdomar inte använder sig av i sitt vardagliga 

tal – de ansåg snarare att det vara ett begrepp som vuxna använder sig av. I intervjuerna blev 

den språkkaraktär som ungdomar i dag använder sig av tydlig. När de pratade om sexualitet 

använde de sig av en mängd begrepp som de relaterade till när de hörde ordet, något som 

åskådliggjorts genom uppsatsens många citat. Man kan uppleva de begrepp som ungdomarna 

använder sig av som grova, medan ungdomarna tycks se dessa som naturliga i 
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språksammanhang gällande sexualitet. Vi upplevde att informanterna till en början såg oss 

som en del av den äldre generationen som inte hade någon större uppfattning om dagens 

rådande ungdomskultur och därmed förskönades säkerligen vissa ord under intervjuerna för 

att vi inte skulle uppfatta dem som stötande eller vulgära. Många av de begrepp som 

ungdomar använder sig av tror vi är ord som från början introducerats genom bland annat 

pornografiska filmer. Dessa begrepp kan sedan ha förts vidare från tidigare generationer och 

efterhand tagits upp utav ungdomarna som gjort dem 'till sina'.   

 

Att prata om sexualitet har tidigare varit lite av ett tabubelagt område, något som håller på att 

förändras. Tidigare präglades synen på sexualitet av att det var något som hörde hemma inom 

äktenskapet och att sexualiteten var något som starkt förknippades med fortplantning. I dag är 

det vanligare att två personer förälskar sig och flyttar ihop för att uppnå personlig och sexuell 

lycka i en relation och sexualitet förknippas inte längre bara med äktenskap och fortplantning. 

Denna syn på sexualitet förmedlas också till dagens ungdomar genom deras omgivning och 

inte minst genom det mediala utbudet. Detta kan vara en av orsakerna till att ungdomar i dag 

inte tycker att sexualitet är ett tabubelagt område att diskutera om, utan snarare något som 

ingår som en naturlig del i deras liv. Att de uppfattar sexualitet som något självklart, som en 

given del av livet, tolkar vi som att ungdomar i dag tidigt skaffar sig visuella erfarenheter, för 

att citera Ziehe "sekundärt gjorda erfarenheter", av sexualitet.102 Eftersom ungdomar i dag 

tidigt får erfarenheter genom olika intryck, exempelvis genom medier, ger detta en prägel av 

att sexualitet utgör en naturlig del av deras vardag och inte något som de behöver känna sig 

främmande för. Ungdomar visar genom detta, enligt vår uppfattning, på en trygghet i sitt 

förhållningssätt till sexualitet vilket gör att de inte bara tycks känna sig mer bekväma i 

diskussioner rörande sexualitet utan också i situationer som rör den sexuella praktiken. Får 

ungdomarna kunskaper om att sexualitet är något njutbart och inte enbart en 

fortplantningsprocess bidrar även det till att deras syn på sexualitet kan bli mindre 

problematisk. Vi anser liksom ungdomarna att förändringen är något positivt eftersom 

sexualitet är en naturlig del av vår vardag. Som blivande pedagoger har även vi ett ansvar att 

förmedla en positiv syn på sexualitet eftersom den är grunden för ungdomarnas 

vuxenbildande, självförståelse och könsidentitet. Ett öppnare förhållningssätt till sexualitet 

gör att det tabubelagda på området kan tonas ned och att ett mer tolerant förhållningssätt – till 

                                                 
102 Fornäs, Lindberg & Sernhede (red), 1984, s 159. 
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exempelvis samkönad sexualitet – kan utvecklas. Kanske kan detta också leda till en 

uppluckring och förändring av rådande könsstereotypa genusnormer. 
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  Bilaga 1 

Till berörd rektor på ….. 
 

Hej! 

Vi är två kvinnliga studenter på Lärarutbildningen i Norrköping. Under kommande tio veckor 

ska vi skriva vårt examensarbete inom inriktningen Samhälle och kultur. Syftet med den 

studie vi ska göra är att belysa och analysera niondeklassares allmänna föreställningar om 

sexualitet. Det vi är intresserade av är hur ungdomar själva förstår fenomenet sexualitet och 

hur dessa föreställningar formas. Vilken roll spelar exempelvis medier, kompisar, föräldrar 

och skola för deras föreställningar? Undersökningen beräknas vara färdig i januari 2007. 

Studien kommer att grunda sig på material insamlat från gruppintervjuer i 

könshomogena grupper. Avsikten är att göra fyra till sex gruppintervjuer med niondeklassare 

från ett antal olika skolor.  Viktigt att understryka är att det är elevernas föreställningar kring 

fenomenet sexualitet, och vad diskussionen i gruppen utmynnar i, som kommer att analyseras 

och inte enskilda elevers tankar och idéer. Deltagarna kommer både före och i samband med 

intervjun att informeras om studiens syfte och målsättning. Medverkan är helt frivillig och 

informanterna, det vill säga de elever som valt att delta i studien, kan avbryta deltagandet om 

de så önskar. Samtycke kommer även att inhämtas från målsman. Allt material kommer att 

behandlas konfidentiellt, vilket innebär att de uppgifter som lämnas inte kommer att kunna 

kopplas till en viss elev eller en viss skola. Materialet kommer endast att användas för 

studiens angivna syfte.  

För att kunna genomföra intervjuerna behöver vi Er tillåtelse och hjälp med att komma i 

kontakt med berörda pedagoger som undervisar den målgrupp vi eftersöker. Vi kommer under 

de närmsta dagarna att ta kontakt med Er för att höra om det finns ett intresse att delta i vår 

studie. Då berättar vi gärna mer om undersökningen och svarar på frågor. Har Ni några frågor 

angående studien innan vi kontaktar Er går det självklart bra att maila eller ringa någon av oss 

på nedanstående uppgifter. Det går också bra att kontakta vår handledare Anita Andersson, 

verksam vid Institutionen för Tema vid Linköpings Universitet, på telefon 013-xx xx xx eller 

mail anian@tema.liu.se.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Åsa Fuhr    Maria Lundqvist 
asafu490@student.liu.se   marlu867@student.liu.se 
0702-xx xx xx   0730-xx xx xx  
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  Bilaga 2 

Förfrågan om samtycke till deltagande i fokusgruppsintervjuer 
 
Hej! 
Vi är två studenter som heter Åsa Fuhr och Maria Lundqvist. Vi går vår sista termin på 
Lärarutbildningen i Norrköping. Under kommande tio veckor ska vi skriva vårt 
examensarbete inom inriktningen Samhälle och kultur. Syftet med den studie vi ska göra är att 
belysa och analysera niondeklassares allmänna föreställningar om sexualitet. Det vi är 
intresserade av är hur ungdomar själva förstår fenomenet sexualitet och hur dessa 
föreställningar formas. Vilken roll spelar exempelvis medier, kompisar, föräldrar och skola 
för deras föreställningar?  

Studien kommer att grunda sig på material insamlat från gruppintervjuer med tjejer och 
killar i nionde klass.  Viktigt att poängtera är att det är elevernas föreställningar kring 
fenomenet sexualitet, och vad diskussionen i gruppen utmynnar i, som kommer att analyseras 
och inte enskilda barns tankar och idéer. Deltagarna informeras både före och i samband med 
intervjun om studiens syfte och målsättning. Medverkan är helt frivillig och de elever som 
valt att delta i studien kan avbryta deltagandet om de så önskar. Allt material kommer att 
behandlas konfidentiellt, vilket innebär att de uppgifter som lämnas inte kommer att kunna 
kopplas till en viss elev eller en viss skola. Materialet kommer endast att användas för 
studiens angivna syfte. Har Ni några frågor angående studien går det självklart bra att maila 
eller ringa någon av oss.  

Ert barn är intresserat av att delta i gruppintervjuerna. För att han/hon ska få 
delta behöver vi dock Ert samtycke, eftersom han/hon ännu inte är myndig. Därför 
skulle vi vilja att Ni skriver under detta brev som Ert barn sedan tar med sig till 
intervjutillfället. Tack på förhand! 

 
 
Åsa Fuhr    Maria Lundqvist 
0702-xx xx xx  0730-xx xx xx 
asafu490@student.liu.se  marlu867@student.liu.se

 

Jag samtycker till att mitt barn/ungdom deltar i studien. 

 

Namn: …………………………………………… Datum:  ……………..    

 
Jag samtycker inte till att mitt barn/ungdom deltar i studien. 
 
 

Namn: …………………………………………… Datum: ………………    
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  Bilaga 3 (1:2) 

Intervjuguide 
 
Niondeklassares föreställningar om sexualitet 
 

Intervjuundersökningen skall leda till: 

1. dels ett material med syfte att kunna belysa och analysera ungdomars föreställningar 

om fenomenet sexualitet. 

2. dels ett material med syftet att kunna belysa och analysera hur ungdomarna ansåg att 

dessa föreställningar har formats. 

Eftersom fokusgruppsintervjuer kommer att användas som metod i undersökningen kommer 

intervjumaterialet utgå ifrån diskussioner i könshomogena grupper. Vi kommer under 

intervjuerna både ställa frågor och visa bilder för att få i gång en diskussion. Eftersom 

instruktionerna kommer att se liknande ut på varje fråga väljer vi att beskriva dem här. 

Instruktionerna som informanterna kommer att få är följande: informanterna kommer att 

uppmuntras att inleda och hålla en diskussion kring den formulerade frågan eller visad bild. 

Vi kommer under tiden att anteckna vissa nyckelord från diskussionen för att på så sätt ställa 

uppföljningsfrågor om det skulle behövas. 

 
Öppningsfråga 
Fråga:   Vad får ni för tankar när ni ser denna bild? 

Vi vill veta:  Spontana tankar för att leda in gruppen på fenomenet som följande 

diskussion kommer att behandla. 

 

Diskussionsfrågor 
Fråga:  Vi skulle vilja att ni talar om för oss vad ni tycker att sexualitet är? 

 

Vi vill veta:   Vi vill få reda på vad ungdomarna väljer att förknippa fenomenet 

sexualitet med. 

 

  



  Bilaga 3 (2:2) 

Fråga:   Hur kommer det sig att ni tycker att sexualitet är just det ni tidigare 

nämnt.  Varifrån kommer alla ord ni just använt er av? 

 

Vi vill veta:  Med denna fråga vill vi få reda på vad ungdomarnas 

föreställningar grundar sig på. Varifrån kommer de föreställningar 

de har om fenomenet. 

 

Fråga:   Tror ni att det ni lägger i fenomenet sexualitet skiljer sig mellan 

tjej- och killgruppen? Vad tror ni att det finns för skillnader i 

killars respektive tjejers föreställningar om sexualitet? 

 

Vi vill veta:   Om eleverna själva tror att det finns några skillnader mellan killar 

och tjejers syn på sexualitet och i så fall vilka dessa skillnader är. 

 

Fråga:   Tycker ni att till exempel tv, tidningar, Internet, föräldrar, 

kompisar, skola eller något annat påverkar unga människors tankar 

och förhållningssätt till sexualitet? På vilket sätt påverkar dess? 

 

Vi vill veta:   Lite av en 'back up' fråga om påverkan av elevernas föreställningar 

om sexualitet av media och annan yttre påverkan. 

 

Sista fråga:   Vi kommer nu att grovt sammanfatta vad ni har sagt under 

diskussionen. Efter vi har gjort det får ni gärna ta upp andra saker 

som ni tycker att vi har glömt eller något ni vill lägga till eller 

diskutera mer av. 

 

Vi vill veta: Att vi har uppfattat det som kommit fram under diskussionen rätt 

och att eleverna får höra vad som sagts en gång till för att få en 

chans att reflektera över om det är något mer de vill tillägga.

  



  Bilaga 4 

Triggerbild visad vid intervjuer103

 

 

 

                                                 
103 Bild tagen ur tidningen Veckans NU! Original, Nummer 13 2006.  
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