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Sammanfattning 

Denna uppsats ger en bild av hur en grupp unga kvinnor i åldern 20-26 år tänker om och kring 

sin sexualitet. 13 informanter har genom ”snöbollsmetoden” valts ut och i halvstrukturerade 

intervjuer talat om bl a varför de har sex, vilket samband de ser mellan sex och kärlek och 

vilka konsekvenser de anser att allt prat om sex får. Intervjuerna har spelats in på kassettband 

och därefter ordagrant transkriberats. Intervjuernas innehåll har slutligen ordnats under nio 

olika teman som är återkommande och betydelsefulla för kvinnornas sätt att tänka. Studien 

visar hur kvinnorna betraktar sex som en del av vardagen. Till skillnad från yngre flickor i 

tidigare studier anses inte kärlek vara ett krav för sex, men en mera beständig kärlek upplevs 

ändå som ett förverkligande som förbättrar sexet.  Studien visar att kvinnorna, trots att de idag 

anser sig tänka mer på sin egen njutning än när de var yngre, i sexakten fortfarande tar stor 

hänsyn till sin partner. 
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Inledning 

     Det talas mycket om sex nu för tiden. Det går inte en vecka utan att löpsedlarna lockar oss 

att läsa om hur vi ska förbättra vårt sexliv eller om hur en kändis ser på sitt senaste utvik. På 

bästa sändningstid talas det i tv om sexuella orosmoment och erfarenheter och inte sällan har 

de olika teman som Sveriges Radio tar upp en sexuell anknytning. Samtidigt lever vi i en tid 

då såväl heterosexualiteten, kärnfamiljen som sex enbart efter äktenskapet i praktiken inte 

längre är självklara. Många människor är samboende innan de gifter sig, vissa gifter sig aldrig 

och andra väljer att leva ensamma. Det är inte längre självklart att kvinnor i samband med 

giftermålet tar sin mans efternamn och än mindre att de av sig själva och av mannen betraktas 

som dennes egendom. På många sätt kan man se det som att vår västerländska kulturs 

individualitet och självständighet inte bara visar sig i skola och på arbetsplatser utan även 

etablerar sig i människors mer intima relationer.  

     I denna nyss beskrivna samtid kan vi ändå läsa om hur unga tonårstjejer får för sig att de 

ska ”ställa upp” på analsex och om hur gynekologer oroar sig över att allt fler yngre tjejer 

rakar sina underliv. En medelålders kvinnlig bekant till oss uttryckte sin undran över hur det 

hänger samman att allt fler unga kvinnor än i hennes ungdom känner sig fria att på många 

områden gå sina egna vägar samtidigt som de i hennes ögon verkar ”överlämna” sig åt andras 

viljor och förväntningar när det gäller den egna kroppen och sexualiteten. Trots att varken 

tidningarnas löpsedlar eller hennes uppfattning är bevis för att ytterligheterna existerar, 

åtminstone inte i en och samma kvinna, kan man inte säga annat än att det paradoxala i 

hennes iakttagelse är intressant. Är det kanske så att dagens unga kvinnor har börjat ta för sig 

av karriär och lön men att de sexuellt fortfarande tyst följer dåtidens normer i en ny men 

fortfarande eftergiven klädsel? 

     Kvinnans undring väckte vårt intresse för unga kvinnors sexualitet och vi beslöt oss för att 

studera hur dessa kvinnor tänker om just denna. Vi började hungrigt leta i bibliotekens hyllor 

efter böcker och tidskrifter och mera aktivt än tidigare studera det massmediala utbudet 

rörande ämnet. Efter att ha tagit del av en kombination av medias ofta publikfriande 

skräckexempel och rapporters siffror över hur ofta och med hur många olika partners som 

genomsnittsungdomen har sex, insåg vi dock att vi sökte information för långt från den 

ursprungliga källan. Vi insåg det självklara; att de som vet mest om unga kvinnors sexualitet 

är just dessa unga kvinnor. Men innan vi närmare bekantar oss med några av dessa kvinnor, 

ämnar vi att kort blicka tillbaka på hur synen på sexualitet har sett ut och förändrats. 
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Teori 

     I Anthony Giddens bok Intimitetens omvandling kan vi läsa att termen ”sexualitet” dök 

upp för första gången på 1800-talet och att den definierades som ”egenskapen att vara sexuell 

eller att ha sex” (Giddens, 1995, s. 29). Under den viktorianska eran ansågs kvinnor stå 

”närmre naturen” än män och därför bära på en potentiellt farlig och omstörtande sexualitet. 

Man kunde vid denna tid läsa om hur förklaringen till att kvinnor drabbades av sjukdomar 

som inte uppenbarade sig hos männen tillskrevs just kvinnornas sexualitet. Sexualiteten kom 

därför att betraktas som ett orosmoment som behövde både regleras och kontrolleras. Kvinnor 

som längtade efter att få njuta sexuellt sågs som onaturliga. Vid denna tid skrev en medicinsk 

specialist att ”det som hos mannen är regel (sexuell upphetsning), är hos kvinnan undantag” 

(Giddens, 1995, s. 29). De publikationer som fanns att tillgå om sexualitet var tillgängliga för 

endast en begränsad skara. Vid giftermålet var det därför få kvinnor som kände till något om 

sex. I stort sett det enda som var bekant för dem var att ”det hade att göra med mäns oönskade 

drifter och att det måste utstås” (s 30). Ett berömt yttrande från denna tid som finns att läsa i 

Carol Adams Ordinary Lives (1982, s. 29) är sagt av en mor till sin dotter och det lyder:  

 
”Sedan du gift dig, kära du, kommer det att hända obehagliga saker, men 

 bry dig inte om det. Det gjorde aldrig jag.   

 

Stainton Rogers och Stainton Rogers menar i Genuspsykologi (2002) att man i Sigmund 

Freuds teorier tydligt kan utläsa att han levde och verkade under denna tid. Freud menade 

bland annat att den instinktiva sexuella energin måste regleras och att följden av detta blev en 

viss mängd neuroser. Neuroserna var enligt honom det pris som civilisationen fick betala. 

Giddens skriver om hur Freud ”utifrån sin undran över hysteriska kvinnor kom att se 

sexualiteten som kärnan i all mänsklig erfarenhet” (1995, s. 30). Han kom att se den sexuella 

instinkten som en drivkraft som ständigt verkade men som ändrade inriktning och 

utvecklades. Flickans utveckling ansågs av Freud vara underlägsen pojkens, detta p g a att 

hon saknar fallos´ och därför drabbas av penisavund. Freud menade vidare att denna saknad 

bidrog till att kvinnor var oförmögna att nå männens fulla mognad i vuxen ålder. För att nå 

sexuell mognad måste kvinnor upphöra med att lägga den sexuella njutningen till klitoris och 

övergå till att uppleva den genom slidan. Först när de har nått detta stadium är de redo för 

sexuella relationer med män. 

     Sociala och kulturella krafter har som bekant en stor inverkan i våra liv. Stainton Rogers 

och Stainton Rogers (2002, s. 58) berättar om en upptäckt som antropologen Margaret Mead 
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gjorde hos det sjöboende folket Tchambuli. Här visade kvinnorna ”ett dominerande 

temperament, med fallenhet för att organisera och begär att äga och förvalta, aktivt sexuell, 

bestämd, kraftfull, praktisk och opersonlig i sitt sätt att se på livet” medan männen uppvisade 

en mer känslig och tillgänglig roll. Tchambulifolket hade, liksom vi, utifrån två kön tilldelat 

dessa båda personlighetsegenskaper, men de hade enligt Mead vänt på den bild som vi ofta 

anser vara den normala och den bild som Freud utifrån våra könsorgan ansåg vara den enda 

och ofrånkomliga.  

     Idag kan psykologins bidrag till förståelsen av könsroller och sexualitet till största delen 

tillskrivas två teoretiska huvudinriktningar, social inlärningsteori och könsschemateori. Den 

sociala inlärningsteorin har sin grund i behaviorismen och innefattar bland annat 

observationsinlärning och modellinlärning. Genom identifikation med rollmodeller som barn 

uppfattar som liknande dem själva, modeller av samma kön i större utsträckning än det 

motsatta könet, imiterar barnen det beteende som de ser belönas. Könsschemateorin menar att 

barnet genom komplex kognitiv bearbetning skapar scheman för vad som är typiskt manligt 

och kvinnligt. Dessa scheman fungerar som en grund utifrån vilken individen sedan drar 

slutsatser och gör tolkningar. Könsscheman kan leda till könsstereotypisering, som enligt 

Stainton Rogers och Stainton Rogers är en ”schematisk uppsättning föreställningar om de 

psykologiska drag och egenskaper samt de beteenden som förväntas från (och ses som 

lämpliga för) kvinnor och män” (2002, s. 71). 

     Stainton Rogers och Stainton Rogers skriver i Genuspsykologi (2002) om hur Eysenck i 

sina teorier om kön och sexualitet menade att människors fysiologi bestämmer hur mycket 

stimulans de vill ha och hur emotionellt stabila de är. Av den anledningen menade Eysenck att 

extroverta kräver mer stimulans än introverta. Extroverta människor har därför en tendens att 

ägna sig åt sex som kan ses som ”avvikande”, de tar större risker, söker spänning och har sex 

med större variation än introverta. Eysenck grundade dock sina upptäckter på 

överensstämmelse mellan frågeformulärssvar. Stainton Rogers & Stainton Rogers menar 

därför att det bara visar att folk anser sig uppträda konsekvent. Även Eysencks arbete speglar 

den tid han levde i och bygger mycket på könsstereotyper. Att kvinnor skulle vara mer pryda 

än män kan enligt författarna bero på maktåtskillnader och inte, som Eysenck hävdade, på 

personlighetsskillnader.  

     Även utanför tänkarverkstäder och institutioner ägnades sexualiteten uppmärksamhet. I 

slutet av 1800-talet formades det i Europa ett antal rörelser som kämpade för sexuell 

frigörelse. Dessa rörelser var kanske liksom Freud och Eysenck ett barn av den tid de verkade 

i, men rörelserna verkade åt ett annat håll och de bidrog till framsteg som vi idag ser som både 
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naturliga och självklara. Åtminstone några exempel på händelser som kom av dessa framsteg 

förtjänar att nämnas. 1915 fick t ex kvinnor rätt att ta ut skilsmässa och 1938 avskaffades 

lagen mot preventivmedelsupplysning. 1955 blev sexualkunskapen obligatorisk i skolan. 1964 

tilläts p-piller som preventivmedel och 1965 blev våldtäkt inom äktenskapet straffbart. 1975 

beslutade man sig för att tillåta abort i 12: e veckan och 1979 ansågs homosexualitet inte 

längre vara en sjukdom. Slutligen blev det 1999 förbjudet att köpa sexuella tjänster och att 

inneha barnpornografi (Dagens Nyheter, 2003-05-16). 

     Sexualitetens förutsättningar har dock inte enbart ändrats som en följd av att synen på 

könen och deras relationer har förändrats i verkligheten och kodifierats i lagböcker. Även 

tekniska förändringar har haft ett stort inflytande på det sexuella klimatet. Exempel på detta är 

den ökade rörligheten bland yngre och det allt mer växande kulturella oberoendet. En annan 

stor förändring förde p-pillret med sig. Detta piller hade en stor betydelse för framväxten av 

det som Giddens (1995) kallar för den plastiska sexualiteten, en sexualitet som är ”befriad 

från sitt samband med fortplantningen”. Denna sexualitetens befrielse har enligt Giddens sin 

grund i att fortplantning numera kan ske utan att människor har sex och att människor 

samtidigt, tack vare p-pillret och andra preventivmedel, kan ha sex utan att fortplanta sig. 

Giddens (1995) ser tre konsekvenser av den plastiska sexualiteten. För det första har den haft 

betydelse för vad han kallar den rena relationen, en situation ”där en social relation etableras 

för sin egen skull, d v s på grundval av vad var och en kan få ut av ett varaktigt förhållande 

med den andre” och som upprätthålls ”i den mån relationen av båda parter anses ge så mycket 

tillfredställelse att de vill bibehålla den” (1995, s. 58). För det andra har den plastiska 

sexualiteten haft betydelse för kvinnors anspråk på sexuell njutning och slutligen, för det 

tredje, för sexualitetens befrielse från fallos´ herravälde.  

     Resultatet av den utveckling som vi i korthet har beskrivit ovan är något som Stainton 

Rogers och Stainton Rogers (2002) kallar för nya män, nya kvinnor och nya förhållanden. De 

citerar Moir och Moir som i Why Men Don´t Iron: The Real Science of Gender Studies (1998) 

påtalar att ”det sägs ofta att den nye mannen har ‘kontakt med sin kvinnliga sida’” (2002, s. 

321). Vidare nämner de att de nya männen allt oftare använder sig av kroppslig utsmyckning, 

ett exempel på vad Focault kallade för självteknik och ett medel för att konstruera sin 

identitet. ”Den nya kvinnan” har inte lika stort behov av en man i sitt liv som hennes 

föregångare hade. Arbete och karriär har blivit viktigare för henne och det antal kvinnor som 

har barn som livsmål har minskat. Graviditeter senareläggs och det görs större satsningar på 

utbildning. Stainton Rogers och Stainton Rogers skriver att ”många aspekter av feminismen 

har idag blivit så vardagliga och betraktas som så självklara att nya kvinnor inte alls ser sig 
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själva som feminister – det är helt enkelt ‘så det är’” (2002, s. 328). Dessa nya kvinnor och 

nya män ingår i former av nya förhållanden. Kärlek är, som kön och sexualitet, kulturellt 

konstruerat. Stainton Rogers och Stainton Rogers uttrycker dock en stor oro för att 

populärpsykologin, bl a genom böcker som Män är från Mars, kvinnor är från Venus, 

predikar att det finns stereotypa skillnader mellan könen. De menar att det finns en risk för att 

allmänheten, utan att ifrågasätta, tar könsstereotyperna för givna och därmed utvecklar en tro 

på att skillnaderna är beständiga och grundade i vår biologi och inte i vår sociala och 

kulturella omgivning.  

     Bilden av förhållande och kärlek har ändrats genom årens gång. I vårt samhälle är det till 

stor del helt socialt accepterat med skilsmässor och ensamstående föräldrar. Allt fler 

människor har dessutom helt vänt äktenskapet ryggen. Stainton Rogers och Stainton Rogers 

menar att det i dagens äktenskap och parförhållanden verkar som att det viktigaste är 

känslomässig intimitet, ömsesidig tillgivenhet och sexuell tillfredsställelse. De skriver att man 

kanske kan se kärlek som en strävan efter förverkligande eller som en strategi för att kunna ha 

sex (2002).  

     På senare tid har det börjat dyka upp allt mer forskning om just sexualitet. Två studier som 

kan sägas föregå vår står Lena Berg och Ann Frisell för. Lena Bergs Lagom är bäst: unga 

kvinnors berättelser om heterosexuell samvaro och pornografi (1999) är en 

licenciatavhandling i feministisk sociologi.  Idén till den uppkom efter det att Berg hade 

arbetat på olika tjej- och kvinnojourer. Hon hade där hört tjejer berätta om hur de bl a 

upplevde krav på sig att vara sexuellt tillgängliga när pojkvännen så önskade, och att de kände 

press på sig att sexuellt gå med på saker som de kanske inte ville och som gjorde ont. I Bergs 

avhandling berättar de 15 år gamla informanterna i intervjuer om hur de kan känna sig dumma 

när de sexuellt inte vill gå längre, att de tycker att det är pinsamt att stöta bort pojken i fråga 

och att de är osäkra på om han kommer att reagera genom att tappa intresset för dem. De 

berättar även om hur de framför allt första kvällen är rädda för att ta initiativ till sex; detta 

eftersom de då riskerar att drabbas av ryktesspridning. I den avslutande diskussionen menar 

Berg att det verkar vara viktigt för tjejerna att ”passera som lagom sexuellt aktiva” (1999, s. 

165). Om de är alltför sexuellt aktiva riskerar de att bli kallade för horor. Om de är för lite 

sexuellt aktiva riskerar de att bli kallade för ”torrisar” eller asexuella. Berg uppfattar det som 

att tjejerna hanterar denna balans med hjälp av olika strategier och hon nämner tre exempel på 

sådana. För det första kan de undvika att ha sex så länge det inte sker inom ett förhållande. 

För det andra kan de invänta killarnas sexuella inviter istället för att ta egna initiativ och för 
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det tredje kan de vara försiktiga sexuellt om det är en kille som de inte känner väl eller som de 

är osäkra på hur mycket allvar han menar.  

     Utgångspunkten för Ann Frisells Kärlek utan sex går an … men inte sex utan kärlek: om 

gymnasieflickors tankar kring kärlek och sexualitet (1996) är att sexualiteten är en social och 

kulturell konstruktion. Folkhälsoinstitutet är huvudsponsor av studien och det bakomliggande 

syftet verkar vara att genom större insikt i målgruppens tankar om sexualitet finna svar på hur 

man bäst kan informera dem om riskerna med oskyddade samlag. Som central fråga har 

Frisell till skillnad från både Berg (1999) och oss den kulturella bakgrundens betydelse för 

synen på kärlek och sexualitet. Efter att likheter och olikheter har redovisats, kan Frisell 

konstatera att ” Ett genomgående mönster som framträder i undersökningen är flickornas 

likartade villkor i den heterosexuella samvaron, att den kvinnliga sexualiteten kontrolleras 

även om ramarna för denna kontroll varierar (1996, s. 7).   

     Frisells informanter talar om de olika ”regler” som de anser gälla för killar och tjejer som 

har tillfälliga förbindelser. Tjejerna blir kallade horor medan killarna anses vara tuffa. När det 

gäller pornografi, har alla tjejerna en uppfattning och denna verkar grundas på att de direkt 

har tagit del av porr, ofta tillsammans med pojkar. Några tjejer talar om att ”skillnaderna 

mellan unga kvinnors och mäns förväntningar på den sexuella samvaron kan bero på att 

flickor läser romantiska flicktidningar och pojkarna porrtidningar” (1996, s. 54). En tjej säger 

att hon vid det första samlaget blev chockad över att det inte alls var som i porrfilmerna. I 

Frisells liksom i Bergs studie (1999) visade det sig att sexualiteten för många flickor får sin 

legitimitet genom kärlek och förhållande. Idealet att passera som lagom tas även det upp i 

Frisells studie. Här är det dock mer ett budskap som förkunnas av skolpersonalen, som på ena 

sidan av detta ideal ser de promiskuösa flickorna som anses ägna sig för mycket åt sex, och på 

andra sidan ser de flickor som lever i avhållsamhet eller åtminstone väntar med sex till efter 

giftermålet (1996).  

 

Syfte 

     Syftet med vår studie är att genom intervjuer få en uppfattning av hur en grupp unga 

kvinnor i 20-26 årsåldern tänker om och kring sin sexualitet.  

     I relation till informanterna i Bergs (1999) och Frisells (1996) studie är våra något äldre 

och man kan därför tänka sig att deras sexualitet är något mer etablerad. Det ska bli intressant 

att se om dessa år har medfört förändrade tankegångar eller om de tankar om att legitimera 

sexet och passera som lagom återfinns även när tjejerna har blivit lite äldre. Det ska även bli 
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intressant att höra hur tjejerna ställer sig till allt det prat som förekommer om både deras och 

andras sexualitet.  

     Den sexualitet vi ämnar undersöka är i förändring och betyder inte samma saker och tar sig 

inte samma uttrycksformer som den en gång har gjort. Samhället förändras och nya kulturer 

kommer med sina influenser. Sexualiteten uppenbarar sig oftast också hos människan när 

denne är i tonåren och i stor utsträckning håller på att forma sin självbild. Massmedia har visat 

sin vilja att berätta om sexualitet för de som vill veta. Deras syfte är dock många gånger 

kommersiellt och risken är att det mindre sensationella går förlorat. Det är därför viktigt att 

informationen kommer från fler håll; både för de unga som går omkring och undrar om de är 

normala och för de äldre som oroar och förfasar sig. I denna studie ämnar vi därför ur ett 

informativt syfte låta tjejerna delge oss sina tankar.  

 

Metod 

     Vilken slags forskning och metod man använder har sin grund i vilken fråga man ställer, 

vad man har för syfte. Då vi i början av vårt arbete studerade tidigare forskning på området, 

fann vi att många, framför allt äldre, böcker och uppsatser i ämnet var av kvantitativ karaktär. 

Tabeller redovisade hur, hur ofta och med hur många olika partners som kvinnor och män i 

genomsnitt hade sex. Trots att dessa siffror ibland kan vara både nödvändiga och funktionella, 

uppfattade vi det som lite synd att något så levande som sex förvandlas till att bli ett 

decimaltal i en tabell. Även Stainton Rogers och Stainton Rogers (2002) hade reagerat på 

kvantitativa forskares sätt att rapportera om sex. De diskuterar att sex är ett ämne som under 

historiens gång har fascinerat, underhållit och engagerat men menar att ”det är fascinerande 

att sex kan bli så torrt när enkätforskare tar sig an det” (2002, s. 240). Den kvantitativa 

forskningen handlar, som Widerberg (2002) skriver, dessutom om att fastställa mängder och 

söka förekomster och frekvenser medan den kvalitativa snarare syftar till att öka förståelsen 

av ett fenomens karaktär och egenskaper. Eftersom vårt intresse snarare låg hos de unga 

kvinnornas tankar än frekvensen hos deras konkreta göromål, framstod den kvalitativa 

metoden som ett självklart metodval för vårt arbete.    

     Valmöjligheterna slutar dock inte efter att ha valt mellan kvalitativ eller kvantitativ 

forskning. Till en början funderade vi över att be våra informanter skriva ned sina tankar om 

sin sexualitet, men vi bestämde oss slutligen för att istället använde oss av intervjuer. I 

intervjusituationen uppstår en relation mellan forskare och informant, och vi antar att det är 

lättare att berätta om sina tankar rörande ett så pass intimt område som sex om man har en 

relation till och bild av den man berättar för.  
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Informanter  

     Till en början hade vi inriktat oss på målgruppen tjejer i 17-18 årsålder, men under 

diskussion med vår handledare kom vi fram till att gå upp i ålder och inrikta oss på tjejer 

mellan 20-26 år. Anledningarna till detta var tre. För det första insåg vi att det hade gjorts 

åtminstone en del undersökningar på de yngre tjejerna medan tankarna hos de lite äldre 

verkade vara relativt outforskade. För det andra märkte vi att de frågor vi ville ställa var av en 

sådan karaktär att de skulle vara svåra att svara på om man inte har hunnit uppleva och tänka 

kring sex mer än vad man i tonåren kanske har hunnit göra. Det tredje skälet var av helt 

praktisk karaktär; det var helt enkelt lättare för oss att få tag på informanter i denna ålder och 

p g a tidsbegränsningen var inte detta skäl helt utan betydelse.  

     För att få tag på informanter valde vi en så kallad ”snöbollsmetod” (Widerberg, 2002). 

Denna metod går ut på att man väljer en person, som sedan får rekommendera en annan, som 

rekommenderar nästa och så vidare. Vi tyckte att detta var en lämplig metod eftersom sex kan 

vara känsligt att prata om med en person som man inte har någon anknytning till. Den första 

informanten fann vi i vårt umgänge. Hos denne hade vi därför ett redan etablerat förtroende. 

Förtroendet hos de följande byggde på att de av någon bekant hade rekommenderats att delta i 

vår studie. Metoden skulle kunna kritiseras med tanke på svarens generaliserbarhet. Vi anser 

dock vinsterna vara större än förlusterna. Stainton Rogers och Stainton Rogers skriver att 

”med tanke på den förmåga sex har att fängsla, dess potential att genera och de starka 

konventionerna som dess ”privata” natur, är sex förmodligen det forskningsfält som det är 

svårast att ägna sig åt. Det är omöjligt att veta i vilken utsträckning människor är ärliga i sina 

svar” (2002, s. 252). Genom att få tag på informanter på det sätt vi gjorde ansåg vi att vi i viss 

utsträckning tog oss förbi dessa svårigheter.  

     De informanter som deltog i vår studie är tretton till antalet och deras åldrar är mellan 20 

och 26 år. De är bosatta i större och mindre orter, närmre bestämt i Helsingborg, Lund, 

Malmö, Skurup, Trelleborg, Vimmerby och Ystad. En av de tretton är arbetslös, fem studerar 

och sju arbetar. Två av de studerande läser på Komvux medan övriga studerar inom områdena 

juridik, skola och ekonomi på universitetsnivå. Arbetsområdena är inom skola, äldreomsorg, 

dans, livsmedelstillverkning och restaurang. På grund av urvalsmetoden finns det kopplingar 

mellan informanterna. Mellan två par är kopplingarna ganska starka, mellan de resterande är 

relationerna lite ytligare. Det bör dock nämnas att tre tilltänkta informanter tackade nej till att 

intervjuas. Deras anledningar var att de inte ville prata om sex på det sätt som de antog att 

intervjun krävde och att intervjusituationen med bandspelare allmänt ogillades. 
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Material och apparatur 

     Utifrån vårt syfte arbetade vi fram en intervjuguide (se Appendix 1). Inspiration till denna 

fick vi genom egen brainstorming och studier av tidigare forskning. För att kontrollera hur de 

temaområden vi byggt upp fungerade, gjorde vi en testintervju. Denna intervju blev ett så pass 

bra möte mellan intervjuaren och intervjupersonen att vi beslöt oss för att innefatta den i vårt 

arbete. Intervjuguiden använde vi sedan som underlag i även följande intervjuer och utifrån 

vad informanten berättade ställde vi följdfrågor för att öka vår förståelse. Som Widerberg 

skriver, följer man ”upp de delar av intervjupersonens berättelse som kan kasta ljus över 

personens förståelse av temat ifråga” (2002, s.16). Den intervju som skapades kan kallas för 

halvstrukturerad (Kvale, 1997) .   

     Istället för att anteckna under intervjun använde vi oss av bandspelare. Detta eftersom vi 

ansåg att det skulle innebära fördelar både under intervjun och vid bearbetningen av 

materialet. Att vi inte behövde sitta med pennan i hand och skriva ned tidigare svar, innebar 

att vi lättare kunde följa tankegångarna hos informanterna direkt när de dök upp. Varje 

intervju varade runt en timma och skrevs ordagrant ner. Att vi i efterhand var två som kunde 

lyssna på intervjuerna, tror vi minskar risken för att man genom förförståelse, förväntningar 

och förhastade slutsatser förvanskar det sagda.   

Procedur 

     Elva av intervjuerna utfördes antingen hemma hos intervjuaren eller hos informanten. De 

två resterande utfördes i psykologiska institutionens intervjurum. Platserna valdes med hänsyn 

till att yttre omständigheter såsom telefoner, sorl och andras öron skulle störa 

intervjusituationen så lite som möjligt och att informanterna samtidigt skulle känna sig 

avslappnade i miljön. Vi ville också att intervjusituationen skulle inkräkta så lite som möjligt i 

informanternas ofta upptagna liv, att det alltså skulle vara enkelt för dem att både ta sig till 

intervjusituationen och få in den i schemat  

     När informanterna kom till intervjusituationen, hade de redan på förhand blivit 

informerade om intervjuns syfte och genomförande, deltagandets frivillighet, deras 

anonymitet och deras rätt att avbryta deltagandet närhelst de så önskade. Innan intervjuerna 

påbörjades informerade vi åter om detta, allt för att utplåna eventuella missförstånd.   

     Vi genomförde vardera sex respektive sju intervjuer. Att vi ”startade två olika 

snöbollskrig” innebar att våra informanter hämtades från ett vidare upptagningsområde. 

Genom att vi är två olika personer skapade vi dock två olika typer av intervjusituationer och 

vi tror att detta kan ha varit både en för- och nackdel. Det kan ha varit en fördel på så sätt att 

vi skapade olika interaktioner och att vi därigenom kanske väckte skilda tankar som 
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tillsammans ger en större mängd information. Samtidigt kan dessa skilda tankar ha varit en 

nackdel om de svar vi senare likställde kanske var svar på olika frågor. Genom att 

intervjuerna var så pass långa och grundliga tror vi oss ändå ha fått så givande bilder av våra 

informanters tankar att denna nackdel har kunnat reduceras.    

     Vi upplevde båda att intervjustämningen till en början kunde kännas lite konstlad, 

antagligen p g a att varken vi eller informanterna var helt vana vid situationen med fråga, svar 

och bandspelare. Vi upplevde det dock som att situationen relativt snabbt blev avslappnad och 

att informanterna tyckte att det var roligt och intressant att både prata om ämnet och att delge 

oss sina tankar. Efter intervjun bekräftade de också ofta detta och de flesta gånger följdes 

intervjuerna av en fortsatt diskussion.     

      Efter tretton intervjuer hade vi samlat en tillfredsställande mängd information och vi 

upplevde en viss informationsmättnad. Vi påbörjade då det tidskrävande arbetet med att 

transkribera intervjuerna. Som Birgerstam skriver i Skapande handling: om idéernas födelse 

(2000, s. 202), så fryser detta ”samtalets flyktiga tankespråk och gör dem tillgängliga för 

efterföljande objektivering, analys, tolkning och eftertanke”. Denna frysning kan dock 

ifrågasättas. Kvale menar att det inte finns något sant och objektivt sätt att omvandla muntlig 

till skriftlig form (1997). Inom kvalitativ forskning är forskaren alltid med och tolkar. Genom 

att ordagrant skriva ned det som vi hörde sägas, försökte vi dock undvika ofrivilliga 

förvrängningar av det sagda. Då man citerar muntligt språk rakt av, bör man dock ha i åtanke 

att muntligt språk skiljer sig från det skriftliga och att det därför ibland kan kännas svårt att 

både läsa och förstå.  

     De tretton transkriberade intervjuerna samanställdes sedan utifrån frågeområden och en 

analys av svaren kunde påbörjas. Utifrån svaren fokuserade vi på textens betydelseenheter och 

kärnorna i dessa. Nästa steg blev att koppla samman likheter och skillnader mellan de olika 

kärnorna. Genom detta arbete kom vi fram till nio olika teman som vi ser som återkommande 

och betydelsefulla i våra informanters sätt att tänka. Det är dessa nio teman som vi ämnar 

presentera i den kommande resultatdelen. Dessa teman är ”Det var skillnad när man var 

yngre”, ”Tjejer förväntas egga upp och killar förväntas vilja”, ”Sex är ett skönt behov som 

måste tillfredställas”, ”Det blir bättre sex om det finns kärlek”, ”Sex är en del av vardagen”, 

”Det pratas mycket om sex”, ”Tillfälliga sexuella relationer – ett substitut för en mysman?”, 

”Otrohet är att lyfta fram en person före den andre” och ”Porr – det ser så jäkla plastigt ut”.  

Om någon önskar läsa intervjuerna i sin helhet, finns dessa att tillgå hos båda författarna.  

     Innan vi redovisar våra resultat vill vi nämna att man sällan har förmånen att rent 

förutsättningslöst och fördomsfritt träda in i ett nytt fenomen. När vi träffade dessa kvinnor 
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och hörde och försökte förstå deras tankar, var det därför med en viss förförståelse som vi 

gjorde det. Vi hade både våra egna tankar kring ämnet och våra förväntningar på vilka svar vi 

skulle få. För både vår egen och uppsatsens relevans skull bör det därför poängteras att vi, 

liksom både våra informanter och många andra, inte heller har förblivit opåverkade av det 

sexuella informationsflöde som når oss från många olika håll. Under arbetets gång har vi 

därför ofta påtalat för oss själv och varandra att bara läsa det som står, istället för att läsa in 

det vi ibland kan tycka oss se. Vi har många gånger skattat oss lyckliga över att vara två. 

 

Resultat 

     För att få struktur på den stora mängd information våra intervjuer gav, kommer vi här att 

redovisa resultatet utifrån nio olika ”teman”. Dessa teman är återkommande och 

betydelsefulla i våra informanters sätt att tänka.  

 

Det var skillnad när man var yngre 

     Nästan alla tjejer säger att de har förändrats sexuellt sedan de var yngre. Då visste de 

kanske inte riktigt vad de ville, vad sex handlade om eller hur det skulle kännas. Detta 

medförde att de kände att de ställde upp mer och att de fejkade att det var skönare än det var. 

De testade även saker som kanske inte kändes så bra. En tjej pratar om att det är svårt att veta 

vad man vill när man inte har provat.  
 

”Över huvud taget när man var yngre kändes det som om man ställde upp mer … för att 

man inte riktigt fattade vad sex handlade om” 

 

Ingen av tjejerna nämner att de har tagit skada av de gånger då de har gjort mer än vad som 

kändes bra. Istället säger någon att hon har lärt sig av sina misstag och att hon känner att man 

inte ruckar så lätt på hennes gränser idag. Hade hon inte haft ”den” upplevelsen så hade hon 

inte varit så stark som hon är nu. Nästan alla informanter säger att de idag vet mer vad de vill, 

att de tänker mer på sin egen njutning och att de vågar ta för sig mer. De menar att de inte 

längre lika mycket utgår från vad de hör andra säga eller vad de ser andra göra, utan att de 

istället känner efter vad som känns bra för dem själva. 

     Två tjejer pratar om att man kan få fel bild av sex genom att titta på porrfilm eller annan 

spelfilm med erotiska inslag när man är yngre. De menar att man kan påverkas negativt av 

den bild som dessa filmer ger av hur man ska göra, vad man ska ställa upp på och hur man ska 
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låta när man har sex. De anser dock att man undkommer denna negativa påverkan genom att 

själv har sex och upptäcka att det inte var som i filmen.  
 

”när man var yngre så var man mer osäker på sin sexualitet, alltså att in och ut och sedan 

var det klart. Nu så börjar man tänka, eller jag i alla fall, när man blir äldre så börjar man 

tänka på vad jag kan få ut av det, att man kanske inte bara ligger där och väntar på att han 

ska göra allting. För att man kanske tar eget initiativ för att … för man vill ju att det ska 

vara skönt för en själv också. Man vill bara inte att … mm … alltså nu gick det för han och 

då ska det va klart, alltså. Jag kan tänka mig att jag kräver mer, att jag, att det ska vara 

skönt för mig också. Jag kan inte vara riktigt nöjd för, liksom, det har gått för mig också. 

Då kan jag tycka, att ja det var ju bra sex. Sen kan ju, visst det kan va jätteskönt även om 

det inte gör det, men jag tror att man börjar tänka … jag tänker mer på mig själv, på sin 

egen njutning, tror jag”   

 

Ganska många tjejer talar om nu och då när det gäller deras inställning till sex. Innan verkade 

sex vara något mer fysiskt, nu har det kommit mer känslor in i bilden och sex verkar för 

många ha blivit något som sker mellan två människor som älskar varandra.  

     Merparten av informanterna menar att intresset för sex varierar från individ till individ, att 

vissa är mer och andra är mindre intresserade av sex. Sexintresset är enligt dessa informanter 

inte könsbundet. Två tjejer pratar om att intresset skiljer sig beroende på var man är i livet, att 

sex kan vara viktigare i vissa åldrar och stadier i livet.  

     De flesta tjejerna verkar spontant tycka att tjejer och killar tar lika mycket initiativ till sex, 

men efter en stunds filosoferande kommer de ofta fram till att killar kanske ändå gör det lite 

oftare. De verkar dock anse att skillnaden var större när de var yngre. 
 

”i unga år tror jag det är lite mer killarna /…/ Sedan efter ett tag så är det lite mer som hur 

man är som person, att vissa tjejer har lättare för att kanske ta initiativ till det och vissa 

killar ha lättare för det. Men det är nog i allmänhet nog ändå mer killar som tar initiativ till 

det” 

 

Tjejerna anser, till en början, att tjejer och killar tänker och pratar på ungefär samma sätt om 

sex. Efter en stunds funderande kommer de dock ofta fram till att killar både tänker lite mer 

och att de inte sällan är mer ”pang på rödbetan” när de tänker på det. De flesta tjejer avslutar 

med att säga att skillnaderna var större när man var yngre. Några anser att det kanske kvarstår 

en viss skillnad mellan könen. Några tjejer pratar om att killar pratade mera grovt om sex när 

de var yngre eftersom de ville vara tuffa. Två informanter menar att tjejer kan framstå som 
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mindre intresserade av sex eftersom de uppfostras till att inte prata om det och eftersom de 

kontrollerar sig själva mer.  

 
”det kan verka som om vi är mindre intresserade, kanske, men det tror jag är mer för att vi 

tänker kanske mer på konsekvenserna. Vi får mer konsekvenser av det, kanske, än vad 

killar får, eftersom det inte är ok att känna, att vara lika sexuellt framfusig. Vi kontrollerar 

våra känslor så att det kan verka som om vi inte är lika” 
 

Tjejer förväntas egga upp och killar förväntas vilja 

     Några tjejer pratar om att killar och tjejer tänder på olika sätt när det gäller sex. De menar 

att tjejer tänder mer genom att tänka på sex och att de vill kela mer, ha längre förspel och att 

killar kanske inte alltid förstår det. En tjej exemplifierar sättet att tända med det ”klassiska” 

antagandet att man kan prata omkull en tjej. Till skillnad från tjejen anser våra informanter 

att killar tänder genom direkt fysisk beröring.  

 
”jag tror att tjejen har kanske mer behov av att bygga upp en tanke, ja att förbereda sig 

mentalt för att ha sex /…/ män kanske kan bli mer upphetsade rent fysiskt. Att de blir 

upphetsade av beröring snarare än av det intellektuella” 
 

Det ges sällan en förklaring till vad som orsakar skillnaderna mellan könen. Det antyds dock 

att det är något som man har fått lära sig, att killar alltså får lära sig att tänka på sex på ett 

råare och burdusare ”pang-på-rödbetan- sätt”, medan tjejer lär sig att tänka på sex som ”att 

älska”.  

     En del tjejer pratar om att sex kan bli mer spännande och upphetsande när man har det 

tillsammans med någon som man inte har varit tillsammans med sexuellt innan. En tjej säger 

sig uppleva denna känsla i början av ett förhållande. En annan upplever det när det är någon 

som hon inte har ett förhållande med och då sex därför är lite förbjudet. Andra situationer som 

kan framkalla denna spänningskänsla är då man behöver anstränga sig lite mer för att få det, 

då man hinner bygga upp fantasier och förväntningar innan och då man inte ”bara går och 

lägger sig och har sex”. Denna upplevelse verkar man alltså kunna uppleva både i början av 

ett förhållande och tillsammans med tillfälliga partners.  
 

”i ett förhållande kan man bara gå och lägga sig och så gör man det. Utanför ett förhållande 

så får man ju liksom jobba på det. Då kan det vara att man har varit sugen på den personen i 

ett bra tag innan och då kan man vara riktigt, RIKTIGT upphetsad innan. Och då blir ju, 
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sexet blir ju annorlunda om man är riktigt, riktigt, riktigt upphetsad än när man bara är 

sugen på att knulla, så att det är … det är ju skillnad” 
 

Två tjejer pratar om att det finns förväntningar på att det är killen som ska ”ta tag i det” och 

att killar kanske blir skrämda av tjejer som inte bara ”ligger där” och låter sig bli avklädda. 

Dessa tjejer verkar mena att en stark och handlingskraftig tjej kan få en kille att tvivla på sin 

egen förmåga och därigenom skada självförtroendet. 
 

”jag tror att det är mer förväntningar på killar, för det känns ändå som att det är killen som 

ska styra det. Det är killen som ska ta första steget och va jättepå du vet och försöka klä av 

tjejen och nästan övertala henne /…/ Liksom tjejen är det mer att hon kan ligga där och inte 

göra någonting /…/ han kan bli rädd, liksom, han blir så nervös, så att han inte alls kan ha 

sex att han inte kan fullborda det. För att han är rädd för att han inte ska kunna tillfredsställa 

den här tjejen lika mycket eller liksom mycket, så att han blir så nervös så att han bara 

skippar det istället. För att han inte vill gå med den känslan att han kanske skulle va dålig i 

sängen”  

 

En tjej menar dock att hon upplever det som att killar blir glada om det är tjejen som tar 

initiativ till sex.  

     När våra informanter talar om de förväntningar som finns på könen, nämner de flesta att 

man förväntar sig att en kille alltid ska vilja ha sex och att man upplever det därför också som 

konstigt om han inte vill det. Tjejerna bekräftar ofta förväntningarna med egna upplevelser.  
 

”killar, de vill ju oftast! Det är ju så! Märker de att man själv är lite så, så skiner de som ett 

barn som har fått en klubba” 
 

I enlighet med uppfattningen och förväntningen att killar alltid vill, pratar en tjej om att man 

blir förvånad då en kille accepterar ett nej utan att ifrågasätta det. 
 

”Det har i och för sig hänt att jag har blivit förvånad då jag har sagt nej och killen bara har 

slutat. Va? Va? /…/ På något sätt förväntar man sig att det ska vara lite jobbigt” 
 

Medan våra informanter upplever att förväntningarna på killar är att vilja ha sex varje dag, 

menar de att förväntningarna på deras eget kön är att vara söta, snygga, sexiga, uppeggande 

och att de allmänt ska tycka att det är trevligt.  
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Sex är ett skönt behov som måste tillfredställas 

     Många informanter pratar om sex som någonting som gör gott och som tillfredställer ett 

behov. En tjej säger att detta behov av sex är opåverkat av om man är singel eller om man 

lever i ett förhållande. Skillnaden är att det blir krångligare att tillfredställa sina behov som 

singel, inte att man saknar sexlust. Tillsammans med de flesta andra informanter anser hon att 

sex är något som alla måste ha för att må bra. Få tjejer pratar över huvud taget om sex som 

något man har för att få barn. När fortplantningen nämns, är det ofta som något oönskat. 

 
”Man har ju inte sex för att man ska ha barn. Man har ju sex för att det är en fysiskt skön 

grej” 
 

De flesta tjejerna anser att sex är viktigt för förhållandet. Många verkar anse att sex är en 

barometer för förhållandets kvalité, men att förhållandets kvalité också kan försämras om 

sexet inte fungerar. Sex verkar dessutom fungera som ett sätt att bekräfta att man attraheras av 

varandra och någon menar att det kan vara svårt att få ett förhållande att fungera om man är 

på helt olika plan sexuellt. Någon säger att om inte sexet fungerar så fungerar nog inte 

förhållandet heller.  
 

”jag tycker att det kan vara en barometer för hur förhållande mår …för det är väldigt många 

som har det dåligt i ett förhållande dom har inte sex heller” 

 

Några pratar dock om att man nödvändigtvis inte behöver ha sex utan att närhet kan vara 

viktigare. Närhet nämns återkommande gånger som något betydelsefullt. 
 

”om min kille hade blivit rullstolsbunden hade inte jag gjort slut med honom för en sån 

grej. Utan det är ju inte det som är det viktiga, men det är ju klart en bonus. Och så just den 

närheten, det är kanske det som är det viktiga, inte just själva sexet i sig ”  
 

Våra informanter menar att sexets kvalité spelar olika stor roll beroende på var i förhållandet 

man befinner sig. I början av ett förhållande verkar man vara mer kritisk till de gånger sexet 

inte blir bra. De tjejer som lever i längre förhållanden verkar däremot ha mer överseende med 

de gånger det känns mindre lyckat. De menar att man får inse och acceptera att det ibland är 

bra och ibland mindre bra. En tjej påpekar dock att man får det att fungera till slut om man 

bara är med någon som man älskar.    
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     Förväntningarna har innan visat sig vara att killar alltid vill ha sex. Två av våra informanter 

berättar dock om att de har varit i förhållanden där det var de som oftast ville ha sex. De 

menar att de var tvungna att få den bekräftelsen. Den ena tjejen säger att hon upplevde att det 

var jobbigt att vara den som oftast tog initiativet.  
 

”jag fick ligga och be om att vi skulle ha sex /…/ han ville väl säkert inte det egentligen, 

men han kände väl det att han var tvungen …så att då kändes det så jobbigt. För då visste 

jag exakt hur killar har det, när dom ligger där och tjejen bara, jag har huvudvärk och ont 

och då kändes det som ombytta roller och jag kände mig som värsta monstret som bara låg 

där och ville ha sex och han bara var jättetrött och ville sova jämt … så då kände jag, och 

jag sa till honom att jag ska aldrig mer säga nej till en kille. För nu vet jag hur det är och det 

är inte kul” 
 

En tjej pratar om att det kan vara svårt att leva i ett förhållande utan sex om man tidigare har 

levt i förhållanden där man har haft ett sexliv. Hon menar att det uteblivna sexet kan skapa 

problem. 

 

Det blir bättre sex om det finns kärlek 

     Alla tjejer talar om att det blir bättre sex tillsammans med någon man älskar. Många 

poängterar vikten av att man ska känna sig trygg när man har sex, antingen för att våga ha 

sex, för att kunna prata om det eller för att kunna släppa loss. Det verkar vara viktigt att man 

kan lita på varandra och att sexet är lugnt och harmoniskt. Det är när det sexuella mötet är så 

som man enligt en av våra informanter mår som bäst och många verkar hålla med henne. För 

några verkar kärlek t o m vara en förutsättning för sex. 

     Några tjejer anser att sex blir bättre i förhållanden och att detta beror på att man känner 

varandra bättre, att man bryr sig om varandra och att man känner större trygghet med 

varandra. Anledningarna till att sexet blir sämre när man inte är tillsammans med någon blir 

då att man inte bryr sig så mycket om varandra och att man inte vet någonting om varandra.  

     Några tjejer uttrycker viljan att känna sig betydelsefull och utvald. Sättet de pratar om och 

säger sig uppnå denna känsla skiljer sig dock åt. En känner sig mindre betydelsefull med en 

partner som har haft många partners innan henne, en annan känner sig mer betydelsefull om 

partnern väljer henne efter att ha haft många partners.  
 

”det kan ju vara nån, som har varit med hur många som helst och sen bara helt plötsligt 

faller för just dig /…/ Då är det ju helt fantastiskt! Det är ju värt jättemycket, än någon som 
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kanske inte har varit med typ någon och … ehm … och typ blir kär i en, för då kan man ju 

tänka så här typ, att det är bara för att jag vill ha honom som han vill ha mig” 

 

Många tjejer menar att man känner av och anpassar sig efter den partner man är tillsammans 

med. De anser också att man växer ihop med den man är med under en längre tid. De pratar 

om sex som ett samarbete där man både påverkas av den man är tillsammans med och gläds åt 

det den gläds åt. 
 

”om tjejen är på det viset och killen är på det viset annars, så när de är tillsammans så växer 

liksom deras sexliv samman. Så det blir något slags gemensamt. På var sitt håll så hade de 

kanske betett sig olika men just där går det på” 
 

En tjej går ett steg längre än vår fråga och hävdar att det inte bara handlar om att den andra 

ska vara en bra sexpartner, utan även att man själv måste veta vad man tycker om. Hon menar 

att om man inte själv vet vad man njuter av, så kan man inte heller begära att någon annan ska 

göra det. 

     Samtidigt som många tjejer nämner att de vill känna sig trygga tillsammans med sin 

sexpartner, verkar det även vara viktigt att densamme får dem att släppa loss och känna sig 

hämningslösa. De menar att det inte alltid bara ska vara så att man går och lägger sig, släcker 

lampan och har sex. Bland våra intervjupersoner finns det dock två klara motpoler för vad 

som krävs för sexuell hängivelse. En tjej säger att hon inte skulle våga ge sig hän med någon 

som hon inte kände så väl. Två andra säger precis tvärt om, att de har lättare för att leva ut 

sina fantasier och släppa sina spärrar tillsammans med främlingar, eftersom de inte behöver 

träffa denna man eller kvinna nästa morgon och eftersom de inte är angelägna om att den 

andre ska tycka bra om dem.  
 

”om man är tillsammans med någon, så vill man inte riktigt …alltså man kommer ju träffa 

den här människan vid frukostbordet dan efter och särskilt om det är ett nytt förhållande så 

kanske man tycker att …man vågar inte berätta så mycket, om vad man vill och man 

kanske …men om det är någon, som man bara har sex med och särskilt om det bara är 

någon, som man har sex med för en natt så …då struntar man ju i vad den personen tycker 

om en själv som person /…/ då kan man nog släppa sina spärrar mer tror jag” 

 

Det verkar bland våra informanter finnas en ganska spridd uppfattning om att killar sexuellt 

kan vara alltför koncentrerade på sig själva. Med liknelser ofta hämtade från bilsporten pratar 
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tjejerna om att killarna ”kör sitt race” med ett allt för högt tempo och om att de kan vara lite 

för mycket ”uppe i sin egen njutning” och tro att det räcker för en tjej.  
 

”Att de ger sig tid. Att det inte bara är tjopp, tjopp, tjopp, slut!” 

 

Våra informanter verkar dock inte eftersträva en sexpartner som totalt hänger sig åt tjejens 

njutning. En bra sexpartner beskrivs däremot ofta som en person som både kan ta och ge. En 

del informanter talar om att ”tekniken” spelar roll. Då vi frågar en av dessa tjejer om hon tror 

att tekniken är medfödd, svarar hon: 
 

Jaaa (tvekan) … Delvis, kanske, men jag tror nog att mycket är nog medfött ändå /…/ … 

jag tror att vissa är oförbätterliga!” 

 

Även en annan tjej pratar om sex som någonting som man till viss del lär sig.  
 

”Vissa saker kan man kanske inte lära sig. Det är väl som allt annat. Har man ingen känsla 

för någonting, så kan man kanske inte lära sig det men man kan ju lära sig många andra 

saker” 

 

En informant påtalar att det kan vara bra om partnern har haft en bra ”lärarinna” innan henne. 

Hon menar att hon då slipper stå för ”inskolningen” av partnern. Även denna tjej verkar alltså 

betrakta sex som något man kan lära sig att bli bättre på.  
 

”om en kille har haft en tjej, som har lärt den killen innan eller vågat visa innan … så ååh 

… det vore ju underbart, om den killen. För det är ju lite jobbigt att säga vad man tycker 

om och så … och vi tjejer är ju ganska lika alltså … huvudprincipen är rätt lika /…/ Sen 

kan det ju vara åt andra hållet också, att en tjej som inte har vågat säga till alls eller som 

kanske har gett med sig allt för mycket och koncentrerat sig mycket på killens njutning. Då 

kanske det blir så här, om man själv vågar säga ifrån, då så kanske… mm och då kanske, 

det kan också bli fel och så kanske killen tycker det var mycket bättre med henne, fast han 

kanske då inte har förstått att hon aldrig har njutit” 

 

De flesta informanterna tycker sig öppet och avslappnat kunna prata om ”hur de vill ha det” 

när de befinner sig i sexsituationen. Någon påpekar att man kanske inte diskuterar vid 

frukostbordet vad man tycker är skönt eller inte. Det finns det några tjejer som inte så gärna 

berättar vad de tycker är skönt utan istället vill visa det. Detta för att de tycker att det tar bort 
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lite av charmen, mystiken och den sexuella laddningen med sex om man pratar om det öppet 

och högt. 

     Alla våra informanter tror att det är vanligt att tjejer fejkar orgasm. Det är dock inte så 

många som säger att de själva har gjort det. De flesta har däremot fejkat att sexet var lite 

skönare än det egentligen var. Anledningarna till att fejka orgasm verkar vara att killen ska 

känna att han räcker till, att han inte ska tappa självförtroendet, att det inte ska bli en jobbig 

stämning eller att tjejerna inte orkar hålla på längre. Tjejerna fejkar bland annat för att det ska 

gå fortare för honom.  
 

” jag kan, jag kan tycka det är ganska trevligt att ha sex även om inte det slutar i orgasm … 

också … medan killen kanske tror att han är helt misslyckad om det inte slutar i orgasm … 

så då har jag nog gjort det för bådas skull. För att det inte ska bli en jobbig stämning också. 

För jag kan vara helt nöjd och glad, alltså inte helt, men ändå glad. Det behöver inte alltid 

sluta med orgasm … men mycket med det här för självförtroendet, för honom också /…/ 

killen håller på och kämpar och fixar och man pallar inte mer, man vill bara sova … så då 

kan man fejka en orgasm och så blir alla nöjda och glada” 
 

En tjej pratar om att det är skillnad på att fejka för en pojkvän och för en kille som man bara 

tar med sig hem någon gång. Om man fejkar för en pojkvän innebär det, enligt henne, både att 

man ljuger för honom och att han gör likadant nästa gång man har sex. Det blir då en ond 

cirkel och hon får fejka varje gång.  

 

Sex är en del av vardagen…  

     Många informanter upplever att det är svårt att beskriva vad sex innebär och varför man 

har det. De pratar om att sex är så vanligt, att det är någonting som hör till. En tjej menar att 

det sätt varpå man är sexuellt speglar ens personlighet. En annan menar att man, precis som 

man bör ta upp sina irritationer över allt annat, så snabbt som möjligt även bör säga om det är 

något som man irriterar sig över då det gäller det sexuella.  
 

”det gäller ju allt, det gäller ju inte bara sex, att man kanske ändå tar upp ganska fort vad 

man irriterar sig på … annars ligger det där och gror och sen kanske allt bara exploderar, så 

är det slut” 
 

Tjejerna verkar vara av den uppfattningen att de integrerar sex med vardagen medan killarna 

kan separera sexet från vardagens omständigheter. Dessa omständigheter kan inkludera både 
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disk och känslor. Trots att tjejerna vet att sex är trevligt när de väl har det, kan det alltså vara 

svårt för dem att vilja ha sex om de inte anser att stämningen för övrigt är tillfredställande.  
 

”jag tror att skillnaden är att män kan ha sex på … inte för sexets skull men ha sex bara, 

medan kvinnan då har byggt upp, ofta, att allting måste vara rätt innan. Har han sagt en fel 

sak så blir det inget sex /…/ Det rör inte honom. Utan nu har vi ju sex. Det har ju inte att 

göra med att vi bråkade om disken”  
 

Det pratas mycket om sex idag 
     Många tjejer säger att de brukar prata med sina kompisar om sex. De flesta menar att det är 

kul, lärorikt och intressant att prata om sex och att de genom att göra det kan få tips och idéer 

om hur de kan förbättra sitt sexliv. Det är även tillsammans med vännerna och den närmsta 

omgivningen som tjejerna bildar sin uppfattning om vad som är ok och inte ok, att prata om 

och att göra.  
 

”om man pratar med kompisar och någon säger, så här ja men har du testat det eller har du 

gjort det någon gång? Och någon säger: Det ja! Men det är jättebra! Då är det klart att då 

blir man ju så här nyfiken /…/ då är man ju bara dum om man inte vill testa det. För man 

vill ju hela tiden att det ska bli bättre och bättre” 
 

De flesta säger att de har speciella vänner som de pratar om sex med och att det är viktigt att 

det är rätt person. Några säger att de diskuterar när något känns jobbigt, att de alltså pratar om 

problem. Andra säger att det är lättare att prata om sex med en grövre, skämtsam jargong än 

att verkligen gå in på känslor, särskilt om man pratar med folk som man inte känner så väl. 

     En tjej tycker sig se en skillnad mellan hur de tjejer som är singlar och de tjejer som har 

förhållanden pratar om sex.  
 

”det är vanligare att de här singelkompisarna berättar mer /…/ än de som verkligen har ett 

seriöst förhållande” 
 

 Som ett ”bevis” för hennes iakttagelse bekräftar en singeltjej:  
 

”vissa intima detaljer kanske man borde hålla för sig själv, men det gör vi inte … fast jag 

tycker att det är bra i och för sig” 
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En tjej skiljer sig från de övriga då hon säger att hon varken pratar om sex eller har ett behov 

av prata om det med andra. 

     Många tjejer talar om konsekvenserna av att det talas så mycket om sex idag. En tjej anser 

att sex ska dras in i alla sammanhang och att det idag verkar vara mer tabu att inte gilla sex än 

att göra det. Några andra menar att det har blivit ett slags måste att alla ska tycka att sex är 

häftigt och spännande. De menar att man idag både förväntas vara bra på och gilla sex. 

 
”Jag läste någonstans att idag är det mer tabu att inte tycka om sex. Att det har blivit 

något slags måste. Att det ska vara så häftigt och spännande” 

 

En tjej menar att hon trots bristande sexlust ibland har sex för att det kanske var länge sedan 

sist och för att hon vet att det är bra när de väl har det. Hon verkar uppleva ett krav på att man 

ska ha sex med den man är tillsammans med och att det finns gränser för hur långt det får gå 

mellan de gånger man har sex.  Hon menar att man kanske inte jättegärna vill ha sex men att 

man kan tänka att man ändå borde ha det eftersom alla ”normala” människor har det. 
 

”lite det här att man har inte största sexlusten, så ibland har man kanske känt att vi har inte 

haft sex på en vecka och ja, ja, det är ju trevligt när vi väl har det /…/ Det är ju inte det att 

man inte har velat alls men man har inte varit: Wow, vad sugen jag är på sex! Men sex är 

mysigt ungefär” 
 

Att det pratas mycket om sex har inte bara medfört att det anses som normalt och nästan 

tvunget att ha sex utan även att det ställs högre krav på att sexet ska vara mer avancerat.  
 

”Jag tror att man ställer högre krav på det. Att det är … Man pratar mer om det nu. Det är 

mer en sak som ska fungera bra. Jag tror inte att man gjorde det så mycket förr. Jag tror inte 

att man pratade om det på det sättet då /…/ Det har blivit så mycket begrepp och så som har 

kommit upp på den sista tiden som inte fanns förr” 

 

Några tjejer pratar om att man inte går helt opåverkad förbi alla skriverier och allt prat om 

sex. De menar att man kanske inte påverkas till att direkt göra något, men att man nog kan 

börja undra över något som man hör att ”alla andra gör”.  
 

”om det skrivs mycket om en grej till exempel analsex och även om det står att man inte 

behöver ställa upp på analsex, så är det nånting det skrivs om och då känns det som att det 

är många som har det. För att det är ett sånt uppförstorat ämne, liksom”  
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”man frågar ju sina kompisar om man har hört något rykte om någonting, typ, va gör alla 

det? Det skulle jag aldrig göra, och det är ju skitjobbigt och då är man ju skiträdd. Å gud! 

Nä! Jag måste vara världens tråkigaste … bara en sådan grej man kan få för sig. Jag fick för 

mig en gång att … att alla hade rakat sig. För det stod typ i alla tidningar att alla tjejer har 

rakade underliv /…/ så jag var tvungen att fråga. Bara herregud är det så? Och då tyckte 

alla att jag är så jävla äcklig och så här … så då fick jag ju fråga och det visade sig att det 

var inte en endaste av mina kompisar som hade rakat sitt underliv /…/ man ville ju inte 

avvika, för man ville inte va, too much” 
 

Ganska många tjejer uttrycker sin oro för att barn och ungdomar kommer i kontakt med sex 

genom media och porr istället för att någon berättar för dem hur det är ”i verkligheten”. De 

flesta tycker att det är bra att man pratar om sex så länge det är på en normal nivå, men de 

menar att media kan förkunna och skapa en bild av sex som är för avancerad, framför allt när 

man är yngre. Tjejerna anser att det är bättre att man i lägre åldrar koncentrerar sig på det som 

är mest grundläggande. De menar att det verkar som om unga tjejer idag har större krav och 

förväntningar på sig att gå med på och utföra mer avancerad sex än de gjorde när de var i 

samma ålder. 
 

”Jag tror att det kan bli fel så som media framställer det nu, jag tror att föräldrarna pratar 

säkert inte alls mycket med sina barn fortfarande om det. Utan att det barn läser och ser och 

så, det är genom tidningar och filmer och så /…/ Att en 12-årig tjej har för stora krav på sig 

själv att hon ska ha analsex första gången, du vet eller så. Det kan bli jävligt fel, det tror 

jag” 
 

En informant uttrycker sin frustration över att media uppmanar och pressar tjejer att vara 

frigjorda. Trots att hon egentligen upplever detta som positivt, påpekar hon att det kanske inte 

alltid är så lätt. En annan tjej menar att tjejer inte kan skylla allt på samhället utan att de måste 

lära sig att inte ta åt sig eller vara så hårda mot sig själva. 
 

”det är mycket snack om att man ska vara frigjord hit och dit men det är inte alltid samma 

sak att säga en sak och att känslorna hänger med /…/ att media och allting puschar på tjejer 

mer att man ska ta för sig och att vi njuter av sex vi också. Den propaganda som har blivit, 

den tycker jag väl i och för sig är bra, men känslorna hänger kanske inte alltid med i samma 

takt” 
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En informant menar att sex fortfarande är så mycket tabu och ”hemligt” för folk att det är 

spännande att titta på och läsa om. Några tjejer anser dock att sex blir avtrubbat om man 

pratar om det alltför mycket. 
  

”sex är liksom bara så där ett sånt ord som bara är överallt, så det känns inte som nått 

speciellt längre” 

 

Tillfälliga sexuella relationer – ett substitut för en mysman? 

     De flesta av våra informanter inleder samtalet om tillfälliga sexuella relationer med att 

säga att de inte har något att säga om de som har det men att de inte själva skulle ha det. En 

tjej menar att tillfälliga sexuella relationer var någonting som man hade när man är yngre 

eftersom det var spännande och kul då. Några tjejer säger att om de hör om någon som haft en 

tillfällig sexuell relation så tänker de att det är kul för den som har haft sex. De kanske undrar 

hur det var och om de har haft skydd, men grubblar inte mer över det. Många tjejer verkar 

dock utgå ifrån att det är ett seriöst förhållande som alla strävar efter.  
 

”Det är ett substitut för något som man egentligen vill ha /…/ Även om det är något 

långvarigt som bara är sexuellt, så känns det som om man bara blandar ihop känslor och 

sex och så blir det rörigt rent allmänt” 
 

”det är synd om dem att de behöver göra det /…/ Att det hade varit skönare för dem om de 

hade haft en mysman och sitta hemma och äta popcorn” 

 

När det gällde hur viktigt sex är för ett förhållande, pratade några om att man inte behöver ha 

sex utan kanske bara närhet. Närhet verkar vara viktigt för många och det uppfattas kunna fås 

utan sex. En tjej pratar om hur hon anser att hennes singelkompisar ibland kan blanda ihop 

sina behov av omtanke med sin sexlust.  
 

”många tjejer kan blanda ihop lust med … som man ibland kan undra över sina kompisar 

varför de gör vissa saker, om de blandar ihop lust med omtanke rent allmänt. Att de är ute 

efter något annat egentligen”  

 

Samma tjej pratar om att det kan bli en ond cirkel då man har tillfälliga sexuella förbindelser 

då man istället kanske skulle behöva en kram. Hon menar att man efteråt bara har ännu större 

behov av närhet och av att vara omtyckt än vad man hade innan.  
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     Ganska många av våra informanter anser att de inte påverkas av vad andra tycker och 

tänker när det gäller vad de gör sexuellt. De menar att de känner sig fria att ha sex med vem 

och när de vill och att de inte ”står tillbaka för någon annan”. En tjej påpekar dock att folks 

tankar kanske ändå ligger någonstans i bakhuvudet. En annan tjej säger att hon skulle göra 

många saker som hon inte gör idag om hon visste att ingen skulle få reda på det, däribland att 

ha sex mer och annorlunda. Hon säger dock att hon själv skulle tycka att det var jobbigt att 

veta att det nu fanns ytterligare en kille på hennes ”lista”. Ytterligare en tjej pratar om att det 

har funnits situationer där hon kanske har känt sig attraherad och sugen, men att hon p g a 

konsekvenserna har undvikit att ha sex. Hon menar att dessa kanske inte främst har varit vad 

andra ska tycka, utan istället hur det skulle kännas för henne själv. Hon säger att man inte vill 

ha sex med för många och att hon vill att sexet ska leda till någonting.  

     Tankarna om att sex ska leda till någonting verkar enligt två av våra informanter inte 

förekomma hos de killar som de möter ute på krogen. Istället verkar de enligt dessa tjejer göra 

allt de kan för att ”komma åt en liten sexuell visit”. Tjejerna berättar om det ”spel” som 

föregår eventuellt stundande sexuella möten.         
 

”Om vi börjar utanför förhållandet, så känns det som om killar tar lite småinitiativ hela 

tiden fast de kanske inte lägger så mycket möda i varje försök. De sprider sina försök mer 

/…/ Jag tror kanske att tjejer också försöker, men att de gör det på ett annat sätt. Att de 

kanske vill locka killen till att det är han som tar initiativet … gör sig synlig så att det är 

han som tar initiativet, men egentligen är det hon som har fått honom att se henne /…/ det 

känns lite grann som om man skulle visa sig intresserad, så skulle det rätt mycket till för att 

en kille skulle säga nej /…/ jag skulle kunna tänka mig att det är så att för ett ja så har de 

fått femton nej /…/ tjejer mer väntar på att saker ska hända, så kan de sitta och gallra och 

säga: Nej, jag vill inte ha honom och jag vill inte ha honom” 

 
”Bland singlar är det ju säkerligen mer killar … som försöker komma åt en liten sexuell 

visit på lördagsnatten /…/ antingen får han ett ja eller så får han en knytnäve! /…/ vänd dig 

om så står de och … i princip sitter fast som en igel på benet och lite så. Men hade du sett 

dem en tisdag ute så hade de … ja, betett sig som vilken svensk kille som helst på vardagar 

/…/ En tjej kan nog, även på en vardag, titta lite extra och så, men en kille behöver nog en 

fem, sex, åtta, tio öl” 

 

Nästan alla tjejer säger att det inte finns en gräns för hur sent man får säga nej till sex. Några 

nämner dock att man i vissa situationer kan känna sig dum och taskig om man tar med sig 

någon hem och sedan säger nej till sex. De menar att det kan uppfattas som om man luras och 
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att killen då istället hade kunnat följa med någon annan hem. Oftast verkar sex ingå i 

konceptet om man ”följer man med varandra hem”.  
 

”då följer man med varandra hem för att ha sex, inte för att bry sig om vad den andre vill 

eller inte vill. Och då blir det nog mer så, inte att man typ tvingar varandra till att göra saker 

men att det blir mer … att man kan bli mer sur då, att det inte är lika lätt att ta ett nej då 

kanske”  

 

En tjej säger att man kan komma med lögner som att man har mens i de situationer där en 

kille inte vill lyssna till ett nej. Hon menar att användandet av sådana lögner är tecken på att 

det kan vara lite jobbigt att säga nej.  
 

”Det känns som om man har mött killar som inte är särskilt … ja, som inte lyssnar, och då 

är det ju svårt för då får man ju verkligen stå på sig. Och det är klart att det är jobbigt, men 

då kan man ju komma med lögner vilket jag har gjort i min historia. Jag har mens! /…/ I 

efterhand tänker man: Vad fan sade jag så för? /…/ Det är ju tecken på att det känns jobbigt 

att säga nej om man inte är villig att … man vill inte hålla på och tjafsa” 

 

En annan tjej talar också hon om att det kan vara jobbigt att ”tjafsa” med en tillfällig 

bekantskap, men istället för att komma med lögner har hon gjort saker som hon inte riktigt 

hade tänkt sig från början. 
 

”de som man bara träffar en gång … att de är väldigt påflugna och sådär och bara kör på 

och så skiter man typ i vilket, man bara känner nästan att … man orkar inte ta den 

diskussionen då, om det inte är för stora grejer det handlar om så klart. Men att det kanske 

inte alltid blir som man hade tänkt sig innan. Men det är inte så att man har tvingat sig själv 

till att göra något som man absolut inte vill, men att det ändå ibland har blivit saker som 

man kanske inte hade tänkt sig från början”  

 

En av våra informanter tvivlar över att någon kan må bra av tillfälliga sexuella relationer. Hon 

menar att man efteråt antingen har ångest för vad man har gjort eller för att det inte blev något 

mer än vad det blev. En annan tjej menar att det kan finnas tillfällen då dessa relationer fyller 

en funktion, t ex om man precis har kommit ur ett förhållande och är i behov av närhet. 

Tillsammans med några andra poängterar hon dock att relationerna enbart bör existera och 

upprätthållas så länga alla inblandade parter mår bra av det. De menar att relationen bör 

avslutas om en av parterna t ex börjar blanda in känslor och därför inte längre kan hålla det till 
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att vara en enbart sexuell relation. En informant hävdar att det efter ett tag ofta blir just så, att 

relationen kommer till att betyda mer för den ene än för den andre.  

     Flera informanter nämner att de börjar undra över hur en kompis egentligen mår om de ser 

eller hör att denne har många olika sexpartners.   
 

”om det är liksom varenda torsdag, fredag, lördag och det är olika partners i typ året runt, 

alltid, då kanske man börjar undra hur människan egentligen mår. Jag tror inte att man kan 

må så himla bra då /…/ jag tror att det är en kompensation för någonting då” 

 

Otrohet är att lyfta fram en person före den andre 

     Många pratar om att otrohet är ett svävande begrepp som är svårt att definiera. Ganska 

många anger en kyss som en konkret gräns, men de flesta går ändå vidare och problematiserar 

begreppet. Många pratar då om fysisk och psykisk otrohet. De flesta verkar anse att alla som 

har ett förhållande någon gång går och tänker på någon annan. De anser dock inte att detta är 

otrohet så länge de fortsätter sin vardag utan att göra något och utan att ha en baktanke med 

att träffa den person de går och tänker på.  
 

”Det är svårt att sätta någon gräns för vad som är otrohet och vad som inte är det, men 

någonstans så börjar det väl i huvudet, alltså inuti, att man tänker och fantiserar om andra 

och skulle det vara ren otrohet så tror jag att alla har varit otrogna /…/ Det är ju otrohet i sig 

att tänka på hur det skulle kunna vara att ha sex med en annan person, men från det till att 

ta steget att, ja stöta på den eller försöka på något sätt … för det måste vara någonstans där 

mellan vad man tänker och vad man gör, det måste vara där någonstans som gränsen går för 

vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet /…/ men om man gör en invit eller om man 

tar en invit kanske som kommer från den andra personen … det kan jag nog tycka är lite 

otrohet. Det behöver inte vara att man hoppar i säng med den personen, jag tycker att 

gränsen går långt innan dess” 

 

De informanter som är singlar inleder nästan genomgående med att prata om otrohet som 

något de själva kan vara. Ibland går de sedan efteråt över till att prata om det som något deras 

framtida partner skulle kunna vara. De informanter som lever i förhållanden talar däremot 

nästan enbart om att partnern skulle vara otrogen. Här följer ett illustrerande citat från en 

flickvän. Frågan är vad otrohet är.  
 

”det är ju när ens kille … är med någon annan” 
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Några tjejer graderar otroheten från vad som skulle vara lättast att förlåta till vad som skulle 

smärta mest att utsättas för. En tanke verkar till exempel vara lättare att förlåta än en handling. 

En kyss verkar vidare vara lättare att förlåta än ett samlag, men informanterna påtalar att man 

inte hade mått bra av en kyss heller. En tjej menar att bedömningen dock kan vara beroende 

av hur den andre personen är. Hon menar att en kyss kan upplevas som ett grovt övertramp 

om personen normalt inte brukar utöva någon större kroppskontakt. En person som däremot 

normalt är givmild med fysisk beröring tillåts ha större utrymme innan det upplevs som 

jobbigt.  
 

”en tanke är ändå en tanke. En handling är ju någonting annat. Sedan är det skillnad på en 

kyss och sex /…/ Så är det olika grad. Det är ju en trappa ju där tankarna är uppe och sexet 

är nere hos han den röde” 

 

Många tjejer resonerar kring att det är jobbigt om partnern har känslor för en annan och menar 

att det är de tjejer som partnern har känslor för som man har anledning att bli svartsjuk på. De 

psykiska känslorna anses vara mer unika och kopplade till personligheten. Det nämns också 

att det finns en viss fysisk tillfredställelse som man kanske inte alltid kan ge sin partner, t ex 

om partnern är bisexuell. Det verkar även finnas andra omständigheter som gör att den fysiska 

otroheten, till skillnad från den psykiska, ibland lättare kan ursäktas eller förstås. 

 
”Om personen verkligen skulle förklara att den har varit otrogen emotionellt, då är det väl 

jobbigare på ett sätt än att personen i fråga har varit aspackad och kysst en tjej någonstans” 

 

Inte sällan kommer de flesta informanterna dock fram till att båda sorternas otrohet är jobbiga, 

men att den fysiska kanske ändå är ett större svek. En tjej pratar om att det är så många ”steg” 

som ska passeras innan man ligger där. Hon menar att det finns så många möjligheter att ta 

sitt förnuft till fånga.  
 

”det skulle kännas mer kränkande om de utagerade det också, för då känns det precis som 

om då är det mer brist på respekt. En känsla kan man liksom inte styra över på det sättet. 

Och skulle det visa sig att ens partner blev kär i en annan, så är det ju ingenting som den 

personen kanske har önskat själv eller vill över huvud taget /.../  Och sedan är det klart att 

han kanske borde göra slut om han känner så, om det är väldigt starka känslor som inte går 

över. Men är det bara något litet som går över någon vecka senare så är det väl sådant som 

de flesta inte vill veta” 
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Oavsett vilken otrohet informanterna slutligen bestämmer sig för att vara den värsta, är de 

åtminstone överens om att otrohet innebär att åsidosätta sin partner.  

     En tjej menar att det är onödigt att vara tillsammans om man är otrogen. En annan säger att 

otrohet inte behöver innebära att man inte älskar sin partner. Hon menar också att otrohet inte 

bara behöver vara av ondo utan att den även kan hjälpa en att komma underfund om vad man 

känner, om man egentligen bör fortsätta tillsammans med sin partner eller om man bör göra 

slut.  
 

”jag kan inte säga att om man älskar någon så är man inte otrogen. För jag tror att man kan 

älska någon och vara otrogen ändå, för att det är en sådan attraktion /…/ ofta så förstår man 

ju vad man har och då så blir det ju att man värdesätter det mer. För att man har lekt lite 

med elden och förstått vad man har” 

 

En tjej menar att det finns en gräns för hur mycket och under hur lång tid man kan gå omkring 

och tänka på någon annan innan man bör fråga sig vad det egentligen är man vill ha. Lite kan 

man dock tänka på någon annan, hur mycket man än tycker om sin partner. Men så länge man 

känner att man har det bästa i sitt förhållande, finns det ingen anledning att ändra på det, 

menar hon. 

 

Porr – det ser så jäkla plastigt ut! 

     Våra informanter verkar alla någon gång ha tagit del av porr. För det mesta verkar det ha 

varit en grej som man tittade på när man var yngre och nyfiken på vad sex var och handlade 

om. Nu nämner någon att porr mer är en killgrej, eftersom killar behöver ha något praktiskt att 

se på. För tjejer anses det räcka att gå omkring och tänka på något.  

     Ganska många anser att porr kan ha en negativ påverkan när man är yngre, eftersom man 

då inte själv vet hur det ska gå till eller kännas. De anser att porr kan ge en felaktig bild av sex 

och att de som inte vet vad sex egentligen innebär får för sig att det är så som man gör i 

filmerna som man själv ska göra. En tjej tror dock att man ”växer ifrån det” när man själv har 

sex och upptäcker att det inte var som det man såg. 
 

”av alla så tror jag inte att det är en stor procent som vill ha sex på det viset som de har i 

porrfilmer. Det är kanske en viss del, men framför allt inte sådana som är precis i början. 

De tror ju ofta kanske då att det ska vara så. Att de måste ha analsex och spruta i ansiktet” 
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Någon tjej pratar om att porren kan normalisera saker och att man idag kan känna sig pryd om 

man inte vill göra saker som för kanske inte så länge sedan betraktades som lite mer udda 

eller onormalt. Några informanter pratar också om att porrutbudet har blivit större och 

lättillgängligare än vad det var förr, bland annat genom Internet. De menar att porrens ökade 

tillgänglighet kan påverka synen på sex i allmänhet. 
 

”jag tror lite grann att de kan normalisera saker som är … Att de kan förskjuta trenden för 

vad som är normalt, för att de hela tiden ska göra saker som är värre, för att det ska sälja, 

och sedan så … förskjuts det dit. Där är det ännu viktigare att tjejer står på sig, för annars 

kanske de säger ja till saker som kanske inte känns helt ok /…/ jag tror att det finns en risk 

också att konstigare och konstigare saker blir normalt och man blir pryd om man inte ställer 

upp på det” 

 

Några av våra informanter säger att de skulle kunna tycka att porrfilm var upphetsande om det 

hade sett ut som om skådespelarna njöt och om det inte hade sett så plastigt ut. De pratar 

också om att det skulle kunna vara uppeggande att titta på bra porrfilmer tillsammans med sin 

partner och menar att detta skulle kunna förgylla sexlivet genom att vara upphetsande och 

bidra med idéer. Många efterlyser dock handling i de porrfilmer de har sett. 
 

”Sex är inte bara att titta på ett könsorgan som åker in och ut i ett annat” 

 

”det beror på vad det är för slags porrfilm, om det var lite handling i det och det var lite så 

här njutbart, så kunde jag bli uppeggad /…/ Men om det är en sådan porrfilm där det är 

värsta gangbang på en tjej då kan jag tycka att det kan va riktigt äckligt … att man bara ser 

att det tjejen bara mår så dåligt, det känns inte alls … alls kul” 

 

Många tjejer säger omedelbart att porrfilm är något patetiskt, avtändande och äckligt. Det 

äckliga verkar sträcka sig till – eller bero på – de som agerar och/eller de som ser på filmerna. 

En tjej anser att människor som konstant tittar på porrfilm lider av någon slags störning. En 

annan tjej har svårt för att förstå de som deltar i porren. 
 

”jag tycker att det är obehagligt att man vill visa sig på det viset” 

 

Några tjejer börjar direkt prata om porr som något kvinnoförnedrande och menar att många av 

skådespelerskorna i filmerna antagligen varken är speciellt lyckliga eller med för att de vill 

det. Tjejerna nämner också att det mer är mannens njutning som står i centrum i porren. De 
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anser att det handlar om att tillfredsställa mannen och om att få det till att se ut som om 

kvinnan blir det.  
 

”Det är ju mannens lust som är i centrum. Kvinnan ligger och stönar hej vilt. Hon framstår 

mer eller mindre som en slags, inte hora egentligen även om hon står långt ner, hon är 

något slags … hon är sexmissbrukare på något sätt så vem som helst kan ta henne typ … 

någon som man inte behöver, det är typ ett hål som man kan använda lite hur som helst så 

är hon skitnöjd med det” 

 

En tjej pratar om att inte heller den bild av mannen som porren uppvisar är en bild som enligt 

henne är relevant.  
 

”dom ska orka hur länge som helst och det ska vara hårda tag och det och så … så upplever 

jag inte att det är med de flesta killar” 

 

Diskussion 

     Syftet med vår studie var att genom intervjuer få en uppfattning av hur en grupp unga 

kvinnor i åldern 20-26 år tänker om och kring sin sexualitet. Undersökningens resultat visar 

att de flesta tjejerna både ofta hör talas om och själva pratar om sex, men att de ändå har svårt 

för att beskriva vad sex innebär och varför man har det. Sex verkar vara en så pass naturlig 

och integrerad del i deras vardag, att frågan om varför de tror att människor har sex framstår 

som en nästintill lika onödig fråga som varför man äter. De flesta anser inte att kärlek är ett 

”krav” för att kunna ha sex, men alla är överens om att det blir bättre sex om det finns kärlek. 

Många verkar också anse att tillfälliga sexuella relationer är accepterade men finner dem 

ändock vara ett substitut för ett mera varaktigt förhållande De få gånger som fortplantningen 

nämns är det ofta i motsatt syfte; som en tjej säger så ”har (man) ju inte sex för att man ska ha 

barn”. Tjejerna anser att tjejer och killar fortfarande bl a tänker och tänder olika, men menar 

ändå att skillnaderna har minskat sedan de var yngre. De säger att de idag tänker mer på sin 

egen njutning än de tidigare gjorde. Porr tar de ofta helt avstånd från beroende på att det som 

porren skildrar i deras ögon inte är sex.  

     Berg (1999) och Frisell (1996) visade i sina studier hur flickornas sexualitet ofta 

legitimerades genom kärlek och förhållande. Våra informanter pratar sällan om att de 

begränsas i sin sexualitet beroende av vad andra ska tycka, och de betraktar alla kärlek mer 

som en förhöjande ingrediens än som en legitimerande tvång för sex. Stainton Rogers och 

Stainton Rogers (2002) skriver att ”den nya kvinnan” inte har samma behov av en man i sitt 
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liv som hennes föregångare hade, och en av våra informanter påtalar också att dagens kvinnor 

egentligen inte behöver en man. Ändå talar denna informant något senare om att ha en partner 

att känna sig trygg med. Merparten av våra informanter verkar också anse att tillfälliga 

sexuella relationer, hur accepterade dessa än må vara, är ett substitut. En tjej säger att hon 

tycker synd om de som måste ha dessa relationer och många uttrycker sin oro för vänner som 

har det ofta. Trots att tiderna har förändrats, att våra informanter talar om sin självständighet 

och sitt bristande behov av män, verkar alltså den fasta relationen och tryggheten med en 

partner vara det eftersträvansvärda. De tjejer som lever i ett förhållande verkar också ofta anse 

att de har nått ett slags förverkligande, och det lyser inte sällan igenom en glimt av stolthet när 

de talar om de tjejer som fortfarande måste ha sex med en människa som de inte har en 

djupare relation med. Tankarna på att det helst ska vara lite mer än bara sex dyker dock även 

upp hos singlarna, och våra informanter verkar nästintill vara överens om att både sex och liv 

blir lite bättre med en mera beständig kärlek. Dessa funderingar på att kärlek kan ses som ett 

slags förverkligande tar Stainton Rogers och Stainton Rogers (2002) upp. De pratar även om 

att kärlek kan ses som en strategi för att kunna ha sex. Till skillnad från Bergs (1999) och 

Frisells (1996) yngre flickor, som legitimerade sex genom kärlek, verkar våra informanter inte 

ha något större behov av sådana strategier. Kanske är det så att våra äldre tjejer genom 

erfarenheter och ökat självförtroende i större utsträckning har format sin självbild, och därmed 

fått styrkan att mer utgå från sig själv än från andra.  

     Att tjejerna i studien nästan totalt frikopplar sexualiteten från fortplantningen, ger Giddens 

(1995) stöd för sin uppfattning om etableringen av den plastiska sexualiteten i vilken 

sexualiteten befrias från fortplantningen och relationerna etableras för sin egen skull. Våra 

informanter verkar för det första vara medvetna om sin egen valmöjlighet och vilja då de 

ingår och tar del av ett förhållande. Tanken på att upprätthålla något som inte är bra verkar 

dessutom kännas främmande för dem. Följer man till exempel med någon hem för att ha sex 

så har man det och sedan skiljs man åt. Tror man att det skulle vara bättre med någon annan 

än den man är tillsammans med får man helt enkelt göra slut. För det andra gör de anspråk på 

egen sexuell njutning. De har t ex anmärkningar på killar som fokuserar allt för mycket på sig 

själva och kör sina ”snabba race”. För det tredje pratar de om de ”principer” som gäller för att 

frammana kvinnlig njutning och anser inte sex vara att ”titta på ett könsorgan som åker ut och 

in i ett annat”.   

     Vid läsningen av våra informanters funderingar känns det påtagligt att synen på sexualitet i 

allmänhet och synen på kvinnors sexualitet i synnerhet har utsatts för stora förändringar sedan 

den tid då sexualitet var något som handlade om manlig lust och då en kvinna som längtade 
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efter sexuell njutning ansågs vara onaturlig. Våra informanter känner till sex, de säger sig ha 

ett behov av det och de säger sig ställa krav på att uppleva även egen njutning. Det verkar 

vara omöjligt att en tjej vid före giftermålet, som Adams (1982) citat i teoridelens början 

antyder, inte skulle veta vad sex innebär. Man hör och läser om sex dagligen. I vårt 

informationssamhälle har människor möjlighet att ta del av information på ett helt annat sätt 

än tidigare i vår historia. Detta informationsflöde verkar dock ha både för- och nackdelar. 

Fördelarna är bland annat att publikationer om sexualitet inte längre enbart är tillgängliga för 

en begränsad skara, som var fallet tidigare i vår historia. För gemene man är sex därför inte 

längre något skrämmande. Man vet vad sex handlar om, hur det bör kännas och hur och varför 

man ska skydda sig. En av nackdelarna kan dock vara att de upplevda kraven på hur sexet ska 

vara medför att det skapas problem och oro som egentligen inte borde finnas. Kraven på hur 

man ska vara och vad man ska göra kan vara onödigt höga och i vissa fall rent av skadliga. 

Några tjejer uttrycker en oro för att yngre tjejer har ett krav på sig att de från första början ska 

vara väldigt sexuellt avancerade. Om det skrivs mycket om någonting kan det uppfattas som 

vanligt förekommande och en tjej nämner ”paniken” hon kände när hon trodde att hon avvek 

från det ”normala”. Man kan misstänka att det finns en risk för att den ökade 

”medvetenheten” och sexualitetens ständiga uppdykande på alla möjliga och omöjliga 

områden kan leda till ohälsosamma handlingar. Dessa handlingar kan visa sig både i ens 

sexuella handlingar och i de förändringar man gör på den egna kroppen för att överensstämma 

med det man tror är ”normalt”. 

     Trots att våra informanter är noga med att uttrycka sin acceptans för tillfälliga sexuella 

relationer verkar det finnas en gräns och ett lagom även för dem. De påtalar att man sex för att 

det är skönt och för att det tillfredställer ett behov, men säger också att det finns en gräns för 

hur mycket en välmående människa får ge utlopp för detta behov utan att ha annat än fysiska 

band till sin partner. Det verkar också finnas gränser för hur regelbundet man anses ha sex om 

man är tillsammans med någon. Några av våra informanter pratar om att det idag verkar vara 

mer tabu att inte gilla sex, och påpekar att sex är något som alla ”normala” människor har. Det 

”lagom” som Bergs (1999) och Frisells (1996) informanter pratar om i samband med sex 

dyker alltså även upp i vår studie. Det verkar dock som om gränserna lite grann har töjts ut 

samtidigt som den enskilde individen åtminstone utger sig för att bry sig lite mindre om dem. 

Kanske är detta ett sätt som den kvinnliga sexualiteten fortfarande kontrolleras på, även om 

ramarna för denna kontroll har ändrat form. Det kan också ses som ett uttryck för att 

sexualitet är en social och kulturell konstruktion. De normer man lever efter skapas och 

regleras av den tid och det umgänge man lever i och med.  
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     En del av våra informanter uppvisar irritation då samtalet handlar om de två olika könen 

och tänkbara skillnader dem emellan. Till en början menar de flesta att det inte längre finns 

några större skillnader. Killar och tjejer anses inte, beroende av vilket kön de tillhör, vara mer 

intresserade eller ta mer initiativ till sex. Efter en stunds reflekterande slutar det ändå ofta med 

att tjejerna, ännu lite mer irriterade, bestämmer sig för att killarna nog oftare tar initiativ och 

överlag är lite mer intresserade av sex. När det gäller att tänka och tända sexuellt, hävdar 

många informanter att killar och tjejer lägger ner lika mycket tid på att tänka på sex, men att 

de tänker olika. Det är svårt att säga varför tjejerna blir irriterade över att behöva diskutera 

kön istället för individualitet; det kan vara för att de upprörs över de skillnader som de efter en 

stund kommer fram till att det finns, men det kan även vara för att de är trötta på att man 

pratar om människor utifrån deras könstillhörighet. Att säga att det inte finns någon skillnad 

kan också uppfattas som ett förnekande av de skillnader som man efter en stunds 

reflekterande påtalar som existerande. Eftersom vi inte följde upp anledningen till tjejernas 

irritation kan vi dock inte göra annat än att spekulera.  

     Även om alla informanter talar om skillnaderna mellan könen, är det inte alla som verkar 

ha tänkt över vad dessa kan bero på. Några informanter tillskriver vid ett par tillfällen 

skillnaderna sociala förklaringar; det pratas om att man skapar normer med dem man växer 

upp och umgås med och om att det är uppgjort från början hur de olika könen ska bete sig. 

Dessa tankar är i enlighet med den sociala inlärningsteorin, att man lär sig ett beteende genom 

att observera och ta efter modeller. De flesta informanterna verkar dock bara ha observerat 

skillnaderna utan att vidare ifrågasätta och söka förklaringar till dem. Kanske bär de med sig 

scheman för vad som är typiskt manligt och kvinnligt och tar dessa skillnader för givna – trots 

att de till en början inte vill se dem. De upplevda skillnader som uppenbarar sig under 

intervjuerna följer i alla fall samma linje, tjejerna är överens om de skillnader som finns och åt 

vilket håll de lutar. Bland de informanter som inte nämner sociala förklaringar, kan man få en 

känsla av att skillnaderna är beständiga. Det talas om killar som alltid vill och om tjejer som 

behöver ha en tom diskbänk och ett långt förspel. ”Det är ju bara så!” säger en tjej om killars 

ständiga vilja. Hennes och många andra informanters slutliga konstaterande av de skillnader 

som finns, verkar grunda sig på en övertygelse om att mannen vid födelsen inte bara fick en 

snopp utan också en större sexlust än kvinnan, och att det är kvinnors gener som gör att de 

hellre tänker på sexuella förspel än ser två människor ha sex i en porrfilm. Att tillskriva 

människor personlighetsegenskaper utifrån biologiskt kön diskuterar Stainton Rogers och 

Stainton Rogers (2002).  De nämner boken Män är från Mars och Kvinnor är från Venus när 

de uttrycker sin oro för allmänhetens tro på könsstereotypisering. Kanske är det så att vissa av 
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våra tjejer tar könsskillnader för givna, eftersom det är självklart för dem att de olika könen 

skiljer sig åt rent biologiskt och att detta bidrar till att personlighet och sexualitet skiljer sig åt. 

     Med tanke på hur sexualitetens historia ser ut, är det iögonfallande att våra unga kvinnor 

idag öppet pratar om både sina sexuella upplevelser och sitt behov av egen njutning på det sätt 

de gör. De säger sig ofta prata med sina vänner för att få influenser till bättre sex eller för att 

diskutera lösningar på problem som de upplever. De flesta säger sig kommunicera fritt med 

sin sexpartner om vad som är skönt och inte skönt. Dessutom kritiserar de pornografin bland 

annat för att den alltför mycket fokuserar på manlig njutning och därigenom ger en felaktig 

bild av vad sex egentligen är. I det sexuella mötet verkar våra informanter alltså både ställa 

krav på sexets kvalité och ta en aktiv roll i sexets varande och förbättrande. De säger sig ha 

kommit underfund om vad de vill och har slutat ta lika mycket hänsyn till vad andra ska 

tycka. Samtidigt berättar de flesta om hur de någon gång har låtsats som att sexet var lite 

skönare än det var genom att stöna lite mer eller fejka en orgasm. De anledningar som de 

uppger för att fejka är att de inte orkar hålla på längre, att de inte vill förstöra killens 

självförtroende och att det blir en bättre stämning där alla är nöjda och glada. Det kan på 

något sätt kännas som en motsägelse att man säger sig tänka mer på sin egen njutning 

samtidigt som man fejkar bl a för att vara snäll mot partnern. Det kan även uppfattas som 

inkonsekvent att kritisera pornografin för att allt i den fokuseras på mannens njutning och att 

det enbart ser ut som om kvinnan njuter och samtidigt själv förkorta ett samlag genom att 

låtsas som att det är skönare än det är. Det kanske är så att våra informanter har lättare för att 

prata om hur det är och borde vara då de inte själva är i situationen, men att när de väl är där, 

mer eller mindre omedvetet, gör något som har en innebörd som de tidigare har fördömt. Våra 

informanter skulle nog alla starkt protestera mot påståendet att de ”ställer upp” och sätter en 

annans njutning före sin egen då de har sex. Att det kan upplevas som att de ibland ändå gör 

det, kan kanske bero på att deras tidigare upplevelser av det sexuella initiativtagandet och 

fördelningen fortfarande är inrotade i bakhuvudet, precis som andra människors tyckande kan 

vara det. Kanske kan det även vara så att den bild av kvinnan, mannen och sexet som de 

genom media och omgivningen möter, förstärker den uppfattning de redan har om hur 

fördelningen och ordningen mellan kvinnor och män ska vara. Trots att sexualiteten idag tar 

sig nya uttryck och innebörder, är det kanske fortfarande så att våra informanter är en del av 

den ordning där mest hänsyn automatiskt tas till mannens njutning.  

     Resultatet i vår studie kan komma till korta och generaliserbarheten kan ifrågasättas främst 

utifrån tre aspekter. För det första är våra informanter enbart tretton till antalet. För det andra 

är de inte slumpvis utvalda och har en mer eller mindre nära relation till varandra. Och för det 
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tredje står vi som har analyserat resultatet nära våra informanter i ålder, vilket i och för sig 

kan göra det lättare för oss att förstå deras språk och samhällsbild, men som också kan bidra 

till att vi gör förhastade tolkningar och genom vår ”hemmablindhet” missar intressanta tankar. 

Genom att välja det arbetssätt vi har gjort med halvstrukturerade intervjufrågor, har vi ökat 

studiens reliabilitet men därigenom kanske minskat validiteten. Detta genom att vi eventuellt 

”har fått svar som vi har ropat”, att vi till viss del har fått de svar som vi har lagt in i frågorna 

istället för att fånga informantens mer genuina uppfattning om sex. Vi tror dock att de tankar 

vi har fått i stor utsträckning speglar det som är sant för våra tretton individer och inte bara det 

som de inför en främling vågar eller tror sig behöva säga och tänka. Någon gång har några 

informanter själva ifrågasatt vad de ska kunna tillföra eller hur representativa de egentligen är. 

Vårt svar till dem har varit att de är en av alla de unga kvinnor som tänker kring och har sex 

och att deras tankar därför är viktiga och lika betydelsefulla som alla andras. Vår studie gör 

inte anspråk på att ge en komplett bild av hur alla unga kvinnor tänker om och kring sex, för 

det har både tiden och vår förmåga varit alltför knapp. Trots tillkortakommanden anser vi 

dock att vårt resultat har skapat både nya tankar och frågor som kan vara av betydelse för 

både kvinnor, män och framtida forskning. Om vi hade haft möjlighet hade vi gärna fortsatt 

med att intervjua unga män för att få deras bild av sexualiteten. Det skulle vara intressant att 

undersöka om killarna på samma sätt visar omtanke för tjejernas självförtroende. Det skulle 

även vara intressant att höra hur de tänker kring de krav på prestation och intresse som våra 

informanter har ansett att killar kan uppleva. Könsaspekten har dock inte visat sig vara den 

enda aspekt som spelar roll vid tänkandet kring sexualiteten. Våra informanter talar ofta om 

hur de har förändrats sexuellt sedan de var yngre, och det skulle vara intressant att se hur till 

exempel en generation äldre kvinnor blickar tillbaka på denna utveckling.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 39

Referenser 

 

 Berg, Lena (1999). Lagom är bäst: unga kvinnors berättelser om heterosexuell samvaro och 

pornografi. Falköping: Bilda Förlag 

     Birgerstam, Pirjo (2000). Skapande handling: om idéernas födelse., Lund: Studentlitteratur 

     Frisell, Ann (1996). Kärlek utan sex går an … men inte sex utan kärlek. Stockholm: 

Mångkulturellt centrum 

     Giddens, Anthony (1995). Intimitetens omvandling: sexualitet, kärlek och erotik i det 

moderna samhället. Nya Doxa 

     Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun.  Lund: Studentlitteratur 

     Lerner, Thomas (2003). Äntligen en bok om den farliga sexualiteten. Dagens Nyheter 

2003-05-16 

     Stainton Rogers, Wendy; Stainton Rogers, Rex (2002). Genuspsykologi:  kön och 

sexualitet. Lund: Studentlitteratur 

     Widerberg, Karin (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40

Intervjuguide      Appendix 1 
 
 
 
TANKAR KRING SEX 
 

- Kan du beskriva vad sex innebär för dig? 
- Hur tycker du att kärlek och sex hör samman? 
- Hur tror du att män och kvinnor tänker på sex? 
- Tror du att kvinnor och män är lika intresserade av sex? 
- Hur brukar du och dina kompisar prata om sex om ni gör det? 
- Hur tror du att män brukar prata med varandra om sex? 
- Vad tycker du är sexigt hos kvinnor? 
- Vad tycker du är sexigt hos män? 

 
 
PERSONEGENSKAPERS BETYDELSE I EN RELATION 
 

- Kan du beskriva vad du tycker är viktigt hos en partner? 
- Tror du att åldern spelar någon roll i ett förhållande? 
- Tror du att det spelar någon roll om den ene i ett förhållande är mer intelligent, 

framgångsrik eller tjänar mer pengar? 
 
 
SEX-FÖRHÅLLANDE 
 

- Kan du beskriva vad du tycker kännetecknar en bra sexpartner? 
- Kan du beskriva vilken roll du tycker att sex spelar i ett förhållande? 
- Tycker du att det är skillnad på det sex som man har i eller utanför ett förhållande? 
- Tycker du att en partners tidigare sexuella erfarenheter spelar någon roll för dig? 

 
 
FÖRVÄNTNINGAR 
 

- Varför tror du att människor har sex? 
- Vilka förväntningar tror du att det finns på män och kvinnor sexuellt? Tror du att de 

skiljer sig åt? 
- Tror du att det är lika vanligt att män och kvinnor tar initiativ till sex? 
- Händer det att du tänker på hur du tror att en partner skulle vilja ha dig sexuellt och att 

du försöker vara på det sättet? 
- Skulle du kunna tänka dig att ställa upp på sexuella saker för att din partner gärna 

skulle vilja det? 
 
 
GRÄNSDRAGNING 
 

- Har du en gräns för hur långt du skulle vilja gå sexuellt? 
- Händer det att du går över den gränsen? 
- Hur förmedlar du den gränsen för den du har sex med? 
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- Tycker du att det finns en gräns för hur sent man får säga nej till någon eller till att ha 
sex? 

- Hur brukar en partner reagera, tycker du, om du har upplevt att du har sagt nej till 
något som den andra har velat? Vilka reaktioner har det framkallat? 

- Tycker du att det är svårt att inte vilja gå så långt som en partner vill gå? 
- Har du någon gång fått en partner till att ha sex även om den inte har velat det från 

början? 
- Har du hänt att du själv har haft sex trots att du inte ville det från början? 

 
 
KOMMUNIKATION 
 

- Brukar du och din partner prata om vad ni tycker är skönt sexuellt? 
- Tror du att din partner vet vad du tycker är skönt sexuellt? 
- Har det hänt att du har fejkat en orgasm? 

 
 
SKYDD 
 

- Händer det att du tänker på de konsekvenser som sex kan föra med sig, t ex graviditet 
och könssjukdomar? 

- Brukar du prata med dina sexpartners om din ”rädsla” för det? 
- Vem tycker du bär ansvaret för skydd? 

 
 
TILLFÄLLIGA RELATIONER OCH RYKTESSPRIDNING 
 

- Kan du beskriva dina tankar om tillfälliga sexuella relationer? 
- Vad tänker du när du hör att någon har haft sex för en kväll? 
- Tror du att det är mer accepterat att ha sex första kvällen om man sedan blir 

tillsammans efteråt? 
- Tror du att det finns en gräns för hur många man kan ha sex med innan folk börjar 

prata om det? 
- Vem tror du skapar gränserna för hur man kan ha sex utan att det börjar pratas om det? 
- Tror du att du skulle ha känt dig friare att ha sex mer eller annorlunda om du inte hade 

behövt tänka på vad folk skulle tycka eller tänka? 
- Har det hänt att folk har pratat om ditt sexliv, vad du vet? 

 
 
ALKOHOL 
 

- Tror du att sexlusten påverkas av alkohol? 
- Tror du att det är lättare att man går längre och tar större risker när man är påverkad? 

 
 
OTROHET 
 

- Kan du beskriva vad otrohet innebär för dig? 
- Tycker du att det är skillnad på om ens partner är otrogen sexuellt eller emotionellt? 

 



 42

 
PORR OCH PÅVERKAN 
 

- Tror du att du påverkas av vad du tror eller vad du vet att andra gör sexuellt? 
- Vad tänker du på när du hör ordet porr? 
- Tror du att folk påverkas av porr? 
- Hur tycker du att relationen mellan kvinnor och män skildras i porr? 

 
 
FÖR MYCKET PRAT OM SEX IDAG? 
 

- Tycker du att det pratas för mycket om sex idag? 
 
 
FÖRÄNDRAD SYN PÅ SEXUALITET 
 

- Har din syn på sex förändrats sedan du var yngre? 
 
 
 
 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


