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ABSTRACT
This essay is a study about the sexuality of young women, their riskbehavior in sexual

relations and the attitudes about the sexuality of young women among the professionals. We

heard from a documentary that young heterosexual women lie within the biggest riskgroup for

getting infected by the HIV virus. Our main purpose with this study was to examine whether

women have changed their sexual lifestyles into riskbehavior, or if this statement is another

way of oppressing women’s sexuality.

Our main questions were: What influence the sexuality of young women? What is considered

to be a sexual riskbehavior? Do young heterosexual women have a sexual riskbehavior? What

attitudes do the young women and the professionals have about the sexuality of young

women? 65 young women at a gymnasium in Helsingborg answered the questions of our

inquiry. We also interviewed two social workers, one youth counsellor and a nurse midwife.

The results of this study show that sexual riskbehavior is connected to social and economic

background, that young women are influenced by the norms of society which are shown by

the law, language and media, and that the professionals also live by these norms.
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Förord

Vi är två studenter, Veronica Andersson och Susanne Kiefer, från Socialhögskolan Campus

Helsingborg som gått vår sjätte termin på socionomprogrammet då den här C- uppsatsen

skrivits. Tillsammans och var för sig har vi knådat och knåpat, och till slut fått ihop ett helt

arbete. Det är med stor glädje som vi presenterar vårt resultat för er!

Vi vill rikta ett varmt tack till alla som har hjälpt till att göra den här uppsatsen möjlig. Tack

alla ni tjejer som har ställt upp och svarat på enkäten, utan er hade det aldrig blivit något!

Tack alla berörda lärare som har låtit tjejerna fylla i enkäten och därmed tagit tid från deras

lektioner. Vi vill rikta ett jättetack till rektor Birgitta Friberg som har lagt ner ett stort arbete

med att hjälpa oss med kopiering, utdelning samt insamling av enkäterna. Tack även till

socialsekreterarna ”Anna” och ”Lena”, kuratorn och barnmorskan på Ungdomsmottagningen

för att ni ställde upp på intervjuer. Vi vill också rikta ett tack till vår handledare Lars B

Ohlsson.
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INLEDNING

Problemformulering

Under höstterminens första del, i kursen Kultur och integration, läste vi om olika

konsekvenser som det senmoderna (dagens) samhället har fört med sig. Vi är alla idag utsatta

för olika risker som globaliseringen medför. Då det ekonomiska läget är beroende av vad som

händer i den övriga världen har detta medfört sociala konsekvenser. Vissa grupper blir

förbigångna, de sociala klyftorna ökar och samhällsproblem görs till individuella problem.

Detta hänger ihop med den individualisering som skett under de sista årtionden, där kollektiva

värden fått ge vika för det individuella livsprojektet. Då tillgången på information är ofantlig

har det inneburit för människan att hon har fått större valfrihet, men det har också ställt krav

på en ökad förmåga till reflexivvitet (medvetenhet), och även att hon kan sålla bland

information och ha ett kritiskt förhållningsätt till det hon möter. Idag är det möjligt för både

kvinnor och män att i viss mån välja en egen livsstil och sexuell orientering.

Efter att ha sett ett program om Hiv och AIDS i ”Fråga Olle dokumentär” 031007, där man

gjorde ett uttalande om att det är unga heterosexuella kvinnor som är den största riskgruppen

för att bli smittade av Hiv, väcktes vårt intresse för att ta reda på om unga kvinnor idag har en

förändrad sexuell livsstil. Eller var det skrämselpropaganda för att locka vuxna tittare till nästa

program, som skulle handla om ungdomars supande på charterresor i Medelhavet? Då man i

programmet inte förklarade hur man kommit fram till denna uppgift, blev vi fundersamma

kring syftet. Var det för att sätta igång en diskussion kring frågan Hiv/AIDS i förebyggande

syfte eller var det en slags sexualmoraltanke bakom det hela? En slags pekpinne mot den

kvinnliga sexualiteten likt ”gamla” tider där man fördömde kvinnans lust och att sexualiteten

enbart hörde hemma i ett äktenskap och då på mannens villkor.

Vi är båda för en öppen och jämställd sexualitet mellan könen, och tycker att det skulle vara

förödande om vi fick en återgång till gamla konservativa värderingar kring sexualiteten. Då vi

även hade läst ”larmrapporter” om en ökning av sexuellt överförbara sjukdomar, då främst

klamydia bland ungdomar som Smittskyddsinstitutet gått ut med, började vi undra om

information och diskussion kring sexuella risker har avstannat bland unga människor. Är

dagens unga medvetna om riskerna, eller tänker de ”det händer inte mig”? Då vi båda är
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intresserade av att i framtiden arbeta med barn och ungdomar, och eftersom vi båda har barn

som snart är på väg in i tonåren kändes det angeläget att undersöka hur unga tänker kring sin

egen och andras sexualitet och om de har en riskfylld sexuell livsstil. Vi vet idag ganska lite

om hur sexualiteten ser ut för unga och vem som förser dem med kunskap. Vilka är de

rådande värderingarna kring sex- och samlevnad bland unga? Vad påverkar unga kvinnors

sexualitet? Hur kommer det sig att unga kvinnor anses vara en stor riskgrupp? Har unga

kvinnors sexuella livsstil förändrats mot ett riskbeteende? Hur förhåller sig de professionella

till deras sexualitet? Detta är frågor som vi hoppas kunna få svar på.

Syfte och frågeställningar

Vårt syfte med denna uppsats är att ta reda på om unga kvinnors sexuella livsstil kan anses

vara ett riskbeteende, och hur de professionella som arbetar med målgruppen unga kvinnor,

förhåller sig till unga kvinnors sexualitet.

• Hur ser unga kvinnor på sin egen och andras sexualitet?

• Vad påverkar unga kvinnors sexualitet?

• Vad kan anses vara ett riskbeteende?

• Finns det ett sexuellt riskbeteende bland unga heterosexuella kvinnor?

• Vad har de som arbetar med unga kvinnor för syn på unga kvinnors sexualitet?

Metod

Då vi ville ta reda på om de unga kvinnorna har en riskfylld sexuell livsstil, stod det klart för

oss att vi ville genomföra en attitydundersökning. För att kunna göra de unga kvinnornas

förhållningssätt till sin egen och andras sexualitet mätbar, utformade vi en kvantitativ

enkätundersökning (se bilaga 2). I metodboken ”Forskningsmetodik” av Holme och Solvang

(1997), läste vi att den kvantitativa metoden omvandlar informationen till siffror och

mängder. Utifrån detta kan man sedan genomföra statistiska analyser. Vi ville få åtskilda

variabler, för att hitta det gemensamma, det genomsnittliga eller det representativa i vår

undersökningsgrupp. Den kvantitativa metoden gav oss också möjlighet att utifrån urvalet

säga något om den grupp urvalet gällde, och att vi fick ett tvärsnitt av företeelser som vi

studerat för att kunna göra jämförelser med andra tidigare gjorda undersökningar.(Holme,

Solvang, 1997).
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Vi utformade vårt frågeformulär med fasta svarsalternativ, ja eller nej, för att göra enkäten

strukturerad och systematisk till analysarbetet. Men vi ville även ha med vår

undersökningsgrupps åsikter och tankar, så frågorna följdes av en möjlighet att kommentera

det valda svarsalternativet. På så vis så blev enkäten både kvantitativ och kvalitativ . Den

kvalitativa metoden används när man vill få fram det säregna, det unika eller eventuellt

avvikande. Det hjälper en att förstå sammanhang och strukturer, men ger även en beskrivning

och förståelse för olika fenomen (Holme, Solvang,1997). Då vi inte tog med svarsalternativet,

vet ej, gav detta också vår undersökningsgrupp en möjlighet att beskriva eventuella

tveksamheter i ord, i den kvalitativa delen.

Vi ville också ha med de professionellas syn på unga kvinnors sexualitet, vilka värderingar

och förhållningssätt som styr dem i deras sociala arbete och om de har sett någon sexuell

förändring under de senaste tio åren. Anledningen till att vi ville ha med de professionella var

för att vi själva snart ska ut i socialt arbete och att vi tyckte det var viktigt att ta reda på om

unga kvinnors sexuella livsstil kan anses vara problematisk och i såfall varför?

För att kunna gå på djupet, och få riklig information utav våra respondenter, valde vi en

kvalitativ intervjumetod, där vi sammanställde en intervjuguide (se bilaga 4) med öppna

frågor för att kunna få en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang, en så kallad

helhetsbild, av deras svar. Denna metod skapade, tillsammans med tidigare forskning, en

grund för oss att bilda våra teorikonstruktioner (Holme, Solvang, 1997). Vi använde oss av

bandspelare för att kunna få så ordagrann återgivning av intervjun som möjligt. Vi

transkriberade, överförde data till text, hela samtalen och efter genomläsning började vi att

leta, och urskilja mönster, men även att tolka våra respondenters svar.

Vår undersökning utgick ifrån en växelverkan mellan induktivt och deduktivt arbetssätt, då vi

med vår enkät och våra intervjuer ville fastställa om påståendet att ”unga heterosexuella

kvinnor är den största riskgrupp att drabbas av Hiv/AIDS” var en sann bild som media gick ut

med. Vi tänkte tidigt att våra normer och värderingar som vi har i vårt samhälle också styr vår

sexualsyn och sexualitet. Vi ville se vad det är som påverkar sexualiteten, genom att studera

verkligheten, empirin, och på det sättet inducera (upptäcka), teorier och hypoteser. Men även

att deducera (bevisa), att t.ex. teorin ”social konstruktivism” styr vårt tänkande och agerande.

Detta sätt att studera verkligheten brukar kallas ”Grounded theory” eller empirinära

teoribildning. Enligt Grounded theory måste varje teori bygga på systematisk insamling av
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empirisk data. Teorin/teorierna måste passa för den situation som beskrivs och dessutom

rymma så många allmänmänskliga företeelser att den fungerar när den tillämpas.

Teoriutveckling blir inte utgångspunkt för forskningen utan är en process som förutsätter den

och som utvecklas parallellt med att vi systematiskt samlar in empirisk information (Holme,

Solvang, 1997).

I vårt uppsatsarbete har vi främst använt oss av primärdata, det vill säga vi har samlat in

information med hjälp av enkäter och intervjuer, som vi själva har arrangerat. Dessutom så

har vi granskat och använt oss av referat från tidigare gjorda undersökningar som angränsat

vårt forskningsområde. Vi har även utgått från böcker för att kunna välja teoretiska perspektiv

på vår uppsats. Bland sekundärmaterialet är det information och statistik kring Hiv/AIDS och

STI som vi funnit på Internet och i tidningsartiklar.

Urval

Då det enligt statistik som Smittskyddsinstitutet tagit fram, visade sig vara ungdomar mellan

17-24 år som hade den största ökningen av klamydia från 1997 till 2003, valde vi att

koncentrera vår undersökningsgrupp till tredjeårselever på en gymnasieskola i Helsingborg.

Anledningen till detta var för att det skulle bli enklare för oss att få tag i målgruppen, och att

det skulle bespara oss mycket tid, ifall det inte var så utspritt. Men också för att de flesta unga

kvinnorna i denna åldern, tänkte vi, hade sexuell erfarenhet. Ur etisk synpunkt tyckte vi att

åldersgruppen var lämplig då många har hunnit bli myndiga och därmed inte anses vara barn

längre.

När vi sammanställt vår enkät lät vi fem unga tjejer besvara den för att se om några ändringar

eller förtydliganden behövde göras. Därefter kontaktade vi olika gymnasieskolors rektorer i

Helsingborgs stad, och Tycho Braheskolan svarade att de var intresserade av att hjälpa oss.

Personalen på skolan läste igenom vår uppsatsplan och enkät innan de tog ställning. Sedan tog

rektorn kontakt med oss och sa att lärarna var positiva till att dela ut enkäterna till tjejerna i de

olika klasserna. Rektorn hade på eget initiativ tryckt upp enkäterna och delat ut dem till

lärarna, vilket gjorde att vi förblev anonyma för de unga kvinnorna. Det blev istället upp till

varje lärare att bedöma när enkäten skulle fyllas i och hur mycket tid det skulle ges. Enkäterna

lämnades sedan in till receptionen på skolan där vi kunde hämta dem.
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Enkäterna delades ut till alla kvinnliga tredjeårsstuderande på Tycho Braheskolan. Men två

tredjeårsklasser lämnade in de ifyllda enkäterna efter vår ”deadline”, så dessa fick på grund av

tidsbrist utelämnas från vår undersökning. Utav 78 insamlade enkäter, var 65 enkäter ifyllda.

Vi vet inte av vilken anledning 13 enkäter var blanka. Frånvaro, sjukdom och viljan att avstå

från undersökningen tror vi kan vara orsaker till de blanka enkäterna. De 65 ifyllda enkäterna

fick utgöra vår population och undersökningsobjekt. För att det skulle bli lättare att

sammanställa materialet och eventuellt jämföra olika variabler med varandra

(korstabuleringar) så använde vi oss utav statistikprogrammet SPSS 9.0 för Windows med

tillhörande manual. Vid databearbetningen gjorde vi om enkäten till en kodmall, där

svarsalternativen fick bestämda siffror. Vi fick sedan ut frekvenstabeller, så att vi kunde göra

stapeldiagram och därigenom analysera vårt resultat.

Våra frågor på enkäten (se bilaga 2) var ställda så öppna som möjligt för att inte vara ledande

eller svåra att tolka. Vi valde även att använda oss av ordet ”sexpartners” i enkäten istället för

till exempel ”killar”, då vi ville att alla tjejer skulle kunna svara på enkäten, såväl homo-,

hetero- som bisexuella, även om vår riskundersökning främst gällde unga heterosexuella

kvinnor. Även om vi försökt att vara tydliga i vår enkät var det ändå några, som vi uppfattade

det, som nog missförstod vad vi menade med ordet ”sex” i frågorna. Här kunde vi varit

tydligare med vår definition. Det fanns en del interna bortfall på vissa utav frågorna, några

logiska, andra tolkar vi som att de antingen inte känt för att svara eller för att de inte vet vad

de har tyckt i den aktuella frågan. Vi tror inte att enkäten blev för omfattande, då vi ser att

många har tagit sig tid att besvara alla frågorna och lämnat kommentarer. Vi noterade en viss

snedfördelning mellan gymnasieprogrammen, då 2/3 var från den naturvetenskapliga

inriktningen och endast 1/3 från den samhällsvetenskapliga. Önskvärt hade varit 50/50, men

det var inget vi kunde råda över i denna situation.

Bland de professionella intervjuade vi en socialsekretare som arbetar med utredningar på en

barn- och ungdomsavdelning, och en socialsekreterare som har hand om mottagningsärenden

på samma avdelning i Helsingborg. På Ungdomsmottagningen i Helsingborg intervjuade vi en

kurator och en barnmorska. Vi var också i kontakt med skolkuratorn på Tycho Braheskolan

som var intresserad av att bli intervjuad, men som tråkigt nog blev sjukskriven, vilket gjorde

att vi av tidsbrist fick lämna det därhän. Då vi ville att de professionellas syn på unga

kvinnors sexualitet skulle belysa vår attitydundersökning, var det viktigt för oss att få veta vad

de tänkte kring våra frågor. För att få en frispråkig och öppen intervju och för att ingen skulle
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känna sig utpekad i materialet, valde vi att avidentifiera de professionella, vilket vi också

informerade de om (se bilaga 3). Vi kallar utredningssekreteraren för ”Lena” och

mottagningssekreteraren för ”Anna” i vårt arbete. De professionella på ungdomsmottagningen

benämndes med sina yrkestitlar.

Att intervjua någon ansikte mot ansikte, betyder att man kommer sin respondent nära. Olika

faktorer styr över om det ska bli ett givande samtal för de inblandade. Det är viktigt att låta

respondenten få klargöra sina synpunkter och åsikter i lugn och ro. Eftersom vi alla är så

olika, och har olika sätt när vi samtalar kan materialet vi samlar in lida av ”intervjueffekter”.

Vid båda intervjutillfällena satt vi alla fyra i samma rum. Vi två som turades om att intervjua

och de två professionella. Intervjueffekten kan ha varit att de professionella har hållit inne

med åsikter och tankar med hänsyn till sin kollega. Men även att man kanske har styrts i sina

tankar över vad den andre har pratat om och på så vis inte fått sagt det man kanske själv ville

ha med. Likaså kan vi som intervjuat ha påverkat intervjun i någon riktning, då vi har gått in

och stöttat varandra om någon av oss fastnat i någon fråga eller resonemang. Vi var medvetna

om detta att vi kanske var för många i ett och samma rum, men vi försökte att hålla oss strikt

till våra frågor (se bilaga 4) och inte komma med för många förtydliganden, utan låta dem

tolka frågan på sitt vis för att vi skulle få reda på deras syn och förhållningssätt till våra

frågeställningar. Vi upplevde det dock inte som att de höll tillbaka sina funderingar och

tankar, utan de delade frikostigt med sig. De på socialtjänsten uppfattade vi som mest

försiktiga i början av samtalet, och de valde sina ord med omsorg, men det blev mer

avslappnat med tidens gång.

Vårt urval blev på detta sätt ett styrt strategiskt men ändå slumpmässigt urval då vi inte

tidigare har träffat respondenterna. Vi skrev ett försättsblad till enkäten (se bilaga 1) och

intervjuguiden (se bilaga 3), där vi talade om att det var frivilligt att medverka. Alla våra

respondenter garanterades anonymitet och då särskilt vår målgrupp, då de lämnade ut privata

tankar om sig själva. Vi informerade även att uppgifterna som vi fick in skulle behandlas

konfidentiellt, det vill säga att enkätsvaren och intervjuerna inte skulle delas med andra.

När man utför en vetenskaplig undersökning är det viktigt att man redovisar alla resultat man

samlat in. Resultatens tillförlitlighet reliabilitet, bestäms av hur mätningarna utförs och hur

noggranna vi är vid bearbetningen. För att få en hög reliabilitet ska vem som helst kunna göra

om det och komma fram till samma resultat. Då vi använt oss utav en kodmall och ett
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statistikprogram där fördelen är att man lätt kan spåra felaktiga inmatningar, och att vi varit

anonyma för våra respondenter, tycker vi att reliabiliteten varit hög på den kvantitativa

metoden. På den kvalitativa undersökningen är det svårare att bedöma, om någon annan

skulle kommit fram till samma resultat som vi. Dock talar det för en relativt hög reliabilitet,

då vi inte var bekanta med intervjupersonerna sedan tidigare och att vi medvetet enbart utgick

från våra frågor och lät intervjupersonerna komma med sina synpunkter och åsikter utan

någon styrning från oss.

En undersökning måste också ha en valid (giltig) information. Validiteten är beroende av att

vi mäter det vi ska mäta, det vill säga att våra insamlade data är relevanta för frågeställningen.

Problemet kan vara att göra teoretiska begrepp mätbara, och att välja de rätta variablerna för

operationalisering (Holme, Solvang, 1997). Vi tycker att vi har en definitionsmässig hög

validitet på vår undersökning då den teoretiska variabeln ”riskbeteende” har operationaliserats

till mätbara variabler i våra teman, och att vi har kunnat besvara våra frågeställningar utifrån

de resultat vi fått in.

Vetenskapliga undersökningar bygger också på att man intar en kritisk hållning till andra

undersökningar och källor som man jämför med och då speciellt material ifrån Internet där det

kan vara svårt att spåra källan. Vi har medvetet valt att relatera vårt material mot mer kända

forskningsanalyser som till exempel Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet, som

är seriösa i sitt utövande och som inte har ett kommersiellt syfte. Mer kritisk är vi till

sanningshalterna i dokumentärprogram som t.ex. ”Fråga Olle” som vi studerat. Eftersom det

är beroende av reklamintäkter och ska vara kommersiellt gångbart och nå vissa målgrupper, är

risken att ”sanningen” förvanskas. I övrigt så har vi utgått från litteratur för att hitta svar på

våra frågor, och hänvisat till dem som vi tycker styrker våra antaganden.

Begreppsdiskussion och perspektiv

Vi är blivande socionomer som oftast kommer att möta sexualitet när den har blivit

problematisk, så det kändes relevant att studera unga heterosexuella kvinnor ur ett

sociologiskt och psykologiskt perspektiv, som innebär att vi försöker förstå handlingar,

värderingar och normer i en växelverkan mellan människan och samhället och de kognitiva

(tankemässiga) strukturerna hos individen.
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Vår infallsvinkel hamnar på både individnivå och samhällsnivå. Efter genomläsning av

materialet vi samlat in, fann vi att teorierna social konstruktivism och psykodynamisk

utvecklingspsykologi klargjorde mycket i våra tolkningar. En vidare beskrivning utav

teorierna finns i ett eget avsnitt.

Det finns många risker i det sexuella för unga i dagens samhälle. Det kan vara utsattheten för

sexuella övergrepp, våldtäkter, sexuella trakasserier, sexuellt överförbara sjukdomar (STI),

Hiv/AIDS, eller oönskade graviditeter med en eventuell abort som följd. Listan kan nog göras

ännu längre. Vi valde att avgränsa oss till att ta reda på hur stora riskerna är för att bli smittad

av STI och Hiv/AIDS samt att försöka ta reda på de unga heterosexuella kvinnornas och de

professionellas attityder kring sexualitet och relationer. Risk blir därmed ett begrepp som

innebär sexuell ohälsa för individen, i vårt arbete. I folkhälsoinstitutets tidskrift Hiv aktuellt

(2001) står det att STI (sexually transmitted infections) är den nya benämningen för sexuellt

överförbara sjukdomar. Tidigare var förkortningen STD (sexually transmitted diseases). STI

sjukdomarna är klamydia, gonorré, syfilis, kondylom och genital herpes. Hiv är förkortning

av Human Immune deficiency Virus, vilket betyder humant immundefektvirus. Det är när Hiv

har övergått till ett sjukligt tillstånd som man kallar det för AIDS, Acquired

ImmunoDeficiency Syndrome, vilket på svenska betyder förvärvat immundefektsyndrom.

I vår enkät använder vi oss av ordet sex, vilket för oss är allt ifrån petting (smeksex), oralsex

(munsex) till fullbordat samlag.

I våra resultat och analyser förekommer även begreppet invandrare. Med invandrare menar vi

någon som har invandrat till Sverige eller har föräldrar som invandrat till Sverige. Vi har

däremot inte frågat om en begreppsförklaring från våra intervjupersoner.

Ett annat uttryck som förekommer i vår uppsats är ”många sexualpartners”. Vi har medvetet

utelämnat en närmare förklaring till vad vi menar med ”många”, eftersom vi anser att det är

respondenternas och intervjupersonernas definition som är det intressanta i sammanhanget.

Vad som är ”många” för en person behöver inte vara det för någon annan.

Vi använder oss även av uttrycket ”patriarkat”, vilket kan förklaras som ”sociala system inom

vilka kvinnor är underordnade män.”  (Nationalencyklopedin, 1994)
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Teoretisk referensram

För att kunna få en förklaring och förståelse för vad det är som gör att människor agerar och

tänker som de gör, har vi valt att referera till teorin om den sociala konstruktionen när det

gäller normbegreppet, identitetsroller och sexualitet.

Dag Österberg1 beskriver normbegreppet som en abstrakt samlingsbeteckning för olikartade

påbud som påverkar vårt handlande. Landets lagar utgör till exempel en del av samhällets

normsystem. Han hänvisar även till skick och bruk som är djupt rotat och allmänt utbrett

bland befolkningen och kommer till uttryck bland annat i form av ordspråk, talesätt, minspel,

lustigheter, beska kommentarer och vredesutbrott. Om någon går emot vad som är skick och

bruk, får den personen räkna med att det pratas bakom ryggen på honom/henne. (Östberg,

1991)

Bo Lewin2 ser sexualiteten som en social konstruktion, och den sociala konstruktionen

innebär normer. I ett givet samhälle finns vid en tidpunkt en viss uppsättning sexuella

spelregler. Av flertalet människor uppfattas dessa spelregler som naturliga och samhällets

reaktioner i form av straff mot dem som beter sig ”onaturligt” har ofta ett starkt stöd hos

folket. Lewin menar att den sociala konstruktionen sker i samspel med andra människor.

Därför kan den också förändras. Han skriver att vi i samspel med andra skapar vår

verklighetsuppfattning och vad vi tror är normalt och rätt. Samtidigt innebär förekomsten av

många av dessa processer, skapandet av samhälleliga normer och föreställningar. Vi formas

av samhället men samtidigt formar vi samhället. (Lewin, 2002)

Bo Lewin skriver i boken ”Sexologi” (2002) om det kompartmentaliserade sexuallivet.

Teorin utgår från att alla samhällen har en stark kompartmentalisering av de sexuella

kontakterna. Med detta avses att sexuellt utbyte huvudsakligen sker inom från varandra

tämligen väl skilda sociala grupper, i detta sammanhang kallade kompartment. Som exempel i

boken tar de upp att det är endast mycket sällan som 54-åringar har samlag med 14-åringar. I

huvudsak finner man sina sexualpartners inom den sociala grupp man själv tillhör. Denna

kompartmentalisering av det sexuella utbytet innebär dels ett förstärkande av vår tendens att

se våra egna förhållningssätt inte endast som normala utan jämväl som ”naturliga”

                                                
1Dag Östberg är professor i sociologi vid universitetet i Oslo.
2 Bo Lewin är professor på sociologiska institutionen, Uppsala universitet.
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då vi sällan eller aldrig konfronteras med människor som har i grunden andra sexuella

förhållningssätt, dels att vi på detta sätt i ett givet samhälle lyckas upprätthålla flera parallella

och från varandra skilda sexuella verkligheter. Detta fenomen är givetvis av avgörande

betydelse för hur sexuellt överförbara sjukdomar sprids. I Hiv/AIDS sammanhang talades det

i ett tidigt skede om riskgrupper. Man har senare gått över till att tala om riskbeteenden då det

inte är grupptillhörigheten i sig utan ett med grupptillhörigheten associerat beteende som

utgör den egentliga risken. Trots detta är begreppet riskgrupp av intresse i detta sammanhang,

eftersom en sådan kan ses som exempel på vad vi här kallat ett sexuellt kompartment med en

egen sexuell verklighet. Om dessa kompartment hade helt skilda parallella sexuella

verkligheter, skulle en sexuellt överförbar sjukdom inte kunna spridas från ett kompartment

till ett annat. I verkligheten finns dock en viss överlappning mellan de skilda kompartmenten.

(Lewin, 2002)

Johansson, Miegel (1996) tolkar Peter Berger3 och skriver att Berger menar att verkligheten är

socialt konstruerad. Han menar att samhället tilldelar individen olika roller som bestämmer

hur hon ska handla i olika situationer. En roll definierar han som en typbunden respons på en

typbunden förväntning. Varje roll inbegriper en identitet, och en person har en uppsättning

roller med vidhängande identiteter. Dessa identiteter tillhandahålls och vidmakthålls av

samhället. Att erkännas av andra i sina roller är att erkännas i sina identiteter. Människan

spelar en mängd olika roller för olika publiker under sitt liv, människans ”jag” är inget

statiskt, utan en pågående process. Denna process utvecklas i interaktion med andra. Enligt

Berger är den grundläggande interaktionen den som äger rum ”ansikte mot ansikte” och all

annan interaktion kommer från denna. Den mellanmänskliga interaktionen (företrädesvis

språket) kännetecknas av typifieringar som vägleder interaktionen. Med andra ord menar

Berger att vi kategoriserar människor för att underlätta interaktionen. De sociala strukturerna

utgörs av summan av dessa typifieringar och de interaktionsmönster de ger upphov till. Den

mellanmänskliga interaktionen består till största delen av språket och andra tecken- och

symbolsystem. (Berger i Johansson, Miegel, 1996)

All den mänskliga aktivitet som sker vid upprepade tillfällen blir till en vana, och en vana blir

till sist institutionaliserad. Det som enligt Berger kännetecknar en institutionaliserad handling

                                                
3 Peter Berger är professor i sociologi och teologi vid Boston University
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är att den är gemensam för medlemmarna i en social grupp eller ett samhälle. Dessa

institutioner kontrollerar handlandet genom förutbestämda mönster för beteendet i olika

situationer. Så småningom uppfattas dessa institutioner som om de har en egen yttre existens,

en objektiv social värld. Med objektivering menar Berger den värld människan skapar och

sedan upplever som självklar och naturbunden. Lewin menar att så är det också med

normbegreppet. ( Berger i Johansson, Miegel, 1996)

Objektiveringen föder begreppet ”ond tro”, som Berger kallar det. Ond tro innebär att man

föreställer sig att någonting är nödvändigt fast det egentligen inte är det. Ond tro står för ”jag

måste”. Han menar att samhällets rollkomplex är skapat av ond tro, vilken gör att individen

döljer sin frihet och motiverar sina handlingar med att de inte har något val. Berger vill med

sociologin visa att de roller vi får och tar för givna inte är annat än konstruktioner, oavsett om

det är könsroller, klassroller, yrkesroller eller rasroller. De flesta av dessa konstruktioner är

nyttiga och värdefulla, men det finns också såna som tjänar till att till exempel legitimera

förtryck, tortyr och mord. Samhällskontroll är ett begrepp som för Berger står för de olika

medel som samhällena använder för att upprätthålla ordningen och kontrollera sina

medlemmar. Det finns enligt Berger ett flertal såna kontrollsystem som till exempel våld,

ekonomisk, politisk och juridisk kontroll, förlöjligande och förtal, moral, sedvänjor och

etikett, yrkessystem och familj. (Berger i Johansson, Miegel, 1996)

I den psykodynamiska utvecklingspsykologin har vi studerat utvecklingsstadierna från barn

till vuxen (i Hwang, Nilsson 1995) och fördjupat oss i det som rör tonåringar. Sigmund

Freuds studier ledde bland annat fram till teorin att människors utveckling styrs utav

omedvetna drifter och motiv. Den psykiska energi som knöts till sexualdriften kallade Freud

för libido och den utvecklades i olika stadier. Freud ansåg att människan var färdigutvecklad,

det vill säga, hade sin identitet klar vad gällde barn till vuxen när man var runt tjugo år. Erik

Homburger Eriksson, höll inte med om det utan ansåg att människan utvecklas under hela

livet. Eriksson delade istället in människans utveckling i åtta åldrar. Denna gren från den

psykodynamiska förklaringsmodellen kom att kallas utvecklingpsykologi. Eriksson tonade ned

Freuds sexuella fixering och talade istället om kriser (förändringar) som sker i det mentala

och hur vi handskas med dem. Den femte åldern (12-20år) beskriver den huvudsakliga

konflikten mellan identitet och rollförvirring. Åldern innan, den fjärde (6-12år) handlar om

aktivitet -underlägsenhet. Det stadiet innehåller en känsla av att vara kompetent, att barnet

duger för det den gör och därmed själv klarar av att söka kunskap. En negativ krislösning
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innebär att de får en ständig och gnagande känsla av underlägsenhet. Eriksson hade den

uppfattningen att när barnet träder in i nästa ålder, är det avhängigt hur man ”löste” den förra

åldern. I puberteten kretsar ofta frågorna kring vem man är och vem man skulle kunna vara.

Sexuell identitet, personlig identitet och yrkesidentitet är viktiga i detta skede. Man är på väg

in i vuxenvärlden, och en positiv lösning innebär att man kan integrera erfarenheter från

tidigare faser till en stabil helhetsbild, som i stort sett ska utgöra grunden för hela den vuxna

identiteten. En negativ lösning medför en splittrad och konturlös identitet, som kan resultera i

revolt, överdriven anpassning eller till att konflikten vänds inåt (depression).

Fantiserande och dagdrömmeri får stor plats i tonåringens tankevärld samtidigt som de kan

planera långsiktigt och realistiskt. I slutet av tonåren har de flesta ungdomar utvecklat sin

kognitiva förmåga att tänka ut ”riktiga” system eller teorier om moral, människor, samhälle

och framtid. Trots det så kan det vara svårt att tänka rationellt när det handlar om en själv. Det

är snarare lättare att tänka egocentriskt och irrationellt när man är vuxen. Då är ju ens

tänkande mer sofistikerat, vilket gör att man kan undersöka många olika möjligheter och

därmed välja en version av verkligheten som passar de egna behoven och önskningarna.

Psykologen David Elkind menar att tonåringar inte är egocentriska på det sättet att de inte kan

förstå vad andra känner och tänker, men att de förutsätter att andra är lika intresserade som de

själva av något. De ska ha ett speciellt motiv för att lämna denna form av egocentrism. Elkind

kallar denna bristande åtskillnad mellan den egna och andras intresse för en inbillad publik,

ungdomarna står alltid i fokus på sin egen sociala scen. Ungdomarna försöker föregripa hur

andra människor kommer att reagera på dem och förutsätter att de är lika kritiska eller

beundrande som de själva är. Denna inbillade publik förklarar en del av ungdomars

självupptagenhet (i Hwang, Nilsson, 1995). Ytterligare en aspekt av egocentrismen kallade

Elkind för den personliga fabeln som bland annat innebär att tonåringen har en tendens att

överdriva det unika med sina känslor och känslotillstånd. Detta yttrar sig bl.a. i att många

tonåringar har en känsla av att de är odödliga ( i Ohlsson, 1994).

Hur stark vår sexualdrift kommer att bli bestäms redan på fosterstadiet. En del får en starkare,

andra en svagare sexdrift. Här finns alltså ingen skillnad mellan könen, bara mellan individer.

Det är alltså inte så att killar alltid har starkare sexualdrift än tjejer. Vår sexuella driftstyrka

påverkas dock även av uppfostran och upplevelser vi haft under uppväxtåren. Här har våra

föräldrars attityder till sex stor betydelse, liksom hur de handskas med våra frågor och utspel.

Vi lär oss i bästa fall att sex kan vara något positivt, roligt, skönt och fint i livet, vilket ökar
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vårt intresse. Men vi kan också bli hämmade, skrämda, skamsna, och skuldmedvetna inför det

sexuella, vilket minskar vårt eget intresse. (Brännlund, 1994)

Tidigare forskning

Statens Folkhälsoinstitut gjorde 1999 en kartläggning av ungdomars sexvanor och attityder

till sex och om dessa förändrats över tid. Den baserades huvudsakligen på en genomgång av

studier- såväl nationella som studier med en begränsad studiepopulation- som gjorts under

1990-talet. Den mynnade ut i en rapport kallad ”Ungdomar och sexualitet- en presentation av

aktuell svensk kunskap”(2000). De konstaterar att de förändringar av sexualitet och

normsystem som reglerar sexuella uttryckssätt anses infalla språngvis och ha samband med

övrig samhällsutveckling. Även om flertalet studier från 1990-talet inte visar på några

dramatiska förändringar är dagens ungdomsgeneration och den svenska synen på sexualitet

utsatt för influenser från fler håll än någonsin, exempelvis genom ökad tillgång till

information och genom framväxten av mångetniska skolor och bostadsområden.

I ”Var så god- makt, kön och media” (1998), gör författaren Karin Ekman en feministisk

analys över vilken makt, TV, press och reklambudskap har att forma och sätta regler för hur

vi ska tycka och vad vi ska sträva efter som kvinnor, nämligen framgång, skönhet och

personlig lycka. Som ung idag, har man fler möjligheter att forma sitt eget liv än tidigare

generationer haft. Men med ökade möjligheter följer också krav, och risken att misslyckas är

större, ett faktum vi dagligen matas med. Även om de senaste årtiondenas kvinnorörelse

inneburit stora framsteg för kvinnors jämställdhet - vi har stigit in på områden som tidigare

reserverats för bara män - måste vi göra det på männens villkor. Mannen som norm är

fortfarande en självklarhet. Ekman beskriver, efter intervjuer med bland annat Yvonne

Hirdman (professor i kvinnohistoria och genusforskare) och Anja Hirdman (mediaforskare),

olika exempel på problem, där hon tycker att speciellt unga kvinnor undermineras att ta

makten över sig själva och sina liv. Vi har valt att lyfta ut några exempel som belyser vår

undersökning i analysen i våra olika teman.

Lars Ohlsson, socionom på ungdomsmottagningen i Ystad, gjorde 1992 en enkätundersökning

bland ungdomar i åldern 15-25 år. Syftet med studien var att spegla ett antal ungdomars syn

på kondomanvändning och sexualitet. Den var ett led i det förebyggande arbetet med att

bekämpa smittspridning och ofrivilliga graviditeter. Lars Ohlssons förhoppning med
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undersökningen var att den skulle vara ett led i forskningen för att öka förståelsen, förklara

och förhindra spridningen av HIV/AIDS, STI och ofrivilliga graviditeter. Resultatet kom ut i

bokform 1994 med titeln ”Sexualitet och preventionsvanor- om kunskap och attityder till

kondomanvändning bland ungdomar i Ystad”.

Rapporten ”Könsordning eller könsoordning? – Ungdomars sexuella landskap”, utgör en

andra delrapport i projektet ”Ungdom, kön och sexualitet i gränslandet”. Rapporten redovisar

resultat från en enkätundersökning som utfördes i Göteborg och Kalmar under 2000/2001.

Rapporten ingår i den reviderade versionen av ”Ungdomsgrupper i teori och praktik” av

Lalander och Johansson, Studentlitteratur, 2002. Enkätundersökningen syftar till att dels

fokusera ungdomars sexualvanor, dels se vilka attityder och värderingar som är knutna till

sexualitet, kön och samhälleliga förändringar. Genom att relatera delstudierna till

huvudstudien vill författarna få en möjlighet att studera relationen mellan det dominerande

och det marginaliserade ur ett socialpsykologiskt och kulturteoretiskt perspektiv. De analyser

som görs i denna rapport fokuserar framförallt på identitet och kön.

Rapporten ”Kärlek utan sex går an men inte sex utan kärlek” av Ann Frisell bygger dels på en

enkätundersökning bland 264 flickor, dels på ett läsårs fältarbete på en gymnasieskola i

Stockholm. Frågeställningarna i rapporten var: ”Hur ser gymnasieflickor på kärlek och

sexualitet? Skiljer sig flickor med invandrar/utländsk bakgrund och svenska flickors synsätt

åt? I så fall, på vilket sätt? Hur mycket och vad vet samtliga flickor om hiv/aids?”. Rapporten

är från 1996 och är finansierad av Folkhälsoinstitutet, Landstinget förebygger aids och

invandrarförvaltningen i Malmö.

”Kvinnoidentitet” (1994) skriven av de legitimerade psykologerna och psykoterapeuterna

Gunilla Fredelius och Patricia Klein Frithiof, och kvinnoläkaren Ingrid Ursing, är en kvinnlig

utvecklingshistoria som täcker kvinnans hela livscykel. Författarna presenterar en ny

feministisk helhetssyn på kvinnor som könsvarelser och som samhällsmedlemmar, utifrån

svenska förhållanden. De stödjer sig på de kvinnopsykologiska teoribildningar som

framkommit de senaste 30 åren.

Hedvig Ekerwald, har gjort denna sociologiska studie ”Varje mor är en dotter- om kvinnors

ungdomstid på 1900-talet” (2002), som är en del av forskningsprojektet ”Unga kvinnors

vardagsliv och kultur i Norden”. Kön, klass och etnicitet står i förgrunden när Ekerwald



16

analyserar familj, vänskap och könsrelationer med tonvikt på kvinnors kroppsliga aspekter

som till exempel första menstruationen och första samlaget. Studien utgår från 30 kvinnors

berättelser analyserade med hjälp av teorier från Judith Butler, Ulrich Beck och Janice

Radway.

Statens Folkhälsoinstitut ger ut sex nummer av tidningen ”hiv aktuellt” varje år. Tidningen

har Hiv som utgångspunkt och tar upp olika teman i varje nummer. Det nummer (2/2002) som

vi har valt att belysa vår undersökning med tar upp temat ”Sexualitetens olika villkor” . Det

här numret har satt fokus på den heterosexuella relationen och på maktförhållanden. Genom

artiklar vill tidningen belysa mäns och kvinnors roller i det sexuella.

De artiklar som vi har tittat lite närmare på i ”hiv aktuellt”, är ”Kontrollen av kvinnors

sexualitet äldre än den bibliska historien” av Gudrun Renberg, där hon skriver om

föreställningen om kvinnans mödom och sexualitet som släktens tillhörighet, med bakgrund

av mordet på Fadime Sahindal.

”Tidningarnas bilder - mer könsuppdelat än på 70-talet”, Anna Broman Norrby, diskuterar hur

kvinnor och män framställs i media med hjälp av Anja Hirdman, forskare vid institutionen för

media och kommunikation vid Stockholms universitet. Hirdman har undersökt hur tidningar

via texter, bilder och tilltal producerar föreställningar om vad det innebär att vara man eller

kvinna.

Lilian Edvall tar upp det sexualiserade modet med barnmorskan och psykoterapeuten Helen

Bolin i artikeln ”Rakade sköten allt vanligare”. Det handlar om ett sexualiserat mode med

inspiration från porren. Bolin menar att stringtrosor, rakade sköten och analsex hänger ihop.

Historik

Synen på kvinnans sexualitet har inte alltid sett likadan ut och har skiftat från plats till plats.

Den kvinnliga sexualiteten hänger nära samman med makt- och produktionsförhållanden i

samhället.

Den allmänt vedertagna vetenskapliga förklaringen till de grundläggande olika villkoren för

sexualitet brukar ha en koppling till ägandet. Frågan om egendom och arv blev central när

människan övergick från att vara jägarsamhälle till att bruka jorden och bli bofast. Detta
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skedde ungefär för 10 000 år sedan. Eftersom det blev viktigt att jorden gick att bruka

liknades människan vid naturen. Kvinnan liknades vid Moder Jord och mannen som den som

sår och skördar. Moder Jord dyrkades, men det är ur dessa föreställningar som

föreställningarna om att kvinnan är en egendom som tillhör släkten eller klanen har vuxit

fram. (Renberg, 2002:2,s. 4)

Mellan åren 3000 och 1700 f.Kr. ersattes Moder Jord av kärleksgudinnan. Dyrkan av

fruktsamhet ersattes av dyrkan av sexualitet och erotik. I takt med att civilisationen växte

fram försvann kärleksgudinnan alltmer och ersattes av krigshjältar, vilka tog över helt först i

slutet av bronsåldern (1700 f.Kr.). (Fredelius, Frithiof, Ursing, 1994)

Kristendomen utvecklades och Gamla Testamentet med skapelseberättelsen, i vilken en man

är skaparen, Gud. Mannen var skapad av Gud och kvinnan skapades av mannens revben.

Berättelsen om Adam och Eva i paradiset kan läsas som en berättelse som handlar om att

tabubelägga kunskapen om sexualiteten. Kvinnans makt över fruktbarheten måste bekämpas.

”Där fruktbarhetskraften krossats under hälen, där lyder kvinnan under mannen (1 Mos.

3:16)” (Fredelius, Frithiof, Ursing, 1994, s.15). De första missionärerna nådde Sverige på

800-talet, men det dröjde flera hundra år innan kristendomen hade anammats helt. Under

denna tid trodde man på hedniska gudar och gudinnor och det hedniska äktenskapet hade lösa

konturer. Mannen fick ha bihustrur, men äktenskapet gick att upplösa och det var inte så

noggrant om barnen var födda inom eller utom äktenskapet. Äktenskap var något som ingicks

för att föra samman släkter i politiskt maktsyfte och kvinnorna fick inte välja partner.

Kristendomen förespråkade fria val vid äktenskap men tillät inte skilsmässor. Inte förrän 1915

tilläts skilsmässor på grund av ”söndring”. Det kristna äktenskapet var monogamt och kyrkan

förbjöd utomäktenskapliga förhållanden. Detta stärkte ställningen för den äktade hustrun, men

förvärrade situationen för de kvinnor som var ogifta och hade utomäktenskapliga barn, vilka

gjordes helt arvlösa från mitten av 1600-talet. Den som skulle ärva familjens egendom måste

vara äkta vara, det vill säga född inom äktenskapet och utan minsta misstanke om otrohet från

hustruns sida. Därmed blev kontrollen över äktenskapet och kvinnans sexualitet allt rigidare.

År 1734 kom lagen om kyrklig vigsel och krav på kvinnans oskuld. Den dubbla kvinnosynen

förstärktes, där kvinnan var den goda modern men också den köttsliga, opålitliga kvinnan som

frestar mannen. Ansvaret för sexualiteten lades på kvinnan eftersom hon var föremålet för



18

mannens sexualitet och därmed själva syndens upphov. Under 1500- 1600- talet kom denna

kvinnofientlighet i uttryck av häxprocesser. ”Allt häxeri kommer av köttslig lusta, och den är

hos kvinnan omättlig” - står det i Häxkammaren som publicerades av två tyska munkar 1486.

(Ohlander, Strömberg, 1997, s.132)

På 1800- talet kom lagändringar som underlättade för kvinnor. Man kunde till exempel ingå

samboförhållanden vilka kallades för Stockholmsäktenskap. För den som inte ägde något

behövde inte gifta sig för barnens skull. Och det fanns nattfrieri, en folklig sedvana om gav

kvinnan större säkerhet inför ett giftermål. I stora delar av Sverige kunde kvinnan få ”pröva

på” sin partner med föräldrarnas tysta tillåtelse. Men det fick inte gå så långt som till

fullbordat samlag. (Ohlander, Strömberg, 1997)

1900- talet förbättrade kvinnans ställning i familjen och i samhället, så även hennes sexualitet.

I takt med att kvinnor blev mindre ekonomiskt beroende av mannen och i takt med ökad

kontroll över fortplantningen, ökade även kvinnans rätt till sexualitet. Det som har ansetts

väldigt viktigt för kvinnans sexuella frigörelse är P-pillret som preventivmedel. I början på

1900- talet beslöt riksdagen att förbjuda information om och försäljning av preventivmedel,

förbudet gällde fram till 1939. År 1964 tilläts P-piller som preventivmedel. 1938 kom lagen

som tillåter abort på vissa villkor, och -75 kom lagen om fri abort. Året därpå kom lagen om

fri sterilisering från 25 år. År 2001 kom akut p-pillret, även kallad dagen efter- piller

receptfritt på apoteket. (www.rfsu.se)

I takt med kvinnans sexuella frihet och jämställdhet i samhället uppmärksammas det sexuella

våldet. År 1965 förbjuds våldtäkt inom äktenskapet. 1982 kom lagen mot kvinnlig

könsstympning. Även pornografin blir våldsammare, så 1986 förbjöds sexuellt våld i filmer

och på video. Efter propositionen ”kvinnofrid” kriminaliseras även köp av sexuella tjänster

1999. (www.rfsu.se)
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Fortsatt framställning

Vi har valt att redovisa vårt material i teman, då vi anser att vissa frågor hör ihop vilket gör

det mer intressant för analysen. Vi har delat upp vårt resultat i fyra teman: Information kring

sexual – och samlevnadsfrågor, Synen på sexualiteten, Sexuella relationer – ett riskfyllt

utövande? Och, professionellas syn på unga kvinnors sexualitet och riskbeteende. De frågor

och svar som redovisas i undersökningen är alltså indelade efter teman och inte efter den

numrerade ordning som de kommer i enkäten eller i intervjuguiden. Vi har i vår uppsats valt

att redovisa frågorna från enkäten. Det har vi gjort i löpande text och med hjälp av diagram

och citat från både enkätsvaren och från intervjuerna med de professionella. Vi vill med hjälp

av svaren från de professionella stödja den fakta som framkommer genom undersökningen.

Efter redovisningen av både kvantitativ och kvalitativ data har vi valt att analysera materialet i

varje tema för sig. Detta för att läsningen av uppsatsen ska bli intressantare. I analysen tar vi

fram de mönster som vi sett i resultatet av vår undersökning. För att göra en djupare analys

har vi använt oss av tidigare forskning i form av andra undersökningar, rapporter och

litteratur, vilka återfinns i avsnittet för tidigare forskning i denna uppsats. Vi har även använt

oss av de teorier som återfinns i teoriavsnittet i denna uppsats. Efter att vi har presenterat våra

fyra teman med tillhörande analys har vi sammanfattat resultatet. Sammanfattningen följs

sedan av en avslutande diskussion där vi reflekterar över uppsatsen och de frågor som väckts

därtill.
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AVHANDLING

Presentation av enkätsvar:

Ålder

De tjejer som svarade på enkäten studerar tredje året på gymnasieskola. Dessa tjejer är mellan

17 och 19 år gamla. Alla 65 svarade. Nio av tjejerna är 17 år gamla, 51 tjejer är 18 år och fem

tjejer är 19 år gamla.

Ort

Vi valde att dela upp bostadsort i två kategorier, stad och landsbygd. Helsingborg räknas som

stad och övriga orter utanför räknas som landsbygd. Till landsbygd kan även orter som ligger

i Helsingborgs kommun, men inte tillhör staden, räknas in. Samtliga 65 svarade. 47 tjejer bor

i Helsingborg och 18 tjejer bor på landsbygden.

Gymnasieprogram

De 65 tjejer som har svarat på enkäten går antingen på naturvetenskapliga programmet eller

samhällsvetenskapliga programmet. Båda programmen kan ha olika inriktningar. Det är inte

många av de 65 tjejerna som har svarat på denna fråga, men enkäterna delades ut klassvis. På

så sätt har vi kunnat urskilja vilket program tjejerna läser. Det är 43 tjejer som läser på

naturvetenskapliga programmet, och 22 tjejer som läser samhällsprogrammet.

Nationalitet

Vi ville inte att någon skulle kunna identifieras om vi till exempel delade upp

svarsalternativen i specifika nationaliteter. Därför delade vi upp tjejernas nationalitet i, om de

eller deras föräldrar är födda i något annat land än Sverige, eller inte. Det är två tjejer som inte

har svarat på frågan om nationalitet. Av de 63 som svarade, är 22 tjejer antigen själva födda i

ett annat land än Sverige, eller har föräldrar som är det. 41 tjejer svarade att de inte är födda

utomlands eller har föräldrar som är det.
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Information kring sexual- och samlevnadsfrågor

Vi ville att tjejerna skulle rangordna mellan alternativen: skolan, föräldrar, kompisar,

tidningar, Internet, TV, pornografiskt material, böcker, ungdomsmottagning/skolsköterska,

annat. Siffran 1 var den främsta källan, men de behövde inte rangordna alla alternativ. Nedan

har vi valt att ta med tjejernas första, andra och tredjehandsval i rangordningen. Vi har valt att

redovisa resultaten i reella siffror där inte procent anges.

Fig. 1. Utav totalt 65 tjejer, valde 29 ( 45 %) kompisar som den främsta källan till

sexualupplysning. Skolan och dess undervisning kom på en andra plats i rangordningen (12),

tätt följt utav tidningar (9). Vi hade en följdfråga kring vilken/vilka tidningar de fick sexuella

upplysningar från. Svaren vi fick var främst från veckopressen, såsom Cosmopolitan,

Veckorevyn och Frida.

Sexualupplysning i 2:a hand kom skolan (12), kompisar (11), TV (10), tidningar (9) och

ungdomsmottagning (7). På 3:e plats i rangordningen kom skolan (14), föräldrar (12),

kompisar (7), ungdomsmottagning (7), tidningar (4), böcker (4), TV (4)och Internet (4).

Ingen av tjejerna rangordnade pornografiskt material som en av de främsta

sexualupplysningskällorna. Tre elever skrev på alternativet ”annat”; ”Testar själv”, ”Min

syster” eller ”Kama Sutra”. Om eleven har menat att hon läst boken om kärlekskonst, eller

om hon menar att hon har praktiserat Kama Sutras klassiska kärleksställningar, det fick vi inte

Fig. 1.Varifrån får du din sexualupplysning i 1:a hand?

Skolan
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2%Föräldrar
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veta. Bland TV-program nämndes ”Fråga Olle” (kanal 5), Insider (TV3) och Sex & the city

(TV3). Alternativet ”Internet” var det väldigt få som valde.

Är könssjukdomar och risken att kunna få HIV/Aids något du pratar med andra om i

din omgivning?

39 svarade ja, och 25 svarade nej. En tjej valde att inte svara på frågan.

Några utav kommentarerna bland ja-svaren:

”Med vänner pratar man med allt”

”Det är ju ett rätt aktuellt ämne och man vill ju inte bli dödligt sjuk”

”Med kompisar kan man prata om det”

”Risken finns, den är betydligt större än vad de flesta tror, anser jag”

”Ibland, men absolut inte ofta”

Bland nej-svaren kommenterade en tjej så här:

”Det är så ovanligt i vår del av världen så det är inget man tänker på”

Anser du att det diskuteras tillräckligt om sexuellt överförbara könssjukdomar och

HIV, och att du får den information du behöver?

44 svarade ja, och 19 svarade nej. Två tjejer svarade inte på denna fråga.

Kommentarer från ja-svaren:

”Överallt får man info”

”/…/men det bör inriktas lite mer på killar, för det är rätt många killar som är bortskämda

och tror att tjejen ställer upp utan kondom”

”Kanske, lite osäker på allt egentligen”

”Om man är intresserad så tar man information”

Kommentarer från nej-svaren:

”Mer skrämselpropaganda, folk fattar inte att det är FARLIGT”

”Man vet egentligen inte mycket om olika könssjukdomar”

”Man borde lägga ner mer energi på de könssjukdomar som är betydligt mer vanliga än HIV

eftersom det är dem man är mest utsatt för”
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”Man kunde få mer information i skolan, vi får alldeles för lite, i alla fall inte så mycket på

gymnasiet”

”Bara hos ungdomsmottagningen & några planscher hos syster”

”Det är alldeles för lite på grund av att det är en så viktig sak”

Finns det något i den allmänna sexualupplysningen alternativt sexualdebatten i media

som du saknar?

13 svarade ja, och 50 svarade nej. Två svarade inte på frågan.

Kommentarer från ja-svaren:

”Unga flickor som börjar ha sex för tidigt! De vet inte egentligen vad dom gör. Någon borde

säga till dom att våga säga nej och vänta”

”Mera jämställd syn på män och kvinnors behov av sexualitet”

”Hur det är att ha sex för första gången, eftersom man inte vet riktigt så gör man så stor sak

av det”

”Att det inte är fel eller skamligt och att man ska ta vara på sin oskuld, det är tufft att vara

oskuld!”

”Homosexualiteten, grunder osv, det är inte så att man blir smittad bara för att man är

homosexuell! Det ska inte vara tabu med sex!”

”Mer om de olika sjukdomarna och HIV”

”Mer energi på kvinnans sexualitet, ingen mer tabu när det gäller t ex kvinnans onani, ett

samlag är inte över bara för att killen har fått utlösning”

Kommentar från nej-svaren:

”Jag tycker snarare att debatten har spårat ut och att de diskuterar allt som inte behövs

diskuteras, såväl som det som behövs”

Vid vår intervju med socialsekreterarna, Lena och Anna, så poängterade de att de är en

myndighet med ett klart uppdrag som går ut på att följa upp anmälningar och incidenter som

rör barn och ungdomar upp till 20 år. Vissa ärenden som kommer in handlar om sexualitet,

men i form utav ett problem såsom till exempel sexuella övergrepp, våldtäkt eller personer

som på grund av ett psykiskt handikapp har ett problematiskt sexuellt beteende. Det är sällan

som man på socialtjänsten ställer frågor kring ungdomars sexuella livsstil rent allmänt i ett

samtal om inte ungdomen själv tar upp det. De traditionella områdena för socialtjänst är
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kriminalitet och missbruk. När det gäller tjejer och missbruk kan frågan kring Hiv dyka upp,

men det är inget de tycker är besvärligt att hantera. På vår fråga ”Var hittar du ny kunskap och

forskning vad gäller barn och ungas sexualitet?” svarade Lena att, ”det finns ovanligt lite i

den frågan, tycker jag. Vi läser ju artiklar eller rapporter som kommer hit. Det är inte

systematiserat utan det är utifrån olika personers intresse”.

Lena berättar att de har ett nära samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin BUP i första

hand, men även med polis, åklagare och barnklinik. Lena säger att hon tycker det är viktigt att

ha en kunskap om ”normal” sexualitet, något slags ”rättesnöre” att utgå ifrån, hur ett barns

sexuella utveckling ser ut och även uppåt i 20-årsåldern för att kunna se när det skiljer sig från

normalutvecklingen. Anna säger att de också tittar på hur den aktuella lagstiftningen ser ut,

för den uppdateras hela tiden. I lagen så är det en 15-års gräns för sexuellt umgänge, vilken de

som myndighetsutövare får förhålla sig till, även om de är medvetna om att aktiviteter

försiggår långt tidigare. Men de känner att de ibland behöver återföra ungdomen till vad som

är samhällets ”normalnorm”.

Vi frågade ”Hur ser det förebyggande arbetet ut på din arbetsplats, vad gäller sex- och

samlevnadsfrågor för barn och ungdomar?” Lena svarade: ”förebyggande arbete, alltså det är

inte vårt uppdrag här. Det är det andra som har det. Alltså vi kan finnas med i periferin, men

inte som direkt”.

Det händer att de startar tjejgrupper, om det är så att de har ett antal tjejer med liknande

problem, att bilda grupp med. Men de menar att individ- och familjeomsorgsavdelningen är

ett individarbete. Däremot är det så att många av de ungdomar som de kommer i kontakt med

går på Ungdomcentrum4 . När det gäller sex- och samlevnadsfrågor anser de att det generellt

ligger mer på t ex ungdomsmottagningar, kuratorer i skola eller på fritidsgårdar i deras

arbeten.

Sex och våld har väldigt nära beröringspunkter. När vi kommer i
kontakt med unga män och sexualitet och det är sociala problem, så
är det i de flesta fall att det handlar om våldtäkt. Men sen finns det ju
ett mycket större område kring unga mäns sexuella riskbeteende.

                                           (Lena, socialtjänsten)

                                                
4 Ungdomcentrum är gymnasieskola för det individuella programmet i Helsingborg
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På ungdomsmottagningen så berättar kuratorn att det är en verksamhet som tillhör

kvinnokliniken. Kuratorn och barnmorskan arbetar dessutom med klinisk verksamhet på

sexologimottagningen en gång i veckan. Så de har en stor del av sin yrkeserfarenhet i

sexualitet och sexologi. Ungdomsmottagningen är en sex- och samlevnadsmottagning för

tonåringar upp till 20 år. Är det av psykosocial karaktär så tar de även äldre upp till 25 år. På

frågan ”var hittar de ny kunskap och forskning vad gäller barn och ungdomars sexualitet”, så

svarar de att just sexualitet är deras profilering på mottagningen. Det sker en ständig,

kontinuerlig fortbildning av personal. Mycket litteratur ges ut på området, och de säger:

Att om man är intresserad av ämnet, vilket vi ju är som arbetar här så
tillägnar man sig kunskaper i debatt, media, artiklar och litteratur
och så/…/ det berör ju en mycket professionellt, men också på ett
personligt plan. Så jag tror att vi alla är intresserade lite av de här
frågorna.
                                          (Kuratorn på Ungdomsmottagningen)

Kuratorn berättar att det är ca 90 % tjejer som kommer till ungdomsmottagningen, och att det

ser ut så på alla ungdomsmottagningar, över hela landet. Det kan förklaras dels ganska enkelt,

det är här som man får utskrivet p-piller efter en gynekologundersökning. Det gör att tjejer får

en naturlig ingång i kontakten, att man kommer för att prata preventivmedel och kan sedan ta

upp andra frågeställningar och dels att:

Tjejer är vana vid att prata i termer av mjukvaror. Man
pratar känslor med väninnor, kompisar och mamma. Alltså
ända som liten har man fått träning i att uttrycka hur man
känner och fundera kring varför man känner som man gör,
på ett helt annat sätt än vad pojkar har.

                                                                   (Kuratorn på Ungdomsmottagningen)

Det stora bekymret enligt kuratorn och barnmorskan, är att alldeles för få invandrartjejer

kommer till ungdomsmottagningen och att de inte får den kontakt med dem som de skulle

vilja. Orsaken till det tror de beror på att de flickorna kommer från ganska kontrollerande

familjer, där det betraktas som en skam i familjen att flickorna ger sig tillåtelse att söka för

sexuella ändamål. Att det är så få killar som söker på mottagningen förklarar de som så att,

killar kan komma upp och hämta gratis kondomer, men de kan också köpa sitt preventivmedel

i livsmedelsbutiker och på apotek. Barnmorskan som är man, har dock unga män som

kommer till honom i behandling. Både unga förövare och unga män som är i behov av

samtalskontakt. De båda poängterar att män är en bristvara i ungdomars vardag

överhuvudtaget, både inom vården, men även i skolan och i andra sammanhang.



26

Vi tog upp att vi hade varit ute på Internet, och tittat på sexualupplysningssajter, där vi

upplevde det som att det var många pojkar som ställde frågor där. Är det något de tycker

stämmer?

 Många killar kan nog vara familjära med det sättet att hantera
problem via nätet, tror jag. Dels att nätet ligger nära till hands i
människors medvetande överhuvudtaget, och kanske speciellt hos unga
killar. Det blir inte så påträngande för en ung man att ställa frågor på
nätet och få ett svar. Man kan liksom gå ut och in i relationen som
man vill.
                                              (Kuratorn på Ungdomsmottagningen)

De tillägger att det är så att det är invandrarkillarna som är i majoritet bland manliga besök på

ungdomsmottagningen.

På vår fråga hur det förebyggande arbetet ser ut, vad gäller barn och ungdomars sexualitet,

svarade de att det förebyggande arbetet hos dem går ut på att förhindra uppkomsten av

könssjukdomar och oönskade graviditeter. Om de blir tillfrågade kommer de gärna ut till

skolor och informerar, men de berättar att det förebyggande arbetet ute på skolor generellt har

minskat. Barnmorskan berättar att den sexualundervisning som bedrivs i skola är

fragmentarisk. Att det inte går att prata om att vissa skolor är bra och vissa skolor är dåliga,

utan att det är mycket upp till den enskilde läraren. I den nye skollagen som kom på 90-talet

står det att samlevnadsundervisning ska bedrivas, men det är skiftande kvalité på

undervisningen. Kuratorn tillägger att många utav lärarna är bra ämneslärare, och ser det som

sin uppgift att lära ut sitt ämne, att det här får för lite utrymme i skolan. Hon säger:” sen kan

man också säga att, för ett antal år sedan när Hiv var väldigt aktuellt i debatten, då

reagerade skolorna och ville att vi skulle komma, då när det plötsligt hade blivit ett dödligt

hot”. De berättar att debatten om Hiv har klingat av, men Hiv situationen är inte ett dugg

bättre idag, tvärtom, sett ur ett globalt perspektiv. Hiv är inte en synlig smitta bland

heterosexuella ungdomar i Sverige. Hiv - siffrorna har gått ner, men könssjukdomarna ökar,

främst klamydia. Kuratorn och barnmorskan resonerar som så att de tror att anledningen till

att inte Hiv har ökat så mycket som experterna och forskarna befarade att det skulle göra på

80-talet, inte beror på att allmänheten har blivit bättre på att skydda sig (de jämför med

klamydiaökningen), utan att det kanske är så att HIV inte är så smittsamt som man befarat.

Det har lyckligtvis inte fått fotfäste i en ung heterosexuell generation, säger de.
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Barnmorskan poängterar att mycket av deras information handlar om risker, kontroll och

ordning. Han säger skämtsamt:

Jag brukar klaga på att regionen aldrig ordnar några
lustkonferenser. De anordnar bara klamydia och abortkonferenser.
Det får det syftet att det, är inte kul att vara ung om man nu tycker att
sex huvudsakligen är förknippat med lust, spänning, glädje och
nyfikenhet. Då är det inte kul att träffa en massa `kärringar´ och
`gubbar´ som bara pratar om risker. Då stänger de av, man når inte
fram. Jag vill säga att om man inte synliggör lusten, kan man inte
göra någonting åt det andra.
                                      (Barnmorskan på Ungdomsmottagningen)

Analys

I vår enkätundersökning bland 65 gymnasieelever så visade det sig att nästan hälften (29) utav

dem hade kompisar som sin främsta källa till sexualupplysning. Skolan kom på en andra plats

och följdes därefter utav tidningar. Ungdomsmottagningen kom på en fjärde plats. Internet

kom långt ner på listan och pornografiskt material som främsta kunskapskälla valdes inte alls.

I rapporten från Statens Folkhälsoinstitut (Sfhi.rapport 2000) fick man fram från en

enkätundersökning gjord utav LAFA (Landstinget förebygger aids, Stockholm) att ungdomar

mellan 16-25 år ansåg att de huvudsakligen hade fått sin sexualinformation från skolan (67%)

därefter kom tidningar/TV och video på en andra plats. I en studie från Uppsala 1999, ansåg

gymnasieeleverna att de fått bäst kunskap om sexualitet från tidningar. På andra plats angav

de ”kompisar” och först på tredje plats nämnde de ”lärare”. I undersökningen SKUM

(Stockholms ungdomsmottagningar) fick man fram att ”kompisar” och ”partners” kom först,

följt av ”tidningar”, ”TV”, ”ungdomsmottagningar” och ”skolan”.

Vi noterar att i undersökningen gjord utav SKUM får vi ungefär likartade resultat som vår

egen. Troligtvis har detta att göra med att det i vår undersökning endast varit tjejer med, och

att det på Ungdomsmottagningen också antagligen varit mest tjejer som svarat. Hade vi valt

att ta med killar i vår enkät hade nog vi fått liknande svar som de andra, då vi tror att killar

mer söker kunskap bland media såsom tidningar/video och via Internet.
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RFSU5 introducerade en Internet-frågelåda 1997 och denna har, enligt rapporten, haft en

stadigt ökande ström av besökare fram till 1999. Den har spelat en mycket stor roll för de

ungdomar som funderar över eller insett att de är homosexuella, visar en studie gjord i

Göteborg. (Sfhi.rapport, 2000)

Skolan som informationskälla har haft en, i jämförelse med de flesta andra länder, stabil

position i den svenska skolan och olika metoder att diskutera ämnet med elever har utarbetats.

Flera svenska uppföljningar av skolans sexual- och samlevnadsundervisningar ger dock

bilden av en undervisning som fungerar mycket olika i olika skolor, och även ser olika ut i

olika klassrum inom en och samma skola. Undervisningen är mycket beroende av enskildas

lärares engagemang och förmåga att diskutera ämnet. Under 1999 genomförde Skolverket en

inspektion i 80 olika grund- och gymnasieskolor för att se hur denna undervisning fungerade.

De konstaterade stora variationer mellan skolor, såväl som inom skolorna och påpekade att en

generell avsaknad av tydligt formulerade mål och av ledning innebär risker dels för att

undervisningen inte når alla elever, dels för att utvecklingen inom kunskapsområdet

avstannar. (Sfhi.rapport, 2000)

Rapporten uppmärksammar också skolans roll som motvikt till de sexuellt präglade budskap

som idag förmedlas i olika typer av media och via Internet. Ett utdrag ur Skolverkets

kvalitetsgranskning:

Innebörden i begrepp som identitet, sexualitet, kärlek och jämställdhet
växlar över tid, medan behovet av att få reflektera är tidlöst. I dagens
samhälle där informationsutbudet har många anspelningar på
sexualitet utgör skolan en viktig plats för eftertanke och reflektion.
.

                    (Statens folkhälsoinstituts rapport 2000, s.19)

Vid sidan av skolan spelar olika typer av media stor roll som informationskälla och får,

liksom sannolikt pornografin, en relativt större roll i de områden där skolan inte prioriterar

arbete med sexualitet och samlevnad. (Sfhi.rapport, 2000)

Vår undersökning visar att majoriteten anser att de får tillräcklig information kring STI och

Hiv, men cirka en tredjedel anser ändå att de får för lite kunskap eller att de önskat sig mer,

                                                
5 Riksförbundet för sexuell upplysning
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speciellt i skolan. De flesta känner att de kan prata om STI och Hiv, men att det görs alldeles

för lite och om man pratar om så gör man det med kompisar.

Massmedia spelar en stor roll i ungdomars liv vad gäller sexualitetens normer och

värderingar. Tidningar som ”våra” tjejer valde som inspirationskällor är de från veckopressen

som man kan kalla för ”typiska” tjejtidningar. Veckorevyn, Frida och Cosmopolitan riktar sig

huvudsakligen till tjejer mellan cirka 13 år till 25 år.

Karin Ekman (1998) skriver att tidningar som vänder sig till unga, viftas ofta bort som ytlig

underhållning, som någonting de flesta av oss förströr oss med under ett par år för att senare

hitta fram till mer intellektuella alternativ. I viss mån är det så, men Ekman anser att de även

sedan läsaren har vuxit upp fortfarande spelar roll. De budskap tidningarna förmedlar formar

oss långt in i vuxenlivet. I klatschiga rubriker och specialbilagor lovar tjejtidningarna att

avslöja kärleken, erotiken, sexualiteten och alla de andra mysterier unga kvinnor längtar efter

att behärska. Det som utmärker t ex Vecko Revyn och liknande tidningar, är det direkta

tilltalet t ex ”Har du sexappeal?” eller ”Lär dig tolka killarnas blick” som signalerar

kamratskap och som villigt delar med sig av sina kunskaper. Den intima jargongen förstärks

av de många anspelningar på sex och de renodlade reportagen om ämnet. Amelia Adamo

(chefredaktör för Vecko Revyn 1995) menade att unga tjejer vill läsa om sex och Vecko

Revyn ger dem vad de vill ha. Men Ekman tror inte att det är så enkelt. En tidning med en

genomsnittslig upplaga på 100 000 exemplar (1998) och ambitionen att spegla attityder och

tillgodose behov äger också makten att skapa dem. Vi har alla det gemensamt att vi är

påverkbara, och påverkade blir vi hela tiden. Av massmedia och medmänniskor. Ekman tror

att unga kvinnor som inte har sexdebuterat än, eller som precis har börjat utforska sin

sexualitet, kanske har svårt att relatera till avancerade sexlekar och sexreportage, som likställs

som något allmängiltigt, som ”alla” utom just hon själv, håller på med. Det kan leda till

prestationsångest och en sexualiserad bild av tillvaron (Ekman, 1998).

Anja Hirdman, medieforskare, har gjort en jämförande studie mellan VeckoRevyn och FIB-

aktuellt (utpräglad herrtidning), under ett långt tidsperspektiv, från 1970-1990-talet. Hon

konstaterar att det är främst tidsandan som bestämmer vad som skrivs i tidningar. På 70-talet

var debatterande samhällsfrågor ett typiskt inslag i båda tidningarna med artiklar om både

män och kvinnor. FIB-aktuellt uppmärksammade t.ex. att det var på grund av de stereotypa

könsrollerna som gjorde att många män mådde dåligt, då de förväntades att alltid vara
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initiativtagare och så vidare. På 80-talet exploderade videomarknaden med porr och

reportagen i FIB-aktuellt övergick till en stark uppdelning av reportage om män och

kvinnorna hamnade bland sexmaterial. VeckoRevyn följde efter och fokuserade sitt största

material på mode, skönhet och sex. På 90-talet signalerade VeckoRevyn att kvinnor inte har

en hel kropp, utan den består av olika delar som går att förbättra. En kroppsdel för varje

temanummer. Detta budskap som Anja Hirdman kallar ”speglingsfenomenet” eller att ”vilja

vara som” präglar den kroppsfixering som pågått under hela 90-talet. Hon menar att detta gör

att kvinnor lär sig tidigt – genom media och resten av samhället- att bygga upp sin självbild

utifrån en manlig norm. Att kvinnan ses som objekt är självklart och att kvinnorna socialiseras

att känna ett begär att begäras. (Ekman, 1998)

När det gäller att ta åt sig information kring Hiv/AIDS, sa kuratorn och barnmorskan att Hiv

inte är någon synlig sjukdom bland ungdomarna och att de därför inte tänker på det. De sa

också att Hiv lyckligtvis inte har fått fotfäste i en heterosexuell generation. Det uttalandet

stödjer också folkhälsorapporten (2000) som har funnit att hiv-infektion är mycket ovanlig i

ungdomsgruppen, men att det däremot är klamydia, kondylom och genital herpes som är de

mest aktuella könssjukdomarna bland ungdomar.

Synen på sexualiteten

De frågor vi ställde under detta tema, var för att få reda på vad tjejer tycker och tänker, deras

attityder om sin egen och andras sexualitet. På de båda första frågorna svarade alla 65 tjejerna.

De flesta kommenterade att det är självklart att tjejer ska få visa lust. Några få gav tillbaka

frågan till oss och skrev ”Varför skulle de inte få det?”. Här följer några andra kommentarer

som tjejerna skrev på frågan: Anser du att det är ok för tjejer att visa lust till sex?

”Varför inte? Killar gillar också när tjejerna visar vad de vill.”

”De har lika stora behov som killar. Därför är det inget fel på att de visar sexlust.”

”/…/ Tycker att om killar ska få göra det så kan lika gärna vi få göra det också.”

”Det är mycket mer accepterat för tjejer i förhållanden att visa sin sexlust. Om man är singel

och visar sin sexlust och kanske agerar ut det med något strul6 exempelvis så uppfattas det

som att man är lite slampig. /…/”

                                                
6 Ordet strul används i detta fall som synonym till en person man har någon slags sexuell kontakt med, men inget
fast förhållande.
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Här följer några av de kommentarer som tjejerna skrev på frågan: Är det ok att tjejer tar

initiativ till sex?

”Självklart, känner man för att ha sex så är det helt ok att säga det till sin pojkvän”

”Killar och tjejer känner i stort sett likadant./…/”

”Det spelar ingen roll om vem som tar initiativ till sex, men oftast blir det killarna som gör

det p.g.a. tjejer kan lätt få dåligt rykte.”

”Ja, bara man inte råkar illa ut, för att killar idag kan vara sjuka i huvudet. De tror att bara

för att hon tar initiativ till sex, så måste hon vara lössläppt.”

Med nedanstående fråga vill vi undersöka om det finns en skillnad mellan frågan ”Är det ok

att tjejer tar initiativ till sex” och denna fråga, där vi frågar om de själva är aktiva.

Fig.2 Tar du eget initiativ till sex?
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Fig. 2. Tre svarade inte på frågan. 17 svarade att de aldrig tar initiativ till sex. Flertalet av

dessa inkluderar de tjejer som aldrig haft sex. 10 svarade att de vid enstaka tillfällen tar

initiativ till sex. De flesta, 27, svarade att de vid hälften av tillfällena tar initiativ till sex. Det

var en tjej som skrev att det oftast är hon som tar initiativ till sex.

Kommentarer från dem som svarade För det mesta.

”När jag har pojkvän så brukar det vara så, annars aldrig!”

”Lever man ihop med en fast partner tycker jag att det är bådas ansvar att ta initiativ till sex

om man har lust.”

”Killen vill kanske inte alltid ta första steget.”
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Fig.3.Hur många sexpartners tycker du det är ok för en kvinna att ha under sin livstid?
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Fig.3. Alla 65 tjejerna svarade på frågan. De flesta, 43 svarade att de tycker att en kvinna får

ha obegränsat antal sexpartners under sin livstid. Sex tjejer svarade att de tycker det är ok med

1-3 sexpartners, åtta svarade 3-6 sexpartners, fyra svarade 6-10 sexpartners och fyra svarade

att det är ok med 10-20 sexpartners under en kvinnas livstid.

De flesta som har skrivit obegränsat, har kommenterat att de tycker att det är upp till var och

en hur många sexpartners en kvinna har. Andra har bland annat kommenterat så här:

”Jag tycker att en kvinna ska få ha sex med de hon vill ha sex med, men man får tänka på

ryktet.”

”Man ska få ha sex med hur många man vill, bara man tycker det är ok själv.”

 Två av de åtta som valde alternativ 3-6 sexpartners  kommenterade så här:

”Blir det mer så tycker jag det är synd om kvinnans man, den hon gifter sig med.”

”Det beror från person till person. Jag själv tror att 3-6 eller 6-10 är standard.”

En tjej som har valt alternativ 1-3 sexpartners  kommenterar så här:

”Man ska bara dela det med någon man verkligen älskar. Man kan inte älska många så

mycket. Gäller även killar.”
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Tror du att dagens samhälle har någon synpunkt på antalet sexpartners en kvinna har

under sin livstid?

 54 tjejer svarade Ja, 9 tjejer svarade Nej på denna fråga.

Kommentarer från dem som har svarat Ja:

”Om en kvinna blir våldtagen så kan antalet sexpartners användas mot henne i rättegång.”

”Killen vill ju helst ha en som inte många andra killar varit på, det är bara för att dom är så

svartsjuka.”

”Man kan bli kallad hora för ingenting så man tänker ju hela tiden på det man gör.”

”Om kvinnor har haft många är hon en `slampa´, om en kille haft många är han erfaren.”

”Hon ska vara erfaren men samtidigt inte slampig.”

”/…/Killar kan sätta på hur många tjejer som helst utan att få stämpeln bock. Men i samma

situation hade en tjej blivit kallad hora.”

Kommentarer från tjejer som har svarat Nej på frågan:

”Tror att samhället har blivit mer modernt. Bryr sig inte om det.”

”Jag tror inte att det spelar så stor roll nuförtiden, men det pratas ju ofta om att kvinnor ska

våga släppa loss och det kanske skapar press.”

Vi frågade kuratorn och barnmorskan på Ungdomsmottagningen hur de tror att unga kvinnor

som har haft många sexualpartners bemöts av kamrater, skola och socialtjänst. De menar att

samhället gör skillnad på manlig och kvinnlig sexualitet, där kvinnan är den som fördöms

hårdast. Både kuratorn och barnmorskan menar att det är kvinnor och flickor som är värst att

döma ut de kvinnor som har många sexpartners. Barnmorskan menar att det är på grund av

den patriarkala strukturen vi lever i. Barnmorskan berättar även hur han själv gör skillnad

mellan könen:

/…/ fast man är medveten om det, och jag har en kille här med klamydia
och sitter och har kontaktspårning, och han rabblar upp tio tjejer som
han har legat med det sista halvåret /…/ Men om det skulle sitta en tjej
och räkna upp en tio stycken killar som hon har legat med det sista
halvåret och hon skulle säga att `du vet, så blir man lite full och så blir
man så kåt´, då händer det helt andra saker inom mig än i samtalet med
killen som säger exakt samma sak.
                                                  (Barnmorskan på Ungdomsmottagningen)
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Även socialsekreterarna från socialtjänsten sa att de fortfarande tror att kvinnor med många

sexpartners ses som lösaktiga. De tror att det beror på att flickor har ett större skyddsbehov

eftersom det är de som får bära konsekvenserna, jämfört med killar.

Skulle du kunna ha sex utan att vara kär i personen i fråga?
De flesta, 38 svarade Nej, de skulle inte kunna ha sex utan att vara kär i personen i fråga. 26

svarade Ja. En tjej svarade inte på frågan.

Kommentarer från nej-svaren:

”Jag måste vara kär i personen annars blir jag nog inte lika motiverad till sex”

”Jag tycker att det ska vara något speciellt”

”Jag vill helst ha några känslor för killen i fråga, innan jag har sex.”

Kommentarer från ja-svaren:

”Är man kåt så är man.”

”Man träffar kanske ingen och så har man sina sexbegär.”

”Man måste inte ha sex för kärlekens skull, man kan ha det på skoj.”

”Ja det skulle jag nog, men då skulle det finnas en stor ömsesidig attraktion.”

Kuratorn på Ungdomsmottagningen berättar att det är vanligt idag att unga människor har

förhållanden där sex är det som är det centrala, man är så kallade ”KK” 7. Men hon säger även

att hon tror att det ofta är den ena i förhållandet som vill mer än att bara vara KK.

Har du någonsin ”ställt upp” på sex utan att egentligen själv vilja det?
14 tjejer svarade ja, och 48 svarade nej. Tre tjejer svarade inte på denna fråga.

Kommentarer från ja-svaren:

”Om man ibland inte velat till 100 % men man vill tillfredsställa sin partner.”

”För att göra min partner glad.”

”Lite berusad och tänkte inte riktigt klart.”

”Någon enstaka gång, men det blev inte bra så vi avbröt.”

                                                
7 Förkortningen KK står för ordet knullkompis, vilket är en person man enbart har regelbundna sexuella
kontakter med, men inte ett traditionellt förhållande.
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Kommentarer från nej-svaren:

”Det är inte så bra att göra det för sin självkänsla.”

”Vill jag inte ha det, så tänker jag inte ha det. Det blir bara fel och obekvämt.”

”Jag gör inget jag inte vill.”

Både de vi intervjuade på Ungdomsmottagningen och socialtjänsten tycker att tjejer idag har

sex mer för sin egen skull. Socialsekreterare Anna säger att hon har den uppfattningen att

”/…/man ställer krav att det ska vara ömsesidig respekt just när det gäller den biten”.

Barnmorskan på Ungdomsmottagningen säger att sexualiteten för tjejer idag mer går ut på att

”/…/ få rena kvalitetsmässiga upplevelser /…/”.

Med följande figur 4, vill vi visa hur många av tjejerna i undersökningen som har blivit

utsatta för sexuella trakasserier i form av nedsättande uttryck.

Fig.4. Har du någonsin blivit tilltalad med sexuella tillmälen såsom hora, luder, fitta

o.s.v.?
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Fig.4. Alla 65 tjejer svarade på frågan. Det är 22 som har svarat att de aldrig har blivit

tilltalade med sexuella tillmälen. De flesta, 23 svarar att de har blivit tilltalade med sexuella

tillmälen mindre än tio gånger. 19 tjejer svarar att de har blivit tilltalade med sexuella

tillmälen mer än 10 gånger. En tjej svarar att hon dagligen blir tilltalad med sexuella

tillmälen. Sammanlagt har 43 tjejer blivit tilltalade med sexuella tillmälen, jämfört med 22

tjejer som aldrig blivit tilltalade med sexuella tillmälen.
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De flesta som har blivit tilltalade med sexuella tillmälen kommenterade att de ansåg det vara

kränkande. Här är några andra kommentarer från dem som blivit tilltalade med sexuella

tillmälen:

”Jag bryr mig egentligen inte, men innerst inne känner man sig kränkt.”

”Men det var när man var yngre och det var oftast inte från någon kille utan från en tjej man

bråkat med.”

”Det har varit mer som skämt, annars tar jag det inte så jätteallvarligt. Det är en del av

vardagen.”

”Det är något man får höra, det är ett vardagligt ord som inte har den innebörden som den

har. Killar som säger det menar inte det konkret, men man känner sig förolämpad.”

Har du själv tilltalat någon annan med sexuella tillmälen, såsom hora, fitta etc. ?

Alla 65 svarade på denna fråga. 26 svarade Ja och 39 svarade Nej

Kommentar från nej-svaren:

”Jag behandlar folk på det sättet som jag själv vill bli behandlad.”

Kommentarer från ja-svaren:

”Bög eller liknande, det är inget man menar.”

”Har jag säkert, men inte som skällsord, utan mer på skoj till mina vänner.”

”Det är sånt man gör när man blir arg, det är aldrig medvetet.”

”Till tjejer som går och har sex med killar som de vet har flickvän!”

Socialsekreterare Anna beskriver en händelse där en invandrarkille sagt till sin mamma ”din

jävla hora, du bara fittar till det”!, i ett samtal som hon haft med dem. Invandrarkillens

mamma hade svarat tillbaka till sonen ”det är inte jag som är en hora, det är din flickvän!”.

Båda socialsekreterarna upplever att språket blivit mer sexualiserat. De tror att många könsord

kommer från invandrare, som tagit med sig dem från sitt hemland. Socialsekreterarna menar

att det i andra länder är mer vanligt att använda sig av könsord i vardagligt tal, medan Sverige

använt sig mer av religiösa skällsord. Socialsekreterarna säger att uttrycken inte ses så

fördömande i andra länder och att de har en annan innebörd.
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Analys

Vi tycker att vi kan se genom vår undersökning, att unga kvinnor idag har en mer öppen syn

än tidigare på sexualitet, där de tycker att tjejer har lika stor rätt till sex som män, och att de

inte tycker att det ska vara någon skillnad mellan könen. Alla 65 tjejerna i vår undersökning

anser det vara självklart för tjejer att både visa lust till och ta initiativ till sex. Vissa tjejer blev

nästan provocerade av frågan när de till exempel skrev ”Varför skulle de inte få det?”. Även

om alla tycker att det är ok för tjejer att ta initiativ till sex, så är det inte lika många som själva

tar initiativ till sex. Detta kan bero på att ett 20-tal tjejer i undersökningen fortfarande inte har

debuterat sexuellt, och därmed ännu inte tagit några initiativ till sex. Risken finns att flera

tjejer har missuppfattat vår definition av sex och därmed jämställt ordet sex med samlag.

Många av tjejerna anser även att en kvinna får ha obegränsat med sexpartners under sin livstid

och att det är upp till var och en att välja hur många sexpartners hon vill ha. En stor del tjejer i

undersökningen, 48 av 62 har aldrig ställt upp på sex utan att själv vilja det. Vi får medhåll

från både Ungdomsmottagningen och socialtjänsten som också tycker att de kan se denna

positiva utveckling av unga kvinnors sexualitet.

I folkhälsoinstitutets rapport Ungdomar och sexualitet - en presentation av aktuell svensk

kunskap (Sfhi.rapport, 2000), står det att det exempelvis finns flera tecken på ett öppnare

förhållningssätt till sexualitet i ungdomsgrupperna idag, men att utvecklingen innehåller flera

olika, och delvis motsägelsefulla tendenser. En tendens är att det finns en mer tillåtande

inställning till sex utanför fasta förhållanden och en större acceptans av homo- och

bisexualitet. Men en andra tendens är att det finns tecken som tyder på en mer konservativ syn

på könsroller och sexualitet i vissa grupper, exempelvis invandrargrupper. Det resulterar

bland annat i en högre ålder för samlagsdebut hos tjejer än hos killar, vilket annars brukar

vara tvärtom. Det pratas om en tredje sexkultur, där svenska flickor i invandrartäta områden

lever efter oskuldsidealet eftersom de annars riskerar att uppfattas som sexuellt lössläppta.

(Sfhi.rapport, 2000, s.25)

Vi tycker oss se ett mönster i de kommentarer som eleverna skrivit, där det blir synligt att

flertalet tjejer utgår från mannens sexualitet, och samhällets syn på kvinnans sexualitet. 54 av

64 tjejer svarade att de tror att samhället har synpunkter på hur många sexualpartners en

kvinna har under sin livstid. Flera tjejer skriver i sina kommentarer att det är helt ok för tjejer
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att visa lust och ta initiativ till sex, men att det exempelvis ska ske med någon man är kär i.

De skriver även att man som tjej får akta sig och tänka på sitt rykte. ”Det är mycket mer

accepterat för tjejer i förhållanden att visa sin sexlust. Om man är singel och visar sin sexlust

/…/ så uppfattas det som att man är lite slampig”. Om att ta initiativ till sex skriver en tjej

”När jag har pojkvän så brukar det vara så, annars aldrig!”

En fråga som vi hade i vår undersökning var om eleverna skulle kunna ha sex utan att vara kär

i personen i fråga. Det var 64 som svarade på frågan, och 38 av dem svarade att de inte skulle

kunna ha sex utan att vara kär.

I delrapporten Könsordning eller könsoordning (2002) ställdes påståendet ”Det är fel om en

tjej har samlag utan att vara kär”. Av 674 stycken 15- åriga och 18-åriga tjejer svarade cirka

21 % att det stämmer helt och hållet, det är fel av en tjej att ha samlag utan att vara kär. Cirka

9 % tyckte att det stämde ganska bra, cirka 20 % tyckte att det stämde till viss del, 11 %

tyckte att det stämmer ganska dåligt och cirka 39 % tyckte att det inte alls stämde. Detta visar

lite andra siffror än vår undersökning 59 %, jämfört med rapportens 21 %. Det man måste

tänka på här är skillnaden i hur frågan/påståendet ställts. Vår frågeställning frågar personen

direkt om hon skulle kunna ha sex utan att vara kär, medan rapportens påstående är allmänt

riktat: är det fel om en tjej har samlag utan att vara kär. Hammarén skriver ”/…/ Att ha en

förväntan på kärlek för egen del behöver inte innebära att ungdomar fördömer andras

`kärlekslösa´ sexuella handlingar” (Hammarén, 2002, s. 34)

Flera äldre studier visar att kopplingen mellan kärlek och sexualitet är stark. Frisell skriver

bland annat i sin intervjustudie Kärlek utan sex går an men inte sex utan kärlek (1996)

Kärlek utan sex finns i alla möjliga former, men sexualitet hör
framförallt hemma inom en kärleksrelation. Det är alltså kärleken som
legitimerar och förklarar till exempel ett samlag. Vissa berättelser tyder
också på att flickorna i efterhand konstruerar att de var, eller blev kära i
pojken de hade sex med.
                                                              (Frisell, 1996, s. 16)

Hammarén hänvisar till sociologen Gisela Helmius, som diskuterar frågan om det romantiska

kärlekskomplexet.  Hennes tes är enligt Hammarén, att sexualiteten som lust, njutning och

glädje fortfarande är tabubelagd. För unga kvinnor speciellt, legitimerar kärlek och romantik
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själva samlaget. Helmius menar att flickor lär sig att emotionalisera sin lust, medan pojkarna

lär sig att sexualisera den. (Hammarén, 2002, s. 34)

Detta tycker vi visar att mycket av sexualiteten och könsrollerna är inlärda beteenden.

Sociologen Berger använder uttrycket objektivering för att beskriva hur vi konstruerar vår

värld. Han menar att människan skapar en värld, lever efter sina skapade regler, som Berger

kallar för ”ond tro”, och upplever denna skapade värld som självklar och naturbunden. Det

som Berger kallar för objektiv värld, kallar Lewin för normer. Vad dessa menar är att vi alla

lever utifrån regler som både är tydliga och direkta, som exempelvis våra lagar, och otydliga

regler som yttrar sig i det alldagliga språket. Det är det som Berger kallar för den

mellanmänskliga interaktionen. Dessa regler är så självklara för oss att vi inte ifrågasätter

dem, och lever ofta med en ond tro, vilket innebär att vi hela tiden tänker ”jag måste”, för att

anpassa oss efter reglerna. Alla vet även vad som väntar den som bryter mot de allmänt

vedertagna reglerna. Berger hänvisar till samhällskontrollen, som samhällena använder för att

kontrollera sina medlemmar och upprätthålla ordningen. Kontrollen sker exempelvis i form

av våld, moral, sedvänjor, förtal, yrkessystem, familj och ekonomisk, politisk och juridisk

kontroll. (i Johansson, Miegel, 1996)

Vi tycker att det som Berger tar upp stämmer bra in på den bild vi har av hur samhället och vi

människor fungerar i våra olika roller. Hur vi blir tilldelade roller, lär oss att leva efter dem

och att även bli kontrollerade att följa dem, men även att kontrollera andra. Kvinnor och män

blir tilldelade olika egenskaper och ska helst följa dem för att underlätta interaktionen. Som i

Helmius exempel att flickorna lär sig att emotionalisera sin lust och killarna att sexualisera

den. Uppdelningen av könens egenskaper beskrivs oftast vara varandras motsatser, där

mannens egenskaper ses som överordnade och positiva och kvinnors som underordnade och

obetydliga. Mannen är normen och kvinnan ”det andra”. Flickor tränas i underordning, och

att vara flickaktig är mera förbjudet för en pojke enligt våra normer, än vad det är för en

flicka att vara pojkaktig. (Fredelius, Frithiof, Ursing, 1994)

Om en flicka har ett tillskrivet manligt beteende som att ha många sexpartners, uteblir inte

samhällets synpunkter. De flesta tjejerna i vår undersökning svarade att en kvinna själv ska få

välja hur många sexpartners hon vill ha, och att det var ok med obegränsat antal. Samtidigt

svarade nästan alla tjejerna att de tror att samhället har synpunkter på antalet sexpartners en

kvinna har. Flera kommenterar att man får tänka på ryktet och vara beredd på att bli tilltalad
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med sexuella tillmälen. Nästan hälften, 43 av 65 tjejer i undersökningen svarar att de någon

gång har blivit tilltalade med sexuella tillmälen. Det kan jämföras med Folkhälsoinstitutets

rapport Ungdomar och sexualitet (2000), som redovisar siffror från en undersökning där 47 %

av de tillfrågade tjejerna uppgivit att de någon gång varit utsatta för sexuella trakasserier.

De flesta som kommenterade den frågan i vår undersökning, svarade att de inte tog åt sig

sexuella tillmälen eftersom orden inte stämde, men att de trots allt upplevde det som

kränkande. Flera använde sexuella tillmälen som skämtsamma uttryck till sina vänner och

någon svarade att hon använde sexuella tillmälen till tjejer som var med andra tjejers killar.

Det vi inte har undersökt är av vem tjejerna har fått höra dessa sexuella tillmälen. Vi vet inte

om det överlag är killar eller andra tjejer som har använt sig av uttrycken. Det vi däremot tror

är att sexuella tillmälen är en del i det kontrollsystem som samhället använder för att

upprätthålla könsrollerna. Även om könsord används i skämtsamma syften undgår det inte det

faktum att det finns ett otal negativt laddade ord förknippade med kvinnlighet, men inta lika

många förknippade med manlighet.

I engelskan finns mer än 200 ord för sexuellt lösaktiga kvinnor, men
bara ca 20 för män med motsvarande beteende. I såväl engelskan
som svenskan saknas ord att beskriva en sexuellt aktiv, positivt
uppfattad kvinna. En man kan vara potent eller viril, men vad är
motsvarande kvinna?
                                         (Fredelius,Frithiof, Ursing, 1994, s.32)

Socialsekreteraren Anna berättar om en händelse där en son tilltalade sin mor med sexuella

tillmälen och där modern tilltalade honom med ”Det är inte jag som är en hora, det är din

flickvän”. Vi tycker att detta citat visar hur kvinnor även använder sig av sexuella tillmälen

för att trycka ner andra kvinnor. I vår undersökning svarade 26 tjejer att de tilltalat andra med

sexuella tillmälen. Personalen på Ungdomsmottagningen berättar att de upplever att tjejer

dömer varandra hårdare än vad killar dömer tjejer. Även Ekerwald skriver ”Flickor som` tar

med sig vad som helst hem´ är billiga tjejer /…/ Fenomenet att sådana flickor blir till åtlöje

även bland andra flickor `utan att vi liksom tänker på det´ är intressant” (Ekerwald, 2002,

s137)



41

Ekerwald hänvisar till en liknande analys 8 där de skriver att det via språket återskapas

traditionella könsroller. I analysen används uttrycket ”sexual reputation”, vilket kan

översättas till ens rykte på det sexuella området. Hotet om det dåliga ryktet begränsar unga

kvinnor i deras sexualitet men även deras vardagliga liv.

Liksom föreställningen om våldtäkten så håller föreställningen om
`dåliga´ flickor unga kvinnor i schack. Det är inte bara offren, den
kvinna som blir våldtagen eller den kvinna som trakasseras för att
vara `dålig´ flicka, som kommer till skada. Alla andra som har del av
dessa samhälleliga föreställningar bidrar till att reproducera
patriarkatet och därmed sin egen ofrihet vare sig de är kvinnor eller
män.
                                                                         (Ekerwald, 2002, s.138)

Kvinnors sexualitet är begränsad, både enligt lag om man till exempel tittar på

våldtäktsdomar, och genom våra samhällsnormer och kontroller. Detta medför även att

kvinnors liv blir begränsade, de ska inte vara ute sent själv, inte flirta vilt med andra, inte ha

många sexualpartners och tänka på sitt rykte. Som en tjej i vår studie kommenterade ”en tjej

ska helst vara oskuld innan hon gifter sig, samtidigt ska hon vara erfaren”.

Att kvinnans sexualitet fortfarande utgår från mannen blir tydligt när man läser de

kommentarer som eleverna skrivit i undersökningen. De flesta har visserligen svarat att de

inte har ställt upp på sex utan att själv vilja det. Men några av de som har ställt upp utan att

själv vilja ha sex har kommenterat det med att de vill ställa upp för sin partner och göra sin

partner glad.

Mannen ses som ett subjekt och kvinnan ses som ett objekt, som ska vara vacker. Tjejerna i

vår undersökning svarar att de inte får sin sexualundervisning från pornografiskt material,

men ändå är det idag modernt att kalla något för ”porrigt”, raka underlivet, bära stringtrosor,

ha silikonbröst och ha analsex. Kvinnan får budskapet att det enda sättet att kontrollera

mannen är genom hans sexualitet. (Edvall, 2002:2, s.34-37)

                                                
8 Jane Holland, Carolina Ramazanoglu, Sue Sharpe, Rachel Thomson, The Male in the Head, Young People,
Heterosexuality and Power (1998)
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Sexuella relationer- ett riskfyllt utövande?

För att kunna göra en riskanalys ställde vi frågor kring samlag, preventiva skyddsmedel,

eventuell påverkan av berusningsmedel och frågor om risk för att bli smittad av sexuellt

överförbara sjukdomar (STI) och Hiv/AIDS. Figur 5 är en korstabulering, där olika variabler

ställts mot varandra för att kunna bedöma om ett riskbeteende finns eller inte.

Fig.5. Första samlaget
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Fig.5. Vi undrade ”Har du haft samlag?” 44 svarade ja och 21 nej. Två valde att inte

besvara frågan. Utav de 44 tjejerna var det 32 som använt preventivmedel vid första samlaget.

Endast 10 tjejer hade varit oskyddade. 23 använde kondom, 4 p-piller och 5 tjejer hade

kombinerat p-piller med kondom. Utav de 44 tjejerna var det 8 som varit påverkade av något

berusningsmedel vid det första samlaget.

Utav de 44 tjejerna som haft samlag blev uppdelningen så att de med invandrarbakgrund var

15 till antalet jämfört med 29 med svensk bakgrund. Räknar vi det i procent så utgjorde de 15

utav totalt 22 med invandrarbakgrund i vår enkät 68%, mot 29 tjejer utav 41 med svensk

bakgrund som blev 70%. Resultat: 68% med invandrarbakgrund har haft samlag och 70%

med svensk bakgrund har haft samlag.

Är du sexuellt aktiv just nu?

33 svarade ja och 32 svarade nej. Bland dem som svarade ja var det 30 tjejer som använde

preventivmedel just nu. I dagsläget var det 24 tjejer som hade p-piller som sitt

preventivmedel, och 3 använde kondom och 3 hade oskyddat sex.
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Fig.6. Om du har svarat ja på föregående fråga, undrar vi om du är påverkad av något

berusningsmedel när du har sex?
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Fig.6. 36 tjejer svarade på denna fråga. 17 svarade aldrig och 18 svarade enstaka tillfällen.

En tjej svarade hälften av tillfällena. Då det var 33 tjejer som var sexuellt aktiva nu, var det 3

elever som valt att svara på denna fråga, utan att vara sexuellt aktiva just nu.

På vår fråga om de använde kondom för att skydda sig och sin partner mot sexuellt

överförbara sjukdomar, var det 23 som svarade ja och 25 svarade nej. 17 tjejer svarade inte

på denna fråga. Har man inte haft samlag eller är sexuellt aktiv är denna fråga irrelevant för

dem. Dock noterar vi att det är 48 tjejer som valt att svara på denna fråga.

En följdfråga löd: ”Om nej, av vilken anledning avstår du från kondomanvändning?

”Jag har stadigt förhållande och har p-piller istället”

”När man känner varandra skiter man i kondom och kör med p-piller”

”Vi är testade och lever i ett stadigt förhållande”

”För jag vet att han inte har någon sjukdom, det har inte jag heller”

”Jag och min pojkvän har testat oss, vi är inte otrogna så vi behöver inte använda kondom”

”Jag går ju på p-piller och att trä på kondom mitt i allt ”förstör” stämningen lite”

”Skönare utan”

”Vi har haft ett långt förhållande där vi har kontroll om varandra så vi vet ifall otrohet

inträffar”

Har du själv blivit smittad av någon könssjukdom?

2 svarade ja och 61 nej. Två svarade inte. En av tjejerna som svarat ja, kommenterade på hur

hon hade upplevt det: ”Inte så roligt, killen jag var med ljög och sa att han inte hade några
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sjukdomar och att han hade testat sig precis” Den andre tjejen kommenterade: ”Det är

lugnt”

Tänker du på risken att bli smittad av HIV?

36 svarade ja och 25 svarade nej. Fyra valde att inte svara.

Kommentarer från nej-svaren:

”Varför bli smittad?”

”/…/eller ibland, hade ju aldrig kunnat gå i säng med en kille som jag trodde hade det”

 ”Jag har faktiskt inte tänkt tanken, chansen att man blir smittad av HIV i Sverige känns inte

så stor”

 ”Tanken känns inte så stor då jag inte omges av det”

 ”Inte genom sex”.

Kommentarer från ja-svaren:

”Den finns alltid, trots att jag bara haft sex en gång”

 ”Man bör inte ha oskyddat sex förrän man är 100 % säker på att ens pojkvän inte har

könssjukdom”

 ”Det gör väl alla någon gång”

 ”För man pratar om det i skolan och får veta mycket om sjukdomarna”

 ”Fast inte så ofta, HIV känns så långt borta”

 ”Men det är väldigt sällan jag tänker på det”

Har du testat dig för HIV någon gång?

5 svarade ja och 58 svarade nej. Två svarade inte. Några utav tjejerna som svarat nej, och

som är sexuellt aktiva nu och använder p-piller, kommenterar:

”Jag såg ett program på TV där läkare uppmanade en att göra det. Jag bad att få göra det på

ungdomsmottagningen i Helsingborg, men de tyckte det var onödigt”

 ”Aldrig misstänkt det”

 ”Så mycket sex med olika personer har jag inte haft, gör det om jag någon gång har ett

osäkert samlag”

 ”Det har inte känts relevant”

Bland de tjejer som svarat ja, och som är sexuellt aktiva och använder p-piller, kommentarer

så här: ”Bara för att vara säker” och ”Vid en gynundersökning”.
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Rent statistiskt vet ungdomsmottagningen i Helsingborg att en tredjedel samlagsdebuterar

innan de fyllt 16 år. För en tid sedan hade de räknat hur många av de 5 500 besök under ett år,

som varit under 15 år och sökt för p-piller och de var exakt 100 tjejer. Både kuratorn och

barnmorskan är av den bestämda uppfattningen att om tjejerna har sex är det bättre att de

kommer till dem för preventivmedel, än har oskyddade samlag. Lagen om en 15-årsgräns för

samlag, anser de bara är till för att skydda barnen från vuxnas övergrepp. I övrigt har den helt

tappat sin betydelse, tycker de. På vår fråga om vad de tycker är fördelen med unga kvinnors

sexualitet, nämner de bland annat att p-pillret förändrade mycket när den kom på 60-talet.

Plötsligt kunde kvinnor kontrollera sin graviditet, slappna av, bejaka och njuta av sin

sexualitet. Men sen tillägger de att p-pillret också har medfört att det kan vara svårare för

kvinnan att ha ett giltigt skäl att säga nej till sexuella aktiviteter.

Det man önskar är att sexualiteten ska få mogna i takt med individen
och att inte bilder och så ska göra att man i en för åldern och
personligheten har en alldeles för avancerad sexualitet. Man ska inte ha
anala samlag när man är 14 år. Det ska inte ens vara en möjlighet. Men
det kommer ju in via det flödet vi har, via medier och datorer och så,
ganska snabbt i unga människors liv/…/och där tror jag ju ibland att det
blir så att man kommer in för tidigt i en för moget, vuxet sexuellt
beteende.
                                                          (Kuratorn på Ungdomsmottagningen)

De säger att här på ungdomsmottagningen försöker de bromsa ungdomarnas sexuella

framfart. Gärna bejaka en sexualitet, men på en nivå som är rätt för just den individen. Det

kan ju, som de säger, skilja en fyra år på en 15-åring mognadsmässigt, både uppåt och nedåt,

enligt kuratorn.

Analys

I vår undersökning såg vi att föräldrar kom ganska långt ner på listan då det gällde

sexualupplysning, detta bekräftas i Lars Ohlssons undersökning (1994).

I den mån som föräldrar diskuterar sexualitet med sina barn, verkar
det enligt ungdomarna i första hand röra graviditet. För flickorna
gäller ”kom inte hem och var med barn. Du vet att det är viktigt att
skydda sig”. Att skydda sig i det fallet innebär oftast att flickorna
skaffar sig t ex p-piller. Pojkarna i sin tur förmanas inte lika ofta, men
då det sägs något handlar det oftast om att inte göra någon med barn.
Denna uppmaning säger i sig inte att han måste använda kondom,
utan det räcker att han försäkrar sig om att hon har någon form av
preventivmedel.
                                                       (Ohlsson, 1994 s 46)
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Lars skriver vidare; att tala om graviditet är något som känns betydligt lättare eller mindre

laddat, och blir i högre åldrar oftast oerhört positivt. Könssjukdomar däremot, är mer

sammankopplat till lösaktighet och klingar lika illa oavsett åldrar.

I vår undersökning var det många som använt preventivmedel vid första samlaget. Vi tolkar

svaren som så att vid det första samlaget är kondomen det vanligaste preventivmedlet, och då

i syfte att undvika graviditet, eftersom när tjejerna blir sexuellt aktiva går de flesta över till

enbart p-piller. Tjejerna har kanske fast sällskap och tycker att det känns onödigt med

kondom, det är ju någon de känner och det skulle kunna misstolkas för att partnern skulle vara

otrogen. Det skulle, enligt Ohlsson (1994), också kunna bero på att kondomen ses som ett

skyddsmedel i första hand och inte ett preventivmedel, och kopplas ihop med smitta, orenhet

och i värsta fall död. Det är komponenter som svårligen passar in i till exempel en förälskelse.

Fast att ”våra” tjejer var och är duktiga på att skydda sig mot graviditet, kvarstår faktum att

det var tio tjejer som inte skyddade sig alls sig vid första samlaget, och att det nu är tre tjejer

som har oskyddat sex, och således utsätter sig för en risk att bli smittad av STI eller Hiv.

Aktuella studier som folkhälsoinstitutet (2000) har sammanställt visar också på att kondom

dominerar kraftigt vid det första samlaget och att p-piller är det preventivmedel som i störst

utsträckning använts vid det senaste samlaget.

I diskussionen om tidig eller sen samlagsdebuts betydelse för sexualrelaterade hälsofrågor,

har man i kliniska urval om ungdom och sexualitet påvisat att tidig samlagsdebut samvarierat

med förekomst av reproduktionsrelaterad problematik som sexuellt överförbara sjukdomar

och oönskade graviditeter. I en undersökning gjord på en ungdomsmottagning (1990), på

huvudsakligen flickor, visade de med tidig sexualdebut (före 14 årsålder) ha lika goda

kunskaper om STI, STI skydd och preventivmedel, som de med sen debut. Men de med tidig

debut har under de första åren av aktivt sexualliv betydligt svårare att tillämpa kunskaperna i

praktiken. Tidig sexualdebut är i denna undersökning klart korrelerad till sexuellt

riskbeteende. En tiondel av besökarna på ungdomsmottagningen tillhör denna grupp.

(Sfhi.rapport, 2000).

Ungdomsläkaren Margrethe Krabbe i Göteborg som undersökt tidig samlagsdebut och olika

typer av problem vill tillägga:

Man vet t.ex. att flickor som debuterar sexuellt före 15-års ålder utgör
en riskgrupp. Men detta i sig är ingen riskfaktor och det är viktigt att
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inte moralisera kring detta; många flickor inleder tidigt ett sexualliv
de har glädje av, men det är när andra riskfaktorer finns med i bilden
som de löper risk för psykisk och fysisk ohälsa.
                                                                    (Sfhi.rapport, 2000, s 36)

Kuratorn och barnmorskan har en tes att det är så bland ungdomar, att det som inte finns i

deras vardag eller om de inte känner någon som fått det (STI, HIV/Aids), så ”finns” det inte

och då bygger ungdomen upp en mental försvarsstrategi som går ut på att ”det händer inte

mig”. De säger

Har man själv haft ett antal oskyddade samlag, inte blivit smittad, inte
blivit gravid, invaggas man i en falsk trygghet att, ja så här lätt är det
inte att bli gravid osv. Man tror sig åtnjuta någon form av immunitet ,
tills man blir överbevisad en dag. Då kommer det in i ens verklighet
det här.
                                                (Kuratorn på Ungdomsmottagningen)

Deras tes stämmer in på det man i utvecklingspsykologin kallar för den personliga fabeln, en

egocentrisk aspekt av tonåringarnas känsla för odödlighet. Denna typ av ungdomsnarcissism

är en förutsättning för att klara språnget ut i vuxenvärlden, men om en känsla av utvaldhet

kombineras med verklig handling, kan den dessutom försätta den unge i direkt fara (Ohlsson,

1994). Kristina Berg skriver i ”Ungdomstid, årsbok om ungdom” från 1996:

Ungdomsåren är en kritisk period då det gäller hälsobeteende.
Ungdomar experimenterar med riskabla livsstilar/…/ det kognitiva
tänkandet är ännu inte fullt utvecklat, vilket innebär att tidsbegreppet
är vagt, framtiden förefaller overklig och riskerna ter sig
oväsentliga/…/en tidig start av riskabla livsstilar hävdas idag
kategoriskt, att den medför ökad risk för sämre hälsa senare i livet.
                                                                   (Berg, Ungdomstid, 1996)

Andra riskfaktorer för att kunna bli smittad av Hiv och STI, är om man har druckit alkohol i

samband med att man har samlag. Vi ansåg precis som folkhälsoinstitutet (2000), att alkohol

och samlag kan utgöra en riskfaktor. Det är också en stor skillnad om man har ”druckit

alkohol” eller om man varit ”berusad”. Men det finns idag många andra preparat att berusa sig

med, vilket gjorde att vi i vår undersökning valde att inte precisera just alkohol. Det var inte

det som var det viktigaste, utan om de använde något berusningsmedel vid samlagsdebuten

och/eller när de fortsatt vara sexuellt intima. Alkoholförtäring påverkar vårt beteende på olika

sätt, en lagom mängd kan vara avslappnande och gör att hämningar släpper, men för mycket

alkohol kan göra att omdömet försvinner. Det kan leda till att man i samband med berusning

”struntar” i att ta upp frågan om kondom. Även när det gäller utsattheten för våld/tvång i

sexualiteten är alkohol en riskfaktor. (Sfhi.rapport, 2000)
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I vår undersökning fann vi att endast en fjärdedel av tjejerna hade varit onyktra vid det första

samlaget, och bland de sexuellt aktiva idag är det cirka hälften som är det vid enstaka

tillfällen. Om vi jämför med folkhälsorapportens undersökningar som visar att, trots en

ökning av ungdomars alkoholkonsumtion från 1990 till 1999, att 1990 var det en fjärdedel av

unga kvinnor som druckit alkohol i samband med samlag, och 1999 var det 23 %. Bland

pojkar låg siffrorna för 1990 på 33 % respektive 30 % 1999.

Folkhälsoinstitutet har funnit klassrelaterade skillnader när det gäller ålder för samlagsdebut,

oönskade graviditeter, STI samt alkohol kopplat till sex. I de yrkesförberedande (praktiska)

gymnasieprogrammen finns en högre grad av dessa nämnda faktorer än bland dem som går på

studieförberedande (teoretiska) gymnasieprogram. (Sfhi.rapport, 2000)

I den kompartmentaliserade sexuella teorin har studier visat att bland svenska ungdomar i

högstadiet fortfarande finns skillnader i ålder för första samlag mellan ungdomar med fäder i

olika socialgrupper. Där de med en mindre privilegierad social bakgrund tenderar att ha sina

första samlag vid en lägre ålder. (Lewin, 2002)

I folkhälsorapporten tar man upp att flera av de undersökningar som gjorts, pekar på att det

finns en mindre grupp personer i varje ungdomsgeneration som är mer riskbenägen och

riskutsatt än sina jämnåriga. Dessa ungdomar tenderar att leva riskabelt inte bara i ett, utan i

flera avseenden samtidigt. Man har också i en studie kring avhoppade gymnasieelever i

Halmstad bekräftat att denna grupp utsätter sig för fler hälsorisker än jämnåriga och att detta

är extra tydligt då det gäller flickorna. (Sfhi.rapport, 2000)

Lena på socialtjänsten berättade att många av de ungdomar som de kommer i kontakt med,

går på Ungdomscenter. Vi tror att de ungdomar som kommer från olika sociala grupper är

indelade i olika kompartment med olika sexuella verkligheter. Den sexuella verkligheten för

den mindre privilegierade gruppen är kanske att det ses mer accepterat at ha en sexualitet i

tidig ålder. Denna grupp har kanske ingen studietradition, vilket kan göra att ungdomarna har

bråttom att leva vuxenliv och vilja bestämma över sig själva. För de som saknar

självförtroende kan det innebära att de förväxlar behov av känslomässig bekräftelse och

närhet, med sexuella behov. Den sexuella verkligheten för de mer privilegierade sociala

grupperna kan vara att det anses viktigare att vara en ”fin flicka” och vänta med samlag, och

satsa mer på utbildning. Dessa flickor får kanske bekräftelse i form av uppskattning från
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kamrater, föräldrar och lärare. Eftersom normer tar tid att förändra, internaliseras normerna

genom generationer och därmed behålls de mönster vad gäller utbildning och sexualitet. Vi

hade kanske fått andra resultat om vi hade gjort vår undersökning på en skola med

yrkesförberedande utbildning. Det framkommer i folkhälsorapporten (2000), att mer

förebyggande arbete och metodutveckling för att nå ungdomar som inte finner sig tillrätta i

skolan behövs.

I utvecklingspsykologin läser vi att bara för att ungdomar är könsmogna, betyder inte det att

de utan vidare klarar av sexuella relationer. Man behöver pröva sig fram under en ganska lång

tid för att komma underfund med sitt eget och andras sätt att fungera sexuellt. Vidare att

ungdomar, och även vuxna, behöver utveckla sin förmåga att uttrycka känslor och att prata

om både kärlek och sex. Det innebär att ta ansvar för varandra och för våra handlingar. Allt

detta är nödvändigt för att kunna få ett bra sexliv. Att vänta med samlag och ta ett steg i taget

har de fördelar att man hinner vänja sig vid intim kroppskontakt, lära känna sina egna och

partnerns behov i lugn och ro och att man övar upp förmågan att ge sin partner njutning och

själv, passivt få uppleva njutning. Idealiskt hade varit och ta de här stegen ett i taget, men det

är många som inte har tålamod eller mod att vänta (Brännlund, 1994)

I vår studie framkommer det inte någon skillnad, procentuellt, när det gäller om man har haft

samlag, mellan svenska tjejer och de med invandrarbakgrund. I båda kategorierna hade cirka

70 % haft samlag. Det framkom dock bland kommentarerna i sexualupplysningstemat, en viss

reflektion kring att det inte är fel att vara oskuld, vilket kan tyda på influenser på en förändrad

sexualsyn i vårt mångkulturella samhälle. Folkhälsorapporten (2000) tar upp att man kan

skönja en tredje sexualitet i dagens Sverige, där svenska tjejer som lever i invandrartäta

områden anammar oskuldsidealet för att passa in. (Sfhi.rapport, 2000)
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Professionellas syn på unga kvinnors sexualitet och riskbeteende

En av våra frågeställningar lyder ”Vad är ett riskbeteende?”. Vi frågade kuratorn och

barnmorskan på Ungdomsmottagningen och socialsekreterarna, ”Vad anser du vara ett

sexuellt riskbeteende hos unga kvinnor?”. Vi ställde även flera andra frågor, för att se vilken

syn de professionella har till unga kvinnors sexualitet.

Jag kan bli väldigt upprörd när jag hela tiden lever med den här bilden
av risker och sexualitet som är så oändligt mycket större idag än den
var förr. /…/ Jag menar, den tjej som gick på kärleksmyten och hade
oskyddat samlag innan hon gifte sig för 50 år sedan, /…/ och blev
gravid, vilket pris fick hon betala? Det är ju konsekvenser om vi tittar i
ett riskperspektiv som vi inte är i närheten av idag. Om vi inte
naturligtvis tittar på Hiv smittan. Men generellt om vi ser på
sexualitetens betydelse, eller att överträda regler och ta risker, så var ju
priserna för 50 år sedan oändligt mycket större. Vi glömmer att när jag
var barn så dog två kvinnor i veckan i Sverige i sviterna av olagliga
aborter. /…/ Alltså, det är så oerhört märkligt det här med att det har
blivit så riskfyllt just nu. /…/ det beror ju naturligtvis på /…/ som en
delförklaring, är att kvinnlig sexualitet för dens egen skull håller på att
synliggöras på ett helt annat sätt /…/. För 50 år sedan /…/ var ju den
här kvinnan ett offer bara. Idag finns det ju en kvinnlig sexualitet som
börjar ta för sig på egna villkor. Och det är något generellt som det här
samhället har svårt att hantera.

                                                       (Barnmorskan, Ungdomsmottagningen)

Kuratorn på ungdomsmottagningen säger att ett riskbeteende innebär att det finns en risk för

skada, en fysisk eller psykisk skada. Hon menar att man antigen kan skadas mentalt genom att

ställa upp på saker som man inte vill eller inte borde, eller fysiskt med exempelvis STI som

följd. Ett riskbeteende är ett destruktivt beteende, vare sig man riskerar att destruera sig själv

eller andra.

Jag tänker mig en tjej som blir utnyttjad. En tjej som inte kan sätta
gränser, tänker jag. En tjej som blir utnyttjad av killar, som blir full
och som inte har ett… som inte är rädd om sig. Som har ett
självdestruktivt beteende.

                                                        (Kuratorn, Ungdomsmottagningen)
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Socialsekreterarna säger att de i vissa ärenden kommer i kontakt med unga kvinnors

sexualitet. Socialsekreterare Lena säger att hon ser psykiskt funktionshindrades och

`lågbegåvades´ sexualitet som ett problem.

/…/ om vi får in en anmälan om en tjej att det är någonting som inte
fungerar på skolan eller nåt, är det då en tjej som är väldigt charmig
och söt och lite `dum´ så är det klart att man tänker, den här tjejen kan
verkligen råka illa ut.
                                                                    (Socialsekreterare Anna)

Inom socialtjänsten försöker man ha en helhetsbild och det är oftast i samband med andra

faktorer som sexualiteten kommer på tal, och då handlar det ofta om övergrepp.

Socialsekreterare Lena säger att man som socialsekreterare måste vara observant när någon

överskrider gränser på många områden.

Kuratorn på Ungdomsmottagningen berättar att en stor majoritet av ungdomarna har en

sexualitet som fungerar bra, utifrån den mognad och de förutsättningar som de har. Men det

finns marginalgrupper på båda sidor om majoriteten. Hon menar att det finns en grupp som

har någon form av skräck och rädsla för att kliva in i den här delen av vuxenvärlden

(sexualiteten), och en grupp som experimenterar vilt och har ett icke hälsosamt,

självdestruktivt och vidlyftigt sexuellt riskbeteende.

Hon menar att riskbeteendet ser olika ut för olika personer. Det som är ett riskbeteende för en

person behöver inte vara ett lika stort riskbeteende för en annan person. Kuratorn säger att en

viss typ av beteende innebär en högre grad av skaderisk för en ”skörare” person, än för en

annan som har ett stabilare inre. Kuratorn säger,

Det är så med många sexpartners, där ska ringa en klocka när man
träffar dem, och de är rätt så många. Jag vet inte vem som är vem, men
de här som har sex bara för att man har en så stark lust och för att man
är helt fri och så där, de finns, men den andra gruppen får vi absolut
inte glömma bort.
                                              (Kuratorn, Ungdomsmottagningen)

Kuratorn säger att man inte kan bortse från att det finns flickor som har en väldigt negativ

självbild och en låg självuppskattning. Dessa flickor söker bekräftelse och får det för stunden i

en sexuell kontakt. Socialsekreterare Lena ger exempel på en tjej som ville bli bekräftad och

sökte kontakt genom att åka runt till olika killar som hon kände och ”raggade”.
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Barnmorskan på Ungdomsmottagningen berättar att han blir upprörd över den normskillnad

som råder mellan killar och tjejer. Han säger ”/…/det är ingen som uppmärksammar killen /…/

som kommer och säger att han har legat med fem tjejer den här månaden, och ser det som ett

problem”. Kuratorn instämmer och säger att attityderna hos gemene man och hos ungdomarna

själva är annorlunda vad gäller flickors och pojkars sexualitet. Det ses inte lika välvilligt om en

ung flicka har ett väldigt utagerande sexualliv och frekventa sexualpartners, som om en kille

har det.

Socialsekreterare Lena säger också att sexualiteten ser olika ut för killar och tjejer. Hon menar

att tjejerna har ett större skyddsbehov än killarna eftersom det är tjejerna som får bära

konsekvenserna.

/…/ i den /…/ patriarkala struktur som vi lever i så är tjejer mer
utsatta genom synen på killar och tjejer. /…/ om någon blir med barn,
så är det ju tjejerna /…/ som får bära konsekvenserna av det, så att på
det viset så har ju tjejerna en speciell ställning. /…/Vår syn är nog
gammeldags, men så är det!

                                                                                        (Socialsekreterare Lena)

Kuratorn på ungdomsmottagningen säger att sådana attityder och normer tar väldigt lång tid att

förändra, men både hon och barnmorskan är båda medvetna om skillnaden på synen mellan

killars och tjejers sexualitet. Hon säger ”Det sitter djupt hos oss alla, tror jag. Även hos oss

som ju förväntas vara specialister på det här”.

Barnmorskan säger att i och med att de har förutfattade meningar om manlig och kvinnlig

sexualitet, så är även killarna förlorare i det här systemet, då de inte får den hjälpen de kanske

omedvetet vill ha. Han menar att det inte är någon som öppnar upp för ett samtal om antalet

sexualpartners med en kille, förutom möjligtvis om klamydia och risken att bli pappa.

/…/ men vi pratar inte om det på något djupare plan, som något slags
destruktivt, i psykologisk mening, destruktivt beteende hos honom”.
/…/ ”en kille inte sätter sig jämte en annan människa och säger att
`Detta fixar inte jag, jag kan inte klara av det själv´. Det väcker
mycket motstånd.
                                    (Barnmorskan, Ungdomsmottagningen)

 Barnmorskan tar upp att invandrarkillarnas dilemma är att de har en mer ”macho” manlighet

att eftersträva. Vilket kan vara värre än invandrartjejernas situation, eftersom tjejer kan få vara

ett offer, men att den rollen är omöjlig för en invandrarkille. Han vill inte förringa vad

invandrartjejer kan genomgå i form av kontroll och våld, men menar att tjejen har möjlighet att
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få hjälp från omgivningen, vilket inte är lika självklart för en invandrarkille. Barnmorskan

tillägger att den största otjänst de kan göra mot kvinnor är att inte klara av att se killarnas våld.

Socialsekreterare Lena säger att sex och våld har väldigt nära beröringspunkter. Våldtäkter är

det de stöter på mest i arbetet vad gäller unga mäns sexuella riskbeteende, även om hon säger

att det finns ett större område kring unga mäns sexuella riskbeteende än just våldtäkter.

Både socialtjänsten och Ungdomsmottagningen ger samma bild av unga invandrarflickors

kontrollerade sexualitet. Socialtjänsten nämner att det kan vara problematiskt för en

invandrartjej att gå ut och dansa och roa sig eller att bara gå ut på kvällen.

Ungdomsmottagningen säger att de har alldeles för få invandrarflickor som kommer till

mottagningen. De menar att många flickor kommer från kontrollerande familjer som inte

tillåter dem att söka på Ungdomsmottagningen eftersom det sammankopplas med sexualitet.

Det betraktas som skam i många invandrarfamiljer. Däremot är invandrarkillar

överrepresenterade bland killarna på Ungdomsmottagningen. Barnmorskan berättar att många

av invandrarkillarna utsätter sig för stora risker i och med deras sexuella livsstil, vilket innebär

många sexualpartners. De kommer till mottagningen med en rädsla för sjukdomar.

Vi frågade både kuratorn och barnmorskan på Ungdomsmottagningen och socialsekreterarna

”På vilket sätt tycker du att unga kvinnors sexuella livsstil har förändrats på 10 år?”.

Socialsekreterare Lena säger att tjejer har en mer sexualiserad klädstil idag än tidigare. Hon

säger även att tjejers sexualitet har blivit mer öppen. Socialsekreterare Anna menar att

populärkulturen är mer sexualiserad och hon hänvisar till artister som Britney Spears och

Christina Aguilera. Hon säger att även små barn ser upp till dessa stjärnor som nästan är helt

avklädda i sina musikvideor. Lena nämner senare i samtalet att även det svenska språket har

blivit mer sexualiserat och att till exempel könsord har fått en annan innebörd än tidigare. En

kille sade till exempel ”/…/ du bara fittar till det!” i ett samtal med Anna.

Enligt kuratorn på Ungdomsmottagningen finns det en ganska stor kunskap idag om sexualitet,

tekniker och kroppen. Kunskapen kommer in till exempel via olika medier som Internet,

tidningar och så vidare. Och genom detta inflöde av information tror kuratorn att det ibland blir

så att ungdomar kommer in för tidigt i ett vuxet sexuellt beteende. Kuratorn nämner att det idag

finns de ungdomar som enbart har sexuella förhållanden, även kallad ”KK” – förhållanden.
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Barnmorskan berättar att han tycker att tjejer som har många sexualpartners inte fördöms lika

hårt idag, och att han har mött tjejer som öppet visar att de tycker om sex. Han säger ”Och det

hände aldrig för tio år sedan att de kom och sa, även om de tyckte det, så sa de inte det.”.

Något som kuratorn också upplever som positivt är att tjejer idag tycker att de har rätt att ställa

krav på ett bra sexliv och inte bara nöjer sig med att killen har det bra sexuellt. Kuratorn

berättar att tjejer söker till mottagningen för att till exempel sexlusten avtagit eller för att de inte

får orgasm.

Socialsekreterare Anna säger att hon hoppas att kvinnor har sex för sin egen skull och jämför

med hur äldre kvinnor i hennes närhet berättat om att sex var något man förr fick ställa upp på.

Men hon tror inte att så är fallet idag, utan man ställer krav på ömsesidig respekt vad gäller sex.

Socialsekreterare Lena säger att samhället är mer tillåtande och inte så moraliserande vad gäller

unga kvinnors sexualitet.

Analys

Vad vi kan se är riskerna de samma som tidigare, risken för oönskade graviditeter, risken för

könssjukdomar och risken för vad ett destruktivt beteende med många sexualpartners kan leda

till i psykologisk mening. Det som har tillkommit de senaste 20 åren är även risken att få Hiv

och AIDS. Det som däremot har förändrats enligt barnmorskan på Ungdomsmottagningen är

konsekvenserna av riskerna. Han menar att en kvinna som bröt mot normerna för 50 år sedan

straffades värre än vad de gör som bryter mot normerna idag. Och dödshotet om AIDS kan

jämföras med hur många kvinnor som dog av olagliga aborter. Det dör inte lika många kvinnor

i Sverige idag i AIDS som det dog kvinnor i olagliga aborter för 50 år sedan, enligt

barnmorskan.

Det kan ha sin förklaring om man tittar i ett historiskt perspektiv. Nu går det att förebygga

oönskade graviditeter på ett annat sätt än förr, till och med ”dagen efter” piller finns att köpa

receptfritt. Konsekvensen att bli utfrusen för att ha ett barn utom äktenskapet ses inte heller

som ett hot idag, då kvinnan inte längre är beroende av mannen ekonomiskt. Och att må

psykiskt dåligt på grund av ett sexliv med många olika flyktiga partners, är idag också tillåtet

för killar.
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Men där bryter normerna in i gamla könsrollsmönster, vilka anser att det är ett direkt

destruktivt beteende för en tjej att ha många sexpartners, men att det inte behöver vara det för

en kille. Vi tycker oss se att dessa normer är enligt Bergers begrepp, internaliserade och

objektiverade eftersom de lever kvar och tas för givet. Även de professionella som vi har

intervjuat lever efter dessa normer, men de är medvetna om det. Barnmorskan ger det exemplet

att ingen uppmärksammar killen som har legat med fem tjejer inom loppet av en månad. Och

Kuratorn berättar att det ska ringa varningsklockor när tjejer har många sexualpartners. Som

många sexualpartners för en kille har barnmorskan nämnt fem sexpartners inom loppet av en

månad. För en tjej gäller motsvarande tio sexpartners inom loppet av sex månader. Ann Frisell

sammanfattar detta dilemma i sin rapport ”Kärlek utan sex går an men inte sex utan kärlek”.

Å ena sidan uppmuntras flickorna att bejaka en lustfylld sexualitet. Å
andra sidan härskar en syn på kvinnor som offer. Framför allt de
`promiskuösa´ flickorna ska räddas från att ha för många sexuella
kontakter, inte för att det (officiellt) är `fel´ utan för att det anses ge
negativa personliga konsekvenser. `Flickorna ”gör det”, (har samlag)
för killarnas skull – de ställer upp.´ Därmed underblåses offertanken.
Om man ska ha samlag ska man helst lära känna den unge mannen
innan. De unga kvinnor som går hem med man första kvällen de träffas
bryter mot denna norm. De riskerar ofrivilliga graviditeter och utsätter
sig också för risken att drabbas av könssjukdomar.

                                                                               (Frisell, 1996, s. 78)

Det som också blir synligt i våra intervjuer är det som Frisell kallar för ”offertanken”. Tjejerna

ses fortfarande som offer och killarna som förövare. Detta synsätt framträder speciellt hos

socialtjänsten som ju utgår från sociala problem, och därmed oftare kommer i kontakt med

ärenden som rör våldtäkter. Socialsekreterare Lena säger att tjejerna har ett större skyddsbehov

eftersom det är de som får bära konsekvenserna, det är tjejerna som blir gravida.

Socialsekreterarna kopplar även samman killars sexuella riskbeteende med våldtäkter, även om

Lena tillägger att de vet att det sexuella riskbeteendet innebär fler risker än bara våldtäkter.

Även kuratorn på ungdomsmottagningen använder skyddsaspekten när det gäller unga kvinnors

sexuella riskbeteende. Kuratorn säger ”/…/En tjej som inte kan sätta gränser, tänker jag. En

tjej som blir utnyttjad av killar, som blir full och som inte har ett… som inte är rädd om sig.

Som har ett självdestruktivt beteende.”
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Offer och förövarrollen blir extra tydlig i samband med invandrarklienter, där synen på

sexualitet och könsroller är mer ”traditionell” än för svenska klienter. Invandrarflickorna är

enligt både socialtjänsten och Ungdomsmottagningen kontrollerade av sina familjer, och är inte

tillåtna att ha en sexuell livsstil som ens är i närheten av männens. Och de unga

invandrarmännen i sin tur har en sexuell livsstil med riskbeteende, vilket bland annat innebär

många olika sexualpartners. Frisell skriver i sin rapport att pojkarna till och med förväntas,

enligt flickorna, att skaffa sig sexuella erfarenheter utanför kärleksrelationer och före ett

eventuellt äktenskap. (Frisell, 1996, s.76)

Vi uppfattar genom vår studie och intervjuer, att det är de unga männen i invandrargrupperna

som har ett sexuellt riskbeteende. Men folkhälsoinstitutets rapport menar att ett sexuellt

riskbeteende inte är bundet till kön utan till socioekonomisk bakgrund. Forskningen visar att

olika typer av riskbeteenden hänger ihop med varandra, i rapporten även kallad ”clusters”. Ett

av dessa riskbeteenden är det sexuella riskbeteendet som då ingår i ett sorts levnadsmönster.

Rapporten ger exempel på sexuella risker som berusning i samband med sex, att inte använda

preventivmedel och att ha samlag första kvällen man träffas. Flera av de undersökningar som

har gjorts pekar på att det finns en liten grupp i varje ungdomsgeneration som är mer

riskbenägen och riskutsatt än sina jämnåriga. Och rapporten tar upp att erfarenhet av oönskade

graviditeter, aborter och STI inte sker slumpmässigt. Det är vanligare bland flickor som

samlagsdebuterar tidigt, som kommer från instabila hemförhållanden, som har sämre

socioekonomisk bakgrund och som har dålig eller ingen förankring i skolan. Vi har inte tittat på

hur frågorna har ställts i dessa undersökningar, och undrar om både killar och tjejer har blivit

tillfrågade om dem själva varit gravid eller gjort någon gravid? Om de själva gjort en abort eller

har haft samlag med någon som sedan gjort abort? Vi vet därmed inte om frågorna är ställda till

både killar och tjejer. Är frågorna enbart riktade till tjejer kan det hända att resultatet sett

annorlunda ut om frågorna även riktats till killar.

Vi ser att både socialtjänsten och Ungdomsmottagningen tar upp dessa tjejer som en grupp med

sexuellt riskbeteende. Kuratorn på Ungdomsmottagningen pratar om marginalgrupper, där det

finns en grupp som har ett icke hälsosamt, självdestruktivt och vidlyftigt sexuellt beteende. Den

grupp som råkar mest illa ut är de tjejer som har en negativ självbild och en låg uppskattning.

Kuratorn säger ”/…/ men de som har sex bara för att man har en så stark lust och för att man

är helt fri och så där, de finns, men den andra gruppen får vi absolut inte glömma bort”.
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Socialsekreterare Lena tar upp att de är extra observanta när någon överskrider gränser på

många områden.

I Folkhälsoinstitutets rapport står det att denna typ av mönster inte ändras över tid. (Sfhi, 2000)

Däremot har det visat sig att skillnaderna mellan olika sociala gruppers ålder för samlagsdebut

har minskat. Data från början av 1980-talet visade att det bland svenska ungdomar i högstadiet

fanns skillnader i ålder för första samlaget som skilde flera år, där de ungdomar med mindre

privilegierad social bakgrund visade sig ha en lägre ålder för samlagsdebut. Idag skiljer det bara

månader mellan dessa grupper. (Lewin, 2002 )

Det vi upplever är att det fortfarande är kvinnors sexualitet som problematiseras. Män hålls inte

lika ansvariga för att kunna säga nej till samlag, undvika graviditeter och aborter. Den bördan

läggs fortfarande på kvinnor och flickor, och uttrycks i att man tilldelar dem dessa risker. Vi

tycker att detta visar att normer är svåra att ändra och att det tar tid, precis som kuratorn på

Ungdomsmottagningen sa.

Det som dock har förändrats under dessa tio år är enligt de professionella, att tjejers sexualitet

blivit mer öppen, nu har tjejer också rätt till att visa lust och skäms inte över att göra det. De

ställer även krav på ett bra sexliv. Men den negativa förändringen är att samhället har blivit mer

sexualiserat. De professionella vi har intervjuat nämner att språket, populärkulturen som musik,

musikvideor, klädstilar och så vidare som blivit sexualiserat och som är sådant som ungdomar

och barn gärna identifierar sig med. Även Internet och andra medier spelar stor roll i den

kunskap om sexualitet som ungdomar idag har. Detta leder enligt kuratorn på

Ungdomsmottagningen till att vissa ungdomar kommer för tidigt in i en vuxen sexualitet med

för åldern för avancerad sex. Vi tror att detta kan vara en av samhällskontrollerna som Berger

pratar om. Det sexualiserade samhället trycker på oss våra könsroller och visar det bland annat

genom språket och i media för att upprätthålla ordningen och kontrollera sina medlemmar.

Barnmorskan på Ungdomsmottagningen säger ”Idag finns det ju en kvinnlig sexualitet som

börjar ta för sig på sina egna villkor. Och det är något generellt som det här samhället har

svårt att hantera”.
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AVSLUTNING

Sammanfattning

Vi har genom vår undersökning sett att unga kvinnor idag har en mer öppen syn än tidigare

på sexualitet, där de tycker att tjejer har lika stor rätt till sex som män, och att de inte tycker

att det ska vara någon skillnad mellan könen. Många av tjejerna anser även att en kvinna får

ha obegränsat med sexpartners under sin livstid. Både Ungdomsmottagningen och

socialtjänsten tycker också att de kan se denna positiva utveckling av unga kvinnors

sexualitet och säger att tjejer även ställer krav på ett bra sexliv idag. Men utvecklingen

innehåller flera olika, och delvis motsägelsefulla tendenser. En tendens är att det finns en mer

tillåtande inställning till sex utanför fasta förhållanden och en större acceptans av homo- och

bisexualitet. Men kopplingen mellan kärlek och sexualitet visar sig vara stark. För unga

kvinnor speciellt, legitimerar kärlek och romantik själva samlaget.

En andra tendens är att det finns tecken som tyder på en mer konservativ syn på könsroller

och sexualitet i vissa grupper, exempelvis invandrargrupper. Det pratas om en tredje

sexkultur, där svenska flickor i invandrartäta områden lever efter oskuldsidealet eftersom de

annars riskerar att uppfattas som sexuellt lössläppta. Även om det i vår undersökning inte

framkommer någon skillnad, procentuellt, när det gäller samlagserfarenhet, mellan svenska

tjejer och de tjejer som själva är födda utomlands eller har föräldrar som är det. I båda

kategorierna har cirka 70 % haft samlag.

Den negativa förändringen som vi har kunnat se är att samhället har blivit mer sexualiserat,

vilket märks både i olika medier och i det vardagliga språket. Massmedia spelar en stor roll i

ungdomars liv vad det gäller sexualitetens normer och värderingar. Detta leder enligt kuratorn

på Ungdomsmottagningen till att vissa ungdomar kommer för tidigt in i en vuxen sexualitet

med för åldern för avancerad sex. Tjejerna lär sig även tidigt – genom media och resten av

samhället- att bygga upp sin självbild utifrån en manlig norm. Kvinnan ses som objekt och

socialiseras att känna ett begär att begäras. Sexualiteten och könsrollerna är alltså inlärda

beteenden. Kvinnan får budskapet att det enda sättet att kontrollera mannen är genom hans

sexualitet.

Vi har genom undersökningen och studier sett att flertalet tjejer utgår från mannens sexualitet

och samhällets syn på kvinnans sexualitet. Nästan alla tjejer i vår undersökning svarade att de
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tror att samhället har synpunkter på antalet sexpartners en kvinna har. Flera kommenterar att

man får tänka på ryktet och vara beredd på att bli tilltalad med sexuella tillmälen. Nästan

hälften i undersökningen svarar att de någon gång har blivit tilltalade med sexuella tillmälen.

Hotet om det dåliga ryktet begränsar unga kvinnor i deras sexualitet men även i deras

vardagliga liv. Kvinnors sexualitet begränsas på så sätt, både enligt lag om man till exempel

tittar på våldtäktsdomar, och genom våra samhällsnormer och kontroller. Vi upplever att det

fortfarande är kvinnors sexualitet som problematiseras. Även de professionella som vi har

intervjuat lever efter dessa normer, men de är medvetna om det.

Något som vi också ser har förändrats är konsekvenserna av de sexuella riskerna sett i ett

historiskt perspektiv, kvinnor döms inte lika hårt av samhället idag. Och vi upplever att tjejer

fortfarande ses som offer och killar som förövare, av de professionella. Det som dock har

framkommit i våra studier är att ett sexuellt riskbeteende inte är bundet till kön utan till

socioekonomisk bakgrund. Ett sexuellt riskbeteende är vanligare bland flickor som

samlagsdebuterar tidigt, som kommer från instabila hemförhållanden, som har sämre

socioekonomisk bakgrund och som har dålig eller ingen förankring i skolan. Vi upplever det

inte som att tjejerna i vår undersökning hör till denna kategori. Berusningsmedel i samband

med sex ses som en riskfaktor. I vår undersökning fann vi att endast en fjärdedel av tjejerna

hade varit onyktra vid det första samlaget, och bland de sexuellt aktiva idag är det ca hälften

som är det vid enstaka tillfällen. I de yrkesförberedande (praktiska) gymnasieprogrammen

förekommer sexuella riskbeteenden i högre grad hos eleverna, än bland dem som går på

studieförberedande (teoretiska) gymnasieprogram, där ”våra” tjejer återfinns. Men

skillnaderna mellan olika sociala gruppers riskbeteenden har minskat. Till exempel har åldern

för samlagsdebut minskat mellan grupperna. Men normer tar tid att förändra, och därmed

behålls de mönster vad gäller utbildning och sexualitet. Vi tror därför att vi hade fått ett

annorlunda resultat om vi hade gjort vår undersökning med elever från till exempel

Ungdomscenter istället.

Det har visat sig att Hiv- infektion är mycket ovanligt i ungdomsgruppen, men att det däremot

är klamydia, kondylom och genital herpes som är de mest aktuella könssjukdomarna bland

ungdomar. Många ungdomar bygger upp en mental försvarsstrategi mot sexuella risker där de

tänker att ”det händer inte mig”. I vår undersökning var det många som använt

preventivmedel vid första samlaget. Det visade sig att kondom var det vanligaste
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preventivmedlet vid det första samlaget, och då i syfte att undvika graviditet, flera övergick

sedan till att använda P-piller.

De flesta tjejer i vår undersökning valde kompisar i första hand som sin främsta källa till

sexualupplysning. Skolan kom på en andra plats och följdes därefter utav tidningar. Det har

visat sig att skolan är en viktig informationskälla och att den utgör en viktig plats för

eftertanke och reflektion i dagens sexualiserade samhälle. Men undervisningen är mycket

beroende av enskilda lärares engagemang och förmåga att diskutera ämnet. Undersökningar

visar att det är stora variationer på sexualundervisningen mellan skolor, såväl som inom

skolorna. Vid sidan av skolan spelar olika typer av media stor roll som informationskälla och

får, liksom sannolikt pornografin, en relativt större roll i de områden där skolan inte

prioriterar arbete med sexualitet och samlevnad. Cirka en tredjedel av tjejerna i vår

undersökning anser ändå att de får för lite kunskap eller att de önskat sig mer, speciellt i

skolan.

Avslutande diskussion

I vår undersökning visar det sig att det endast är en liten del av ”våra” tjejer som kan anses ha

en riskfylld sexuell livsstil. Och det stämmer ungefär med de 10 % som framkommer i andra

undersökningar. De flesta tjejer i vår undersökning har det man menar med ”normal”

sexualitet. De har fast sällskap, använder p-piller och blandar sällan sex och alkohol. Vi

uppmärksammade även att cirka 35 % av vår undersökningsgrupp fortfarande inte har någon

samlagserfarenhet, något som förvånar oss.

Vi fann dock att flera tjejer i vår undersökning ansåg att Hiv och STI inte berör dem som

individer. De anser sig själva inte ligga i riskzonen för att bli smittade av Hiv och STI. Vilket

ju stämmer med vad annan forskning visar, att ungdomar har försvarsmekanismer som ”det

händer inte mig”. Och därmed tycker flera sig inte behöva använda kondom. Kondomen i sig

har en negativ klang och kopplas ofta ihop med smitta, orenlighet, dödlighet och opålitlighet.

Men faktum kvarstår dock att både Hiv och STI smittan ökar. I Helsingborg finns det 63

personer med fastslagen diagnos, enligt en artikel i Helsingborgs Dagblad. Av dessa 63 fall i

Helsingborg är 25 homo- eller bisexuella män, sex narkomaner och 30 heterosexuella

personer. Men man tillägger att mörkertalet nog är stort, då säkert flera söker vård på andra

orter på grund av anonymitetsskäl, men är bosatta i staden. Och det finns naturligtvis alla de
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som är omedvetna om sin Hiv –infektion. (Lindquist, Helsingborgs Dagblad 031202) Detta

tyckte vi var intressant eftersom de flesta nog utgår ifrån att Hiv är störst bland de

homosexuella och inte så vanlig i de heterosexuella kretsarna.

Under studiens gång har det visat sig att vår undersökningsgrupp inte tillhör en grupp med

uttalade sexuella riskbeteenden. Vilket kan bero på att vi har undersökt ”studiemotiverade”

tjejer på en studieförberedande (teoretisk) utbildning. Som sagt, hade vi gjort undersökningen

på en annan skola med mer praktisk inriktning, hade vi kanske fått ett annat resultat. Men

forskningen i vår undersökning visar också att skillnaderna mellan de olika sociala grupperna

minskar, i alla fall när det gäller ålder för samlagsdebut. En djupare analysstudie i

sambandsorsaker mellan sexuellt riskbeteende och socio- ekonomisk bakgrund hade varit

intressant att göra, men ligger utanför detta arbete tycker vi.

Det som vi reagerat över är hur sexuella risker tenderar att tilldelas speciellt kvinnor. En

naturlig förklaring är att konsekvenser som oönskade graviditeter och aborter direkt påverkar

tjejer och kvinnor. Men ”offertanken” finns kvar när det gäller kvinnlig sexualitet, och tjejer

förväntas må sämre av ett sexuellt riskbeteende än killar. Vi skulle vilja se en utveckling där

även killarna och männen får ta ett större ansvar vad gäller riskbeteenden. Som vi upplever

det är sexualiteten mestadels på männens villkor och utgår ifrån männen. Och som det även

har framkommit i vår studie, så finns det mycket forskning kring flickors och kvinnors

sexualitet, men liknande studier om killar och män finns inte i samma omfattning. Det visar

att mannens sexualitet tas som naturlig, behöver inte studeras, och kvinnans som ”det andra”.

Vi funderade tidigare på att göra denna undersökning med utgångspunkten manlig sexualitet,

och hur de ser på sin egen och kvinnans sexualitet. Men när ”Fråga Olle” – dokumentären

visades 031007, och påståendet om unga heterosexuella kvinnor som stor riskgrupp för Hiv –

infektion, ändrade vi inriktning. Det framkommer i vår studie att det endast är en liten del av

den totala ungdomspopulationen som har ett uttalat riskbeteende. Och det är de som är

gränsöverskridande på många områden, inte bara på det sexuella området. Därför blir vi

förvånade över det uttalande som gjordes i ”Fråga Olle” – dokumentären.

Program som ”Fråga Olle” som vänder sig till en ung publik och har drag av

samhällsinformation kring sexualitet, kan med uttalanden såsom det vi fastnade för, att unga

heterosexuella kvinnor är den största riskgruppen för hiv-infektion, göra så att det kan få
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framtida negativa konsekvenser. Om man inte förklarar närmare vad man bygger det

resonemanget på, kan det upplevas som moralpekpinnar och skrämselpropaganda. Vi undrar i

såfall i vilket syfte? Det har i vår studie visat sig hur stor påverkan massmedia har på unga

kvinnors sexualitet, och i vår undersökning visade det sig att flera tjejer nämnde just

programmet ”Fråga Olle” som en källa till sexualupplysning. Påståendet i ”Fråga Olle” –

dokumentären uppfattar vi som skrämselpropaganda, ett sätt för patriarkatet att behålla

makten, och det äldsta och enklaste sättet att göra det är genom kvinnans sexualitet.

Men vi upplever ändå att det har förändrats till det positiva kring kvinnors sexualitet, speciellt

sett ur ett historiskt perspektiv. Vår bild är att normerna ständigt, om än sakta, förändras. En

förändring är till exempel den öppenhet som ändå finns om kvinnlig sexualitet. En annan

förändring som vi upptäckte under arbetets gång, är den grupp av svenska tjejer som anammar

invandrarflickornas oskuldskrav. Vi vet inte hur utbrett detta fenomen är eller hur det kommer

att påverka kvinnors sexualitet i stort. Men som sagt, normer tar lång tid att förändra och

kontrollen över kvinnan genom hennes sexualitet finns fortfarande där. Vissa kvinnor har en

hårdare direkt kontrollerad sexualitet genom till exempel familjen. Men alla kvinnors

sexualitet är kontrollerad av samhället i någon form, vill vi påstå. Hotet om våldtäkten och det

dåliga ryktet håller oss kvinnor i schack. Vi har båda kommit på oss själva att leva efter dessa

förtäckta hot eller spelregler, som man också skulle kunna kalla det.

Det vi önskar är att våra döttrar ska få vara fria i sin sexualitet och inte känna sig bundna till

de normer som tvingar dem att bli ”riktiga” kvinnor, eller att de ska behöva leva med hotet för

våldtäkten och det dåliga ryktet. Vi vill inte att de ska bli kallade för ”hora” för att de själv

väljer sexpartner eller hur många sexpartners de vill ha. Vi vill inte att deras vardagliga liv

ska begränsas för att de måste tänka på sitt rykte, tänka på hur de går klädda, att inte flirta och

så vidare. Samtidigt önskar vi att våra söner inte ska ses som potentiella förövare, att de bryter

de manliga normerna och vågar, och känner, att de får gehör när de går till någon och säger

”Jag fixar inte det här”.

Vi känner i egenskap av föräldrar att vi måste hjälpa våra barn att kunna bryta traditionella

könsrollsmönster och normer. Även som blivande socionomer känner vi ett ansvar att vi som

professionella måste försöka bemöta människor på ett öppet och icke fördömande sätt.

Genom att göra det kan vi på så sätt ge dessa människor möjligheter att bli normbrytare. Men

det har blivit tydligt genom vår undersökning och studie hur svårt det är att bryta normer och
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tänka i andra banor, det har de vi har intervjuat bekräftat. Vi vill, trots allt det negativa runt

kvinnans sexualitet plocka fram det positiva och blicka framåt. Precis som en tjej skrev i

enkäten ”Det ska inte vara tabu med sex” Men det gäller att ha tålamod, för som kuratorn på

Ungdomsmottagningen sa till oss: ”Rom byggdes inte på en dag”.



64

Källförteckning

Aronsson, Åke (1999) ”SPSS- En introduktion till basmodulen”. Lund, Studentlitteratur.

Berg, Kristina (1996) ”Samsyn, samarbete och samlad strategi” i Ungdomstid, årsbok om

ungdom nr 1-2, Stockholm, Kelly Norstedts Tryckeri.

Brännlund, Lasse (1994) Praktisk psykologi för gymnasieskola. Eskilstuna, Natur och Kultur.

Ekerwald, Hedvig (2002) Varje mor är en dotter- Om kvinnors ungdomstid under 1900-talet.

Stockholm/Stehag, Brutus Östlings Bokförlag Symposium.

Ekman, Karin (1998) Var så god- makt, kön och media. Stockholm, Rabén Prisma.

Fredelius, Gunilla, Frithiof Klein, Patricia, Ursing, Ingrid (1994) Kvinnoidentitet. Stockholm,

Natur och Kultur.

Frisell, Ann (1996) Kärlek utan sex går an…men inte sex utan kärlek- Om gymnasieflickors

tankar kring kärlek och sexualitet. Stockholm, Mångkulturellt centrum Repro Print AB.

Hammarén, Nils, Johansson, Thomas (2002) Könsordning eller Könsoordning?- Ungdomens

sexuella landskap. Kungälv, Grafikerna Livréna.

Holme, Idar Magnus och Solvang, Bernt Krohn (1997) Forskningsmetodik- Om kvalitativa

och kvantitativa metoder. Lund, Studentlitteratur.

Hwang, Philip och Nilsson, Björn, (1995) Utvecklingspsykologi. Lund, Studentlitteratur.

Johansson, Thomas och Miegel, Fredrik (1996) Kultursociologi. Lund, Studentlitteratur.

Lewin, Bo (2002)”Det kompartmentaliserade sexuallivet” i Lundberg, P.O red; Sexologi

Stockholm, Liber AB.

Ohlander, Ann-Sofie och Strömberg, Ulla-Britt (1997) Tusen svenska kvinnoår- Svensk

kvinnohistoria från vikingatid till nutid. Stockholm, Rabén Prisma.

Ohlsson, Lars (1994) Sexualitet och preventionsvanor. Ystad, Hansson & Kotte

Tryckaktiebolaget.

Nationalencyklopedin (1994), Höganäs, Bra Böcker AB

Statens Folkhälsoinstitutets rapport (2000) Ungdomar och sexualitet- en presentation av

aktuell svensk kunskap.

Österberg, Dag (1991) Sociologins nyckelbegrepp- och deras ursprung. Göteborg,

Bokförlaget Korpen.



65

Tidskrifter

Broman Norrby, Anna (2002) ”Tidningarnas bilder - mer könsuppdelat än på 70-talet”,

HivAKTUELLT, 2:2002, 21-23.

Edvall, Lilian (2002) ”Rakade sköten allt vanligare”. HivAKTUELLT, 2:2002, 37.

Renberg, Gudrun (2002) ”Kontrollen av kvinnors sexualitet är äldre än den bibliska

historien”, hivAKTUELLT, 2:2002, 4-8.

Folkhälsoinstitutet (2001) hivAKTUELLT nr 4, Stockholm

Folkhälsoinstitutet (2003) hivAKTUELLT nr 5, Stockholm

TV-program

”Fråga Olle - dokumentär” (031007) Kanal 5

Internet

Riksförbundet för sexuell upplysnings hemsida: http://www.rfsu.se

Smittskyddsinstitutets hemsida: http://www.smittskyddsinstitutet.se

Statens folkhälsoinstitutets hemsida: http://www.fhi.se

Fakta om HIV och AIDS, granskat av Dr.Sven Briton, professor i infektionsmedicin:

http://netdoktor.passagen.se/sjukdomar/fakta/hiv_aids.shtml

                        



66

(Bilaga 1)

Vi är två studenter, Veronica Andersson och Susanne Kiefer, från Socialhögskolan Campus

Helsingborg. Vi går vår 6:e termin på socionomprogrammet. Denna termin skriver vi en

C-uppsats i ämnet ”Ung Kvinnlig Sexualitet” med handledning av universitetslektor Lars B

Ohlsson. Syftet med vår undersökning är att ta reda på unga kvinnors attityder till sex i

relation med andra och till sin egen sexualitet.

Med anledning av detta går vi ut med enkäter till unga kvinnor i det tredje gymnasieåret, i

Helsingborgs stad. De svar vi får in kommer vi att sammanställa och analysera för att belysa

vårt ämne, och vi hoppas att du vill hjälpa oss genom att svara på vår enkät. Det är

naturligtvis frivilligt och svarar gör du anonymt. Materialet som vi får in kommer endast att

användas för att kunna genomföra vårt arbete och eventuella känsliga uppgifter kommer att

behandlas så att ingen enskild ska kunna identifieras. Vår uppsats kommer att granskas och

läsas av handledare, examinator och kurskamrater. Den färdiga uppsatsen kommer sedan efter

godkännande att finnas på http://www.soch.lub.lu.se  under fliken uppsatser 2003.

Tack för din medverkan

Veronica & Susanne
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Enkät om unga kvinnors sexualitet                                      (Bilaga 2)

Ålder:…………………………………………………………………………………….

Bostadsort:……………………………………………………………………………….

Gymnasieprogram:……………………………………………………………………..

Är du eller dina föräldrar födda i ett annat land än Sverige?      � Ja     � Nej

Kommentera gärna dina svar! Vi är mycket intresserade av dina åsikter.

Fråga 1
Varifrån får du din sexualupplysning? Rangordna där 1 är främsta källan. OBS! Det
behöver inte vara alla alternativ!

…  skolan (undervisning)

…  föräldrar

…  kompisar

…  tidningar          Vilken/vilka:………………………………………………………….

…  Internet

…  TV                     Vilket/vilka program:……………………………………………….

…  pornografiskt material

…  böcker

…  ungdomsmottagning/skolsköterska

…  annat:…………………………………………………………………………………….

Fråga 2

Anser du att det är ok för tjejer att visa lust till sex?          � Ja        � Nej

Kommentar:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



68

Fråga 3

Är det ok att tjejer tar initiativ till sex? � Ja      � Nej

Kommentar:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Fråga 4

Tar du eget initiativ till sex?

� Aldrig

� Enstaka tillfällen

� Hälften av tillfällena

� För det mesta     

Kommentar:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Fråga 5

Har du någonsin blivit tilltalad med sexuella tillmälen såsom hora, luder, fitta osv.?

� Aldrig

� mindre än 10 tillfällen

� mer än 10 tillfällen

� Det händer dagligen

Om ja, hur upplevde/upplever du det?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Fråga 6

Har du själv tilltalat någon annan med sexuella tillmälen, såsom hora, fitta etc.?

     �  Ja      � Nej

Kommentar:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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Fråga 7

Hur många sexpartners tycker du det är ok för en kvinna att ha under sin livstid?

� 1-3

� 3-6

� 6-10

� 10-20

� Obegränsat

Kommentar:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Fråga 8

Tror du att dagens samhälle har någon synpunkt på antalet sexpartners en kvinna har

under sin livstid?     �  Ja    �  Nej

Kommentar:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Fråga 9

Skulle du kunna ha sex utan att vara kär i personen ifråga?    � Ja    � Nej

Kommentar:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Fråga 10

Har du haft samlag?        � Ja    � Nej

Om ja, använde du preventivmedel vid första gången?     � Ja    � Nej

Om ja, vilket preventivmedel?………………………………………………………………..

Om ja, var du påverkad av något berusningsmedel vid första samlaget?    � Ja    � Nej

Fråga 11

Är du sexuellt aktiv just nu?      � Ja    � Nej

Om ja, använder du preventivmedel?    � Ja    � Nej

Om ja, vilket?…………………………………………………………………………………..
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Fråga 12

Om du har svarat ja på fråga 11, så undrar vi om du är påverkad av något

berusningsmedel när du har sex?

� Aldrig

� Enstaka tillfällen

� Hälften av tillfällena

� Alltid

Fråga 13

Har du någonsin ”ställt upp” på sex utan att egentligen själv vilja det?   � Ja   � Nej

Kommentar:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Fråga 14

Använder du kondom för att skydda dig och din partner mot sexuellt överförbara

könssjukdomar?      � Ja    � Nej

Om nej, av vilken anledning avstår du från kondomanvändning?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Fråga 15

Har du själv blivit smittad av någon könssjukdom?    � Ja    � Nej

Om ja, hur upplevde du det?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Fråga 16

Tänker du på risken att bli smittad av HIV?    � Ja    � Nej

Kommentar:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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Fråga 17

Har du testat dig för HIV någon gång?    � Ja    � Nej

Kommentar:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Fråga 18

Är könssjukdomar och risken att kunna få HIV/Aids något du pratar med andra om i

din omgivning?    � Ja    � Nej

Kommentar:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Fråga 19

Anser du att det diskuteras tillräckligt om sexuellt överförbara könssjukdomar och

HIV, och att du får den information du behöver?    � Ja    � Nej

Kommentar:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Finns det något i den allmänna sexualupplysningen/sexualdebatten i media som du

saknar?         � Ja     � Nej

Vad, i så fall?………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Tack för din medverkan!
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                                                                                                                                                               (Bilaga 3)

Vi är två studenter, Veronica Andersson och Susanne Kiefer, från Socialhögskolan Campus

Helsingborg. Vi går vår 6:e termin på socionomprogrammet. Denna termin skriver vi en

C-uppsats i ämnet ”Ung Kvinnlig Sexualitet” med handledning av universitetslektor Lars B

Ohlsson. Syftet med våra intervjuer är att ta reda på hur de professionella, som kommer i

kontakt med unga kvinnor, förhåller sig till deras sexualitet. Vi vill också ta reda på om unga

kvinnors sexuella livsstil kan anses vara ett riskbeteende.

Vi önskar att få använda bandupptagning, då det underlättar att få korrekta svar att bearbeta

vid vår analys. Du har rätt att vara anonym och vi har sekretess. Materialet som vi får in

kommer endast att användas för att kunna genomföra vårt arbete och eventuella känsliga

uppgifter kommer att behandlas så att ingen enskild ska kunna identifieras. Vår uppsats

kommer att granskas och läsas av handledare, examinator och kurskamrater. Den färdiga

uppsatsen kommer sedan efter godkännande att finnas på http://www.soch.lub.lu.se under

fliken uppsatser 2003.

Tack för din medverkan

Veronica & Susanne
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                                                                                                                                                                 (Bilaga 4)

Intervjuguide

1. Vilken befattning har du/ni?

2. På vilket sätt kommer du i kontakt med unga kvinnors sexualitet i ditt yrke?

3. På vilket sätt diskuterar ni genus -frågor på din arbetsplats?

4. Var hittar du ny kunskap och forskning vad gäller barn och ungas sexualitet?

5. Vad tycker du är viktigt att veta om barn och ungas sexualitet i din profession?

6. Vad anser du vara ett sexuellt riskbeteende hos unga kvinnor?

7. På vilket sätt tycker du att unga kvinnors sexuella livsstil har förändrats på 10 år?

8. Vad anser du vara ett problematiskt sexuellt beteende hos unga kvinnor?

9. Vad anser du vara ett problematiskt sexuellt beteende hos unga män?

10. Betona det som du tycker är fördelen med unga kvinnors sexualitet?

11. Hur tror du att unga kvinnor som har haft många sexuella partners bemöts av:

      Kamrater?  Skola?  Socialtjänst?

12. Vad tror du påverkar unga kvinnors sexualitet?

13. Vad tror du påverkar unga kvinnors syn på sexualitet?

14. Hur upplever du kulturkrockar i ditt arbete, vad gäller sexualsynen hos unga kvinnor?

15. Hur bemöter du unga invandrarkvinnors sexualitet?

16. Hur ser det förebyggande arbetet ut på din arbetsplats, vad gäller sex- och

samlevnadsfrågor för barn och ungdomar?

17. Finns det något du vill tillägga?


