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Abstract 

 

The purpose of this study is to examine whether gender differences exist in attitudes 

towards the ideology of romantic love and the use of the Internet for sexual purposes 

regarding a group of students at the Faculty of Social Sciences, Lund University. A 

survey was conducted on the Internet. A request to participate in the survey was sent 

to 2900 students via their student email addresses. Data from 410 participants were 

tested statistically. The hypotheses, that there were no significant differences between 

men and women regarding attitudes and behavior, was confirmed in all respects 

except in the case of participants looking for someone to flirt with on the Internet. 

Previous research has shown that gender roles have been redefined, which is believed 

to be the reason that our hypotheses were accurate in three out of four analyses. 

Keywords: Sexuality, students, ideology of romantic love, Internet, gender roles 

 

Sammanfattning 

 

Studiens syfte är att undersöka om könsskillnader finns i attityd till kärleksideologin 

samt användande av internet för sexuella ändamål hos en grupp studerande vid 

Samhällsvetenskapliga Fakulteten, Lunds Universitet. En enkätundersökning på 

internet genomfördes. Förfrågan om att delta i undersökningen skickades ut till 2900 

studerande via deras studentmejladresser. Data från 410 respondenter testades 

statistiskt. Hypoteserna, att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan kvinnor 

och män gällande attityd och beteende, bekräftades på alla punkter utom om 

deltagarna letat efter någon att flirta med på internet. Tidigare forskning har visat att 

det sker en förändring i könsrollerna vilket antas vara anledningen till att hypoteserna 

stämde i tre av fyra analyser. 

Nyckelord: Sexualitet, studenter, kärleksideologin, internet, könsroller 
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Inledning 

"LIGGA I LUND är ett sensationellt avslöjande av det ljuva liv, som kan levas 

även i en svensk småstad. Man går i skolan, står i bostadskön och ligger vid 

universitetet. Det är det djärva och fria liggandet i en universitetsstad som Anders 

Tosse beskriver." (Tosse, 1966, omslagets baksida). I den erotiska romanen Ligga i 

Lund (Tosse, 1966) beskrev författaren under pseudonymen Anders Tosse 

skönlitterärt hur lundastudenters sexualitet såg ut. Under en föreläsning i psykologi 

hösten 2009 väcktes en idé att göra en liknande beskrivning av lundastudenters 

sexualitet, med psykologi som huvudämne och en kvantitativ metod. Sveriges största 

undersökning om sex och hälsa, UngKAB09, genomfördes hösten 2009 med Ronny 

Tikkanen som ansvarig forskare (UngKAB, 2009). Enkäten som utformades för 

UngKAB09 ligger till bas för enkäten som användes i studien. 

Det saknades en beskrivning av lundastudenters sexualitet och det fanns ett 

behov av material hos organisationer och olika mottagningar som arbetar för sexuell 

hälsa. Ett sådant material underlättar arbetet med att bemöta ungas frågor rörande 

sexualitet. En förhoppning med studien av lundastudenters sexualitet är att den kan 

vara ett diskussionsmaterial. 

Med undantag för Alfred Kinseys forskning (1953) valdes en fördjupning i 

svensk modern forskning som underlag för studien, bland annat rapporterna Sex i 

Sverige (Lewin, Fugl-Meyer, Helmius, Lalos & Månsson, 1998) och Ungdomar & 

sexualitet (Folkhälsoinstitutet, 2000; Forsberg, 2006). Fokus ligger på områdena 

internet och kärlek eftersom granskningen av tidigare forskning visade på luckor i 

fråga om de begreppen. Då exempelvis Sex i Sverige (Lewin et al., 1998) skrevs hade 

inte internet gjort det intåg i det svenska samhället som det gjort idag. I rapporten 

Svenskarna och internet (World Internet Institute, 2009) rapporteras att 86 procent av 

svenskarna har en dator i hemmet och 83 procent har tillgång till internet. Att 

begreppet kärlek kopplat till sexualitet är av intresse beror på att det på senare år skett 

en förändring i attityden kring förhållandet kärlek och sexualitet. Det som i Sex i 

Sverige (Lewin et al., 1998) benämns som kärleksideologin är inte lika statiskt i den 

moderna svenska sexualsynen, särskilt bland yngre individer.  
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Disposition av inledning 

Initialt redogörs för den teoretiska bakgrunden till studien samt de teoretiska 

infallsvinklar angående könsroller och dess förändring som används. Därefter 

definieras innebörden av ett antal begrepp som är återkommande i uppsatsen. 

Begreppen som definieras är sexualitet, könsskillnader, kärlek och kärleksideologin. 

Efter detta ges en övergripande bild av hur tidigare sexualitetsforskning sett ut. 

Underrubriker till tidigare forskning är svensk sexualitetsforskning, attityd till 

kärleksideologin och beteende - användande av internet för sexuella ändamål. Under 

attityd till kärleksideologin redogörs för tidigare forskning och teorier kring begreppet 

kärlek i koppling till sexualitet. Underrubriken beteende- användande av internet för 

sexuella ändamål avhandlar hur begreppet internet i tidigare forskning satts i 

sammanhang med begreppet sexualitet. Därefter följer en genomgång kring forskning 

gällande bortfall av deltagare i studier kring sexualitet samt etik avseende 

sexualitetsforskning. Slutligen redogörs för studiens syfte och frågeställningar.  

Teori 

Den teoretiska utgångspunkten ligger i ämnesområdet sexologi, med 

inriktning på psykologi. Sexologi innebär enligt Nussdorfer (1999) ”läran om 

könslivet; tvärvetenskap som forskar kring anatomiska, fysiologiska, psykologiska, 

medicinska, sociologiska, antropologiska, historiska, rättsliga, religiösa, litterära och 

konstnärliga aspekter av individen som sexuell varelse” (s. 154).  

I det moderna psykologiska perspektivet på sexologi studeras bland annat 

sexualitetens utveckling och sociala, psykologiska och biologiska faktorers inverkan 

(Magnusson & Häggström-Nordin, 2009). Ett av de mer framträdande perspektiven 

inom den sexologiska psykologin är en tanke om människan som en holistisk varelse. 

Perspektivet innebär att människan fungerar som en biologisk, mental och social 

varelse. Den interaktiva modellen vilar på tre grundantaganden (Magnusson & 

Häggström-Nordin, 2009) ”1. Individen utvecklas och fungerar som en total, 

integrerad organism. Utvecklingen sker inte i enstaka aspekter eller i isolering från 

helheten. 2. Individen utvecklas och fungerar i en dynamisk, kontinuerlig och 

ömsesidig process i interaktion med sin omgivning. 3. Det karakteristiska sätt som 

individen utvecklas på, i interaktion med omgivningen, beror på och är influerat av 
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den kontinuerliga och ömsesidiga processen mellan subsystem av psykologiska och 

biologiska faktorer.” (s. 24).  

I studien innebär det holistiska tänkandet att individens sexualitet inte kan 

beskrivas utan en reflektion över hur genuspsykologiska aspekter påverkar den. Den 

interaktiva modellen som beskrevs i början av teoridelen kan härledas till stora 

psykologiska teoretiker som exempelvis Sigmund Freud (Staiton Rogers & Staiton 

Rogers, 2002). Teoribildningen utgick från samspelet mellan arv och miljö, vilket 

födde idén om den holistiska synen där delarna inte kan undersökas fristående från 

varandra. I spåren av bland annat Freuds teorier kring psykosexuell utveckling och 

personlighet inriktar sig moderna interaktiva modellen på exempelvis förändringen i 

könsrollerna hos kvinnor och män samt hur denna förändring påverkar individen. I de 

förhållanden som de nya könsrollerna innebär skapas förändringar hos individen i 

exempelvis värderingar. Då människans levnadsmiljö förändras i och med den ökade 

rörligheten och globaliseringen skapas en mängd nya intryck i fråga om andra 

människors kulturer och värderingar (Staiton Rogers & Staiton Rogers, 2002). Här 

spelar internet en stor roll. Genom internet blir avstånd mellan människor mindre på 

grund av en möjlighet till virtuell kommunikation (Månsson, Daneback, Tikkanen & 

Löfgren-Mårtenson, 2003).  

Gällande sexualitet och könsskillnader är utgångspunkten att förutsättningarna 

för sexualiteten i grunden är lika för män och kvinnor. Helene Backman, kurator och 

sexualrådgivare citeras i boken Sexualitet och känslor: ur ett manligt perspektiv 

(Folkhälsoinstitutet, 1997). Backman säger ”När vi föds är vi lika. Små pojkar får 

erektion lika ofta som små flickor reagerar med blodtillströmning och värme i sina 

könsorgan. Från början har vi alltså samma tillgång till vår sexualitet. Men med åren 

förändras detta. Vi lär oss mycket tidigt i livet vad man bör eller inte bör som liten 

flicka eller pojke.” (s. 27). Backman menar istället att det är andra sociokulturella 

roller som ligger bakom eventuella könskillnader i uttryckandet av sexualitet. Några 

av dessa är rollerna där kvinnor inte får bli tända och män inte får bli rädda, det 

handlar också om mannens roll som erövraren och kvinnans roll i att låta sig erövras 

(Folkhälsoinstitutet, 1997).  

Könsroller i förändring. Mansrollen har tidigare inneburit en roll med stark 

identitetskoppling till yrkeslivet, ett krav att visa manlig styrka i familjen samt att inte 

blotta sina svagheter (Nordeman, 1992). Gällande vänskapsrelationer står den äldre 
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mansrollen för en ensamhet, han har ofta få eller inga nära vänskapsrelationer. I 

förhållande till begreppet kärlek beskrivs den tidigare mannen generellt sett som mer 

inriktad på aktivitet. Att visa sin kärlek innebär på så sätt inte att omsätta den i ord 

utan kanske snarare i handling, att med praktiska sysslor, som att köra fram bilen eller 

bära kassarna, visa att han älskar sin partner (Nordeman, 1992). Den moderne mannen 

beskrivs i Genuspsykologi (Staiton Rogers & Staiton Rogers, 2002) som: ”Känsligare 

än den äldre modellen, mer villig att hjälpa till hemma eller tillbringa tid med sina 

barn. Han är mer civiliserad och mild och klorna är klippta. Han kan naturligtvis 

fortfarande vara stark, men hans styrka manifesteras genom tålamod och emotionell 

värme. Hans beteendemönster låter misstänkt som en kvinnas; det sägs ofta att den 

nye mannen har ”kontakt med sin kvinnliga sida” […] kryssar över gränsen mellan 

sexuella identiteter och besitter de bästa dragen från båda utan några av den gamle 

mannens olägliga fel” (s. 321).  

Kvinnans roll i tidigare generationer beskrivs av Margareta Nordeman (1992) 

som en identitet nära knuten till en roll som mor och maka. Ett uppoffrande av den 

egna karriären till fördel för familjen samt en roll i den som tar hand om hemmet. En 

känsla av dåligt samvete över att inte kunna tillgodose andras behov leder till att hon 

sätter andras behov i första rummet. Självförtroendet i den tidigare kvinnorollen 

ligger i vetskapen om att hon är behövd. Kvinnorna i en äldre generation beskrivs 

också som att de har lättare för att uttrycka sina känslor än männen i samma 

generation. De har fler nära vänskapsrelationer än männen och det är ofta där som 

känslorna ventileras. För kvinnor i tidigare generationer var känslan av helhet 

tillsammans med en partner central när begreppet kärlek skulle beskrivas. Det 

beskrivs också av Nordeman (1992) hur kvinnor i tidigare generationer haft lättare att 

beskriva sina känslor i ord. Hur ser då den moderna kvinnorollen ut? Staiton Rogers 

och Staiton Rogers beskriver en strävan efter androgyni, risker, spänning och 

njutning. Gruppen unga kvinnor beskrivs av Staiton Rogers och Staiton Rogers 

(2002) även med orden ”De avvisar i större utsträckning än någon tidigare 

generation hela gruppen av traditionella värden: auktoritet, rigida moralregler för 

rätt och fel, betoning av trygghet (ekonomisk och annan), äldre trångsynta 

föreställningar om gemenskap och det förflutnas puritanism. De är mindre bundna av 

familjen” (s. 324). I den moderna kvinnorollen ser vi hur kvinnan tar avstånd från 

familjelivet och närmar sig mannens tidigare domäner i fråga om yrkeskarriär och 
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innehar en tuffhet som inte fanns med i beskrivningen av kvinnorollen under tidigare 

generationer (Staiton Rogers & Staiton Rogers, 2002).  

Begrepp 

Med begreppet sexualitet avses det som beskrivs i Världshälsoorganisationens 

(WHO) definition av sexualitet (Nussdorfer, 1999): "Sexualitet är en integrerad del 

av varje människas personlighet, och det gäller såväl man och kvinna som barn. Den 

är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas från andra 

livsaspekter. Sexualitet är inte synonym med samlag, den handlar inte om huruvida vi 

kan ha orgasmer eller inte, och inte heller summan av våra erotiska liv. Dessa kan 

men behöver inte vara en del av vår sexualitet. Sexualiteten är mycket mer: den finns 

i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet; den uttrycks i 

vårt sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten 

påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och 

fysiska hälsa" (ss. 155-156).  

Med könsskillnader menas främst sociokulturella skillnader mellan könen i 

fråga om könsroller för män respektive kvinnor med utgångspunkt i deras biologiska 

kön (Lundberg, 2002). Begreppet kärlek har en uppsjö av definitioner och hur man 

väljer att tolka begreppet är högst individuellt. Kärlek kan anta många olika former 

som vänskaplig-, passionerad- och romantisk kärlek (Allgeier & Allgeier, 2000). 

Enligt den kärleksteori som psykologen Robert Sternberg skapade 1986, är en 

kombination av intimitet, passion och engagemang den mest upphöjda formen av 

kärlek, där olika sammansättningar av dessa tre komponenter resulterar i olika 

kärleksformer. Här väljer författarna definitionen av kärlek som känslan av att en 

annan individs behov och välbefinnande är lika viktiga som ens egna (Allgeier & 

Allgeier, 2000). Definition av kärleksideologin är en syn på kärlek som något som 

legitimerar sexuella relationer (Lewin et al., 1998). 

Tidigare forskning  

Sexualitet är ett ständigt aktuellt ämne som forskare har velat kartlägga och 

undersöka i många århundraden (Allgeier & Allgeier, 2000). Trots det finns relativt 

lite forskning på ämnet. En anledning kan vara att de som har lyckats genomföra 

omfattande undersökningar har stött på problem av både social och etisk karaktär. 

Alfred C. Kinseys rapporter Sexual Behavior in the Human Male (Kinsey, Pomeroy, 
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& Martin, 1948, refererad i Ericksen, 1998), samt uppföljaren Sexual behavior in the 

Human Female (Kinsey, Pomeroy, Martin, & Gebhard, 1953, refererad i Ericksen, 

1998), bröt isen för kommande sexualitetsforskning. Publikationerna blev 

genombrottet för ett vetenskapligt intresse för sexualitet i och med att dessa rapporter 

legitimerade sexualitetsundersökningar i den amerikanska akademiska världen 

(Ericksen, 1998). Målet med Kinseys forskning beskrivs i Kvinnans sexuella beteende 

(Kinsey, Pomeroy, Martin, & Gebhard, 1953) med orden "Målet har varit att samla 

fakta. Vi har försökt upptäcka hur människor beter sig i sexuellt hänseende, vilka 

faktorer som kan förklara deras sexuella beteende, hur de sexuella erfarenheterna 

har påverkat deras liv och vilken social betydelse varje beteendetyp har." (s. 11).  

Kinseys bakgrund inom zoologi innebar början till arbetet med rapporterna. 

Frågor från hans studenter visade på ett intresse kring hur den mänskliga sexualiteten 

ser ut och på ett tidigt plan fanns en medvetenhet om den tvärvetenskapliga inriktning 

som läran om människans sexualitet tar. Sexologin innebar att forskarna blev tvungna 

att vända sig till bland annat medicinen, sociologin och psykologin för att få svar på 

sina frågor (Kinsey et al., 1953). Spridningen över disciplinerna innebar dock ett 

problem, det saknades gemensamma utgångspunkter och det fanns stora luckor i läran 

om människans sexualitet. Ett av nyckelorden i Kinseys forskning är just kunskap. 

Betydelsen av kunskap kring sexualitet, både för individen och för samhället, betonas 

i inledningen till den andra rapporten Kvinnans sexuella beteende (Kinsey et al., 

1953). Kinsey et al. (1953) poängterar även i inledningen att "Den vetenskapsman 

som undersöker det sexuella beteendet synes ha särskilda skyldigheter att göra sin 

forskning så tillgänglig för så många människor som möjligt, ty det finns få aspekter 

av människans biologi som är av så allmänt intresse" (s. 20).  

Svensk sexualitetsforskning. Sex i Sverige utkom 1998 (Lewin et al.) som en 

uppföljning till undersökningen som publicerades 1969 under titeln Om sexuallivet i 

Sverige. Sex i Sverige avser att ge en bred bild av svenskarnas sexualitet och 

genomfördes i intervjuform. Undersökningen är kvantitativ och beskrivande. Totalt 

deltog 2810 personer i undersökningen men den hade ett relativt stort bortfall. 

Forskarna bakom undersökningen står för skilda spetskompetenser gällande 

sexualitetsforskning och rapporten är uppdelad i olika ämnesområden (Lewin et al., 

1998). Statens Folkhälsoinstitut fick i uppdrag av regeringen år 1999 att kartlägga 

ungdomars sexuella vanor och attityder till sex och för att se om dessa förändras över 
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tid. Sociologen Margareta Forsberg sammanställde all aktuell forskning vid den här 

tiden och kompletterade med nya studier. Arbetet resulterade i rapporten Ungdomar 

och sexualitet – en kunskapsöversikt år 2000. (Folkhälsoinstitutet, 2000). En 

kompletterande uppföljare till rapporten kom år 2006, Ungdomar och sexualitet - en 

forskningsöversikt år 2005 (Forsberg, 2006).  

Eftersom media skildrar ämnet sexualitet i hög grad kan det ge känslan av att 

ungdomars sexualitet är ett väl studerat och utforskat område (Folkhälsoinstitutet, 

2000). Docenten i sociologi och sexualforskaren Bo Lewin hävdar däremot att 

svenskar tror att de är ledande när det gäller sexundersökningar men att det i själva 

verket bara finns en mängd småstudier. Den beskrivningen av svensk 

sexualitetsforskning är mycket talande för hur forskningen ser ut idag eftersom det 

finns få rikstäckande undersökningar. Sammanställningarna av dessa mindre studier 

bidrar ändå som kompletterande delar till en helhetsbild av fältet (Folkhälsoinstitutet, 

2000). Kådiskollen 2010 är en rapport genomförd av RFSU i samarbete med YouGov 

(2010). För genomförandet av Kådiskollen 2010 användes onlineintervjuer med ca 

1300 personer från varje land i Sverige, Norge, Finland och Danmark för att 

jämförelser länderna emellan skulle kunna möjliggöras. Ämnen som undersöktes var 

relationer, sexvanor och preventivmetod samt attityder till olika preventivmedel och 

könssjukdomar. Kådiskollen 2010 tar även upp argument för och emot 

kondomanvändning (YouGov, 2010).  

Attityder till kärleksideologin. Det finns en gammal föreställning om att män 

använder kärlek för att få sex och att kvinnor använder sex för att få kärlek (Allgeier 

& Allgeier, 2000). Att föreställningen skulle vara sann finns det få belägg för, men 

tyder ändå på att det existerar en tydlig genusskillnad när det kommer till 

uppfattningen av relationen mellan kärlek och sex. Det har tidigare visats i forskning 

att kvinnor är mer benägna än män att anse att sex endast borde förekomma inom 

kärleksförhållanden (Allgeier & Allgeier, 2000). Gisela Helmius i Sex i Sverige 

(Lewin et al., 1998) beskriver hur kärleksideologin innebär att synen på sexualitet är 

förknippad med en syn på förälskelse och kärlek som något som legitimerar sexuell 

aktivitet. Föreställningarna kring tvåsamhet, sexualitet och kärlek tillsammans är 

enligt Helmius (Lewin et al., 1998) typiskt för vårt västerländska samhälle. Detta har 

även uppmärksammats av Allgeier och Allgeier (2000) som skriver att i Sverige syns 

en tydligare sammansmältning av kärlek och sex än i andra kulturer.  
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I det feodala samhället skildrades den romantiska kärleken som något som 

hölls utanför äktenskapet. Även enligt kristen moraluppfattning hölls lusten och 

sexuell praktik skild från äktenskapet (Lewin et al., 1998). Synen på kärlek och 

sexualitet förändrades för att under 1700-talet i överklassen knytas till äktenskapet. 

Under 1900-talet knöts sedan kärleken och sexualiteten ännu mer samman i det att 

kärlek sågs som ett skäl till äktenskap. Där tidigare sociala och ekonomiska skäl 

dominerat mer, kom istället en syn på kärleken som en självklar del av människors 

tvåsamma och sexuella liv. I Sex i Sverige kopplar författarna samman frågor kring 

förälskelse med frågor kring sex, 65 procent av kvinnorna och 44 procent av männen i 

åldrarna 18 till 60 år tyckte att sex bara ska förekomma om man är kär i sin partner 

(Lewin et al., 1998). 

Gunilla Jarlbro konstaterade på slutet av 80-talet att ungdomar överlag ogillar 

tillfälliga förbindelser och tycker att man ska vara kär i den man har sex med 

(Forsberg, 2006). Sex före äktenskapet uppfattas ändå som en självklarhet av en 

mycket stor majoritet av de tillfrågade ungdomarna i undersökningen SAM 73/90. 

Samma undersökning visade även att uppfattningen att kärlek legitimerar sex är något 

större hos tjejer än killar även om skillnaderna är små (Forsberg, 2006). Enligt 

Allgeier och Allgeier (2000) finns det en genusskillnad i attityder gentemot kärlek då 

män tenderar att skilja kärlek och sex åt i större utsträckning än kvinnor.  

Forsberg (2006) skriver att kärleksideologin länge har varit en dominerande 

norm kring sexuella relationer i Sverige. Det vill säga att de bör äga rum inom ramen 

för ett förhållande, men inte nödvändigtvis inom ett äktenskap. De flesta svenska 

undersökningar visar att ungdomar i stor utsträckning förhåller sig positivt till 

kärleksideologin. För att inte bryta mot denna norm förekommer det att ungdomar 

definierar ett förhållande som en kärleksrelation för att legitimera sexuell praktik. I en 

undersökning från 2004 av Herlitz refererad i Forsberg (2006) tyckte 52 procent av 

männen mellan 20 och 24 år och 64 procent av kvinnorna i samma ålder år 1989 att 

sex endast bör förekomma i fasta förhållanden. Motsvarande siffror år 2003 är 28 

procent för män och 33 procent för kvinnor. Forsberg konstaterar att det i modern tid 

sker en upplösning av den starka kopplingen mellan kärlek och sexuella relationer. 

Detta beror på att normsystemen i Sverige förändras mot ett mer tillåtande sätt att 

förhålla sig till sexualitet. Exempelvis genom att i större utsträckning ha sexuell 
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praktik utanför kärleksförhållanden. Dessa normsystem kan skilja sig ifrån varandra 

utifrån olika identiteter som etnicitet, kön, religion och ålder (Forsberg, 2006). 

Beteende – användande av internet för sexuella ändamål. Internet kan 

beskrivas som ett mångfacetterat verktyg för sexualitet, stöd i den uppfattningen ger 

Månsson et al. (2003) i sin forskning. Månsson et al. beskriver hur människor 

använder sig av internet för en mängd olika skäl som har med kärlek och/eller sex att 

göra. Till exempel för att söka information i sexuella frågor eller för att söka 

romantiska eller sexuella kontakter. Anonymiteten på internet erbjuder även 

möjligheter att på olika sätt experimentera med sexuella fantasier och identiteter 

(Månsson et al., 2003). Döring (2009) granskar forskning kring internet och sexualitet 

under de senaste 15 åren och en mängd områden för sexualitet på internet urskiljs. De 

områden som beskrivs är pornografi, e-handel med sexhjälpmedel, att sälja sex, 

undervisning kring sexualitet på internet, sexuella kontakter samt sexuella subkulturer 

på internet. Döring efterlyser också ett mer positivt perspektiv på forskning kring 

internet och sexualitet eftersom väldigt få av de studier som granskats beskriver några 

positiva effekter av internet som arena för sexualitet. När det gäller en negativ bild av 

internet och sexualitet handlar det om missbruk av pornografi, illegal pornografi samt 

negativa utseendemässiga ideal. Övriga risker som beskrivs är sexuella trakasserier, 

övergrepp särskilt mot barn och ungdomar, en risk för otrohet samt vid kontakter 

utanför internet risk för att smittas med hiv (Döring, 2009).  

Nästan alla mellan 16 och 24 år använder sig av internet och fler än hälften 

gör det dagligen. De vanligast förekommande förklaringarna till ökningen av internet 

som mötesplats för sexuella ändamål anses vara anonymiteten och tillgängligheten 

(Månsson et al., 2003).  

Enligt internetenkäten genomförd av Månsson et al. (2003) som besvarades av 

drygt 1800 svenskar angående deras användning av internet i kärleks- och sexuella 

syften, framgår det att andelen män som använder internet i kärleks- och sexuella 

syften är större än andelen kvinnor. Enligt undersökningen framgår det att av 100 

personer som använder nätet för dessa syften är 55 män och 45 kvinnor. Det är 

vanligast bland kvinnor i åldern 18–24 år att använda nätet för kärleks- och sexuella 

syften, medan det bland männen är mest frekvent från 25 till 34 års ålder. 



Ligga i Lund 2010 

!

(+!

Vad gör då människor på nätet i sexuella syften? Månsson et al. (2003) kom 

fram till att det främst för både män och kvinnor är för att koppla av och för att man är 

nyfiken. Män använder internet i större utsträckning än kvinnor för att träffa någon 

som man sedan kan ha sex med i verkliga livet. Överlag tycks män vara mer 

målinriktade än kvinnor i sin användning av internet. Kvinnor använder sig av nätet 

för att snarare komma i kontakt med andra för att prata om sex. Här kan internet 

fungera som en slags frizon i den bemärkelsen att människor kan göra något de har 

lust till, utan att det måste leda någonstans. Risken för att bli stämplad som omoralisk 

eller lösaktig inför omgivningen minskar. För männen tycks internet i större 

utsträckning fungera som en plats att ragga på vid sidan av andra platser som 

exempelvis krogen. 

Tabell 1. 

Användning av internet för sexuella ändamål (Månsson et al., 2003). 

  Frekvens  

 Män (%) 

(n = 800) 

Kvinnor (%) 

(n = 658) 

Alla (%) 

(N = 1458) 

 

Letar efter kärlekskontakter 41! 39 40 

Svarar på sexannonser 10  2 7 

Letar efter någon att flirta med 50 48 49 

Risk för bortfall i undersökningar gällande sexualitet 

Att genomföra sexualitetsforskning innebär att forska om mycket intima delar 

av människors liv (Forsberg, 2006). Det är långt ifrån självklart att alla vill delta i 

forskningen och det är inte heller självklart att enkät- eller intervjufrågor besvaras på 

ett sanningsenligt sätt. Om frågan är laddad finns en risk för att människor väljer att 

inte svara eller svarar på ett sätt som inte stämmer helt överens med vad de varit med 

om. Svarsfrekvensen är en viktig aspekt, hur stor andel av de tillfrågade personerna 

som besvarar de frågor de fått i en enkät. En hög svarsfrekvens tyder på att resultaten 

är tillförlitliga. Den centrala frågan när det gäller svarsfrekvens är om de personer 

som besvarat enkäten skiljer sig på något systematiskt sätt från dem som inte gjort 

det. En hög svarsfrekvens är inte en garanti för att resultaten går att generalisera till en 

större population. Om en liten grupp med specifika sexuella erfarenheter konsekvent 
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väljer att inte svara på frågorna, leder detta till ett missvisande resultat oavsett om 

svarsfrekvensen generellt är hög (Forsberg, 2006).  

Att risken för bortfall är stor i undersökningar om känsliga ämnen har 

uppmärksammats och intresset för varför har gjort fenomenet till en forskningsfråga. 

Wiederman (1993) undersökte vilka personer som väljer att inte svara på frågor om 

sin sexualitet i intervjuer med en forskare. Att be personer att beskriva sina sexuella 

erfarenheter och preferenser innebär risker med bristande validitet på informationen. 

En orsak är att man vill framstå som normal och svarar som man tror att det förväntas 

av en, det vill säga den sociala önskvärdheten spelar stor roll. En annan faktor kan 

vara felrapportering, då vissa känner sig skyldiga att svara på frågor som de 

egentligen är obekväma med och då hellre väljer att svara med en osanning än att inte 

svara alls. Det finns en signifikant skillnad i attityder till sex, självuppskattat sexuellt 

beteende och erfarenhet mellan de som deltagit frivilligt och de som blivit 

slumpmässigt valda att delta i en sexundersökning. Det har även visat sig att män är 

mer villiga än kvinnor att delta i sexundersökningar. I undersökningen av Wiederman 

ingick 3646 hushåll i USA. Vad Wiederman fann var att svarsfrekvensen generellt var 

stor men vissa skillnader mellan kön, social status och etnicitet förekom. Män svarade 

exempelvis oftare på känsliga frågor än kvinnor. De som inte svarade på frågorna var 

generellt äldre, hade lägre inkomst och lägre utbildningsnivå än de som svarade 

(Wiederman, 1993).  

Mellan sexualitetsstudier utförda på och utanför internet, har skillnader funnits 

i ålder, då män i internetundersökningar var något yngre. Deltagarna från 

internetundersökningarna hade också i högre grad vuxit upp i en stad, de tenderade att 

vara studenter med högre utbildning samt identifierade sig som bi- eller homosexuella 

i högre utsträckning (Ross, Månsson, Daneback, Cooper & Tikkanen, 2005).  

Etik i undersökningar gällande sexualitet 

Då sexualiteten historiskt setts som en omoralisk företeelse beskriver Almås 

(2004) ett behov av ett modernt sätt att se på moral och etik gällande sexualitet. På 

grund av kopplingar till begrepp som tabuföreställningar, ångest och skuld i fråga om 

sexualitet behövs i vår tid ett uppvaknande av en ny sexualmoral som värnar om 

frågor kring kunskap om sexualitet, förståelse för möjligheten att skada och göra gott 



Ligga i Lund 2010 

!

(#!

i sexuella relationer samt en respekt för den potential som ligger i sexualiteten 

(Almås, 2004). 

Vad finns då för specifika faktorer att ta i beaktning gällande etik och 

undersökningar angående sexualitet utförda på nätet? Binik, Kiesler och Mah (1999) 

menar att det handlar om hur rekryteringen av deltagare till studien sker, men också 

om samtycke samt hur data som insamlats hanteras. Då många människor använder 

sin privata mejladress även för arbetsrelaterad kommunikation innebär det att en 

undersökning som kanske riktar sig till individen som privatperson öppnas på arbetet. 

Det kan därför finnas vissa problem med att skicka ut förfrågningar om deltagande i 

en studie utan samtycke från den potentielle deltagaren. Ett öppnande av ett mejl på 

en arbetsplats gällande en studie om sexualitet skulle kunna misstas för surfande för 

pornografiska ändamål. Binik et al. (1999) ser också ett problem i osäkerheten i vem 

som lämnar samtycke till undersökningen samt om denne är myndig. Det kan även 

hända att internetkonton tillhörande vuxna används av barn under 12 år.  

Vid datainsamling liknar svårigheterna med undersökningar på internet de 

som finns vid undersökningar i den fysiska världen (Binik et al., 1999). Det handlar 

om problem gällande självrapportering av beteende, attityder samt problem gällande 

social önskvärdhet. Problem med social önskvärdhet minskade vid 

internetundersökningar och deltagarna svarade ärligare på frågor som kunde uppfattas 

som känsliga, till exempel frågor om missbruk och sexuella övergrepp. Angående 

anonymitet konstaterar Binik et al. att internet ger utmärkta förutsättningar för att 

individen ska kunna vara säker på att anonymiteten garanteras. Det finns dock en risk 

för att känslig information läcker ut eller att någon hackar sig in i system och kommer 

över sådan information. Forskarens roll är då att vidta preventiva åtgärder som kan 

innebära att man exempelvis inte sparar deltagarnas mejladresser (Binik et al., 1999).  

Binik et al. (1999) beskriver också att ett användande av internet som forum 

ger ett skevt urval i fråga om deltagare. Internetanvändare beskrivs som yngre, rikare 

och mer välutbildade. I en tidigare nämnd rapport från 2009 (World Internet Institute) 

framkommer dock att stora delar av Sveriges befolkning använder sig av datorer och 

har tillgång till internet.  
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Syfte och frågeställningar  

Syftet, frågeställningen och hypoteserna formulerades med utgångspunkt i en 

interaktionsmodell där sexualiteten ses i ett sammanhang med genus och kultur 

(Magnusson & Häggström-Nordin, 2009; Staiton Rogers & Staiton Rogers, 2002). 

Författarna tog även i beaktning den tidigare forskning som de funnit kring 

könsskillnader (Folkhälsoinstitutet, 1997) och den förändring som könsrollerna 

befinner sig i (Nordeman, 1992; Staiton Rogers & Staiton Rogers, 2002). Syftet blir 

därför att beskriva hur sexualiteten ser ut bland studenter vid Lunds Universitet som 

läser fristående kurser vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Fokus ligger på 

begreppen kärlek och internet med utgångspunkt i könsskillnader.  

Frågeställningen för uppsatsen är: 

Hur ser könsskillnaderna ut i populationen gällande inställning till kärleksideologin 

samt i användande av internet för sexuella ändamål? 

I förändringen av könsrollerna samt attitydförändringen i samhället till 

kärleksideologin har författarnas första hypotes sin utgångspunkt. Den första 

hypotesen är att  

• Det finns ingen signifikant skillnad i attityden till kärleksideologin mellan de som 

identifierar sig som män och de som identifierar sig som kvinnor. 

Den andra hypotesen har formulerats med utgångspunkt i den tidigare 

forskning som Månsson, Daneback, Tikkanen och Löfgren-Mårtenson (2003) utfört 

kring könsskillnader i användande av internet för sexuella ändamål. Här jämförs de 

tre användningsområden för internet och sexualitet som beskrivs i tabell 1. Den andra 

hypotesen är att 

• Det finns ingen signifikant skillnad i användande av internet för att leta efter någon 

att flirta med, leta efter kärlekskontakter/sexpartner samt lägga ut eller svara på 

sexannonser mellan de som identifierar sig som män och de som identifierar sig som 

kvinnor. 
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Metod 

 Deltagare 

Det insamlade datamaterialet omfattade 410 respondenter. En respondent togs 

bort efter felsökning då denne både uppfyllde kriterier för att räknas som en outlier 

samt inte ansåg sig ha svarat sanningsenligt. Av de kvarstående fullföljde 297 (72.6 

%) enkäten. Av de som svarat var 267 (65.9 %) kvinnor, 130 (32.1 %) män samt 8 (2 

%) personer räknade sig som varken män eller kvinnor. Medianåldern var 23 år, den 

äldsta deltagaren var 60 år och den yngsta 18. Totalt hade 385 (94.1 %) deltagare 

uppgett ålder. Antal personer födda i Sverige var 347 (85.5 %), utlandsfödda 59 (14.5 

%). Sexuell läggning var fördelat enligt följande; 16 (4.5 %) homosexuella, 290 (80.8 

%) heterosexuella, 32 (8.9 %) bisexuella samt 21 (5.8 %) räknade sig inte som något 

av alternativen.  

Instrument 

Den digitala enkäten UngKAB09 (UngKAB, 2009) användes. Enkäten var 

utformad att mäta sexualiteten i tre teman; kunskap, attityd samt beteende. Den 

modifierade versionen av enkäten innehöll 83 frågor eller påståenden att ta ställning 

till, i ursprungsenkäten är det 62 stycken. Anledningen till valet att ha fler frågor var 

bland annat att det har varit ett sätt att lösa praktiska problem, exempelvis genom att 

dela upp frågor till fler frågor istället för att ha följdfrågor. De förändringar som 

gjordes rörde frågor kring deltagarnas bakgrund samt skapandet av fler svarsalternativ 

gällande deltagarnas eventuella erfarenheter av sexualitet på internet. Frågan 

angående sexualitet på internet flyttades även från platsen mellan frågan kring sex 

mot ersättning och frågan kring sexuella övergrepp, till en plats före frågan kring sex 

mot ersättning. Förflyttningen motiverades med att en sexualitet på internet inte bör 

förknippas med någon form av tvång eller sexköp. Enkäten var utformad så att ett 

nekande svar på vissa frågor gör att respondenten automatiskt flyttas framåt i 

formuläret. Granskning av ursprungsenkäten, UngKAB, har skett under ett 

seminarium i maj 2009, av expertis på statistiska centralbyrån samt i fokusgrupper 

med ungdomar (Göteborgs Universitet, 2009). I enkäten kunde följande 

ämnesområden definieras.  

Kunskap och Attityder (K och A). I denna del utreds respondentens attityd och 

kunskap kring sexuella relationer, homo- och bisexualitet samt sexuellt överförbara 
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sjukdomar som hiv, klamydia, könsherpes samt gonorré. Här utreds även 

respondentens attityd till och erfarenhet av sexualundervisning i skolan samt attityd 

till begreppet kärlek i förhållande till sexualitet. 

Beteende (B). Består av frågor och påståenden att ta ställning till kring första 

gången respondenten hade sex och om erfarenheter av smek-, gnid-, anal- samt 

oralsex. Här finns även frågor kring preventivmedel samt känslor vid första tillfället 

för sex. Delen utreder också senaste gången respondenten hade sex samt hur många 

partners respondenten haft. I beteende innefattas även relationsformer samt eventuell 

erfarenhet av vaginal eller anal penetration. Eventuella erfarenheter av sexuellt 

överförbara sjukdomar och testning av sexuellt överförbara sjukdomar utreds även. 

Slutligen undersöks erfarenheter av sexuella övergrepp, porr, sex mot ersättning samt 

sexualitet kopplat till internet. 

Procedur 

Enkäten matades in på sidan Surveymonkey (Surveymonkey, 2010). 

Mejladresser till samtliga fristående kurser vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, 

Lunds Universitet, hämtades från Lunds Universitets hemsida. En förfrågan om 

medverkan i studien skickades ut via studentmejl till 2900 studerande. I mejlen 

framgick även samarbetet med studentorganisationen P6 som arbetar med sexuell 

hälsa och preventivt mot sexuellt överförbara sjukdomar i Lund. På grund av etiska 

skäl förklarades studiens tema, sexualitet, redan i ämnesfältet för mejlet (Binik, 

Kiesler, & Mah, 1999). I mejlen erbjöds även deltagarna att delta i en utlottning av 

priser. Ville de delta fick respondenterna efter avslutad enkät tillgång till en 

mejladress dit de kunde skicka en intresseanmälan till utlottningen. Detta för att 

kunna garantera anonymitet. De studerande besvarade sedan enkäten under de 

förutsättningar som de valde. Efter att 410 deltagare besvarat enkäten samlades data 

in. Bristen på tid samt uppsatsens begränsade omfång gjorde att författarna omöjligt 

kunde invänta att fler förfrågade svarade eller skicka påminnelser.  

Databearbetning 

Kvantitativa data, kodade efter kodningsmallar, bearbetades statistiskt i 

PASW (Predictive Analytics SoftWare). Då vissa frågor innefattade möjligheten att 

svara med egenformulerade svar kodades dessa i den omfattningen det var möjligt. 
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Det handlade då om svar där deltagaren haft möjlighet att uttrycka sig fritt i löpande 

text. Övriga okodade svar sparades i ett annat dokument.  

Resultat 

Kärlek 

Inledningsvis redovisas resultatet av ett t-test över eventuella skillnader mellan 

män och kvinnor i fråga om attityd till om man ska vara kär i den man har sex med 

(kärleksideologin), se tabell 2. Gällande samtliga (N = 303) respondenter är M = 2.30 

, SD = 1.35, angående attityd till om man ska vara kär i den man har sex med, på en 

skala från 0 (vet inte), 1 (instämmer inte alls) till 5 (instämmer helt och hållet).  

Tabell 2. 

Medelvärden och standardavvikelser gällande i vilken utsträckning respondenter 

förhåller sig till om man ska vara kär i den man har sex med, fördelat på kön. 

 Kvinnor 

(n = 213) 

 Män 

(n = 82) 

  

 !     

 M ! SD M  SD  

Man ska vara kär i den man har sex med 2.39 1.35 2.07 1.39 n.s. 

N = 295. Skalan består av 0 (vet inte), 1(instämmer inte alls) till 5 (instämmer helt och hållet). n.s. = 

Non significant. 

Ett oberoende t-test genomfördes för att jämföra attityd till om man ska vara 

kär i den man har sex med för kvinnor och män. Det var ingen signifikant skillnad i 

skattningen mellan män och kvinnor, t (293) = 1.79, p = .10 (two-tailed). Differensen 

mellan medelvärdena (medelvärdesskillnaden =.32, 95 % CI: -.03 till .66) var liten, 

vilket visade på en liten effekt (eta squared = .01). 

Internet 

Här följer tre t-test angående användandet av internet för sexuella ändamål i 

relation till kön (män och kvinnor). De tre tabellerna möjliggör jämförelser med 

forskningsresultaten av Månsson et al. (2003), se tabell 1. Frågorna som berörs är 

Letat efter någon att flirta med på internet (tabell 3), Letat efter 

kärlekskontakter/sexpartner (tabell 4) samt Lagt ut eller svarat på sexannonser på 

internet (tabell 5). Frekvensen sträcker sig från ja, flera gånger, ja, enstaka gång samt 
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nej. Efter resultatet av de tre t-testen följer en överblick över internet för sexuella 

ändamål angående de tre frågor vi valt att fokusera på. Där inkluderas även de som 

valt att definiera sig som varken män eller kvinnor (tabell 6).  

Tabell 3. 

I vilken utsträckning respondenter letat efter någon att flirta med på internet fördelat 

på kön. 

 Kvinnor 

(n = 211) 

 Män 

(n = 82) 

 (t) 

 !     

 M ! SD M  SD  

Letat efter någon att flirta med 2.67 .66 2.49 .72 2.09* 

N = 293. Skalan består av 1 (ja, flera gånger ), 2 (ja, enstaka gång) samt 3 (nej). Hög siffra (ju närmare 

3 desto mindre erfarenhet). *<p.05. 

Oberoende t-test genomfördes för att jämföra erfarenheten av att leta efter 

någon att flirta med på internet mellan kvinnor och män. Det fanns en signifikant 

skillnad. t (291) =  2.09, p=.04 (two-tailed). Differensen mellan medelvärdena 

(medelvärdesskillnaden =.18, 95 % CI: .01 till .36) var liten, vilket visade på en liten 

effekt (eta squared = .01). 

Tabell 4. 

I vilken utsträckning respondenter letat efter kärlekskontakter/sexpartner på internet 

fördelat på kön. 

 Kvinnor 

(n = 212) 

 Män 

(n = 81) 

  

 !     

 M ! SD M  SD  

Letat efter kärlekskontakter/sexpartner 2.80 .53 2.73 .55 n.s. 

N = 293. Skalan består av 1 (ja, flera gånger ), 2 (ja, enstaka gång) samt 3 (nej). Hög siffra (ju närmare 

3 desto mindre erfarenhet). n.s.=Non significant. 

Oberoende t-test genomfördes för att jämföra erfarenheten av att leta efter 

kärlekskontakter/sexpartner på internet mellan kvinnor och män. Det fanns ingen 

signifikant skillnad. t (291) = .97, p = .33 (two-tailed). Differensen mellan 
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medelvärdena (medelvärdesskillnaden = .07, 95 % CI: -.07 till .20) var liten, vilket 

visade på en väldigt liten effekt (eta squared = .003). 

Tabell 5. 

I vilken utsträckning respondenter lagt ut eller svarat på sexannonser på internet 

fördelat på kön. 

 Kvinnor 

(n = 211) 

 Män 

(n = 82) 

  

 !     

 M ! SD M  SD  

Lagt ut eller svarat på sexannonser 2.97 .24 2.99 .11 n.s. 

N = 293. Skalan består av 1 (ja, flera gånger ), 2 (ja, enstaka gång) samt 3 (nej).  Hög siffra (ju närmare 

3 desto mindre erfarenhet). n.s.=Non significant. 

Oberoende t-test genomfördes för att jämföra erfarenheten av att lägga ut eller 

svara på sexannonser på internet mellan kvinnor och män. Det fanns ingen signifikant 

skillnad. t (291) = -.59, p = .55 (two-tailed). Differensen mellan medelvärdena 

(medelvärdesskillnaden = -.02, 95 % CI: -.07 till .04) var liten, vilket visade på en 

väldigt liten effekt (eta squared = .001). 

 

Tabell 6. 

Respondenters erfarenheter av användande av internet för sexuellt ändamål 

  Frekvens  

 Ja, flera gånger (%) Ja, enstaka gång (%) Nej (%) 

Letat efter någon att flirta med   12.6 14.6 72.8 

Letat efter kärlekskontakter/sexpartner  6.6 10.6 82.7 

Lagt ut eller svarat på sexannonser 1.3 .3 98.3 

N = 301. Svarsalternativen är ja, flera gånger, ja, enstaka gång samt nej. Data avser kvinnor, män samt 

de som definierar sig som varken kvinnor eller män.   

Respondenters upplevelse av enkäten 

Avslutningsvis tillfrågades deltagarna delge sin uppfattning av enkäten samt 

om de svarat sanningsenligt (tabell 7). Här redogörs enbart för frågan om frågorna 

var obehagliga att svara på samt frågan om de svarat sanningsenligt på enkätens 
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frågor. Valet gjordes med utgångspunkt i Wiedermans (1993) tidigare forskning kring 

sexualitetsforskning och bortfall av deltagare. 

Tabell 7. 

Respondenters upplevelse av enkäten 

  Frekvens      

 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) M SD 

Frågorna var obehagliga (N = 296) 68.9 18.9 7.4 3.4 1.4 1.49 .88 

Jag svarade sanningsenligt på frågorna  

(N = 297) 

.7 .3 .7 7.4 90.9 4.88 .47 

N = 296-297. Skalan sträcker sig från 1 (instämmer inte alls) till 5 (instämmer helt och hållet).  

Diskussion 

Syftet med studien har varit att beskriva hur sexualiteten ser ut bland 

studerande vid Lunds Universitet, som läser fristående kurser vid 

Samhällsvetenskapliga fakulteten. Fokus har legat på begreppen internet och kärlek 

med utgångspunkt i könsskillnader. Två hypoteser har ställts. Att ingen signifikant 

skillnad finns mellan kvinnor respektive män angående attityd till att man ska vara 

kär i den man har sex med samt användande av internet i syfte att leta efter någon att 

flirta med, leta efter kärlekskontakter/sexpartner samt lagt ut eller svarat på 

sexannonser mellan de som identifierar sig som män och de som identifierar sig som 

kvinnor. 

Resultatdiskussion 

Resultatet av studien har visat att det inte fanns signifikanta skillnader mellan 

könen, med undantag för om man letar efter någon att flirta med på internet. Där 

fanns en signifikant skillnad mellan män och kvinnor. Skillnaden bestod i att män mer 

frekvent än kvinnor hade letat efter någon att flirta med.  

Anledningen till att fokus i studien ligger på kärleksideologin och användande 

av internet för sexuella ändamål är att internet står för en form av modernitet, vilket 

även upplösningen av kärleksideologin gör. De kulturella skiftningar som identifierats 

i tidigare forskning kring kärleksideologin (Lewin et al., 1998) och i användande av 

internet (Månsson et al., 2003) har knutits till den förändring av könsrollerna som 
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Nordeman (1992) och Staiton Rogers och Staiton Rogers (2002) beskriver i sin 

forskning.  

Ett holistiskt tankesätt för studien har inneburit att se dessa individer i det 

samspel som de lever i gällande deras sociala och kulturella situation, i den 

interaktion med omgivningen som beskrivs i inledningen (Magnusson & Häggström-

Nordin, 2009). I grunden handlar det då om de biologiska förutsättningar som dessa 

individer burit på. I förlängningen har dessa förutsättningar sedan integrerats med 

psykologiska och sociala faktorer. Individerna delas här upp i två kön. På grund av 

den tredje gruppens (de som varken definierade sig som män eller kvinnor) mycket 

begränsade storlek kunde den inte inkluderas i de statistiska jämförelserna.  

Gällande begreppen kärlek och internet har det varit intressant att väga in 

idéhistoriska aspekter av begreppen. Kärlek som är ett mycket äldre fenomen än 

internet bär ändå på en modernitet i det att synen på begreppet förändras i takt med 

samhällets utveckling. Denna förändring beskrivs i exempelvis Sex i Sverige (Lewin 

et al., 1998). Det är också viktigt att poängtera att begreppet kärlek inte är frikopplat 

från en kulturell påverkan. Att kärlek i den formen som skildras i studien, kopplat till 

sexuell interaktion, har en klar västerländsk prägel. Kvinnor och män interagerar inte 

bara med psykosociala och kulturella faktorer utan även med varandras roller. I 

förhållanden där kvinnor och män väljer att leva med varandra finns en interaktion i 

de mer moderna könsrollerna som beskrivs i inledningen (Magnusson & Häggström - 

Nordin, 2009). I upplösandet av kärleksideologin kan då rollerna i de 

mellanmänskliga interaktionerna bli mer svåridentifierbara. Individerna frågar sig om 

han/hon är en partner, flickvän, sexpartner, ens livs kärlek (Staiton Rogers & Staiton 

Rogers, 2002) eller en dejt. Frågorna kring vad partnern rubriceras som skildrar den 

komplexitet som moderna relationer bjuder på. I de moderna könsroller som beskrivs, 

där kvinnan närmar sig mannens tidigare roll i fråga om bland annat yrkesidentitet 

samt där mannen närmar sig en roll närmre sina känslor så förändras samspelet, föds 

nya relationer, men också nya problemområden. Det kan vara så att där formuleras 

nya förhållningssätt till begrepp som kärlek och till former för att närma sig någon 

sexuellt. En modern interaktion mellan rollerna kan kräva en form av kreativitet för 

att hantera begreppen och formerna för hur sexualiteten förekommer. 

Attityd till kärleksideologin. Hypotesen, att ingen signifikant skillnad 

förekommer mellan könen angående om man ska vara kär i den man har sex med, 
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undersöktes med hjälp av ett t-test för oberoende medelvärden. Resultatet av analysen 

visade inga signifikanta skillnader mellan könen. Den äldre forskningen (Lewin et al., 

1998) visar på en skillnad mellan könen i uppfattningen om att sex bör förekomma 

inom ramen för en kärleksrelation. Den mer moderna forskningen visar på mindre 

skillnader. Det styrker bilden av att en förändring i attityden till kärleksideologin sker 

över tid. 

Könsrollernas förändring över generationer (Staiton Rogers & Staiton Rogers, 

2002; Nordeman, 1992) kan vara en tänkbar förklaring till att skillnaden mellan män 

och kvinnor minskat i attityden till kärleksideologin. Det är vanligt i forskning att 

man studerar skillnader mellan könen. En av de första sexualitetsforskarna Alfred 

Kinsey (Kinsey et al., 1953) delade upp två av sina första stora rapporter i mannens 

och kvinnans sexuella beteende. Tidigare forskning (Forsberg, 2006) har visat på att 

kärleksideologin minskar, vilket skulle tyda på att kvinnan närmar sig mannens 

attityd. Forskningen har även visat att det speciellt är unga människor som anser att 

kärlek inte längre är något som krävs för att legitimera sexuella handlingar. Det är i 

enlighet med resultatet av studien då medianåldern på respondenterna är 23 år. En 

anledning till att populationens attityd i studien till relationen mellan kärlek och sex 

visar på en något mindre skillnad mellan kvinnor och män än tidigare forskning 

(Lewin et al., 1998), kan vara att populationen är ung och studerande. Båda 

egenskaperna kan vara av stor betydelse eftersom att vara ung och studerande idag 

ofta innebär en större exponering för ett utbud av möjligheter till nya sociala 

kontakter. Detta kan vara en bidragande orsak till att en icke-dömande syn på 

tillfälliga sexuella förbindelser utan kärlek är vanligare förekommande inom ramen 

för studentvärlden än utanför denna kontext, oavsett kön.  

Beteende – användande av internet för sexuella ändamål. Studien visade på 

ett mindre frekvent användande av internet för sexuella ändamål än Månsson et al. 

(2003). Exempelvis frågan Letat efter kärlekskontakter på internet där studien visade 

på 17.2 procent visade undersökningen av Månsson et al. på 40 procent. På frågan 

Svarat på sexannonser visade studien en frekvens på 1.6 procent, Månsson et al. 

visade på 7 procent. Frågan Letat efter någon att flirta med angav 27 procent av de 

tillfrågade i studien att de hade erfarenhet av detta, motsvarande siffra för Månsson et 

al. är 49 procent. Det finns en viss språkskillnad mellan Månssons påståenden och två 

av påståendena i studien. Påståenden i studien är istället Letat efter 
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kärlekskontakter/sexpartner samt Lagt ut eller svarat på sexannonser. Det innebär att 

i studien inkluderas även sexpartner samt de som lagt ut sexannonser. Detta tros inte 

vara en anledning till att deltagarna visade på ett mindre frekvent beteende eftersom 

det snarare borde inkludera än exkludera respondenter. 

I jämförelse med Kärlek och sex på internet av Månsson et al. (2003) fanns 

skillnader mellan de olika undersökningarnas populationer. De stora skillnaderna 

mellan undersökningarna kan bero på olikheter i storlek, populationens huvudsakliga 

sysselsättning samt ålderspann. Studiens population utgörs av en mindre grupp 

studerande och är generellt sett ung, medan urvalet i undersökningen av Månsson et 

al. (2003) är betydligt större och med deltagare från 18 till 65 år. Männen i 

undersökningen av Månsson et al. i åldrarna 24-34 år är de mest frekventa användarna 

av internet. Då medianåldern är 23 år kan det ha bidragit till att de män som använder 

sig av internet för sexuella ändamål mest frekvent, har fallit bort.  

Studien visade på väldigt små könsskillnader i fråga om användningen av 

internet för sexuella ändamål, detta i enlighet med Månsson et al. (2003). I endast en 

av tre gruppjämförelser fanns en signifikant skillnad mellan kvinnor och män. Män 

letade mer frekvent efter någon att flirta med på internet.  

Eftersom internet är så pass outforskat finns en mängd aspekter att väga in. 

Anledningen till att internet och sexualitet inledningsvis beskrivs utifrån fler än de 

punkter som analyseras är att internet som begrepp är så pass modernt. För att öka 

förståelsen av internet för sexuella ändamål har det varit av vikt att gå in grundligare 

på vad begreppet innebär. I media framställs ofta en negativ bild av sexualitet på 

internet, det fokuseras till exempel på övergrepp, sexuella trakasserier samt illegal 

pornografi (Månsson et al., 2003). I enlighet med tidigare forskning kring sexualitet 

och internet har det varit viktigt att i studien visa på internets bredd i fråga om 

användande för sexuella ändamål. Döring (2009) betonar ett mer positivt användande 

av internet för sexuella ändamål samt att aktiviteterna skiljer sig från exempelvis chatt 

i sexuellt syfte till mer kommersiella syften som exempelvis försäljning av 

sexleksaker.  

I inledningen diskuteras könsrollernas förändring samt de sexuella rollerna. 

Kuratorn Helene Backman (Folkhälsoinstitutet, 1997) beskriver tidigare roller där 

kvinnor inte får bli tända och män inte får bli rädda. Det handlar också om mannens 
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roll som erövraren och kvinnans roll i att låta sig erövras. Studiens enda signifikanta 

skillnad mellan könen ligger i att män i något större utsträckning letat efter någon att 

flirta med. En förklaring skulle kunna vara mannens tidigare roll som erövraren där 

han förväntas ta initiativ. Att de två punkterna, lagt ut eller svarat på sexannonser, 

letat efter kärlekskontakter/sexpartner skilde sig åt skulle kunna förklaras med att 

könsrollerna ligger i förändring och då förändras även de sexuella rollerna. I den 

interaktion som tidigare beskrivits där kvinnans respektive mannens roll på vissa 

domäner närmar sig varandra väcks en fråga om detta även påverkar hur individerna 

förväntas vara sexuellt.  

Metoddiskussion 

Användningen av en enkätundersökning på internet valdes som metod. En 

länk till enkäten skickades ut i ett mejl till studerande vid fristående kurser vid 

Samhällsvetenskapliga fakulteten. Eftersom mejladresserna nådde studerande vid 

Lunds Universitet under vårterminen 2010 var risken liten att de som svarat på 

enkäten inte skulle vara studerande. En liten risk i fråga om studenter som hoppat av 

sina studier eller bestämt sig för att göra studieuppehåll kan dock finnas. Det kan även 

vara så att inte alla studerande använder sig av sin studentmejl, vilket kan leda till ett 

bortfall. En medvetenhet finns om att en viss grupp studerande kan ha lockats genom 

att studiens syfte inte hölls dolt. Uppfattningen är dock att det av etiska skäl inte var 

hållbart att inte upplysa studenterna om att enkäten som de eventuellt skulle öppna 

ställde frågor kring deras sexualitet. Detta kan knytas till Binik, Kiesler och Mahs 

(1999) forskning som problematiserar just var deltagarna öppnar enkäter gällande 

sexualitet. Genom att upplysa om studiens tema gavs deltagarna en chans att svara på 

frågorna under de förhållanden som de fann bäst. Av praktiska skäl valdes det även att 

inkludera distansstuderande. Deltagarna i undersökningen är således inte knutna till 

Lund som geografisk plats. Enkäten är modern då den använder sig av begrepp som 

partner, inkluderar olika sexuella läggningar samt bjuder på skilda svarsalternativ. I 

viss mån har enkäten modifierats för att anpassas till målgruppen, men det var som 

tidigare nämnt av vikt att inte ändra för mycket. 

Då enkäten skickades ut till 2900 studenter innebar det en svarsfrekvens på ca 

14 procent (N = 410). Kanske hade svarsfrekvensen kunnat höjas något om 

möjligheten att skicka ut påminnelser hade funnits. Eftersom det inte avsågs att göra 

några generaliseringar utifrån studien till någon annan population än studenter vid 
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fristående kurser vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds Universitet, går 

metoddiskussionen inte närmare in på om urvalet är representativt för studenter vid 

hela Lunds Universitet. Enkäten är omfattande och lång, en del av kommentarerna 

från deltagarna i undersökningen pekar på just det. Att 112 personer av 410 inte har 

slutfört undersökningen kan ha med enkätens längd att göra, med slutföra avses att 

svara på sista frågan. Deltagarna kunde inte se var i enkäten de befann sig eller hur 

många frågor de hade kvar vilket kunde vara en bidragande faktor till ett bortfall. Det 

är intressant att fråga sig vilka som valt att inte slutföra enkäten, är det till exempel en 

viss grupp av studenter? Om det är så kan det hända att där missats viktiga grupper, 

vilket Forsberg (2006) även berör i sin forskning. Trots en hög svarsfrekvens är det 

viktigt att fråga sig om det verkligen handlar om ett representativt urval.  

I inledningen redogjordes för hur ett urval på internet skiljer sig från urval 

utanför internet. Då beskrevs ett potentiellt problem i att internetanvändare generellt 

sett är yngre, rikare och mer välutbildade (Binik, Kiesler, & Mah, 2009). Eftersom 

stora delar av administrationen på Lunds Universitet sker på internet är ett 

användande av internet vanligt förekommande bland studenterna. Då några av 

respondenterna i studien är äldre studenter skulle det kunna ses som ett tecken på att 

undersökningen nått ut med den även i andra ålderkategorier än yngre.   

Sista frågan i enkäten är en fråga kring om deltagarna svarat sanningsenligt, 

270 (90.9 %) deltagare svarade instämmer helt och hållet med påståendet Jag svarade 

sanningsenligt på frågorna. Det skulle kunna stämma överens med den tidigare 

forskning som visat på att felfaktorn social önskvärdhet är ett mindre problem vid 

internetundersökningar (Wiederman, 1993). Att svara Jag svarade sanningsenligt på 

frågorna kan givetvis också vara ett uttryck för social önskvärdhet. Gällande 

uppfattningen av enkäten som obehaglig, exempelvis handlade vissa av frågorna om 

sexuellt tvång och övergrepp, svarade 204 (68.9 %) deltagare att de inte instämde alls 

med att Frågorna var obehagliga att svara på. Wiederman (1993) har i sin forskning 

beskrivit hur människor då de upplever frågor som obehagliga svarar mindre 

sanningsenligt, att då 68.9 procent av deltagarna i studien inte uppfattade frågorna 

som obehagliga skulle kunna visa på att de svarat sanningsenligt i högre utsträckning. 

I inledningen nämndes vikten av att deltagarna i studien får ta del av resultatet vid 

sexualitetsforskning. Detta på grund av det allmänna intresse av resultatet som Kinsey 

beskriver (Kinsey et al., 1953). Då enbart data som var relaterat till uppsatsens 
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frågeställning bearbetades fick deltagarna initialt endast tillgång till resultaten 

gällande kärlek och internet i form av uppsatsen. Den kommer att skickas med mejl 

till de deltagare som valt att dela med sig av sina mejladresser. 

Styrkor och begränsningar 

Enkäten som användes var redan beprövad och granskad etiskt (Göteborgs 

Universitet, 2009) vilket gav tyngd åt mätinstrumentet. Studien har gett ett brett 

framtida underlag för fortsatt forskning kring hur studerandes sexualitet ser ut 

avseende kunskap, attityd och beteende. Underlaget kan vara av intresse för 

institutioner och mottagningar som kan ha nytta av kunskap om sexualitet. Samarbetet 

med studentorganisationen P6 har resulterat i en rapport med data som de kan ha nytta 

av i sitt arbete med preventiva åtgärder mot sexuell ohälsa. Enkätens bredd har även 

bidragit med många uppslag till vidare forskningshypoteser. Att genomföra en 

undersökning via internet har både för- och nackdelar. Fördelarna ligger i att själva 

insamlingen av data underlättas till stor del av användningen av internet. Deltagarna 

får även möjlighet att själva välja om och när de vill svara på enkäten. 

Enkätundersökningar på internet är också lättare att administrera än vanliga enkäter 

via post. Det är även miljövänligt samt sparar tid för alla inblandade. Bristen av 

kontroll över respondenterna kan vara ett problem eftersom undersökningen sker på 

internet. Det kan vara adekvat att fråga sig vem det är som egentligen svarar, kan det 

handla om ett syskon, en partner eller kompis? Enkätens längd kan som tidigare 

nämnts ha försämrat kvaliteten av data. Många deltagare har kommenterat att den 

innehöll för många frågor, men har ändå visat förståelse för betydelsen av att försöka 

täcka in stora områden i undersökningen. 

Könsfördelningen av respondenterna på 65.9 procent kvinnor och 32.1 procent 

män, överensstämmer med siffror gällande könsfördelning som finns på 

Högskoleverkets hemsida. Enligt den (Högskoleverket, 2010) är andelen studerande 

på nationell nivå 73.5 procent kvinnor och 26.5 procent män i övriga ämnen, 

humaniora och teologi, under vårterminen 2009. Siffrorna för övriga ämnen juridik 

och samhällsvetenskap är 52.5 procent kvinnor och 47.5 procent män. Studiens 

deltagare befinner sig alltså mellan de två könsfördelningarna. Att en liknande 

könsfördelning uppnåtts styrker en uppfattning att de fått ihop ett representativt urval 

av studerande. Ytterliga en grupp på 2.0 procent identifierades, dessa vill inte räkna 

sig som varken kvinnor eller män.  
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Fördelningen i studien tyder även på ett representativt urval då 80.8 procent 

valde att definiera sig som heterosexuella och övriga preferenser (homo-, bisexuella 

samt de som inte vill räkna sig som något av nämnda alternativ) utgjorde 19.2 

procent. Enligt RFSLs hemsida (RFSL, 2010) så visar forskningsresultat sammanställt 

från andra länder att det rör sig om mellan fem och tio procent av befolkningen som 

är homo- och bisexuella (RFSL, 2010).  

 Förslag på vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning är en jämförelse mellan forskningsresultatet 

och resultatet från UngKABs nationella studie. Bland annat skulle det vara intressant 

att undersöka förhållanden mellan svaren på studiens enkätfrågor. I enkäten 

förekommer områden inom sexualitet som författarna inte funnit särskilt omfattande 

svensk forskning på. Därför finns möjlighet att utveckla och fördjupa sig i de 

områdena. Exempelvis handlar det om övergrepps påverkan på sexualiteten samt 

alkohol- eller drogmissbruk i samband med sex och relationer. Det skulle även vara 

intressant att se mer långsiktig forskning kring internets påverkan på sexualitet. 

Enkäten tar översiktligt upp spridda områden för att kunna täcka in många 

olika sidor av sexualitet, vilket innebär en möjlighet till en mängd olika teman att 

studera närmare. En kvalitativ forskningsmetod skulle möjliggöra att gå djupare in 

och få en mer helhetstäckande bild av olika fenomen. Ett exempel på ett kvalitativt 

komplement till studien skulle vara att genomföra djupintervjuer med enskilda 

studenter. Där skulle deltagarna fått en möjlighet att utveckla sina svar.  

Vad som i förlängningen kan diskuteras är om studerande som läser fristående 

kurser skiljer sig från studerande som läser på ett program. Det kan också vara 

intressant att studera hur studerande vid Samhällsvetenskapliga fakulteten skiljer sig 

från studerande vid andra fakulteter vid Lunds Universitet. På så sätt kan det 

undersökas i vilken utsträckning denna studie möjliggör generaliseringar till studenter 

vid samtliga fakulteter vid Lunds Universitet alternativt studenter vid andra lärosäten i 

Sverige. Som tidigare beskrivits utgår författarna från att sexualiteten som begrepp 

interagerar med sociokulturella faktorer. Forskningsmöjligheter ses därför gällande 

sexualitet i relation till både genus och sociokulturella faktorer. Det skulle vara 

intressant att gå närmare in på vad det samspelet innebär för individerna i relation till 

varandra och om det finns någon förändring i interaktionen utifrån de ändrade 
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könsrollerna. En begränsning i studien var att det inte fanns någon möjlighet att 

analysera den tredje gruppen i fråga om könstillhörighet, de som varken klassade sig 

som män eller kvinnor. Ett intressant uppslag till fortsatt forskning skulle vara att 

analysera även den gruppen på variablerna attityd och beteende och jämföra resultatet 

med denna studie. 

När det handlar om sexualitetsforskning behöver syftet inte alltid vara att hitta 

generaliserbar fakta. Ibland kan syftet fylla andra funktioner, som att få en klarare 

förståelse för att människors sexualitet kan vara lika varierande som människors 

utseende. Ett behov av att få fram mer forskning som skildrar sexualitet fritt från 

tabun, skuld och skam samt där positiva aspekter av sexualitet framställs i samma 

utsträckning som negativa aspekter har framkommit under granskningen av tidigare 

forskning.  

Slutsatser 

 Resultaten gav stöd åt antagandet att det i populationen inte finns några 

signifikanta skillnader mellan kvinnors och mäns attityd till kärleksideologin. 

Beträffande internet för sexuella ändamål fanns signifikanta skillnader på en punkt, 

om individerna letat efter någon att flirta med på internet. Studien har visat på en 

sexualitet i förändring, både i attityden till kärlek och i internets roll som verktyg för 

sexualitet. På grund av de skiftande könsroller som beskrivs samt de nya moderna 

arenor för sexualitet som vår tid bjuder på krävs ständigt ny sexualitetsforskning.  I 

Genuspsykologi (Staiton Rogers & Staiton Rogers, 2002) kan läsas att ”Trots att våra 

idéer om kön och sexualitet har genomgått sådana enorma förändringar […] under 

de senaste 200 åren sedan modernismens födelse, verkar den sanna kärleken envist 

ha vägrat att ge upp och försvinna” (s. 329). I studien lever kärlek som begrepp kvar, 

men distanserar sig från sexualiteten. Kanske kan en av förklaringarna till det finnas i 

en förändring som Staiton Rogers och Staiton Rogers (2002) beskriver kring de 

traditioner och former under vilka sexuella möten och relationer sker, där internet är 

en av de modernaste arenorna för sexualitet. 
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