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Abstract 

Author: Hanna Wagermark 2011 
Supervisor: Elizabeth Martinell Barfoed 
Snacka om sex! En kvalitativ studie om ungdomsmottagningens kuratorer o 
sexualitet. 
”Talk about sex!” A qualitative study about the youth clinics' counselors and sexuality 
School of Social Work, Lund University 
 
The pourpose of this thesis was to investigate how counselors working at the 
youth clinic views the clinic's function and how they address  
teenagers' sexuality. Four different counselors in Skåne, Sweden were interviewed, 
using a qualitity approach. The result shows that the counselors considered the youth 
clinic as a free zone for young people and a meeting place where they can be 
comprehended  and accepted. The counselors also regard  themselves  value-
free and steady adults, who are not afraid to meet young people in their search 
of their sexuality. By analyzing the material from a social constructionist perspective, 
the results also show that the youth clinics can additionally be regarded as a control 
mechanism, maintaining the norms and beliefs around sexuality, that exist in 
Swedish society. 
 
Key words: Young people, teenagers, sexuality, youth clinic 
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Förord 

Jag vill tacka alla inblandade i denna uppsats. Det har varit ett hårt och krävande 

arbete, men likväl oerhört spännande och givande. Först och främst vill jag tacka de 

kuratorer som helhjärtat ställt upp på intervjuer och gjort denna uppsats möjlig, ett 

stort tack till er! Det har varit en fröjd att ta del av ert arbete och era funderingar! En 

riktig solstråle i detta uppsatsskrivande är min handledare, Elizabeth Martinell 

Barfoed, som jag ödmjukast vill tacka för all hjälp, guidning och inspiration, du har 

varit en klippa!  

 

Till er som tar del av denna uppsats vill jag önska en trevlig läsning. 

 

Många vänliga hälsningar, 

Hanna Wagermark  
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1.  Inledning 

 

Vår inställning till sexualitet är i ständig förändring tillsammans med samhällets 

normer och förutsättningar (Giddens 1995). Under de senaste åren har debatter 

fortgått angående ungdomar och hur ungdomar påverkas av sex och porr i media. 

Dessa debatter har ofta handlat om hur ungdomar påverkas av de bilder som 

förmedlas (Bergström 2006). Att tro att sexualiseringen i samhället inte påverkar barn 

och ungdomars uppfattning om hur män och kvinnor bör vara och vad som är en 

sund sexualitet anses naivt (Rogala 2006).  

 

Vuxna och ungdomar är delaktiga i samma samhällsnormer och värderingar kring 

sexualitet. Dock befinner sig vuxna och unga i olika faser i livet. Ungdomarna står 

inför att införliva sexualitet i sina liv och de ska ta sina första stapplande steg i 

utvecklingen till att bli en sexuell varelse i enighet med de föreställningar som finns i 

det omgivande samhället. Det är nu skapandet av självbilden, bekräftelsen av den 

egna identiteten och sig själv som sexuell varelse sker (Helmius 2000).  

 

Många verkar ha svårt att prata om sexualitet trots öppenheten som gäller och barn 

och ungdomar har sällan orden att beskriva sådant som har med sexualiteten att 

göra. I Sverige har vi idag en allmänt positiv syn på sexualitet och ett sätt att värna 

om ungdomars sexualitet är att ge dem tillgång till sexualundervisning och service. 

Sedan 1990 har ansvaret för sexualundervisningen decentraliserats och istället för 

detaljerade instruktioner i läroplanen har nu skolverket framarbetat allmänna riktlinjer 

för sexualundervisningen (Rogala 2006). Skolans sexualundervisning har dock fått 

kritik och anses vara normerande, medan värderingsfri och opartisk 

sexualundervisning anses vägleda ungdomar på bästa sätt för att själva få välja sitt 

förhållningssätt till sexualitet (ibid).   

 

1.1 Problemformulering 

 

Ungdomsmottagningarna startade på 1970-talet och ger service till ungdomar som 

rör sexualitet och samlevnad, samt speglar samhällets intresse av och 

ansvarstagande för ungdomars sexualvanor (Rogala 2006). Ungdomsmottagningen 
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har en viktig roll i att främja ungdomars utveckling där sexualiteten har en central roll. 

På ungdomsmottagningen jobbar man efter en helhetssyn där varje ungdom ska ses 

och förstås i det sammanhang de lever i och verksamheten ska ge ungdomar 

kunskap och stöd, minska ungdomars hälsorisker och främja deras hälsa (Wendt 

2009).  

 

Även om vi i Sverige har en relativt tillåtande sexualsyn har samhället förväntningar 

på att ungdomar ska ha det ”rätta” sexuella beteendet (Rogal 2006). Det rätta 

sexuella beteendet lyder de normer och föreställningar vi har angående sexualitet i 

vårt samhälle. Ungdomsmottagningen är en institution som ska stötta ungdomar i 

deras sökande efter sin sexuella identitet och guida dem genom svårigheter. Men hur 

förhåller sig kuratorerna på ungdomsmottagningen till de normer och föreställningar 

som finns bland oss? Och hur pratar kuratorer kring egna värderingar och sin 

påverkan på ungdomars sexualitet?     

 

Genom att studera professionella, i detta fall kuratorer på ungdomsmottagningen, 

kan synen på ungdomars sexualitet och synen på ungdomsmottagningen, sett utifrån 

professionellas håll, identifieras.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv analysera 

hur ungdomsmottagningens kuratorer bemöter ungdomar och deras sexualitet och 

vilken betydelse ungdomsmottagningens har för de unga i samhället? 

   

 Hur framställer kuratorerna ungdomsmottagningen som funktion? 

 Hur pratar kuratorerna om sin roll i mötet med ungdomar? 

 Hur pratar kuratorerna om sexualitet i mötet med ungdomar?  
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2. Bakgrund 

 

I följande avsnitt kommer ni få ta del av den bakgrund som uppsatsen vilar på. 

Avsnittet tar upp den attitydsförändring som forskare kan se när det kommer till 

sexualitet, avsnittet gör även en kort beskrivning av ungdomsmottagningens 

målsättning och hur samhället förhåller sig till sexuellt självbestämmande.  

 

Vår inställning till sexualitet har förändrats över tid tillsammans med samhällets 

normer och förutsättningar. Enligt den engelska sociologen Anthony Giddens (1995) 

har det moderna samhällets syn på sexualitet gått från det förmoderna 

äktenskapsparadigmet, där äktenskapet handlade om praktiska och ekonomiska 

relationer, till ett romantiskt kärlekskomplex. Det romantiska kärlekskomplexet har 

dominerat äktenskapliga och sexuella relationer i Europa under de senaste 200 åren 

(Forsberg 2006). I det romantiska kärlekskomplexet ingår kärleksideologin som 

innebär att man anser att sexuella relationer hör hemma i en kärleksrelation. Denna 

kärleksrelation är nödvändigtvis inte kopplad till äktenskap, utan det är kärleken som 

legitimerar sexualiteten (ibid). En förändring i dagens samhälle kan dock skönjas och 

Margareta Forsberg skriver om att det i Sverige ”..sker en upplösning av den starka 

kopplingen mellan kärlek och sexuella relationer” (Forsberg 2005:146). Denna 

förändring kallas för den rena relationen som kortfattat innebär en sexuell relation där 

romantiska föreställningar av olika slag är avskalade och relationen består enbart så 

länge de inblandade parterna finner utbyte i den (Tikkanen, Abelsson & Forsberg 

2011). Denna inställning till sexualitet öppnar upp för fler sexuella relationer och är 

tydligt i den yngre generationen (ibid).  

 

 

2.1 Ungdomsmottagningen 

 

Den första ungdomsmottagningen i Sverige startade i Borlänge 1970 av Gustaf 

Högberg (Höjeberg 2010). Föreningen Sveriges Ungdomsmottagningar (FSUM 2002) 

som bildades 1988 poängterade vikten av att arbeta med en helhetssyn på 

ungdomar. Tillsammans på ungdomsmottagningen jobbar medicinsk personal så 
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som sjuksköterskor, barnmorskor, läkare tillsammans med psykosocialt utbildad 

personal som kuratorer och psykologer (ibid). Verksamhetsområdet har på senaste 

tiden breddats, speciellt när det kommer till de psykologiska och sociala frågorna 

(FSUM 2002). Ungdomsmottagningen jobbar efter en helhetsyn som innebär att 

personalen möter och försöker förstå ungdomar utifrån det sociala och kulturella 

sammanhang de ingår i. Ungdomsmottagningens övergripande mål ”..är att främja 

fysisk och psykisk hälsa, stärka ungdomar i identitetsutvecklingen så att de kan 

hantera sin sexualitet samt att förebygga oönskade graviditeter och sexuellt 

överförbara infektioner” (FSUM 2002). Målgruppen är ungdomar upp till 23-25 år och 

ingen nedre åldersgräns är satt då varje ungdoms behov ska bemötas individuellt. 

 

2.2 ”Byxmyndig” 

 

Under lång tid i Sverige har åldersgränsen för sexuellt självbestämmande varit 15 år. 

Enligt brottsbalken 6 kap.§ 4 är det enligt lag förbjudet att ha samlag eller genomföra 

någon annan sexuell handling med någon som är under 15 år. Denna lag är främst 

till för att skydda personer under 15 år från äldres sexualitet. Vidare i BrB 6 kap.§ 14 

framgår det att händelsen inte ska anses vara ett sexualbrott om det är uppenbart att 

händelsen inte inneburit något övergrepp mot barnet, med hänsyn till liten skillnad i 

ålder och utveckling, även om personen är under 15 år. Personen som begår 

gärningen bör vara obetydligt äldre och inte kommit obetydligt längre i sin mognad 

och det krävs att barnet ska ha deltagit frivilligt (Socialstyrelsen 2010). 

 

Ungdomssexualiteten är i det svenska samhället accepterat, men lever dock under 

vissa reservationer (Helmius 2000). Som jag nämnde ovan ska man vara 15 år för att 

lagligt sätt ha samlag och anledningen till detta är först och främst för att skydda 

unga från äldre och vuxnas sexualitet. Dock finns det samlag utöver detta som av 

samhället betraktas som för tidiga samlag. Med största sannolikhet har det i Sverige 

alltid funnits en föreställning om vad för tidiga samlag är. Utan dessa föreställningar 

om för tidiga samlag finns risken för att samlag skulle vara tillåtna ”hur tidigt som 

helst” (Helmius 2000). Det finns inte fasta kriterier om vad som betecknas som för 

tidiga samlag, utan även dessa förändras i tid och rum. Vad som dock alltid finns 

medräknat är de rationella kriterierna som ”...samvarierar med faktorer som 
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sexualsyn, sociala och ekonomiska strukturer och kunskapsmässig, ideologisk och 

teknologisk utvecklingsnivå” (Helmius 2000:66). Man skulle kunna säga att samhället 

inte avskaffar kriterierna för för tidiga samlag, utan i stället byter ut kriterierna för 

dem. I Sverige har vi förhållit oss till tre sätt i uppfattningen om vad som är för tidiga 

samlag, vi har relaterat till äktenskap, ålder och mognad (ibid).       

 

3. Metod 

 

Jag har valt att använda mig av kvalitativ metod i form av semistrukturerade 

intervjuer. En grundläggande tanke i just kvalitativ forskning är att man utgår både 

från praktiken och från teoretiska kunskaper (Aspers 2007). Semistrukturerade 

intervjuer innebär att jag inför intervjuerna har förberett frågor som hjälper mig att 

behålla strukturen i mina intervjuer, samtidigt som jag ger både mig själv och 

respondenten friheten att fördjupa svaren genom följdfrågor som uppkommer under 

intervjun. Man kan säga att en semistrukturerad intervju är mer som en dialog mellan 

en respondent och intervjuare, där jag som intervjuare kan be om mer utvecklade 

svar om något är otydligt (May 2001). Det finns problem som är förknippade med den 

kvalitativa metoden när det kommer till reliabilitet. Urvalet i den kvalitativa metoden är 

betydligt mindre än i kvantitativa metoder där man får fram stora statistiska material 

(Aspers 2007). För att öka reliabiliteten har jag förberett mig väl inför intervjuerna 

genom att läsa in mig på ämnet och utforma mina frågor så jag får ut det mesta av 

mina respondenter. 

  

Det är viktigt att jag som intervjuare tänker på att jag, beroende på vem jag intervjuar 

och vem jag är kan komma att inverka på innehållet i min intervju. Faktorer som 

ålder, kön, etnicitet och så vidare är också något jag måste utgå från påverkar 

intervjun (May 2001). Det finns tre viktiga och avgörande faktorer som gör en bra 

intervju. För det första är det centralt att de personer jag intervjuar har kunskap inom 

det område jag är intresserad av att undersöka, det är också viktigt att jag klargör för 

respondenten om varför han eller hon är tillfrågad och vilken roll respondenten har för 

uppsatsen. Till sist är det av vikt att jag som intervjuare ger min respondent 

motivation under intervjun genom att visa mitt intresse för vad respondenten berättar 

och att jag visar att respondenten är betydelsefull för mitt arbete (May 2001).   
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3.1 Urval 

 

Selektion eller urval är något man måste jobba med i de allra flesta empiriska studier. 

Som forskare måste jag begränsa min empiriska insamling och därför välja ut ett 

antal personer som jag anser representera och beskriva ”verkligheten” av det jag vill 

undersöka (Aspers 2007). Jag har valt att intervjua fyra olika kuratorer på 

ungdomsmottagningar runt om i Skåne. I mitt sökande av respondenter valde jag att 

via telefon kontakta olika ungdomsmottagningar och fråga om de var intresserade av 

att ställa upp som respondenter. De kuratorer jag pratade med var samtliga väldigt 

tillmötesgående och näst intill alla hade möjlighet att ställa upp. Av de fyra kuratorer 

jag har intervjuat är en man och resterande kvinnor. Två kuratorer jobbar på samma 

ungdomsmottagning. 

 

Jag gjorde ett aktivt val att inte intervjua ungdomar i denna studie. För att få intervjua 

minderåriga krävs godkännande av vårdnadshavare och förutom det var jag tvungen 

att finna tillräckligt många ungdomar som var villiga att prata om sexualitet. Då jag 

var rädd för att detta skulle ta allt för mycket tid av studien valde jag att inrikta mig på 

professionella socionomer. Jag är medveten om att jag inte får ungdomarnas eget 

perspektiv i denna studie, men jag får ett annat viktigt perspektiv. Jag får 

socionomers och möjligtvis vuxnas syn på ungdomars sexualitet idag. Detta 

perspektiv säger något både om de diskurser som mer allmänt florerar kring 

sexualitet, men framför allt om hur man som professionell ”hanterar” sexualitet och 

sexualitetens plats i socialt arbete. 

 

3.2 Sökmetod och val av litteratur 

I mitt sökande av litteratur till studien har jag använt mig av olika biblioteks 

sökkataloger så som Lunds universitetsbibliotek och Helsingborgs stadsbibliotek. 

Vidare har jag även hittat lämplig litteratur genom att utgå från referenslistan i den 

litteratur jag fann givande. Lunds ämnesguide för socionomer har varit väldigt 

hjälpsamt i mitt sökande av litteratur genom socINDEX och LIBRIS.   



 11 

  

3.3 Tillvägagångssätt och bearbetning av intervjumaterialet 

Jag har använt mig av en intervjuguide som grundar sig på mina frågeställningar och 

finns att finna som bilaga i slutet på denna uppsats. För att behandla informationen 

jag fått av respondenterna så korrekt som möjligt, har jag spelat in intervjuerna med 

en bandspelare, jag har även fört vissa minnesanteckningar för hand. Ett bra sätt att 

analysera sitt material är att koda sina utskrivna intervjuer och dokument för att 

lättare hitta mönster och samband i materialet, detta görs också för att öka arbetets 

reliabilitet (Jönsson 2010). Detta gjorde jag genom olika teman som jag tyckte 

passade bra in på mitt material och mina frågeställningar. Varje tema bröt jag upp i 

mindre underrubriker för att lättare analysera materialet.  

 

Samtliga intervjuer ägde rum på kuratorernas arbetsrum på de olika 

ungdomsmottagningarna och intervjuerna pågick i cirka 45 till 60 minuter. Att 

intervjuerna hölls i kuratorernas egna arbetsrum tror jag var bra för det material jag 

fick med mig till min studie. Jag uppfattade det som om att det gjorde kuratorerna 

avslappnade och att de fann sig trygga och kunde svara på mina frågor utifrån i sin 

professionella roll.    

 

3.4 Tillförlitlighet 

Jag är medveten om att mitt omfång av respondenter är begränsat, vilket skulle 

kunna komma att påverka generaliserbarheten i min analys. Dock anser jag att de 

kuratorer jag har intervjuat mycket väl kan representera ungdomsmottagningens 

kuratorer i stort. Ungdomsmottagningar i Sverige jobbar alla efter en gemensam 

policy i sitt förhållningssätt mot ungdomar och de kuratorer jag intervjuat anser jag 

spegla detta förhållningssätt på ett sådant vis att de resultat jag får fram i min analys 

är allmängiltiga.      
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3.5 Metodens fördelar och begränsningar 

 

Det finns både fördelar och nackdelar med semistrukturerade intervjuer. Några av de 

fördelar som finns är att jag genom mina intervjuer kan komma över material som jag 

inte hade fått om jag använt mig av fullt strukturerade intervjuer eller enkäter. Jag kan 

gå djupare in på området jag är intresserad av och ställa följdfrågor som kan leda mig 

vidare i mitt undersökande. Vad som kan vara problematiskt är att samtidigt som jag 

får ut mycket innehållsrikt material, kan jag också få alldeles för mycket material som 

inte är betydelsefullt för min studie och som lämnar mig med mycket att gå igenom 

(May 2001). Då jag är medveten om detta försökte jag genom min intervjuguide hålla 

mig inom ramarna för mitt ämne så mycket som möjligt och jag tycker att jag lyckade 

relativt bra med det. Visst fick jag in material som inte behövdes för min studie, men 

det gav mig en större insikt i ungdomsmottagningen som arbetsplats.   

 

3.6 Etiska övervägande 

 
Jag kommer under mitt arbete följa forskningens viktigaste etiska principer som är 

kopplade till fyra olika krav. Öppenhetskravet innebär att jag som forskare ska vara 

tydlig i min information om vad jag vill studera och att jag är noggrann med att 

inhämta samtycke från de personer som berörs av min undersökning. Det är viktigt 

att respondenterna jag intervjuar själva har rätt att bestämma om, hur länge och på 

vilka villkor de medverkar, detta beskrivs som självbestämmandekravet. 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter på de medverkande inte kommer 

röjas och deras anonymitet är given. Den information som samlats in om enskilda 

individer kommer enbart användas för denna undersökning, jag kommer alltså inte 

använda informationen jag samlar in till något annat ändamål (autonomikravet).  
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4. Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt kommer jag att presentera en del av den tidigare forskning som är 

gjord inom ramen av ungdomars sexualitet. Jag har valt att använda mig endast av 

svensk forskning då uppsatsen vilar på de normer och föreställningar som finns i 

Sverige specifikt. Gisela Helmius, Lena Gerholm och Medierådet skriver alla om 

samhällets utveckling och omkring normer som rör sexualitet i Sverige. Jag har också 

valt att använda mig av en ny studie som gjorts omkring ungdomars och unga vuxnas 

attityder och kunskaper kring sexualitet. Jag har inte tagit med någon tidigare 

forskning om sexualundervisning/upplysning med koppling till ungdomsmottagningen 

i detta avsnitt, då jag hade svårigheter att hitta någon relevant forskning kring 

området.    

 

Gisela Helmius (2000) skriver i sin avhandling Manus för mognad att ”...en tillåtande 

sexualsyn innebär inte att sexualiteten inte regleras av samhället” (Helmius 2000:58). 

Ett samhälle med tillåtande sexualsyn innebär ett samhälle som accepterar en 

mångfald av sexuella uttryck, men det innebär inte att det inte finns regler för det 

sexuella beteendet och att övertramp av dessa regler inte bestraffas. Helmius (2000) 

fortsätter med att ta upp den sexualundervisning som finns för ungdomar och att den 

inte automatiskt ger ungdomar ökad möjlighet att hantera sin sexualitet, utan 

sexualupplysningen kan ”..bidra till att medvetet eller omedvetet befästa ett redan 

existerande sexuellt förtryck” (Helmius 2000:60). Den obligatoriska sex- och 

samlevnadsundervisningen i skolan kan fungera som samhällets kontrollinstrument 

för ungdomssexualitet. Samhället kan alltså genom sexualundervisningen på så vis 

institutionalisera den sexualitet som av samhället är önskvärt. Med en medveten eller 

omedveten filtrering av information angående sexualitet konfronteras ungdomar 

enbart med de utvalda delar som vuxenvärlden valt. På detta sätt menar Helmius 

(2000) att vuxenvärlden slipper ta ställning till ungdomars upplevelser av sexualitet 

och lust. I varje samhälle inordnas sexualiteten i sin egen sociala struktur. Varje 

samhälle formar och konstruerar vad de tycker är lämplig och olämplig sexualitet. Ett 

sätt att kontrollera sexualitet är genom att skapa föreställningar kring vad som är rätt 

och naturligt och sedan härleda regler och normer för det sexuella beteendet 
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(Helmius 2000). Föreställningar kring sexualitet är föränderlig över tid och därmed 

förändras de regler och kontrollmekanismer som finns för sexualitet. Vuxenvärlden 

talar idag om farhågor över att ungdomar har sex för tidigt och att de inte är mogna 

för det. Helmius (2000) menar att sexualitet har kommit att knytas till mognad, vilket i 

sin tur blir samhällets redskap för att kontrollera sexualiteten.  

 

UngKAB09 är en studie baserad på en enkätundersökning med ungdomar mellan 15 

och 19 år och unga vuxna mellan 20 och 29 år. Undersökningen avsåg att undersöka 

ungas kunskap, attityder och handlingar inom området sexualitet. UngKAB 

genomfördes 2009 av Göteborgs universitet på uppdrag av Socialstyrelsen och 

kommer att verka som en återkommande vetenskaplig studie vart fjärde år. I studien 

framkommer det bland annat att medelåldern för den sexuella debuten ligger på 16 

år (den svarande har själv fått definiera vad man menar med sexuell debut) och att 

det finns små skillnader mellan män och kvinnor, men kvinnorna hade debuterat 

något tidigare. Ungefär 24 procent hade debuterat sexuellt före 15 års ålder. 

Majoriteten debuterade med någon som de hade en relation med, majoriteten 

debuterade också med någon av det motsatta könet. De områden som togs upp i 

enkäten utöver den sexuella debuten var: senaste sextillfället, sexuellt överförda 

infektioner, graviditeter, porr, sex mot ersättning, sexuellt risktagande och 

kondomanvändning, hälsofrämjande insatser och särskilt riskutsatta grupper  

(Tikkanen, Abelsson & Forsberg 2011).  

 

Lena Gerholm skriver i inledningen till antologin Lust, lidelse och längtan. Kulturella 

perspektiv på sexualitet (2002) att på grund av samhällets individualisering och 

möjligheten att kontrollera vår egen reproduktion har sexualiteten fått ett stort 

utrymme i dagens samhälle. ”Senmodernitetens människor har blivit allt mer fria att 

söka lustfyllda uppleverser för deras egen skull. Att njuta har blivit en plikt, vare sig 

det gäller sexuella eller andra njutningar” (ibid 2002:9). Antologin Lust, lidelse och 

längtan (2002) har vuxit fram genom ett projekt som jämför hur idéer om kön 

genomsyrar organisering av sexualitet inom offentligeter som skola, 

förlossningsvården och rättsväsendet. 

 

I antologin Koll på porr skriver Maria Bergström (2006) om normer och föreställningar 

kring sexualitet och hur dessa normer begränsar människor att forma sina egna liv. 

Hon skriver om hur olika generationer växer upp med olika ideal och hur exempelvis 
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könshår hos dagens ungdom uppfattas som äckligt och bör rakas bort. Detta är en 

trend som idag har blivit en norm och hon ställer sig frågan: är detta en trend vuxna 

bör reagera mot och försöka förändra? Borde vi påverka de unga att tycka och göra 

annorlunda? Och då måste vi också ställa frågan: varför? För att det är skadligt? För 

att det är onaturligt? Vi har inte samma sex som vi hade för hundra år sedan, inte för 

tio år sedan heller. Sexualvanor förändras, men trots att sexuella vanor förändras så 

finns det vissa sexuella uttryck som betraktas som mer normala än andra.   

 

5. Teoretiskt perspektiv 

I kommande avsnitt presenterar jag det teoretiska perspektiv som genomsyrar mitt 

arbete och som verkar som utgångspunkt i min analys. 

 

5.1 Socialkonstruktionistisk teoribildning 

 

Den socialkonstruktionistiska teorins historia började med den symboliska 

interaktionismen som grundades av Mead 1934. Fundamentalt kan man säga att 

symbolisk interaktionism bygger på uppfattningen att vi människor skapar varandras 

identiteter genom våra dagliga möten med varandra (Burr 1995). Enligt 

socialkonstruktivismen är vår upplevelse och vår kunskap om omvärlden socialt 

konstruerad. Det betyder alltså att det är vi människor som tillsammans, i samspel 

med varandra, skapar den verklighet vi befinner oss i. Malcolm Payne (2008) 

beskriver sociala konstruktioner ”...som de gemensamma eller delade uppfattningar 

om världen som människor bygger upp genom att samspela med varandra i social 

och historiska kontexter” (Payne 2008:240). Ett socialkonstruktionistisk perspektiv 

innebär vidare att människor beskriver och förklarar världen omkring dem som ett 

utbyte mellan andra människor i deras sociala, historiska och kulturella sammanhang 

(ibid).   

 

Berger och Luckmann har bidragit stort till det socialkonstruktionistiska perspektivet 

och menar att människor tillsammans skapar och upprätthåller alla sociala fenomen 

genom socialt utövande (Burr 1995). Enligt Berger och Luckmann fungerar detta 

genom tre grundläggande processer: externalisering, objektivering och 
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internalisering. Människor externaliserar sin omgivning genom att exempelvis berätta 

eller skriva ner en idé, detta går sedan vidare i den sociala sfären genom att andra 

människor återberättar historien eller läser boken, idén har på så sätt fått ett eget 

”liv”. Idén har blivit till en sanning och innebörden av idén är nu i vårt medvetande 

och uppfattas som naturlig (objektivering). Internaliseringen innebär att de nya 

generationer som föds, föds också in i de föreställningar och sanningar som redan 

existerar i vårt samhälle (Burr 1995).      

 
Berger och Luckmann (2007) menar att de vanligaste objektiveringarna i vardagslivet 

vidmaktshålls främst genom språket. ”För att man skall kunna förstå vardagslivets 

verklighet, måste man alltså förstå språket” (ibid 2007:51).  

 

När det kommer till sexualitet och social konstruktion ligger sexualitet alltså i 

samhällets föreställningar om vad sexualitet vid en viss tidpunkt i historien är, vilket 

blir bestämmande för hur individen vid detta tillfälle förhåller sig till sexualiteten i sitt 

privata liv. Barn och ungdomar är delar och delaktiga i det samhälle de växer upp i. 

De internaliseras in i omgivningens rådande normer kring sexualitet och sexuellt 

beteende. De lär sig i socialisationsprocessen vad som anses vara normalt och 

naturligt av samhället, sexualiteten uppfattas då som något av naturen givet (Helmius 

2000).  Att se på sexualitet genom ett socialkonstruktionistiskt perspektiv innebär att 

hur människan kommer agera sexuellt inte är av naturen given, utan att flickor och 

pojkar blir sexuella, de blir sexuella aktörer genom att samspela med sig själva och 

andra. Detta kallas ett görande, vilket sker genom hela livet (Berg 2009). Detta 

perspektiv utmanar den biologiska förklaringsmodellen av sexualitet, som i de flesta 

fall förklaras som biologisk fakta, men i ett konstruktionistiskt perspektiv kan dessa 

fakta också förstås som socialt konstruerade förklaringar. Detta innebär att det inte 

går att hålla isär eller tolka de fysiologiska sexuella uttrycken som mer äkta än de 

socialt och kulturellt inlärda reaktionerna (ibid).  
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6. Empiri & Analys 

 

I detta stycke kommer jag att analysera det material jag har fått in genom 

intervjuerna. Syftet med denna analys är inte att bevisa att så här är det, utan att lyfta 

fram de föreställningar som finns hos de kuratorer jag intervjuat. Analysen är 

uppdelad i fyra större rubriker med underrubriker och respondenterna nämns som 

kurator nr 1,2,3 och 4.   

 

6.1 Ungdomsmottagningen som frizon 

6.1.1 Ungdomens hus 

Under mina intervjuer kan jag ut ett socialkonstruktionistiskt perspektiv se en röd tråd 

i hur ungdomsmottagningen framställs som en frizon för ungdomar. Mottagningen 

beskrivs som ett ”ungdomens hus” där ungdomar kan komma med olika funderingar 

kring sex och livet i allmänhet, utan risk för tillrättavisningar. Kurator nr 1 beskriver 

några av ungdomsmottagningens positiva sidor så här:   

 

Det är ju en ut av de himla bra grejerna med ungdomsmottagningen. Det är ju 

dels, vi är ungdomarnas ställe, man kan söka själv och de flesta kommer på 

eget initiativ. Det är tillåtet att undra och fråga saker. Här kan man möta vuxna 

människor som inte ”åååååå ojojojoj” (kurator nr 1).  

 

I citatet framställer kurator nr 1 ungdomsmottagningen som en bas dit ungdomarna 

kommer av egen vilja och frivillighet. En socialkonstruktionistisk tolkning av detta gör 

mottagningen till en tillflyktsort där ungdomar, till skillnad från andra ställen i 

samhället, frivilligt och utan bannor kan få svar på sina frågor. Denna syn på 

ungdomsmottagningen stärks också av Wendt (2009) som även hon beskriver 

ungdomsmottagningen som ”ungdomars eget ställe” (Wendt 2009:337).     

  

Kurator nr 2 beskriver också mottagningen som en tillflyktsort och poängterar även 

att ungdomar har lika mycket rätt som någon annan att bli lyssnad på: 
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Ibland tycker de att de kommer hit med små saker, ”du träffar säkert många 

som har det mycket värre”, typ ”ursäkta nästan att jag kom hit bara för den här 

lilla saken”. Men alla har ju lika stor rätt att få komma och att få någon, bara en 

timma för sig själv (kurator nr 2). 

 

Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv bygger kurator nr 2 upp föreställningen om 

att inget problem är för litet för mottagningen. Vilken ungdom med vilket problem som 

helst är välkommen. 

 

6.1.2 Kuratorernas roll 

 

I kuratorernas beskrivning av ungdomsmottagningen framställs även deras egen roll 

som viktig och central. Vikten av att ungdomar ska få tid till att bli lyssnade på och 

bekräftade av fördomsfria vuxna förtydligades av citatet ovan och kurator nr 3 väljer 

att framställa sin egen roll på detta sätt: 

 

Bekräfta dem i det de är på nått sätt. Att vara en trygg vuxen som bekräftar 

ungdomarna. Ofta får man höra ”ja men du jag sitter här och du dömer inte mig. 

Vuxna dömer mig, lärare, föräldrar, men här känner jag att jag kan prata vad 

jag vill om, jag känner mig inte dum” (kurator nr 3). 

  

En tolkning av detta är att kurator nr 3 beskriver sig själv som en trygg vuxen i den 

bemärkelsen att den unge inte behöver känna rädsla för att den vuxna ska bli osäker 

och bemöta ungdomen med fördomar. Att bekräfta ungdomarna som kommer till 

ungdomsmottagningen är något som genomsyrar samtliga intervjuer och 

bekräftelsen beskrivs ofta som ett fördomsfritt bemötande från de professionella där 

allt det som ungdomarna berättar är naturligt och tillåtet, så länge det inte kommer till 

någon form av utnyttjande. Kurator nr 1: ”Vad skulle de kunna vara som är fel om det 

inte handlar om övergrepp?” 

 

6.2 Ungdomsmottagningen som vägledare   

Men även om kuratorerna beskriver ungdomsmottagningen som en frizon för 

ungdomar, fungerar också mottagningen som en vägledande institution i form av 
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upplysning och preventiv funktion. Vikten av att rätt information och fakta når 

ungdomar reflekterar kuratorerna kring och de beskriver att deras roll på 

ungdomsmottagningen ibland kan liknas som utbildare. Kurator nr 1 uttrycker: 

 

Om man har ett studiebesök och pratar om sexualdebut, ”vad tänker ni på då 

när jag säger sexuelldebut?” Och av det säger dem helt liksom ”va? Det är väl 

när man har sitt första samlag”. Det är bara det som gälls på nått vis. Lite där 

tycker jag är min uppgift att liksom vidga perspektiven, för emellanåt är det 

fortfarande så att det blir lite så där vem som har haft samlag och vem som inte 

har haft det, att jag tänker att det är lite synd att fastna i det. Så lite att nyfiket, 

genom att ställa frågor få dom att fundera, fundera kring det (kurator nr 1). 

 

Kurator nr 4 uttrycker också en möjlighet att utnyttja sin kunskap och sina dagliga 

möten med ungdomar för att ge avskräckande exempel på hur det kan gå om killar 

inte ansvarar för att skydda sig själva: 

     

Jag brukar prata mycket om ansvar med dem (killar), för man pratar mycket om 

att tjejer ofta får ta ansvar för att skydda sig, medan killarna på nått sätt, om inte 

tjejen säger någonting är det grönt ljus. Man förutsätter att tjejen tar hand om 

sig. Det är nått jag försöker trycka på mycket, att tjejen inte har någon koll och 

hur det går till att bli gravid, inte att skrämma upp dem, men ändå, jag berättar 

om killar som är lite panikslagna för att tjejen bestämt sig för att behålla barnet 

och hur killen bara förutsätter att hon ska göra abort (kurator nr 4). 

 

När det kommer till att vuxenvärlden vill skydda ungdomar från tidig sexualitet 

handlar det ofta om sexualitetens risker och negativa följder. Dessa risker och följder 

kan verka som verktyg för att hålla tillbaka ungdomssexualiteten (Helmius 2000). 

Detta kan liknas vid vad kurator nr 4 beskriver ovan. 

    

Ungdomsmottagningen som vägledande funktion kommer också fram under 

intervjuerna i form av ”risk och skyddsprat”. Även om kuratorerna beskriver 

mottagningen som en frizon, så pratar de mycket om att skydda och ge stöd till 

ungdomar. När kuratorerna pratar om skydd och stöd kan detta också tolkas som 

kontroll. Kontroll är ett ord som aldrig används, utan är snarare underliggande i 

beskrivningen av skydd och stöd. Kurator nr 1 säger så här:    



 20 

 

För det kan ju inte vara så automatiskt att jag hellre sitter och utgår från ”åh 

sund sexualitet och det är härligt och det är klart” liksom, det är klart att det 

finns unga människor som utsätter sig för risker där det inte är bra. Om man till 

exempel tar tjejer och killar som söker på nätet, där kan ju jag gå in och säga 

”hur gör du nu, hur ser du till att du är säker, vet dina föräldrar, ger du dem nått 

telefonnummer, träffar du honom eller henne ute första gången, hur tänker du?” 

Alltså så, det är väl i viss mån att moralisera, nej det är det inte, det är mer att 

undersöka så att de är med! Så de inte bara agerar, ”jag är nyfiken på det 

mesta”. Så där gäller det att liksom försöka skydda (kurator nr 1). 

  

 

Samtalen mellan ungdomar och kuratorer på ungdomsmottagningen beskriver 

kuratorerna aldrig får vara värderande. Samtidigt kan samtalen verka som regulator 

för vad som är okej och inte. Kurator nr 2 uttrycker sig så här:  

   

Sen kan ju vi aldrig värdera och säga ”jag tycker det är lite tidigt”, men man kan 

ju ha ett samtal som liksom lite grann, ifrågasätter är kanske också fel ord, men 

man går lite längre på djupet hur dem tänker, så dem själva får tänka efter 

(kurator nr 2). 

 

Även om kuratorn inte i direkta ord ifrågasätter ungdomen styr hon samtalet för vad 

som är accepterat och inte. Kuratorn beskriver det som om ungdomen får ”tänka efter 

själv”, men detta ”självtänkande” kan, ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv tolkas 

som kontroll av kuratorn och av de föreställningar som finns kring sexualitet. 

 

Ett fortsatt kontrollerande pratar kurator nr 1 kring: 

 

Jag tänker att det är lite vår uppgift också, visst vi ska ju normalisera och 

bekräfta och så, men heller inte vara rädda för att problematisera och 

undersöka. Att inte bara köpa allting, ja normalisera, informera, bekräfta, och 

validera och så är en stor del av vår uppgift, men inte heller backa för att ”hur 

tänker du nu? Vad är det som gör att du väljer på detta sätt? Vad känner du för 

det och vad har du för bild med dig av vad sex är? Hur har det sett ut?”, liksom 

för att få in det i ett slags sammanhang (kurator nr 1). 
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Beskrivningen kurator nr 1 gör av sitt arbete är att det är stödjande och 

accepterande, samtidigt som arbetet även kan problematisera vissa händelser. 

Bergström (2006) skriver om vuxenvärlden som fostrar barn och unga in i ett 

accepterat sexuellt beteende. Detta kan liknas vid det stödjande som kurator nr 1 

beskriver och kan tolkas som ett försök till en sexuell fostran in i det som är det 

normala. Ett försök till att kontrollera ungdomens bild och syn på sexualitet.        

 

6.3 Förhandlingar om moral 

Att ungdomsmottagningen byggs upp som fri från fördomar och moralisering har vi 

tidigare tagit del av. Men förhållandet till moral och moralisering kan verka besvärligt 

för kuratorerna. Jag kan utifrån ett socialkonstruktionistiskt synsätt utläsa två olika 

sätt kuratorerna pratar kring moral under intervjuerna, en professionell moral och en 

privat moral. Kurator nr 3 beskriver sitt förhållande till egna värderingar på jobbet så 

här: 

 

Innan jag började här så kunde jag nog tänka att jag skulle tycka det var svårt, 

men jag tycker inte att det är så svårt, för när jag är här är jag trygg i vad jag 

jobbar för, så man går nog in i den professionella rollen. Hemma kan jag ju 

prata helt annorlunda med mina barn kanske ibland än vad jag gör här (kurator 

nr 3).  

 

I citatet ovan beskriver kuratorn att hennes förhållningssätt till ungdomars sexualitet 

skiljer sig beroende på om hon är i sin professionella roll eller om hon är i sin privata 

sfär hemma. Begreppet moralisera är känsligt och det blir viktigt för samtliga 

kuratorer att förtydliga att vad de gör inte är att moralisera. Kurator nr 1 uttrycker sig 

så här: 

 

Men det handlar ju inte om rätt eller fel, utan det handlar om att ge dem 

information. Men det blir ju aldrig moralisera, rätt eller fel, det är ju alltid svårt 

(kurator nr 1). 

 

Även kurator nr 4 omformulerat begreppet moralisera till att bli en form av 

preventionsinformation, vilket då berättigar situationen:    
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Det är klart jag kanske pratar lite mer om prevention med den personen (som 

haft flertalet sexualpartners) än om någon som har haft en partner, men det kan 

ju faktiskt vara legitimt om en person utsätter sig för en större risk om man 

dessutom inte skyddar sig. Men då pratar jag ju inte så moraliskt, utan snarare 

om att skydda sig för att slippa hamna i en jobbig situation (kurator nr 4). 

 

 

 

 
6.4 Den ”fria” sexualiteten  
 

Rädslan för att ungdomar har sex för tidigt, att de inte är mogna nog existerar i 

vuxenvärlden. Sexualitet kopplas idag till mognad och mognad har blivit samhällets 

styrmedel för att kontrollera sexualitet (Helmius 2000). Kuratorerna pratar om 

mognad och det är tydligt att det är ett svårdefinierat ämne. 

 
6.4.1 Mogen för sex 
 
Vid frågan om när en ungdom är mogen för att bestämma över sin egen sexualitet 

finner kuratorerna det svårt att definiera vad mognad är. Beskrivningar som en viss 

”magkänsla” och vad för intryck ungdomen ger är det som tydligast formulerar 

mognad.  

 

Jag tänker vad som är tidigt beror ju också på individen. På tjejen eller killen, 

vem det är man har framför sig, om du tänker ”oj det är tidigt”. Det beror ju inte 

bara på åldern, jag kan ju sitta med en 14 åring och tänka ”ok hon eller han är 

14 år, men det känns inte liksom oj det är tidigt”, förstår du vad jag menar? 

(kurator nr 1) 

 

Mognad beskrivs här som en känsla kuratorn får av den ungdom som kuratorn möter, 

det vill säga att mognad tolkas ut ifrån kuratorns uppfattning av ungdomen. Likt vad 

Helmius (2000) säger, lämnas ungdomen och den vuxna till att själva finna ut när 

ungdomen är mogen och när det är ”rätt” och ”lagom” för ungdomen att ha sex. 
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Kuratorerna pratar även om vilket socialt sammanhang ungdomen befinner sig i och 

huruvida ungdomen är i ett fast förhållande eller inte, vilket också blir en del av 

mognadsbegreppet. Kurator nr 2 säger så här: 

 

Sen kan man väl tänka, liksom, 15 år och över så känns det ju mer okej, men 

kommer det en 12-13 åring så är det ju klart att man tänker ett steg extra. Sen 

beror det ju på tänker jag, har man haft en sexualdebut med en partner, man 

har ett förhållande, då är det kanske lättare att tänka, det blir mer ok än om det 

är en 13 åring som lever vind för våg och idéer, då känns det ju väldigt tidigt för 

att vara 13, medan om samma sak händer en 15-16 åring, så även om det 

väcker tankar så blir det kanske inte samma oro som för 13 åringen. 

  

Kuratorn kopplar in ålder som en del i mognadsbegreppet, men beskriver ändå 

skillnaden i huruvida ungdomen är i ett förhållande eller inte. Här finns en koppling till 

kärlekskomplexet som Giddens (1995) skriver om. Om ungdomen befinner sig i ett 

kärleksförhållande försvaras den sexuella relationen och ungdomen anses mer 

mogen för att ta del av en sexuell relation än någon utan förhållande. Helmius (2000) 

skriver om samhällets kontrollering av sexualitet genom att skapa föreställningar om 

vad som är rätt och naturligt och dessa föreställningar leder till normer och regler för 

sexuellt beteende. Även om det är så att den” rena” relationen (Giddens 1995) börjar 

skönjas, lever den normativa bilden och den självklara tvåsamheten kvar, vilket blir 

tydligt i kuratorns citat. De senaste åren har kärleksideologin, där kärlek och sex 

legitimerar varandra, börjat tappa fäste hos ungdomar och en mer liberal attityd 

angående sex utan kärlek har växt fram (Häggström-Nordin 2009). Kuratorerna 

tycker sig se denna förändring, men beskriver att de yngre ungdomarna fortfarande 

söker efter kärleken som legitimerar sex:  

 

Yngre ungdomar som vi träffar i det utåtriktade arbetet, högstadieungdomar, 

generaliserar lite här, de har det här idealet om att träffa en partner, pojkvän, 

flickvän, vi ska vara tillsammans och sen ska vi ha sex (kurator nr 2). 

 

 

Att kunna se konsekvenser av sitt agerande beskrev samtliga kuratorer som ett 

tecken på mognad. Kurator nr 4 uttryckte sig så här:  
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Jag kan inte säga att jag har tydliga kriterier för vad som är mognad, det 

handlar om impulser av att, det här är nått som inte han eller hon vill riktigt. Det 

låter ju vagt att basera det på det, men ..eh.. Det handlar väl också om att 

kunna se konsekvenser av sitt handlande, det är viktigt, ”vad händer om jag blir 

gravid, hur hanterar jag det, kan jag prata med föräldrar om det” (kurator nr 4). 

 

 

Mognad i detta fall blir hur väl ungdomen kan formulera sina tankar och funderingar. 

Ungdomens resonemang kring oförutsägbara händelser blir i detta fall det centrala.  

Mognad framställs också som ungdomens egen lust och drift. Kurator nr 2 beskriver 

det så här: 

 
Ja det här om hur väl man tar hand om sig. Alltså det här, att kunna, att det är 

nått man kan säga ja till, ”men jag vill det här för att jag, jo det här känns rätt för 

mig, ja jag vill”. Ja att det är det, man pratar ju mycket om att man ska lära sig 

att säga nej, men jag tycker också att det är viktigt att kunna säga ja, att ta 

ställning till ”jo detta är något jag vill, jag gör inte för att du vill, jag vill detta” hitta 

sig själv i den rollen, då tycker jag att man är önskvärt mogen för sex. 

 

I citatet ovan framställs mognad som ungdomens egen vilja och mod till att säga ja till 

sex. Att ungdomen skall våga stå för sin sexualitet och sin lust blir i detta fall 

kännetecknet för mognad. 

 

 
6.4.2 Omogen för sex 
 
En vedertagen konstruktion är att ungdomsåren är en svår period där ungdomar 

ligger i gränslandet till att bli vuxna och lära sig att förhålla sig till de normer som finns 

i samhället (Berg 2009). Kurator nr 1 beskrivning av första delen av 

ungdomsperioden och dess svårigheter följer denna konstruktion: 

 

 
Jag tänker en hel del när de är 13-14 år, man har en massa nyfikenhet och 

massa vilja, men hjärnan är inte riktigt med, alltså, mognad håller man på med 

hela livet, men om vi tar just de åldrarna, att man vill och kan så mycket, men 

man är inte riktigt med, liksom tankemässigt. Det kan ju bli ett problem. Man 

agerar men sen ”ojojoj hur blev det här nu”, ja man förstår inte riktigt vad man 

ger sig in i. Jag tänker att det kan du säker komma ihåg själv också. Vissa 
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situationen som när man tänker tillbaka på dem med lite vuxnare ögon så 

tänker man ”ojojoj hur blev det där och hur tänkte jag, tänkte jag ens över 

huvudtaget?” 

 

Beskrivningen kuratorn gör blir till den läroprocess som sker i ungdomstiden innan 

den unge är mogen nog att förstå sitt eget bästa och ur ett socialkonstruktionistiskt 

synsätt kan detta tolkas som att den vuxna görs till ”bättre vetande”.   

 

Ordet lust kommer upp när vi under intervjuerna pratar kring sex och mognad. 

Gerholm (2002) talar om lusten som lustfyllda upplevelser och att lust och njutning 

näst intill har blivit en plikt i samhället. Kuratorerna pratar om lust som både bra och 

dåligt. Lusten kan verka inom ungdomen eller som påtryckning utifrån. Kurator nr 4 

talar om lust och tidig sexualdebut:     

 

Att det som handlar om för tidig sexualdebut, vad har man för skäl, vad är det 

som driver en till att ha sex för första gången. Är det en egen längtan och lust 

eller är det någon annans längtan eller lust som driver en? Och det är väl det 

senare som handlar om det är för tidig sexualdebut (kurator nr 4). 

 

   
Kuratorn separerar den ”mogna” lusten som kommer inifrån, den lust som legitimerar 

sexualdebuten, från lusten som kommer utifrån. Tidig sexualdebut kopplas då ihop 

med påtryckningar utanför ungdomen.    

  

7. Slutdiskussion  

 

Jag kommer i denna slutdiskussion sammanfatta och resonera kring det material jag 

har behandlat i min analys och de tankar som har växt fram under arbetes gång.  

 

Ungdomsmottagningen framställs i min analys som en frizon och en tillflyktsort för 

ungdomar. Ett ställe som enbart är till för dem, med vuxna som är lyhörda och icke 

moraliserande. Alla ungdomar har rätt att få komma till tals och inga problem är för 

små. Denna bild som kuratorerna skapar om ungdomsmottagningen hör ihop med 

den bild som ungdomsmottagningen i stort vill sända ut (FSUM 2002).  
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Kuratorernas roll lyfts fram som centrala och kuratorerna framställer sig som trygga 

vuxna som inte är rädda för att bemöta ungdomar i deras frågor kring sexualitet och 

livet i sig. Detta är den sanning och konstruktion som byggs upp av 

ungdomsmottagningen vilken är mer eller mindre vedertagen. Vad som då blir svårt 

för oss att se är att ungdomsmottagningen även har en annan funktion än den trygga 

och fördomsfria zonen för ungdomar. Ungdomsmottagningen fungerar också som en 

institution som kontrollerar och upprätthåller de normer och föreställningar kring 

sexualitet som finns i samhället.   

 

Även om dagens samhälle har en tillåtande sexualsyn finns det fortfarande regler för 

hur det sexuella beteendet bör se ut (Helmius 2000). I intervjuerna framställer 

kuratorerna ungdomsmottagningen som en fördomsfri plats där personliga 

värderingar stannar vid dörren, men ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är detta 

omöjligt. Det ”risk och skyddsprat” som kuratorerna använder sig av kan också 

omvandlas till kontroll av ungdomen och dess sexuella förehavande. Ungdomars 

inträde i en ”vuxen sexualitet” övervakas av olika institutioner och 

ungdomsmottagningen fungerar som en av dem.       

 

Helmius (2000) skriver om den ”konventionella bilden” av ungdomar och sexualitet. 

Den konventionella bilden handlar om hur ungdomar fäster större vikt vid 

kompisarnas åsikter än föräldrarnas och dras in i sexuella aktiviteter på grund av brist 

på meningsfull och mer lämplig sysselsättning. Den sexuella aktiviteten tillsammans 

med ungdomens svårighet att finna sig till rätta i tillvaron skulle kunna leda till 

promiskuöst beteende som både är fult ur samhällets perspektiv och en fara för 

ungdomarna själva. Innebörden i detta kan enligt Helmius (2000) tolkas som om att 

ungdomarna skaffar sexuella erfarenheter utan att egentligen vilja det. Skulle 

ungdomarna istället lyssna mer på sina föräldrar skulle de inte bli inblandade i 

sexuella aktiviteter och på detta sätt må bättre. I slutändan innebär detta att unga 

människor inte är mogna för att ha sex. Jag skulle vilja använda mig av denna bild 

när jag vi går in på kuratorernas beskrivningar av när man är mogen och omogen för 

sex. Att ungdomsåren är en besvärlig period är en sanning och konstruktion som alla 

håller med om (Berg 2009) vilket följer Helmius (2000) bild av tonåren och som 

kurator nr 1 skapar i sin beskrivning av ungdomar. Enligt kuratorn vill ungdomar så 
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mycket, men har svårt för att förstå konsekvenserna av olika händelser. Min tolkning 

av detta är att ungdomen anses ha för lite livserfarenhet, en omogenhet, för att veta 

vad som är bäst för honom eller henne och det bästa vore om ungdomen lyssnade 

på den vuxnas erfarenheter.  

 

När en ungdom är mogen för en sexuell relation beskrivs det också ur ett 

vuxenperspektiv. Kuratorerna har svårt att formulera vad mognad är och beskriver 

det som en ”magkänsla” de får när de träffar ungdomen. I analysen säger kurator 3 

att det känns mer okej för en 13 åring att debutera sexuellt om ungdomen är i ett 

förhållande jämfört med en 13 åring som inte är i ett förhållande. Kärlekskomplexet 

rättfärdigar det ena sexuella alternativet mer än det andra och visar på att barn 

socialiseras in i föreställningen om förhållande och sex som företeelse.  

 

På socialhögskolan finns inte mycket utrymme för att diskutera sexualitet och 

samhällets föreställningar kring detta som det kanske borde. Sexualitet är något stort 

och viktigt i mångas liv, vilket innebär ett stort ansvar för socionomer när man arbetar 

med så pass normativa frågor som sexualitet. I min analys kan man se vissa 

svårigheter med hur kuratorerna förhåller sig till ungdomars sexualitet och 

moralisering. Kuratorerna beskriver hur de skiljer på ”privata” värderingar och inträder 

ett professionellt förhållningssätt på arbetet, men vad som glöms bort är samhällets 

ålagda moral som följer med i varje möte.  

 

7.1 Förslag på fortsatt forskning 

 

Ett ämne jag inte har vidrört är genus och könsaspekter. Detta är ett medvetet val 

och samtidigt ett ämne som inte uppkom i större omfattning under intervjuerna. Den 

intervju där könsaspekter talades mest om var intervjun med den manliga kuratorn. 

Jag finner detta väldigt spännande och skulle kunna tänka mig att en framtida studie 

omkring genus hade varit givande.     
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9. Bilaga 

9.1 Intervjuguide 

 
Börjar med att presentera min uppsats lite närmre och hur lång tid intervjun kommer 
beräknas ta. 
 
Frågar hur länge personen har jobbat på ungdomsmottagningen, trivsel och så 
vidare.  
Fortsätter med frågan vad kuratorn tror att ungdomsmottagningen betyder för 
ungdomar och hur kuratorn tror att det känns för ungdomar att komma hit? 
 
Vad är tidig sexdebut? 
När anser du som kurator att en person är redo för sexuellt självbestämmande? 
Hur definierar du mognad i förhållande till sexualitet? 
 
Hur upplever du din roll som kurator i mötet med ungdomar som kommer för att prata 
om sex och relationer?  
Hur pratar de ungdomar du träffar omkring sex och relationer? 
Hur förhåller du dig till deras prat och funderingar kring sex? 
  
Hur tänker du kring ungdomars inställning till sex? 
Tror du att samhället har en annan syn på ungdomars sexualitet än ni på 
ungdomsmottagningen?  
 
 
 


