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Abstract 
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and how they obtain information about sex and relationships. 

Supervisor: Lars Harrysson  

Assessor: Tina Mattsson 

 

The aim of this study was to look further in to how adolescents perceived their 

primary schools sexual education and other sources of information on the matter. 

We wanted to find out how they valued and choose between the different kinds of 

sources they encountered. We also wanted to find out if there were any differences 

or similarities in how boys and girls searched for information. We used a 

qualitative research method and conducted six interviews, two individual and four 

group interviews with a total of twelve respondents, five boys and seven girls. 

During the interviews we had an interviewguide that would help us to stay 

focused on the purpose and assist us if followup-questions would be needed. The 

results of the interviews were decoded using our inquires. Conclusions drawn 

from the results were that the adolescents did not have much trouble guiding 

themselves through the maze of information. Internet turned out to be a very 

important tool they used to find information on their own. How they perceived the 

sexual education in primary school turned out to be were they differentiated most 

from each other. This due to the fact that this education in itself differentiated in 

quality between the various schools they attended to.  

 

Key words: sexual education, Internet, sources, information, adolescents.  
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Förord 

 

Vi skulle vilja börja med att ge ett stort tack till vår handledare Lars Harrysson för 

att ha bidragit med värdefulla tips och som peppat oss och trott på våra idéer. Vi 

vill även tacka personalen på den skola vi besökt. Vi är glada att ni tog er tid att 

hjälpa oss att komma ut i klasserna och presentera vår idé. Sist men inte minst vill 

vi tacka de ungdomar som ställde upp och deltog i våra intervjuer. Det var väldigt 

intressant och lärorikt att lyssna på era tankar och funderingar! 

 

Utöver detta vill vi tacka den trogna skara klasskamrater som stått ut med vårt 

sällskap under den här tiden. Vi vill även passa på att tacka varandra för ett gott 

samarbete! 

 

 

Helsingborg, Maj 2012 

Karin Blom och Matilda Skoglund 
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Inledning   

 

Anledningen till att vi valt att skriva om ungdomars informationssökande 

angående sex och relationer är att ungdomssexualitet är ett omdiskuterat ämne och 

det finns mycket intressant litteratur på området. Samtidigt berör detta många och 

hur vida man har kunskap eller inte inom ämnet påverkar dina sexuella 

upplevelser resten av ditt liv. Trygg och säker sexualitet samt en god reproduktiv 

hälsa är en av elva delar i riksdagens folkhälsopolitik som antogs 2003. ”Med en 

trygg och säker sexualitet menas sexuellt välbefinnande, och en sexualitet fri från 

negativa konsekvenser, fördomar, diskriminering, tvång och våld.” (Jonsson & 

Pettersson 2009 s 315). Vi har behandlat detta ämne då vi varit intresserade av hur 

ungdomarna själva ser på de olika informationskällor de kommit i kontakt med 

och på vilket sätt de på egen hand värderar denna information.   

 

Problemformulering 

 

Vi lever i ett samhälle där vi ständigt möts av information från olika håll. I takt 

med detta har inställningen till sex blivit mer öppen och informationen mer 

tillgänglig (Magnusson & Häggström-Nordin 2009). Sexualundervisning är 

obligatorisk i grundskolan och ungdomsmottagningen finns tillgänglig i de flesta 

städer. Samtidigt ökar tillgången på ”alternativa” kunskapskällor som internet och 

olika former av diskussionsforum dit ungdomar vänder sig för information 

(Daneback & Månsson 2009). Att ha många valmöjligheter när det kommer till 

källor för information kan både skapa förvirring samt öppna dörrar. Berg (2009 s 

35) hänvisar till forskning av bland annat Järvinen och Bertilsson (1998) och 

skriver att en individs sexualitet utvecklas genom interaktion med andra: 

”Sexualitetsskapandet sker givetvis inte i ett socialt och kulturellt vakuum utan i 

relation till en speciell tidsperiod, kultur, situation och plats”. Exempelvis sker 

mycket av informationsutbytet och den sociala interaktionen i skolan.  
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Sexualundervisning i grundskolan har varit obligatorisk sedan 1956 men har 

under senare år fått kritik för brister som upptäckts genom undersökningar där 

man kunnat se att den skiljer sig åt i kvalitet skolor emellan (Nilsson 2009). En 

anledning till detta kan tänkas vara att sex och samlevnad inte är obligatoriskt som 

ämne på lärarutbildningen med undantag för de som läser till grundskolelärare 

årskurs fyra-sex. I övrigt är det upp till varje högskola och universitet hur man 

väljer att prioritera ämnet på utbildningen (Olsson, e-post 2012-05-07). 2009 

lämnade Socialdemokraterna in en motion till riksdagen där man ville att 

regeringen skulle se över förutsättningarna för att införa ämnet som obligatoriskt 

på hela lärarutbildningen samt regelbundet gå in och granska och utvärdera 

skolans sex- och samlevnadsundervisning. De fick dock avslag på båda 

motionerna (Sveriges Riksdag 2012). I och med att sex- och 

samlevnadsundervisningen hamnat längre ner på prioriteringslistan har sökandet 

av information blivit en mer individualiserad process och ungdomar förväntas ta 

ett större ansvar för att forma sin egen sexualitet. Detta har även att göra med 

tidsandan i den moderna västvärlden där individen istället för kollektivet sätts i 

centrum (Bäckman 2003).  

 

Att vara ung handlar i många avseenden om att skapa en identitet och tillhörighet. 

En stor del av detta handlar om sexualiteten (Hammarén 2007). Författaren 

skriver att den verklighet ungdomar växer upp i idag är mångtydig och att synen 

på ungdomssexualitet formas av en mängd motstridiga diskurser. Han menar att 

ungdomar idag uttrycker både konservativa och subversiva åsikter i ämnet. Ett 

exempel på detta är synen på den romantiska kärleken och huruvida detta är 

nödvändigt för en sexuell relation. Den traditionella synen på könen som helt 

olika, med olika sexuella behov håller också på att luckras upp. Detta samtidigt 

som det finns tydliga tendenser hos ungdomar att hålla fast vid de traditionella 

genusmönstren (ibid.).  
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Syfte och frågeställningar  

  

Syftet med undersökningen är att beskriva ungdomars uppfattning om skolans 

sexualundervisning samt betydelsen av andra källor till information om sex och 

samlevnad.  

  

Hur uppfattar ungdomarna skolans sexualundervisning? 

Vart söker sig ungdomarna på egen hand för att få information om sex och 

samlevnad?  

Hur värderar och väljer ungdomarna information utifrån olika källor? 
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Bakgrund och tidigare forskning 

 

Efter att vi börjat söka litteratur angående ungdomars informationssökande om 

sex och relationer har vi upptäckt att det finns otroligt mycket forskning och 

undersökningar. Nedan kommer vi att redogöra för hur skolans sexualkunskap sett 

ut historiskt samt utvecklingen till hur den ser ut idag. Eftersom vi även velat 

belysa hur ungdomarna själva söker information kommer vi nedan redogöra för 

forskning angående bland annat internet och pornografi som kunskapskällor.  

 

Bakgrund för skolans sex- och samlevnadsundervisning  

 

När sexualundervisningen infördes 1956 var det med syftet att eleverna skulle få 

undervisning i ämnet på olika nivåer i de olika årskurserna under grundskoletiden. 

Men av bland annat ekonomiska orsaker har ämnet glidit ner på 

prioriteringslistan. Grundskolans sexualundervisning ligger enligt läroplanen på 

biologilektionerna (Skolverket 2011). Rötterna är starka vilket kan bidra till att 

undervisningen hänger kvar vid det biologiska. Man har märkt att detta gör att den 

upplevs som bristfällig då ungdomar idag vill veta mer om relationer och kärlek 

(Häggström-Nordin 2009). Men trots skolans tyngdpunkt på det biologiska visar 

nya studier att bara tre av tio svenska ungdomar använde kondom vid senaste 

samlagstillfället (Tikkanen, Abelsson och Forsberg 2011). Om man tittar ca 15 år 

tillbaka så kan man se att sexualundervisningen har minskat kraftigt i de svenska 

skolorna. Detta för att man under 1990-talet gjorde nedskärningar inom skolorna 

på grund av ekonomin. Man kunde då tydligt se att tonårsaborter och klamydia 

var något som ökat sen dess (Edgardh 2002). Dock visar Socialstyrelsens senaste 

statistik att antalet tonårsaborter är på väg neråt (Socialstyrelsen 2012). Nilsson 

(2009) var huvudansvarig för en undersökning angående åttio svenska skolors 

sex- och samlevnadsundervisning under hösten 1999. Hon gjorde sedan en 

uppföljning på denna rapport 2005 när kursplanerna reviderades. Resultatet var att 

vissa av de skolor de besökt under 1999 hade gjort stora förändringar i 

kursplanerna för sex och samlevnad. Det visade sig dock att flera av skolorna inte 

hade gjort några förändringar alls för att förbättra den typen av undervisning då de 
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varit tvungna att prioritera annat (ibid.).  

 

Skolans roll i ungdomars inhämtande av kunskap är viktig. Det finns tydligt 

utformade riktlinjer för hur skolans sexualkunskap ska se ut och vad den ska 

innehålla. Man har dock i ett antal studier upptäckt att ungdomar inte får 

tillräcklig information av skolan och debatten om att införa detta ämnesområde på 

lärarutbildningen är något som RFSU – riksförbundet för sexuell upplysning, 

jobbat mycket med (Häggström-Nordin 2009). Läroplanen för sex- och 

samlevnadsundervisningen innefattar både grundskolan och gymnasieskolan och 

ska finnas med från årskurs fyra och uppåt. Tanken är att man ska kunna trappa 

upp den för att ge eleverna den kunskap de behöver. I de tidigare årskurserna, 

alltså fyra-sex, ligger undervisningen på grundnivå och rör ”människans pubertet, 

sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, 

kärlek och ansvar.”(Skolverket 2011 s 25). Tanken här är att man ska ta upp 

värdefrågor kopplade till sex- och samlevnad och ge en ökad förståelse och 

kunskap om att människors sexualitet inte nödvändigtvis ser lika ut för alla (ibid.). 

I årskurs sju-nio återkommer samma ämnen men man går här även in på 

reproduktion och sexualitet och kopplar detta till hälsa. ”Genom att eleverna får 

möta metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade 

graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv kan de 

rustas med kunskaper för att ta ansvar för sin egen sexuella hälsa.”(Skolverket 

2011 s 25-26). Syftet är att ge eleverna kunskap om att frågor som rör sexualitet 

ofta kan leda till konflikt och att det ser olika ut världen över när det kommer till 

bland annat möjligheter att skydda sig. Man försöker anlägga ett 

samhällsperspektiv (Skolverket 2011).  

 

Anledningen till att staten införde sexualkunskap som obligatorisk i skolan var 

från början mer politisk då man ville forma människors sexualitet utifrån vad som 

ansågs vara korrekt. Man ville också kontrollera oönskade graviditeter och 

spridning av könssjukdomar. På grund av detta anlade man en mer problematisk 

och hälsofarlig syn på sexualiteten i undervisningen och lade mindre fokus på 

kärlek och relationer. Man ansåg också att sexualundervisningen skulle vara 

riktad mot flickorna, att det var de som behövde bildning i ämnet för att kunna 

skydda sig mot det manliga könets starka sexualdrift som beskrevs som något som 
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inte gick att tygla. Man ansåg att det var kvinnans ansvar att veta hur hon skulle 

hantera mannen (Bäckman 2003).  

 

Men undervisningen inom ämnet har kommit en bra bit på vägen när det kommer 

till att möta de behov som finns. En vilja finns idag att bland annat skydda 

ungdomarna mot det brus som finns runt omkring dem och för att hjälpa dem få 

en rätsida på frågor och tankar som de har (Bäckman 2003). Enligt läroplanen ska 

undervisningen inte enbart handla om det biologiska, skydd mot könssjukdomar 

och oönskade graviditeter etc., utan innefattar nu även relationer och 

identitetssökande (Skolverket 2011). Trots detta är sexualundervisningen landet 

över ojämn på grund av bristande kunskap bland lärarna (Ahlberg et.al. 2001).  

 

Genus i skolan 

 

Genusforskare menar att lärarna måste vara uppmärksamma på vad de inkluderar 

respektive exkluderar när de är delaktiga i normalitetsskapande processer. Studier 

som gjorts visar att lärare har svårt att hantera situationer på likartade sätt 

beroende på om det rör sig om killar eller tjejer. De beter sig helt enkelt olika mot 

respektive kön och förväntningarna på eleverna är inte desamma (Hedlin 2010). 

Mycket forskning har gjorts på senare tid där man kopplat samman genus och 

kränkande behandling i skolan och samspelet som sker där mellan elever och 

lärare. Man menar återigen att det är där, i skolan, som en viktig grund läggs 

(ibid.). Sexualundervisningen som introduceras för eleverna i årskurs fyra 

innefattar bland annat jämställdhet (Skolverket 2011). Det Hedlin (2010) menar 

här är att lärarna brottas med hur man ska hantera olika situationer som kan uppstå 

beroende på om det rör sig om tjejer eller killar. Detta gör enligt författaren att 

jämställdhet i sexualundervisning inte alltid är helt lätt.   

Internet som kunskapskälla 

 

Att söka svar på frågor om sex och samlevnad på internet är vanligt bland 

ungdomar. Enligt en enkätundersökning om unga människors sexuella aktiviteter 

online var kunskapssökande den vanligaste aktiviteten bland kvinnorna. Männen 



 12 

svarade i högre utsträckning att de tittade på pornografi och flirtade med andra. 

Kunskapssökande om sex var den tredje vanligaste aktiviteten inom ramarna för 

studien bland männen (Ungdomsstyrelsen 2009). Bland kvinnorna var den 

vanligaste anledningen till kunskapssökande att få kunskaper kring sin kropp. 

Bland männen var det främst för att få information om hur man har sex.  

 

C.J Pascoe nämner i sin artikel Resource and risk: Youth Sexuality and new media 

use (2011) den ”moralpanik” många vuxna ger uttryck för när det kommer till 

ungdomars användande av den nya tekniken. Författaren menar att internet spelar 

en central roll för ungdomarnas sociala, romantiska och sexuella liv och att det 

även utgör en viktig del av de ungas kunskap om sexuell hälsa och identitet. Fler 

undersökningar nämner den här typen av ”generationsklyfta”. Ungdomsstyrelsens 

rapport (2009) lyfter fram forskning som visar att det finns stora skillnader i hur 

den äldre och yngre generationen uppfattar internet och den moderna tekniken. 

Ungdomarna är födda in i en ”redan uppkopplad värld” och har mer kunskap om 

detta än den äldre generationen. En viktig ståndpunkt i rapporten är att ungdomar 

är medvetna om de risker det kan innebära att använda internet i olika syften. Den 

”Nya tekniken” är inte ny för individer som är uppväxta med den (ibid.). 

 

Det finns en rad olika sidor på internet där ungdomar kan ställa frågor om 

sexualitet och relationer, bland annat RFSU:s hemsida, UMO – 

ungdomsmottagningens hemsida och ungdomar.se. Pascoe (2011) 

menar att den här typen av forum är viktiga på grund av den anonymitet de 

erbjuder. Ungdomar kan även känna sig obekväma med att öppet ställa frågor 

angående sexualitet till professionella eller andra vuxna av rädsla att uppgifterna 

ska komma ut (ibid.).  

 

Vi har tagit del av rapporten Ungdomars frågor om sexualitet (2007) 

sammanställd av Elinor Hansson, socionom och sexualupplysare i RFSU-gruppen 

i Malmö. Rapporten bygger på ungdomars frågor till frågelådan på hemsidan 

komikondom.com och sammanfattar 1773 (reducerade till 1047) frågor ställda 

mellan 2004 och 2006. Ett av de mest intressanta resultaten med studien är att det 

i betydligt högre grad var unga män än unga kvinnor som utnyttjade frågelådan. 

Hela 65% av frågorna var skrivna av killar. Hansson (2007) drar slutsatsen att 

http://www.komikondom.com/
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detta beror på att den här typen av anonymitet tilltalar unga män som inte alls i 

samma utsträckning som de unga kvinnorna vänder sig till ungdomsmottagningen 

för att få svar på sina frågor. Något annat som är viktigt att nämna är den utbredda 

frågan ”Är jag normal?”. Hansson (2007) menar att detta är ett genomgående 

tema som rör allt från könets variation i utseendet till vad man fantiserar om och 

tänder på sexuellt. Frågorna sorterades in i fem olika teman: normalitet, 

prestation, säkrare sex, identitet och medicinska frågor. Gör man en jämförelse 

mellan könen ser frågeställningarna ganska olika ut. Killarnas vanligaste 

frågeområden rörde i första hand frågor om penis, i andra hand frågor om 

könssjukdomar och i tredje hand kondomer. Tjejerna ställde flest frågor om 

könssjukdomar följt av frågor kring graviditet och därefter preventivmedel (ibid.). 

 

Pornografi 

 

Letar man efter forskning angående ungdomars informationssökande om sex tar 

det inte lång stund innan man hittar en uppsjö av böcker och artiklar angående 

ungdomars relation till pornografi. Löfgren-Mårtenson och Månsson (2006) tar 

fasta på att pornografin i Sverige blivit allt mer synlig de senaste åren. De skriver 

om ”pornograferingen” av det offentliga rummet och redogör för hur ungdomarna 

i deras studie uppfattar pornografi och hur de påverkas av detta. Forsberg (2006) 

nämner i sin forskningsöversikt Ungdomar och sexualitet att frågor om pornografi 

idag är självklara när man undersöker ungdomars attityder och erfarenhet av 

sexualitet. Löfgren-Mårtenson och Månson (2010 s 576) redogör för resultaten i 

en kvalitativ studie av ungdomars attityder angående pornografi: ”The results 

from this study illustrate that the cultural script concerning pornography seems to 

have changed from having been regarded as shameful and morally reprehensive to 

something socially accepted.” 

 

Även Häggström-Nordin (2009) visar i en enkätstudie med gymnasieelever att 

pornografikonsumtion är väldigt vanligt. 98% av de svarande killarna, jämfört 

med tre fjärdedelar av tjejerna hade konsumerat pornografi. Här ser vi en ganska 

tydlig trend när det gäller vilka som använder pornografi. Undersökningen visade 

att 30 % av killarna kunde kategoriseras som högkonsumenter medan endast 2 % 
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av tjejerna räknades till samma kategori (ibid.). Även attityder kring pornografi 

och upplevelser av att använda sig av detta ser olika ut när man pratat med tjejer 

och killar. Löfgren-Mårtenson och Månson (2006) sammanfattar den samtida 

svenska och internationella forskningen och menar att nästan alla kommer fram 

till samma saker vad gäller skillnader mellan könen. Tjejer är noga med att 

framhålla att pornografi är kvinnoförnedrande och kan påverka de som tittar 

negativt. En viss ambivalens kan dock skönjas då tjejer trots detta kan finna 

pornografi spännande och upphetsande. Killar är mer positivt inställda och menar 

att pornografin är inspirerande och stimulerande. Både tjejer och killar uttrycker 

att det är mer tabu för tjejer att titta på pornografi (ibid.). 

 

Frågan huruvida ungdomar använder pornografi som kunskapskälla när det 

kommer till den egna sexualiteten är viktig för vår undersökning. Häggström-

Nordin (2009) hänvisar till sin egen undersökning från 2005 där man tillfrågat 

gymnasieungdomar hur de ansåg att pornografi påverkade sina egna och andras 

sexualvanor. Hälften av de unga männen och en tredjedel av kvinnorna svarade att 

de blev inspirerade och fick nya idéer av pornografi. En tredjedel av de unga 

kvinnorna och sju procent av de unga männen ansåg också att osäkerhet och krav 

kunde komma till följd av denna påverkan (ibid.). Löfgren-Mårtensons och 

Månsons (2006) undersökning om pornografi visar att många av ungdomarna 

menar att sex- och samlevnadsinformationen i skolan var så dålig att pornografin 

istället fick statuera exempel. Detta innebär inte att ungdomarna använder sig av 

den här typen av ”kunskap” oreflekterat. De menar att de får tips om nya 

ställningar och tekniker men betraktar ofta innehållet som överdrivet och ibland 

falskt (ibid.). 

 

Löfgren-Mårtenson och Månson (2006 s 136) skriver att det inte finns några klara 

och entydiga belägg för att det finns samband mellan konsumtion av pornografi 

och sexuellt beteende. Det som däremot kan vara viktigt att belysa är att de flesta 

ungdomarna i deras egen studie tror att pornografi påverkar människor på ett eller 

annat sätt. Många framhåller dock att de själva ”klarar sig” relativt ”oskadda”, 

med intakt sexuell självkänsla, tack vare olika verksamma förhållningssätt.” 

Johannson (2007) framhåller att pornografi är en del av ungdomarnas vardag men 

att de inte är några offer eller slavar under medias påverkan. Han menar tvärtemot 
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att unga idag lär sig att använda och navigera i medielandskapet. 

 

Diskussionsforum 

 

Vid sidan av de forum på internet där unga kan ställa frågor om sexualitet till 

yrkesverksamma inom området existerar även olika diskussionsforum. Två av 

dessa är flashback.org och forumet på ungdomar.se. Sidorna riktar sig till olika 

målgrupper men har den gemensamma nämnaren att vem som helst kan bli 

medlem och anonymt diskutera bland annat sex och samlevnad. Sidorna 

innehåller diskussioner om allt från relationsproblem till frågor om olika 

sjukdomar, hur man får den där tjejen att bli intresserad, om ens sexuella fantasier 

är normala och så vidare. Tilläggas bör att man inte måste vara en aktiv medlem 

på forumen för att ta del av det som diskuteras. Månsson och Daneback (2012) 

använder sig av begreppet lurking för att beskriva den aktivitet som går ut på att 

endast passivt ta del av diskussionerna på dessa forum. Den här typen av nya 

arenor gör det möjligt att snabbt få en uppfattning om vad ”vanliga människor” 

har för åsikter i olika frågor. Efter att ha tittat igenom forumen har vi sett att trådar 

med frågor av typen ”Hur många sexpartners är ok?” och ”Varför vill tjejer bli 

dominerade?” är vanliga. Det finns en vilja att ta reda på vad som anses normalt 

samt att få förklaringar på olika fenomen (ibid.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.flashback.org/
http://www.ungdomar.se/
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Metod 

  

Vi har använt oss av kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer i vår 

uppsats. Anledningen till detta är att vi varit intresserade av att ta reda på hur 

ungdomarna själva upplever informationsflödet om sex och relationer och hur de 

själva orienterar sig i ämnet. Bryman (2011 s 362) menar att den här typen av 

forskning ofta handlar om att försöka ”komma bakom det yttre skenet”. Vi tror att 

en kvantitativ studie i form av enkäter hade misslyckats med just detta. Risken för 

bortfall och oseriösa svar vid en enkätundersökning är andra faktorer som lett oss 

in på den kvalitativa banan. Vårt syfte har inte heller varit att få fram 

generaliserbara data utan snarare ett försök att belysa hur olika källor till 

information når fram till olika ungdomar. Dock inte sagt att likheter inte skulle 

vara av intresse. Att metoden i sig dessutom är flexibel och lätt att anpassa till hur 

intervjun utvecklar sig (Bryman 2011) har också bidragit till att vi valde den 

semistrukturerade intervjun. Vi har resonerat så på grund av att hur man pratar och 

vad man känner sig bekväm att prata om kan skilja sig ganska mycket när det 

kommer till detta ämne, ung som vuxen. Att använda sig av semistrukturerade 

intervjuer underlättar då att hålla samtalet på den nivå som den intervjuade känner 

sig bekväm med. ”Den här typen av intervjuer gör det möjligt för de tillfrågade att 

besvara frågorna i egna termer…” (May 1997 s 151). För att kunna behålla fokus 

under intervjuerna har vi hållit oss till en intervjuguide där vi skrivit ner 

grundläggande frågeställningar vi velat få besvarade under varje intervju. Som 

inspiration till denna har vi använt oss av Brymans (2011) råd inför utformningen 

av intervjuguider. 

 

Urval och tillvägagångssätt  

Vi har avgränsat vår undersökning till ungdomar som är myndiga. Detta är ett 

etiskt övervägande vi gjort då frågor med sexuell karaktär kan vara av känslig 

natur. Ytterligare en anledning till att vi avgränsat oss till myndiga ungdomar var 

för att vi skulle kunna kringgå momentet att ta kontakt med vårdnadshavare då 

detta är tidskrävande. Vi har dessutom gjort ett antagande om att artonåringar har 

varit i kontakt med fler informationskällor och har mer erfarenhet om ämnet än de 
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som är några år yngre. Vi är medvetna om att detta är en retrospektiv 

undersökning i förhållande till vår frågeställning angående skolans sexualkunskap 

och att vissa detaljer kring detta kan ha fallit i glömska och eventuellt konstruerats 

om i relation till nya erfarenheter. Men av anledningarna vi har nämnt ovan valde 

vi att ha myndiga ungdomar som respondenter.  

 

Vi har utgått från ett målinriktat urval för att kunna intervjua personer som är 

relevanta för våra forskningsfrågor (Bryman 2011). Vi är medvetna om att ett 

målstyrt urval gör att de data vi fått in inte är generaliserbara till en population, 

men som vi nämnt innan har inte detta varit målsättningen för vår undersökning. 

Antalet intervjupersoner har även det styrts av den tidsram vi arbetat efter. Från 

början hade vi tänkt intervjua sex stycken ungdomar, tre tjejer och tre killar. Men 

efter diskussion med vår handledare kom vi fram till att för att få ett mer 

mångsidigt resultat hålla oss öppna för att prata med fler. Slutligen träffade vi tolv 

ungdomar, sju tjejer och fem killar.  

 

Då vi har kontakter på en gymnasieskola i Skåne hörde vi av oss till dem i syfte 

att kunna utföra våra intervjuer med ungdomar på skolan. Dessa kontakter har vi 

använt oss av för att få tillträde till vad Bryman (2011) kallar för en sluten icke-

offentlig miljö. Vi tog kontakt med skolan via mail och de ställde sig positiva till 

vår förfrågan. Det dröjde ett tag innan vi fick klartecken om hur vi skulle ta 

kontakt med ungdomarna men efter en tids väntan fick vi besked om att vi var 

välkomna. Våra kontakter på skolan valde ut två klasser åt oss som vi gick ut i för 

att presentera vår idé. Vi fick chansen att möta ungdomarna i anslutning till 

lektionstillfällen där lärarna avsatt tid för vår presentation men även för de 

eventuella intervjuerna. Lärarna var inte närvarande under våra presentationer. Vi 

hade planerat att boka in intervjuer senare under veckan men eftersom tid fanns i 

anslutning till presentationen och eleverna ställde upp hann vi göra intervjuerna 

samma dag. Detta bortsett från en sista intervju som vi genomförde några dagar 

senare. Anledningen till detta var könsuppdelningen och att fler tjejer än killar 

ställt upp under det första tillfället. Tilläggas bör att den sista intervjupersonen 

inte tillhör någon av de två klasserna vi besökte under det första tillfället. Han 
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tillfrågades i efterhand av en av våra kontakter på skolan då hon trodde att han var 

intresserad av att delta och tyckte om att diskutera den här typen av frågor. Vi 

kommer att beröra detta närmare i slutdiskussionen. Det enda bortfall vi hade var i 

den första klassen där två tjejer valde att avlägsna sig medan de väntade på deras 

tur. Vi har funderat över hur vår empiri påverkats av att endast intervjua 

ungdomar som själva visat intresse för att delta. Vilka röster har vi missat när vi 

bett våra kontakter att välja ut klasser med elever de tror varit intresserad av våra 

frågeställningar? Våra intervjupersoner gav alla uttryck för att ha egna 

erfarenheter om de olika områden vi velat diskutera. Vår empiri hade antagligen 

sett annorlunda ut om vi fått ta del av mindre erfarna elevers berättelser. 

 

Från början hade vi tänkt ha individuella intervjuer för att ungdomarna inte skulle 

påverka varandra i de svar de gav. Men efter diskussion med vår handledare kom 

vi fram till att hålla detta öppet och vid intervjutillfällena fråga ungdomarna på 

viket sätt de skulle föredra att delta. Anledningen till att vi valde låta ungdomarna 

själva bestämma hur vida de ville vara själva eller i grupp var att de skulle känna 

sig så bekväma som möjligt i situationen i enlighet med samtyckeskravet (Bryman 

2011). Detta resulterade i att två av ungdomarna valde att ställa upp på 

individuella intervjuer, två gjordes i grupper om tre och två i grupper om två. Hur 

de valde att dela upp sig är intressant ur ett genusperspektiv. De som valde att bli 

intervjuade ensamma var killar båda två. De som valde att ställa upp tillsammans 

med andra gjorde detta tillsammans med klasskamrater av samma kön förutom en 

grupp med två tjejer och en kille. Vi har funderat mycket kring hur samtalen 

skulle ha utvecklats om ungdomarna valt att delta i mer blandade grupper. Även 

om vi var medvetna om risken och ibland fick känslan av att ungdomarna 

påverkade varandra i sina svar (Bryman 2011) ansåg vi det viktigare att de kände 

sig bekväma i sitt medverkande. Intervjuerna utfördes i en för dem bekant miljö 

som i detta fall var deras klassrum. Vi tog beslutet att utföra intervjuerna 

tillsammans för att på ett bättre sätt gemensamt kunna analysera materialet. 

 

Fördelar med vårt tillvägagångssätt har varit att vi utan svårighet kunnat ta 

kontakt med många elever och på sätt fått tillgång till de ungas upplevelser och 
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åsikter. Vidare har intervjuerna gett oss möjlighet att tolka de svar vi fått då vi 

kunnat läsa in ansiktsuttryck, formuleringar och tystnad. En förtjänst med vår 

intervjuguide var att den har gjort det lätt för oss att få svar på våra 

frågeställningar. Vi har arbetat mycket med dessa och kodat olika frågor till 

respektive frågeställning vilket har bidragit till att vi fått relevanta svar. Att 

genomföra intervjuer har också bidragit till möjligheten att kunna förklara de 

frågor i vår intervjuguide som respondenten inte förstod. Detta upptäckte vi var 

nödvändigt då två av intervjufrågorna ofta missuppfattades av respondenterna. 

Brister som tas upp i metodlitteraturen angående intervjuer är bland annat 

intervjuareffekten (Bryman 2011). Den innebär att faktorer som bland annat kön, 

etnicitet och ålder hos intervjuaren kan påverka de svar man får. När vi reflekterat 

över detta tror vi det kan ha varit en fördel för oss att vi är relativt unga då 

intervjupersonerna möjligtvis lättare kunde relatera till oss på grund av detta. 

Angående könsaspekten tror vi svaren kan ha sett annorlunda ut om vi varit av 

manligt kön. Detta då vi tror att ungdomarna förhåller sig olika till kvinnor och 

män. Vi tror också att vår etnicitet kan ha påverkat då vi intervjuat ungdomar från 

olika kulturer. Även de reaktioner vi som intervjuare gett våra respondenter när de 

svarat kan ha gett ytterligare effekt på vad de fortsättningsvis valt att delge. Vi har 

haft detta i åtanke under intervjuerna och försökt hålla oss så neutrala som 

möjligt. I efterhand har vi dock upptäckt att vi inte alltid har lyckats med detta. 

Något annat vi också uppfattat som en brist var det faktum att vi inte hade någon 

erfarenhet när det kom till att utföra intervjuer. Detta bidrog till att vi var nervösa 

vid de första intervjutillfällena. Detta märktes också på att vi till en början var 

sämre på att ställa följdfrågor och på så sätt inte upplevde samma öppenhet i de 

svar vi fick. När vi utfört några intervjuer så kände vi oss dock säkrare vilket 

också resulterade i att ungdomarna kände sig bekvämare i situationen. Något vi 

också tror hade haft en positiv inverkan på öppenheten i samtalen hade varit att 

träffa ungdomarna vid fler än ett tillfälle. Detta var dock något som inte kunde 

utföras på grund av tidsbrist.  

 

Vi har spelat in våra intervjuer och sedan transkriberat dem. Detta har vi gjort för 

att få ett mer tillförlitligt material. Vi har inte bara varit intresserade av vad 

ungdomarna säger utan även på vilket sätt de säger det. Eftersom vi är två 
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personer som genomfört undersökningen har vi behövt komma överens om hur vi 

ska tolka den data som vi samlat in. Detta är vad Bryman (2011) kallar intern 

reliabilitet och är något som vi varit medvetna om. Därför har vi hela tiden fört 

diskussioner kring hur vi tolkat intervjumaterialet, något vi ibland under denna 

process märkt att vi gjort på olika sätt.  

Etiska överväganden  

  

Vetenskapsrådet (2002) har fyra etiska principer som vi utgått från i samband med 

att vi har intervjuat våra respondenter:  

 

Informationskravet. För att uppfylla detta krav informerade vi dem om vilka vi 

är och vad det är för typ av uppsats. De fick också information om publicering och 

om vart de kan ta del av uppsatsen.  

 

Samtyckeskravet. Respondenterna blev innan intervjun informerade om 

möjligheten att när som helst under studien avbryta sitt deltagande. Vi gav dem 

våra kontaktuppgifter så att de när som helst haft möjlighet att kontakta oss om 

detta skulle behövas.  

 

Konfidentialitetskravet. Med tanke på att det kunde vara känslig information 

som kom upp under intervjuerna var det viktigt att kunna garantera ungdomarna 

anonymitet gentemot andra ungdomar och vuxna. Detta gjorde vi genom att göra 

intervjupersonerna oidentifierbara (Bryman 2011), genom fingerade namn och 

genom att utesluta detaljer som skulle kunna avslöja personens identitet. Vi har på 

grund av detta valt att endast använda oss av ”svenksklingande” namn trots att de 

vi pratat med har olika etnisk bakgrund.  

 

Nyttjandekravet. Vi informerade våra respondenter innan intervjuerna om att det 

insamlade materialet endast kommer att användas i vår undersökning för att sedan 

förstöras. 

  

Något annat som vi ansett viktigt att reflektera över under denna process är vår 
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egen roll och hur vi förhåller oss till våra frågeställningar. Vi har fört en 

diskussion om att det är av stor vikt att vi försöker hålla oss så neutrala som 

möjligt. Detta på grund av att vi insett att våra egna åsikter och erfarenheter ofta 

kommit fram i diskussionerna vi haft. Aspers (2007 s 65) lägger stor vikt vid detta 

när han skriver att: “De flesta menar att det finns en stor fara i om forskaren inte 

skiljer på vad som är och vad som bör vara.” Vi har strävat efter att utforma vår 

intervjuguide på så sätt att våra egna värderingar inte skulle lysa igenom i 

intervjuerna. På grund av att vi är intresserade av ämnet och har egna erfarenheter 

så var det extra viktigt att inte sväva ut i egna åsikter då det var ungdomarnas bild 

vi ville förmedla.  

 

Avgränsningar 

 

Vi har utgått från kategorin ”ungdomar” under färdigställandet av denna uppsats. 

Vi vill dock förtydliga att dessa aldrig kan ses som en homogen grupp och att det 

finns många olika faktorer som skiljer individerna från varandra (Johansson, 

2007). Det finns många olika kategorier som är betydelsefulla när vi ska förstå en 

individ. Dessa kan handla om kön, ålder, klass, etnicitet, sexualitet etc. För att ta 

reda på hur dessa olika faktorer samspelar och skapar olika typer av 

maktstrukturer kan man använda sig av det analytiska verktyget intersektionalitet. 

Detta handlar just om hur olika kategorier samverkar (Mattsson, 2010). 

Ungdomarna i vår undersökning kommer från olika kulturer och har olika 

ekonomiska förutsättningar. Frågor angående sexuell erfarenhet och sexuell 

läggning är givetvis oerhört viktiga i ungdomars liv men för att avgränsa oss har 

vi använt kön och genus som huvudkategori i vår analys.  

 

Arbetsfördelning  

 

När vi arbetat med denna uppsats har vi strävat efter att skriva tillsammans. Dock 

har vi upptäckt att det varit mer tidseffektivt att skriva vissa delar av uppsatsen på 

var sitt håll. De delar vi skrivit var för sig har vi varit noggranna med att läsa 
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igenom tillsammans då vi kommit överens om att vi har ett gemensamt ansvar för 

uppsatsens delar. För att få ett enhetligt språk genom hela uppsatsen har vi strävat 

efter att anpassa oss till varandra samt diskutera om vi upplevt oklarheter i text 

som den andre producerat.  
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Teori 

 

Eftersom vi är intresserade av hur unga tjejer och killar ser på information kring 

sex och samlevnad har vi valt att utgå från en teori där kön, relationer och makt 

och står i fokus. Genusteori är användbar bland annat när man vill undersöka och 

analysera beteenden, attityder och relationer. Något annat vi intresserat oss för är 

vad det finns för likheter och skillnader i sättet ungdomarna söker svar på sina 

frågor och även hur de väljer mellan olika källor. Genom att analysera svaren med 

hjälp av genusteori blir det möjligt att upptäcka mönster och normer i samtalet 

kring sexualitet. 

 

Diskurser om sexualitet  

 

En av de mest citerade klassikerna i publikationer om sexualitet är Michel 

Foucaults Sexualitetens historia – Viljan att veta (2002). Hans utgångspunkt är att 

det inte kan finnas någon ”ren sexualitet”. Istället påverkas människor av de 

diskurser som är rådande i hennes samtid. En tolkning Mattsson (2010 s 28) gör 

när hon beskriver Foucault och hans definition av begreppet diskurs är att vi är i 

behov av ord som kan beskriva det vi upplever och hjälper oss att uppfatta och 

skapa vår omgivning. Han menar att diskursen är en sanningsregim som ”… är 

tvingande och determinerande för vår förståelse.” Genom historien har 

sexualiteten varit bunden till olika sfärer. Tidigare fanns en stark moralisk 

koppling till reproduktivitet och sexualitet utanför dessa ramar ansågs förkastligt. 

Idag diskuteras ofta kopplingen mellan sexualitet och kärlek, något som länge 

ansetts eftersträvansvärt men inte alls ses som självklart längre. Foucault (2002 s 

57) menar även att den förut så enhetliga synen på sexualitet idag ”... splittrats i en 

explosion av olika diskurser som tagit form inom demografin, biologin, 

medicinen, psykiatrin, psykologin, moralen, pedagogiken, den politiska kritiken.”. 

Idag finns alltså en rad olika förklaringar och teorier angående människors 

sexualitet och vad som anses vara ”normalt”. En annan viktig utgångspunkt i 

Foucaults arbeten är tankarna om hur makt och språk hör ihop. Han skriver om 
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hur man talar om sexualitet, vad som anses sjukt och friskt och hur detta påverkar 

människor. 

 

Genusteori 

 

Bakgrund 
 

Ordet ”genus” är latin och betyder ungefär slag, sort, klass och kön. Fram till 

1980 talet användes ordet endast inom språklära i Sverige men ”stals” sedan av 

dåtidens kvinnoforskare som började använda ordet som en översättning av 

engelskans ”gender” (Hirdman 2003). De idéer som kom att ligga till grund för de 

genusteorier vi använder idag uppstod som en motreaktion på den misogyni som 

var utbredd inom kyrkan och vetenskapen. Det togs för givet att kvinnor var 

fysiskt och mentalt underlägsna män och sociala orättvisor rättfärdigades med 

Darwins tankar om den starkes överlevnad. Under andra halvan av 1800-talet 

höjdes dock röster om jämlikhet och kvinnorörelser med krav på rösträtt, 

utbildning och nya lagar växte fram (Connell 2009). 

 

En annan viktig milstolpe i utvecklandet av genusteori hittar vi i Aldlers 

revidering av Freuds psykoanalys. I början av 1900-talet diskuterades 

maskulinitet, femininitet och sexualitet flitigt. Det man kom fram till under den 

här tiden var att vuxenlivets genusmönster var någonting som inte fanns 

programmerat i oss från början. Dessa konstrueras snarare i en konfliktfylld 

process som pågår under hela livet. Den här synen på kön var banbrytande och 

ledde till nya diskussioner om de könsroller som förut tagits för givna (Connell 

2009). 

 

Ett av de viktigaste litterära verken för utvecklandet av genusteori är Simone de 

Beauvoirs Det andra könet som gavs ut 1949. Boken innehåller det idag klassiska 

citatet ”Man föds inte till kvinna, man blir det.” (2002 s 325). Här sätter hon 

fingret på det som är grunden till de genusteorier vi använder idag. Enligt hennes 

sätt att se på saken uppfostras alltså människor in i en viss roll snarare än att den 

är av naturen given. 
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Litteratur där man använder sig av/förklarar genusteori har vuxit snabbt under 

2000-talet och frågor om vad som är medfött eller socialt konstruerat debatteras 

högljutt i media och på sociala nätverk på Internet. Nedan kommer vi att redogöra 

för grundtankarna inom genusteori så som de uppfattas av bland annat Reawyn 

Connell, Yvonne Hirdman och Judith Butler.  

 

Genusteoretiska utgångspunkter  

 

1988 publicerade Yvonne Hirdman sin artikel Genussystemet – reflexioner kring 

kvinnors sociala underordning (Carlsson-Wetterberg & Jansdotter 2004). Hon 

förklarar genusbegreppet såhär: ”... genus kan förstås som föränderliga 

tankefigurer ”män” och ”kvinnor” (där den biologiska skillnaden alltid utnyttjas) 

vilka ger upphov till/skapar föreställningar och sociala praktiker...” (ibid. s 116) 

Hon tillägger även en viktig utgångspunkt: ”... vilka får till följd att också biologin 

kan påverkas/ändras...” (ibid.). Hur vi väljer att röra oss, prata, äta, ha sex osv kan 

utifrån detta resonemang tolkas som sociala produkter. Hirdman talar om den här 

typen av generaliseringar utifrån vårt fysiska kön som ett system. Den här 

uppdelningen har blivit basen för olika sfärer, bland annat ekonomiska, politiska 

och sociala. Genussystemet som hon kallar det, har två bärande principer. Den 

första handlar om dikotomi – särhållandet av könen. Män och kvinnor är olika och 

ska så vara. Kvinnligt och manligt bör inte blandas. Den andra principen handlar 

om hierarki där mannen fungerar som norm i samhället och står som representant 

för det allmänna och mänskliga (ibid.). Särhållandet leder till att kvinnor och män 

anses ha olika egenskaper och därför passar för olika typer av sysslor. Hirdman 

(2004) menar att den här typen av uppdelning är meningsskapande och hjälper 

människor att orientera sig i världen. Men den innebär även en underordning av 

det som anses kvinnligt och legitimerar mäns maktövertag. 

Connell (2009) beskriver socialiseringen av de ”blåa och rosa barnen” och menar 

att flickor uppfostras på ett sätt och pojkar på ett annat. Hon problematiserar dock 

processen och hävdar att de inte endast är passiva mottagare av genusroller utan 

att de aktivt provar, tar till sig eller förkastar dessa. Hon belyser även att tidigare 

teorier ofta bortser från det nöje det kan innebära att gå in i vissa bestämda 
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genusbeteenden. Hon ger exempel som tonårsflickors användande av sexiga 

kläder och ungdomars konstruerande av pojk- och flickvänsrelationer. Hon berör 

även hur vissa unga helt frångår de genusnormer som är rådande för tillfället, 

kritiserar dem aktivt och letar efter andra sanningar. Detta kan exempelvis handla 

om att förkasta heteronormen och ingå relationer med individer av samma kön 

eller plötsligt bete sig aggressivt och sexuellt utåtagerande (ibid.). 

 

En viktig utgångspunkt i Connells (2009) arbete är tankarna om könens likheter. 

Hon påvisar att forskning som kommer fram till att det finns små eller inga 

psykologiska skillnader mellan könen tystas ned och forskning som visar 

motsatsen får genomslag. Populärpsykologin menar Connell (2009 s 86) är full av 

”... egenskapernas dikotomi ... Kvinnor anses vara omvårdande, lättpåverkade, 

pratsamma, känslosamma, intuitiva och sexuellt lojala; män antas vara aggressiva, 

envisa, tystlåtna, rationella, analytiska och promiskuösa.” 

 

Tidigare genusforskning var ofta inriktad på kvinnors roll men idag talar man 

även om mansforskning och hur olika typer av maskulinitet kan förstås. På 1980-

talet diskuterades den ”hegemoniska maskuliniteten” (Connell 2008). ”Begreppet 

”hegemoni” syftar till den kulturella dynamik som gör att en grupp kan hävda och 

upprätthålla en ledande position i samhällslivet” (ibid. s 115). ”Hegemonisk 

maskulinitet” handlar alltså om den grupp män som för tillfället är överordnad 

andra grupper. Connell (2008) diskuterar vikten av en mer nyanserad bild av 

manlighet och pekar på att det som anses manligt i en kontext kan anses omanligt 

i en annan. Maskulinitet beskrivs alltså här som något föränderligt, icke statiskt. 

Andra viktiga diskussioner inom mansforskningen handlar om homosexualitet och 

vissa grupper av mäns makt över andra grupper. Heteronormen är stark och män 

som inte faller innanför dessa ramar underordnas de heterosexuella männen. 

Andra kategorier som påverkar maktrelationer män emellan är bland annat 

klasstillhörighet och etnicitet (ibid.). 

 

Genusteorier har alltså utvecklats över tid och har idag kommit att innehålla 

tankar om en rad olika roller och hur dessa kan förstås. Etnicitet, klass och 

sexualitet har blivit viktiga för förståelsen av hur vi uppfattar och skapar genus i 

förhållande till andra. Judith Butler är en av de teoretiker som kommit att 
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problematisera genusbegreppet. Hon problematiserar även föreställningen om att 

det bara skulle finnas två genus och att dessa antas följa det biologiska könet. 

Följande citat fångar en utbredd föreställning om hur kvinnor och män ”bör” 

agera samt vilken typ av sexualitet som anses acceptabel: ”Begripliga” genus är 

de som upprättar och upprätthåller en viss koherens och kontinuitet mellan kön, 

genus, begär och sexuellt beteende.” (Butler 2007 s 68). Särskilt relevant för vår 

uppsats är tankarna om kvinnlig respektive manlig sexualitet. Hirdman (1988) 

redogör för hur mannen ses som det aktiva subjektet medan kvinnan enligt 

principen om dikotomi blir det passiva objektet. Hon menar att det finns oerhört 

starka föreställningar om hur könen ska bete sig i förhållande till varandra, hur vi 

bör agera, klä oss, prata och vem som ska förföra vem. Att den kvinnliga 

sexualiteten länge setts som svagare än mannens är en annan viktig utgångspunkt 

för att kunna tolka olika genusmönster (Johnsdotter 2012). Detta kan även kopplas 

till föreställningen om att män av naturen är mer promiskuösa än kvinnor (Connell 

2009) och hur dessa tankar påverkar hur vi ser på tjejers och killars sexualitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

Empiri och analys 

Skolan och sexualkunskapen 

 

Något vi fann gemensamt för nästan alla intervjupersoner var att de tyckte att den 

sexualundervisning de hade under högstadietiden inte gav dem någon ny kunskap. 

Dock hade de alla gemensamt att de tyckte att undervisningen i sig var mycket 

viktig och att det fanns mycket man borde få kunskap om i just den åldern. Vi blev 

varse att sexualkunskapen sett mycket olika ut på de skolor som ungdomarna gått 

på i högstadiet. För vissa var undervisningen inom ämnet något skolan skyndat sig 

igenom. Några av ungdomarna vi intervjuat upplevde att det enbart var något 

skolan gjorde för att de var tvungna. ”Alltså, hela grejen var mer så här pinsam 

stämning, att det var mest såhär typ, ”Vi gör det så fort som möjligt, så blir vi av 

med problemet.” (Sofie). Sarah berättar hur det var tänkt att de skulle haft 

sexualkunskap men att det inte hunnits med då något annat prioriterades istället, 

något som enligt Nilssons (2009) undersökning om svenska skolors 

sexualkunskap är vanligt. För andra var den mer planerad och ingick tydligt i 

undervisningen för eleverna. Simon säger att de hade två heldagar och Karl hade 

det en dag i veckan sträckt över en hel termin. Karl hörde också till en av de få 

som faktiskt upplevde att han lärde sig något. Men i flera av de fall där eleverna 

haft en inplanerad sexualkunskap, har de flesta upplevt att de redan visste det 

mesta av den information som lärdes ut.  

 

När vi ställt frågan om undervisningen sett olika ut för tjejer och killar eller om 

undervisningen utgått från att könen har olika sexuella behov har vi fått ganska 

tveksamma svar. De flesta av ungdomarna svarade att detta inte var något som de 

tänkte på. En möjlig tolkning är att särhållandet av könen ses som norm och inte 

ifrågasätts av ungdomarna (Hirdman 2004). My berättade att de i femman hade 

tjej- och killmöten med sjuksyster på skolan. Där gick sjuksyster igenom 

puberteten med dem. Hon tyckte att det var bra att ha det uppdelat då, att det var 

mer privat. ”För att va ska killar med information om mens liksom.” (My) 

Redan här kan man se hur könsrollerna tar form i en sorts dikotomi när man delar 
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upp och ger olika information till de olika könen. Hirdman (2004) menar att 

görandet av kön kommer från uppdelning. När vi intervjuat ungdomarna har vi 

upplevt att de flesta inte alls motsätter sig att i alla fall delvis ha en uppdelad 

sexualkunskap. Flera av dem menar att det kan vara lättare att ställa frågor om 

man bara är tjejer eller tvärt om, bara killar. Vissa av ungdomarna tycker alltså att 

denna uppdelning är att tala för. Andra menar dock motsatsen, att det kan 

underlätta om man har en integrerad undervisning. Några av tjejerna beskriver att 

det lätt blir ryktesspridning i en grupp med bara tjejer. Vi ser hur detta kan göra 

avvägningen svår när det kommer till att man ibland kanske behöver behandla 

könen olika, speciellt när det kommer till sexualkunskap och den tidiga fasen av 

puberteten då många uttrycker att det kan kännas nytt, jobbigt och ofta pinsamt. 

Något som vi reflekterat över är normalitetsskapandet och vad en integrerad 

alternativt uppdelad undervisning kan leda till. Hedlin (2010) menar att man 

måste vara uppmärksam på vad man inkluderar eller inte när man skapar 

normalitet. Om särhållandet ses som det normala kommer detta att reproduceras 

och bilden av flickor och pojkar som i grunden olika med olika behov bibehålls. 

Detta kan bidra till att skapa skillnader som inte finns där från början (Hirdman 

2004).  

 

En annan aspekt på undervisningen i skolan ungdomarna nu i efterhand upplevt 

varit negativ, var att den nästan enbart varit inriktat på det biologiska, exempelvis 

preventivmedel samt anatomin, hur tjejer och killar ser ut. Fokus har alltså legat 

på biologiska skillnader och reproduktionsaspekten. Det påpekades ändå att den 

information man fick om skydd hade kunnat vara mer ingående. Hanna upplevde 

att man fick för få alternativ presenterade för sig och det fanns så många aspekter 

man inte visste om. 

 

Hanna: Ja, precis, alltså, kanske lite mer alternativ typ, man behöver 

inte bara gå på p-piller och lite sånt alltså, själv har jag ju inga, alltså 

preventivmedel, förutom kondomer för jag känner mig, det finns så 

många biverkningar… Ja, så att det borde finnas fler alternativ. Som 

ung så tar man oftast p-piller, ”det är ju jättebra”, sen så vet dom inte 
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varför dom mår dåligt…  

 

Här fick vi återigen en klar bild av hur det skiljer sig åt mellan skolorna. David 

upplevde att deras sexualkunskap var mycket bra när det kom till informationen 

om skydd och uppskattade även resten av sexualkunskapen de hade. Han är dock 

noga med att poängtera att de hade en mycket bra lärare i ämnet och att det spelar 

stor roll. 

 

David: För att det finns rätt så många lärare faktiskt som är rätt så 

rädda för att dela ut om sån här kunskap. En lärdom om 

sexualkunskapen. Det visst, dom gör det eftersom att dom måste, 

måste, måste, så här för att barnen ska lära sig men sen så finns det 

liksom folk som brinner för att lära ut det, och det är två olika grejer.  

 

När vi ställde frågan om undervisningen tog upp relationer var svaren 

enstämmiga, detta var något som inte berördes. Nästan alla menade att vikten av 

att få hjälp med att förstå relationer under denna period i deras liv hade varit något 

bra och som de nu kunde tycka att de saknat. Flera poängterar att det är då många 

träffar sin första partner. Även om det då är viktigt att vara medveten om säkert 

sex och allt vad det innebär menade flera att det är så mycket mer än bara det i en 

relation. På frågan om vad man hade velat skulle gjorts annorlunda svarade de 

flesta, trots avsaknaden av relationsaspekten, att de hade velat att man hade 

avdramatiserat sex på ett bättre sätt. De flesta av intervjupersonerna upplevde att 

läraren enbart hasplade igenom något som denne upplevde var jobbigt och 

pinsamt. På frågan om hur sexualkunskapen skulle kunnat vara bättre svarar 

Hanna och Sofie så här: 

 

Hanna: Att man har en lärare som kan prata med öppet, som inte står 

där och skäms. 

Sofie: Ja! 

Hanna: Alltså, bara… Alltså att visa att det inte e så skambelagt, alltså 
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att göra det mer öppet för alla har ju sex! 

 

Ungdomsmottagningen 

 

Som komplement till den sexualkunskap de haft i skolan har nästan alla av de 

ungdomar vi intervjuat sagt att de gärna använder sig av ungdomsmottagningen. 

Hur de använt sig av UM har dock sett lite olika ut. Det har tydligt gått att se att 

tjejerna besöker UM flitigare, medan killarna använder sig mer av deras hemsida 

på internet. De killar som varit på själva mottagningen har varit där för att testa 

sig för könssjukdomar medan tjejerna oftare går dit för att få hjälp med 

preventivmedel eller för att prata och fråga om de undrar över något, men även de 

testar sig. Oavsett så har de flesta varit tydliga med att UM är mycket bra och att 

de, om de har frågor, gärna vänder sig dit eller åtminstone har dem i åtanke. Det 

faktum att just killar är mer benägna att använda sig av internet när det kommer 

till frågor är tydligt här vilket vi kommer att beröra mer ingående senare i 

analysen.  

 

Något de uppskattar med UM är mottagandet. Känslan de får när de kommer dit 

är att personalen vet vad de pratar om, de litar på den information de får där. Sofie 

beskriver hur hon tycker att UM gör ett bättre jobb än skolan när det kommer till 

att ge ut information. ”… jag tyckte ungdomsmottagningen, har varit, alltså så, när 

man har varit där med skolan, att dom har varit mycket bättre än skolan.” Hon tror 

att det kan ha att göra med att man kommer dit som någon de inte känner, man får 

vara en anonym person vilket man inte är på skolan. Wendt (2009 s 339) hänvisar 

till FSUM – Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar, när hon beskriver att 

ungdomsmottagningen är en plats för just ungdomarna och de ska kunna gå dit på 

egna villkor, få ett bra bemötande som gör att de känner sig välkomna tillbaka. 

”Det är av stor betydelse att personalen bekräftar och uppmuntrar ungdomarna till 

egna aktiva val, att handla och att ta ansvar.” 
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Relationen är viktig  

 

När vi frågade om ytterligare komplement till UM kunde vara skolkuratorn eller 

sjuksyster fick vi väldigt blandade svar. Vissa av ungdomarna hade en mycket 

nära relation med sin skolkurator medan andra knappt hade tänkt på att man 

kunde gå till henne och prata om sådant. Sjuksyster däremot ansåg majoriteten 

inte var ett alternativ. Det som var en tydlig skillnad här var relationen man hade 

till den man valde att gå till. De som beskrev kuratorn som någon de gärna gick 

till om de hade frågor beskrev också kuratorn i sig som person, som någon man 

kunde prata om allt med och som verkligen fanns där när man behövde henne. De 

menade att hon tog sig tid även om hon hade mycket att göra. Bexell (2009) 

beskriver hur viktigt det är att relationen med eleverna är stark och att man, när 

tillfälle ges, bör jobba med att förstärka den så att ungdomarna känner att de kan 

anförtro sig. Bexell (2009) skriver dock om skolsköterskans kontakt med eleverna 

inom skolhälsovården som hon menar att sköterskan bör utveckla med eleverna 

under hälsokontroller. Men det vi tydligt har märkt i intervjuerna är att de som har 

längre kontakt med skolhälsovården har den med kuratorn och inte med 

skolsköterskan. I alla fall när det kommer till dessa ungdomar och under 

gymnasietiden.  

 

En tolkning vi har gjort är att de elever som vänder sig till kuratorn med frågor om 

sex och samlevnad är elever som haft kontakt med kuratorn redan innan angående 

andra saker och därmed har en närmare relation till henne. David beskriver varför 

han går till kuratorn med frågor så här: 

 

David: För att jag känner att jag har den bästa relationen med henne i 

skolan, just nu. Så, och jag vet ju definitivt om att hon har ju svar på 

frågorna jag kommer å ställa, och har hon inte det då blir det ju 

ungdomsmottagningen. 

 

Det är denna relation till den man pratar med som är av stor vikt för att 



 33 

ungdomarna ska välja att anförtro sig. Detta gäller både killarna och tjejerna. 

Även det faktum att de säkert vet att informationen stannar hos den de pratar med 

är avgörande. Man berättar inte för vem som helst och är väldigt privat när det 

kommer till personliga saker. ”… det är enklare o gå till nån kanske kurator eller 

nånting som man vet som inte kommer säga nånting så det är enklare o berätta 

där…” (My)  

 

Kompisar och föräldrar 

 

Även när det gäller kompisar är det inte självklart att berätta eller fråga om man 

undrar något om sex. Där beskriver flera killar att det är mycket lättare att öppna 

sig om relationer. Undrar man något så beskriver många av killarna hur man 

istället försöker lyssna in vad andra säger när de pratar om sexuella erfarenheter 

istället för att fråga.  

 

Karin (intervjuare): Pratar man mycket med kompisar och så om man 

har frågor? 

Karl: Inte om frågor men om sexlivet, ja. Det händer ju rätt mycket.  

 

Trots att några av killarna beskriver att de inte frågar om sex men pratar om det 

nämner de vänner som en viktig källa till information. Samtidigt gör de en 

avvägning även där huruvida de tar till sig informationen som trovärdig eller inte. 

Simon säger att han gör en bedömning utifrån om kompisen har varit med om det 

själv eller inte. Flera av tjejerna säger att de tror att de pratar mer sex med 

varandra än killarna, detta tror även många av killarna. Men även tjejerna är 

mycket försiktiga med vilka de väljer att anförtro sig åt och flera är noga med att 

understryka att det bara är de närmaste vännerna man pratar sex med om man gör 

det över huvud taget. Några av tjejerna beskriver hur det känns som att de ska 

vara försiktiga med att visa att de är sexuellt erfarna. Flera av killarna uppger att 

det är lättare att ställa frågor om relationer än sex. Att ha frågor om sex, att inte 
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veta, anses omanligt bland killarna. Alexander berättar hur det nästan är lite löjligt 

för en kille att fråga. De har även en föreställning om att andra också tycker det. 

Detta nämner även några av tjejerna, att killar förväntas veta och inte får verka 

svaga inför sina vänner genom att fråga om sex. Hirdman (2002) har skrivit en 

avhandling om hur män och kvinnor framställts på bilder i media genom åren. 

Hon tar avstamp 1965 där man målar upp kvinnan som ”inbjudande och 

oskuldsfull” och mannen som ”utmanare och erövrare”. Hon beskriver kvinnan 

som den som väntar in mannen, lockar utan att ge bort för mycket och är mer 

avvaktande. Mannen däremot ska ta för sig och förväntas vara allvetande och 

stark. Vad som är spännande med detta genusresonemang är hur det fortfarande 

till viss del verkar finnas kvar, om än på andra, kanske inte lika tydliga sätt. Några 

av tjejerna beskriver alltså att det inte förväntas av dem att besitta kunskap 

samtidigt som några av killarna säger att de förväntas veta och att de inte ska ha 

några frågor. Men vad som märks mycket tydligt när tjejerna pratar om sex och 

relationer och deras informationssökande om detta är att de, om än omedvetet, 

försöker bryta sig ur mönstret. De tar för sig mer, frågar mer och har en mycket 

mer avslappnad inställning till sex än vad vi hade förväntat oss. Connell (2009) 

skriver om socialisationsmodellen, om de rosa och blåa barnen. Dock menar 

författaren att ungdomar har börjat gå emot denna modell genom att bryta 

genusmönstret. Detta är alltså något som vi har kunnat se hos flera av de 

ungdomar vi träffat. Trots detta beskriver tjejerna hur de är försiktiga med vem 

eller vilka de anförtror sig åt och att de är oroliga för att det ska florera rykten. 

Oavsett ser de till att utbilda sig, de går till UM, de pratar med varandra och de 

använder sig av internet. Acceptansen av kvinnan som en sexuell varelse har varit 

och är en svårarbetad process (Bäckman 2003) och som tydligt framgår är tjejerna 

medvetna om att processen fortfarande är pågående.  

 

Att prata med föräldrar om sex och relationer, gör man det? Svaren på denna fråga 

var ganska tvetydiga och i vissa fall svåra att tolka. Några av ungdomarna hade 

inga större problem med att prata med sina föräldrar, en kille sa till och med att 

han pratade om allt med sin mamma. Detta medan en av tjejerna sa att hon pratade 

mycket med sina föräldrar innan hon skaffade kille som hon pratar med nu istället. 

Flertalet tyckte att slipper de prata med dem så låter de nog hellre bli, men om de 
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skulle välja någon så skulle de vända sig till sin mamma. Ingen av ungdomarna 

svarade explicit att de valde att prata med sin pappa om sex och relationer. En 

fundering vi hade angående detta var varför mamma verkade vara det självklara 

valet som kunskapskälla. Vi reflekterade över hur vida det kan ha att göra med att 

kvinnan ses som den omhändertagande och som den vars syssla det är att ta hand 

om familjen (Hirdman 2004). Dock gav några av ungdomarna raka nej till att 

vända sig till sina föräldrar över huvud taget. De menade att deras sexliv var deras 

ensak och att prata med föräldrarna enbart skulle vara pinsamt och jobbigt.  

 

Internet 

 

Någonting vi blev varse ganska snabbt i intervjuerna var internets givna roll i 

sökandet av information om sex och relationer. De flesta vi pratade med såg det 

som en självklarhet att det första man gör när man vill ha svar på en fråga är att 

”googla”. Sedan söker man sig vidare till olika hemsidor och forum där liknande 

frågeställningar diskuteras: 

 

My: Ja alltså är det nånting man undrar så försöker man oftast kolla på 

Google bara. ”Varför har jag vita flytningar?”... Så kommer man upp 

på såna hemsidor, så är det folk som kanske diskuterar det och lagt 

upp det på en sån hemsida som frågar, så är det folk som lägger ut 

svar. Så får man ofta sina svar på det sättet. 

 

 

När vi undrar varför internet är det första givna svaret på frågan vart man vänder 

sig svarar de flesta att det handlar om lättillgänglighet och anonymitet. Alexander 

svarar såhär på frågan om varför sökningar på internet är ett bra sätt att få svar: 

 

Alexander: Ja det finns ju.. alltså där är nog rätt lätt att göra för det 

kan va väldigt mer, mycket mer anonymt och du kan ställa mycket 

svårare frågor som du kanske inte riktigt är stolt över att ställa…  
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Även Karl berör anonymiteten när han berättar att han varit inne på 

Ungdomsmottagningens hemsida: 

 

Karl: Ja, jag har vart inne och läst. Även beställt, typ klamydiatest på 

nätet gratis. Så man slipper gå dit eller nått sånt. 

 

När vi jämfört våra svar ser vi att killarna i högre utsträckning än tjejerna 

använder sig av internet som informationskälla. Tre av tjejerna hävdar att de 

aldrig använder internet för att få svar på sina frågor. Detta på grund av att de 

anser att man ofta får upp information som baseras mer på åsikter än på ren fakta. 

Tjejerna verkar även ha lättare för att prata med sina föräldrar och vänner och 

några har en etablerad kontakt på ungdomsmottagningen på grund av att de 

använder olika typer av hormonella preventivmedel. Alla killar utom en använder 

sig av internet för att få svar på sina frågor angående sex och relationer. När vi 

diskuterar frågan huruvida ungdomarna tror att tjejer och killar söker information 

på olika sätt svarar många i enighet med det vi kommit fram till. Såhär reflekterar 

två tjejer kring killars informationssökande: 

 

 

Sofie: Jag vet inte, jag har bara uppfattningen att killar knappt pratar 

om sex på det sättet som vi pratar om sex. 

Hanna: Lite så mer alltså, killar vill inte ha problem, dom ska lösa det 

själva, typ dom vill inte verka svaga. 

Sofie: Speciellt inte sex för då är det såhär omanligt. (Skratt) 

Matilda (intervjuare): Att dom ska veta? 

Hanna: Ja, precis! 

Sofie: Sen om killar googlar eller vad dom gör, det vet jag inte, det 

bara känns så... när dom pratar är det mer så ”hur många har jag haft”, 

det är mer såhär matcho! (Skratt) så... 

 

 

Vi ställde även frågan om tjejer och killar använder olika informationskällor. En 

av killarna svarade så här: 
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Alexander: Ja.. ja jag tror det här... tjejer använder mer det här med 

att prata med kompisar o så, använder det forumet mer och killar 

söker nog mer på det... o så... 

 Karin (intervjuare): Varför då? 

 Alexander: Nämen det.. En kultursak tror jag, alltså det, jag vet inte 

varför... varför det har blivit så, det har jag inget svar på men det är 

ju.. jag vet inte.. eh, det är väl… killar ska väl veta det eller liksom.. 

dom tror alltid att alla kan allting om det och dom brukar ofta bygga 

upp en sån fasad också… medans.. ja.. jag kan inte svara för tjejerna 

riktigt... 

 

 

Bortsett från några få var de flesta överens om att killar och tjejer söker 

information på lite olika sätt. Efter att ha analyserat intervjuerna kom vi fram till 

samma sak men hittade även några intressanta kommentarer bland killarnas svar. 

Det finns ett behov att visa att man har koll på läget, man frågar inte sina 

kompisar saker och vissa framhåller att man inte behöver gå till 

ungdomsmottagningen. Två killar nämner även att svaren på frågorna man har 

ofta finns inom en, att man känner det i kroppen eller har svaret någonstans i 

bakhuvudet. Vi har tolkat det som att de litar på sig själva och väljer det som 

känns bäst rent fysiskt: 

 

 

David: Aah, det, nånting, alltså ja, jag, det jag kände, jag valde inte 

riktigt så, utan det var min kropp som valde det själv. 

 

Alexander: ...jag tror det är rätt lätt o kunna tänka sig vilka som är rätt 

för jag menar själva sexdriften är ju nånting som funnits i 

mänskligheten alltså.. det är ju en del av alltså.. att vara en biologisk 

varelse… så att det det ska ju finnas svaren i en ens eget huve 

egentligen.. långt bak.. om man säger så.. så det det är nog rätt lätt o 

hitta.. 
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De här killarna refererar alltså till någonting de uppfattar som en ”naturlig” eller 

”ren” sexualitet för att använda oss av Foucaults (2002) termer. Vår tolkning är att 

de anser att svaren på vissa frågor finns inom oss och går att plocka fram vid 

behov. Foucault (2002) skulle däremot hävda motsatsen, att det inte finns någon 

ren sexualitet utan att denna konstrueras i förhållande till vår omgivning. Vi har 

även tolkat killarnas citat som att de anser att det är viktigt att faktiskt själva hitta 

svaren på sina frågor. 

 

Connell (2008 s 30) tar avstamp i en artikel från 1993 där en psykolog försöker 

förklara varför kvinnor och män inte förstår varandra. Psykologen hävdar att 

”Kvinnor förstår inte att män ser på kunskapsinnehavet som en form av hierarki – 

människor med mer information befinner sig högre upp i hierarkin...” Artikeln 

försöker förklara varför män inte gärna frågar om vägen när kvinnor inte ser detta 

som ett problem. Psykologen menar att könen talar olika språk och erbjuder därför 

en workshop där man kan lära sig att förstå varandra. Connell (2009) vänder sig 

mot den här typen av biologisk uppdelning och menar istället att vi agerar som vi 

gör för att vi förväntas göra det. Att vi lär oss bete oss som kvinnor och män för 

att bli accepterade. Att killarna i våra intervjuer i många fall väljer att vända sig 

till det anonyma internet för att få svar på sina frågor kan alltså tolkas som att de 

behåller sin manlighet på det sättet. De behöver inte fråga någon ansikte mot 

ansikte och på det sättet visa sig ”svaga och omanliga.” 

 

Att värdera informationen 

 

En av de viktigaste frågorna vi ställde oss innan vi började skriva vårt arbete var 

hur ungdomarna väljer mellan olika typer av information och hur eventuellt olika 

svar påverkar dem. Hur värderar de informationen, anser de att det är lätt eller 

svårt, vilka svar väljer man att lita på och använda? I den tidigare forskningen vi 

tagit del av, bland annat Johansson (2007), nämns att ungdomar idag blir 

översköljda av olika budskap och normer från media och omgivningen. Han 

diskuterar även det faktum att livet idag innehåller en mängd valmöjligheter på 

gott och ont och att detta i värsta fall kan leda till ambivalens och förvirring. 

Många av ungdomarna vi pratade med hade själva upplevt att de fått olika svar 
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från olika källor. 

 

En av sidorna som dök upp ofta när de sökte svar på olika frågor är Flashback 

som vi skrivit om ovan. Sidan är anonym och du behöver inte vara medlem för att 

ta del av det andra skrivit. Många av ungdomarna vi pratade med uppgav att de 

använder sig av den här typen av informationssökande, lurking (Månson & 

Daneback 2012) - att ta del av andras frågor och svar för att på så sätt hitta svaren 

på sina egna frågor. Svaren vi fick angående Flashback var ganska spridda men 

man var överens om att man måste värdera svaren och skilja agnarna från vetet: 

 

Simon: Jag sökte där först på Flashback så va det nån kille som hade 

skrivit upp exakt samma sak som det jag ville ha reda på, det va nån 

som hade skrivit upp typ ”tvätta dig bättre”, bara sånt.. 

 

My: ... Det är alltid nån som ger nått seriöst svar, alltså det är många 

som ger så jätte konstiga svar, men vissa ger jätte bra svar som 

verkligen fungerar. 

 

Karl: Och det är helt beroende på vilken sida det står på. Om det står 

på ungdomsmottagningen eller om det står på Flashback så hade jag ju 

inte tagit Flashback. 

 

 

Ungdomarna är alltså överlag skeptiska till fenomenet i sig men använder det för 

att man kan få bra svar ibland. Vi har tolkat det som något slags ”nödvändigt ont” 

som man får lära sig att behärska för att få ut någonting av. När det kommer till att 

värdera den information man hittat menar de flesta att det handlar om att ta det 

”som känns bäst”. De är vana vid att sålla i information och reflekterar kring att 

olika människor tycker och tänker olika: 

 

Hanna: Ja, men sen så tar man ju till sig det som känns bäst. 

Sofie:...alltså så, man tar det som känns bäst för en själv och sen så, 

som man gör med det mesta. Man brukar ha två olika sidor av saker o 

sen så tar man det som... funkar. 
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Karin (intervjuare): Har ni upplevt att det är olika svar, att folk svarar 

olika om man har frågor o så? 

Båda: Ja. 

Sofie: Det brukar va, alltså ja, alla har ju olika upplevelser av saker 

och ting. Så att det brukar inte vara samma. 

Karin (intervjuare): Men kan det vara förvirrande eller är det bara att 

köra på sin egen grej eller hur tänker man då? 

Sofie: Alltså jo det e klart det kan va förvirrande men samtidigt... för 

mig är det lite så att man har alltid två saker, (skratt) alltså av allting 

hela tiden, två val. Så att det känns som lite mer, som vanligt, alltså 

det är bara att man gör lite som man... 

 

Hur man valde att sålla bland informationen på Internet var ingenting som skiljde 

sig nämnvärt åt mellan könen. I stort handlar det om att ta till sig det som passar 

en själv och man gör skillnad mellan ”ren fakta” om exempelvis könssjukdomar 

och olika typer av sexuella preferenser och värderingar. Den stora skillnaden är att 

tre av tjejerna valde att inte överhuvudtaget använda informationen på internet 

just på grund av att de ansåg att det inte handlar om ”riktiga fakta”. De här 

tjejerna valde att istället prata med sina vänner, pojkvänner och mödrar. Vi har 

tolkat detta som att tjejer inte alls har samma krav på sig som killar att ”ha koll på 

saker”. Det anses som mer okej för tjejer att dela med sig av sina frågeställningar 

till andra och att vara oskyldigt frågande. Pressen att alltid ”veta” tycks vara större 

för killarna (Connell, 2008). Detta kan även ha att göra med att det finns en 

uppfattning om att killar ska vara sexuellt erfarna och ha många partners medan 

tjejer kan stämplas som ”lösaktiga” i samma situation (Bäckman 2003). Den här 

bilden bekräftas av några av tjejerna i vår undersökning: 

 

Hanna: Nej, precis, dom ska inte, alltså dom ska inte vilja. Det ska 

inte vara öppet att dom vill ha sex. Men med sin partner ska dom ha 

jättemycket sex. Och alltid vilja... (fniss) 

 

Fråga Olle 
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Eftersom vi ville fånga upp så många olika typer av informationskällor som 

möjligt valde vi att ställa frågor om TV-programmet Fråga Olle. Programmet har 

funnits i två olika tappningar. En variant som går ut på att tittarna kan ställa frågor 

till olika experter och en dokumentär som riktar in sig på olika läggningar, 

företeelser och fetischer. Den senare visas på TV för tillfället och syftar till att 

visa en sexualitet som kan anses frångå det ”normala”. Vi ville veta hur 

ungdomarna resonerade kring den här typen av program. Tittar man, vad är i så 

fall syftet med detta och om man upplever att man lär sig någonting av det. De 

allra flesta hade en relation till programmet och många tyckte att det var 

intressant. Många menade dock att det som visades inte riktigt var på deras nivå 

och att de inte kunde identifiera sig med personerna i programmet. De framhöll att 

det rörde sig mer om underhållning: 

 

Sarah: Alltså det kanske man kan sitta o kolla på men det e inget så 

man... 

Cornelia: Man tycker det e kul. 

Karin (intervjuare): Det är underhållning...? 

Alla: Ja! (Skratt) 

 

My: Det är inte så att man sätter sig ner o kollar o ba: åh, nu ska jag 

lära mig nånting, det bara, om man hamnar.... 

Matilda (intervjuare): underhållning? 

My: Ja, hamnar man där e det ju mer underhållning och så kanske 

man lär sig någonting samtidigt. Syftet var inte att lära sig. 

 

Vi får uppfattningen om att det är viktigt att framhålla den egna normaliteten och 

detta kan man göra genom att identifiera andra som onormala. Bäckman (2003 s 

82) diskuterar detta då hon skriver om normalitet i förhållande till homosexualitet. 

Hon menar att den egna normaliteten inte ifrågasätts, ”Det var istället andras 

eventuella normalitet som måste ventileras.” Fler tjejer än killar tittade på 

programmet men de killar som tittade lade större vikt vid att man faktiskt lärde sig 

något av det som visades. En tanke vi fick angående detta är att det kan anses mer 

accepterat för killar att utforska den här typen av sexualitet som tänjer på 

gränserna. Dock var de flesta överens om att det mest var ”en kul grej”.  
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Pornografi 

 

Efter att ha läst en hel del tidigare forskning om ungdomars sexualitet och 

informationssökande förstod vi att pornografi spelade en ganska stor roll i detta 

(Forsberg 2006, Löfgren och Månsson 2006 m.fl.). Som vi tidigare nämnt är detta 

inte helt oproblematiskt då synen på pornografi skiljer sig ganska mycket åt 

mellan könen (ibid.). Någonting annat vi upptäckte under intervjuerna var att 

pornografi inte var någonting ungdomarna valde att prata direkt öppet om oavsett 

kön. Detta gjorde oss en aning förvånade då mycket av den tidigare forskning vi 

läst utgick från att detta var någonting ungdomar idag gärna delar med sig av sina 

egna erfarenheter om. Vi insåg snart att det var lättare att diskutera fenomenet om 

vi utgick ifrån ett generellt perspektiv där fokus inte låg på den egna individen. 

Istället för att fråga exempelvis ”Tycker du att pornografi är en bra 

informationskälla när det gäller sex?” ställde vi frågor av typen ”Tror du att det är 

vanligt att man använder sig av pornografi som informationskälla?”. Det blev 

även väldigt tydligt att tjejerna var mindre benägna att diskutera saken eftersom 

de uttryckte att de inte hade någon egen erfarenhet av att titta på pornografi: 

 

Sarah: Nej jag brukar aldrig kolla på det. 

(Tyst runt bordet) 

Karin (intervjuare): Ingen? 

Matilda (intervjuare): Varför använder man det inte som information? 

Josefine: Det känns å oäkta. 

Sarah: Ja, alltså det bara.. nej. 

Cornelia: Det är äckligt. 

Karin (intervjuare): Är det äckligt? 

Alla: Mmm… 

Sarah: Det är inget jag skulle kunna titta på i alla fall. 

(De andra håller med) 
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Två andra tjejer svarade såhär när vi frågade om man använde sig av pornografi: 

 

Matilda (intervjuare): Alltså som informationskälla då tänker jag, kan 

man lära sig nånting utav det? 

Hanna: ... Det finns ju säkert vissa som gör det... 

Sofie: I dont know... 

Hanna: Nej... alltså… 

Sofie: Det har aldrig varit min grej så... jag vet inte... 

(Skratt) 

 

Killarna var inte lika tystlåtna när vi frågade samma sak. En menade att killar 

faktiskt använde pornografi som information. En annan menade att man kunde 

lära sig olika ställningar genom att titta och en tredje uttryckte sig så här: 

 

Alexander: Mm ne… ne det... jag tror jag har tatt det med en ganska 

mycket alltså en stor nypa salt med porr för att… det där det är ju folk 

som, det är ju en bransch som spelar på vad folk tycker om o så… 

men det det det är ju verkligen ingenting som jag tror hade fungerat i 

en relation mycket av dom här olika scenerna det… det är ju det 

utspelar sig inte i verkligheten… så e… viss del det är så fall anatomin 

(fniss) som man lär sig där men det… e ja… det är väl lite förvrängd 

bild av hur verkligheten ser ut skulle jag säga… 

 

 

Två andra killar svarade att pornografi är något man använder för att bli 

upphetsad, inte för att lära sig. När vi tog frågan ett steg längre och frågade om 

pornografi kunde inspirera människor att testa nya saker i sitt eget sexliv var fler 

med på noterna. De allra flesta var överens om att man påverkades av det man såg 

i filmerna, även om man inte utgick från sig själv. Det här är ett bra exempel på 

hur man pratar om hur andra kan påverkas: 

 

David: Deee... alltså kanske inte informationen i sin grej så, utan att 

det visst, olika ställningar till exempel och sånt här det kan jag nog 

tä... alltså det jag tänker mig är nog det mest ungdomarna tittar på i 
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dagsläget för att det är såhär dom säger inte så mycket men folken lär 

sig liksom olika ställningar, hur det ska gå till, vad som är bäst och 

sånt här. 

 

Att många av ungdomarna tror att den egna sexualiteten kan påverkas och 

inspireras av det man ser i pornografi är intressant med tanke på Foucaults (1976, 

2002) resonemang om den ”rena sexualiteten”. Enligt denna teori påverkas 

människors sexuelle begär av de diskurser som är rådande i den kontext hon 

befinner sig. Något vi kommit fram till i denna undersökning är dock att detta inte 

sker oreflekterat. Många av ungdomarna ifrågasätter de budskap de nås av och 

skapar sin egen uppfattning om vad man anser är okej. Den mest intressanta 

iakttagelsen under våra samtal om pornografi är tjejernas reaktioner. De flesta har 

uttryckt en motvilja angående fenomenet och man menar att det är äckligt och att 

man inte tittar på det. Endast en av killarna har beskrivit pornografi som 

någonting förnedrande. Maria Bäckman kommer fram till ungefär samma resultat 

i sin avhandling Kön och känsla (2003). Hon menar att tjejerna identifierar sig 

med de kvinnliga karaktärerna som ofta förnedras och framställs som objekt och 

därför tar avstånd från pornografi. Enligt den forskning vi tagit del av framgick 

som vi tidigare nämnt att pornografikonsumtion är betydligt vanligare bland killar 

än tjejer även om det blivit vanligare att tjejer också tittar (Forsberg 2006, Löfgren 

och Månsson 2006 m.fl.). 

 

Connell (2009) diskuterar egenskapernas dikotomi och menar att vi har olika 

bilder av hur kvinnor och män skall vara. Män anses bland annat vara aggressiva 

och promiskuösa medan kvinnor anses vara känslomässiga och sexuellt lojala. 

Pornografi skulle alltså i detta avseende passa män bättre. En annan viktig aspekt 

är att kvinnans sexualitet länge setts som svagare än mannens (Johnsdotter 2012). 

Du har alltså olika förväntningar på dig beroende på om du är kille eller tjej. Såhär 

skriver Connell (2009 s 138) om hur genusmönster bildas: 

 

Genusmönster utvecklas i privatlivet som en serie möten med den 

rådande genusordningens begränsningar och möjligheter. I dessa 

möten improviserar, kopierar och skapar individen, och utvecklar på 

så sätt karaktäristiska strategier för att hantera de situationer där 
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genusrelationer är närvarande... Med tiden, i synnerhet om strategierna 

är framgångsrika, antar de fastare former och utkristalliserar sig som 

specifika mönster för femininitet och maskulinitet. 

 

Alltså, om pornografi länge producerats för den manliga blicken kommer den här 

normen finnas kvar under lång tid och påverka våra värderingar. Tjejer ska inte 

titta på pornografi för tjejer brukar inte titta på pornografi. Butler (2007) skriver 

om ”begripliga” genus och menar just att det enligt rådande normer blir 

problematiskt när vårt sexuella beteende inte följer på vårt biologiska kön. Utifrån 

detta resonemang gör vi tolkningen att det kan vara problematiskt för en ung tjej 

att titta på, eller öppet diskutera att man tittar på pornografi. Risken finns att man 

stämplas som avvikande.  

 

Vi fick en känsla av att den pornografi som diskuterades under intervjuerna och 

förkastades av tjejerna var traditionell heterosexuell ”hårdporr” producerad av och 

för män. En av tjejerna satte fingret på detta och menade att det finns olika typer 

av pornografi: 

 

My: Men det finns också… alltså det behöver inte vara sån sliskig 

porr, dom har ju gjort nu mer porr som ska se finare ut, det va ju på 

Fråga Olle för ett tag sen faktiskt tror jag. Att dom hade gjort nått för 

att det ska se finare ut, det hette nånting art X eller nåt sånt. 

 

Även om hon inte uttryckte att hon själv tittade på den här typen av pornografi 

tolkade vi det som att detta var någonting hon accepterade och ansåg utgöra en 

motpol till den andra ”sliskiga porren”. 

 

Avslutande diskussion 

 

Vår första frågeställning handlar om hur ungdomarna upplevt den sexualkunskap 

de haft i skolan. När vi påbörjade denna undersökning hade vi en förförståelse om 

att skolans sexualkunskap inte var av god kvalitet, men vad vi sett är att vissa 

faktiskt upplevt att de haft en bra sexualkunskap. Flera av ungdomarna beskriver 
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den som utförlig och inplanerad. En av killarna berättar också att den lärare de 

hade gjorde sitt jobb mycket bra och att det märktes att hon brann för det hon 

gjorde. Samtidigt som dessa ungdomar ändrade vår föreställning om att skolan 

ofta gör ett dåligt jobb, fanns det de som inte haft lika bra upplevelser av skolans 

insats. Berättelser om hur sexualkunskapen prioriterats bort på grund av tidsbrist 

eller att man upplevde att man inte fick någon ny kunskap gör att vår åsikt stärks 

om att den behöver förbättras.  

 

Som vår undersökning och även tidigare forskning visar, ser det olika ut från 

skola till skola när det kommer till sexualkunskapens kvalitet. Vi har reflekterat 

över huruvida detta kan bero på att alla lärare inte har utbildning i ämnet. Detta på 

grund av att sexualkunskap inte är obligatoriskt på lärarutbildningen med 

undantag för de som ska undervisa i årskurs fyra-sex. Vi anser det vara 

motsägelsefullt att ämnet är obligatoriskt i skolan men att de som ska undervisa 

inte fått den utbildning som behövs. Den motion som föreslog att ämnet skulle bli 

obligatorisk på lärarutbildningen fick avslag i riksdagen (Sveriges Riksdag 2012). 

Detta gör oss minst sagt förvånade av flera anledningar. För det första är 

ungdomars sexualitet ett hett ämne som är omdebatterat och dessutom stort när 

det kommer till forskning. För det andra, vad gäller säkert sex och tonårsaborter är 

detta något man arbetar mycket med och har gjort väldigt länge. Att inte se att det 

är i skolan man bör lägga krutet för att sprida information på ett bra sätt samtidigt 

som man når ut till många är för oss mycket konstigt. En reflektion vi haft 

angående detta var att det kanske helt enkelt handlar om byråkrati, det är för 

omständligt. Att man ännu inte fått ämnet obligatoriskt på lärarutbildningen trots 

att ämnet ingått i läroplanen så länge anser vi är ytterligare bevis på den låga 

prioriteringen. Vi tror att för att få igenom en motion där man vill införa 

sexualkunskap på lärarutbildningen så behövs det ett brett och starkt underlag för 

att skolans sexualkunskap gör nytta och är viktig. När vi ställt frågan till de 

ungdomar vi intervjuat om de anser att skolan är en bra plats att ha sexualkunskap 

på har flera varit mycket positivt inställda, detta oavsett om de haft en bra 

sexualkunskap eller inte. Detta är heller inget som skiljt sig åt mellan killarna och 

tjejerna, båda könen tyckte att sexualkunskap är viktigt. En fundering angående 

detta, att ungdomarna värdesätter undervisningen högt är, som vi nämnt i 
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problemformuleringen, att källorna till information idag är många och 

lättillgängliga. Att då fortfarande ha kvar en ”fast punkt” som ger dem 

grundkunskaper för att sedan kunna utveckla en egen sexualitet och identitet 

tänker vi är en möjlighet till att hjälpa och underlätta för ungdomarna. Denna 

möjlighet bör förvaltas väl.   

 

När vi började skriva det här arbetet hade vi som utgångspunkt Foucaults (2002 s 

57) tankar om att synen på sexualitet idag ”... splittrats i en explosion av olika 

diskurser som tagit form inom demografin, biologin, medicinen, psykiatrin, 

psykologin, moralen, pedagogiken, den politiska kritiken.” Idag finns alltså en rad 

olika diskurser om sexualitet. Det finns inga självklara svar på vad som är ”rätt” 

och ”sant” längre. Vad som är accepterat och eftersträvansvärt sexuellt har att 

göra med vem du är och i vilken kontext du befinner dig. Utbudet av olika arenor 

där sexualitet diskuteras är stort och vår andra frågeställning handlar om var 

ungdomarna på egen hand söker information om sex och relationer. Svaren skiljde 

sig något åt men internet var en väldigt vanlig källa till kunskap. Behövde man 

svar på sådant man inte kunde hitta på internet var de flesta positivt inställda till 

Ungdomsmottagningen. Ett fåtal pratade med sina föräldrar och några kände att 

de kunde prata med sina kompisar. Killar var mer positivt inställda till internet 

medan tjejerna oftare gick till Ungdomsmottagningen. Vi var även intresserade av 

hur ungdomarna resonerade kring olika typer av informationskällor och hur man 

sållade bland olika svar. Vi fick bilden av ungdomarna som kompetenta och 

medvetna. Fick man ett svar som inte kändes rätt försökte man på ett annat ställe. 

Vi fick uppfattningen att de var vana vid att ständigt mötas av olika val och att 

man lyssnade inåt, på sig själv för att hitta det som kändes bäst i situationen. 

 

Något vi ansåg intressant och positivt var att några av killarna vi intervjuade 

verkade ganska insatta i jämlikhetsfrågor. Det märktes att de hade reflekterat en 

del över olika normer och förväntningar. Trots att många av ungdomarna uttryckte 

att killar inte är så seriösa när det kommer till sådana här frågor fick vi 

uppfattningen om att de vi pratade med var seriösa och gav bra svar. En annan 

fundering som väcktes ur detta var vilken roll urvalet spelar när det kommer till 

sådana här undersökningar. Vi hade, som vi tidigare skrivit, en intervju några 
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dagar senare än de övriga, med en kille som var ”förvarnad” dagen innan om vad 

han skulle få frågor om. Vi upplevde att de svar han gav var mer genomtänkta än 

resten, men de skiljde sig även ganska mycket åt i jämförelse med de andras. Hans 

svar om bland annat internet och skolans sexualundervisning stod i stark kontrast 

till många av de andra killarnas. Det faktum att han inte heller tillhörde någon av 

klasserna vi varit ute i gör frågan mer relevant. Urvalet och hur dessa rekryteras 

har med stor sannolikhet direkt påverkan på det slutgiltiga resultatet. 

 

Den teoretiska referensram vi använt oss av i den här uppsatsen har ibland hjälpt 

oss att förstå vissa fenomen för att i nästa stund ge oss en allt mer komplex bild av 

hur ungdomarna ser på sina möjligheter och begränsningar i sitt 

informationssökande. Som vi tidigare skrivit under stycket avgränsningar finns 

det många olika faktorer som spelar in i människors identitetsskapande. Kön är 

endast en av dessa. På vissa områden visar ungdomarna en stor medvetenhet om 

att det finns olika normer och förväntningar på de olika könen. Detta när det 

kommer till att bland annat ställa frågor öppet till kompisar, använda sig av 

internet osv. Ett område där denna uttalade medvetenhet knappt alls framträder är 

uppfattningen om pornografi som informationskälla. Tjejerna vill helst inte prata 

om det alls men menar att killarna nog använder det som information. Killarna 

diskuterar inte heller pornografi i relation till tjejerna. På något sätt verkar de här 

normerna djupt rotade. Tjejer tittar inte på pornografi och ska inte göra det. Den 

normen är inte uttalad och ifrågasätts inte heller av ungdomarna med undantag för 

en av tjejerna som övergripande lyfter att det på senare tid dykt upp alternativ 

pornografi.  

 

I vår undersökning har vi kunnat se vissa relativt tydliga genusmönster hos 

ungdomarna. Samtidigt anser vi att det är av vikt att poängtera de individuella 

skillnader vi uppfattat. I problemformuleringen nämnde vi att ungdomssexualitet 

idag formas av en mängd motstridiga diskurser. Vi berörde synen på den 

romantiska kärleken i relation till sex och bilden av tjejer och killar som i grunden 

olika med olika sexuella behov. När vi pratat med ungdomarna har vi fått känslan 

av att det finns en medvetenhet om de här normerna och att de förhåller sig till 

dessa på olika sätt. I vissa fall är det okej att tänja på genusgränserna i vissa fall 

inte. Det finns hela tiden ett bakomliggande ”hot” om ryktesspridning och 
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smutskastning. 

 

Med den klassiska bilden av mannen som det aktivt allvetande sexuella subjektet 

och kvinnan som det passivt oskyldiga objektet i bakhuvudet ställer vi oss 

följande frågor: Hur kommer synen på tjejers och killars informationssökande 

angående sex och relationer se ut i framtiden? Kommer killar fortfarande behöva 

hantera ”kravet” att klara sig själva och ha alla svar? Kommer tjejer tillåtas ta för 

sig mer och utforska nya vägar till kunskap?  
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Bilagor 

 

Intervjuguide  

 

Hur såg din sexualkunskap ut i grundskolan? 

- Vad fick du ut av den? 

- Lärde du dig något nytt? 

- Vad fick ni göra?  

- Gjorde läraren du hade ett bra jobb? 

- Kände du att du kunde ställa frågor? 

- Vad känner du skulle kunnat gjorts annorlunda? 

 

Delades ni upp i tjej- och killgrupper på sexualundervisningen?  

- Var det bra?  

- Hade det varit bättre att göra tvärtom?  

 

Utgick undervisningen från att tjejer och killar har olika sexuella behov? 

- På vilket sätt? 

 

Har du haft någon sexualkunskap i gymnasiet?  

- Hur var den? 

- Var det någon skillnad från grundskolan? Vad för skillnad? 

- Kunde man diskutera bättre?  

 

Är det bra att ha sexualkunskap i skolan? 

- Varför är det bra/dåligt? 

 

Vänder du dig till ungdomsmottagningen för information och svar på frågor? 

- Varför? Varför inte? 

- Hur var mottagandet där? 

 

Är sjuksyster eller kurator någon du går till om du har frågor om sex? 

- Varför? Varför inte? 
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- Går du hellre dit än till UM? 

- Varför? 

 

Pratar du mycket med dina kompisar för att få svar på frågor och lära dig saker?  

- Pratar du om det mesta eller finns det specifika saker? 

- Finns det saker du inte pratar om? 

- Är det viktigt för dig vad kompisar tycker? 

 

Pratar du med dina föräldrar om sex och relationer?  

- Om vad? 

- Finns det något du inte vill prata med dem om? 

 

Använder du dig av sidor på internet där man kan ställa frågor? 

- Vilken typ av frågor kan man ställa där? 

- Innefattar sidorna du besöker diskussionsforum som tex Flashback?  

 

Använder du tv-program som t.ex. ”Fråga Olle” som informationskälla? 

 

Använder du porr för att lära dig saker?  

- Vaddå till exempel? 

- Är det en bra informationskälla?  

 

Vart söker du helst information om sex och relationer?  

 

Händer det att du får olika svar från olika källor? 

- Av de källor du använder dig av, vilken information känns mest trovärdig? 

- Hur väljer du mellan information? Är det svårt? 

- Tror du att killar och tjejer använder sig av olika informationskällor när det 

kommer till att lära sig om sex och relationer? 

 

Vart hittar du en positiv bild av sex? 

- Kompisar? Internet? Skolan?  

 

Från vem/vad/vilka upplever du att du får en negativ bild av sex? 
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Reflekterar du över att det är mycket sex i media? (tidningar, tv, internet, reklam 

etc) 

- Påverkas du av det?  

- Känner du att det ställs krav på dig? 

- På vilket sätt 

 

Hur framställs manlig/kvinnlig sexualitet i porrfilm? 

 

Hur framställs manlig/kvinnlig sexualitet i media?  

 


