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Sammanfattning 

 

Studiens syfte är att utifrån en kvalitativ- och explorativ utgångspunkt 

undersöka vilka attityder och referensramar till sex som kommer till uttryck 

bland ungdomar i 15-16 års ålder. Utifrån syftet ställs följande 

frågeställningar:  

 Vilka föreställningar kring sex kommer till uttryck bland unga tjejer och 

killar? 

 Hur beskriver de gränsen mellan normalt sexuellt beteende och övergrepp? 

 

Genom ett diskursanalytiskt och genusteoretiskt angreppssätt 

analyseras hur ungdomar i fokusgrupper resonerar kring sex i relation till 

kön och genus. Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt grundar sig i det 

socialkonstruktivistiska och feministiskt poststrukturalistiska förhållningssätt 

som ser människans verklighet som socialt konstruerad och i ständig 

förändring. I analysen är avsikten att fånga skillnader och likheter i hur killar 

och tjejer uttalar sig kring sexualitet samt vilken betydelse kön och genus har 

för deras uttalanden.  

 

I analysen framgår en ojämlik och genusnormativ uppfattning av sexualitet 

mellan tjejer och killar där tjejers sexualitet beskrivs av ungdomarna som 

väsensskild och sekundär från killars som primärt står i centrum. Killars 

sexualitet utgör normen vars ramar främst gynnar dem och vilket tjejer måste 

förhålla sig till. Detta blir tydligt i ungdomarnas förståelse av sexuella 

övergrepp där tjejerna beskrivs bära det yttersta ansvaret i att påvisa sin 

ovilja till sex för att ett övergrepp ska anses vara giltigt. Ett ansvar som 

tjejerna inte alltid tycks ha helt enkelt att hantera. Svårigheter med att ibland 

avvisa och säga nej till sex beskrivs bottna i oro för negativa konsekvenser 

som resulterar i att det inte är ovanligt att som ung tjej ha sex mot sin vilja. 
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Inledning 

Lagstiftning i fokus när sexuellt våld debatteras 

Den offentliga debatten om sexualbrott har länge varit intensiv och en rad friande domar i svenska 

våldtäktsmål har väckt stor massmedial uppmärksamhet. I de sexualbrottsmål där unga människor 

varit inblandade har debatten intensifierats ytterligare och efterfrågan på handlingsåtgärder har varit 

central. Främst har fokus legat på rättsväsendets och sexualbrottslagstiftningens brister, vilken 

löpande har kritiserats och omarbetats. På senare tid har debatten kring sexualbrott åter fått stora 

proportioner och särskilt fokus har getts diskussionen om ytterligare ändringar av 

sexualbrottslagstiftningen1. En nyckelfråga är huruvida en s.k. samtyckesreglering bör införas, som 

skulle innebära att våldtäkt definieras utifrån avsaknad av samtycke, snarare än utifrån tvång från 

gärningspersonens sida. Det råder dock delade meningar kring lagförslaget. Dels har diskussionerna 

gått isär gällande dess möjliga inverkan på den idag låga åtalsfrekvensen i våldtäktsmål, men också 

huruvida lagstiftningens syfte att verka norm- och moralbildande är effektfull i fråga om 

sexualbrott2.    

 

Mindre utrymme har ägnats åt hur dessa brott tidigt kan förebyggas – med andra metoder än genom 

lagens eventuella normgivande verkan. Mot denna bakgrund anser jag därför att det är av vikt att 

undersöka och förstå vilka normerande ramar kring sex som omger människor och i synnerhet 

ungdomar. En sådan kunskap skulle kunna ge underlag för förebyggande arbete mot sexualbrott. I 

den föreliggande studien avser jag därför att undersöka vilka attityder och referensramar till sex 

som kommer till uttryck bland svenska ungdomar (15-16 år gamla), samt vilken betydelse kön och 

genus har för deras uttalanden. 

Bakgrund 

Sexualbrottsutvecklingen 

Kriminalstatistiken visar att anmälda sexualbrott konstant ökar i Sverige - under en tioårsperiod har 

anmälningarna tredubblats3. År 2014 anmäldes 20 300 stycken sexualbrott vilket är en ökning med 

15 % mot året innan 4. Mörkertalet bland sexualbrotten är särskilt stort och uppskattas till mellan 

80-90 %5. Enligt Nationella trygghetsundersökningens (NTU) senaste mätningar från år 2014 har 

den självrapporterade utsattheten för sexuellt våld markant ökat efter en period av stabil låg nivå. I 

92 % av fallen är offren kvinnor och 98 % av dem misstänka är män där yngre män dominerar 

                                                 
1 SOU2010:71 & 2014:123 Hämtades: 2015-04-02 
2 http://www.dn.se/nyheter/sverige/valdtaktsutredare-fortsatt-for-sexuellt-samtycke/ Hämtades: 2015-02-15 
3 BRÅ (2008:13), s. 58 & BRÅ (2012:13), s.114  
4 BRÅ https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html Hämtades: 2015-03-20 

5 Ibid. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/valdtaktsutredare-fortsatt-for-sexuellt-samtycke/
https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html
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bland gärningsmännen. Den mest utsatta gruppen är unga tjejer i åldern 16-24 år bland vilka 7,3 % 

uppger att de har blivit utsatta för sexualbrott under 20136.  

Polisen larmar om grövre attityder till sex bland unga 

Stockholmspolisens kriminalutredare som arbetar med ungdomsbrott har uttalat sig alarmerande om 

att de ser en kraftigt förändrad attityd bland ungdomar vad gäller sex och sexualbrott. De menar att 

förhållningssätt och attityder till sex har förskjutits och blivit ohälsosamt grova hos ungdomarna 

idag och efterfrågar en debatt kring ungdomars sexuella attityder7. Likaså har Polisen i Norrköping 

gått ut med samma uppfattning som Stockholmspolisen om en starkt förändrad attityd och sexuellt 

beteende bland unga8.  

Sexualitet – en värderingsfråga 

Det straffrättsliga perspektivet är givetvis viktigt när det kommer till skyddet av människans 

sexuella självbestämmanderätt, men i praktiken är det långt mer problematiskt då sexuella 

övergrepp många gånger dels är svåra att bevisa, dels begreppsmässigt svåra att definiera i generella 

och objektiva termer. Exempelvis har kritik riktats mot begreppet ”samtycke”, vid en eventuell 

samtyckesreglering, som anses normativt och kulturellt betingat vilket gör det svårt att definiera och 

därmed också problematiskt att använda som ett juridiskt begrepp9. De intensiva debatterna kring 

rättsväsendets möjligheter är i hög grad relevanta, men hur verkningsfullt är rättsväsendet när det 

kommer till att förebygga sexuella övergrepp?  Den brottspreventiva påverkan och normerande 

effekten är troligtvis begränsad vid dessa brott. Många sexuella övergrepp sker dessutom under 

alkoholpåverkan och då är det sällan aktuellt att reflektera över rättsliga konsekvenser10. När 

rättsväsendet väl kommer in i bilden så är det också redan för sent. Det är därför av stor vikt att 

även fokusera på andra vägar till att förebygga sexuellt våld än de enbart straffrättsliga.   

 

Frågor som berör sexuella värderingar och attityder bör ha en central roll i diskussionen om 

sexuella övergrepp och även i debatten om ojämlikhet mellan könen. Skolväsendet har i det svenska 

samhället tagit på sig en stor del av ansvaret i att förmedla kunskap om sex och sunda sexuella 

attityder till unga människor som en del av deras vuxenblivning11. Dock vet vi lite om hur väl 

skolan i praktiken arbetar för att genererar sunda värderingar gällande sex som inte enbart berör 

biologiska aspekter12. Ungdomar är samhällets framtid och därför är det av intresse att undersöka 

                                                 
6 BRÅ (2012:13) rapport: ”Brottsutvecklingen i Sverige år 2008-2011” 

7 http://www.dn.se/sthlm/raare-attityd-till-sexbrott-bland-unga/ Hämtades: 2015-01-20  

8 http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/polisen-sexbrotten-okar-bland-unga-10727003. Hämtades: 2015-03-27 

9 www.dagensjuridik.se/2010/03/samtycke-ar-inget-fardigt-begrepp Hämtades: 2015-03-27  

10 BRÅ (2015), s.4 

11 Bäckman (2003), s. 11 

12 Odén, & Grände, (2007) ”Var går gränsen”, Handledning för temaarbeten i skolan & Skolverket.se s.13 

http://www.dn.se/sthlm/raare-attityd-till-sexbrott-bland-unga/
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hur de resonerar kring sexuella frågor. Att unga personer dessutom dominerar bland offer och 

gärningsmän vid sexualbrott gör deras perspektiv extremt viktiga i sammanhanget. Vilka 

normerande föreställningar kommer till uttryck? Vilka referensramar spelar in? Och vad är 

gränsöverskridande i deras mening?  

Att ta del av ungdomars föreställningar kring sex skulle vidare ge underlag för framtida 

förebyggande insatser mot sexuella övergrepp men också sexuell ojämlikhet.  

 

Syfte och frågeställningar  

Denna uppsats har en kvalitativ- och explorativ utgångspunkt. Syftet är att undersöka vilka attityder 

och referensramar till sex som kommer till uttryck bland ungdomar i 15-16 års ålder. Genom ett 

diskursanalytiskt och genusteoretiskt angreppssätt13 undersöker jag hur ungdomar resonerar 

kring sex i relation till kön och genus. Fokus i studien ligger vid vilka normerande attityder och 

förhållningssätt till sex som ungdomarna konstruerar med avsikt att ringa in de 

normalitetskonstruktioner som formuleras.  Aspekter som rör hälsorelaterade frågor och 

riskbeteenden som exempelvis preventivmedel eller könssjukdomar ligger utanför studiens intresse. 

Utifrån detta syfte formuleras följande frågeställningar:  

 Vilka föreställningar kring sex kommer till uttryck bland unga tjejer och killar? 

 Hur beskriver de gränsen mellan normalt sexuellt beteende och övergrepp? 

Centrala begrepp 

Frågan om kön och genus kommer att vara en självklar dimension i analysen. Med kön avser jag 

den biologiska könskategorin som människor tillskrivs vid födseln som antingen ”man” eller 

”kvinna”. Med genus avser jag den socialt och kulturellt konstruerade betydelsen som utgår ifrån 

kön, d.v.s. de förväntningar och roller som är kopplade till kön och benämns ”manligt” respektive 

”kvinnligt” beteende14. Jag kommer i analysen vilja fånga eventuella skillnader och likheter i hur 

killar och tjejer uttalar sig kring sexualitet och vilken betydelse kön och genus har i deras 

uttalanden. Med sex och sexualitet avser jag i denna studie den relationella praktik av handlingar 

och beteenden som är knutet till den sexuella akten. Heteronormativitet är ett centralt begrepp, 

vilket jag definierar utifrån ett queerteoretiskt perspektiv som ser heterosexualitet som en 

konstruerad och inlärd norm15. Heteronormativitet upprätthålls i samhället genom de 

                                                 
13 Se s.5 & s.10 i teori & metodavsnittet för närmare beskrivning av genusteoretiskt- och diskursanalytiskt angreppsätt. 

14 Karlsson (2003) I: Lander, Pettersson & Tiby (2003), s. 49 & Taguchi (2004), s.27 

15 Taguchi (2004), s. 77 & Karlsson (2003) I: Lander, Pettersson & Tiby (2003) s.50-52 
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genuskonstruktioner som grundar sig i kategoriseringen "man” eller ”kvinna” och den förväntade 

sexuell relation dem emellan16. 

Disposition 

I följande avsnitt beskrivs relevanta genusteoretiska utgångspunkter som har haft betydelse för 

studiens analys och därefter följer ett avsnitt med tidigare forskning i ämnet. I metodavsnittet efter 

redogörs studiens metodval, tillvägagångssätt samt analysprocess och reflexiva implikationer. 

Därefter presenteras resultatet från de genomförda fokusgruppsintervjuerna, varpå analys relaterat 

till teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning följer i ett eget avsnitt efter. I den sista och 

avslutande diskussionen summeras och diskuteras resultaten utifrån slutsatser som dras och förslag 

till vidare forskning presenteras. 

Teoretiska utgångspunkter  

Socialkonstruktivismen 

Min vetenskapsteoretiska utgångspunkt grundar sig i det socialkonstruktivistiskta och feministiskt 

poststrukturalistiska förhållningssätt som ser människans verklighet som socialt konstruerad och i 

ständig förändring17. Språket och det relationella samspelet står i centrum för människors 

förståelsevärld i vilka också kunskap produceras och reproduceras kontextuellt18. Strukturer och 

processer i den sociala världen styr och formar oss liksom vi formar den sociala omgivning vi lever 

i19. Med en sådan utgångspunkt ses samhällsfenomen inte som statiska eller som direkta avbilder av 

den yttre empiriska verkligheten. Istället utgår man ifrån att verkligheten och föreställningarna om 

den är förenade genom språket som är skapare av den verklighet vi lever i20. Föreställningar, 

attityder och förhållningsramar konstrueras i en ständigt pågående process där sammanhang och 

samhällsklimat skapar olika ramar för vad som önskvärt och inte. De föreställningar om ett 

samhällsfenomen som dominerar på ett område har därmed en direkt konsekvens i den fysiska 

verkligheten genom normerande ramar och förhållningssätt. I min studie analyserar jag 

ungdomarnas utsagor som uttryck för en vidare diskurs där deras föreställningar är knutna till den 

samhällskontext som omger dom/oss. Min avsikt att förstå och tolka ungdomarnas uttalanden och 

genom deras beskrivningar utveckla en vidare tolkning, gör att jag närmat mig den hermeneutiska 

traditionen av socialkonstruktivism21. 

                                                 
16 Ibid. 

17 Sohlberg (2002), s.218 

18 Kvale & Brinkmann (2014), s. 76 
19 Lenz Taguchi (2004), s. 10. 
20 Lenz Taguchi (2004), s. 40. 
21 Kvale & Brinkmann (2014), s.252 
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Diskursanalys som vetenskapsteori 

Med diskurs avser jag ett system av föreställningar och utsagor vilka gör det möjligt och 

meningsfullt för människor att förstå sin omvärld liksom att den skapar vår verklighet22.  Diskurser, 

eller det sätt vi kommunicerar kring något, förmedlar idéer och perspektiv om vår värld som vi tar 

för sanna. Dessa perspektiv innebär förhållningsätt och regler som avgör hur vi människor bör agera 

i olika sociala sammanhang. Konsekvenserna innebär begränsningar för vissa och möjligheter för 

andra, vilket också påvisar den makt som alltid existerar i sociala relationer människor emellan.23 

Feministisk poststrukturalism 

Likt det diskursanalytiska perspektivet intresserar sig feministisk poststrukturalism för hur makt 

produceras i olika diskurser men problematiserar detta med fokus på vilken roll kön har i 

människors subjektetsskapande24. Feministisk poststrukturalism understryker hur den 

maktproducerande dikotomin man – kvinna är djupt inskrivna i våra subjektiviteter och är 

grundläggande för hur vi förhåller oss till vår omgivning och verklighet. Vi kan helt enkelt inte 

verka utan den givna könstillhörigheten och dess fundamentala betydelse för hur vi förhåller oss till 

varandra och världen i stort. Tudelningen av kön är given i vårt samhälle och innebär en del 

negativa konsekvenser för oss som människor, vilket feministisk poststrukturalism vill förändra. Ett 

första steg är att ifrågasätta, öppna upp och dekonstruera de maktproducerande dikotomier som 

man-kvinna innebär25. Individers subjektskapande är i ständig process där jaget aldrig någonsin 

färdigställs utan omkonstrueras oavbrutet. Strukturer och processer i den sociala världen styr, 

formar, begränsar och ger möjligheter26. Subjektskapandet är en process som innebär att människor 

konstant ”placerar” sig själv och andra omedvetet i relation till dominerande normer. Denna 

positionering är central för människors tolkningar och upplevelser som i relation till andra 

människors positioneringar utgör resultat av socialt samspel27.  

Sex som diskurs 

Det socialkonstruktivistiska- och poststrukturalistiska perspektivet är relevant vid studier av 

människans sexualitet och alla dess uttrycksformer i det sociala samspelet. I ”Sexualitetens historia” 

beskriver Foucault28 sexualiteten som ett konstruerat begär och inte som en allmänmänsklig drift. 

Foucault menar på att kontrollen och regleringen av människans sexliv inte skall förstås som ett 

tillbakahållande av en föreställd latent sexuell instinkt. Snarare skall kontrollen förstås som en del i 

subjektskapandets konstruktion där sexualitet allt mer kommit att definiera och utgöra människans 

                                                 
22 Bergström & Boréus (2005), s.309  
23 Bergström & Boréus (2005), s.311 
24 Lenz Taguchi (2004), s. 83 
25 Ibid. 
26 Lenz Taguchi (2004), s. 10 
27 Lenz Taguchi (2004), s. 153. 
28 Foucault (1978) I: Lenz Taguchi (2004), s.165 
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förståelse av hennes identitet. I detta synsätt växte Foucaults maktperspektiv fram som kortfattat 

innefattar just de regleringar, disciplineringsformer och kunskaper som styr människan i form av en 

osynlig micro-makt av ”rätta föreställningar” kring sexualitet som människor konstant förhåller sig 

till och vidmakthåller29. Sex som diskurs blir därmed väldigt avgörande för vilka kunskapsmässiga 

och praktiska förhållningssätt och strategier som den enskilda individen utvecklar i förhållande till 

sex. Det som anses tillåtet och önskvärd i det sexuella beteendet är föränderligt och skapas utifrån 

de tids- och kontextbundna kulturella värderingar vi människor lever i30. Det som betraktas vara 

självklara och naturliga uppfattningar om sexualitet påverkas både explicit via exempelvis lagar 

men också och kanske främst implicit genom de omgivande förväntade normsystem som människor 

gemensamt delar. Diskursen kring sex äger konstant rum i människans omgivning, i den offentliga 

debatten, i arbete, skola och i relationer och kan endast förstås utifrån sitt sociala, historiska och 

kulturella sammanhang31.  

Det sexuella skriptet 

I Gagnons och Simons teori om det sexuella skriptet32 analyseras människans sexuella praktik som 

ett inlärt fenomen. Teorin framhåller sexualiteten som socialt konstruerad och inlärd utifrån sociala, 

mellanmänskliga och individuella nivåer. Dessa så kallade skript kan ses som modeller eller manus 

för hur vi människor sexuellt ska förhålla oss i alla lägen. Alla beteendemönster som t.ex. när vi är 

inställda på sex, vad som får oss att känna oss sexiga, vem vi vill ha sex med samt hur sex bör eller 

inte bör vara är en del av den socialiseringsprocess människan i samspel med varandra konstruerar 

och konstrueras av. Dessa olika förhållningssätt, eller skript, gör det möjligt för oss att hantera den 

komplexa verklighet vi lever i då det genererar svar på samt ramar för vad sexualitet är och vad det 

innebär för oss som människor. Sexuella skript är ständigt föränderliga och kan dessutom se olika 

ut i olika kulturer samt kan variera beroende på kontext, vilken erfarenhetsbakgrund personen 

besitter samt vilka människor den möter33.  

 

Tidigare forskning 

I Forsberg m.fl. enkätstudie, ”UngKAB09”(Kunskap, attityder och sexuella handlingar bland unga), 

visar resultatet många skillnader mellan könen relaterat till uppfattningar om sexualitet. Bland annat 

upplevde en större andel killar än tjejer sexdebuten som positiv - endast 31 % av tjejerna upplevde 

sexdebuten som upphetsande jämfört med nästan dubbla antalet (59 %) av killarna34. Gällande 

                                                 
29 Ibid. 
30 Lenz Taguchi (2004), s.172-173 
31 Ibid. 
32 Gagnon & Simon (1999) I: Bogren (2003), s. 298 & 306 
33 Ibid. 
34 Tikkanen, Abelsson & Forsberg (2011:1), s.79 
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erfarenheten av att ha sex mot sin vilja uppger en majoritet kvinnor (60 %) att de har haft erfarenhet 

av sexuella handlingar mot sin vilja någon gång i livet35. Undersökningen visade också att ungefär 

hälften av de tillfrågade inte var tillfredsställda med sexualundervisningen i skolan. Kvinnorna 

upplevde över lag att de fått en mindre tillräcklig kunskap än männen36.  

 

I Löfgren-Mårtenson och Månssons intervjustudie, ”Sex överallt, typ?!” framträder pornografin ha 

en central roll i ungdomars sexuella referenser37. Slutsatserna i studien är att ungdomarna anser sig 

vara ständigt omgivna av sexuellt innehållande budskap. Populärkultur såsom film, tv, såpoperor 

och internet har en stor del i ungdomars sexuella exponering. Pornografin har ett starkt genomslag 

hos vissa ungdomars egna sexuella handlingsmönster och främst killar vill pröva på det de sett38. 

Tjejerna är mycket mer ambivalenta i sin relation till pornografin och enbart ett fåtal tjejer berättar 

att de tittat på porr. Tjejerna beskriver osäkerhetskänslor inför den egna kroppen både i utseende 

och i prestation då de jämför sig med de kvinnliga porrskådespelerskorna. Konsumtion av 

pornografi betraktas som normalt och inget man behöver skämmas över. Sammantaget är betydligt 

fler killar än tjejer positiva till pornografi och också de som till huvudsak konsumerar den39. 

Gemensamt för ungdomarna var uppfattningen om att det är ”naturligt” att killar är mer intresserade 

av porr än tjejer eftersom den är ”gjord för och av män”.  

 

I Månsson m.fl. intervjustudie ”Det är värt risken”, undersökte man sexuella erfarenheter, attityder 

och kunskap bland ungdomar som är placerade på särskilda ungdomshem40. Studien bygger på 

intervjuer med ungdomar i åldrarna 15-20 år. Tjejerna i studien beskrev sexuella kränkningar och 

handlingar mot sin vilja som vanligt förekommande - kränkningar beskrevs så pass vanliga att de 

upplevde de normaliserade. Sexualundervisningen beskrevs samstämmigt som mycket bristfällig då 

fokus endast lades på sexuell prevention och risker41. Betydelsen av att läraren är trygg i sin roll 

samt att undervisningen inte enbart skall fokusera på biologiska aspekter framfördes. Resultatet 

pekar på att utsatthet är utmärkande för ungdomars sexuella attityder och erfarenheter42.  

 

I Jeffners avhandling, ”Liksom våldtäkt, typ”, undersöks ungdomars föreställningar kring våldtäkt 

och vilken betydelse kön har för deras utsagor43. I intervjuer med ungdomar i 15års ålder 

framkommer att uppfattningen om våldtäkt och dess giltighet är starkt beroende av 

                                                 
35 Tikkanen, Abelsson & Forsberg (2011:1), s.62 
36 Tikkanen, Abelsson & Forsberg (2011:1) s.137-138 
37 Löfgren-Mårtenson, Lindroth & Månsson (2013), s. 129 
38 Ibid. 
39 Löfgren-Mårtenson, Lindroth & Månsson (2013), s. 129-134 
40 Löfgren-Mårtenson, Lindroth & Månsson (2013), s.27 
41 Ibid. 
42 Ungdomarna tvångsvårdas under LVU pga brister i hemmiljön och/eller självdestruktivt beteende 
43 Jeffner (1998), s. 53 
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omständigheterna kring händelsen. Alkoholpåverkan, relationen mellan offret och gärningsmannen 

samt sättet att avvisa och ”säga nej” till sex spelar avgörande roll för förståelsen av situationen44. 

Den viktigaste och mest avgörande aspekten i förståelsen av en våldtäkt bottnar i tjejens ansvar i att 

påvisa sitt motstånd till sex. Killen ges därmed tolkningsföreträde av situationen och våldtäkten 

definieras av ungdomarna av allt det som sker efter det att en tjej sagt nej45. Övergreppet förknippas 

även med grovt avvikande beteende och där förövaren beskrivs vara onormal och skilja sig från 

gemene man46. Jeffner beskriver också maktolikheter mellan könen där killar ges större 

förhandlingsutrymme i relation till sexualitet, något som ungdomarna accepterar och förklarar som 

naturliga och självklara skillnader47.  

  

I Maria Bäckmans fält- och intervjustudie ”Kön och känsla”, om samlevnadsundervisning och 

ungdomars tankar kring sexualitet, följer författaren lärare och elever i gymnasiet och undersöker 

hur genusrelaterade föreställningar kring sexualitet skapas och ifrågasätts 48. I studien framgår en 

normerande heterosexualitet som central för ungdomarnas underförstådda antaganden om skillnader 

mellan tjejers och killars sexualitet. Tjejer beskrevs vara känsloorienterade och killar driftstyrda. 

Killars sexualitet utgjorde normen och tjejers sexualitet uppfattades som avvikande, diffus och 

problemfylld49. Den kvinnliga sexualiteten beskrevs många gånger som meningslös och ansågs 

sällan lika lustfylld som den manliga; lusten tillhörde killar och olusten tjejer50. Killarna i studien, 

hade däremot inte alls samma negativa förhållningssätt till sex51. Bäckman beskriver också tjejers 

sexualitet med stora motsägelsefulla inslag. I teorin framhölls det både i undervisningen och av 

ungdomarna vikten av att ha en ”modern” och lustbejakande sexualitet men som tjejerna i praktiken 

inte levde upp till på grund av en anständighetsnorm som inte tillät dem ha samma lustbejakande 

sexualitet som killar. Bäckman beskriver denna motsägelse som ett slags ”i-princip-hållning”, där 

det lustbejakande idealet inte realiserades i praktiken pga. risker för stigmatisering och skamfyllda 

känslor52. 

 

Det har forskats mycket om ungdomars sexualitet i Sverige, dock har forskningen främst inriktat sig 

på hälsorelaterade frågor. Väldigt lite fokus har lagts på ungdomars attityder till sex i gränslandet 

mellan det som är normerande och avvikande. De genusteoretiska studier som genomförts har 

                                                 
44 Jeffner (1998), s. 225  
45 Jeffner (1998), s. 173 
46 Ibid 
47 Jeffner (1998), s. 201-205 
48 Bäckman (2003), s. 24 
49 Bäckman (2003), s. 136 
50 Bäckman (2003), s. 188-190 
51 Bäckman (2003), s. 144-145 
52 Bäckman (2003), s. 202 
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främst berört relationella aspekter kring kön och sexualitet i stort och bortsett från ungdomars 

praktiska förhållningsätt till sex. Beträffande sexuellt gränsöverskridande beteende har studier 

främst behandlat antingen dömda eller utsatta ungdomar - väldigt lite har problematiserats kring 

”vanliga” sexuella beteenden bland ”vanliga” ungdomar. Denna studie kan addera kunskap genom 

att börja fylla det hålrummet och problematisera sexualitet och normerande handlingar i syfte att 

förstå och på sikt förebygga sexuella övergrepp. 

Metod 

Fokusgruppsintervjuer 

För att nå fördjupad kunskap och förståelse av ungdomarnas attityder och referensramar till sex, 

samt hur kön och genus har betydelse för deras uttryck, har jag valt att genomföra kvalitativa 

fokusgruppintervjuer. Genom att studera hur attityder, idéer och uppfattningar uttrycks i grupp kan 

man avgöra hur olika intressekonflikter liksom konsensus konstrueras och kommer till uttryck53.   

Utgångspunkten i studien har varit explorativ, vilket gör fokusgruppsintervjuer särskilt lämpliga 

som metod54. Explorativa studier möjliggör att nya infallsvinklar omarbetas allt eftersom i arbetet 

vilket kan generera nya dimensioner och distinktioner i ämnet. Genom öppna och ringa 

strukturerade intervjuer har jag kunnat ta fasta på och följa upp de intressanta aspekter som 

framkommit och som vidare lett mig till nya utgångspunkter55. Fördelen med fokusgruppsintervjuer 

är även att de kan generera mer spontana, uttrycksfulla och känslobetonade uppfattningar i 

jämförelse med till exempel den individuella intervjun. Gruppkonstellationen kan göra det lättare 

för deltagarna att uttrycka sig i ämnen som är känsliga och som annars kan vara svåra att tala om56.  

Nackdelen är däremot att resultaten inte direkt kan generaliseras till ett vidare sammanhang; 

samtidigt är detta inte ett syfte med studien utan målet är istället att nå en djupare förståelse och ge 

exempel på hur ungdomar resonerar i den studerade frågan. Jag ser även på intervjuer som en del av 

kunskapsproduktion, där mötet mellan mig och intervjupersonerna tillsammans genererar en 

kunskap som växer fram i samtalet. 

Urval och tillvägagångssätt 

Fokusgrupperna utgjordes av tre grupper med totalt 13 ungdomar mellan 15-16 år, varav åtta tjejer 

och fem killar. Ungdomarna från respektive grupp var klasskamrater och tillhörde tre olika skolor i 

Stockholmsområdet. Kontakten med två av grupperna togs initialt via en intresseförfrågan som 

mailades ut till ett slumpmässigt urval av högstadieskolor i Stockholms län som listades på 

                                                 
53 Kvale & Brinkmann (2014), s. 76  
54 Kvale & Brinkmann (2014), s. 148 
55 Ibid. 
56 Kvale & Brinkmann (2014), s. 191 & 289 
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Stockholms stads hemsida57. Endast två av 19 skolor responderade med intresse för studien. På 

dessa skolor förmedlade rektorn kontakten vidare till två lärare på vardera skola som i sin tur 

samordnade var sin grupp av ungdomar. Dessa två grupper utgjordes av dels en grupp med sex 

ungdomar, varav fyra tjejer och två killar (benämns vidare som ”Blandgruppen”) och dels en grupp 

med enbart tre killar (benämns vidare ”Killgruppen”). Båda grupperna gick i årskurs nio i 

högstadiet. Min ambition var inledningsvis att komma i kontakt med tre grupper av ungdomar på tre 

olika skolor i Stockholm med vardera 4-5 ungdomar i varje grupp för att kunna göra jämförelser 

dels mellan grupperna dels mellan könen. På grund av bristande intresse från skolor att ställa upp i 

undersökningen fick jag även ta andra vägar för att komma i kontakt med en tredje grupp. Via en 

bekants syster kom jag i kontakt med hennes unga vänner som utgjorde en av grupperna om fyra 

tjejer som gick i årskurs ett på gymnasiet (benämns vidare ”Tjejgruppen”). Urvalet kan därför 

betraktas som både ett slumpmässigt och ett bekvämlighetsurval och kan inte utan vidare bedömas 

som representativt eller generaliserbart58. Intervjuernas innehåll skall istället ses som ett exempel på 

hur ungdomar kan resonera och konstruera förställningar kring sexualitet.  

 

Fokusgruppsintervjun med ”Tjejgruppen” genomfördes hemma hos min bekant, utan hennes 

närvaro. De övriga två fokusgruppsintervjuerna genomfördes på elevernas skola i lokaler som vi 

blev anvisade till av lärare. Intervjuerna bandades och transkriberades ordagrant. Därefter har det 

empiriska materialet analyserats och tematiserats utifrån studiens frågeställningar och slutligen 

analyserats utifrån relevanta teoretiska perspektiv och tidigare forskning. Studien utgår ifrån 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Deltagandet var helt frivilligt och de intervjuade blev 

informerade om studiens syfte och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Likaså var 

alla deltagarna informerade om att de, liksom deras skola, var anonyma och skulle avidentifieras i 

det redovisade materialet59. 

Diskursanalys som metod    

Jag har valt att tillämpa en diskursanalys på de transkriberade fokusgruppsintervjuerna. Valet av 

metod är relaterat till studiens syfte samt teoretiska förankring vilket är förenligt med det 

diskursanalytiska angreppsättet som tar fasta på det konstruktivistiska och relationella i språket60. 

Då min undersökning är av kvalitativt slag är min avsikt att förstå, tolka och ringa in de 

konstruktioner kring sex som ungdomarna ger uttryck för samt vilken betydelse kön och genus har 

för dessa utsagor. Det intressanta är på vilka sätt ungdomarna talar om sex vilket säger något om de 

sexuella normsystem de omges av. Likt alla diskurser implicerar ungdomarnas uttalanden vissa 

                                                 
57 www.stockholm.se/ForskolaSkola/Gymnasium/ Hämtades: 2014-04-20 
58 Bryman (2002), s.313 
59 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002), s.7  
60 Bergström & Boréus (2005), s. 327 

http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Gymnasium/
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förhållningsregler. Dessa förhållningsregler exemplifierar den makt diskurser, i detta sammanhang 

om sex och kön, har över ungdomarna. Det intressanta ligger i vilka tvingande normer som 

diskursen inbegriper61. Dessa normsystem och däribland maktutövande handlingar är vi alla 

människor både skapade- och medskapare av. Diskursanalys blir därför också lämplig som metod 

då den inte gör någon strikt åtskillnad mellan vad som sägs och görs62. Diskursanalys ger 

möjligheten att utforma en mer flexibel och öppen analys där jag som uttolkare inte behöver 

begränsa mig till strikta mallar – något som annars kan leda till att vissa tolkningsmöjligheter och 

resultat går förlorade63. 

Analysprocessen 

I analysen har jag förhållit mig till mina frågeställningar där jag vill lyfta fram vilka diskurser kring 

sex som formuleras av ungdomarna och vad som konstrueras som normativt relaterat till kön och 

sex. Analysprocessen har bestått av en ingående läsning av det utskrivna materialet, där flera teman 

utkristalliserats. De teman som redovisas är de som bedömts ha störst relevans för studiens syfte. En 

annan aspekt var också att dessa teman inte uppmärksammats tillräckligt i tidigare studier. I de 

utdrag och citat som återges i resultatavsnittet har talspråket i största mån bibehållits men med vissa 

korrigeringar för att göra utsagorna mer begripliga för läsaren. Primärt fokus ligger på vad som 

uttrycks och hur ungdomarna diskuterar ämnet. Jag saknar uppgifter om ungdomarnas 

klasstillhörighet, etnicitet och sexuella identitet och därför inte tagit hänsyn till detta i analysen. Inte 

bara den transkriberade texten har tjänat som underlag för mina tolkningar och analys. Att jag varit 

delaktig i fokusgruppsintervjun innebar att min analysprocess tagit form långt innan mötet med 

texten. Likaså har jag också vid transkriberingen analyserat mitt material i flera omgångar, vilket 

gjort mig till medskapare av den kontext som jag närmat mig diskursanalytiskt. Min analys är 

därför en långtgående process av kunskapsproduktion som tagit form redan vid formuleringen av 

syfte inför fokusgruppsintervjuerna. 

Reflexivitet 

Även andra aspekter har betydelse för analysen. Hur ungdomarna (och jag) positionerat sig(oss) 

gentemot varandra i intervjuerna har en betydelse för vilken respons jag fått av ungdomarna. Att jag 

är kvinna kan ha betydelse i mötet med tjejerna och killarna. Exempelvis kan en föreställd 

”gemenskap” kvinnor emellan, d.v.s. mellan tjejerna men även i relation till mig, innebära att då vi 

är av samma kön delar vi gemensamma referensramar och förståelse i ämnet64. Jag upplevde i 

”Tjejgruppen” och ”Blandgruppen” en känsla av acceptans och öppenhet, d.v.s. att få tillgång till 

                                                 
61 Bergström & Boréus (2005), s. 328 
62 Bergström & Boréus (2005), s. 306 
63 Bergström & Boréus (2005), s. 351 
64 Skrinjar (2003), s.108 
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deras förståelsevärld på ett obehindrat och förtroligt sätt. I den tredje gruppen med enbart killar 

(”Killgruppen”) infann sig däremot inte samma känsla. I denna gruppkonstellation upplevde jag en 

stor försiktighet och svårighet i att prata i ämnet vilket begränsade möjligheten i att få uttömmande 

svar vilket förstås i förlängningen påverkat resultatet och studiens analys. Detta kan bero på flera 

aspekter. Dels kan det spela roll hur jag är som person och vilken ”kontakt” vi fick, dels att dessa 

killar var, enligt dem själva, sexuellt helt oerfarna. Det i eventuell kombination med en kvinnlig 

intervjuare kan ha bidragit till en extra känslighet och ovillighet att prata om frågor som rör sex.  

Forskarrollen  

Ungdomarna i fokusgruppen har givetvis en stor del i den kunskapsproduktionen som vi 

tillsammans i samtalet skapat genom våra positioneringar gentemot varandra, men i slutändan är det 

jag som innehar tolkningsföreträde och makten att tillskriva ungdomarna och diskussionerna en 

mening de själva kanske inte identifierar sig med65.  Mina tolkningar grundar sig också i vem jag är 

som person med bakgrund till mina livserfarenheter och därmed förförståelse(r) som jag tar med in i 

studien. Min(a) förförståelse(r) förutsätter de perspektiv och analys som här genereras och är också 

relaterad till valet av syfte, vetenskapsteori och metod. Allt detta sammantaget har en betydelse för 

hela forskningsprocessen66. 

Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet 

Det kan lyftas en rad olika metodologiska spörsmål gällande studiens validitet och reliabilitet som 

ofta problematiseras i studier med konstruktivistiskt perspektiv. För att minimera validitetsproblem 

har jag ämnat göra studien så transparent som möjligt med god intersubjektivitet. Detta genom att 

påvisa stegen i hur jag kommit fram till mitt resultat samt härleda analys till citat vilket möjliggör 

för läsaren att själv bedöma analysens rimlighet67. Gällande studiens reliabilitet och validitet, d.v.s. 

sanningshalten i kvalitativa intervjuer liksom dess replikerbarhet, är det en fråga relaterad till mitt 

teoretiska förhållningssätt och synen på kunskap68. Mitt, liksom det konstruktivistiska perspektivets, 

förhållningssätt till verklighet och sann kunskap är att den är kontextbunden och aldrig statisk. Det 

vi upplever och tänker är också vad som blir sant för oss. Dessa upplevelser kan vara motstridiga 

både inom oss som i relation till andra men det intressanta i denna studie är inte huruvida uttalanden 

är kopplade till en ”faktisk” verklighet eller huruvida informanterna talar sanning, utan intresset 

ligger snarare i vad intervjupersonerna i sina uttalanden förmedlar. Det säger något om den 

verklighet som omger dem och vad som är relevant i deras upplevelser. Med andra ord, oavsett om 

det finns element med socialt önskvärda svar eller förvrängningar i dessa uttalanden så är de 

                                                 
65 Bergström & Boréus (2005), s. 260 
66 Roxell & Tiby (2006), s. 35 
67 Bergström & Boréus (2005), s. 352 
68 Kvale & Brinkmann (2014), s. 280 



13 
 

intressanta i sig då de speglar den samtid och den kontextuella förståelseram som omger just dessa 

ungdomar. I mitt intresse ligger de språkliga framställningarna och meningsskapande och inte 

diskussionen om relationen mellan ungdomarnas uttalanden och de ”faktiska” erfarenheterna. Jag 

betraktar diskurser som under ständig förhandling i social interaktion och jag gör heller inget 

anspråk på generaliserbarhet utan betonar att jag endast påvisar ett, bland många möjliga, 

perspektiv på hur ungdomarna tänker kring sexualitet69.  

Resultatredovisning 

I följande avsnitt redovisar jag de resultat som framkom i fokusgrupperna. Därefter följer analysen i 

ett eget avsnitt med kopplingar till teori samt ett avsnitt med resultat relaterat till tidigare forskning i 

ämnet. Genom min analys har ett antal föreställningar och resonemang blivit framträdande i 

ungdomarnas uttalanden. Dessa har jag sedan tematiserat under två huvudavsnitt som redovisas i 

relation till mina två frågeställningar. Många delar av analysen angränsar till varandra varför vissa 

upprepningar mellan teman är oundvikliga. Namnen på deltagarna är fingerade och för att markera 

när en deltagare bli avbruten av en annan deltagare har jag betecknat det med //. 

 

Konstruktionen av sex 
Gemensamt för alla deltagare var utgångspunkten i två biologiskt skilda kön med uppfattningen om 

att dessa två har vitt skilda relationer till sex. Utifrån den givna könstillhörigheten, tjej eller kille, 

tillskrevs könen olika egenskaper och förhållningssätt till sexualitet. Dessa genusrelaterade 

skillnader mellan könen beskrevs framförallt i relation till upplevelsen av och i avsikten med sex 

och framfördes tydligast i tjej- och blandgruppen. 

(Hetero)sexuell ojämlikhet: ”Killen som alltid vill och tjejen som släpper till” 

I diskussionerna med ungdomarna framträdde en uppfattning att det var skillnad på hur tjejer och 

killar pratar om sex. Gemensamt för grupperna var en föreställning om att killar inte hade samma 

”behov” som tjejer av att prata om sex. Killar beskrevs som ”skämtsamma”, ”kortfattade” och 

”skrytsamma”, och med främsta fokus att bekräfta de erfarenheter man som kille införskaffat sig. 

Tjejer beskrevs istället som ”detaljerade” och att upplevelsen av sex var något de ingående pratade 

med varandra om. Calle i blandgruppen beskriver det så här: 

”Asså typ omklädningsrumssnack. Typ, har du lagt korven i brödet än? Killar berättar för 

sina kompisar mer för att göra ett statement medan tjejer går in på detaljer och berättar hur 

det var” 

En central utgångspunkt i alla grupper var att sexualitet beskrevs utifrån en heterosexuell relation 

samt att den sexuella akten definierades främst utifrån en vaginal penetrering. Jag vet dock inget om 

hur ungdomarna själva definierar sin sexuella identitet, utan genomgående i alla diskussioner var att 

                                                 
69 Kvale & Brinkmann (2014), s.221 
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deras beskrivningar refererade till en relation mellan en tjej och en kille. På fråga om annan 

beröring utan penetrering ansågs som sex gick dialogen i blandgruppen så här: 

Johanna: ja, om det är två tjejer som har sex då är det väl det 

Diana: jag vet inte, det har jag typ inte tänkt på 

Sofie: Nej, inte jag heller 

Calle: Om vadå? 

Sofie: Om det bara är penetrering som anses som sex eller om det// 

Johan: Det brukar väl va så att det ena leder till det andra, så 

Johanna: När det är en kille och en tjej så är det det(penetrering) tycker jag 

Calle: Om någon förlorat oskulden då är det penetrering ju 

 

Dialogen ovan illustrerar hur annan sexuell handling utan vaginal penetrering blir svårt att helt 

självklart definiera som sex. Johanna säger i dialogen att när två tjejer har sex då är det rimligt att 

definiera annat än den vaginala penetreringen som sex. Genom att definiera det avvikande ”andra” 

framträder det som ansågs normativt d.v.s., centreringen kring den vaginala penetrering vilket visar 

på hur den heterosexuella normativiteten sätter ramar för hur ungdomar förstår och praktiserar 

sex70. Oralsex var en aspekt av sexakten också beskrevs som vanligt förekommande bland 

ungdomarna i både bland- och tjejgruppen. Däremot beskrev de som att främst killar fick oralsex av 

tjejer och inte vice versa. I tjejgruppen förklarades detta med att killar uppmanade tjejerna till 

oralsex och i blandgruppen förklarade en tjej orsaken med att oralsex för tjejer var ”äckligt”. Så här 

gick dialogen i blandgruppen: 

Moderator: Är det vanligt med oralsex? 

Calle: Ja 

Camilla: Ja, det är väldigt vanligt, tror jag 

Moderator: För både killar och tjejer? 

Camilla: Nej, inte för tjejer 

Sofie: Nää 

Jenny: Det är väl killar som får det, inte tjejer 

Diana: Ja 

Moderator: Varför inte tjejer? 

Camilla; det mest killar som får, jag har aldrig hört en tjej få det 

Jenny: För att det är äckligt 
 

Så här gick dialogen i tjejgruppen: 

Moderator: Är det vanligt med oralsex? 

Therese: Ja det är det 

Johanna: Ja. 

Moderator: För både tjejer och killar? 

Johanna: Neeej, jag tror det är vanligast att tjejen gör det mot killarna. 

Therese: Ja, jag tror också det är vanligare att killarna får oralsex än tjejerna. 

 

En annan framträdande föreställning, i särskilt bland- och tjejgruppen, var att killar beskrevs som 

”alltid” intresserade av sex och som de främsta initiativtagarna. Tjejers sexuella intresse beskrevs 

                                                 
70 Gemzöe (2014), s. 99  
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mindre uttalat och istället skildrades dem som de som ”gav efter” för killarnas ständiga sexuella 

intresse. Det framkom även en föreställning om att tjejer och killar hade olika avsikter med sex, 

något som framförallt beskrevs av killarna i blandgruppen. Att få orgasm förklarades av killarna 

som främsta målet. Tjejernas mål underströks inte lika självklart och tydligt och beskrevs istället 

diffust med referenser till exempelvis ”romantiska skäl”. Killar beskrevs även som de aktiva i 

sexakten medan tjejer beskrevs som ”passiva", ”kinkiga” och som behövdes ”omhändertas”. Så här 

gick dialogen i blandgruppen: 

Johan: Men asså det är ju, för att oftast är det ju att det är killarna som vill åstadkomma att 

ha sex medan det är tjejerna som tillåter det eller inte. 

Sofie: Så är det faktiskt 

Jenny: ja 

Calle: Ja, om en tjej låter en att ha sex så blir det.. för killen vill ju alltid. 

Diana: Jag känner så att det är killen som liksom tar hand om tjejen. 

Sofie: Ja, det är ju typ som stora och lilla skeden, att killarna ska typ ta hand om tjejen och 

så. 

 

När jag bad killarna i blandgruppen att utveckla deras resonemang om skillnaderna mellan könen i 

avsikten med sex växte en intressant dialog fram: 

Johan: Ja men asså dom strävar ju efter två helt olika saker 

Calle: Killars mål är ju att ”komma” (få orgasm) antagligen 

Johan: Killars mål är väl egentligen att tjejen ska komma, man sätter väl ändå tjejen framför 

en själv, är det inte så?(vänder sig frågande till Calle) 

Calle: Joo, så är det ju, men tjejerna gör ju det (sex) av romantiska skäl. Jag säger inte att 

killar inte gör det men dom (killar) prioriterar ju att… komma. 

Johan: Men asså den stora frågan här är ju egentligen att det oftast är tjejen som är 

huvudpersonen för dom flesta, det är killens uppgift att få henne att tycka att det är bra. 

Medan killen tycker det är bra vilket fall som helst. Han är inte så kinkig. 

Calle: mm 

Johan: Det finns ju vissa killar som bara fokuserar på sig själva och bara på vad det de 

tycker om, medan andra personer vill att den… ens mål är att den andra partnern ska må bra. 

Och som vi sagt innan, hon släpper på lite och då är det killens jobb att få henne att känna att 

det var värt att hon släppte på. 

 

Den något motstridiga dialogen mellan killarna i blandgruppen är intressant på så många sätt. Johan 

opponerar sig emot Calles beskrivning om att killar syfte med sex är att få orgasm, och framhåller 

istället vikten av att som kille sätta tjejens orgasm ”framför en själv” och menar på att tjejen är 

”huvudpersonen”. Jag tolkar Johans resonemang som en reaktion emot en föreställning om den 

sexuellt egocentrerade killen och därför understryker vikten av att som kille även ansvara för tjejens 

sexuella upplevelse ska ”bli bra”. Johans resonemang blir intressant då han beskriver, vad jag tolkar 

som, att det krävs en adderad handling utöver för att även tjejer ska tycka att det var ”värt att hon 

släppte på”. Alltså är det inte självklart eller på förhand givet, utan endast om killen inte bara 

fokuserar på sig själv utan också ”gör” det bra för tjejen. Tjejers njutning, i Johans resonemang, 



16 
 

kan tolkas avhängig på killen och huruvida han vill och kan ge tjejen en sexuellt ”bra upplevelse”. 

Johan benämner också att tjejer är ”kinkiga” gällande den sexuella akten i jämförelse med killar. 

Detta kan tolkas som att tjejer är besvärliga eftersom det behövs något utöver/annat än det killar får 

och vill ha sexuellt.  

Orgasm: lätt för honom, svårt för henne 

I diskussionerna framkom också en tydlig uppfattning om skillnad i möjligheten till orgasm. 

Ungdomarna i både bland- och tjejgruppen beskrev svårigheter att få orgasm som något vanligt 

förekommande och självklart bland tjejer. Killarnas möjlighet till orgasm beskrevs i motsats som 

enkel, oproblematisk och given. Så här förklarade blandgruppen: 

Calle: Men asså tjejer har ju svårare att komma, än va killar har. 

Camilla: Ja 

Moderator: Varför är det så? 

Calle: Det är bara något naturligt. 

Jenny: Ja, det bara är så. 

Diana: Mm 

Calle: Dom (tjejer) har en speciell g-punkt medans vi…// 

Camilla: Men finns den ens (g-punkten)? 

Jenny: Ja, den kanske inte ens finns. 

Camilla: Eller? (vänder sig till mig frågande) 

Calle påbörjar ett uttalande om att tjejer har en ”speciell g-punkt”, men blir snabbt avbruten av 

tjejerna som starkt ifrågasätter g-punktens existens. Jag tolkar detta dels som ett försök från Calles 

sida att motivera en fördel för tjejer med sex(g-punkten) eftersom de är ovanligt med orgasm. 

Tjejernas reaktion kan dels förstås som att den omtvistade debatten om g-punktens existens71  även 

nått dem och dels kan reaktionen förstås som ett uttryck för att deras egna erfarenheter inte stämmer 

överens med en påstådd g-punkt. Johanna i tjejgruppen beskriver killars orgasm så här: 

”Det känns ju som att killar kan komma så fort de bara tänker på en naken tjej.” 

 

I tjejgruppen framfördes även en uppfattning om att den sexuella akten fokuserades på och 

avslutades vid killens orgasm. Angående frågan om när en sexakt var över lät svaren så här: 

Johanna: När killen har kommit 

Therese: Ja, asså verkligen inte såhär när tjejen har kommit utan när killen kommer. Det är 

som i Paradise Hotel, Pow (deltagare) kom ju, men det är ju jätte ovanligt att en tjej kommer. 

Arna: Ja jätte ovanligt 

Moderator: Varför är det det? 

Therese: För att killen inte vill… eller jag vet inte, kanske för att tjejen inte// 

Johanna: Det verkas som att killarna har enklare, 

Therese: Nej asså jag tror typ bara att det typ är att man inte hjälper till tillräckligt mycket 

för att visa killen vad man behöver för att komma, för man inte våga kanske 

Johanna: Jag har faktiskt ingen aning 

Arna: Eller att man själv inte ens vet 

                                                 
71 G-punkten är en påstådd erogen zon som sägs förhöja den kvinnliga njutningen och vars existens är väl omtvistad. 

Författarens anmärkning. 
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Moderator: Kan det ha något att göra med hur man har sex? 

Therese: Jag har hört typ i vissa ställningar. Ja asså det har jag hört, att vissa tycker det är 

enklare med missionären och andra doggy-style, men varför vet jag inte 

  

Therese i tjejgruppen lyfte fram ett exempel på en kvinnlig deltagare i en svensk dokusåpa som fått 

orgasm vid en sexakt72, och förklarar det som något ovanligt och avvikande. Jag tolkar Therese 

uttalande som ett uttryck för att hon inte vet hur hon ska få orgasm i den (hetero)sexuella akten med 

penetrering som norm. Detta blir tydligt då Therese framför på följdfrågan att ”hon hört” att vissa 

sexställningar som ”missionären och doggy-style” kunde underlätta för tjejer att få orgasm”73. 

Likaså är framställningen av okunskapen kring tjejernas egna sexuella njutning också förenligt med 

den kvinnligt normativa förväntningarna om att tjejer inte förväntas vara sexuellt orienterade och 

därför inte ”veta” något om sin egna sexuella lust74. Här växer bilden av en manligt centrerad 

sexuell norm, där sex beskrivs (som den praktiseras och görs) centreras kring den manliga 

förståelsen av den. Kvinnors sexuella upplevelse och njutning görs till det andra utöver normen. 

Mannens sexualitet problematiseras inte utan det är kvinnans sexualitet, i relation till mannens, som 

är det problematiska och avvikande75. 

Killen i centrum: ”Det är liksom en pinne där och vi har ingenting där” 

I tjejgruppen uttrycktes en uppfattning om att de fanns större kunskap om killars sexualitet i 

jämförelse med tjejers. Vetskapen i hur man skulle göra för att stimulera en kille till orgasm 

beskrevs i tjejgruppen som något de man självklart visste. Vägen till egen orgasm i sexakten 

beskrevs däremot som något de hade mindre kunskap om. Tjejerna uttryckte även att de i liten 

utsträckning fokuserade på sin egen sexualitet som de beskrev som mindre intressant och menade 

på att deras fokus låg på killen: 

Moderator: Har man samma kunskap om killars kön som tjejers kön? 

Therese: Ja det känns som att man har mer kunskap om killar 

Johanna: Det är liksom en pinne där och vi har ingenting där och så 

Therese: Asså det är ju det där med hur tjejer ska komma, jag vet ju liksom inte ens själv hur 

jag ska komma. 

Therese: Men det är ju sant. Men man vet ju hur en kille ska komma. 

Moderator: Pratar ni något om er egen sexualitet, hur ni kan göra för att det ska bli bättre? 

Arna; Nej, asså det har jag aldrig pratat om 

Therese: Nej, men man kan ju prata om andra saker som har med sex som är känsligt 

Moderator: Som vadå? 

Therese: Typ att man kanske inte är bra på att suga av någon så kan man prata typ lite så 

liksom. Asså vi pratar bara om det andra könet. Eller hur det var typ. 

                                                 
72 Tjejen refererar till det svenska programmet Paradise Hotel där en kvinnlig deltagare vid namn ”Pow” påtalat att hon 

fått orgasm i sexakten med en manlig deltagare. Författarens anmärkning. 
73 Doggy-style är ett begrepp för en sexställning där kvinnan står på alla fyra och mannen penetrerar henne bakifrån. 

Författarens anmärkning. 
74 Lander (2003), s. 35 
75 Taguchi (2004), s.31 



18 
 

Johanna: Ja asså det är det som är intressant liksom, det är inte så att jag vill veta typ såhär 

hur kommer du Therese? 

Therese: Ja det är mer liksom vilka sexställningar man har gjort och så, det är det som är 

intressant och veta. 

 

Dialogen ovan beskriver hur tjejerna förstår sin egen sexualitet i relation till killarnas. Johannas ord 

”det är liksom en pinne där och vi har ingenting där” illustrerar väl hur killars kön uttrycks som 

normen och tjejers kön i motsatts förklaras som de det avvikande och ”ingenting”. Att Therese på 

min fråga, huruvida de diskuterar den egna sexualitet, svarar att de ”pratar bara om det andra könet” 

och istället kan hur man kan bli bättre på att ge en kille oralsex, ger bilden av hur killars sexualitet 

och njutning står i centrum för deras förståelse av vad sex är. Att tala om den egna njutningen 

uttrycks som ”ointressant” kan också tolkas som yttryck för en feminin normativitet med 

förväntningar på tjejer som sexuellt icke-bejakande76. 

Referensramar: Populärkulturen, porren och sexualkunskapen 

En del av samtalen kretsade kring vilka referensramar till sex ungdomarna har och var de hämtar 

sina kunskaper. Det uttrycktes en skillnad mellan killar och tjejer gällande ifrån vilka källor man 

inhämtade inspirationen från till sex. Samtliga tjejer uttryckte att hur sex framställdes i filmer, tv-

serier och dokusåpor var betydelsefullt för deras egen sexualitet och killarna framhöll istället 

pornografin som en central referensram. Blandgruppen beskriver inspirationskällan så här: 

Camilla: ungdomsfilmer, High schools och How i met your mother till exempel 

Calle: För tjejer i så fall 

Moderator: För killar då? 

Calle: Porr 

Johan: Ja, porr 

När det gäller populärkulturen, upplevde tjejerna att sex ofta framställdes som oproblematiskt i 

filmer och menade på att det inte överensstämde med deras egna erfarenheter. Diana i 

Blandgruppen förklarar: 

”Att det är typ världens bästa grej. Att det inte kan vara hemskt, eller inte kan va.. alltså det 

är liksom som en fantasi jämfört med verkligheten.” 

 

I tjejgruppen gick samtalet så här: 

Camilla: Ja asså det är aldrig en sexscen som visas med något problem 

Johanna: Ja dom har ju liksom aldrig förspel i en film liksom till exempel och det har man väl 

ju oftast i verkligheten väl. Det är också en grej jag tycker man ska ta upp i sexualkunskapen, 

för killar att dom, det enda dom tänker på är ju att typ få upp sin kuk och sen liksom försöker 

de liksom köra in den innan dom ens vet att tjejen är tillräckligt våt. 

Johanna: ja det är inte bra. 

Camilla: Nej och det borde dom egentligen bli mer kunniga om innan dom har sex. 

Johanna: Ja, det tycker jag man verkligen kan ta upp på sexualkunskapen. 

Sofie: ja, dom verkar ha jätte bråttom att ..// 

                                                 
76 Lander (2003) s.33 
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Johanna: Ja precis dom verkar ha sjukt bråttom. 

 

Både tjejgruppen och killgruppen beskrev sexualkunskapen i skolan som otillräcklig och något de 

önskade att skolan hade haft mer av. Killgruppen var ensamma om att beskriva sexualkunskapen 

som positiv och tillfredställande medan tjejerna uttryckte en överlag mer negativ uppfattning. Både 

tjej- och killgruppen berättade att de endast mindes ett fåtal tillfällen med sexualkunskapen och 

beskrev den som krystad och framförallt att läraren upplevdes som obekväm i sin roll. De 

kritiserade även innehållet för att endast beröra biologiska aspekter så som graviditet, 

preventivmedel och könssjukdomar. Tjejerna underströk avsaknaden av dialog om relationella 

aspekter och efterfrågade mer praktisk kunskap om hur man hade sex. Nedan dialog är från 

blandgruppen om hur de upplevde sexualkunskapen: 

Jenny: Vi hade ju typ ingen 

Camilla: Vi pratade ju bara typ om abort ju 

Johan: Vi hade ju en gång någon från RFSU som kom.. 

Sofie: Ja när dom typ satte på en kondom på en grej.. 

Camilla: Du menar från ungdomsmottagningen? 

Sofie: Ja men det var liksom typ en gång. 

Camilla: Ja det var liksom inte hur sexet går till, hur man ska tänka utan det var så här att vi 

fick åka till ungdomsmottagningen och få en massa kondomer och pröva på att sätta på en 

kondom på en trä-sak liksom och sen typ hur man gjorde med abort. 

Jenny: Ja men typ om tjejens och killens kropp typ. 

Camilla: Det var inget alls om sexet utan..// 

Sofie: Ja, det var alldeles för lite om typ hur. 

 

Tjejgruppen berättade om vad de hade önskat att sexualkunskapen hade tagit upp: 

Johanna: jag tycker man ska ta upp det mer överhuvudtaget, i typ allt 

Arna: Ja! 

Therese: Ja, och typ hur man ska reagera typ första gången, vad man ska göra, för att typ det 

här med första gången, alla är ju oftast nervösa och det att det gör ont, tar man ju inte upp på 

sexualundervisningen men det skulle va jättebra om tjejer fick lära sig hur dom ska reagera 

så dom inte gör något dom ångrar också, typ så där. 

Johanna: Men mer av allt liksom… som vi pratar nu bara. 

 

I alla grupper framkom uppfattningen om att pornografi förutsätts de flesta killar konsumera. 

Tjejerna uppgav att de inte tittade på porr med förklaringen att de upplevde den som ”grov” och 

förnedrande mot kvinnor. De framförde även upplevelser av indirekta krav kopplade till prestation- 

och utseendeideal som kom sig av att killarnas konsumerade porr. En positiv aspekt som ändå 

framfördes i tjejgruppen var att pornografin kunde fungera som en ”kunskapsram” i hur man 

praktiserade sex. Så här gick dialogen i tjejgruppen: 

Johanna: Jag tycker att det kan vara bra på ett sätt för att om man inte har kollat själv och 

inte kan eller vet någonting då kan det vara rätt skönt att någon utav personerna vet 

någonting om det. 

Arna: Det är ändå lite jobbigt för att på porrfilmen då är dom oftast så här duktiga på 

grejerna och då känner man typ såhär att..// 
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Therese: Ja, att man är värsta nybörjaren 

Arna: Ja, och man känner såhär att man jämför sig 

  

Var går gränsen? 

Konstruktionen av förövare 

Föreställningar om den typiska förövaren beskrevs något oväntat som en person som ”missförstår” 

och ”missat signaler” under framförallt alkoholpåverkan. Ungdomarna antyder att de flesta skulle 

kunna hamna i ett sådant läge. Våldtäktsmän beskrivs inte som hänsynslösa, översexuella monster, 

utan snarare som vanliga, ofta berusade, kåta och möjligen oerfarna killar med svårigheter att läsa 

sociala signaler. Så här fördes samtalet i blandgruppen: 

Moderator: Vem är det som våldtar? 

Sofie: Dumma människor 

Johan: Det är väl folk som inte förstår den sociala biten, de som inte riktigt förstår sig på den 

andra personen. 

Camilla: Någon som inte tänker steget längre. 

Jenny: Jag tror också mycket sånt här sker på fester och så, så här att dom inte tänker, att 

dom har druckit och sådär. 

Moderator: Kan vem som helst våldta? 

Johan: Jag tror inte det, eller framför allt så tror jag det är inblandad alkohol men jag tycker 

ändå att hon borde ju skicka någon signal för att killar kan vara förvirrade eller kåta och så 

vidare att dom inte förstår dom här signalerna. 

Moderator: Hur kommer det sig att man kan missa dom där signalerna? 

Johan: Allmänt oförstånd kanske 

Diana: Någon som inte förstår det sociala spelet. 

Calle: Precis Ja, att dom kanske blir stressade, att det är deras första gång eller att dom 

tänker att nu måste jag göra rätt så att hon ska tycka såhär och sen så kanske han inte hänger 

med på dom sociala signalerna, att hon kanske inte direkt säger nej. Hon kanske visar lite att 

hon puttar bort honom lite lätt bara 

 

När blir sex ett övergrepp? 

Relativt likartade argument framfördes i tjej- och blandgruppen om när sex övergick till ett 

övergrepp. Däremot skilde sig hur diskussioner inom båda grupperna tog form. Starkast var 

uppfattningen om att ett övergrepp definierades utifrån det att en tjej påvisade motstånd som inte 

beaktades av killen. Många menade att om motståndet uteblivit, kunde killen ”missförstå” 

situationen. Det framgick även en uppfattning om att ett övergrepp inte riktigt ”räknades” om tjejen 

”kommer på” dagen efter att hon inte velat ha sex. I tjejgruppen uttrycktes även en uppfattning om 

att ansvaret vilade på killen att uppmärksamma huruvida tjejen ville ha sex eller inte. Så här 

resonerade blandgruppen kring frågan om när sex blev ett övergrepp: 

Calle: När tjejen inte vill 

Camilla: Om man säger nej och personen fortsätter tycker jag 

Sofie: Jag tycker att det är lite upp till personen att ändå märka på ens kroppsspråk 

Camilla: men det är inte alltid killen som ska vara den som tar ansvar ändå, och nu vet jag 

att jag kommer få så här jätte mycket hat, men man är ju ändå en egen person och sen så 
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självklart kan ju killen verkligen pusha på och det är inte okey, men det är ändå liksom att… 

man är ändå lite en egen person 

Moderator: vill du utveckla det? 

Camilla: Ja asså om jag inte vill det här då kan jag säga nej och om han fortsätter, då är det 

i princip våldtäkt, eller det är våldtäkt om jag sagt till -Nej jag vill inte det här. 

Jenny: Men det kan också vara om man visar jättemycket med kroppsspråket 

Sofie: Men det kan ju vara jättesvårt 

Camilla: Han ba drar upp gylfen (skämtar) 

Jenny: Men asså om den andra märker att den andra inte vill och fortsätter, då tycker jag att 

det är våldtäkt men om man inte visar på nått sätt 

Sofie: Men det är svårt ju 

Johan: Men det är väl ändå inte svårt att se skillnad på om en tjej vill och inte 

Sofie: Men jag tänker om man liksom är full 

Camilla: Jag tänker om en kille skulle ha sex med en tjej och han inte alls förstått att hon inte 

ville det så går hon och anmäler det här som våldtäkt, det är inte okey, då är det ju så att han 

kanske inte förstått för att han kanske var full och inte märkte 

Johan: Precis 

Camilla: Hon kanske var den som var full och liksom tänkte efter att- men gud, det här ville 

inte jag och asså då är det inte// 

Sofie: Men om man kommer på dagen efter att ba, nä jag ville inte det här då tycker inte jag 

det räknas. 

Dialogen ovan är intressant ur flera aspekter. Den illustrerar tydligt hur ungdomarna uttrycker att 

gränsdragningarna som svåra och komplicerade. Alla parter i en sexuell akt beskrevs som ansvariga 

för sitt agerande, samtidigt som det medgavs att det kan vara väldigt svårt att avgöra var gränsen 

går, speciellt om någon av de inblandade är berusad. De flesta ungdomarna uttrycker dock 

genomgående, om än indirekt, en uppfattning om att tjejer är de främsta offren för sexuella 

övergrepp och killar de främsta förövarna. Samtalet tangerar den svåra och omdebatterade frågan 

om samtycke och hur det bör uttryckas. Vissa ungdomar menar att ansvaret vilar på tjejen att visa 

på ett avståndstagande som måste vara klart och tydligt för att killen inte ska ”missförstå” 

situationen. Sofie uttrycker en uppfattning om det är upp till killen att märka av om tjejen vill, vilket 

påvisar en uppfattning om att killen viss mån bär ansvaret i att inhämta samtycke till sex. Att avvisa 

och säga nej till sex kan dock tjejerna ibland uppleva som svårt, vilket är nästa tydliga tema som 

framkom. 

Sexuella påtryckningar och sex mot sin vilja 

Ett tydligt tema i samtalen var närvaron av pressade känslor relaterade till sex. Detta framfördes 

främst av tjejerna. Både tjejerna i bland- och tjejgruppen berörde detta, även om på lite olika sätt. 

Tjejerna i blandgruppen ansåg att om man förlorade oskulden på en fest och inte med en pojkvän 

kunde det vara så att det skedde under viss press och kanske inte helt frivilligt för tjejen. I 

tjejgruppen uttrycktes mer explicita uppfattningar av press, som att killar kunde vara påstridiga och 

”tjatiga” på tjejerna för att ”få sex”. Detta beskrevs som vanligt förekommande och något som 

oftast skedde på fest när alkohol var inblandad. Tjejerna förklarade även att de satte upp strategier 
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för att, som de beskrev, ”hjälpa varandra” vid tillfällen när det var svårt att värja sig från en 

påstridig kille. Sofia i blandgruppen förklarar: 

”Om det var på en fest skulle det vara mer ”Var det tänkt att du ville det? Eller kände du att 

du blev pressad att göra det”  

Tjejgruppen resonerade på följande sätt:  

Moderator: På vilket sätt menar du att killar är ”på”? 

Johanna: Men typ säger snälla gör det här och gör det här. 

Therese: Eller typ tar tag i ens hand, så man liksom ba, men släpp mig! 

Moderator: När sker det? 

Therese: Det kan vara när man är full, oftast på en fest eller pojkvän eller så. 

Moderator: Hur förhåller ni er till det? 

Johanna: Man pratar väldigt mycket med varandra och säger typ gör så här eller så 

Therese: Ja, man hjälper ju alltid varandra 

Johanna: Precis 

Therese: Om någon kommer och säger att han är jätte på mig, -vad ska jag göra för jag vill 

inte ha sex med honom, då hjälper man alltid varandra. 

Moderator: Hur gör ni då? 

Therese: Ibland skriver man till killen om man är arg 

Johanna: Ja om man känner killen då sms:ar man oftast och berättar hur tjejen känner för att 

hon inte vågar säga det själv. Annars brukar man bara hjälpa tjejen och liksom säga -” Säg 

bara ifrån” och typ så. -Nej men sluta håll på med honom om han verkligen inte kan 

acceptera att du inte vill ha sex med honom då borde du inte va med honom. 

 

Ungdomarna har beskrivit en hel del svårigheter med att våga säga nej till sex och väldigt lika 

uppfattningar framkom från tjejerna ibland- och tjejgruppen. Att avvisa en killes sexuella intresse 

framställs inte helt oproblematiskt och förklaras med rädsla för negativa konsekvenser som följd. 

Några tjejer uttrycker ett orosmoment i att inte tillmötesgå killars sexuella intresse och en rädsla för 

att ”förstöra stämningen”, att uppfattas som ”tråkig” eller i värsta fall att killen förlorar intresset. Så 

här resonerade tjejerna i blandgruppen: 

Moderator: Händer det att tjejer inte vågar säga nej? 

Camilla: Absolut 

Moderator: I vilken situation kan det vara? 

Camilla: När man håller på och kysser varandra så kan det bli så här att gud han är ute efter 

något annat liksom 

Sofie: Asså det blir väldigt konstig stämning då, och sen så kanske man gillar den här 

personen även fast man inte känner för det (sex) just då, och då blir det kanske som att man 

förstör allt. 

Camilla: Ja precis 

 

Så här gick dialogen i tjejgruppen: 

Moderator: Men finns det risk då att gå med på något fast man inte vill? 

Arna: Ja 

Therese: Ja,absolut. 

Johanna: Ja, det händer asså heela tiden typ. 

Therese: Ja 

Johanna: Asså jag tycker inte det är svårt men jag tror de flesta tjejer tycker det. 

Moderator: Varför kan det vara svårt? 
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Johanna: Man känner sig som en tråkig person typ 

Therese: Ja, man vill ju inte va tråkig 

Arna: Ja man är ju typ rädd att..// 

Johanna: Alltså såhär, om tjejen gillar killen och han försöker ha sex med henne då blir det 

ju att om hon säger nej så kanske han förlorar sitt intresse. 

Therese: Det är standard 

Moderator: Så då kanske man går med på saker man inte vill? 

Johanna: Ja för att inte förlora honom. 

Therese: Eller så kan det också va att man vill typ lite grann bara, men liksom inte allt. 

Arna: Man vågar inte säga nått liksom 

 

Om man utgår från det som framgår i samtalet ovan uttrycker tjejerna att det är väldigt vanligt att 

sexuella gränser överskrids. ’Det händer heeela tiden’, säger Johanna. Citatet kan kännas 

anmärkningsvärt och aktualiserar i hög grad frågan om gränsen mellan en situation då en tjej ’ställer 

upp’ med en slags frivillig ofrivillighet, och ett direkt övergrepp. Det bör även understrykas att i 

tjejgruppen framfördes upprepande gånger en uppfattning om att killar kunde vara väldigt 

påstridiga och beskrev det nästan som en normaliserat och vedertaget fenomen. Det var inte förrän 

ganska långt in i intervjun som jag valde att följa upp och fördjupa mig i detta och blev förvånad 

över hur självklar denna föreställning beskrevs av tjejerna. I blandgruppen beskrev också tjejerna 

att det skulle vara svårt att berätta för sina vänner om man blivit utsatt för sexuella övergrepp. 

Känslor av skam och oro över att inte minnas om man var berusad och känsla av delansvar i 

övergreppet framkom som några orsaker. Så här beskrev Sofie i blandgruppen: 

Sofie: Jag tror det värsta är så här om man blir våldtagen av, det värsta fallet, typ ens bästa 

kompis pojkvän, då hade det varit jättesvårt för att man vet hur mycket den personen (bästa 

kompisen) tycker om honom. Men man kanske, typ såhär, om jag väljer att förstöra deras 

relation, för dom kanske har en jätte bra relation, bara att han kanske har druckit för mycket 

och verkligen klantat sig. 

 

Det blir tydligt i flera av dialoger hur bilden av den manliga sexualiteten, som kan ha inslag av 

gränsöverskridande beteende, verkar normaliserat och accepteras av ungdomarna. Sista citatet visar 

även hur mycket ansvar en tjej ställer på sig själv i relation till den manliga sexualiteten, även i 

situationer som handlar om tydliga övergrepp. Sofie uttrycker att hon skulle vara den skyldiga till 

att ”förstöra” relationen mellan sin bästa vän och hennes pojkvän, om hon vågade berätta att hon 

blivit våldtagen av pojkvännen. Eller, som hon beskriver det, att det trots allt kan vara så att han 

bara ’klantat sig’.  

Analys och diskussion 

Sexuell ojämlikhet 

Genomgående i alla diskussioner med ungdomarna är den heteronormativa utgångspunkten i deras 

föreställningar om sex. Heteronormativiteten sätter tydliga ramar för hur tjejer och killar förstår och 
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förhåller sig sexuellt77. Sexualitet, som den beskrivs av ungdomarna, är något som centreras kring 

och utgår från killars lust som tjejer förhåller sig till. Den sexuella lusten bejakas av och berättigas 

killar men inte tjejer. Tjejer ställs i kontrast till killars sexualitet och exkluderas från sexuell lust och 

begär, medan killars sexualitet utgör normen för hur den sexuella praktiken skall förstås och göras. 

Killars sexualitet beskrivs som enkel, oproblematisk och lustbejakande och tjejers sexualitet 

beskrivs i motsats som svår, problematisk och icke-bejakande78. Vidare framhålls killar som de 

aktiva och med ständig vilja till sex kontra tjejer som beskrivs som passiva och som ger efter för 

den manliga lusten. Genusteoretiskt tolkar jag dessa uttalanden som uttryck för normativa 

maskulinitets- och femininitetskonstruktioner. Tjejernas beskriver sin egen sexualitet som 

”ointressant” och enbart centrerad kring killens upplevelse kan även tolkas som uttryck för en 

normativ femininet som implicerar förväntningar på tjejer som ointresserade och icke-bejaka av sin 

sexualitet79. Lander beskriver normativa feminiteter som föreställningar på hur en kvinna ska och 

bör vara för att passa in de önskvärda och kulturellt färgade förväntningarna på henne. Dessa 

föreställda förväntningar konstrueras ständigt i sociala relationer och fungerar som undermedveten 

och medveten referensram till hur man ska vara80.  

 

Tjejer och killar tillskrivs olika förväntningar på hur de ska och bör förhålla sig till sin sexualitet, 

dels i relation till det motsatta könet och dels i relation till den egna sexualiteten. Ett exempel är hur 

tjejerna framställs som de som ska ”tas omhand” av killar i den sexuella akten, liksom 

beskrivningarna om skilda avsikter med sex mellan könen81. Killars avsikt med sex är att nå orgasm 

medan tjejers avsikt beskrivs diffust i termer av ”romantiska skäl”. Med utgångspunkt i Gagnon och 

Simons teori kan man även tolka tjejernas sexuella tillskrivning med ett script för romantisk kärlek 

där tjejers sexualitet betonas restriktiv och endast i relationen till killen och inte för den egna 

sexuella lustens skull82. Gagnon och Simon beskriver hur sexuellt handlande utgår från reglerade 

ramar som är socialt konstruerade. Dessa ramar, s.k. sexuella script, kan överlappa varandra och 

utgör hela förståelsen av vad sex innebär och hur det ska praktiseras. Det blir också tydligt hur 

tjejen beskrivs som den osjälvständiga som behöver omhändertas medan killen utgör normen som 

den självständige med kontroll83. Detta kan ses mot bakgrund av hur Lenz Taguchi beskriver hur 

essentialistiska tankar kring kön bygger på dikotoma motsatsförhållanden som är ömsesidigt 

                                                 
77 Lenz Taguchi (2006), s. 77 

78 Karlsson (2003) ur: Lander, Pettersson & Tiby (2003), s. 51 

79 Lander (2003), s. 35 
80 Lander (2003), s. 24 & s. 33-35 
81 Lenz Taguchi (2004), s. 31 
82 Gagnon & Simons (1999) I: Bogren (2003), s. 298-304 
83 Taguchi (2004), s. 13 & s. 30 
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uteslutande. De manliga egenskaperna beskrivs och värderas högre och kvinnans egenskaper i 

motsats värderas lägre84. 

I Bäckmans studie, förmedlades gemensamt underförstådda antaganden om skillnader mellan tjejers 

och killars sexualitet. Tjejer beskrevs känsloorienterade och killar som driftstyrda och det framgick 

att killars sexualitet utgjorde normen och tjejers sexualitet uppfattades som avvikande, diffus och 

problemfylld85. Även den sexuella lusten beskrevs tydligt som olika för killar och tjejer. Den 

kvinnliga sexualitet ansågs sällan lika lustfylld som den manliga; lusten tillhörde killar och olusten 

tjejer86. Detta stämmer väl överens med vad tjejerna och killarna framförde i min studie. I likhet 

med min studie framgår det även i Bäckmans studie att upplevelsen av sex i hög grad uppfattades 

på olika villkor mellan könen. I Bäckmans studie beskrev tjejerna den egna sexuella upplevelsen 

som meningslöst; några beskrev det som något de länge ”gjorde bara för att man var ihop”. Killar 

däremot hade inte alls samma negativa förhållningssätt till sex87. Ungdomarna i min studie 

beskriver liknande uppfattningar om sex som något som självklart gagnar killar i hög grad men inte 

lika självklart för tjejer. Beskrivningar om en ojämlik relation till sex blir tydlig i både Bäckmans 

och min studie, där killars sexualitet sätts i fokus och bejakas medan tjejers sexualitet försummas. 

Sammantaget framträder en ojämlik kunskap om, förståelse för och fokus på tjejers och killars 

sexualitet. Den manligt centrerade normen utgör förståelsen av ungdomarnas sexualitet och 

illustreras väl när en av tjejerna säger ”det är liksom en pinne där och vi har ingenting där”. Killars 

kön (”pinnen”) utgör normen och tjejers kön (”ingenting”) framställs i relation som avvikande, som 

en avsaknad av någonting och som det andra88. 

Referensramar till sex 

I Forsbergs m.fl. enkätstudie, svarade hälften av alla tillfrågade att de inte var tillfredsställda med 

sexualundervisningen samt att de hade önskat mer utbildning i skolan. Detta stämmer väl överens 

med resultatet i min studie där tjejerna gav en något mer negativ bild av sexualundervisningen och 

efterfrågade framförallt mycket mer undervisning i ämnet89. Likaså beskriver flera ungdomar i 

Månsson m.fl. intervjustudie erfarenheten av sexualundervisningen med negativa ordalag och 

menar att den bara satte fokus på sexuell prevention och risker. Betydelsen av att läraren är trygg i 

sin roll samt att undervisningen inte enbart skall fokusera på biologiska aspekter och borde börja 

tidigare, framfördes i likhet starkt bland ungdomarna i min studie90. I Mårtenson & Månsons studie, 

uppger ungdomarna en uppfattning om att sexualundervisningen är viktig för att representera 

                                                 
84 Ibid. 
85 Bäckman (2003), s. 136 
86 Bäckman (2003), s. 188-190 
87 Bäckman (2003), s. 144-145 
88 Lander (2003), s. 35  
89 Tikkanen, Abelsson & Forsberg (2011:1), s. 137-138 
90 Löfgren-Mårtenson, Lindroth & Månsson (2013), s. 27 
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motbilder till den sexualiserade omgivningen de annars möter91. I likhet med min studie uppgav 

ungdomarna att undervisningen var alltför bristfällig och att källan till kunskap främst gick via 

andra forum som internet, populärkulturen och pornografin. Sammantaget efterfrågades en i 

allmänhet mycket bredare undervisning och kunskap i sexualitetsfrågor, både i innehåll och i 

frekvens. Pornografins centrala roll hos främst killar men även dess indirekta påverkan på tjejer, 

framfördes i likhet med min studie även i Mårtenson & Månsons studie92. Eftersom killarna var de 

som konsumerade pornografin relaterade tjejerna pornografin till prestations – och kroppsideal med 

upplevda förväntningar på hur de ska se ut och prestera sexuellt. Detta stämmer också väl överens 

med min studie där killarna beskrevs vara främsta initiativtagaren till ”nya” sexuella referenser 

hämtade från pornografin vilket kunde upplevas pressande för tjejer att ställa upp på. En skillnad 

som framkom i min studie var att pornografin framfördes även som en positiv kunskapskälla i ”hur” 

man rent praktiskt har sex, men att den förmedlades via killarna som agerade ledsagare utifrån deras 

konsumtion och förståelse av pornografin. Detta resulterar i att killarna innehar tolkningsföreträde 

och makten i hur sex ska och bör ”göras”. Ramarna för den sexuella praktiken går därmed via 

killarna och deras porrkonsumtion och tolkningar av den. 

Konstruktionen av förövare och gränsen till övergrepp 

En likhet med min studie framkom i Jeffners undersökning att killar har tolkningsföreträde i 

relation till tjejer i förståelsen av den sexuella akten. I hennes studie framkommer uppfattningen om 

att ansvaret vid eventuella övergrepp vilar på tjejer; de ska vara tydliga i sitt motstånd eftersom 

killen annars kan missförstå situationen, vilket stämmer överens med resultatet i min studie. Killar 

ges tolkningsföreträde då hänsyn främst tas till hur de kan förstå situationen93. Däremot kan man, i 

relation till Jeffners studie, uppfatta en något svag motstridighet i ansvarsfrågan bland ungdomarna 

i min studie. Några gav uppfattningen om att ansvar även vilade hos killen att känna av och inhämta 

”samtycke” hos tjejen. Detta kan tolkas som en viss om än svag, förändring i uppfattningen om 

ansvarsfrågan vid sexuella övergrepp bland ungdomarna i denna studie. I förövarkonstruktionerna 

framkommer både likheter och skillnader med Jeffners studie. I Jeffners studie framkom 

uppfattningar om att alkohol hade en förmildrande omständighet i att hålla killar ansvariga för sina 

handlingar vid sexuella övergrepp, vilket stämmer överens med bilden ungdomarna i min studie 

förmedlade om den ”fulla och missförstående killen”94. En skillnad är dock att förövaren, i Jeffners 

studie, beskrev i högre grad som grovt avvikande, medan det i min studie framställdes mer som en 

vanlig kille som ”missförstått signalerna” 95. Föreställningar om förövaren är relaterat till 

                                                 
91 Löfgren-Mårtenson & Månsson (2006), s. 137-138 
92 Löfgren-Mårtenson & Månsson (2006), s. 130-131 
93 Jeffner (1998), s. 203 
94 Jeffner (1998), s. 189 
95 Jeffner (1998), s. 278 
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föreställningar om övergreppet. I Jeffners studie förknippas övergrepp i större utsträckning grovt 

avvikande och onormalt där inslag av våld innefattas av övergreppet96. I min studie förknippades 

våldtäkt i större utsträckning med övergrepp som sker på fest med alkohol inblandat och med 

personer som känner varandra väl. Dessa skillnader i föreställningarna om förövaren och om 

övergreppets art kan förstås mot bakgrund av den allmänna jämställdhetsdebatten och den stora 

fokus diskussioner om sexuella övergrepp fått medialt på senare tid97. Däremot kvarstår den 

dominerande uppfattningen om att tjejer bär det avgörande ansvaret i att påvisa sitt motstånd för att 

ett sexuellt övergrepp ska anses giltigt.  

Sexuella påtryckningar och sex mot sin vilja 

Ungdomarna beskriver tydligt hur närvaron av pressade känslor är förknippat med sex och alkohol. 

Den ”påstridiga” killen beskrivs nästan som en ”normalitet” vilket kanske gör att tjejerna i viss mån 

acceptera detta. Det är ju så killar förväntas vara. Extra tydligt blir detta när tjejerna uttryckte att de 

i viss mån sätter upp strategier för att förhålla sig till en del påstridiga killar, de ”hjälper” varandra 

när det blir svårt att avvisa. Ansvaret att säga ifrån mot påstridiga killar förstås som ett önskvärt 

beteende för tjejer, men kanske inget man alltid gör98. Tjejerna uttrycker även mer explicit 

ambivalenta känslor och svårigheter med att säga nej till sex. Orosmoment i att inte tillmötesgå och 

”ge efter” för killars sexuella intresse förklaras med rädsla för negativa konsekvenser. Rädslor som 

bottnar i oron över att uppfattas som ”tråkig” eller ”förstöra stämningen” eller risken i att ”killen 

förlorar intresset” om det avvisar sex. Att gå med på ofrivillig sex tycks heller inte vara så ovanligt, 

eller som Johanna uttryckte det; ”det är standard”. I Forsberg m.fl. studie uppger en stor andel 

kvinnor (60 %) att de haft erfarenhet av sexuella handlingar mot sin vilja99, vilket går i linje med 

min studie.  I Månsson m.fl. intervjustudie uppger flera tjejer att sexuella handlingar mot sin vilja 

och kränkningar är så vanligt förekommande att de blivit normaliserade100. Detta kan jämföras med 

vad tjejerna i min studie framförde, nämligen att det var vanligt förekommande med påstridiga 

killar och påtryckningar gällande sex vilket tjejerna tvingades i viss mån sätta upp strategier för att 

hantera och som många gånger resulterade i att ha sex mot sin vilja. Bäckman beskriver i sin studie 

tjejers förhållningssätt till sex som en slags ”i-princip-hållning”101. Denna princip förstår jag som att 

Bäckman tolkat tjejerna i teorin idealiserar ett sexuellt öppet och lustbejakande förhållningsätt, men 

som de i praktiken inte lever upp till pga. en anständighetsnorm som innebär att lustbejakande för 

tjejer inte anses helt önskvärt eller accepterat102. I min studie tolkar jag också en stark närvaro av ett 

                                                 
96 Jeffner (1998), s. 182 
97 http://www.dn.se/nyheter/sverige/valdtaktsutredare-fortsatt-for-sexuellt-samtycke/ Hämtades: 2015-02-15 
98 Lander (2003), s. 33 & s. 43 
99 Tikkanen, Abelsson & Forsberg (2011:1), s. 62 
100 Löfgren-Mårtenson, Lindroth & Månsson (2013), s. 25 
101 Bäckmans (2003), s.143, 192 & 202 
102 Ibid. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/valdtaktsutredare-fortsatt-for-sexuellt-samtycke/
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teoretiskt önskvärt sexuell bejakning men som däremot inte är direkt knutet till just den egna lusten. 

Snarare tolkade jag denna sexuella (lust)bejakning som förväntningar på tjejer att allmänt vara mer 

öppna sexuellt och mindre ”pryda” och som i praktiken innebar istället en indirekt större bejakande 

av killars sexuella lust och njutning, och alltså inte den egna. Eftersom killars sexuella njutning står 

i centrum, är tjejernas sexuella (lust)bejakande, i praktiken, istället förväntningar på att vara sexuellt 

bejakande gentemot killar. Detta blir tydligt i min studie när tjejerna uttrycker svårigheter med att 

säga nej eller avvisa sex pga oro över att upplevas som ”tråkig” eller att ”förstöra” stämningen, och 

därför kunde resultera i att man hade sex mot sin vilja. Det i kombination med att tjejers sexualitet 

allmänt beskrevs som frånskilt killars. Att tjejer inte har samma ”syfte” med sex som killar vars 

sexuella njutning (i form av orgasm) var central och självklar, medan tjejers njutning istället uteblev 

och påvisades stora bristande kunskaper om, visar på hur icke-lustbejakande sexualitet i praktiken 

är för dessa tjejer. Sett ur ett genusteoretiskt maktperspektiv är detta ytterst konsekvensen av den 

heterosexuella normativitet, där sexualitet och lust helt gestaltas och normeras på killarnas villkor 

och på bekostnad av tjejers sexualitet, vars ”betydelse” istället tillmäts via killars sexuella intresse 

som skall tillgodoses103.  

 

Hur ungdomarna talar om sexualitet säger mycket om hur de förhåller sig till den. Genom språket 

konstrueras vår verklighet och som vidare har konsekvenser i vilka begräsningar och möjligheter 

som ges104. I studien framgår att tjejerna är de som begränsas och killarna ges möjligheter i relation 

till sexualitet. Med Foucaults maktteori går det att tolka ungdomarnas föreställningar som yttranden 

av ett ojämlikt förhållande och syn på sexualitet mellan könen som tas för givet och görs till 

självklarhet i deras förståelsevärld105. Trots att de i dialogerna reflekterade kring och underströk 

vikten av jämlikhet mellan könen i allmänhet så uttrycktes nästan inga invändningar gällande de 

ojämlika förhållningsätten till sex. De skilda förutsättningarna i sexualiteten togs istället förgivna 

och förklarades med härledningar till framförallt naturgivna och biologiska skillnader: ”Det bara är 

så”. Konstruktionen av dikotomin man/kvinna och manlig/kvinnlig sexualitet inbegriper att vi blir 

disciplinerade och med självdisciplin kontrollerar oss för att leva upp till de önskvärda 

föreställningarna kring sexualitet106. I detta sammanhang blir dessa ungdomarnas föreställningar 

kring sex också en reproducering av skillnader mellan könen och med kvinnlig underordning, som 

har direkta konsekvensers och påverkan på deras sexuella handlingar107.  

 

                                                 
103 Gemzöe (2014), s. 97 
104 Bergström & Boréus (2005), s. 328 
105 Lenz Taguchi (2004), s. 63-65, 128 & s. 165 
106 Ibid. 
107 Lenz Taguchi (2004), s. 15 
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Avslutande diskussion  

Uppsatsens syfte har varit att genom diskursanalytiskt- och genusteoretiskt perspektiv undersöka 

hur ungdomar resonerar kring sex i relation till kön och genus. Frågeställningarna har varit:  

 Vilka föreställningar kring sex kommer till uttryck bland unga tjejer och killar?  

 Hur beskriver de gränsen mellan normalt sexuellt beteende och övergrepp? 

I analysen framgår hur ojämlikt och genusnormativ sexualitet mellan tjejer och killar beskrivs. Det 

kan tyckas oroväckande att dessa ojämlika genusnormer uttrycks så starka bland ungdomarna i 

studien, att det trots intensivt jämställdhetsarbete i samhället inte skett en större förändring i dessa 

ungdomars förståelse av sexualitet. Den kvinnliga sexualiteten beskrivs som väsensskild från den 

manliga, det är primärt hans njutning som står i centrum och hennes är sekundär. Killars sexualitet 

utgör normen vars ramar främst gynnar killar och vilka tjejer förväntas förhålla sig till. Tjejerna 

beskrivs bära ett stort ansvar i sexuella överväganden i relation till de förväntningar som de 

upplever ställs på dem. Detta blir även tydligt i ungdomarnas förståelse av sexuella övergrepp där 

tjejerna beskrivs bära det yttersta ansvaret i att påvisa sin ovilja till sex för att ett övergrepp ska 

anses vara giltigt. Ansvaret att avvisa sex blir central i relation till bilden av den ständigt sexuellt 

intresserade och initiativtagande killen. Ett ansvar som tjejerna inte alltid verkar ha helt enkelt att 

hantera. Svårigheter med att ibland avvisa och säga nej till sex beskrivs bottna i oro för negativa 

konsekvenser som resulterar i att det inte är ovanligt att ha sex mot sin vilja.  

Sex mot sin vilja och samtyckesdebatten 

Bilden av att tjejer ibland ”ställer upp” med en slags frivillig ofrivillighet till sex framkommer 

tydligt i studien, vilket kan relateras till den allmänna samtyckesdiskursen och kritiken kring dess 

komplexitet: Vad är egentligen ett samtycke? Och hur definieras detta? Gränsen mellan vad tjejerna 

beskriver som frivilligt sex och ett sexuellt övergrepp blir i sammanhanget väldigt suddig. En 

samtyckesreglering kan få svårt att ensamt lösa problematiken kring de grundläggande attityderna 

och den sexuella maktobalansen mellan könen. Att både i den offentliga debatten men även i 

praktiken särskilt fokusera på rättsväsendet och lagstiftningen som främsta sättet att förebygga 

sexuellt våld blir därmed mycket tveksamt, när rättsväsendet väl kommer in i bilden har 

övergreppet dessutom redan ägt rum.  

Sex som diskurs 

Som inledningsvis nämnts kan människans sexuella praktik ses som ett inlärt fenomen, enligt teorin 

om sexuella script108. Dessa så kallade sexuella script är inlärda, socialt konstruerade modeller för 

hur vi ska och bör förhålla oss. De är inte statiska utan högst föränderliga och kontextberoende. Hur 

ungas sexuella skript formas är en central fråga i studien. För att förebygga ojämlika relationer till 

                                                 
108 Gagnons och Simons (1999) I: Bogren (2003), s. 298 
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sexualitet men också förebygga sexuella övergrepp måste den normerande sexualiteten och det 

sexuella beteenden som betraktas som ”normalt” även problematiseras. I detta är det viktigt att 

sexualitet omdefinieras så att den innefattar tjejer och killar på samma villkor och inte reproducera 

sexuellt förlegade och ojämlika genusnormer. Därmed kan det tyckas problematiskt att kunskaper 

och förlagor gällande sexualitet främst hämtas från pornografin och populärkultur, d.v.s. källor som 

tycks genomsyras av konservativa och ojämlika normer och bidrar till att de cementeras. Vikten av 

motbilder blir här tydligt.  

Behov av motbilder och kunskap 

Att föregå sexuella övergrepp genom attitydförändringar hos ungdomar borde vara ett självklart mål 

i jämställdhetsarbetet och i arbetet mot sexuella övergrepp. Skolan har ett stort ansvar i frågan – och 

lyssnar man till dessa ungdomar så är det ett ansvar den inte tycks ta. Ungdomarna efterfrågar större 

kunskap och bredare dialog om sexualitetsfrågor relaterat till värderingar och attityder och där även 

praktisk kunskap i ”hur man gör” sex innefattas. Undervisningen i skolan kan i sammanhanget ses 

som en viktig och central referensram i möjligheten till att generera sunda och jämställda motbilder 

till hur sex eventuellt i övrigt porträtteras. 

Förslag på framtida forskning 

Jag föreslår att framtida forskning i högre grad fokuserar på att studera ungdomars attityder till sex 

och gränslandet mellan hälsosamma sexuella attityder, respektive gränsöverskridande beteende. Att 

polisen larmar om råare attityder bland unga bekräftar ytterligare behovet av att undersöka detta 

närmare. Men framförallt behöver sexualitetsnormer diskuteras och problematiseras i relation till 

genusnormer som grundar sig i det ojämlika heteronormativa maktförhållandet mellan män och 

kvinnor.  Jag anser även att det är av stor vikt att undersöka och utvärdera skolans roll som en viktig 

och meningsfull kunskapsbärare i sexualitetsfrågor för att möjliggöra att sunda sexuella värderingar 

kan förmedlas till ungdomar. 

Reflexivitet och metodkritik 

I mitt resultat synliggör jag hur en maktobalans mellan tjejers och killars sexualitet konstrueras av 

ungdomarna. Detta kan också problematiseras då jag i min avsikt att belysa maktobalansen riskerar 

att även vidmakthålla den genom att befästa redan stereotypa bilder av kvinnan som sexuellt 

underordnad och missgynnad. Samtidigt är min förhoppning att frågan i större utsträckning 

diskuteras och problematiseras för att i framtiden ha möjlighet till att förändra dessa strukturer och i 

förläggningen förebygga sexuella övergrepp. Det bör även sägas att studien mestadels belyst 

tjejernas perspektiv på sexualitet. Att det inte har ägnats motsvarande utrymme om killarnas 

sexualitet har sina skäl. Bland annat har sammansättningen av ungdomar i studien var något 

överrepresenterat av tjejer (åtta tjejer respektive fem killar). I ”blandgruppen” var tjejerna dessutom 
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dubbelt så många som killarna(fyra respektive två). Detta har givetvis påverkat gruppdynamiken 

och hur diskussionerna tagit form, liksom resultatet. Exempelvis var tjejerna generellt mycket mer 

tongivande i diskussionerna, vilket eventuellt kan i blandgruppen ha berott på att de just var dubbelt 

så många som killarna. Att jag även är kvinna kan också inneburit en påverkan till tjejernas större 

öppenhet kontra killarnas mer reserverade hållning i ämnet, i relation till mig som intervjuare. 

Därtill att killarna i killgruppen beskrev sig själva som sexuellt oerfarna kan också ha bidragit till 

deras reserverade förhållningssätt, även om dessa olika förhållningssätt mellan könen också kan 

sökas i genusnormativa förklaringar. Även mitt syfte och förhållningssätt till studien och 

ungdomarna spelar en avgörande roll för hur studie tagit form. Vad jag tagit fasta på både i 

intervjuerna och i analysen har gjort mig i allra högsta grad till medskapare av studiens resultat och 

slutsatserna där till. Sammantaget kan sägas att denna studie därmed präglas av ett mer 

genusnormativt ”kvinnligt” perspektiv på (hetero)sexualitet. Det hade varit intressant att i större 

utsträckning tagit del av killarnas perspektiv på sex. En kompletterande grupp med enbart killar och 

en blandad grupp med jämn könsfördelning samt en manlig intervjuare hade eventuellt kunnat 

bringa andra intressanta infallsvinklar i ämnet. Slutligen ska det även sägas att studien inte haft som 

avsikt att vara generaliserande utan det som presenteras här är endast ett, bland flera möjliga, sätt att 

tolka och förstå ungdomars perspektiv på sex.   
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Bilaga 1.  

Intresseförfrågan via mail till högstadieskolor i Stockholmsområdet. 

 

Hej! 

Jag är student vid Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet och ska under denna 

termin genomföra min kandidatuppsats.  

Mitt intresse och syfte med uppsatsen är att undersöka ungdomars attityder och referensramar till 

sex och det empiriska materialet är tänkt att utgå ifrån fokusgruppsintervjuer med ungdomar i 

årskurs nio. 

Nu är min fråga om Er skola är intresserade av att bidra till denna studie. Jag behöver komma i 

kontakt med 4-6 elever, i årskurs nio, som kan tänkas vilja delta i en gemensam 

fokusgruppsintervju. En studie av detta slag innebär givetvis att jag följer vetenskapsrådets etiska 

principer.  Alla som medverkar i studien är anonyma och intervjumaterialet kommer endast att 

användas för uppsatsens ändamål.  

Jag hoppas att ni vill bidra till studien då den inte är möjlig utan ert deltagande. Att Er skola 

medverkar är av stor betydelse då vi behöver öka förståelsen och kunskapen om vilka attityder och 

referensramar till sex som omger ungdomar idag, vilket är en otroligt viktig men tyvärr åsidosatt 

fråga.  

Har du några frågor eller funderingar kring studien är du välkommen att höra av dig till mig via e-

post.  

Med vänliga hälsningar  

/Yvonne Kossek, student vid Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet 
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Bilaga 2.  

Intervjuguide till fokusgruppsintervjuerna 

 

Tema 1: Föreställningar om sex 

När börjar man prata om sex? Hur pratar man om sex? Med vem? 

Vilka förväntningar på sex finns? 

Hur upplevs sexakten? 

Vilka negativa och positiva aspekter finns kring sex? 

Hur definieras sex? Vad räknas som sex?  

Är oralsex vanligt?  

Vilka skillnader upplevs mellan könen? 

Vad är känsligt?  

Finns det något man absolut inte vill prata med någon?  

Vad tror ungdomarna själva präglar deras attityder? 

 

Tema 2: Referensramar 

Hur får ni kunskap om sex? 

Vart inhämtas inspiration till sex? 

Hur vet man hur man ska göra? 

Vad tycker man om hur sex porträtteras i det offentliga (sociala medier, PH, BB, tv, film, internet) 

Hur upplever ungdomarna skolans arbete i att påverka deras sexuella referenser?  

Hur upplevs sexualkunskapen? Vad är bra och vad saknas? 

Pratar man värderingar kring sex, vilka andra lektioner pratar man om sex, Hur pratas det? 

Konsumeras porr och hur upplevs den? 

Anser de att de blir påverkade av hur sex porträtteras i offentligheten, porren? 

Upplever de ha tillräcklig kunskap om sex? 

Hur upplevs attityder bland ungdomar gällande sex ser ut? 

Skulle man kunna förbättra något för att hjälpa ungdomar i sin förståelse av sex? 

Pratar man men föräldrar, vuxna, vänner, ungdomsmottagning? 

Vilka eventuella skillnader finns mellan könen? 

 

Tema 3: Övergrepp och lagen 

Vilka föreställningar om sexuellt övergrepp har ungdomarna? 

Vad är en våldtäkt? 

Vilken insyn i sexualbrottslagstiftningen har ungdomarna? 
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Vad säger sexualbrottslagen? 

När blir sex ett övergrepp? Hur märker man det? Vem avgör det? 

Vem begår sexuella övergrepp och varför?  

Om ett övergrepp sker, vart vänder man sig till?  

Vad anser ni om prostitution? 

Vilken insyn i sexualbrottslagstiftningen har ungdomarna? 

 


