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Abstract 
Jack Lukkerz (2023): Sex på rätt sätt. Unga, sexualitet och svensk samtida 
sexualsyn. Örebro Studies in Social Work 29.  
 
Swedish sexuality education, mandatory since 1955, is part of general so-
cial politics, aiming among others to prevent socio-sexual problems 
through educating and disciplining young, future citizens. The overall aim 
is to examine contemporary societal view on sexuality through studies of 
representatives of schools, authorities and NGO’s negotiating young peo-
ple's sexuality regulations related to current ideas of socio-sexual prob-
lems, and to outline constructions of young people's sexuality through 
the organisation of sex education. Two studies with ten years in between 
highlight the contemporary view on youth and sexuality through an anal-
ysis of 1) professional views on sexuality education and 2) analysis of 
documents regarding the new Swedish curriculum, in force since autumn 
semester 2022. The first study contains of focus group interviews with 
staff working with young people with intellectual disabilities, previously 
published 2014, using Theory of Social Representations. The second, 
newer study, using Critical Discourse Analysis as method and Rubin´s 
radical theories on sexuality politics as theory, analyses views on sexuality 
in open access published preparatory works regarding the new curricu-
lum. Young people's sexuality is related to risks, while the idea of pleas-
ure is absent. Young women, young LGBTQ people, and young with in-
tellectual disabilities are made vulnerable and norm breaking, while 
young men´s sexuality, heterosexuality and able-bodiedness are a not 
scrutinised norm. Sex education is defined by professionals and experts 
on elite level, not necessarily linked to scientific knowledge. Equality, por-
nography, and consent appear as questions that engage. Equality is re-
lated to a binary understanding of gender, or a freer view on gender as a 
prerequisite for equality work to succeed. Pornography is understood as 
a problem in young men, affecting young women and promoting violence 
and negative attitudes. Consent is welcomed, but with lacking analyses of 
how to communicate it. 

Keywords: Sexuality, Social work, School, Youth, Socio-sexual problems, 
Social Representations, Radical theory of the politics of sexuality, Disposi-
tif, Disciplining.  
 
Jack Lukkerz, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap. 
 
Örebro University, SE-701 82 Örebro, Sweden, jack@lukkerz.se 



   
 

   
 

  



   
 

   
 

Förord 
När jag skriver detta förord blickar jag tillbaka på en mer än decennielång 
process med att komma i mål som doktorand, med en efterlängtad dok-
torsexamen. Åren som gått har inneburit perioder av intensivt arbete; gläd-
jen att läsa, tänka och skriva; att föra ut kunskaperna från avhandlingspro-
jektets första delstudie, licentiatavhandlingen, i form av föreläsningar och 
intervjuer i media. Åren som gått har även innehållit mindre positiva 
aspekter av att doktorera, som allt ifrån skrivblockeringar till det slitsamma 
arbete som det också innebär att formulera tankar och text och hitta fram 
till syften med såväl avhandlingen som forskarutbildningen. Jag konstaterar 
att jag har nått målet och kommer att tillåta mig att fira händelsen med 
vänner, kollegor och nära och kära.  

Det senaste året, 2022, har varit ett anmärkningsvärt år, som kan 
kännetecknas som året fullt av särskilda ögonblicksbilder. Det råkar sam-
manfalla med ett av avhandlingens övergripande teman - ögonblicksbilder 
som formar vår perception av världen och kunskapen om den. Jag minns i 
synnerhet till exempel morgonen den 24 februari, då jag vaknade till bil-
derna av brinnande oljedepåer i Charkiv och människor som sökt skydd i 
Kyivs tunnelbana. Det var morgonen då Putin startade sitt invasionskrig 
mot Ukraina. Över en natt stod allt som jag företagit mig inom ramen för 
avhandlingsarbetet i ett annat ljus. Under de kommande dagarna förnam 
jag starkt livets olidliga litenhet och min egen maktlöshet inför mänsklig-
hetens värsta sidor. Ett avhandlingsarbete kändes med ens obetydligt, snudd 
på meningslöst. De dagarna ägnade jag många tankar åt min framlidna far-
mor som jag inte vet mycket om annat än att hon växte upp någonstans i 
Ukraina. Jag föreställde mig en rad ögonblicksbilder i ett flöde: en dag i en 
by, hus i trä mot blå himmel, höns som pickar omkring, kor som råmar, 
äppelträd i blom, en plats omgiven av svartjorden någonstans mellan den 
enorma floden Dnipro och Polens östligaste delar. En plats som hade kun-
nat vara en idyll och som säkert också var det.  

Vad jag vet är att farmor och hennes familj upplevde den stora svälten 
under 1930-talet med Stalins omänskliga terror. Och så vid ett givet ögon-
blick, någonstans där i den för mig okända delen av Europa, mötte farmor, 
enligt de möjligen förfalskade handlingarna en polska född i det på den ti-
den delvis polskspråkiga Vilnius, min farfar. Han som gav mig mitt pojk-
namn, Cieśluk, ett ukrainskt klingande namn ur vilket jag behållit de tre 
sista bokstäverna i mitt nuvarande efternamn. Så stupade han vid ett annat 
ögonblick i tiden i kriget och farmor tvingades i likhet med dagens 



   
 

   
 

hundratusentals flyktingar bort från sin plats på jorden, vilket skedde någon 
gång under andra världskrigets senare period. Sina upplevelser, motiv och 
familjehistorien tog hon med sig i graven. När jag skriver detta föreställer 
mig också hur en dag på flykt kunde te sig, ögonblicket då hon i handen 
höll lille Mikołaj, född 1937 som i sin tur höll sin lillebror Grzegorz i han-
den, född 1939. I famnen minstingen Adolf, min pappa med det oerhört 
tankeväckande namnet med tanke på att han föddes en augustidag 1941, 
blott veckor efter Nazitysklands invasion av Sovjetunionen. Som tur är finns 
det ingen korrelation mellan namn och värderingar och kanske visar detta 
smått ironiska faktum på mänsklighetens komplexitet och hur mycket vi 
aldrig kan förstå av ett ögonblick i tiden. Jag har haft förmånen att växa 
upp i en liberal, antiauktoritär och antinationalistisk miljö, en ynnest med 
tanke på att omgivningen ofta var betydligt mer bunden till religiösa regel-
verk, nationalistiska idéer och en hierarkisk och maktfullkomlig förståelse 
av hur barn ska fostras.  

Om det är någon som jag vill tillägna den här avhandlingen så är det 
därför farmor, farfar och pappa. Men även mormor och mamma, som båda 
fått sin beskärda del av primära och sekundära krigs- och flyktingtrauman 
efter mormors flykt och de trauman den innebar, först undan de allierades 
bombningar över sin hemstad Essen i västra Tyskland, senare de annal-
kande sovjetiska trupperna i nuvarande Polen. Alla var de personer som gett 
mig möjligheten att leva i ett demokratiskt, fritt land där ordet är fritt och 
där jag utan oro kan ägna mig åt att fritt formulera tankar, skriva och 
forska. De som vågat flykten vars frukter jag skördar men de som också 
påminner mig om att allt kan ta slut vid ett ögonblick i tiden, även i vår 
lugna vrå av världen. 

Därför är det extra beklämmande att året då jag fullföljer mitt arbete 
med denna text avslutas med ett enligt min mening oroväckande, för våra 
förutsättningar att leva i en bra miljö och friskt klimat visionslöst och mot 
många människor repressivt och straffande politisk atmosfär. Den valda 
politiken är redo att sälja ut humanistiska ideal och demokratiska värden 
på ett sätt som jag och många med mig aldrig hade kunnat föreställa sig var 
möjligt i ett land som Sverige. Otaliga har de ögonblicken hösten och vin-
tern 2022/2023 varit då jag på allvar ställt mig frågan hur länge min frihet 
att formulera tankar och att skriva kommer att bestå. Den som lever får 
emellertid som bekant se och det glädjande är att jag under denna tid också 
upplevde ögonblick med massiva reaktioner hos en rad samhällsaktörer och 
enskilda, beredda att ta fajten för ett Sverige som värnar miljö och klimat, 
rättsstatens principer och människors lika värde.  



   
 

   
 

Forskarutbildningens sista år har varit tufft också på det hälsomässiga 
planet. Blott tre veckor innan inlämning av manus till grönläsning stod det 
klart att jag drabbats av en livshotande hjärtsjukdom. Det var ett surreal-
istiskt ögonblick där livet ställdes på ända. Jag konfronterades med en rad 
omvälvande tankar och starka känslor, med läkarnas besked som att jag 
närsomhelst kunnat få en infarkt och dö, att jag gått omkring med en “tick-
ande bomb” i bröstet och att de smärtor under det då gångna halvåret som 
begränsade min rörelseförmåga något oerhört inte alls berodde på magsår 
(en första, felaktig diagnos). Det följde en kedja av ögonblick inom vården: 
arbets-EKG, ett tufft besked om kärlförträngningar, en ansats till ballong-
sprängning av kärl, en akut ambulansresa till thoraxkliniken i Lund och 
slutligen en bypassoperation. Jag har under mycket kort men intensiv tid 
erfarit hur fantastisk och mänsklig den svenska vården kan vara och jag kan 
inte säga annat än att jag upplevde en trygghet och ett omhändertagande 
som jag önskar alla. Efter en period av sjukskrivning har jag långsamt när-
mat mig avhandlingen på nytt, medveten om att det är en tunn linje mellan 
ambitionen att bli klar forskare och livets skörhet, ja dess förgänglighet. 
Tyvärr äger arbetet inom akademin en inneboende stress som jag nog för 
alltid kommer att förnimma en stark ambivalens inför.  

Jag vill tacka alla som stöttat och uppmuntrat mig på vägen i samband 
med avhandlingens tillkomst. Tack för alla ögonblick med er som en gång i 
tiden banade vägen för mig: Lotta Löfgren och Jens Rydström som möjlig-
gjorde och hjälpte till att förlösa licentiatavhandlingen, delstudie ett i denna 
avhandling. Tack till Örebro Universitet och Institutionen för juridik, psy-
kologi och socialt arbete (från vårterminen 2023 Institutionen för beteende-
, social- och rättsvetenskap), som vid ett speciellt ögonblick erbjudit mig 
möjligheten att slutföra forskarutbildningen. Tack till opponenterna under 
alla mina sex obligatoriska seminarier, ögonblick i en forskarutbildning: 
Camilla Löf, Martin Molin, Rúna Í Baianstovu, Helene Lindström, Eva Bo-
lander, John Brauer samt Tove Lundberg. Tack för era tankar, synpunkter 
och skarpa kommentarer. Tack även till Jessica Jönsson som grönläst ma-
nuset och gett mig rekommendationer som gör avhandlingen ännu bättre. 
Tack till Clara Lundkvist som med säker hand hjälpt till med allt som rör 
administration under min tid i Örebro. Tack även till de båda betygsnämn-
derna och Bodil Liljefors-Persson, Mohammed Chaib, Daniel Östlund, Tho-
mas Strandberg, Henric Bagerius, Anette Skårner, Cathrine Andersson och 
slutligen opponent Anne-Li Lindgren.  

Ett särdeles extra stort tack till mina handledare Kjerstin Andersson 
Bruck och Anna-Karin Larsson för ögonblicken då jag erfarit ert tålamod, 



   
 

   
 

klokskap, idérikedom, tillgänglighet och uppmuntran och för att ni ledde 
mig vid handen ända in i hamn. Jag har i ärlighetens namn kämpat hårt 
med självtvivel, en mot slutet av tidsperioden trilskande hälsa och därtill en 
ständig inre kamp mellan att säga ja och säga nej till akademin. Ni har båda 
behållit ett lugn och har förhållit er sakligt med tydliga anvisningar om hur 
jag ska ro avhandlingsprojektet i land. Ni har dessutom under hela arbetets 
gång trott på mig vilket har varit helt avgörande i de mörkaste ögonblicken. 
Tack även till alla andra vid Örebro universitet, Malmö Universitet och på 
andra platser som läst, kommenterat och ställt frågor i samband med semi-
narier.  

Slutligen tack till mina akademiska systrar, Malin Lindroth, Julia 
Bahner och Anna Lindskog som peppat, stöttat, engagerat sig och bjudit på 
många avgörande ögonblick. Tack till alla andra, ingen nämnd och ingen 
glömd, för att ni finns och har funnits under alla dessa år. Tack till Micke, 
Molle och Saga som ofta förvandlat mitt tangentbord till sin catwalk men 
som lika ofta skänkt spinnande, hårig kärlek i skärmens och skrivbordslam-
pans sken. Tack till dig, Christoph, som tålmodigt men aldrig okritiskt stått 
mig bi i denna ögonblicksfyllda process i över ett decennium.  
 
Malmö Johanneslust, 17 januari 2023 
 
Jack Lukkerz 
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Inledning 
”Förr gjorde vi knivar och lådor och sånt. Fast nu gör vi snoppar och snip-
por på slöjden,” berättar en elev under en slöjdlektion på en skola i Halland. 
”Vi målar själva snippan,” säger en annan medan en tredje förklarar sitt 
alster för tittaren med att ”… det är pungstationen kan man säga”. 

Eleverna raspar och sandpapprar samtidigt som lärarna återger en 
undervisning full av skratt och glada tillrop. Föremålen som eleverna är i 
färd med att skapa ska så småningom ställas ut för andra att beskåda. Syftet 
är, så som en av eleverna förklarar saken, att visa att alla människor ser 
olika ut.  

Ovanstående utdrag skildrar ett klipp i en av SVT:s lokala nyhets-
sändningar den 22 oktober 2020 (SVT, 2020). Inslaget är en ögonblicksbild 
av hur den svenska sexualundervisningen kan se ut idag. Klippet är inte mer 
än just ett kort och begränsat nedslag i ett fält som sedan decennier ingår i 
den svenska skolans dagliga arbete. Men klippet är också ett nedslag i det 
svenska samhället och dess relation till såväl unga människor som sexuali-
tet. TV-tittaren erbjuds här ett slags titthål, en unik möjlighet att kika in 
och ta del av en värld som de flesta vuxna kallat sin en gång i tiden, eftersom 
de flesta vuxna har erhållit någon form av organiserad sexualundervisning 
inom ramen för skolans undervisning.  

Men klippet ger inte blott en titt in i en konkret, vardaglig sexualun-
dervisningssituation. Det ger också en inblick i en värld där framtidens med-
borgare danas, en plats där samhället spelar rollen av manusförfattare och 
regissör medan de unga och skolans personal skulle kunna säga ikläs rollen 
av aktörer. Här avspeglas med andra ord nutidens idéer och föreställningar 
om framförallt ungas sexualitet, i egenskap av unga i sig men även i egen-
skap av framtidens vuxna. Klippet från SVT kan på så sätt fungera som en 
skärmdump över nutidens syn på sexualitet. I framtiden kommer det vara 
möjligt att se hur det tidiga 2020-talets syn på sexualitet avspeglades i en 
sexualundervisning unik för sin tid i ett historiskt perspektiv. 

Sexualundervisningen är en spegling av sin tid, med sina motiv, pro-
blemformuleringar och förväntningar på vad som måste åtgärdas från sam-
hällets sida (Skolverket, 2013). Den offentligt sanktionerade sexualunder-
visningen är med andra ord ett formbart och föränderligt verktyg i den sam-
hälleliga verktygslådan, alltid redo att anpassas till och utformas i enlighet 
med tidens aktuella utmaningar. Exempelvis slogs det fast i den läroplan 
som beslutades år 2011 (SKOLFS 2011:144) och som gällde fram till 
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vårterminen 2022 bland annat att sexualundervisningen inte enbart skulle 
bestå av enskilda lektioner, dagar eller insatser. Skolan skulle dessutom 
"fånga frågan i flykten" (Skolverket, 2013, s. 13) så till vida att frågan om 
sexualitet ansågs vara ständigt aktuell, där personalen gavs till uppgift att 
under hela skoldagen ta till vara ungas frågor och uttryck. Vidare slog sam-
hället fast att olika perspektiv på jämställdhet, sexualitet, kön och relationer 
skulle lyftas fram i skolans samtliga ämnen, benämnt som ämnesintegrering 
och ämnesövergripande arbeten (Skolverket, 2013). Sexualitet anvisades 
här av det offentliga en status som en bred samhällsfråga bortom det strikt 
privata, samtidigt som det som sker inom den slutna, privata sfären förkla-
rades äga hög relevans för samhället. Skolan gavs i uppdrag att på liknande 
sätt betrakta sexualitet dels som något som genomsyrar individens hela liv, 
dels som samhällets förlängda arm i sin strävan att implementera rådande 
och önskvärda värderingar.  

Tidigare decenniers handledningar och läroplaner avspeglade på lik-
nande sätt strömningar aktuella för sin tid. Under 1940-talet förespråkades 
sexuell avhållsamhet men samtidigt gavs sexualiteten ett värde i sig bortom 
fortplantningsimperativet. Under 1950- och 1960-talen betonades risker i 
form av olika medie- och konstuttryck samt gruppidentiteter. I det förneka-
des ungas egen verklighetsuppfattning medan 1970-talet innebar en friare 
syn på sexualitet med större emfas på jämställdhet mellan könen. Begreppet 
samlevnad introducerades, vilket gav sexualiteten en tydligare plats och roll 
utanför äktenskapet. På 1990-talet gav Skolverket ut ett lärarstöd i form av 
ungas egna berättelser som ett komplement till 1994 års läroplan och visade 
på det, fram till dess, frånvarande mottagarperspektivet (Skolverket, 2013).  

 Sammantaget visar dokumenten som styr den svenska sexualunder-
visningen att sexualsynen inte är något beständigt fenomen och att den skif-
tar över tid. Sexualsynen är med andra ord aldrig helt stabil, med kontinu-
erligt inflöde av nya idéer och föreställningar som i sin tur definierar beho-
ven av undervisning och vad som är viktigt vid en given tidpunkt. Samtidigt 
ska det inte glömmas att det även existerar tendenser som är stabila över 
tid. Ett exempel på en sådan tendens är att unga tillskrivs en sexualitet med 
uttryck som föranleder någon form av oro hos vuxenvärlden och därigenom 
behov av samhällelig kontroll och disciplinering.  

Sexualsyn som diskurs och dispositif 
Att studera och medvetandegöra idéer och föreställningar om sexualitet är 
ingenting som görs i särskilt hög grad dagligdags i samhället. Samtidigt 
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påverkas alla av sexualsynen i den vardagliga kontexten. Den präglar till att 
börja med förståelsen av individen i relation till den mänskliga sexualiteten. 
Den påverkar de relationer som individer bygger till varandra och den syn-
liggör hur det omgivande samhället förhåller sig till sexualitet. Den talar 
slutligen om hur dagens och framtidens medborgare ska formas och leva i 
relation till sexualitet i sin del av världen.  
 Det som beskrivs ovan är ständigt föremål för ett tal, ett samtal och 
ett utbyte av tankar mellan människor. Ett sätt att beteckna detta utbyte är 
en tillämpning av begreppet diskurs, hämtat från den franske filosofen 
Michel Foucault (2002a; 2002b; 2002c). Det är ett begrepp som kortfattat 
fångar språkets roll i kommunikationen och därmed formandet av förstå-
else, förhållningssätt och idéer som också inkluderar värderande och nor-
merande aspekter om rätt och fel. Diskursbegreppet fångar svaret på frågan 
hur saker och ting kan ske på ett rätt och ur samhällets perspektiv önskvärt 
sätt, och en studie av den specifika diskursen kan till exempel synliggöra 
hur uppfattningen om sex på rätt sätt konstrueras (Winther Jörgensen & 
Phillips, 2000).  

Diskursanalys är såväl en teori som en metod som genom en ständigt 
pågående kommunikation ger mening åt individuella erfarenheter och som 
gör det möjligt att tala om dem utifrån ett bestämt perspektiv. En diskurs 
har med andra ord både en praktisk funktion och en teoretisk dimension, 
som en identitet eller en relation, en händelse eller ett fall av språkbruk 
(Fairclough, 2010; Winther Jörgensen & Phillips, 2000). I den fortsatta 
framställningen kommer diskursbegreppet främst att fungera som en allmän 
beteckning för utbytet av idéer och föreställningar, det pågående samtalet 
och hur ett givet fenomen på en övergripande nivå definieras och tolkas 
inom ramen för detta utbyte.  

Ett annat perspektiv på hur ett fenomen ges mening och hur männi-
skor förhåller oss till fenomenet i fråga hämtar jag också från Foucault 
(2002a). Begreppet dispositif, som han myntade, är mer ett sätt att gruppera 
maktrelationer, kunskaper, diskurser och praktiker. Dessa består konkret 
av en rad samhällsinstanser och institutioner, de beslutsfattanden som dessa 
ägnar sig åt, den övergripande och styrande lagstiftningen, operationella 
administrativa åtgärder, kunskapsbringande vetenskapliga rön, filosofiska 
och moraliska ställningstagande, och så vidare. Som helhet skapar de en 
apparat som förbinder samhällets alla delar (Burns, 2008).  

Foucault skrev exempelvis om makt, vetande och njutning. I sina tex-
ter slog han fast att det är i alla de samhällsinstitutioner, lagar, 
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vetenskapliga och andra nätverk som bygger och binder samman samhället 
som grunden för påverkan, förståelse och förutsättningar skapas. Det är 
alltså främst på ett samhälleligt plan som en sexualsyn formas och ges en 
existens. Det är med andra ord på denna övergripande samhällsnivå som 
det enklast går att hitta och analysera sexualsynen såsom en dispositif: i ett 
nätverk av makt- och påverkansrelationer, kunskaper och sökandet efter 
förståelse samt diskurser och praktiker som skapar förutsättningarna för 
existensen av sexualiteten (Foucault, 2002a).  

I en mer samtida version är det även möjligt att beskriva nutida ma-
nifestationer av sexualitet i pressen, den moderna vetenskapen och i sexu-
alupplysningen (Lalander & Johansson, 2003) som uttryck för en dispositif. 
Även det senaste tillskottet i det senmoderna samhället, sociala medier, rä-
knas dit. Det är alltså helheten, det nät av alla samhälleliga organ, alla ord 
som yttras och publiceras, alla uppfattningar som stöts och blöts, kort sagt 
allt som människan frambringar och konstruerar som formar en dispositif. 
I en studie av sexualitetens position i denna dispositif återfinns sålunda sex-
ualsynen.  

Foucault (2002a) menar vidare att den moderna västerländska sexu-
aliteten också är frukten av historiska erfarenheter. Den dispositif eller sex-
ualsyn som jag avser att undersöka med hjälp av mitt empiriska underlag 
måste förstås mot bakgrund av sin historia och placeras i den aktuella kon-
texten. Det historiska perspektivet, med framväxten av den svenska social- 
och sexualpolitiken och som kommer att presenteras senare i avhandlingen 
kommer att fungera som stöd i en fördjupad analys. 

Foucault (2002a) avsåg därtill att dechiffrera och klargöra det system 
som bygger på axeln makt, vetande och njutning med specifikt barnsexua-
liteten i centrum. I mitt fall är det i stället ungdomssexualiteten som är av 
central betydelse. Min axel består av en studie av påverkan, förståelse och 
förutsättningar för unga att forma och uttrycka sin sexualitet. Foucault 
(2002a) resonerade runt barnets sexualitet, hur den begripliggjordes när den 
väl upptäcktes, hur den senare avgränsades till onanin som i sin tur beskrevs 
som en skadlig handling för individ och samhälle. Konsekvensen blev att 
puberteten ansågs fordra bevakning och den sexuellt avvikande individens 
rannsakan (Foucault, 2002a). Min målsättning är att i den avslutande dis-
kussionen i denna avhandling fokusera på hur mitt empiriska underlag 
fångar en svensk samtida dispositif. Jag inspireras av Foucaults tankar om 
bildandet av en viss typ av vetskap om sexualiteten, undersöka kampen om 
och dynamiken mellan olika styrkeförhållanden och hur de, så som 
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Foucault klär det i ord, finner stöd i varandra så att de bildar en kedja eller 
system. Eller hur de, i motsatt fall, skapar rubbningar och motsättningar 
som isolerar dem från varandra (Foucault, 2002a).  

Det är således mot denna bakgrund som jag vill undersöka dagens 
drivkrafter som syftar till att forma idéer om ett sexuellt samhälle och en 
sexuell nation (Olofsson, 2007) samt hur krav på en sexuellt sund befolk-
ning formuleras (Hirdman, 2010; Johannisson, 1997). Det är med andra 
ord samhället och dess diskurser och dispositif som kommer att stå i fokus, 
med talet om sexualundervisningen som empiriskt underlag och den sexu-
alsyn som avspeglas i det.  

Sexualitet som ett särskilt och avgränsat fenomen, diskurs och dispo-
sitif kan avslutningsvis betraktas ur många andra aspekter. Den kan till ex-
empel förstås som en psykologisk, individuell kraft som återspeglar grund-
läggande mänskliga drag som kärlek, ilska och aggression, behov av intimi-
tet, njutning, empati och romantik liksom utnyttjande, smärta och makt 
(Weeks, 2003). Den kan också förstås ur ett medicinskt och biologiskt per-
spektiv, till exempel i termer av kroppars fysiologiska funktioner, den 
mänskliga fortplantningsförmågan, sexuellt gensvar, sexuellt överförda in-
fektioner eller hjärnans funktioner. Andra aspekter som kan räknas hit är 
de religiösa eller kulturella, genom vilka förändringar i synen på sexualitet 
i ett historiskt perspektiv blir tydliga (se exempelvis Foucault, 2002a; 
2002b; 2002c; Laqueur, 1990; Jordanova 1989). I den här avhandlingen 
ska jag dock fokusera på sexualitetens roll som en fråga i ett strikt samhäl-
leligt och socialt nulägesperspektiv. Jag kommer att betrakta sexualiteten 
som en samhällsfråga som säger något om dagens syn på sexualitet och dess 
roll i samhället. Jag intar härmed en samhällsvetenskaplig position i den 
fortsatta framställningen.  

Sexualitet som samhällsproblem 
Låt mig inleda följande avsnitt med att återknyta till klippet från SVT där 
slöjdlektionen med sexualundervisning skildras. Den aktuella lektionen, en 
av många som ständigt pågår runt om i den svenska skolan, äger rum av en 
anledning. Denna anledning är att förmedla någon form av budskap i syfte 
att motverka ett från samhällets sida uppfattat och definierat problem. Den 
mänskliga sexualiteten relateras här ofta till olika typer av problem i behov 
av insatser och lösningar, vilket i sin tur föranleder ett grundläggande in-
tresse för människans sexualitet och dess uttryck (Foucault, 2002a; 2002b; 
2002c). Weeks (2003) menar att detta intresse i regel kan relateras till 
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särskilt en upptagenhet vid sexualitetens påstådda farlighet eller antisociala 
karaktär. Foucault (2002a; 2002b; 2002c) argumenterar å sin sida för att 
samhällets upptagenhet vid sexualiteten härbärgerar ett religiöst arv, ett 
tankegods som inbegriper omstöpta, moderna idéer som grundar sig i bik-
ten, bekännelsen, erkännandet av skuld och den moraliska botgöringen.  

Vilka problem som mer exakt anses vara i behov av lösning, som ex-
empelvis klippet från SVT illustrerar, är värt att utforska närmare och såle-
des föremål för denna avhandling. Min poäng är dock att med hjälp av 
konkreta frågeställningar och avgränsade spörsmål uppmärksamma att sex-
ualundervisningen alltid fungerar som en mer eller mindre uttalad lösning 
på ett av samhället definierat övergripande problem. Lösningen inbegriper 
i regel någon form av kontroll och reglering av sexualiteten, där samhället 
ser som sin uppgift att axla ansvaret för problemlösningen. En analys av 
denna mekanism kan synliggöra sexualsynen, hjälpa till att förstå processen 
och bidra till att formulera en teori kring sexualsynen. 

Jag kommer att undersöka den samhälleliga dimensionen av sexual-
undervisningen i svensk skola genom nedslag i två typer av mer omfattande 
empiriskt material från olika samtida diskussioner rörande sexualundervis-
ningen. Arbetet låter sig dock inte göras utan att beakta även det individu-
ella perspektivet. Idéhistorikern Karin Johannisson (2010) menar att sexu-
aliteten inbegriper såväl ett individ- som ett samhällsperspektiv. Det sker en 
ständig växelverkan mellan samhällets (problemlösande) förtrycksmedel 
riktade mot individens sexualitet och individens samtidiga användning av 
sin sexualitet som ett medel att visa sitt motstånd mot samhället (Johan-
nisson, 2010). Här avses såväl de problem som lösningar på dessa problem 
som samhället attribuerar sexualiteten.  

Men det som ett samhälle anser vara ett problem är inte per automatik 
något som den grupp eller individ som tillskrivs problemet i fråga själv anser 
vara ett problem. Inte desto mindre existerar det alltid någon form av dy-
namik i synen på sexualitet som ett fenomen, ett problem och en lösning, 
vilket är det centrala temat i denna avhandling. Denna process har under 
decenniers lopp exempelvis kopplats till sexualitet hos en rad skilda sam-
hällsgrupper: kvinnor (se Johannisson, 2015; Ehrenreich & English 1978), 
personer med funktionedsättningar (se Engwall, 2004; Barron, 2004), män 
som uttryckte sexuellt begär till andra män (se Rydström, 2003) eller barn 
och ungdomar (se Sandin och Sundkvist, 2014).  

Vid analyser av hur samhället eftersträvat att styra, kontrollera och 
lösa problematik kopplad till sexualitet framträder två instanser som 
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centrala i sammanhanget: skolan och det sociala arbetet. Konkret handlar 
det om att sexualitet konstrueras som ett socialt problem hos den grupp 
samhällsmedborgare som skolan ansvarar för, nämligen barn och unga 
(Sandin och Sundkvist, 2014), vilket jag kommer att beskriva närmare i föl-
jande avsnitt. 

Skola och socialt arbete – två problemlösare 
Skola och socialt arbete, som idag kan betraktas som två relativt åtskilda 
samhällsdiscipliner, är i grunden sprungna ur samma samhälleliga målsätt-
ning att via barn- och familjestödjande åtgärder, direkt eller indirekt, för-
ändra – och förbättra – samhället. Det är idag i grunden två av den svenska 
välfärdsstatens mest väsentliga såväl politiska som praktiska verksamhets-
områden som på både en strukturell och praktisk nivå ägnar sig åt olika 
slags insatser riktade till barn och unga (Sandin, 2003; Larsson, 2020a). 
Redan så tidigt som under 1700-talet, genom de begynnande samhälleliga 
initiativen till ett välfärdsarbete, fokuserades nationens yngsta medborgare, 
barnen, och deras hälsa och fostran (Sandin, 2003).  

Skolan har med andra ord en lång och stabil position i det svenska 
samhället och dess välfärdsstruktur. Dess främsta uppgifter både historiskt 
och i vår nutid är och har varit allt ifrån en social verksamhet på individ- 
och gruppnivå, ett verktyg för övergripande social förändring genom sina 
socialt reglerande, emancipatoriska eller disciplinerande effekter, en väg för 
myndigheters sociala insatser riktade mot individer och grupper samt en 
generell, kunskapsförmedlande aktör. Den socialt påverkande funktionen, 
parallellt med insatser riktade mot individer och grupper, är sannolikt den 
äldsta men kanske minst synliga delen av skolans arbete, nämligen den som 
ombud för social förändring (Larsson, 2020a). 

Att de yngsta historiskt sett blev målgruppen för reformer och sats-
ningar hängde inledningsvis samman med den höga barnadödligheten och 
naturligtvis också synen på barn som nationens styrka och framtid. Utveckl-
ingen av sjukvård, omsorg, informationskampanjer och hälsoupplysning, 
kort sagt utvecklingen mot ett modernt land, gjorde att barnhälsan förbätt-
rades kontinuerligt, något som bidrog till att nationens medborgare med 
tiden överlevde i allt högre utsträckning (Bengtsson Lewin, 2005). Intresset 
för barn och unga accentuerades i det strukturella välfärdsbygget, särskilt 
under 1900-talet då lagstiftning, skolverksamhet och senare även social-
tjänst i tilltagande grad stärkt sitt inflytande över framtidens medborgare. 
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Skolan var jämte kyrkan den samhälleliga instans som tidigt gick i bräschen 
för att ta hand om fattiga barn (Sandin, 2003).  

Men dessa mål som riktades mot individen tjänade också ett högre 
syfte. De samhälleliga strävandena blev en fråga om att skapa ett nationellt 
sammanhang, att bygga en gemensam värdegrund och ett hållbart samhälle, 
att etablera en jämlik, jämställd och socialt ansvarstagande samhällelig och 
nationell gemenskap. Barnpolitiken blev en fråga om medborgarskap och 
familjepolitik och barnet blev symbolen för framtidens möjligheter. Motivet 
bakom dessa strävanden var emellertid i regel någon form av idé om ett 
samhällsproblem att åtgärda (Sandin, 2003; Larsson, 2020a).  

Sexualiteten fick en tydlig roll i sammanhanget. Ett exempel på detta 
är hur sexualitet under 1950- och 60-talen av den sociala barnavården län-
kades till idéer om och praktisk åtskillnad på ”ligapojkar” och ”sexual-
flickor” (Jonsson, 1977; Knutagård, 2017). Det var flickorna som med till 
exempel internaliserade, starka känslor av äckel inför den egna kroppen, 
eller med praktiska konsekvenser i form av svårigheter att prova ut pessar, 
ansågs löpa risk att hamna i osedlighet och prostitution (Jonsson, 1977). 
Pojkarna tillskrevs i stället en potentiellt kriminell framtid. Sexualiteten 
gjordes till ett socialt problem för flickor, men inte för pojkar (Knutagård, 
2017, jmf Johannisson, 2015). Detta visar att det tidigt utkristalliserade sig 
en skillnad i synen på pojkars och flickors sexualitet.  

Under denna tidsperiod betonades även den dåvarande skolhälso- och 
elevvårdens nyckelroll och under 1970-talet började man inom både socialt 
arbete och skola rekommendera besök hos de nyinstiftade ungdomsmottag-
ningarna och deras såväl medicinska som psykosociala kompetens (Larsson, 
2020b). Det sades bland annat att en ”fråga om preventivmedel är en början 
till ett samtal om hur man ska leva” (Jonsson, 1977, s. 149). Sexualitet och 
samlevnadsrelaterade frågor fungerar alltsedan sexualundervisningens till-
komst som en av skolans uppgifter utifrån dess roll som ombud för myn-
digheters sociala insatser (Larsson, 2020a). Därigenom är sexualundervis-
ningen alltså en del av det strukturella samt individ- och grupporienterade 
sociala arbetet, som bedrivs inom ramen för skolans verksamhet.  

Sexualundervisning och socialt arbete – dåtid och nutid 
Sexualiteten tillskrivs idag en betydande roll i skolans bildande och fost-
rande uppdrag.  Jag vill därför kort blicka tillbaka på hur det såg ut när 
skolan, i egenskap av den självklara samhälleliga institutionen, fick i uppgift 
att ägna sig åt en organiserad form av sexualupplysande arbete, 
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sexualundervisningen. Jag avser även att kort beskriva hur sociala problem 
kopplade till sexualitet hos barn och unga beskrevs förr och vilka paralleller 
som kan dras till vår samtid. 

Låt mig inleda den fortsatta framställningen med att illustrera hur dis-
kussionen kring sexualitet, skolan och den spirande sexualundervisningen 
kunde se ut under det tidiga 1900-talet. Sveriges första kvinnliga läkare Ka-
rolina Widerström förespråkade då att undervisningen skulle starta tidigt, 
vara förebyggande såväl som fostrande och ta avstamp i idén om ”det oför-
därvade barnet” (Lennerhed, 2002, s. 19). Till en början var det sagt att 
undervisningen och upplysningen i sexualfrågor skulle riktas till flickorna i 
landets flickskolor. Detta på initiativ av de kvinnliga läkare och sexualupp-
lysare, med Widerström i spetsen, som ansåg att flickor behövde få kun-
skaper om reproduktion och sexuellt överförbara sjukdomar men också för 
att lära sig hantera och skyddas från männens sexualdrift (Bäckman, 2010). 
Från 1930 fram till mitten av seklet förflyttades dock gradvis fokus och det 
psykiska och individuella sexuella välbefinnandet tog alltmer plats i under-
visningen. Ett dåligt välbefinnande ansågs helt enkelt stå i vägen för målet 
att uppnå en sund befolkning med sunda sexualitetideal (Lindgren & Back-
man Prytz, 2021; Bäckman, 2010).  

Sexualundervisningen blev obligatorisk i svensk skola för alla elever 
år 1955. Skolan anmodades här att inte blott lösa ett definierat problem: 
motverka riskerna för reproduktionen och välbefinnandet. Sexualundervis-
ningen skulle även förebygga och lösa ett brett spektrum av olika typer av 
sociala problem, kopplade till såväl fysisk som psykisk hälsa. Sexualunder-
visningen betraktades här som ett medel i dessa strävanden. Det är i det här 
sammanhanget som jag vill lansera begreppet socio-sexuella problem, som 
inbegriper av samhället definierade sexuella problem, med konsekvenser för 
individens sociala liv liksom samhällets utveckling och framtid. En oregle-
rad sexualitet skulle till exempel kunna leda till en oönskad graviditet, vilket 
i sin tur kunde leda till att modern fick svårt att försörja barnet och att 
sociala problem så som fattigdom, missbruk och kriminalitet drabbade 
kvinnan och/eller barnet.   

Ett sätt att motverka det socio-sexuella problemet oönskad graviditet 
blev således att genom disciplinering (eng: governmentality) få medbor-
garna att reglera sin sexualitet (Foucault, 2002a). Exemplet kan också ge 
stöd i att peka på att de socio-sexuella problemens karaktär är föränderlig 
över tid. Idag är en oönskad graviditet inte längre det slags sociala problem 
som det var förr. Istället uppträder idag en rad andra fenomen, och som 
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exempel tar jag grooming eller pornografi, som byggs in i ett nutida narrativ 
om samhälleliga och sociala företeelser som anses kunna leda till sociala 
problem i relation till sexualitet, alltså socio-sexuella problem. Det som kän-
netecknar mina två samtida exempel är att de även kan länkas till en bredare 
samhällsutveckling, nämligen den digitala utvecklingen.  

Åter till den svenska sexualundervisningen som växer fram parallellt 
med den svenska välfärdsstaten. Den har redan under det tidiga 1900-talet 
inkorporerat välfärdsstatens strävan att dana en frisk, sund och välmående 
befolkning och av staten formulerade ideal om sexualitet och samliv (Lind-
gren & Backman Prytz, 2021; Bäckman, 2003; 2010). På liknande sätt pe-
kar Lennerhed (2002) på att sexualundervisningen avspeglade idéer i tiden 
om vad som ansågs vara ett problem att bekämpa. Sexualundervisningen i 
skolan, parallellt med den breda, samhälleliga sexualupplysningen som Len-
nerhed (2002) också beskriver, skulle förebygga sjukdom och främja hälsa 
men också sprida kunskap om möjligheter till sexuell njutning. Det är en 
idé som ligger nära den om att skolan och utbildningsväsendet förutom att 
kontrollera en befolkning genom kunskapsförmedling också skulle främja 
folkhälsa och skapa en frisk nation vars medborgare kan försörja sig och ta 
hand om sig (Sandin & Sundkvist, 2014). Barn sågs i detta sammanhang 
som asexuella och formbara framtida medborgare (Lennerhed, 2002). Det 
är alltså mot ljuset av denna korta historiska tillbakablick som jag kommer 
att identifiera exempel på gemensamma nämnare när det gäller sexualsyn 
och socio-sexuella problem.  

Ungas kriminalitet väckte under 1900-talets början samhällets oro 
och arbetarfamiljernas förmåga att ta hand om sina barn ifrågasattes (San-
din, 2003). Idag riktas ljuset i större utsträckning mot människor och fa-
miljer med migrantbakgrund, inte minst i relation till sexualitet och socio-
sexuell problematik (se till exempel Forsberg, 2005; Hammarén, 2008; 
Stretmo & Hammarén, 2022). Sandin och Sundkvist (2014) beskriver vi-
dare hur högre samhällsklasser under 1700- och 1800-talen agerade för att 
skärpa kontrollen över de lägre samhällsskiktens normer och värderingar, 
samtidigt som individers medborgerliga skyldigheter att rätt förstå och re-
spektera samhällets lagar betonades. Utbildningen av medelklassen blev då, 
precis som idag, en fråga som aktualiserade hur samhället och nationen 
skulle ordnas i framtiden. Då skulle barn tränas till lydnad och respekt för 
lag och rätt.  

Idag är det i stället en politik som formuleras som en fråga om demo-
krati, integration och anpassning till svenska värderingar som fångar ett 
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liknande fenomen (se till exempel Moberg Stephenson, 2021). Ett annat ex-
empel rör specifika kulturyttringar som både historiskt sett och idag kan 
betraktas som hot mot familjen som sammanhållande enhet samt barns och 
ungas välmående och hälsa (se till exempel Bäckman, 2003). Förr räknades 
filmen eller den så kallade smutslitteraturen hit (Sandin, 2003), liksom dan-
sen (Frykman, 1988). Idag är det i stället internet och den digitala utveckl-
ingen i samhället som beskrivs utgöra ett liknande socio-sexuellt problem 
(se till exempel Barnombudsmannen, 2021; Dunkels, 2010; Hammarén & 
Johansson, 2007).  

Den gemensamma nämnaren är de i olika skepnader återkommande 
sociala, ekonomiska och politiska skeenden som avspeglar uppfattningar 
om påverkan på barn- och unga och hur denna påverkan beskrivs av en-
skilda aktörer. Definitionen av unga och barn som alltför emotionellt vär-
defulla (Zelizer 1994) för att tillåtas utsättas för risker och faror ligger idag 
precis som förr i tiden i nära anknytning till skolans uppdrag och det sociala 
arbetets roll och uppgift. Det är därför som skolan under det senaste seklet 
av staten tilldelats ett ansvar att engagera sig brett i sociala, familje- och 
sexuella frågor (Sandin, 2003).  

Idag återfinns skillnader i sexualsyn också inom det sociala arbetet. 
Det kanske tydligaste exemplet kan illustreras med synen på flickors och 
pojkars sexualitet som manifesterar sig exempelvis i intersektionen mellan 
kön och funktionsnedsättning inom svensk gymnasiesärskola (se till exem-
pel Lukkerz 2014) liksom socio-ekonomisk eller social utsatthet inom 
svensk ungdomsvård (Överlien 2004; Lindroth 2013; Andersson Vogel 
2017).  

Dessa tidigare studier i socialt arbete visar att unga kvinnor konstrue-
ras som sexuellt oskyldiga personer utan ett eget intresse för sexualitet och 
utan förmåga att ta ansvar för sin sexualitet. Exempelvis Överlien (2004) 
beskriver hur de unga kvinnorna ses som personer med barnkroppar, trots 
en uttalad sexuell agens och uttryck av en vilja att integrera sexualiteten 
som del i behandlingen. En påtvingad ”time out” från sexualiteten skapar 
ett läge där mannens sexualitet beskrivs som skadlig för kvinnan samtidigt 
som kvinnan åläggs ansvaret för sin sexuella utsatthet men utan att tillskri-
vas en förmåga att hantera problem (Överlien, 2004). Samtidigt skriver 
Lindroth (2013) att unga inom svensk tvångsvård, en verksamhet som inte-
grerar skolverksamhet och som enligt lag därmed ska bedriva sexualunder-
visning, inte heller tillskrivs en sexuell agens. Den unges egen logik och för-
ståelse av sexuella risker, ofta sett som en chanstagning med målet att 
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uppleva en eftersträvad erfarenhet, ges inget utrymme i behandlingen. Unga 
kvinnor inom ungdomsvård tillskrivs  en offerposition av personalen sam-
tidigt som de visar prov på motstånd och betonar både sin autonomi och 
förmåga att ta ansvar men utan att detta i tillräcklig grad fångas upp av 
professionerna (Andersson Vogel 2017). 

En slutsats jag drar är att dagens pluralistiska samhälle, med ett starkt 
ideal om jämställdhet och lika villkor, tillåter ett brett utrymme för nya de-
finitioner av sexualitet, identitet och kön. Samtidigt har ansvaret för sexua-
liteten och dess konsekvenser historiskt sett legat på kvinnan och gör så än 
i dag (Moran, 2002; Lukkerz, 2014; Larsson, 2022b). Flickor och kvinnor, 
men också personer med funktionsnedsättningar har över tid setts som både 
mer utsatta, sårbara och mindre drivna av lust och sexualitet än män eller 
individer utan begränsad funktionalitet. Medan män har drivits av lust och 
sexuellt begär samt ägnat sig åt riskfyllda beteenden, har kvinnor fått ta 
både skam och konsekvenser samt utsatts för risker. Detta har historiskt lett 
till en könsseparerad sexualundervisning med olika syften i den svenska sko-
lan (Lennerhed 2002). Situationen idag är en annan, men vår samtid står 
inte utan nya konfliktlinjer. Kampanjer som #metoo sätter ljuset på den 
bristande jämställdheten mellan könen och sätter särskilt sexuell utsatthet 
och övergrepp i fokus. Men synen på kön omgärdas samtidigt alltjämt av 
stereotypa och normativa förståelseramar som inte ger rättvisa åt någotdera 
kön i förståelsen av hur socio-sexuella problem ska lösas. 

Skolans sociala arbete i en praktisk kontext 
Skolan är den samhällsinstans som möter samtliga barn och unga under 
merpartens av deras uppväxtår. Det är också innanför skolans väggar som 
förutsättningarna att uppmärksamma sociala och socio-sexuella problem 
hos barn och unga är som bäst, även om skolan bara i begränsad omfattning 
som institution själv äger ansvaret att lösa sociala problem (Blom et al, 
2020). Skolans uppgift är nämligen i första hand att bedriva universell pre-
vention och inta en proaktiv, upplysande och förebyggande roll genom sitt 
uppdrag att bedriva sexualundervisning. I stället är det socialtjänsten som 
ska agera reaktivt och vid behov, när individuella sociala eller socio-sexuella 
problem måste lösas.  

Enligt andra kapitlet, §25 i Skollagen (SFS 2010:800) ska skolan även 
tillhandahålla en elevhälsa (tidigare skolhälsovård och elevvård), som 
främst ska agera förebyggande och hälsofrämjande och omfatta medi-
cinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Enligt 
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lagens förarbeten ska elevhälsan dessutom bidra till att skapa miljöer för att 
främja lärande, utveckling och hälsa (Nilsson, 2014). Det är alltså inom 
ramen för elevhälsan som dagens svenska skola kan rikta ljuset mot sociala 
och socio-sexuella problem hos barn och unga.  

Elevhälsan är därmed inte enbart ett komplement till skolans pedago-
giska uppdrag. Den fungerar även som komplement till det offentliga soci-
ala arbetet. Här ges skolkuratorn, både organisatoriskt och praktiskt, rollen 
som den yrkesperson, ofta med en socionomexamen, som omsätter det so-
ciala arbetet i skolan i handling genom främst sina insatser knutna till elev-
hälsans uppdrag. Yrkespersonens uppgift blir att fokusera på barn och unga 
i skolåldern, avtäckande av eventuell social eller socio-sexuell problematik 
som måste hanteras, samt de sociala och socio-sexuella problem som kan 
bli föremål för insatser inom skolans ram eller som behöver förmedlas vi-
dare till socialtjänst eller andra aktörer (Blom et al, 2020; Isaksson, 2020).  

Det är värt att poängtera att skolans arbete som en utförare av socialt 
förändringsarbete är större än elevhälsans, men det är elevhälsan som har 
det tydligast formulerade uppdraget i detta specifika sammanhang. Elevhäl-
san har i uppgift att bedriva generellt inriktade insatser som rör elevernas 
arbetsmiljö och hälsa i allmänhet. Även övergripande insatser som kan 
kopplas till socio-sexuella problem, som ett arbete mot kränkande behand-
ling och för jämställdhet eller en arbetsmiljö präglad av genusmedvetenhet 
och medvetenhet om normer. Till elevhälsans och skolkuratorns uppgifter 
hör att sträva efter en balans mellan risk- och främjandeperspektiv. Därtill 
är det viktigt att tillägga att elevhälsan också har i uppgift att i samverkan 
med övrig skolpersonal bedriva sexualundervisning.  

Isaksson (2020) inskärper att det arbete som främst utförs av skolku-
ratorn bygger på psykosocial teoribildning, till skillnad från skolans övriga 
sociala insatser. Det är skolkuratorn som blir den främsta, kanske enda fö-
reträdaren för socialt arbete som vetenskaplig disciplin och praktik i skolans 
värld. Det ställer krav på den yrkesverksamma att både argumentera och 
erhålla gehör för bedömningar och vägledning gällande övriga professioners 
åtgärder och synsätt. Det är dessutom en position som tillsammans med det 
breda sociala arbete som skolan bedriver dels har undersökts vetenskapligt 
i mycket begränsad utsträckning, dels i någon mån bygger på svag teoribild-
ning även om det finns belägg för att skolkuratorn i den svenska kontexten 
i sitt yrkesutövande förhåller sig till en stadig kunskapsbas från det sociala 
arbetets teoribildning (Isaksson & Sjöström, 2017; Backlund, 2007; Healy, 
2005). Studier av sexualundervisningen såsom specifik och uttalad del av 
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skolans sociala arbete, det vill säga inte sexualundervisningen som ett i sig 
avgränsat kunskapsområde oberoende av organisatorisk placering, förefal-
ler saknas helt.  

Sexualundervisningen förenar det generellt riktade arbetet med det in-
dividuellt riktade genom sina så kallade tre ben, som kort beskrivits tidigare 
i kapitlet. Hit räknas i) specifika lektioner, ii) ”fånga frågan i flykten” samt 
iii) ämnesintegreringen. Arbetet i lektionssalen vänder sig till gruppen unga 
och fungerar proaktivt, medan ämnesintegreringen innebär att sexualunder-
visningen ska ingå i all undervisning. ”Fånga frågan i flykten” handlar i sin 
tur om att fånga upp enskilda elever och vid behov bistå dem med sina in-
dividuella problem (Nilsson, 2014). I det sistnämnda fallet kan arbetet li-
kaså fungera förebyggande gentemot grupper men även reaktivt gentemot 
individer, vilket påminner om hur det sociala arbetet oftast bedrivs. På så 
sätt blir den generella sexualundervisningen som riktas till samtliga elever 
ett exempel på hur preventivt socialt arbete och pedagogiskt arbete smälter 
samman. I och med de förändringar som den nya läroplanen (Skolverket, 
2022) medför, ser jag det som mitt bidrag att visa att skolan har getts ett 
förstärkt uppdrag att arbeta förebyggande för att stävja sociala och socio-
sexuella problem bland samhällets yngsta medborgare. 

Att studera en sexualsyn 
Sexualitet och de socio-sexuella problem som uppstår i de yngsta medbor-
garnas liv, och som utgör en del av skolans sociala arbete, utgör del av ett 
större, strukturellt sammanhang. Det innebär att sexualitet och de problem 
som kopplas dit är effekten av sociala konstruktioner. De är med andra ord 
föränderliga och kontextbundna. Jag ansluter mig här således till en social-
konstruktionistisk tradition som motsätter sig en i grunden essentialistisk 
syn på världen, som skulle innebära att världen är beskaffad på ett särskilt 
sätt och att denna beskaffenhet är stabil oberoende av tid eller kontext 
(Burr, 2015).  

Jag hävdar att varken de identiteter eller egenskaper som tillskrivs 
barn och unga, eller de problemdefinitioner som formuleras som socio-sex-
uella problem är naturgivna eller beständiga. De ändras över tid och är i 
högsta grad effekten av politiskt styrda mekanismer. Som sådana är de där-
för värda att studeras närmare. Det är i studier av sociala konstruktioner 
som det blir möjligt att fånga de regler och normer som tillåter eller disci-
plinerar vissa uttryck för sexualitet (Helmius, 2004). Jag avser att under-
söka relationen mellan konstruktionen av en sexualitet som ska 
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disciplineras och konstruktionen av de socio-sexuella problem som skolans 
sociala arbete ska arbeta med, såväl proaktivt inom ramen för sitt pedago-
giska och förebyggande uppdrag som reaktivt och mer i form av renodlat 
socialt arbete. Undersökningen kommer att hjälpa mig att identifiera en 
samtida sexualsyn i det empiriska materialet. 

Syfte 
Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka den samtida samhälle-
liga sexualsynen. Jag intresserar mig här för hur olika samhällsaktörer och 
företrädare för statliga, regionala och kommunala myndigheter samt civil-
samhället förhandlar om hur ungas sexualitet ska regleras och disciplineras 
i relation till föreställningar om aktuella socio-sexuella problem. Jag vill 
sålunda rikta ljuset mot hur personal i den konkreta skolvardagen men 
också aktörer på högsta politiska och samhälleliga nivå och experter beskri-
ver och definierar en gemensam sexualsyn och identifierar målet för sexual-
undervisningen. Ett vidare syfte är även att visa på hur socialt arbete och 
sexualitet i allmänhet och socio-sexuella problem i synnerhet är länkade till 
varandra och därigenom av vikt att uppmärksammas inom ramen för det 
sociala arbetet. Konkret handlar det om konstruktioner av ungas sexualitet 
genom organiseringen av sexualundervisningen: dels det vardagliga talet om 
unga, sexualitet, sexualundervisning och socio-sexuella problem, dels for-
mandet, omformandet och utformandet av sexualpolitiska praktiker.  

Arbetet består av två delstudier. Dels en djupdykning i två specifika 
fält, gymnasiesärskolan och vuxenhabiliteringen, och analyser av tidigare 
publicerade kvalitativa intervjuer med personal (Lukkerz, 2014), dels ge-
nom en analys av texter relaterade till läroplansförändringen som trädde i 
kraft höstterminen 2022 och där lagstiftare och professionella aktörer från 
stat, kommun och civilsamhälle ger uttryck för sin syn på unga, sexualitet 
och syftet med sexualundervisningen. Båda delstudierna presenteras senare 
i avhandlingen med egna problemformuleringar, syftesbeskrivningar och 
frågeställningar samt analyser knutna till teori och metod. I den avslutande 
diskussionen kommer båda delstudierna att diskuteras gemensamt med 
syfte att identifiera den samtida svenska sexualsynen. 

Den här avhandlingens empiri samlades in år 2012 respektive åren 
2020–2021, vilket ger en möjlighet att se utvecklingen och förändringen, 
och därmed den rådande sexualsynens föränderlighet och samtidiga stabili-
tet, under det senaste decenniet. Det är på så sätt en unik och tidigare inte 
studerad aspekt av sexualsynen. Min förhoppning är att den kan bana väg 
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för en breddad förståelse av motiven bakom sexualundervisningen, såväl de 
som är föränderliga och de som är stabila, samt det faktum att sexualsynen 
fortsättningsvis kommer att förändras. 
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Tidigare forskning 
 
I föreliggande kapitel beskrivs forskningsfältet med fokus på dominerande 
diskurser i relation till sexualitet och unga. En stor del av kunskapen här-
stammar från studier av skolans arbete med att bedriva sexualundervisning. 
I de utvalda studierna återfinns även textanalyser av läroplaner och andra 
dokument samt material från intervjuer med unga, föräldrar och yrkesverk-
samma. Eftersom den forskning som rör unga, sexualitet och sexualunder-
visning till sin karaktär är mer omfattande än vad som vare sig är möjligt 
eller påkallat att analysera inom ramen för denna avhandling är det alltså 
de studier som uttalat undersöker och beskriver diskurser i synen på sexua-
litet och unga som inkluderats. Det gör översikten till en scoping review, 
med syftet att ge en preliminär bedömning av de huvudsakliga teman och 
spår som präglar forskningsfältet (Grant & Booth, 2009). 

Inledningsvis konstaterar jag att den forskning som presenteras nedan 
undersöker skolans och sexualundervisningens relation till unga och sexua-
litet eller ungas egen relation till skolans sexualundervisning. Här återfinns 
en rad särskilda aspekter i synen på sexualitet såsom sårbarhet, risk, njut-
ning och kön. Det är tydligt att sexualitet betraktas som en fråga för indivi-
den men också för skolan att hantera. Det som emellertid saknas är en tydlig 
koppling mellan skolans arbete med sexualundervisning och det sociala ar-
betet samt ett bredare samhälleligt perspektiv i synen på sexualitet.  

Ungdomssexualitet i samhället 
Forskningen återspeglar inledningsvis en ständigt pågående samhällelig dy-
namik. Det handlar om ett slags kamp där den bärande frågan är i vilken 
mån samhället ska tillerkänna och tillåta sexualiteten att ta plats i ungas liv. 
I ett vidare perspektiv rör frågan även hur framtidens medborgare ska ge 
uttryck för sin sexualitet på ett sätt som anses gagna samhället (Hartman & 
Samet, 2007; Li, King & Winter, 2009; Greslé-Favier, 2010; Jones, 2011a; 
Liew, 2014; Shannon, 2016). 

Jones (2011a) beskriver en särskild konfliktlinje i synen på ungas sex-
ualitet. Det är en konfliktlinje som rör å ena sidan ett konservativt avhåll-
samhetsideal och å andra en mer liberal diskurs och dess friare och mer 
tillåtande relation till sexualitet. Konflikten, som tydligt avspeglas i flera av 
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de studier som åberopas i detta avsnitt, återfinns i sexualundervisningen 
främst i den anglosaxiska kontexten som USA men återfinns även i andra 
länder som Kina, Singapore eller Israel. Studierna består i tre fall av analyser 
av policydokument och ger på så sätt en inblick i det material som styr ut-
formningen av sexualundervisningen. Det är samtidigt diskutabelt i vilken 
omfattning dessa forskningsrön är relevanta i en svensk kontext. Det som 
sannolikt är mest tillämpbart i en svensk kontext är Jones (2011a) själva 
beskrivning av de konservativa och liberala diskursernas konflikt.  Här 
framgår bland annat att sexualitet inom ramen för avhållsamhetsdiskursen 
görs till en strikt privat och därmed önskvärt nedtystad angelägenhet, till 
skillnad från den liberala diskursen som möjliggör eller uppmuntrar ett all-
mänt öppet samtal om sexualitet. Vidare anses sexualitet i den konservativa 
kontexten inte fordra individens kunskaper för att exempelvis förebygga 
risk och bedöms inte heller som en aspekt som samhället ska lägga sig i. 
Även här skiljer sig alltså den liberala diskursen, som istället innebär ett 
samhälleligt ställningstagande för kunskapsförmedling och en fråga för 
samhället att engagera sig i. 

Hartman och Samets (2007) studie som baseras på intervjuer med yr-
kesverksamma beskriver en särskild konsekvens av den konservativa dis-
kursen. Det rör en situation där samhällets aktörer, som exempelvis reli-
giösa organisationer, begränsar ungas tillgång till ett brett spektrum av kun-
skaper om sexualitet. Det sker på bekostnad av bland annat samtal om frå-
gor som könets och könsidentitetens betydelse, intima känslor eller poten-
tiella utmaningar i framtida förhållanden. Samhället reducerar därmed sex-
ualiteten till något som de unga på egen hand får ta ansvar för i relationerna. 
Konsekvensen blir dock även att samhället kringskär förutsättningarna för 
kunskapsinhämtningen samtidigt som sexualiteten görs till en central, på-
bjuden del i de framtida medborgarnas äktenskap (Hartman & Samet, 
2007).  

En annan konsekvens av en mer konservativ, samhällelig diskurs i sy-
nen på sexualitet, där avhållsamhet eller åtminstone måttfullhet konstrueras 
som ideal, är att unga berövas makten att skydda sig själva. Staten ser de 
unga som ofärdiga individer som av samhället ska formas till fullkomliga 
sociala och sexuellt önskvärda medborgare som dock även här lämnas en-
samma inför framtidens sexuella utmaningar. Samtidigt ligger rådande ideal 
i förståelsen av sexualitet inte alltid i linje med de ungas egen förståelse av 
världen. Unga anser sig ofta vara mer liberala, öppna och kapabla att han-
tera sin sexualitet än vad samhället tillerkänner dem. Forskningen avspeglar 
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därmed en paradox i att de unga å ena sidan berövas kunskaper om sexua-
litet och å andra sidan tillskrivs ansvaret att hantera sexualitetens utma-
ningar där sexualitet görs en till en privat fråga som bör omgärdas av tyst-
nad (Hartman & Samet, 2007; Li, King & Winter, 2009). 

Sexualitet i skola och sexualundervisning 
I detta avsnitt presenterar jag ett antal teman som på skilda sätt fångar den 
samhälleliga synen på sexualitet och unga i skol- och sexualundervisnings-
kontexten.  

Sårbarhet, sexualisering och sexuell risk 
Forskningen visar på en rad skilda konstruktioner av den minderåriga indi-
viden i relation till sexualitet. Det handlar dels om barn och unga som ett 
slags icke-vuxna utan en egen sexualitet, dels som sårbara och potentiellt 
utsatta personer i behov av samhällets skydd. Samtidigt tillskrivs de unga 
en sexualitet. Fokus ligger emellertid på de sexuella risker som i sin tur till-
skrivs sexualiteten (Allen, 2007b; Hartman & Samet, 2007; Li, King & 
Winter, 2009; Davies & Robinson, 2010; Greslé-Favier, 2013; Lukkerz, 
2014; Yang, 2014; McGinn, Stone, Ingham och Bengry-Howell, 2016; Gar-
land-Levett, 2017; Daly, Heah & Liddiard, 2019 Ngabaza & Shefer; 2019). 

Sårbarhets- och riskdiskursen blir synnerligen tydlig när forskningen 
undersöker synen på sexualitet och unga med funktionsnedsättningar. Ur 
vuxnas perspektiv anses den här gruppen unga i allmänhet sakna sexuella 
erfarenheter, uppfattningar eller önskemål om sexualitet eller erfarenheter 
av någon form av sexuell utsatthet. Det här synsättet leder till att dessa unga 
undandras tillgången till kunskaper men också ett sexualliv genom den tyst-
nad som sexualiteten därigenom behäftas med (Daly, Heah & Liddiard, 
2019). Tystnaden som omgärdar sexualitet (jmf Hartman & Samet, 2007; 
Li, King & Winter, 2009) blir framträdande och gör sexualitet och sexuell 
utsatthet till tabuämnen. Unga med funktionsnedsättningar begränsas i 
möjligheten att skapa intima kontakter och tillgången till nära relationer. 
Det leder till att ett sexuellt medborgarskap, ett slags tillträde till det sexu-
ella samhället med alla sina möjligheter blir svårt att förvänta sig och kräva. 
Ansvaret att undvika risker tillskrivs också här den unga individen utan vi-
dare hänsyn till individuella variationer eller utan att den övergripande rät-
tigheten till kunskap och delaktighet i samhället tillgodoses (Daly, Heah & 
Liddiard, 2019).  
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Den ovan beskrivna tendensen återfinns i den forskningsöversikt som 
är publicerad i min licentiatavhandling (Lukkerz, 2014). Då framgick att 
särskilt unga med intellektuell funktionsnedsättning i allra högsta grad hade 
en sexualitet, var sexuellt aktiva, eftersträvade sexuella erfarenheter och ef-
terfrågade kunskaper om sexualitet och relationer (Löfgren-Mårtenson, 
2011; Swango-Wilson, 2010; McCarthy, 1999) och att skolans sexualun-
dervisning fyllde en viktig funktion med tanke på att gruppen är överrepre-
senterad gällande sexuell utsatthet (Brownridge, 2006; Eastgate, 2011, 
Clark & O´Toole, 2007; Lunsky et al, 2007; Lindsay, 2002; Martin et al 
2006). Men, synen på unga med intellektuella funktionsnedsättningar som 
så kallade ”eviga barn” och därmed avsexualiserade individer var djupt ro-
tad i samhället. Följden blev att frågor om sexualitet tystades ner och sexu-
aliteten inskränktes eller uteslöts helt ur individens liv (McCarthy, 1999; 
Murphy, 2003). Studierna genomfördes främst i en brittisk kontext men 
mot bakgrund av att jag funnit liknande tendenser också i det empiriska 
underlaget i Lukkerz (2014) anser jag att sårbarhetsdiskursen är en högst 
relevant aspekt också i den svenska kontexten.  

En viktig skillnad mellan unga i allmänhet och unga med funktions-
nedsättningar är att den sistnämnda gruppen aldrig fullt kan frigöra sig från 
den ”eviga barndom” som tillskrivs personer med främst intellektuella 
funktionsnedsättningar (McCarthy, 1999; Murphy, 2003). Den oskulds-
fullhet och asexualitet som unga utan synligt normbrytande funktionalitet i 
någon mån också tillskrivs ebbar dock ut med tiden, i och med uppväxt och 
övergång i vuxenliv och den självständighet detta medför. Men forskningen 
ger vid handen att det även finns en generell, gemensam nämnare i synen på 
unga, oavsett funktionsförmåga. Det handlar om ett slags dubbel standard 
i själva synen på sexualitet. Den minderåriga både tillskrivs och nekas en 
sexualitet, sexuella erfarenheter eller förmågan att hantera sin sexualitet. 
Samtidigt sexualiserar vuxenvärlden den unga och reagerar därefter på 
denna självskapade sexualisering. Den unga tillskrivs i denna sexualiserings-
process en vuxen form av sexualitet när hen ger uttryck för behov av kun-
skap eller ägnar sig åt självvalda sexuella handlingar (Allen, 2007b; Davies 
& Robinson, 2010; Greslé-Favier, 2013; Yang, 2014; McGinn, Stone, Ing-
ham och Bengry-Howell, 2016; Garland-Levett, 2017; Ngabaza & Shefer; 
2019, Wescott, 2020).  

Greslé-Favier (2013) går långt i sina slutsatser och hävdar att det som 
samhället ägnar sig åt är en form av diskriminering av samhällets yngsta 
medborgare när de unga inte ges kunskaper om sexualitet eller öppet 
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tillerkänns en sexualitet. Fenomenet benämns här childism. Det ska läsas 
som en pendang till fenomen som rasism, sexism eller heterosexism, det vill 
säga beskrivningar av skilda situationer och sätt där individen försätts i ett 
maktunderläge. I fallet childism fokuseras på samhällets berövande av rele-
vanta kunskaper och färdigheter, adekvat skydd och omsorg samt delaktig-
het i relation till sexualitet när det gäller den unga individen i allmänhet, 
med ålder och uppfattning om mognad som parametrar. Hit räknas också 
tendenser till övervakning och disciplinering av sexualiteten. Vuxenvärlden 
tar här på sig rollen av auktoritet och tolkningsföreträdare (Greslé-Favier, 
2013).  

Samhällets maktövertag blir än tydligare i Wescott (2020) som pekar 
på hur själva politiken, i detta fall australiensiska parlamentariker, beskri-
ver unga, särskilt unga hbtq-personer, som sårbara, utsatta för en sexuali-
sering och i behov av samhällets skydd. Den påstådda omsorgen om de unga 
framstår emellertid mer som ett sätt att få politiken i sig att framstå som 
omtänksam, lösningsfokuserad och omhändertagande än att det skulle 
handla om reell omsorg om de unga. Unga görs till projektionsyta för poli-
tiska agendor. Sakpolitiken görs därigenom mindre antastlig och politiken 
positionerar sig som en kraft som värnar dygd bortom politiska skiljelinjer 
(Wescott, 2020). 

Studierna i avsnittet härstammar främst från den anglosaxiska värl-
den men med länder även bortom den strikta anglosaxiska kulturen såsom 
Nya Zeeland, Sydafrika och Taiwan. En riskdiskurs återfinns också i av-
handlingens delstudie ett (Lukkerz, 2014). På så sätt blir det relevant att 
applicera ovanstående rön också på den svenska kontexten.  

Njutning 
Forskningen visar att en njutningsdiskurs generellt saknas i synen på sexu-
alitet och unga. Det gäller såväl skolans arbete med sexualundervisning som 
samhällets perspektiv i en vidare bemärkelse. Redan i min licentiatavhand-
ling (Lukkerz, 2014) visade forskningsgenomgången att sex inte beskrevs i 
termer av lust och njutning (Chivers & Mathieson, 2000; Fitzgerald & Wit-
hers, 2011; Bernert & Ogletree, 2013), utan istället placerade den sexuella 
risken i fokus. Här visade forskningsgenomgången att den specifika grup-
pen unga med intellektuella funktionsnedsättningar är en för sexuella över-
grepp särskilt utsatt grupp både i egenskap av offer och förövare (McCarthy 
& Thompson, 1997; Lindsay, 2002; Brownridge, 2006; Martin et al 2006; 
Lunsky et al, 2007; Eastgate, 2011). De unga levde samtidigt i en tillvaro 
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med en inskränkt sexualitet i en omgivning som skapade regler och utövade 
kontroll utan att de unga erbjöds kunskaper och redskap att möta sexuali-
tetens utmaningar (Christian et al, 2001; Löfgren-Mårtenson, 2010; 
Holmskov & Skov, 2012). Negativa attityder till sex i omgivningen begrän-
sade därtill möjligheterna till sexuella uttryck, erfarenheter, kunskap och 
färdighetsträning (Futcher, 2011). I ett vidare perspektiv påvisades ökad 
risk för sämre hälsa kopplad till sexuell läggning (Stoffelen et al, 2012) eller 
ökad risk för överföring av hiv (Rohleder & Swartz, 2009). Sammantaget 
innebar den påtagliga fokuseringen på sexuell risk att njutningen överskug-
gades, vilket ledde till en avsaknad av ett njutningsperspektiv i relation till 
sexualitet.  

Forskning visar även idag på att den dominerande diskursen framstäl-
ler sexualiteten i första hand som farlig och fylld av risker. Njutningen för-
svinner i regel helt när ungas sexualitet konstrueras som en källa till utsatt-
het, föranledd av potentiellt oansvariga, omedvetna individer med en ho-
tande sexualdrift. Ett grundläggande problem är att det saknas ett självklart 
språk för talet om njutning när sexualiteten reduceras till blott sexuella ris-
ker. Det framträder en sexualmoral som inte förmår att integrera njutningen 
och göra den till ett självklart och välkommet inslag i framtida sexuella 
medborgares liv. Njutningen som koncept erkänns visserligen som en del av 
sexualiteten men görs ofta till en fråga för individen och relationen, inte till 
en samhällsfråga. Njutningen förblir därmed en särfråga av individuell ka-
raktär, inte en universell och allmängiltig aspekt av sexualiteten som tiller-
känns en betydelse för samhället och som har ett värde på en samhällelig 
nivå (Fine & McClelland, 2006; Elia & Eliason, 2010b; Allen, 2012; Kisby 
Littleton, 2012; Rasmussen, 2012; Lamb, Lustig, Graling, 2013; Singh Gill, 
2015; Lamb & Randazzo, 2016; Slovin, 2016; Sundaram & Sauntson, 
2016; Garland-Levett, 2017; Wood, Hirst, Wilson, & Burns-O´Connell, 
2019; Khan & Raby, 2020). 

Hur ska då ett samhälle relatera till sexuell njutning? Det är en fråga 
som exempelvis utforskas i relation till religion och andlighet (Rasmussen, 
2012). Bakgrunden är att varje samhälle inkorporerar en etisk och moralisk 
dimension i synen på sexualitet med en ofta påtaglig koppling till religion, 
trosåskådning och andlighet. Det är en dimension som ger lusten och njut-
ningen en given plats men negligeras ofta utanför den religiösa kontexten. 
Samhället går sålunda miste om nyttiga, djupare samtal om moral och etik 
när det inte förmår att se bortom det religiösa eller andliga uttrycket. Lös-
ningen är, menar Rasmussen (2012), att samhället brett inkluderar idén om 
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thick desire (Fine & McClelland, 2006), det vill säga ett generellt och ge-
nomgripande förhållningssätt där lust, begär och njutning ges ett egenvärde 
utan den ständigt tvingande kopplingen till risk och konsekvenser för indi-
videns sociala, mentala eller fysiska hälsa. Thick desire äger potentialen av 
ett slags samhälleligt sanktionerad livsideologi, ett framtida liv i sexuell 
obundenhet där det mänskliga livet länkas samman med sexualitet i syfte 
att uppnå en bredare syn på samhället (Fine & McClelland, 2006). Den 
huvudsakliga poängen är att ett tillerkännande av sexuell njutning som en 
central faktor i det mänskliga livet, där samhället kan bidra till en djupare 
förståelse av människans roll och där etiska och moraliska tankeramar hjäl-
per individen att utvecklas till starka, medvetna individer som bygger ett 
stabilt samhälle (Rasmussen, 2012).  

Men även om njutning stundtals har setts som en progressiv handling 
inom bland annat feministisk teoribildning (Allen, 2012) så ger sexuell njut-
ning inte per automatik agens, den är inte alltid njutbar och den kan be-
gränsas av fysiologisk predisposition. Det finns med andra ord en dialektik 
i njutningen, en komplexitet som likaledes måste ges utrymme i samtalet om 
sexualitet (Allen, 2012). Vinsten för ett samhälle som tillerkänner männi-
skan sexuell njutning och som också skapar utrymme till reflektioner över 
njutningen kan i det långa loppet vara en kritisk granskning och förändring 
av begränsande könsnormer. Samtal om sexuell njutning erbjuder med 
andra ord en större potential åt jämställdhetsarbetet att lyckas (Allen, 
2012).  

Ett tillerkännande av sexuell njutning får dock inte ske i form av ett 
njutningsimperativ, ett slags påbud som i alltför hög grad förskjuter tyngd-
punkten i synen på sexualitet från risk till njutning. Faran är att en sådan 
tyngdförskjutning döljer djupare strukturer och mångfalden av individuella 
erfarenheter, väsentliga för den breda förståelsen av den mänskliga sexuali-
teten och jämställdhetsarbetet (Allen, 2012). En sådan djupt rotad struktur 
är heteronormen i relation till sexuell praktik. Ett exempel är analsex, en 
sexuell praktik som i samhällsdebatten framställs som något porrinfluerade 
unga män tilltvingar sig och som unga kvinnor ovilligt tvingas ställa upp 
på. Analsex görs därmed inte till en sexuell praktik som kan väljas och in-
nebära sexuell njutning. Här återspeglas en syn på kön som lägger fokus på 
fel sak, den sexuella praktiken. I själva verket handlar det dock om påtving-
ade och smärtsamma individuella sexuella erfarenheter som i sig kan ske på 
många sätt, om bristande samtycke och om ett strukturellt uttryck för 
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rådande könsnormer i en heteronormativ förståelse av sexualitet (Wood, 
Hirst, Wilson, & Burns-O´Connell, 2019).  

Studierna i föreliggande avsnitt härstammar i likhet med tidigare stu-
dier från den anglosaxiska världen men är främst brittiska, kanadensiska, 
australiensiska och nyzeeländska, inte US-amerikanska. Rasmussen (2012) 
och Allen (2012) är två tongivande forskare, verksamma i Australien och 
Nya Zeeland inom området sexualitet, unga och sexualundervisningen. 
Båda återkommer även med annan forskning som tangerar de frågor som 
jag lyfter i denna genomgång. Det kan spekuleras huruvida en begränsad 
tillgång av forskning som ägnar sig åt av njutningsdiskursen från USA säger 
något om frågans karaktär. Det är i vilket fall som helst en fråga som jag 
ser som relevant också i en svensk kontext, inte minst av att även min licen-
tiatavhandling (Lukkerz, 2014) visade på en frånvarande njutningsdiskurs.  

Kön, sexuell läggning och sexualitet 
Forskningen pekar på att flickors och unga kvinnors sexualitet tenderar att 
i större utsträckning än pojkars och unga mäns behäftas med en negativ syn 
på sexualitet. Unga kvinnor betraktas ofta som undertryckta och placeras i 
en offerposition visavi den manliga sexualiteten. Sexualiteten blir något som 
män anses eftersträva, det är annorlunda uttryckt män som önskar sig olika 
former av sexuella erfarenheter med kvinnor. Kvinnor tillskrivs i stället ett 
ointresse för sex eller en begränsad förmåga att kontrollera det sexuella ske-
endet. Samtidigt är det kvinnor som tillskrivs ansvaret för att kontrollera 
det sexuella skeendet genom att samtycka till eller avfärda propåer om sex. 
En vidare aspekt i forskningen är att sexuella handlingar och uppfattningar 
om lämpliga sexuella beteenden beskrivs utifrån könsbundna tolkningsra-
mar. Här avspeglas en sexualsyn där kvinnan agerar en form av grindvakt 
samtidigt som mannen förefaller äga en driftstyrd sexualitet med avsaknad 
av förmåga att styra impulser och sätta gränser (Logue, 2006; Goldman & 
McCutchen, 2012; DePalma & Francis, 2014; Sundaram & Sauntson, 
2016; Gilbert, 2018; Sieg, 2018; Khan & Raby, 2020).  

Det är en starkt heteronormativ tolkningsram i synen på sexualitet 
och unga som avspeglas i forskningen. Det är vidare en syn som riskerar att 
cementera konstruerade föreställningar och göra dem till något som upp-
fattas vara naturligt. Även om situationen är sådan att kvinnor de facto är 
sexuellt utsatta i högre grad än män, så tillskrivs individer enligt den hetero-
normativa tolkningsramen egenskaper och förmågor som inte med själv-
klarhet avspeglar individens sexuella önskemål eller erfarenheter (DePalma 
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& Francis, 2014). Unga kvinnors syn på sexualitet präglas av osäkerhet och 
bristande tillfredsställelse men också av en kamp mot ojämlikhet i hetero-
sexuella relationer. Detta sker utan att samhället lyfter kvinnornas egna 
standarder i en värld och en tillvaro där mannens sexualitet utgör normen 
(Sieg, 2008).  

Forskningsgenomgången i min licentiatavhandling (Lukkerz, 2014) 
visade på en djupt rotad heteronormativ förståelse av sexuell läggning, då i 
relation till unga med intellektuell funktionsnedsättning. Så sågs samkönad 
sexualitet i regel som närmast felaktig (Löfgren-Mårtenson, 2005), den 
osynliggjordes eller bagatelliserades (McCarthy, 1999) och omgivningen vi-
sade prov på kunskapsbrister och negativa attityder gentemot samkönad 
sexualitet (Löfgren-Mårtenson, 2011; Stoffelen et al, 2012).  

Forskning idag visar på liknande sätt att unga hbtq-personer, obero-
ende av funktionalitet, beskrivs generellt som mer sårbara, oskyldiga eller 
barnlika än andra unga. Unga hbtq-personers sexualitet placeras på samma 
sida som de påstått asexuella och oskyldiga unga eller de unga kvinnor som 
löper risk att drabbas av sexuell utsatthet. Gruppens sexualitet kan som 
kontrast även framställas som hypersexuell eller rebellisk, med konsekven-
ser i form av krav på disciplin och interventioner från omgivningens sida.  

En vidare aspekt är att unga människor i allmänhet tillskrivs en fram-
tida heterosexualitet. Unga icke-heterosexuella beskrivs i stället som ”de 
andra” medan heterosexualiteten blir den enda sexuella läggningen som 
kroppar, sexuella praktiker, preventivmedel och sexuellt överförda infekt-
ioner relateras till. Unga hbtq-personer kan möta medlidande och tolerans 
men också klander när deras normbrytande sexualitet kommer till uttryck. 
Unga hbtq-personers sexualitet konstrueras därmed som ”felaktig” från två 
håll (Curran, Chiarolli & Pallotta-Chiarolli, 2009; Röthing & Bang Svend-
sen, 2010; Slovin, 2016; Röthing, 2017; Francis, 2019).  

Den samhälleliga synen avspeglar över lag en heteronormativ och 
stundtals direkt homofobisk förståelse av den mänskliga sexualiteten. Unga 
hbtq-personer relateras återkommande till heterosexualitet. Samhället ver-
kar främst för en assimilering av de unga hbtq-personerna, snarare än att 
på allvar utmana den rådande heteronormen. Det pågår med andra ord ett 
slags ständig hetero-normalisering i samhället, där den oundvikliga hetero-
sexualitetens ges en oinskränkt, kritiklös status (Logue, 2006; Curran, Chi-
arolli & Pallotta-Chiarolli, 2009; Elia och Eliason; 2010a; Lozano-Ver-
dusco & Rosales Mendoza, 2016, Shannon, 2016; Ngabaza & Shefer, 
2019). 
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En aspekt är att heterosexualitet skildras som den mest fördelaktiga 
sexuella läggningen. Andra sexuella läggningar tolereras förvisso men ställs 
regelmässigt i relation till heterosexualitetens priviligierade och oproblema-
tiska position, samt till reproduktion. Samkönad sexualitet kan idag på flera 
håll i världen visserligen sägas vara accepterad men utgångspunkten är att 
den fortfarande förutsätter omgivningens acceptans. Därmed skapas en ram 
som antyder att heterosexualitet är ett slags vetenskapligt accepterat faktum 
som inte kräver kritiska förhållningssätt. Det normbrytande görs samtidigt 
värdebaserat medan heterosexualiteten ses som naturlig, given och utan be-
hov av att ifrågasättas. Hbtq-relaterade perspektiv exkluderas alltjämt och 
unga hbtq-personer berövas i likhet med andra ungdomsgrupper tillgång till 
tal om och bekräftelse av sin lust och begär (Röthing & Bang Svendsen, 
2010; Slovin, 2016).  

Detta sista avsnitt innehåller studier från en vid kontext. Hit räknas 
studier från Storbritannien och Kanada men också länder som Mexico, 
Bangladesh, Nederländerna, Sydafrika och Norge. Det visar att den speci-
fika aspekten av den begränsande heteronormativitetens konsekvenser för 
sexualitet utforskas på bredare front internationellt sett. Även denna fråga 
framträder tydligt i Lukkerz (2014) vilket gör den relevant för avhandlingen 
i sin helhet.  

Socialt arbete, skola och sexualitet 
Jag vill avslutningsvis även belysa frågan om relationen mellan socialt ar-
bete, skola och sexualitet, en fråga som alltså inte specifikt rör diskurser och 
sexualsyn i relation till sexualitet, unga och sexualundervisning.   

Inledningsvis konstaterar jag att det finns en del studier som belyser 
kopplingen mellan socialt arbete, sociala problem och sexualitet men att det 
är ett begränsat forskningsfält. Det är ett brett spektrum av sociala problem 
som relateras till sexualitet: bristande jämställdhet, risker för reproduktion 
eller individens allmänhälsa och välbefinnande, förutsättningar för funge-
rande mellanmänskliga och intima relationer, sexuellt överförda infektion-
ers konsekvenser för individ och samhälle, sex mot ersättning, oönskade 
tonårsgraviditeter samt även psykosociala problem länkade till sexuell lägg-
ning och könsidentitet, begränsande maskulina ideal och homofobi 
(O´Neill,2016; Smith & Woodiwiss,2016; Neocleous & Apostolou, 2017; 
Dodd & Katz, 2019; Lavie-Ajayo, 2020).  

Neocleous och Apostolou (2017) slår särskilt fast att varje socialar-
betare kommer förr eller senare att möta frågor runt sexualitet. Det sociala 
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arbetet är helt enkelt inte immunt mot negativa attityder mot exempelvis 
normbrytande identiteter och uttryck. I takt med att samhället utvecklas så 
måste socialt arbete och därmed också skolans psykosociala arbete hänga 
med. Smith & Woodiwiss (2016) inskärper därtill att socialt arbete måste 
medvetandegöra och kritiskt förhålla sig till sina egna snäva och begrän-
sande normer och idéer relaterade till sexualitet. Frågan exemplifieras med 
idéer om ungas påstådda asexualitet och oskuldsfullhet eller att sexuella 
övergrepp ofrånkomligen för med sig bestående trauman. Forskningen lig-
ger här i linje med de svenska studier (Överlien, 2004; Lindroth, 2013; An-
dersson Vogel, 2017) som kort presenteras i inledningskapitlet. Det kan 
konstateras att det föreligger ett generellt behov av mer kunskap om relat-
ionen mellan det sociala arbetet och sexualitet. 

Metod- och teoridiskussion 
En analys av metoder inom den forskning jag valt att presentera visar att 
man tillämpar uteslutande kvalitativ eller blandad design. Här återfinns en 
rad forskningsöversikter (Daly, Heah & Liddiard, 2019; Ngabaza och She-
fer, 2019; Rasmussen, 2012; Elia och Eliason, 2010a; Greslé-Favier, 2010). 
Rasmussen (2012) undersöker i form av en essä den påverkan som en av-
hållsamhetsdiskurs men också en påstådd sekulär norm kan utgöra i synen 
på unga och sexualitet. 

Forskningen består vidare av flera kvalitativa textanalyser av läropla-
ner (Logue, 2006; Lamb, Lustig & Graling, 2013; Liew, 2014; Kisby Litt-
leton, 2016; Shannon, 2016; Garland-Levett, 2017; Gilbert, 2018).  Studi-
erna härstammar från Nya Zeeland, USA, Storbritannien, Singapore och 
Kanada. Även andra former av dokument såsom policydokument, parla-
mentsprotokoll, offentliga vägledningar och läromedel analyseras (Li, King 
& Winter, 2009; Røthing, 2010, 2017; Sundaram & Sauntson; 2016; 
Wescott, 2020). Inom det sistnämnda området dominerar diskursanalys 
som metod.  

Vidare tillämpas klassrumsobservationer, ofta i kombination med in-
tervjuer men också analyser av elevuppsatser och så kallade vänskapsparin-
tervjuer (Logue, 2006, Yang, 2014; Slovin, 2016; Francis, 2019). En utvär-
dering av en särskild undervisningsmodell riktad till unga med migrantbak-
grund i USA med fokus på sexualitet och etik återfinns likaså i forsknings-
genomgången (Lamb & Randazzo, 2016). En australiensisk studie (Curran, 
Chiarolli & Pallotta-Chiarolli (2009) beskrivs som en oavsiktlig etnografisk 
studie. Här vänds blicken inåt där den yrkesverksamma med en självreflexiv 
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blick undersöker sitt eget narrativ och hur elever responderat på innehållet 
i undervisningen som den yrkesverksamma bedrivit. 

En rad studier tar avstamp i intervjuer med yrkesverksamma (Hart-
man & Samet; 2007; Singh Gill, 2015; Francis, 2019; Wood, Hirst, Wilson, 
& Burns-O´Connell, 2019). Här undersöks bland annat de konflikter som 
kan uppstå vid undervisning i en religiös kontext, hur yrkesverksamma om-
sätter läroplaner som formats i en avhållsamhetsdiskurs i praktiken men 
också yrkesverksammas relation till njutning som aspekt i sexualundervis-
ningen. Två studier fokuserar på unga mäns erfarenheter av sexualunder-
visningen (Khan och Raby, 2020; Lozano-Verdusco & Rosales Mendoza, 
2016).  

Slutligen baseras fyra studier på enkäter (Allen, 2007b; Li, King & 
Winter; 2009; Goldman & McCutchen, 2012; DePalma och Francis, 2014). 
Dessa analyseras främst tematiskt. Även fokusgruppsintervjuer används 
(Sieg, 2008; Davies och Robinson, 2010; McGinn, Stone, Ingham och 
Bengry-Howell; 2016; Sundaram & Sauntson, 2016). Metodiken är olika 
former av textanalys med stöd i exempelvis narrativ eller kritisk diskursa-
nalys. 

Även teorivalen visar på en mångfald av angreppssätt i den valda 
forskningen. Här återfinns allt ifrån poststrukturalistisk teori (Allen, 2007; 
Davies & Robinson, 2010; Khan Raby, 2020) och foucauldiansk diskursa-
nalys (Allen, 2007; Singh Gill, 2015; Garland-Levett, 2017), via grounded 
theory och voice-centered analysis (Hartman & Samet, 2007), queerteori 
(Davies och Robinson, 2010; Allen, 2012, Røthing, 2017, Francis, 2019) till 
kritisk diskursanalys (Sieg, 2008; Goldman & McCutchen, 2012; Lozano-
Verdusco & Rosales Mendoza, 2016). Vidare tillämpas även exempelvis 
postkolonial teori (Røthing, 2017), kritisk pedagogik, feministisk pedagogik 
och media literacy (Yang, 2014).  

Sammantaget återspeglar den valda forskningen en rad analytiska an-
greppssätt. Den kritiska diskursanalysen återfinns i metodgenomgången i 
delstudie två, vilket betyder att det finns fog att se metodvalet som relevant 
i föreliggande avhandling. Rubins radikala teori för sexualitetspolitik (Ru-
bin, 2011), teorival i delstudie två, beskrivs däremot inte i forskningsge-
nomgången, som i stället visar på en mångfald av andra teoretiska ramverk 
och kombinationer av teorier. Utifrån det är det rimligt att anta att Rubins 
radikala teori för sexualitetspolitik kan bidra med ytterligare dimension i 
kunskapsinhämtningen gällande sexualsynen i relation till unga och sexua-
litet. Teorin om sociala representationer som övergripande teoretiskt 
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ramverk för avhandlingen i sin helhet återfinns inte heller i forskningsge-
nomgången. På så sätt finns det en unik möjlighet att med hjälp av teorin 
om sociala representationer fånga och beskriva den rådande, svenska sexu-
alsynen.  

Det behövs vidare mer kunskap om relationen mellan socialt arbete 
och sexualitet samt i synnerhet inom skolans värld. Studierna som analyse-
ras ovan härstammar från skolans och sexualundervisningens kontext men 
ingen av studierna riktar ljuset särskilt mot att sexualundervisningen och 
skolan också är del av det sociala arbetet. På så sätt är föreliggande avhand-
ling ett värdefullt bidrag för att synliggöra det sociala arbetet som skolan 
bedriver inom ramen för sexualundervisningen. Det är också mot denna 
bakgrund som det blir viktigt att utforska sexualsynen som jag menar kan 
bidra till en utveckling av socialt arbete, skola och sexualundervisning i 
kombination och den kompetens som fältets yrkesverksamma tillämpar i 
yrkesutövandet. 
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Sexualsyn – teoretiska perspektiv på ungdom, 
sexualitet och samhälle 

Varje givet samhälle härbärgerar en syn på sexualitet, en sexualsyn. I det 
här kapitlet avser jag att spegla fenomenet sexualsyn med hjälp av två teo-
retiska perspektiv. Med fokus på ungdom, sexualitet och samhälle kommer 
jag därefter att mejsla fram ett samlat teoretiskt perspektiv för avhandling-
ens båda studier. Det teoretiska ramverket består av två teorier: Rubins 
(2011) radikala teori för sexualitet samt teorin om sociala representationer 
(Chaib & Orfali, 1995; Jodelet, 1995; Moscovici, 2000; Marková, 2003; 
Jovchelovitch, 2002; 2007). Medan den radikala teorin för sexualitetspoli-
tik fungerar som stöd i förståelsen av samhällets och dess skilda aktörers 
uppfattningar om unga och sexualitet (delstudie två) så utgör teorin om so-
ciala representationer ett stöd i förståelsen av hur professionella inom ett 
antal avgränsade arbetsplatser ser på unga och sexualitet. Det är med andra 
ord en studie av såväl ett samhälleligt som strikt lokalt, professionellt per-
spektiv och den sexualsyn som träder fram på båda nivåerna.  

Utgångspunkten är att sexualsyn är ett fenomen som mot bakgrund 
av Olsson (2013) kan förklaras som en kombination av tankar och idéer 
om sexualitet, skapade av individens samlade erfarenheter och värderingar. 
Jag menar på liknande sätt att sexualsynen och dess idéer är sprungen ur 
individuella erfarenheter och värderingar. Det betyder att det som känne-
tecknar sexualsyn som fenomen är att den alltså återfinns hos individer. Den 
avspeglar individens förståelse av och förhållningssätt till sexualitet i ett 
brett perspektiv.  

Ett alternativ till ett teoretiskt perspektiv på sexualsynen hade därför 
kunnat hämtas i teorin om sexuellt script (Gagnon & Simon, 2005). Denna 
teori lägger tonvikten på det individuella, sexuella beteendet, inlärningen av 
det sexuella beteendet och den kulturella påverkan som styr individens pro-
cess i att finna en form för sin sexualitet. Det individuella fungerar här som 
en grund för det samhälleliga förhållningssättet till sexualitet. Det finns med 
andra ord återkopplingseffekter och en växelverkan mellan individ och 
samhälle som bidrar till att etablera en syn på sexualitet på tre specifika 
nivåer: den intrapsykiska, den interpersonella och den samhälleliga nivån 
(Gagnon & Simon, 2005). Men faktum kvarstår att teorin avser att i lika 
hög grad begripliggöra individens inre förståelse och relation till sexualitet 
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som gruppens och samhället. Även om teorin troligen hade kunnat ge stöd 
i analysen av den samhälleliga sexualsynen så är skälet till att jag söker efter 
ett annat teoretiskt ramverk att jag vill lägga större emfas på samhället bor-
tom individen.  

Jag är högst medveten om att det är omöjligt att dra en linje mellan 
individ och samhälle. Det är inte heller min avsikt, särskilt med tanke på att 
jag kommer att analysera den samhälleliga sexualsynen utifrån enskildas 
idéer och erfarenheter. Den avgörande skillnaden är att jag studerar pro-
fessionellas uppfattningar, inte individers i egenskap av privatpersoner där 
individens privata spörsmål avhandlas. Även här är det förstås inte enkelt 
att dra fram tydliga skiljelinjer men jag menar att det ändå är en skillnad i 
situationer då en intervju eller ett remissyttrande kommit fram till i en pro-
fessionell kontext. Det är med andra ord det professionella sammanhanget 
som undersöks, eller den sexualsyn som främst återfinns i samhällets pro-
fessionella domäner.  

Här figurerar individens privatliv i bakgrunden. Hen iklär sig en an-
nan roll än hen vanligtvis har utanför sin position som yrkesperson. Rollen 
blir som företrädare för en myndighet, en organisation eller ett lärosäte. På 
så sätt rör jag mig i min empiri dels genom det individuella och grupporien-
terade men där samtalet befinner sig på en professionell nivå (delstudie ett), 
dels genom strikt professionella kontexter, där officiella ställningstaganden 
formuleras i än högre grad bortom det individuella eller grupporienterade 
(delstudie två). Det är naturligtvis som redan antytts ofrånkomligt att en-
skilda människors uppfattningar i någon mån kommer att lysa igenom och 
därmed bli föremål för analys och diskussion, vilket i sin tur gör det omöj-
ligt att skilja det privata från det professionella. Det är därmed inte heller 
någon rimlig strävan. Det jag däremot strävar efter att finna ett teoretiskt 
ramverk som sätter samhället, likt en självständig organism, i främsta rum-
met.  

Delstudie två fungerar dessutom som ett slags prisma för samhälleliga 
idéer, uppfattningar och normer kring sexualitet där de personer som kom-
mer till tals företräder i ett större strukturellt sammanhang. Här blir verk-
samheten ett språkrör som höjer upp samlade idéer eller normer till ett all-
mängiltigt rättesnöre som det omgivande samhället bör ordnas efter. Det är 
här som jag menar att jag analyserar två särskilda nivåer med olika grad av 
den individuella erfarenhetens makt att bidra till skapandet av en samhälle-
lig sexualsyn. Jag menar att jag samlar in unika, individuella erfarenheter 
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och idéer i kombination med erfarenheter som grundar sig i mellanmänsk-
liga erfarenheter eller åsikter på gruppnivå. 

Sammantaget kan mitt empiriska underlag, i form av de två delstudi-
erna, med professionella yrkesverksamma och samhällsaktörer på en poli-
tisk nivå avspegla en svensk, samtida sexualsyn. Låt mig därmed gå vidare 
mot den första av två teoretiska utblickar i min strävan efter ett teoretiskt 
ramverk för analyser av sexualsynen.  

Radikal teori för sexualitetspolitik 
Som första teoretiska perspektiv har jag valt den radikala teorin för sexua-
litetspolitik (Rubin, 2011). Teorin utgör även det teoretiska ramverket i 
delstudie två där en kortare, sammanfattande repetition återfinns. Mitt val 
av detta teoretiska perspektiv syftar till att beskriva hur sexualitet värderas 
utifrån ett hierarkiskt tankesätt i bra och dåliga sexuella uttryck. Dessutom 
vill jag finna teoretiskt stöd för att analysera hur samhället eftersträvar 
gränser och åtskillnad mellan det som uppfattas och beskrivs som den goda, 
eftersträvansvärda sexualiteten och det som skildras som den dåliga och 
förkastliga. Det är även med hjälp av Rubins teori som jag avser att belysa 
de ständigt pågående kamperna om tolkningsföreträden och strävanden att 
styra och disciplinera sexualiteten. Det är dessa spänningar som i förläng-
ningen bidrar till min analys och berättelse om den samtida, svenska sexu-
alsynen.  

Den amerikanska kulturantropologen Gayle Rubin har i sin text 
Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality 
(2011), ursprungligen publicerad år 1984, undersökt relationen mellan 
samhälle, politik, historia och sexualitet. Texten kom till under tidigt 1980-
tal, med avstamp i en dåtida feministisk diskussion betecknad som feminist 
sex wars (Fischer, 2020). Under denna tid debatterades främst frågor om 
pornografi men även fenomen som lesbianism, transsexualitet, sado-
masochism och prostitution, uttryck som avspeglar den tidens språkbruk. 
Debatten präglades av en spänning mellan å ena sidan en feminism som 
kraftfullt kritiserade och fördömde pornografin och å andra en typ av 
feminism som reste frågor rörande sexualitet ur ett bredare perspektiv, med 
en sexradikal utgångspunkt i tolkningen av den mänskliga sexualiteten (Fi-
scher, 2020).  

Transsexualitet, en aspekt av det mänskliga livet som på den tiden 
grupperades under samma paraply som de så kallade sexuella perversion-
erna, diskuterades utifrån huruvida den främst rörde kön eller om den i 
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stället hörde hemma inom sexualitetsfältet. En viktig poäng då var att kön-
sidentitet handlar om mer än enbart sexualitet, med ett brett spektrum av 
kroppsliga uttryck och andra sätt att förkroppsliga sig själv än att frågan 
kan reduceras till en fråga om sex. En konsekvens av denna diskussion blev 
en tydligare utkristallisering av synen på kön och sexualitet som två sepa-
rata företeelser, med en skiljelinje mellan kön och sexualitet samt en social 
organisering av sexualitet, den obligatoriska heterosexualiteten och en binär 
uppdelning i kön som centrala tankefigurer i formandet av kön (Fischer, 
2020).  

Grundantagandet i Rubins radikala teori för sexualitetspolitik är att 
sexualitet, inklusive de institutionella former den ges och på samma sätt 
som allt mänskligt beteende i övrigt, är vid alla tidpunkter och på alla plat-
ser i världen resultatet av mänsklig aktivitet och kreativitet. Sexualitetens 
institutionella former genomsyras sålunda av intressekonflikter och poli-
tiska manövrar - må vara medvetna eller slumpartade - och de gör på så sätt 
sex till en politisk fråga (Rubin, 2011). En av poängerna med en radikal 
teori för sexualitetspolitik är att utmana etablerade hierarkier som placerar 
det egna perspektivet eller tolkningen som värdefullare eller mer relevant än 
andra och som på så sätt leder till ett dömande, fördömande av och miss-
tänkliggörande av andra perspektiv och tolkningar (Stryker, 2011).  

Även om sexualitet konstant, så även idag, är föremål för samhälleliga 
spänningar så finns det perioder då sexualiteten utmanas eller politiseras 
mer öppet än annars (Rubin, 2011). I sin text ger Rubin otaliga exempel på 
frågeställningar som illustrerar dessa spänningar. Hit räknas till exempel 
hbtq-rättigheter eller hiv/aids. I en svensk kontext finns på liknande sätt 
många exempel på dylika spänningar, som den moderna abortlagens till-
komst med ikraftträdande 1975, registrerade partnerskap 1994 och seder-
mera könsneutrala äktenskap 2009, eller senast #metoo 2017. I skrivande 
stund (november 2021) diskuteras kön, könsbekräftande vård, könsidenti-
tet och könsuttryck och jämställdhet på ett sätt som blottlägger en spänning 
i synen på jämställdhetens förutsättningar (se till exempel Regerings-
kansliet, 2021; Granström, 2021; Hadley-Kamptz, 20211) och som på sitt 
sätt för tankarna till den diskussion som pågick under tidigt 1980-tal då 
Rubins Thinking sex kom till.  

 
1 En väsentlig del av denna diskussion äger rum i pressen och på sociala medier och 
kan inte redogöras för här. Ovanstående källor avser att med ett fåtal exempel visa 
på att diskussionen förs, utan anspråk på att åskådliggöra diskussionen i sig då frå-
gan ligger utanför syftet för denna avhandling. 
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Rubin (2011) menar att de spänningar och det massiva motstånd som 
försöken att formulera en radikal teori som kretsar kring sexualitetspolitik 
– och som jag menar i någon mån omgärdar en stor del av talet om sexua-
litet även i Sverige - delvis finner sin förklaring i att sexualitet betraktas som 
något essentiellt och oföränderligt. Antaganden om sexualitet som sällan 
ifrågasätts tenderar att återkomma i nya politiska kontexter där de tillägnar 
sig nya retoriska uttryck och där okritiskt fundamentala och felaktiga 
grundteser reproduceras. Den essentialistiska förståelsen av sexualitet gör 
den till en påstådd naturkraft vars existens är att härleda till tider långt före 
det sociala livets tillkomst. Den sexuella essentialismen handlar om synen 
på sex som något beständigt, som inte har med det sociala livet att göra och 
som står över historien.  

Även den akademiska sexualitetsforskningen, som under decennier 
dominerats av medicin och psykologi, reproducerar, menar Rubin (2011), 
den essentialistiska synen. Sex må vara en fråga av individuell, hormonell, 
psykiatrisk eller fysiologisk karaktär men i de etnovetenskapliga kategori-
erna saknar sexualiteten en historia och sociala bestämningsfaktorer, häv-
dar hon. Sexualitet kan alltså inte förstås enbart i termer av biologi eller 
medicin, lika lite som att mångfalden inom gastronomin skulle vara fråga 
om matsmältning och näringslära. I stort sett allt i samhället: transportsät-
ten, arbetsformerna, underhållningsformerna, produktionssätten eller de 
mänskliga förtrycksmekanismerna, och sålunda även sexualiteten, är resul-
tat av människans skapandekraft, konstaterar Rubin (2011).  

Ett annat perspektiv i det västerländska samhället är synen på sex som 
något farligt, destruktivt och negativt. Här betraktas sexuella uttryck med 
misstänksamhet och är per definition dåliga eller syndiga. Undantaget är 
om de inte ramas in av samhället sanktionerade beteenden, som exempelvis 
äktenskap, reproduktion eller kärlek. 

Rubin (2011) påminner även om att onani, ett annat exempel på en 
fråga som illustrerar samhälleliga spänningar, under många decennier och 
sekel påståtts förorsaka skador med negativa konsekvenser för psykisk och 
fysisk mognad. Samhället ansåg därför att det förelåg behov av mer eller 
mindre drastiska sätt i syfte att stävja onanin och därigenom undanröja dess 
påstådda följder. Uppfattningen bygger på idén att sex per se anses vara 
skadligt för unga, en tankemodell som mejslats fram till sociala och juri-
diska strukturer som avsett att isolera unga från sexuell kunskap och erfa-
renhet. På samma sätt har samkönade sexuella uttryck eller sex mot 
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ersättning historiskt ansetts vara skadligt och i behov av kontroll och be-
gränsningar (Rubin, 2011).  

Den ”förtjusande” cirkeln och den yttre gränsen 
Rubins (2011) radikala teori för sexualitetspolitik inbegriper två i teorin 
centrala perspektiv. Det handlar dels om den värdehierarkiska modell som, 
kortfattat uttryckt, i allmänna drag beskriver den västerländska synen på 
sexualitet, och som kallas för den ”förtjusande” cirkeln vs den yttre grän-
sen. Dels handlar teorin om en specifik gränsdragningsmekanism som be-
skriver en i samhället ständigt pågående dragkamp om var gränsen för to-
lererbara, acceptabla sexuella uttryck ska dras. 

Det första perspektivet, den värdehierarkiska modellen, bygger på en 
inre, ”förtjusande” cirkel, samt en yttre gränszon. I respektive cirkel åter-
finns sexuella uttryck utifrån en rangordning i termer av goda, önskvärda 
eller eftersträvansvärda sexuella handlingar, samt deras motsats: dåliga, 
onormala, onaturliga eller fördömda sexuella uttryck i de yttre gränstrak-
terna.  

Figur 1: The Sex Hierarchy: The Charmed Circle vs. the Outer Limits (Rubin, 1993) 
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Modellen för alltså fram att det råder en grundläggande dikotomi i 
synen på sexualitet. Det innebär bland annat att det västerländska samhället 
historiskt sett och ända in i våra dagar mer eller mindre genomgående gjort 
en åtskillnad mellan till exempel hetero- och homosexuell sexualitet, sexu-
alitet i lång- eller kortvariga relationer, sexualitet med kroppar alternativt 
med tillverkade föremål. Vidare separeras enligt denna modell även sexua-
litet inom eller utanför ramen för ett äktenskap, sex utan eller mot ersätt-
ning, monogam eller promiskuös form av sexualitet, sex med andra eller på 
egen hand, liksom sex med någon i samma ålder eller med någon väsentligt 
yngre eller äldre. Slutligen belyser Rubin även en uppdelning i synen på sex 
inomhus eller utomhus samt en sexualitet med inslag av eller utan porno-
grafi. Onani, sex på egen hand, beskrivs här som en flytande sexuell aktivi-
tet, även om den i grunden hör främst till sexualitetens oönskade utkanter.  

De personer vars sexuella handlingar placeras i den inre, ”förtju-
sande” cirkeln åtnjuter istället ett samhälleligt erkännande i form av påstått 
god psykisk hälsa, social respektabilitet, lagenlighet, social och fysisk mo-
bilitet, institutionellt stöd och materiella fördelar. Det omvända gäller den 
som befinner sig långt ut i modellens ytterområden. Här finner man snarast 
misstankar om psykisk ohälsa, bristande social respekt, kriminalitet, be-
gränsad social och fysisk mobilitet, förlust av institutionellt stöd och eko-
nomiska sanktioner (Rubin, 2011). 

Det är på sin plats att läsa Rubins värdehierarkiska modell i en sam-
tida kontext, med innebörden att den behöver anpassas till ett rådande sam-
hälles aktuella frågeställningar och problemlösningsförslag (Rubin, 2011; 
Barker, 2018; Jones, 2020). Rubin inskärper själv att modellen har tagits 
fram i en viss tid och kontext, vilket alltså betyder att den ständigt måste 
relateras till sin samtid för att äga en relevans såsom vetenskaplig teori.  

Med exemplet ålder pekar Jones (2020) på hur det som anses vara bra 
eller önskvärt, och tvärtom, med ens kan få motsatta positioner beroende 
på val av perspektiv. Så saknar exempelvis sexualitet på äldre dagar ett re-
produktionssyfte men kan samtidigt beskrivas som symbolen för ett aktivt 
och framgångsrikt åldrande. Härigenom hamnar sex som inte syftar till fort-
plantning på den ”goda” sidan. På liknande vis landar sex på egen hand 
eller sex utanför ett äktenskap i situationer då en person förlorat sin make 
eller maka och som inte vill inleda nya relationer eller ingå äktenskap med 
en ny partner på ”rätt” sida i den värdehierarkiska modellen (Jones, 2020). 

Även Barker (2018) menar att modellen måste studeras mot bakgrund 
av sin samtid. Frågan exemplifieras med den idag centrala aspekten av 
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samtycke i det allmänna talet om sexualitet, något som aktualiserats i Sve-
rige i och med den nya läroplanens skrivningar om sexualitet, samtycke och 
relationer (se delstudie två). Det är med andra ord inte enbart relevant att 
tala om exempelvis sam- eller olikkönade sexuella aktiviteter, sex inom eller 
utanför en relation eller sex med en kropp med en viss funktionsförmåga 
som ”bra” eller ”dåliga” uttryck för sexualitet. I stället torde frågan foku-
sera på sexuella handlingar med förutsättningen att de bygger på samtycke. 

Det innebär att den sexuella handlingen hamnar i bakgrunden till för-
mån för huruvida den sker mellan samtyckande parter eller ej. På så sätt är 
det alltså samtycket, inte handlingen som sådan, som avgör huruvida det 
sexuella uttrycket är att betrakta som ”bra” eller ”dåligt”. Förekomsten 
eller frånvaron av samtycke blir i detta sammanhang därigenom ett moder-
nare och mera tidsenligt sätt att värdera sexualiteten, med hänsyn till sam-
tidens dominerande synsätt. Min ambition är sålunda att använda modellen 
och tillämpa den utifrån de frågeställningar och med de förutsättningar som 
kan sägas råda under det gångna decenniet.  

Var ska linjen dras? 
Det andra perspektivet rör teorin om en gränsdragningsmekanism som pe-
kar på samhällets ständiga strävan efter att kontrollera och begränsa sexu-
alitet utifrån indelningen i vad som anses vara en god, önskvärd och en då-
lig, förkastlig sexualitet. Behovet att dra gränser uppstår här i föreställ-
ningen om ett förestående sexuellt kaos ifall samhället tolererar eller accep-
terar sexualitetens mångfald i alltför hög grad. Sexuella uttryck måste där-
för till varje pris stävjas och samhället sätta tydliga gränser för vad som är 
acceptabelt eller ej (Rubin, 2011). 
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Rubin framhåller att de flesta system ägnar sig åt att värdera 

sexuella handlingar i någon form. Hit räknas till exempel den religiösa värl-
den, psykologin eller feministiska och socialistiska teoribildningar. En vä-
sentlig del av diskussionen och debatten handlar i regel om den faktiska 
gränsdragningens placering. Som ett exempel lyfter hon fram psykologins 
syn på samkönad sexualitet som ju radikalt har ändrats över tid i den väs-
terländska kontexten.  

Cherniavsky (2020) lyfter i sin tur och i likhet med Barker (2018) 
samtycket i en kommentar gällande Rubins tankar om gränsdragningsmek-
anismer. Samtycke kan aldrig fullt ut lösa frågor om gränsdragningar, lika 
lite som det kan lösa problem med makthierarkier även om man betänker 
att det inte alltid ges tillräckligt med utrymme i analysen. Istället formas här 
en identitet som tillskrivs en grupp människor som positioneras som de som 
är oförmögna att samtycka. Därmed konstrueras de som ”usla” individer 
som saknar förmåga att ta ansvar. Cherniavsky (2020) menar att gruppen 
unga människor idag placeras särskilt under luppen som den skara individer 
som anses sakna förmågan att hantera det samhälleligt sanktionerade beho-
vet av samtyckande sexuella kontakter. Det är med andra ord värt att i det 

Figur 2: The Sex Hierarchy: The Struggle Over Where to Draw the Line (Rubin, 1993). 
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empiriska materialet studera huruvida det inte enbart handlar om hur olika 
sexuella uttryck relateras till samtycke utan även om det finns specifika 
grupper som tillskrivs förmågan att i olika grad hantera samtyckeskravet i 
sexuella sammanhang.  

Men, även samtycke är en konstruktion som avspeglar en historiskt 
sett formbar men också godtycklig syn på sexualitet som mer handlar om 
moral än den reella viljan att skydda utsatta individer, menar Cherniavsky 
(2020). Det handlar här, nota bene, inte om att Rubin försvarar våld eller 
tvång, inskärper Cherniavsky. I stället rör frågan den ständiga konflikten 
mellan att sex, i synnerhet det hegemoniska heterosexuella sexet, till sin na-
tur aldrig fullt ut kan bygga på samtycke. Detta samtidigt som risken eller 
faran i sexuella sammanhang aldrig kan elimineras. Situationen påkallar i 
sin tur större behov av och krav på samhällets normerande makt, parallellt 
med den sexuella tolerans som Rubin förespråkar och som också ges visst 
utrymme i diskussionen (Cherniavsky, 2020). Sexuella värderingar och nor-
mer fungerar därmed som ett sätt att hantera det som till sin natur är svårt 
och kanske omöjligt att stävja. På så sätt sluts cirkeln och den sexuella hand-
lingen kan åter blir framträdande när samhället så att säga kapitulerar inför 
en bångstyrig sexualitet och det omöjliga i att i alla situationer avkräva in-
dividen förmågan att ge uttryck för och respektera samtycke.  

Rubin (2011) pekar alltså i sin radikala teori för sexualitetspolitik på 
en aspekt av hur sexualitet konstrueras i en samhällelig, västerländsk kon-
text på ett sätt som formar sexuella värdehierarkier. Det är värt att åter 
påpeka att sexualitet också är en politisk fråga. Den bygger på konflikter 
och privilegiesystem och har ett pris som den enskilde får betala när hen 
avviker från en vid ett givet tillfälle och på en given plats önskvärd eller 
eftersträvansvärd sexualitet. Synen på sexualitet inom den politiska, beslu-
tande sfären hänger dessutom inte alltid samman med det vetenskapliga 
kunskapsunderlaget vad gäller mänsklig sexualitet. Kanske, menar Rubin 
(2011), ligger förklaringen i att få vetenskaper på allvar närmar sig den 
mänskliga sexualiteten och ser den som en del av sin egen disciplin, värd att 
studera och föra kunskaperna om vidare. Detta ser jag som ett generellt 
viktigt argument att föra in sexualitet och sexualitetsstudier in i det sociala 
arbetets vetenskap och praktik. Denna avhandling ser jag således som ett 
bidrag till en integrering av sexualiteten i det sociala arbetet genom att visa 
på kopplingen mellan sexualitet och särskilt socio-sexuella problem och det 
sociala arbetet.  
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Med detta avslutar jag genomgången av Rubins radikala teori för sex-
ualitetspolitik och beger mig vidare mot den andra delen av det teoretiska 
ramverket och teorin om sociala representationer (Chaib & Orfali, 1995; 
Jodelet, 1995; Marková, 2003; Jovchelovitch, 2002; 2007). Teorin utgör 
även teoretiskt perspektiv i delstudie ett. 

Teorin om sociala representationer 
Teorin om sociala representationer fungerar tillsammans med Rubins radi-
kala teori för sexualitetspolitik som teoretiskt ramverk för att sammanföra 
båda delstudierna i syfte att beskriva den svenska, samtida sexualsynen. Te-
orin utgjorde även det teoretiska perspektivet i min licentiatavhandling 
(Lukkerz, 2014). 

Teorin om sociala representationer finner sin grogrund i Durkheims 
teori om kollektiva representationer, som inleder detta avsnitt. Den bärande 
tanken i denna teori är kollektivets roll och dess karaktär av att se bortom 
det individuella. Kollektivet, eller gruppen, är helt enkelt något annat och 
något mer än dess medlemmar. Kollektivet tänker, känner och handlar an-
norlunda än dess enskilda beståndsdelar. Det kollektiva är dock ”ett resul-
tat av det gemensamma liv, en produkt av de handlingar och de reaktioner 
som uppstår mellan de individuella medvetandena” (Durkheim, 2012, s. 
93), vilket alltså förutsätter det individuella och en samverkan mellan en-
heterna.  

Kollektivet utövar vidare inflytande i allt som är att definiera som en 
mänsklig grupp, såsom nationen, professionen eller organisationen (Jacob-
son, 2022). Det är i det kollektiva idealet, som Durkheim menar är nära 
kopplat till disciplineringen och som utgör två aspekter av en och samma 
verklighet (Durkheim, 1961), som det uppstår en moral och en discipline-
ring, eller en norm (Jacobsson, 2022). 

Samhället är sålunda alltid disciplinerande och normstyrt. Människan 
såsom samhällsmedborgare är sällan direkt medveten om de sociala krafter 
som verkar men hon märker när hon går mot dessa krafter och begår ett 
normbrott. Det som inträffar i en sådan situation är att individen känner 
skam, en kraft som kommer inifrån, men upplever också socialt tryck, som 
kommer utifrån. Det finns alltid ett inslag av normativt tvång, det som 
också kan benämnas socialisation, genom den påverkan som sker inom ra-
men för socialisationen (Durkheim, 1995; Jacobsson, 2022).  

Det råder ett särskilt förhållande där faktorer som plikt och ideal styr 
mänskliga beteenden inom kollektivet. Därtill existerar en rad kollektiva 
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föreställningar om det goda och önskvärda, om handlingsregler och normer 
som avgör hur individen inom ramen för kollektivet ska utforma sitt liv 
(Durkheim, 1961; Jacobsson, 2022), Moralen kan visserligen variera mellan 
grupper och en individ kan härbärgera olika slags moral beroende på sam-
manhang. Men samhället eller staten fungerar här som en integrerande kraft 
i egenskap av representant för det som kan definieras som allmänintresset. 
Det gäller för samhället att slå vakt om de rådande kollektiva idealen (Durk-
heim, 1992; Jacobsson, 2022), det som alltid trumfar det individuella även 
om det säkerligen finns olika uppfattningar om hur det specifika allmänin-
tresset i slutänden ser ut. Det handlar därför om att undersöka mönster och 
regelbundenheter i sociala sammanhang där normerna kommer till uttryck 
(Jacobsson, 2022), och där kollektivet utövar makt över individen.  

Durkheim befinner sig tydligt i sociologin som vetenskap. Han beto-
nar det kollektiva på bekostnad av det individuella även om han givetvis 
inte bortser från individen som bas för kollektivet. Poängen är därför att 
som forskare tillåta sig att granska det som individer formulerar, de subjek-
tiva förklaringar som omger människan i egenskap av samhällsmedborgare 
och de ofta omedvetna motiv som driver henne i en viss riktning (Jacobsson, 
2022).  

På så sätt ligger denna grund i linje med min målsättning att studera 
den samhälleliga sexualsynen som ett fenomen som befinner sig på sam-
hällsnivå. Samhället ser jag i likhet med Durkheim som en egen företeelse 
som är större än summan av sina beståndsdelar, dess medlemmar och med-
borgare (Durkheim, 1961; Jacobsson, 2022). Samtidigt som jag alltså vill 
lägga emfas på det samhälleliga och det kollektiva så vill jag inte negligera 
människan såsom en egen samhällelig enhet och vill därför även ge en rätt-
mätig plats åt det individuella. Det är sålunda här som teorin om sociala 
representationer, med sin hemvist inom socialpsykologin (Moscovici, 
2000), kommer in i bilden. Socialpsykologin, menar Moscovici, ger ett an-
nat utrymme för att analysera såväl samhälle som individ vilket på så sätt 
skiljer den från sociologi som vetenskap. 

Jag studerar sexualsynen som grundad i individers kunskap men ut-
tryckt i en specifik, samhällelig kontext. Kunskapen hos individer om, låt 
säga, sexualitet är alltså en väsentlig aspekt av hur sexualsynen konstrueras. 
Kunskapen kommer alltid till uttryck i form av ”the social relation from 
which it derives its logic and the rationality it contains” (Jovchelovitch, 
2007, s. 69–70). Teorin om sociala representationer definierar här kun-
skapen som dynamisk, pluralistisk och plastisk, med många rationaliteter 
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som avspeglar mångfalden av mänskliga erfarenheter (Jovchelovitch, 2007). 
Genom det fenomen som benämns som skilda röster (Jovchelovitch, 2002) 
alternativt kognitiva stilar (Marková, 2003) kommer kunskapen därtill all-
tid till uttryck i ett givet ögonblick. I denna stund, ett givet ögonblick, blir 
kunskapen en spegling av en syn på ett fenomen. Det gör att det enbart är 
möjligt att studera ögonblicksbilder av hur synen på exempelvis sexualitet 
ter sig, och det är således därför som avhandlingen syftar till att studera 
sexualsynen såsom en rad ögonblicksbilder.  

Marková (2003), som parallellt med Jovchelovitch (2002; 2007) är 
en av de centrala uttolkarna av teorin om sociala representationer, menar 
dock att kunskaperna till sin karaktär bygger på en dialogisk rationalitet. 
Det innebär en förening av såväl det subjektiva perspektivet som den Andres 
perspektiv, en position som till sin karaktär kan härbärgera en viss grad av 
motsägelser eller spänningar. Det handlar på så sätt om att bibehålla en viss 
nivå av konflikt men att genom ett samtidigt erkännande av de alltid existe-
rande skilda perspektiven bidra till att bibehålla drivkraften att söka ny 
kunskap. Samhället, det kollektiva, ska häri både slå vakt om individen och 
behålla sin stabilitet.  

En aspekt av sociala representationer är att de gör ett fenomen kon-
ventionellt med den betydelsen att det definieras, kategoriseras och slutligen 
antar skepnaden av i en grupp vedertagen beteckning och gemensam förstå-
else. Enligt teorin utvecklas alltså fenomenet från något som är sprunget ur 
konflikt och spänning till att bli något unisont och förhärskande. Därtill är 
den gemensamma förståelsen, den sociala representationen, av en normativ 
och tvingande karaktär vilket gör den omöjlig att helt värja sig emot 
(Moscovici, 2000). Det är alltså här som frågan om ideal och normer aktu-
aliseras. Frågan är hur detta rimmar med disciplineringen av sexualitet och 
i synnerhet synen på ungas sexualitet? Jag menar att teorin om sociala re-
presentationer och ovanstående karaktäristika visar att även en sexualsyn 
blir något normativt och tvingande. Den är ett uttryck för definitioner, ka-
tegoriseringar och den gemensamma förståelsen av vad som är rätt och fel, 
bra eller dåligt samt önskvärt och eftersträvansvärt i ett samhälle vid en 
given tidpunkt.  

Moscovici (2000) menar här att så pass små entiteter som enskilda 
ord är väsentlig del i de sociala representationerna. Ett ord berättar något 
om det sammanhang där det figurerar. Det är del i en större helhet och 
själva ordet beskriver definitionen, kategorin och den vedertagna förståel-
sen. Genom att orden formar våra tankar bidrar de alltså till att skapa våra 
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livsmiljöer och vår uppfattning om dem, menar Moscovici. Jag tolkar detta 
som att enstaka ord som beskriver fenomen som exempelvis sexualitet eller 
ungdom, beskrivningar av specifika sexuella beteenden eller identiteter samt 
de sammanhang där dessa ord figurerar kan alltså säga något om den rå-
dande sexualsynen.  

Det är alltså orden men också tankarna som banar väg för sociala 
representationer. Moscovici (2000) benämner faktumet följaktligen för ett 
tänkande samhälle. För att kunna utforska detta tänkande samhälle gäller 
det att studera förutsättningarna och sammanhangen där grupper kommu-
nicerar, fattar beslut och strävar efter att såväl avslöja som dölja saker. 
Dessutom är det angeläget att undersöka allt det som grupper uppnår och 
de övertygelser som gruppers landvinningar för med sig. Frågan som bör 
ställas är vilka ideologier, vilken typ av vetenskap, vad för slags sociala re-
presentationer som springer ur detta. 

Jag konstaterar att sociala representationer är en form av kunskap. 
De säger något om det som redan är känt. Men de är förutom att vara kun-
skap, eller snarare ett slags bild av kunskapen också en bild av våra mål och 
meningar. En bild avspeglar en idé och det är i sin tur en avspegling av vad 
samhället associerar till ett visst uttryck eller ord. Det innebär, som jag väl-
jer att tolka saken, att olika sätt att beskriva sexualitet och i synnerhet ungas 
sexualitet alltså härbärgerar skilda idéer och även mål och mening med re-
spektive idéer. Annorlunda uttryckt finns det i samhället liksom hos de in-
divider som formar det en mängd föreställningar som i sig äger motiv och 
drivkrafter att uppnå vissa mål. Kunskapen blir i kombination av en studie 
av en idé, ett mål och en mening alltså en social representation av ett givet 
fenomen. Och till skillnad från de kollektiva representationerna, som 
Moscovici hävdar fungerar som stabilisatorer för ord och idéer och som blir 
närmast omöjliga att påverka, så är de sociala representationerna snarare 
dynamiska. De opererar i relationerna och i beteendena. Det är denna dy-
namik som jag avser att undersöka i mitt empiriska underlag. Med andra 
ord vill jag med hjälp av orden och de idéer som förs fram avtäcka dynami-
ken i det relationella och beteendemässiga för att i förlängningen fånga en 
sexualsyn.  

I föreliggande avhandling undersöker jag specifikt två typer av pro-
fessionell kunskap: den hos personalen i en konkret yrkesmässig vardag och 
den hos aktörer på politisk och elitnivå samt experter. Enligt Thomassen 
(2007) äger alla yrkesverksamma en form av kunskap som är anpassad till 
det yrkesutövande man ägnar sig åt. Det är dels kunskaper som varje enskild 
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yrkesperson tillägnat sig via sina utbildningar, dels genom det praktiska ar-
betet. Den sistnämnda kunskapen kan ofta äga karaktären av dold och 
omedveten färdighet. Samtidigt kan den dominera en arbetsplats, en orga-
nisation eller annan grupp och alltså styra såväl förståelse av ett fenomen 
som den praktik som riktas mot det.  

Samtidigt existerar, menar Moscovici (2000), inga sammanhang där 
det råder ett enhetligt kognitivt system, vare sig inom en individ eller inom 
en grupp individer. I stället råder, som Jovchelovitch (2002) beskriver sa-
ken, en oändlig variation av sociokulturella situationer och mänskliga verk-
ligheter. De lever sida vid sida men kan mycket väl samtidigt stå i motsats 
till varandra, rentav motsäga varandra eller gå i konflikt. Fenomenet kallas 
i teorin om sociala representationer för kognitiv polyfasi (Jovchelovitch, 
2002) eller kognitiva stilar (Marková, 2003), vilket fångar ett läge där olika 
och inte alltid förenliga röster i termer av uppfattningar eller idéer om den 
rådande tillvaron, de problem som människan ställs inför eller den egna 
personen (Jovchelovitch, 2002) skapar den rådande kunskapen även i sin 
mest vetenskapliga mening. 

De skilda rösterna eller kognitiva stilarna befinner sig i ett konstant 
förhandlingsläge med varandra. Så alltmedan den kollektiva representat-
ionen kittar samman ett samhälle och knappast kan styras av enskilda 
(Moscovici, 2000) så möjliggör de sociala representationernas karaktär av 
en dynamisk kraft en ständig vidareutveckling av kunskapen. Därmed når 
kunskapen inget slutmål, det är alltid ett nuläge eller en ögonblicksbild som 
analyseras och som följaktligen kan se annorlunda ut vid tidigare eller se-
nare tillfällen. På så sätt anser jag att teorin stärker mitt val att ta stöd i 
teorin för att studera specifikt den samtida, svenska sexualsynen.  

Teorin om sociala representationer bidrar genom synliggörandet av 
hur enskilda betraktar sin värld till en analys av hur man därigenom formar 
ett samhälle med sin unika sexualsyn. Vi bär alla med oss en föreställning 
om den värld vi lever i. Eller som Chaib och Orfali (1995) konstaterar att 
”vår föreställning om världen runtomkring oss betingas av de symboliska 
erfarenheter om vardagslivet som vi formar i den sociala interaktionen med 
andra människor” (Chaib & Orfali, 1995, s. 15). De meningsbärande 
idéerna som bidrar till att individen kan orientera sig i de normstyrda soci-
ala strukturerna kan alltså analyseras med hjälp av teorin om sociala repre-
sentationer genom att fokusera på kommunikationen. När Chaib och Orfali 
(1995) talar om att de sociala representationerna återfinns i lokala samman-
hang så kan även ett land eller en nation betraktas som ett lokalt, socialt 
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sammanhang. Det centrala är hur den gemensamma förståelsen av ett feno-
men med all sin dynamik blir föremål för utbyten och konversationer i de 
kulturella och ideologiska tankesystemen där de existerar (Jodelet, 1995). 

Två särskilda begrepp i teorin om sociala representationer är begrep-
pen förankring och objektifiering. Det första begreppet rör den process som 
beskriver läget då en individ möter ett för henom främmande och ofta stö-
rande fenomen. Vi upplever helt enkelt ett motstånd eller ett främlingskap, 
rentav ett hot när vi inte förmår att klassificera ett för oss okänt fenomen 
(Moscovici, 2000). Moscovici beskriver förankring med en referens till den 
maritima världen: ”it´s rather like anchoring a stray boat to one of the buoys 
in our social space” (Moscovici, 2000, s. 42). Citatet fångar kraften i att 
möta något obekant, samtidigt som man att så att säga kämpar med att 
hitta ett förhållningssätt till det obekanta fenomenet i fråga.  

Jag menar att det i relation till denna avhandling skulle kunna vara 
ett uttryck för exempelvis sexuella identiteter, erfarenheter eller strävanden, 
något som en person inte stött på tidigare och som kan få personen att inte 
känna sig förtrogen med det. Det är fullt möjligt att fenomen som samtycke, 
jämställdhet eller pornografi, som alla tre uttryckligen ingår i den nya läro-
planens skrivningar gällande sexualundervisningen, skulle kunna vara feno-
men som en individ i förstone inte känner sig förtrogen med.  

När en person så småningom lyckas att förankra fenomenet påbörjas 
nästa steg i processen, objektifieringen. Det är en process som närmast 
skulle kunna liknas vid en bearbetning till något som individen kan relatera 
till och som kan göra fenomenet begripligt. Processen inleds med talet om 
fenomenet. När individen sätter ord på det inledningsvis främmande feno-
menet påbörjas omedelbart en process av att göra det känt och i förläng-
ningen bygga in det som del i den samlade vardagskunskapen. Objektifie-
ring är därför en förutsättning för att fenomenet ska etableras, bli hanterligt 
i vardagen och slutligen äga en logik i individens värld. Objektifieringen, 
som sker i form av en pågående kommunikation, befinner sig i en triangulär 
relation mellan individ, andra individer och fenomenet.  Individen (steg ett) 
parallellt med andra individer (steg två) riktar sin uppmärksamhet mot fe-
nomenet (steg tre) och studerar hur andra uppfattar det (Chaib & Orfali, 
1995). Fenomenet eller objektet kan vara ”inbillat, fysiskt, socialt eller sym-
boliskt” (Chaib & Orfali, 1995, s. 19–20). Det hjälper individer att orien-
tera sig i sin miljö och de språkliga koder som knyts till objektet bidrar i sin 
tur till att inordna och utmärka objektet i fråga.  
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I denna triangulära relation (Marková, 2003) står dialogen i centrum 
och det är här som sociala representationer befästs eller reformeras när de 
ställs i relation till varandra. På så sätt skapas alltså enskilda byggstenar 
som bildar de sociala representationerna och det är kontrasten som utgör 
vägskälet mot ett befästande eller en förändring och omvärdering. Det är 
här som de sociala representationerna blir till en vägledande form av var-
dagskunskap. Det är också här som det skapas begripliga och även önsk-
värda beteenden, så som dessa uppfattas i det sociala sammanhanget. När 
det gäller sexualitet begripliggörs (förankring) sexuella identiteter, beteen-
den, förväntningar eller avvisanden i spänningsfältet mellan individ, andra 
individer och fenomenet i sig. Det är också här som de senare stabiliseras 
eller förkastas (objektifiering). Syftet med sociala representationer är, som 
Moscovici (2000) sammanfattar saken att ”make something unfamiliar, or 
unfamiliarity itself, familiar” (s. 37).  

Slutligen är det värt att påminna om att sociala representationer be-
finner sig överallt och hos alla. De tillhör alla på en och samma gång. Men 
de har också en individuell dimension. Dels berättar sociala representat-
ioner om hur individer och grupper uppfattar andra individer och grupper, 
dels säger de också något om individen för denne själv. Men det som är av 
störst värde för denna avhandling är alltså de sociala representationernas 
samhällsomspännande karaktär. Även om de alltså börjar hos individen så 
är det först på grupp- och inte minst på samhällsnivå som de får ett genom-
slag. Det är när en tillräckligt stor del av en befolkning förankrat och ge-
nomgått en objektifieringsprocess som jag menar att vi kan tala om en syn 
på ett fenomen. I sexualitetens fall är det sålunda sexualsynen som jag me-
nar tar form här. Teorin möjliggör med andra ord en inblick i strukturerade 
kognitiva, affektiva, operativa, symboliska eller värderingsbara porträtte-
ringar av socialt relevanta fenomen (Wagner & Hayes, 2005). Enskilda hän-
delser, som de som återberättas eller återfinns i det empiriska materialet blir 
härmed avbildningar av de sociala representationer som jag menar kommer 
att synliggöra den rådande sexualsynen.  

Sammanfattningsvis är de två teoretiska perspektivens mest centrala 
delar såsom ett slags diskussionspartner eller en karta med målsättningen 
att begripliggöra det empiriska underlaget och på så sätt besvara avhand-
lingens syfte att undersöka den samtida, svenska sexualsynen. I nästa avsnitt 
i det här teorikapitlet, en bakgrund, kommer jag att ta avstamp i ungas och 
sexualitetens roll i och för samhället. Jag kommer att med ett urval av ex-
empel visa på relationen mellan ungdom, sexualitet, socialpolitik och 
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sexualpolitik och med stöd i de båda teorierna försöka att skapa en djupare 
förståelse av sexualsyn som fenomen och teoretiskt ramverk.  

En uppmärksam läsare återkallar möjligen också begreppen diskurs 
och dispositif som beskrivs i avhandlingens inledande kapitel i relation till 
sexualsyn. Min ambition är att på ett bredare plan betrakta sexualsynen 
som olika diskurser respektive en form av dispositif, utan att konstruera 
dessa två perspektiv som separata teorier i avhandlingen. Istället ser jag dis-
kurser och dispositif som två övergripande aspekter som ger ytterligare 
stadga och djup åt sexualsynen som fenomen. Hit räknas det språk och dess 
roll för kommunikationen, de såväl praktiska som teoretiska dimensionerna 
med alla sina maktrelationer och kunskaper som kännetecknar handlande 
och förståelse av handlandet, samt slutligen som en del av benämningen av 
konkreta identiteter, relationer och skeenden (Fairclough, 2010; Foucault, 
2020a; Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Jag kommer i den avslutande 
diskussionen i denna avhandling därför att knyta an till begreppen diskurs 
och dispositif, i relation till särskilda samhälleliga fenomen och med mål-
sättningen och förhoppningen att detta bidrar till en fördjupad, övergri-
pande inramning. 

Ungdom, sexualitet, samhälle – en bakgrund 
Föreliggande avsnitt inleds med en diskussion avseende ungdom som be-
grepp och fenomen. Unga är en grupp i samhället som ofta tillskrivs idéer 
och föreställningar om hur samhället bör formas. De unga symboliserar ofta 
framtidens medborgare och konstrueras som bärare av den framtida sam-
hällsutvecklingen. Ofta inkluderas även sexualiteten som en parameter i för-
ståelsen av unga som framtidens medborgare, både i allmänhet och i det 
empiriska underlaget i synnerhet.  

I den här texten kommer jag att uppehålla mig vid en rad centrala 
social- och sexualpolitiska drag i Sverige och internationellt avseende unga 
och sexualitet. Syftet är att bredda och fördjupa förståelsen av rådande 
social- och sexualpolitiska drag som präglar synen på unga och sexualitet. 

Ungdom och samhälle 
Begreppet ungdom avser att fånga en särskild grupp medborgare i sam-
hället. Det som kännetecknar unga är att individerna befinner sig i en fas i 
livet då identitet, kropp, intellekt och sexualitet befinner sig i en särskilt 
dynamisk utvecklingsfas. Den unga är ännu inte vuxen men samtidigt inte 
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heller längre ett barn. Ungdomen kan ägna sig åt aktiviteter som även vuxna 
ägnar sig åt, men utan att av det omgivande samhället automatiskt anses ha 
uppnått den mognad som krävs. Med stöd i diskursbegreppet (Fairclough, 
2010; Winther Jörgensen & Phillips, 2000) är det därför möjligt att tala om 
ungdomsgruppen som en samling individer som omgivningen beskriver på 
ett givet sätt, som attribueras vissa egenskaper och som vuxenvärlden be-
möter på bestämt vis. Det råder vidare en maktaspekt (Foucault, 2002a), då 
det alltså finns en vuxenvärld som på en övergripande samhällsnivå äger 
större auktoritet än de unga. Det inkluderar kunskaper ur ett brett perspek-
tiv, exempelvis sådana som tillägnas via utbildningssystemen liksom även 
en livserfarenhet, men också möjligheter att praktiskt utöva vissa hand-
lingar som för unga begränsas av exempelvis lagstadgade åldersgränser eller 
finansiellt utrymme.  

På liknande sätt som jag beskriver sexualiteten i inledningskapitlet så 
kan ungdom som fenomen betraktas ur åtminstone tre olika perspektiv. Det 
första perspektivet är strikt fysiologiskt eller biologiskt och innebär kropps-
liga förändringar kopplade till pubertet och könsmognad. Utifrån ett psy-
kologiskt perspektiv är det vidare möjligt att fokusera den kognitiva ut-
vecklingen, som inbegriper exempelvis abstrakt tänkande, metakognition, 
logik, minnesförmåga eller språk (Hwang & Nilsson, 2019).  

Det tredje perspektivet, som denna avhandling tar som avstamp, rör 
den socioemotionella utvecklingen och innefattar aspekter som moralut-
veckling, identitetsutveckling, risktagande eller förhållningsätt och normer 
avseende sexualitet (Hwang & Nilsson, 2019). Inom detta synsätt finns 
även individens relation till sin sociokulturella omgivning med påbud om 
önskvärda beteenden, identitetsskapande symboler och aktiviteter som för-
enar individer i gemenskaper (Lalander & Johansson, 2017). Det är här som 
samhället träder in och tillskriver unga människor som grupp symboler och 
identiteter för att begripliggöra gruppens existens. Jag menar att det är 
också här som det socialkonstruktionistiska perspektivet (Burr, 2015) blir 
som tydligast. Ungdom, eller unga som grupp är inte en naturgiven kategori 
med klara avgränsningar, karaktäristika eller historia. Det är konstruerad 
kategori som ofta fungerar som samhällets projektionsyta, med syfte att visa 
vad som är tillåtet eller önskvärt respektive oönskat och i behov av discipli-
nering inför det framtida medborgarskapet (Helmius, 2004). Det är också 
här som en dikotomi mellan det som anses som önskade och eftersträvade 
och som oönskade och förkastliga uttryck för sexualiteten på allvar blir en 
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fråga för samhället att engagera sig i. Det är ett perspektiv som därmed 
ligger i linje med den radikala teorin för sexualitetspolitik (Rubin, 2011).  

En annat exempel på en etablerad teoretisk förståelseram som präglar 
synen på ungdomsutvecklingen tar avstamp i ett utvecklingspsykologiskt 
perspektiv och härstammar från Erik Homburger Erikson och hans psyko-
analytiskt influerade förståelse av människan. Enligt detta synsätt är män-
niskans utveckling kontinuerlig men med enskilda livsuppgifter som måste 
lösas innan individen kan gå vidare. Ungdomsåren sägs här präglas av kon-
flikten mellan identitet och rollförvirring. Om den enskilde framgångsrikt 
formar en framtidstro undgår hen en tudelad jag-bild och en negativ fram-
tida identitet (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). Ungdomsåren de-
las här in i flera faser: pre-, tidig, hög- och sen-adolescens som alla sägs 
fånga separata kognitiva och socioemotionella utvecklingsfaser med egna 
kännetecken. Faserna inbegriper pubertetens inträde och starten på en fri-
görelseprocess till bygge av en egen identitet (Lalander & Johansson, 2017).  

Denna syn på ungdomen har kritiserats då det ansetts vara alltför evo-
lutionistiskt. Utvecklingsfaserna kopplas ofta till värderingar i ett samhälle 
med heterosexualiteten som norm. Samhället disciplinerar och belönar unga 
som lärt sig samhällets värderingar och som agerar i linje med kulturens 
villkor, eller som annorlunda uttryckt finner sig i samhällets disciplinering. 
Mognad, ett annat exempel på ett socialt konstruerat fenomen, tolkas strikt 
som normalitet och en anpassning till önskade och eftersträvansvärda bete-
enden. Men Lalander och Johansson (2017) inskärper att ungdom är ett 
flytande begrepp, som präglas av föränderlighet. Det är därmed inte möjligt 
att fånga ungdomsfenomenet och ge det en rättvis beskrivning. 

Utvecklingspsykologins linjära modell, som i stället pekar på en till-
tagande grad av mognad på vägen mot en stabil och fast identitet, låter på-
skina att utvecklingen sker konfliktfritt och på ett förutsägbart sätt. Mo-
dellen tar emellertid inte hänsyn till den särskilt i dagens senmoderna sam-
hälle rådande flexibiliteten i att välja och forma sitt liv och de möjligheter 
som existerar (Giddens, 1997). Det är också i detta sammanhang som ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv (Burr, 2015) framträder med en klarhet 
som visar att ingen ungdomstid, eller generation, är en annan lik. Dessutom 
är det också möjligt att i detta sammanhang tillämpa sociala representat-
ioner och dess specifika begrepp förankring och objektifiering (Moscovici, 
2000). Jag menar att olika uttryck som tillskrivs ungdomar, och som också 
kopplas till sexualitet eller det som samhället definierar som socio-sexuella 
problem, blir föremål för en förankrings- och objektifieringsprocess. Syftet 
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blir, som Moscovici (2000) beskriver saken, att möta något för vuxenvärl-
den obekant och störande samt att så småningom finna sätt att förhålla sig 
till det. När det etableras blir det begripligt och slutligen en del av en allmänt 
vedertagen commonsense.  

Att vara ung är alltså att vara stadd i förändring. Livet kretsar i mångt 
och mycket runt självständighet och grupptillhörighet, relationen till kol-
lektivet och till sig själv. Unga söker tillhörighet och intimitet men också 
frihet och ensamhet. Allt detta innebär att ungdomsåren präglas av starka 
känslor och uttryck för osäkerhet, protest eller längtan. I detta sammanhang 
blir det särskilt intressant att studera sexualitetens roll. Det jag intresserar 
mig för är de diskurser och dispositif som konstrueras av den omgivande 
vuxenvärlden och samhället, och som Lalander och Johansson (2017) be-
skriver överför såväl sina fantasier som sina värsta skräckvisioner på.  

Det finns även en vidare, intressant aspekt på ungdomens roll i sam-
hället och ungdomens uttryck som alltså kan upplevas som svårbegripliga 
innan de ges en förklaring. Ungdomar står ofta för någon form av uttryck 
för spänningar och konflikter i ett samhälle. Det kan röra sig om allt ifrån 
klädstil och kulturell tillhörighet till politiska åsikter och värderingar om 
livet i stort. Sexualitet utgör här en spännande synvinkel, som mot bakgrund 
av den brittiske sociologen Anthony Giddens tankar om plastisk, formbar 
sexualitet och rena relationer med tydligt uttalade målsättningar och behov 
att bekräfta kan studeras som en form av val, tillhörighet, värdering eller 
grupptillhörighet. Giddens (1997) hävdar att det senmoderna samhället i 
tilltagande grad präglas av föränderlighet och dynamik. Mänskliga aktivi-
teter kopplas bort från tid och rum. De är inte lika beroende av olika livs-
faser och sexualiteten formas relativt fritt av den enskilde med stort ut-
rymme för uttryckssätt. Den mellanmänskliga relationen, vilket inkluderar 
sexualitet, bygger idag i högre grad i stället på ett slags överenskommelse 
mellan individer. Här vägs vinster och kostnader mot varandra och relat-
ionen fungerar som ett medel att uppnå ett önskat mål (Giddens, 1992).  

När sexualitet blir en form av normbrott eller protest mot ett ur sam-
hällets horisont önskvärt men för individen begränsande tillstånd kan kon-
flikter uppstå. Det är här som sexuella dikotomier (Rubin, 2011) eller soci-
ala representationer (Moscovici, 2000) kan framträda med all sin tydlighet 
och skapa spänningar men också sätta förändringsprocesser i rörelse som 
kan ge en föraning om den framtida utvecklingen. Det är också mot denna 
bakgrund som jag kort också vill uppehålla mig vid den övergripande soci-
alpolitiken och sexualpolitiken. Samhälleliga, politiska processer har till 
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syfte att disciplinera och styra unga samt deras sexualitet vilket ger möjlig-
het att synliggöra konflikter, pågående eller framtida, och skönja en rå-
dande sexualsyn. 

Ungdomssexualiteten, samhället och nationen 
Historiskt och internationellt sett har sexualupplysning och sexualundervis-
ning motiverats med någon form av samhälleligt sanktionerad önskan. Zim-
mermann (2015) ger en rad exempel på hur det har sett ut i ett historiskt 
perspektiv på olika håll i världen. Så handlade det i exempelvis förkrigsti-
dens Österrike om minskad efterfrågan på så kallad promiskuitet. Men på 
samma gång som sexualundervisningen skulle introduceras i landet restes 
det röster som beskrev försöken som ett hot mot rådande ideal och värde-
ringar. Medan den påstådda faran i Österrike rörde främst idén om det ho-
tade moderskapet, så beskrevs sexualundervisningen i México som en sam-
mansvärjning mot den sociala stabiliteten och i Kanada som en alltför lätt-
vindig förskjutning från ansvar från hem till skola för en så pass vital fråga 
för samhället som medborgarnas sexuella förehavanden.  

Sexualundervisningen har även tidigt utkristalliserat sig som en poli-
tisk fråga. Bland socialister runt om i världen betraktades sexualundervis-
ningen historiskt som ett hot mot engagemanget i revolutionen medan man 
i det nazistiska Tyskland och fascistiska Italien såg sexualundervisningen 
som ett hot mot den överlägsna vita rasen. En alltför stor betoning på det 
individuella ansvaret, kombinerat med påstådda konsekvenser som ökat an-
tal utomäktenskapliga relationer sades leda till att kraften i och dominansen 
av den vita populationen helt enkelt riskerade att tillintetgöras (Zimmer-
mann 2015).  

Även Sverige präglades redan med start under 1800-talet av liknande 
politiska tankegångar, kopplade till idéer om nationen. Befolkningsfrågan 
relaterades exempelvis till rasmystik, socialdarwinism eller hotbilder av 
frammyllrande människoskaror från öst. En stark nation sades kräva starka 
människor, där sundhet, styrka, rationalitet, vilja att underordna sig den 
oförnuftiga kroppen och den förnuftiga samhällskroppen blev definitionen 
av ett framtidsland. De unga beskrevs i egenskap av nationens framtid sam-
tidigt som slappa och håglösa som följd av hemligt masturberande och sam-
hället som plågat av prostitution, sexuell avvikelse, sexualbrott och psyko-
pati. Något var tvunget att göras med barnet, denna symbol för framtiden, 
så att den rätta sortens kropp avlades fram för samhällets överlevnads skull 
(Johannisson, 1997; Hirdman, 2010).  
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Under efterkrigstiden och i kölvattnet av nazisternas omänskliga 
krigsförbrytelser växte det fram en alltmer tillåtande och öppen syn på sex-
ualitet i västvärlden, som i till exempel Tyskland innebar mer betoning på 
relationer, äktenskap och föräldraskap och mindre fokus på den sexuella 
risken. Men en fokus på familj och nation tycktes ändå kvarstå och även 
befästas, som i exempelvis USA där stabila familjer sågs som förutsättningen 
för en stabil nation (Zimmermann, 2015). 

Ett annat perspektiv beskriver till exempel Rothmüller (2018), som 
visar hur ett modernt, västerländskt land som Luxemburg präglas av en 
samhällelig syn på sexualitet där muslimer och katoliker konstrueras som 
varandras motsatser. Här uppstår en dikotomi mellan å ena sidan den se-
kulära, liberala, toleranta, demokratiska och progressiva luxemburgaren 
och å den andra den förment sexuellt reaktionära, intoleranta och konser-
vativa migranten (jmf Johannisson, 1997). Processen beskrivs som 
”ethnicization of sexuality and sexualisation of etnicity” (Rothmüller, 
2018, s. 371), där sexuella attityder främst anses vara länkade till etnicitet 
och nationellt medborgarskap. Bialystok och Wright (2019) visar på en lik-
nande ansträngning att forma en ”kanadensiskhet” med efterföljande spän-
ningar mellan etnicitet, religion och nationell identitet ända in i Kanadas 
sexualundervisning, samtidigt som Shchurko (2018) menar att den be-
larusiska sexualundervisningen skapar bilden av en medborgare som per 
definition är heterosexuell, lever i monogama äktenskap, tillhör en vit me-
delklass och verkar för nationens bästa.  

Bredström och Bolander (2018) beskriver utifrån en nordisk kontext 
hur svenskhet i ett undervisningsmaterial från Riksförbundet för sexuell 
upplysning (RFSU) likställs med goda värderingar och jämställdhet. Detta 
samtidigt som materialet både låter påskina att sexuella normer är socialt 
och kulturellt konstruerade och tillbakavisar kulturens relevans för sexua-
litet. Undervisningsmaterialet avspeglar en blindhet för en specifikt svensk 
utveckling med en syn på sexualitet som fram till 1980-talet präglades av 
en multikulturell ideologi, till ett numera dominerande ny-assimilatoriskt 
perspektiv med betoning på kulturella skillnader. Här konstrueras sexuali-
tet som ett socialt problem länkad till migration och som löses med hjälp av 
sexualundervisning. Även Reimers (2017) pekar på hur det svenska sam-
hället med hjälp av skolans sexualundervisning formar idéer om en enhetlig 
nation och dess medborgare. Här ställs hbtq-personer i ett motsatsförhål-
lande till så kallat intoleranta migranter och idéer om sexualitet, nation och 
skolans uppdrag länkas till varandra. Sverige konstrueras som ett land vars 
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befolkning i likhet med vad Bolander och Bredström (2018) skriver påstås 
ha lämnat förlegade och konservativa värderingar bakom sig men som ak-
tualiseras på nytt genom migrationen.  

Att hbtq-frågor får en särskild betydelse i sammanhanget beskriver 
både Reimers (2017) och Zimmermann (2015) som ett uttryck för det som 
Puar (2007) kallar för homonationalism. Det handlar om ett fenomen där 
samhället skapar ett homosexuellt subjekt som inte längre exkluderas från 
nationsbygget utan i stället närmast förutsätts i ett framgångsrikt samhälle. 
Men homotoleransen fordrar alltjämt en vit överhöghet och fungerar som 
ett sätt att distansera exempelvis muslimer från idéer om det påstått tole-
ranta landet (Puar, 2007). Reimers (2017) menar att den centrala idén i 
detta sammanhang utgår ifrån att homofobi och sexism konstrueras som 
nya, individuella fenomen som alltså anses ha kommit via migrationen.  

Samtidigt påstås den svenska synen karaktäriseras av en genomgri-
pande och inneboende tolerans gentemot hbtq-personer. I denna process 
spelar historiska referenser eller strukturella tolkningsramar en begränsad 
roll (Reimers, 2017). Även det nordiska Finland präglas av en syn som ett 
samhälle med öppna sexuella värderingar jämfört med migrantens ur-
sprungsnation där den påstått finska synen görs till det naturliga, univer-
sella, sekulära och objektiva (Honkasalo, 2014). 

Bang Svendsen (2017) kopplar den konstruerade dikotomin mellan 
migrant och ursprungsmedborgare till den dikotomi som präglar synen på 
unga och sexualitet som över lag antingen liberal eller konservativ (Jones, 
2011a). Den konservativa synen kännetecknas av en tydligt religiös, medi-
cinsk eller familjeorienterad auktoritet, som betonar heterosexualitet, re-
produktion, äktenskap som sexualitetens givna plats och en strikt binär 
tolkning av kön och könsroller.  

Sexualitet kopplas ofta till risk och hot om bestraffningar medan sex-
uella uttryck som onani, samkönad sexualitet, sexualitet hos medborgare 
med en begränsad funktionalitet eller en allmänt sexuell mångfald anses 
vara förkastliga. Avhållsamhet blir ett ideal och upplysning om sexualitet 
hanteras restriktivt och begränsas. Den liberala synen kan på liknande sätt 
fokusera på risk men ger samtidigt utrymme för individen att välja, ta an-
svar och kontrollera sin sexualitet. Upplysning om sexualitet är påbjuden 
främst i syfte att bidra till personlig mognad och i förlängningen goda, 
sunda relationer i ett sexuellt öppet, bejakande och tolerant samhälle (Jones, 
2011a). Toleransen fungerar i detta specifika sammanhang som signum för 
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Väst, med den i denna del av världen rådande synen på sexualitet som något 
apolitiskt, naturgivet och objektivt (Bang Svendsen, 2017). 

Som en avslutande reflektion menar jag att även relationen mellan 
unga, sexualitet och nationen hör hemma inom ramen för ett socialkon-
struktionistiskt tankesätt (Burr, 2015). Här framträder en situation med en 
diskurs, en foucaldiansk dispositif med all sin maktrelation mellan två sam-
hällssfärer och som inbegriper en dikotomi (Rubin, 2011) i form av en upp-
fattning om en god och en dålig sexualitet. Den påstått goda sexualiteten 
tillskrivs den individ som hör hemma i nationen, eller som anses höra 
hemma i den. Den som i stället är främlingen tillskrivs ur sexuellt hänseende 
hotfulla karaktärsdrag och anses vara ett oönskat inslag i den nation som 
ska byggas. På liknande sätt kan okända eller nya sexuella uttryck tillskrivas 
främlingen, där förankrings- och objektifieringsprocessen utifrån teorin om 
sociala representationer (Moscovici, 2000), samtidigt som samhället odlar 
bilden av att vissa egenskaper som står i motsats till det nya eller främmande 
(jmf synen på sexuell läggning och homofobi ovan). 

Socialpolitik – en bakgrund 
Syftet med den moderna, svenska socialpolitiken kan sammanfattas som så-
väl individens välfärd och nytto- eller lyckoupplevelse som samhällets och 
produktionens mål att maximera nyttan för samtliga medborgare (Olofs-
son, 2007). Utifrån ett annat perspektiv kan syftet beskrivas som att tillför-
säkra människorna drägliga levnadsförhållanden genom att lösa sociala 
problem (Elmér, 1994). Socialpolitiken bygger sålunda på att lösa problem 
på en samhällelig nivå. Hit räknas till exempel förutsättningarna för indivi-
ders grundläggande försörjningsbehov eller bostadstillgång. Den bygger 
även på att lösa problemen på en individuell nivå. Hit räknas i sin tur livs-
aspekter som sjukdom, åldrande eller funktionsnedsättning (Elmér, 1994). 
Främst efterkrigstidens socialpolitik i västvärlden och Sverige byggde på 
nationalekonomiska teorier om den liberala marknadens självreglerande 
förmåga. Men till exempel perioder av arbetslöshet och individens förlust 
av sin försörjning visade dock på att det krävs vissa statliga interventioner 
(Olofsson, 2007). 

Familjepolitiken är ett exempel på en socialpolitisk åtgärd som avser 
att tillgodose samhällets och människors objektiva behov. I många länder 
fokuserar den också på specifika befolkningspolitiska åtgärder och jäm-
ställdhet mellan könen. Befolkningspolitiken, en annan socialpolitisk 
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åtgärd, inbegriper i sin tur historiskt sett familjeplaneringsåtgärder och sex-
ualupplysning (Elmér, 1994).  

I Sverige aktualiserades befolkningspolitiska frågor under 1930-talet 
i och med befolkningskommissionen (Hirdman, 2010). Kommissionens till-
komst föranleddes av den så kallade krisen i befolkningsfrågan, det vill säga 
den i samhällets ögon alltför låga nativiteten. Den svenska staten sjösatte en 
rad reformer tänkta att ekonomiskt underlätta för blivande och nyblivna 
mödrar för att på så sätt öka antalet nyfödda. Samtidigt hävdade staten 
vikten av frivillighet i föräldraskapet, den fria tillgången till preventivmedel 
samt tillgången till laglig abort. Den sistnämnda åtgärden blev dock fri först 
under 1970-talet som följd av en radikal förändring i synsätt i det svenska 
samhället, vilket banade väg för jämställdheten som politisk fråga (Hird-
man, 2010; Elmér, 1994).  

Ovanstående genomgång visar på hur idén om en välfärd som bygger 
på individens objektiva behov, nytta och lycka i kombination sammanstrå-
lar med idén om att det är samhällets uppgift att lösa sociala problem, med 
föreställningen om de subjektiva behoven. Sexualitet och familjebildning 
sågs således tidigt som en fråga för samhället men också som en fråga om 
den enskildas val och frihet. 

Ett annat perspektiv på socialpolitik är dess direkta eller indirekta 
motiv, vare sig det rör sig om stat och samhälle eller om individen. Olofsson 
(2007) beskriver bland annat samhällets strävan efter ordning och kontroll 
som garanten för upprätthållandet av sin stabilitet genom det samtidiga 
upprätthållandet av traditionella ideal och normer i synen på familjebild-
ning. Socialpolitiken och dess syn på särskilt familjen som samhällets grund-
bult blir med andra ord ett sätt att skapa samhällelig stabilitet. En realitet 
särskilt viktig när marknaden inte lyckas skapa välfärd genom att ge famil-
jen och individen stöd vid samhällsomvandlingar. I Sverige dominerar en 
standardtrygghetsmodell, initierad av makarna Alva och Gunnar Myrdal 
under 1930-talet, med riktade socialpolitiska insatser och behovsprövning 
(Olofsson, 2007). Det sociala arbetet i landet har sedan dess utvecklat en 
syn på individen som bygger på en normativ grund. Denna baseras i sin tur 
på idéer om hur samhälle, familj och individ ska leva i och för ett stabilt 
samhälle (Svensson, 2007). 

Avslutningsvis vill jag kort nämna att det faktum att sociala problem 
ofta kopplas till ungdomar som grupp eller till ungdomstiden finner sin för-
klaring i kulturella och religiösa föreställningar som genomsyrar ett sam-
hälle (Ohlsson & Swärd, 1994). Det är när unga bryter mot den rådande 
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moralen och de normer som talar om hur man bör leva som de unga börjar 
uppfattas som problem. Precis som jag beskrivit saken i inledningskapitlet 
så är det ursprungligen skolan och sedermera det ur skolan avknoppade 
sociala arbetet som tagit sig an arbetet med sociala problem relaterade till 
unga.  

Det är på så sätt ungdomen, i egenskap av skolans ansvar, som tidigt 
hamnat i fokus för både de problemdefinitioner som kommit till stånd och 
de problemlösningar som presenterats. Ohlsson och Swärd (1994) kopplar 
detta bland annat till den normbrytande karaktären av att vara ungdom. 
Jag tolkar detta som att det är i ungdomsåren som nya trender skapas, nor-
mer och makt utmanas och unga prövar alternativa sätt att vara i sökandet 
efter sin identitet (jmf Hwang & Nilsson, 2019; Havnesköld & Risholm 
Mothander, 2009). I den fortsatta framställningen kommer jag att för ett 
ögonblick särskilt ägna mig åt sexualitet och en politik som kopplas till sex-
ualitet som socialt problem.  

Sexualpolitiken i Sverige 
Den svenska socialpolitiken har under den senaste hundraårsperioden haft 
en nära relation till människans sexualitet. Hit räknas den fria barna- och 
mödravården men också i vidare bemärkelse såväl allmänna försäkringssy-
stem som bostadspolitik, vars syfte har varit att ge stöd åt familjer och för-
säkra sig om en återväxt i befolkningen (Hirdman, 2010; Bäckman, 2003). 
Bergenheim (1994, i Bäckman, 2003) beskriver hur idéer om det goda livet, 
med begrepp som hälsa och hygien som metaforer för hur samhället skulle 
bekämpa det sjuka och det svaga (Bergenheim, 1994, i Bäckman, 2003), 
kombinerades med idéer om den friska och den nya människan. Hon skulle 
underordnas den livsdugliga, förnuftiga samhällskroppen (Johannisson, 
1997). Den övergripande tanken var att skapa hälsa hos befolkningen men 
också att avgöra vem som skulle få barn, när eller under vilka omständig-
heter. Hit räknas såväl den svenska abortlagstiftningen och sterilitetsla-
garna men också senare års lagar om könsneutrala äktenskap, adoptions-
lagstiftningen eller föräldraförsäkringen (Edenheim, 2015; Hill, 2015; Hird-
man, 2010). Detta slags politik, som tydligt definierar svensk social- och 
sexualpolitik, benämndes av Foucault som biopolitik. Biopolitikens uppgift 
var att vetenskapligt studera och politiskt styra sexualitet men också hälsa 
i en vidare bemärkelse (Foucault, 2002a).  

Mot bakgrund av ovanstående är sexualitet en central del i allt soci-
alpolitiskt arbete. Det är via sexualpolitiken som specifika problem 
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relaterade till sexualitet – socio-sexuella problem - konstrueras, identifieras 
och löses. Och på liknande sätt som socialpolitiken idag är individualiserad 
så blev också sexualpolitiska åtgärder individualiserade. Bäckman (2003) 
konstaterar att graviditeter, aborter, övergreppsrelaterade problem och sex-
uellt överförda infektioner idag konstrueras som främst ett individuellt pro-
blem och ansvar.  

Det är i det perspektivet som den samhälleligt sanktionerade sexual-
undervisningen kommer in i bilden. Dess ramar och mål kan sägas vara att 
förebygga och hantera konsekvenserna av sociala och sexuella problem. 
Syftet i dag är, vill jag hävda, kanske inte längre att ”inte skapa bara barn, 
utan bra barn” (Hirdman, 2010, s. 144) utan mer av den så kallade etiska 
sanering av sexualiteten så som Hirdman (2010, s. 150) beskriver saken. 
Utifrån dagens situation formuleras frågorna dock på andra sätt än tidigare 
men disciplineringen och normeringen kvarstår. Det är därför som studier 
av hur ungas sexualitet konstrueras och beskrivs kan ge svar på frågan om 
den rådande sexualsynen. Blicken bör riktas mot de diskurser och den dis-
positif som belyser uttalade syften med i det här fallet den svenska sexual-
undervisningen tillskrivs. Det är med andra ord avhandlingens mål att iden-
tifiera samtida frågeställningar som skulle kunna relateras till idéer om ett 
slags etisk sanering.  

Samhällets disciplinering av ungas sexualitet 
Det finns ett starkt samhälleligt engagemang för ungas sexualitet inom flera 
områden. Det är ett engagemang som bygger på omsorg, omtanke och idéer 
om hur hälsa och sexualitet bäst främjas. Men det handlar också om pro-
blemformuleringar och normer kring sexualitet som anses vara viktiga för 
ett fungerande samhälle. Belägenheter som anses vara i behov av samhälls-
åtgärder för att förebygga sociala och sexuella problem är till exempel fö-
rekomsten av sexuellt överförda infektioner, sexuell utsatthet bland unga 
eller bristande jämställdhet mellan könen.  

Lagstiftningen utgör ett verktyg att visa samhällets sexualsyn och för-
hållningssätt till sexualitetsrelaterade problem. Sexuellt överförda infekt-
ioner styrs av Smittskyddslagen, den sexuella utsattheten av bland annat 
Brottsbalken och jämställdheten av exempelvis Antidiskrimineringslagen. 
Brottsbalken slår i den i allmänt tal så kallade ”byxmyndighetslagen” (SFS 
1962:700) fast att, ”(d)en som, med ett barn under femton år, genomför ett 
samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens 
allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i 
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lägst två och högst sex år”. Detta är ett exempel på hur samhället sätter en 
skarp gräns i ålder men även en norm för när en ung person anses kunna 
vara kapabel att ta ställning och samtycka till sexuella handlingar. Men det 
är också ett bevis på att juridiken spelar en central roll i disciplineringen av 
sexualiteten.  

En annan form av samhälleligt ställningstagande för att motverka so-
ciala problem hos unga och i relation till sexualitet kan exemplifieras med 
offentligt finansierade ungdomsmottagningar (Region Dalarna, 2020). Vi-
dare genererar svenska myndigheter kunskap om unga och sexualitet genom 
olika undersökningar. Kunskapen pekar på definitioner av för samtiden ak-
tuella sociala och sexuella problem att lösa. Under den senaste femårspe-
rioden visade exempelvis Folkhälsomyndigheten (2017) att unga mellan 16 
och 29 år förvisso har en god relation till sin sexualitet men efterfrågar mer 
kunskap om genus, hbtq-frågor och hur man skapar goda relationer. Barn-
ombudsmannen (2021) har tagit fram kunskap om pornografins inverkan 
på unga medan Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
(MUCF) beskriver ungas erfarenheter av sexuella trakasserier i utbildnings-
miljöer (2020). Ovanstående visar att ungas sexualitet är en ständigt le-
vande fråga i samhället som därmed placerar den unga i en central position 
i det gemensamma samhällsbygget.  

Skolans arbete grundat på Skollagen och läroplanen är ett annat, kon-
kret exempel på hur samhället dels definierar sociala och sexuella problem 
hos unga, dels sätter normer för hur sexualiteten bör formas och regleras. 
Inom denna sfär formuleras en rad behov av att begränsa ett spektrum av 
sexuellt relaterade risker och ohälsa, lösa sociala och socio-sexuella pro-
blem, främja hälsa, stärka jämställdhet mellan könen samt synliggöra mi-
noritetsgruppers behov av erkännande och hälsofrämjande insatser.  

Sexualundervisningen ges här sålunda en given position som en mek-
anism att implementera samhällets disciplinering. Målet är att forma ungas 
sexualitet inför ett liv i ett framtida samhälle. Att skolan blev och alltjämt 
är den främsta platsen för undervisning i sexualitet ska tolkas som att det 
är i skol- och ungdomsåren som det anses finnas bäst förutsättningar att 
bedriva ett samhälleligt och politiskt planerat och styrt bildnings-, hälso- 
och påverkansarbete (Lindgren & Backman Prytz, 2021; Bäckman, 2003; 
Johannisson, 1990). Det är därmed som ett uttryck för den politiska viljan 
att styra och påverka ungas sexualitet som även de konkreta läroplanernas 
skrivningar och utformningen av sexualundervisningen ska läsas.  
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I läroplanerna återfinns formuleringar som återspeglar samhällets 
uppfattning om hur den unge i egenskap av framtidens sexuella medborgare 
ska danas. En sådan formulering slår fast att unga ska ”återkommande (…) 
möta frågor som rör sexualitet, samtycke och relationer” (SKOLFS 2021:5). 
Skrivningen kan tolkas som ett tydligt ställningstagande till att unga har och 
ska ha en sexualitet och att sexualiteten är en viktig beståndsdel i ett sam-
hälle. Men man slår även via integreringen av samtyckesbegreppet fast att 
samtycke är en förutsättning för den önskvärda sexualiteten.  

Sexualundervisningen ska utifrån en annan formulering i läropla-
nerna ”främja alla elevers hälsa och välbefinnande samt stärka deras förut-
sättningar att göra medvetna och självständiga val”. Skrivningen placerar 
den svenska hållningen i den liberala fåran med en tillåtande och ansvarsfull 
sexualitet. Men skrivningen visar också tydligt att sexualitet görs till ett in-
dividuellt ansvar att bära. De unga ges detta ansvar, vilket i sig också kan 
ses som ett stärkt argument för existensen av en samhälleligs sanktionerad 
sexualundervisning.  

Ytterligare en formulering slår fast att ”maktstrukturer kopplade till 
kön och hedersrelaterat våld och förtryck kritiskt granskas” samt att ele-
verna ska ges möjlighet att ”utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur re-
lationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang, bland 
annat i pornografi” (SKOLFS 2021:5). De samhälleliga ambitionerna lan-
dar här på närmast detaljnivåer men fångar också samtidens problemfor-
muleringar och tolkningar av hur samhället ska förhålla sig till sin samtid. 

Avslutande tankar om sexualsyn som begrepp 
Ordet syn, som i det sammansatta ordet sexualsyn, definieras med stöd i 
Svenska Akademiens Ordbok som ”sättet att se på ngn l. ngt, ofta liktydigt 
med: synsätt l. betraktelsesätt l. mening (…) l. uppfattning” (SAOB, 2021). 
Användningen av ordet syn i form av en ändelse i sammansatta ord är ett 
relativt vanligt grepp inom det svenska språket. Svenska Akademiens Ord-
böcker ger exempel på en rad sammansatta ord där begreppet syn ingår, 
som i helhetssyn, livssyn, människosyn eller samhällssyn. Exempelvis be-
greppet människosyn förklaras som ”(ngns) syn på människorna” (SAOB, 
2021) som även används inom vetenskapligt arbete. I till exempel Karde-
mark (2012) studeras människosynen applicerat på hälsobegreppet i 
svenska hälsomagasin under två tidsperioder med cirka ett hundra år emel-
lan. I Artéus (2010) undersöks den gustavianska människosynen i en studie 
av Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok med syfte att bland annat beskriva 
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den dåtida synen på den mänskliga naturen i termer av ont och gott, medan 
Andersson (2019) granskar den människosyn som återges i rapporter från 
Svensk Biblioteksförening och Kungliga biblioteket, med fokus på hur båda 
institutionerna framställer sig själva gentemot sin omgivning.  

Ett begrepp som ligger nära den här avhandlingens tema är begreppet 
barnsyn, som används bland annat inom pedagogisk forskning. Johansson 
(2011) använder begreppet barnsyn i en kunskapsöversikt gällande pedago-
gisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan. Här ges begreppet barn-
syn ett eget kapitel och definieras som ”hur vuxna uppfattar, bemöter och 
förhåller sig till barnen som personer” (Johansson, 2011, s. 58). I en tidigare 
studie av samma författare (Johansson, 2003) beskrivs barnsyn ytterst 
handla om människosyn men med ett särskilt perspektiv på barn. Detta ex-
emplifieras med två synsätt, där barn kan ses som antingen ofullkomliga 
vuxna, human becomings, eller medmänniskor med intentioner och för-
måga till mening, human beings. Borrman och Hedemark (2015) beskriver 
i en projektrapport från Regionbibliotek Stockholms skriftserie den i bibli-
oteksväsendets verksamhetsfält särskilda sagostunden. Här utgår förfat-
tarna från samma position i frågan, nämligen huruvida barn kan ses som 
kompetenta subjekt med önskningar och tankar, eller som ännu inte färdiga 
människor men blivande vuxna som behöver fostras och formas.  

På liknande sätt kan man även ställa sig frågan huruvida unga, med 
sin sexualitet, av samhället betraktas i första hand som human becomings, 
ofullkomliga vuxna med avseende på sexualitet, eller som human beings, 
medmänniskor med intentioner och förmåga till mening (Johansson, 2003). 
Ett annat perspektiv skulle kunna uttryckas huruvida unga ses som kompe-
tenta sexuella subjekt med önskningar om sexuella erfarenheter, eller som 
ännu inte färdiga människor, men likväl blivande vuxna som kräver fostran 
(Borrman & Hedemark, 2015). 

En teori om sexualsyn och användningen av det specifika begreppet 
sexualsyn lämpar sig som jag ser det väl för att fånga samhällets socialt 
konstruerade syn på sexualitet. Min definition av begreppet sexualsyn kan 
således formuleras som: ”hur samhället uppfattar, bemöter och förhåller sig 
till unga i relation till sexualitet”.  

I min licentiatavhandling (Lukkerz, 2014) undersökte jag profession-
ellas attityder till och erfarenheter av sexualundervisning samt sexualitet, 
kön och sexuell läggning i relation till unga som lever med intellektuell 
funktionsnedsättning. Utifrån ovanstående genomgång är det möjligt att la-
borera kring begreppet funkissyn, det vill säga synen på personer med någon 
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form av funktionsnedsättning. Det som framgick i min studie då var bland 
mycket annat att sexualitet betraktas som en i grunden riskfylld aktivitet, 
där en sexualitet inom ett förhållande men även sexualundervisning sägs 
bringa trygghet och skydda från en potentiellt farlig värld ”där ute”. Det 
förblir emellertid oklart hur trygghet definieras och det framträder att om-
givningens syn på de unga avspeglar uppfattningen om dem som personer i 
potentiell farozon med behov av särskilda trygghetsskapande insatser. Mot 
bakgrund av Johansson (2003) och Borrman och Hedemark (2015) är det 
tydligt att unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning med avseende 
på sexualitet främst ses som human becomings, det vill säga ännu inte fär-
diga människor i behov av fostran. 

Vidare framgick det i Lukkerz (2014) att unga män i högre grad än 
unga kvinnor tillskrevs ett friare utrymme för sexualitet och relationer, sam-
tidigt som de unga kvinnorna granskades hårdare än de unga männen. Unga 
hbtq-personer sågs i sin tur som annorlunda och i behov av särskilda stödin-
satser, utan egen agens och i en objektposition. Den syn som återspeglades 
såg unga män som human beings och unga kvinnor och hbtq-personer mer 
som human becomings och därmed i större behov av att skyddas men också 
formas. De tankar och önskningar som de unga kvinnorna och hbtq-perso-
nerna förmedlade till personalen tenderade att väcka oro och osäkerhet sna-
rare än att de skulle uppfattas som uttryck för de ungas egen vilja och agens. 
På motsvarande sätt tystades de unga männens frågor om sexualitet och 
relationer i högre grad än de unga kvinnornas, vilket placerar de unga män-
nen i en subjektsposition genom att tystnaden indirekt tillskrev de unga 
männen en aktiv sexualitet (Lukkerz, 2014).  

Ett begrepp som sexualsyn och en särskild teori om sexualsyn har, 
menar jag, sin plats i vetenskapligt arbete. Min förhoppning är att det sam-
lade empiriska underlaget kan studeras med målet att visa på hur den sam-
tida svenska sexualsynen positionerar unga och deras sexualitet i samhället.  
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Metodologi och etiska reflektioner 

Inledning  
Det här avhandlingsprojektet, skrivet i form av en monografi, syftar till att 
utforska och beskriva den rådande samhälleliga sexualsynen i Sverige under 
det gångna decenniet, i relation till unga och sexualitet. Den övergripande 
utgångspunkten är att en analys av hur professionella inom såväl skola som 
myndigheter och civilsamhälle ser på kunskapsområdet sexualitet, samtycke 
och relationer och dess mål att lösa sociala problem kopplade till sexualitet 
– socio-sexuella problem – hos unga visar på hur samhället begripliggör 
sexualiteten och konstruerar en sexualsyn vid en given tidpunkt.  

Avhandlingens empiri består av den publicerade licentiatavhandlings-
text (Lukkerz, 2014), där personal inom svensk gymnasiesärskola och vux-
enhabilitering intervjuades om sina perspektiv på sexualundervisning. Här 
analyserades texten utifrån med den här avhandlingens syfte. Vidare bygger 
avhandlingen på analyser av offentliga dokument gällande läroplanerna för 
de flesta skolformer i Sverige (undantagna är förskolan och vuxenutbild-
ningen) inom det kunskapsområde som numera benämns sexualitet, sam-
tycke och relationer, och som infördes höstterminen 2022. I det senare har 
specifikt följande dokument valts ut och analyserats: 

• Regleringsbrev 2022 Myndighet Statens skolverk (Skolver-
ket, 2018) 

• Konsekvensutredning avseende förslag till ändringar i läro-
planer vad gäller kunskapsområdet sex och samlevnad (Skol-
verket, 2019a) 

• De remissyttranden som inkommit till Skolverket (se förteck-
ning senare i detta kapitel)  

• Skolverkets regeringsredovisning Redovisning av uppdrag 
om förslag till ändringar i läroplaner avseende kunskapsom-
rådet sex och samlevnad (Skolverket, 2019b) 

• De skrivningar som avser sexualundervisning i de nya läro-
planerna (Skolverket, 2021; SKOLFS 2021:5–11).  

 
De offentliga dokumenten inhämtades dels från öppna källor på webben, 
dels via myndigheters registratorer och analyserades senare med uteslutande 
fokus på de delar som rör sexualundervisningen.  
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Delstudie ett är alltså del i en tidigare publicerad licentiatavhandling 
(Lukkerz, 2014) och i föreliggande avhandling redovisas därför endast ka-
pitlen ”introduktion”, ”syfte och frågeställningar”, ”intervjumaterialet – en 
presentation” samt ”analys och resultat”. Detta sker i ett senare kapitel un-
der rubriken ”Delstudie 1 – sexualitetens sociala representationer”. Dessu-
tom redovisas det tidigare publicerade metodavsnittet ”fokusgruppsinter-
vjuer” senare i det här metodologikapitlet. Texten som återges i denna av-
handling är en exakt återgivning av tidigare publicerad text. Delstudie två 
är i sin tur en ny studie, genomförd under perioden 2020–2022, och redo-
visas i sin helhet under rubriken ”Delstudie 2 – sexualundervisningens sex-
uella värdehierarkier”. 

Avhandlingen – två delstudier 
Avhandlingen byggdes sålunda upp utifrån två studier som är genomförda 
med ett intervall på omkring tio år. Den första studien (Lukkerz, 2014), 
publicerad 2014, var en form av djupdykning i ett särskilt och avgränsat 
område, den kommunalt drivna gymnasiesärskolan och den regionalt 
drivna vuxenhabiliteringen, det vill säga två instanser där unga med intel-
lektuella funktionsnedsättningar befinner sig och där professionella möter 
gruppen med olika former av behov av stöd och kunskaper. Här analysera-
des personalens attityder till och erfarenheter av att bedriva sexualundervis-
ning och i ett vidare perspektiv den sexualsyn som kommer till uttryck inom 
detta område i samband med det professionella arbetet. Den andra studien 
tar i sin tur ett brett, samhälleligt grepp och fokuserar på offentliga doku-
ment rörande en nyligen genomförd reform gällande sexualundervisningen. 
Även här är syftet att fånga och beskriva sexualsynen, så som den kommer 
till uttryck i offentliga dokument från olika samhällsaktörer inom stat, kom-
mun och civilsamhälle och på en expertnivå som påverkar lagstiftningen. 

Den fortsatta redogörelsen av designvalet i avhandlingen baseras på 
en så öppen beskrivning som möjligt gällande tillvägagångssättet. Inspirerat 
av Kalman och Lövgren (2019) avser jag därför tidigt att redogöra så detal-
jerat som möjligt för relevanta aspekter som framkommit under arbetet med 
avhandlingen.   

Att studien har fått en design där praktiken kommer först och den 
övergripande, samhälleliga och politiska dimensionen i ett andra skede har 
en praktisk förklaring som vuxit fram under avhandlingsarbetets gång. Det 
är med andra ord inte ett upplägg som planerats från början. Den bygger 
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istället på två separata delstudier med några års mellanrum som fogats sam-
man till en samlad doktorsavhandling.  

Licentiatavhandlingen (Lukkerz, 2014) hade till syfte att undersöka 
personalens syn på det som då bar beteckningen sex- och samlevnadsunder-
visning. Konkret skulle personalens syn på sexualitet, könsnormer och 
heteronormen samt personalens syn på de egna förutsättningarna att arbeta 
med sex- och samlevnadsundervisningen undersökas. Unga med intellektu-
ella funktionsnedsättningar var den studerade personalens målgrupp mot 
bakgrund av att det specifika forskningsprojektet avsåg att särskilt studera 
relationen mellan professionen, unga med intellektuella funktionsnedsätt-
ningar och deras sexualitet. Forskningsprojektet genomfördes vid institut-
ionen för socialt arbete, fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö universi-
tet, med en tvåårig finansiering och målet att ta ut en licentiatexamen. Det 
fanns emellertid redan från början informella planer på att forskningspro-
jektet skulle fortsätta med vidare delstudier och nya forskningsfrågor samt 
att forskningsprojektet skulle byggas ihop med dessa tilltänkta delstudier 
för att på så sätt utgöra en sammanhållen enhet mot en doktorsexamen. 
Projektets planerade fortsättning föll dock på att förlängd finansiering inte 
medgavs. Forskningsprojektet avslutades således 2014 i och med publice-
ring och en licentiatexamen år 2014 vid Malmö Universitet. Jag gavs efter 
några års annan verksamhet såväl inom som utanför akademin möjlighet 
att fortsätta forskarutbildningen vid institutionen för juridik, psykologi och 
socialt arbete vid Örebro Universitet, med start hösten 2020.  

Situationen innebar en rad ställningstaganden. Den centrala frågan 
tidigt i processen blev huruvida jag skulle fortsätta på det spår som det tidi-
gare forskningsprojektet haft, med en inkorporering av licentiatavhand-
lingen i den samlade avhandlingen, eller huruvida en ny studie med en ny 
frågeställning skulle genomföras. Jag bestämde mig tidigt för att jag på nå-
got sätt ville inkorporera licentiatavhandlingen i det fortsatta avhandlings-
arbetet och bygga på det publicerade materialet, i kombination med ny em-
piri för att på så sätt åstadkomma en sammanhållen avhandling.  

Planeringsstadiet innebar vidare en rad mer specifika frågor att ta 
ställning till. En av frågorna var om jag skulle fortsätta att undersöka pro-
fessionella som möter unga med intellektuella funktionsnedsättningar eller 
om inte, vilka gemensamma nämnare fanns det mellan licentiatavhand-
lingen och mina nya forskningsintressen? Vid det laget blickade jag tillbaka 
på en egen, mångårig process och intellektuella utveckling, med en rad nya 
kunskaper och vidgade perspektiv utöver ett intresse för studier av 
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sexualitet i relation till intellektuella funktionsnedsättningar. Jag landade 
slutligen i en breddad inriktning. De gemensamma nämnarna mellan licen-
tiatavhandlingen och mina fortsatta forskningsintressen som utkristallisera-
des i planeringsfasen av det sammanhållna avhandlingsprojektet under hös-
ten 2020 var dels studier av sexualundervisningen, dels studier av synen på 
sexualitet. Begreppet sexualsyn fick symbolisera denna nya inriktning. Tan-
ken att en studie av sexualsynen ägde ett vidare värde och vetenskapligt 
intresse började sålunda gro tidigt i processen. Valet föll således på att fort-
satt studera den svenska sexualundervisningen, i syfte att undersöka sexu-
alsynen. Arbetet skulle i den fortsatta processen ske i form av dokumenta-
nalyser, ett tillvägagångssätt som också skulle underlätta empiriinsamlingen 
i en tid då covid-19-pandemin just hade lamslagit samhället. 

En annan tidig fråga var hur den tidigare publicerade studien (Luk-
kerz, 2014) bäst skulle kunna bli del av en hel doktorsavhandling. Det vi-
sade sig finnas blott ett fåtal liknande referenser att söka inspiration hos (till 
exempel Wassrin, 2016; Gunnarsson, 2012). Läget ställde mig och mina 
handledare inför en del utmaningar. Åter med inspiration hos Kalman och 
Lövgren (2019) reflekterade jag över vad forskningen kan innebära för de 
inblandande forskningsdeltagarna, liksom för forskarsamhället och för 
samhället i stort. I mitt fall ställdes jag tidigt inför situationen att jag å ena 
sidan behövde väga in nyttan för forskarsamhället och samhället med att 
producera en ny, hel avhandling där licentiatavhandlingen (delstudie ett) 
ingår, och å andra sidan licentiatavhandlingens intervjupersoner (tillika 
delstudie ett), deras självbestämmande och integritet. Dilemmat som upp-
stod rörde det som Kalman och Lövgren (2019) benämner som en konflikt 
mellan två hänsyn och låg i att jag tidigt behövde ta ställning hur jag ska 
förhålla mig till det faktum att licentiatstudien hade ett annat syfte och en 
distinkt fokus på sexualundervisningen för unga med intellektuella funkt-
ionsnedsättningar, medan jag i mitt fortsatta arbete ville bredda blicken till 
att omfatta synen på sexualitet i allmänhet.  

Jag landade i att det av etiska skäl inte var möjligt att analysera licen-
tiatavhandlingens grundempiri på nytt. Detta då deltagarna hade informe-
rats om och samtyckt till att delta i en annan studie, med en annan forsk-
ningsfråga. Det visade sig dock relativt snart att min publicerade licentiat-
avhandling, betraktat som ett unikt tidsdokument, kunde ge en särskild in-
blick i synen på sexualitet utifrån att det empiriska materialet rörde en av-
gränsad grupp professionella som arbetade med unga med intellektuella 
funktionsnedsättningar. Jag lutade mig även här mot Kalman och Lövgren 
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(2019) i den fortsatta tankeprocessen, särskilt det som författarna beskriver 
som värnandet av kunskapsproduktionen och det samtidiga värnandet av 
forskningsdeltagare. Jag hävdar sålunda att valet att analysera licentiatav-
handlingens slutsatser, såsom en separat dokumentanalys med fokus på den 
sexualsyn som framträder i det publicerade materialet, värnar både kun-
skapsproduktion och forskningsdeltagare.  

Vidare var jag tvungen att förhålla mig etiskt så korrekt som möjligt 
till de risker det kunde innebära att använda en empiri och en analys som 
genomfördes för nästan ett decennium sedan. Jag eftersträvade i analysar-
betet i föreliggande avhandling emellertid att vara medveten om skillna-
derna mellan de båda dataseten och de förutsättningar som rådde vid re-
spektive datafångsttillfälle. På så sätt framstod det som fullt möjligt att med 
stöd i analysen i Lukkerz (2014) samt den nya empirin göra en sammanhål-
len analys gällande den rådande, svenska sexualsynen under det gångna de-
cenniet. Det föreföll med andra ord alltså möjligt att analysera samhällets 
syn på sexualitet och hur unga via sexualundervisningen anmodas att agera 
i egenskap av framtidens sexuella medborgare. Tidigt i processen kunde jag 
ana att här kommer det att återfinnas belägg för samhälleliga strävanden 
att disciplinera ungas sexualitet, liksom även återkommande och historiskt 
stabila teman som sexualitet, risk och stereotypa föreställningar om kön 
(jmf Beck, 2012; Douglas, 2004; 2005). 

Delstudie 1 - fokusgruppsintervjuer 
Lukkerz (2014) byggde på fokusgruppsintervjuer som datainsamlingsme-
tod.  Följande textutdrag i föreliggande avsnitt är en ordagrann återgivning 
av tidigare publicerad text i Lukkerz (2014), under kapitlet ”metod och ge-
nomförande”, avsnitt ”fokusgruppsintervjuer”:  

 
*** 

Fokusgruppsintervjuer2 
 

För att samla in data i studien valdes fokusgruppsintervjuer, som är en kvalitativ 
metod. Målsättningen har varit att fånga de attityder och erfarenheter som kommer 

 
2 Publicerad i Lukkerz (2014, s. 38–40). För att öka läsvänligheten har typsnittet 
Garamond använts då licentiatavhandlingens tidigare publicerade text återges här 
samt i det senare kapitlet Delstudie 2.  
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till uttryck genom vardagliga samtal, mot bakgrund av samtalet som en grundläg-
gande form för allt mänskligt samspel (Kvale & Brinkmann, 2009). Här skulle inter-
vjun belysa och särskilt fånga beskrivningar av världen och tolkningar av fenomen 
(ibid.). I enlighet med Dahlin-Ivanoff (2011) avsågs att fånga såväl unisona som kol-
lektiva attityder, som ges uttryck i en intervju, och på så sätt rikta blicken mot mång-
falden i den samfällda förståelsen av ett ämne eller ett fokuserat tema inom en grupp 
(ibid.). Att tillhöra en grupp innebär således att dela erfarenheter med andra. Det är 
enbart genom att samla de individer som utgör en given grupp på ett och samma 
ställe, vid en tidpunkt, som dessa erfarenheter kan samlas in (Krueger & Casey, 
2009). En fokusgruppsintervju ger även möjligheten att på ett strukturerat sätt närma 
sig de intervjuades känslor, tankar och synsätt som gemensamt belyser erfarenhet-
erna och attityderna (Kvale & Brinkmann, 2009).  
 
Fokusgruppsintervjun som metod är emellertid inte vilket gruppsamtal som helst. 
Det är en kontext som ställer en rad krav på den som leder intervjun, på intervjuns 
klimat och på hur deltagarna får komma till uttryck (Krueger & Casey, 2009). Det är 
ett sammanhang som innebär ett möte där deltagarna känner sig bekväma och trygga 
att tala om ett eller flera ämnen ur ett brett perspektiv och där ett utbyte av erfaren-
heter främjas (ibid.; Dahlin-Ivanoff, 2011). Att undersöka hur människor resonerar 
runt ett tema, hur individer i grupp ser på sin omgivning eller hur uppfattningar såväl 
samexisterar som står i motsats till varandra kräver att forskaren nogsamt studerar 
syftet med att samla gruppen, hur de sökta erfarenheterna ska låtas komma till uttryck 
i gruppen och hur gruppen ska sammanställas (Dahlin-Ivanoff, 2011).  
 
En väsentlig del av förberedelserna inför och genomförandet av föreliggande forsk-
ningsstudie handlade sålunda om att reflektera runt rollen som intervjuledare. Detta 
då intervjuledaren i egenskap av sin position har en central möjlighet att påverka 
intervjun (Krueger & Casey, 2009). Den uttalade forskarpositionen kan under fokus-
gruppsintervjun uppfattas som respektingivande i en negativ mening (Dahlin-
Ivanoff, 2011). Mot bakgrund av detta var ambitionen att under intervjuerna sörja 
för ett brett utrymme för olika samtalsämnen och reflektioner där alla kom till tals. 
Detta skedde exempelvis genom att frågor riktade till intervjuledaren bollades till-
baka till deltagarna och att alternativa synsätt på olika perspektiv efterfrågades. 
 
Deltagarnas intresse för sina kollegors syn på och erfarenheter av sex- och samlevnads-
undervisning accentuerades under fokusgruppsintervjuerna. På så sätt initierades nya 
frågeställningar och vidare aspekter av sex- och samlevnadsundervisningen belystes. 
Enskilda personers tankar och reflektioners inspirerade här övriga deltagare att 
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kommentera, lägga till och utveckla resonemang eller öppet reflektera runt det som 
hade sagts. Dahlin-Ivanoff (2011) poängterar att fokusgruppsintervjuns styrka kan vara 
att underlätta för enskilda individer att uttrycka åsikter i de fall dessa kan uppfattas som 
problematiska. Det finns dessutom vinster i att intervjuledaren äger kunskap om det 
ämne som ska studeras vilket kan vara ett stöd i att generera relevanta frågeställningar 
(ibid.). Här har mina tidigare professionella erfarenheter fungerat väl som en kunskaps- 
och erfarenhetsbas som genererat trygghet i mötet med de intervjuade.  
 
Fokusgruppsintervjusituationen bidrog med stor sannolikhet till en medvetenhet eller 
nya kunskaper hos de intervjuade. Samtidigt finns det en risk för den bieffekt som 
Dahlin-Ivanoff (ibid.) lyfter fram och som innebär att fokusgruppsintervjun uppfattas 
som en fortbildning av deltagarna. Samtidigt som det förekom situationer där delta-
garna ställt frågor till intervjuledaren i syfte att få ny kunskap var det sannolikt inte 
möjligt, kanske inte heller nödvändigt att strikt arbeta för en fokusförflyttning från den 
bildande aspekten av intervjun och mot en betoning av det vetenskapliga perspektivet. 
Svaren från deltagarna har därmed besvarats i de fall det varit möjligt eller rimligt uti-
från situationen. Risken att intervjuerna skulle ha uppfattats som alltför styrda och ri-
gida undveks på så sätt. I allmänhet har gruppens deltagare emellertid reflekterat och 
initierat nya frågeställningar på egen hand och utan forskarens aktiva inblandning. 

 
*** 

Delstudie 2 - kritisk diskursanalys 

En studie av det sociala livets praktiker 
Empirin i delstudie två analyserades med hjälp av Faircloughs kritiska dis-
kursanalys (Fairclough, 2010; Winther Jörgensen & Phillips, 2000; Spjut, 
2021). Kritisk diskursanalys handlar enligt Fairclough (2010) främst om att 
med hjälp av empirisk forskning studera bruket av språket, det vill säga alla 
former av mänsklig kommunikation (Chouliaraki & Fairclough, 2004), i 
vardagens sociala interaktioner. I föreliggande delstudie handlar det 
sålunda om systematiska analyser av särskilt skriftspråket i de offentliga 
dokument som utgör det empiriska underlaget. 

Delstudiens övergripande perspektiv är att det mänskliga, sociala livet 
utgör ett öppet system, där varje enskild händelse styrs av samtidiga opera-
tiva mekanismer. Dessa inkluderar sociala, psykologiska, biologiska och 
språkliga dimensioner och socialvetenskapernas uppgift blir att studera re-
lationerna mellan dessa olika dimensioner av det sociala livet (Chouliaraki 
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& Fairclough, 2004). Det sociala livet består i sin tur av praktiker, i grunden 
olika typer av vanor kopplade till platser och tidpunkter, där människor 
tillämpar sina resurser för att agera tillsammans. Chouliaraki & Fairclough 
(2004) menar att en praktik avser någon form av social aktion, som kan 
inbegripa alltifrån enskilda händelser till konjunkturer som sträcker sig över 
längre tidsperioder. Även sedvänjor, det vill säga mer permanenta tillämp-
ningar, kan räknas hit. Förändringar kan ske med olika hastigheter, där 
händelser främst är individuella och omedelbara medan konjunkturer är 
snarare relativt varaktiga.  

Det finns ens dubbelhet i detta, en dialektik, en samtidig rörlighet och 
rigiditet. Social aktion är dock i regel beroende av relativa ”fastheter” eller 
rigiditeter, i pluralis (Chouliaraki & Fairclough, 2004). Språket blir här det 
verktyg som ger form åt praktiker och sociala aktioner så till vida att alla 
händelser beskrivs, tolkas och kommuniceras mellan människor med hjälp 
av ett språk.  

Samtliga praktiker består av i grunden tre delar: praktikerna i sig, re-
lationerna mellan praktikerna och reflektionen över själva praktiken. Varje 
enskild praktik ingår i ett större, omfattande nätverk som inkluderar relat-
ioner till andra praktiker, som i sig alltid produceras inom det sociala livet. 
Den reflexiva dimensionen bidrar i sin tur till att människor skapar repre-
sentationer av allt de gör. Det som också ingår i praktikerna är olika slags 
symboliska element, som påverkar praktikerna och bidrar till den ömsesi-
diga påverkan inom nätverket. Här uppstår sålunda skilda maktrelationer 
och maktpositioner, kopplade till mänskliga egenskaper såsom kön, sexua-
litet eller etnicitet. Här återfinns vidare strukturerna, i enlighet med det dy-
namiska perspektivet på ett slags skala mellan rörlighet och rigiditet (Chou-
liaraki & Fairclough, 2004; Fairclough, 2010).  

Den enskilda människan äger inom ramen för praktikerna en form av 
agens. Agensen ser i regel olika ut för olika individer. Agensen kan tas upp 
av andra, mer dominerande agensformer eller i stället minska en tidigare 
dominerande agens. Praktiker kan på så sätt neutraliseras, öka eller minska 
i kraft, vilket ständigt skapar nya hegemonier. En del praktiker kan formas 
till ett slags norm, en commonsense. Praktiker skapar vidare även ideolo-
gier, i sig diskursiva konstruktioner som relaterar till andra ideologier och 
som bidrar till att forma nya praktiker (Chouliaraki & Fairclough, 2004).  

Vid studier av text, som i sig är en form av praktik, gäller det att dels 
tolka texten och ge den en mening, dels studera hur tolkningen eller begrip-
liggörandet av texten fungerar i det sociala sammanhanget (Fairclough, 
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2010). Det är i samspelet mellan sociala aktörer och de strukturer som utgör 
samhället som en syn på ett fenomen formas, stöps om eller stabiliseras. 
Aktörerna, ett ord som etymologiskt sett är besläktat med ordet agens, age-
rar alltså eller konstruerar diskurserna, strukturer och positioneringar och i 
förlängningen vidare nätverk med i olika grad avgränsade praktiker (Fair-
clough, 2010). 

Språket som verktyg 
Språket, den centrala aspekten i samhällsstrukturernas olika praktiker, har 
enligt Chouliaraki & Fairclough (2004) getts för lite utrymme i studier av 
livets praktiker. Chouliaraki & Fairclough menar att språket, som tidigare 
nämnts tolkat som all form av kommunikation och alltså inte enbart den 
verbala, är människans verktyg att studera och analysera alla de ögonblick 
som skapar livet, de sociala relationer som ingår häri, materiella praktiker, 
uppfattningar, värderingar, begär och de institutioner och ritual som män-
niskan bygger som inramning för livet och dess praktiker. Sammanfatt-
ningsvis kan man alltså säga att varje praktik artikulerar olika ögonblick 
eller element i livet och därmed också olika mekanismer. Dessa praktiserade 
ögonblick artikuleras inom en dialektik, inom nätverk av praktiker, och de 
produceras genom människans tillämpningar. Praktiker är, menar förfat-
tarna, delvis diskursiva, vilket betyder att de får människor att agera. Men 
de avspeglar, representerar, också rådande diskurser, ett begrepp som jag 
beskriver närmare i följande avsnitt. 

Diskursen - språkbruket som social praktik 
Det mest väsentliga nyckelbegreppet i analysen är diskursbegreppet, som på 
ett kortfattat och förenklat kan definieras som språkbruk såsom social praktik. 
En diskurs kan dock även definieras som ett sätt att kommunicera som ger be-
tydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv. En diskurs har en funktion, 
som till exempel en identitetsfunktion eller en ”relationell” funktion, och den 
har en dimension såsom den kommunikativa händelsen eller ett fall av språk-
bruk (Fairclough, 2010; Winther Jörgensen & Phillips, 2000).  

Chouliaraki & Fairclough (2004) visar hur diskurser kan uppmärk-
sammas och ger exempel ur något så vardagligt som en smekning, ett leende 
eller ett ord. Exempelvis en smekning är en materiell aktivitet men den är 
inte semiotisk, vilket innebär att den inte uttrycks i form av ord, tecken eller 
symboler. Ett leende är i sin tur diskursivt men inte verbalt, medan den ver-
bala kommunikationen också är diskursivt verbal. En diskurs internaliserar 
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alltså ögonblick av materiell aktivitet: man kan säga något med en smek-
ning, ett leende eller en mening uttryckt med ord, men dessa ögonblick kan 
representera olika aspekter av det mänskliga livet beroende på rådande 
strukturer. I avhandlingens andra delstudie kommer det tryckta ordet och 
dess budskap att analyseras men det kommer även att kunna fungera som 
symbol för synen på materiell aktivitet.  

Diskursanalys är till sin karaktär socialkonstruktivistisk, så till vida att 
mänsklig aktivitet är socialt konstruerad. Men Fairclough (2010) menar sam-
tidigt att världen är konstruerad på många olika sätt och dess socialt konstru-
erade effekt beror på en rad förhållanden, som inkluderar maktrelationer och 
i princip alla andra, tänkbara egenskaper som konstruerar världen. Vad Fair-
clough betonar är att världen alltså är konstruerad men inte hur som helst 
och inte heller till vilken grad som helst. Vissa konstruktioner är helt enkelt 
inte möjliga, vilket gör att den metod som beskrivs i nästa avsnitt, och som 
utgör analysmetod i delstudie två, den kritiska diskursanalysen, är en moderat 
eller betingad form av socialkonstruktivism (Fairclough, 2010).  

Rollen som forskare 
Mot slutet av detta kapitel är det på sin plats att ge uttryck för ytterligare 
metodologiska och etiska reflektioner gällande rollen som forskare. I föl-
jande avsnitt tar jag upp tråden gällande de tankar och erfarenheter som 
presenterats i avsnittet ”En avhandling - två delstudier” tidigare i kapitlet. 
Skälet till denna uppdelning är att jag under senare delar av arbetet med 
avhandlingen tillägnat mig nya insikter som sätter ljus på vidare aspekter 
av den omfattande processen att forma en avhandling.  

Ahrne och Svensson (2011) menar att ingen forskare kan uppnå ett 
tillstånd av total neutralitet eller distans för att minimera egen påverkan på 
forskningsprocessen. I stället är det valet av perspektiv som avgör hur ett 
fenomen beskrivs, med åtskilliga vägar dithän. Det är rentav en förutsätt-
ning, menar Ahrne och Svensson (2011), att det existerar utrymme för möj-
ligheterna att inta skilda perspektiv när man uttrycker ambitioner att besk-
riva samhället och dess olika beståndsdelar.  

På liknande sätt inskärper Farahani (2010) att all forskning är färgad 
av forskarens egen bakgrund och historia och att det därmed inte existerar 
någon absolut objektivitet i vetenskapligt arbete. Det centrala i Farahanis 
tes är att egenskaper utifrån ett intersektionellt perspektiv, såsom etnisk 
bakgrund, kön eller sexualitet, men också tillhörighet i en viss community 
och därigenom ett slags insider- eller outsiderperspektiv avgör 



   
 

86 
 

JACK LUKKERZ Sex på rätt sätt 
 

empirihanteringen och tolkningen i den vetenskapliga processen. En med-
vetenhet om att forskaren utifrån sin position äger skilda styrkeförhållan-
den och motiv beroende på kontext kan bidra med en bredare blick på det 
samhälle som studeras och på så sätt ge en djupare, rikare och mera nyans-
rik bild av dess och dess beståndsdelars funktioner och karaktärer. Min egen 
position och bakgrund som forskare såväl idag som historiskt avgör på så 
sätt hur delstudie ett och delstudie två kommit till och hur de sedan sam-
manvävts i den samlade avhandlingen. Låt mig därför kort uppehålla mig 
runt faktorer som jag tror har varit av betydelse under arbetet med avhand-
lingen.  

Jag har före arbetet med delstudie under många år arbetat som socio-
nom och bland annat varit sysselsatt inom statligt finansierat hiv-/STI-preven-
tivt arbete, med inslag av utbildningar till yrkesverksamma, sexualupplysning 
till unga samt rådgivande och stödjande samtal till individer vid den idéburna 
organisationen RFSU Malmö. Efter min licentiatexamen 2014 har jag fortsatt 
att ägna mig åt att arbeta med sexualitetsrelaterade frågor bland annat som 
klinisk sexolog inom hälso- och sjukvården, på strategisk nivå inom Region 
Skåne och även som privatpraktiserande utbildare och handledare åt personal 
inom människovårdande yrken. Därtill har jag under flera år, innan jag på-
började arbetet med denna avhandling, arbetat som adjunkt vid Malmö Hög-
skola, senare Malmö Universitet, med daglig nära kontakt till forskarvärlden. 
Det centrala i min yrkesgärning har varit det omfattande intresset för den 
mänskliga sexualiteten, något som bidrog till att jag inför och under arbetet 
med delstudie två valde att betona just sexualitetsaspekten.  

En vidare aspekt rör det faktum att jag tidigt konfronterats med ett di-
lemma när jag skulle undersöka den dåvarande särskolans relation till sexu-
alundervisning under arbetet med delstudie ett, en erfarenhet som följde mig 
in arbetet med delstudie två. Dilemmat var en avsaknad av nämnvärda erfa-
renheter av att arbeta med unga med intellektuella funktionsnedsättningar, 
samtidigt som jag inte heller är lärare eller pedagog utan socionom i grunden. 
Jag ställde mig den måhända något överflödiga men ändå för min fortsatta 
gärning centrala frågan huruvida jag skulle fungera som forskare i ett sam-
manhang, särskolan, med tanke på mina bristande erfarenheter från fältet. Så 
här i backspegeln uppfattar jag inte att min yrkesmässiga bakgrund under 
arbetets gång med delstudie ett satt några betydande hinder i vägen för for-
skarvärvet, även om det i senare skeden, planeringen av delstudie två, skapade 
tvivel kring den “expertroll” jag tillskrevs när min licentiatavhandling publi-
cerades 2014, och då jag med ens blev en “funkisforskare”.  
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Det försatte mig i en position där jag instinktivt värjde mig mot den 
påtvingade positioneringen och ledde till att jag valde att i de flesta sam-
manhang betona att jag främst är sexualitetsforskare med en bakgrund som 
sexolog och sexualupplysare. Intressant nog mynnade hela situationen ut i 
att jag under åren efter 2014 närmast “adopterades” – och lät mig “adop-
teras“ – av den värld som arbetar med unga med intellektuella funktions-
nedsättningar i vardagliga situationer, som LSS och socialpsykiatri, och an-
litades ofta som expert i sexualitetsrelaterade spörsmål inom fältet. Detta 
till skillnad från skolan – och särskilt särskolan – som inte visade något 
nämnvärt intresse för min forskning.  

Jag har alltså reflekterat kring detta inför den fortsatta forskarutbild-
ningen och delstudie två, med följden att jag så småningom medvetet valde 
att distansera mig från den värld som “adopterat” mig. Mitt främsta skäl 
var uppfattningen att jag trots alla goda erfarenheter saknade täckning för 
att agera som “expert” i ett sammanhang som jag aldrig levt i och som jag 
saknade naturlig koppling till (förutom alltså det specifika forskningspro-
jektet som mynnade ut i delstudie ett). Detta har ifrågasatts av flera kollegor 
inom akademin och det så kallade “funkisfältet” men för mig blev det i 
slutänden en samvetsfråga. Det är således också en central förklaringsmo-
dell till att jag valde att utforma min avhandling så som den kom att se ut, 
vilket bygger på en sen insikt men som äger hög relevans för den slutliga 
avhandlingens utformning.  

Avslutande etiska överväganden 
Arbetet med avhandlingen har genomförts under två separata tillfällen, vil-
ket har påverkat dess relation till de etiska överväganden som utgör del av 
all forskning. Den forskningsetik som kortfattat innebar hanteringen av de 
intervjupersoner som utgjort föremål för min forskning, följde vid delstudie 
ett Vetenskapsrådets3 riktlinjer för informations-, samtyckes-, konfidentia-
litets- och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002). I enlighet med de då 

 
3 Vetenskapsrådets dokument ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-sam-
hällsvetenskaplig forskning” (publicerat 2002) som åberopades i detta fall hämtades 
från den då existerande sajten codex.vr.se den 18 mars 2013. Hemsidan lades ner 
per 31 december 2020 med en hänvisning till en ny webbadress, codex.uu.se. Där 
återfinns publikationen även idag (2021-12-09) med tillägget att delar av informat-
ionen som nämns däri, som till exempel Personuppgiftslagen som inte längre finns, 
delvis inte är aktuell. Man hänvisar idag till Vetenskapsrådets publikation ”God 
forskningssed” från 2017. 
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rådande riktlinjerna betonades frivilligheten via muntlig information samt 
muntligt samtycke för deltagande. Ingen deltagare fick kännedom om andra 
deltagare i studien förutom dem som deltog vid samma fokusgruppsintervju 
som respektive intervjuperson själv. Citaten återgavs med pseudonymise-
rade namn så att ingen deltagande verksamhet eller person kunde identifie-
ras. Intervjumaterialet nyttjades enbart för forskningens ändamål och an-
sågs således uppfylla nyttjandekravet. 

Efter kontakt med Etikprövningsnämnden vid Lunds universitet be-
dömdes i samband med delstudie ett att en etisk prövning inte var nödvän-
dig. Nämnden motiverade sitt skriftliga ställningstagande med att studien 
rörde ”erfarenheter och upplevelser av undervisningen, och inte deras egna 
privata sexuella erfarenheter4”.  

Delstudie två förutsatte i sin tur ingen etisk prövning då den rör ana-
lyser av offentliga dokument som alla medborgare kan ta del av och där det 
inte förekommer några känsliga uppgifter. Den följer i stället Vetenskaps-
rådets publikation ”God forskningssed” från 2017 (Vetenskapsrådet, 
2017). Här valde jag att lägga än större fokus på forskaretiken, det vill säga 
ansvaret gentemot forskarsamhälle, samhället i stort och även forskningen, 
med särskild koppling till min person och bakgrund, dess påverkan på mitt 
vetenskapliga arbete och slutligen behovet av att generera ny kunskap utan 
att någon tar skada eller far illa (Vetenskapsrådet, 2017), och som jag reso-
nerat runt tidigare i kapitlet. Jag valde även att pseudonymisera de lärosä-
ten, myndigheter och organisationer vars citat jag använder i analysarbetet 
nedan, även om namnen framgår i det offentligt publicerade grundmateri-
alet. Den främsta tanken var att i analysarbetet lägga fokus på det skrivna 
ordets budskap i sig, såsom del i en större konstruktion av en rådande sex-
ualsyn, snarare än att fokusera på vem som är upphovet till det skrivna 
ordets budskap.  

 

 
  

 
4 Kontakt via e-post med Ulf Görman, professor i etik samt vetenskaplig sekreterare 
vid regionala etikprövningsnämnden i Lund, 14 mars 2013. 
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Delstudie 1  

Sexualitetens sociala representationer 
 

Inledande bakgrund och läsanvisning 
I föreliggande kapitel presenteras tidigare publicerade delar i Lukkerz 
(2014), det vill säga den studie av gymnasiesärskole- och vuxenhabilite-
ringspersonalens attityder till samt erfarenheter av att arbeta med sexualun-
dervisning som utgör delstudie ett i avhandlingen som helhet.  

Empirin i delstudie ett byggde på sammanlagt nio fokusgruppsinter-
vjuer, varav sju med personal inom gymnasiesärskolan och två inom vux-
enhabiliteringen. Intervjuerna varade mellan 45 och 75 minuter, de var till 
sin karaktär semistrukturerade och genomfördes på respektive intervju-
grupps arbetsplats. Totalt 55 personer intervjuades, varav 38 kvinnor och 
17 män. Det inspelade materialet omfattade drygt sju timmars intervju-
material. De flesta intervjupersoner hade någon form av pedagogisk utbild-
ningsbakgrund men även socionomer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och 
psykologer ingick i kretsen av de intervjuade. Materialet transkriberades 
samt tematiserades och de citat som presenterades pseudonymiserades och 
bearbetades språkigt för att underlätta läsbarheten. 

Licentiatavhandlingen, där studien alltså presenterades, lades fram 
vid ett licentiatseminarium vid dåvarande Malmö Högskola den 24 oktober 
2014 och godkändes därefter i sin helhet.   

Den fortsatta textframställningen i föreliggande kapitel (delstudie ett) 
är en ordagrann återpublicering av licentiatavhandlingens (Lukkerz, 2014) 
olika delar: en del av kapitlet “Introduktion”, kapitlet ”Syfte och frågeställ-
ningar”, kapitlet ”Intervjumaterialet – en presentation” samt kapitlet ”Ana-
lys- och diskussion”. Gällande teori hänvisas till den här avhandlingens 
samlade teorikapitel, och gällande metod hänvisas till avhandlingens meto-
dologikapitel, där ett utdrag gällande fokusgruppsintervju som metod häm-
tats ur den publicerade licentiatavhandlingen (Lukkerz, 2014) för att i av-
handlingens metodologikapitel återges ordagrant.  

 
*** 
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Introduktion5 
 
“Det här en studie som undersöker attityder till och erfarenheter av sex- och sam-
levnadsundervisning hos personal som i sitt dagliga arbete möter ungdomar och unga 
vuxna med någon grad av intellektuell funktionsnedsättning. Här avses personal, det 
vill säga lärare och andra yrkesverksamma som arbetar vid gymnasiesärskolan eller 
den landstingskommunala vuxenhabiliteringen. Utgångspunkten är att sexualitet spe-
lar en central roll i ungas utveckling, främst under tonåren men även senare, så till 
vida att den bidrar till att bygga upp identitet, självständighet och intimitet (Hägg-
ström-Nordin, Magnusson & Berg, 2009). Utgångspunkten är även att kunskap om 
sexualitet förmedlas i samspel med andra individer och påverkas av rådande syn på 
sexualitet, kön och relationer i ett samhälle (Helmius, 2004). Unga med intellektuella 
funktionsnedsättningar skiljer sig i det avseendet inte från ungdomar i övrigt, de på-
verkas i lika utsträckning av sin omgivning när det gäller att skaffa sig kunskaper om 
sexualitet (Löfgren-Mårtenson, 2009b). Parallellt med detta saknar dock gruppen i 
större utsträckning än unga i allmänhet kunskaper om sex (Murphy, 2003). Unga 
med intellektuella funktionsnedsättningar delger inte heller varandra kunskap i 
samma omfattning som andra (Löfgren-Mårtenson, 2005).  
 
Att växa upp som sexuell individ i allmänhet handlar om en frigörelse- och separat-
ionsprocess som ofta är omvälvande och helt beroende av omgivningens bekräftelse, 
eller avsaknad av denna (Folkesson & Kollberg, 2000). Samtidigt innebär en intel-
lektuell funktionsnedsättning att den unga individen står inför utmaningar som en 
person utan intellektuell funktionsnedsättning inte ställs inför på samma sätt. Så me-
dan den som lever med en intellektuell funktionsnedsättning ofta finner det svårare 
att förstå eller beskriva sina känslor, intryck och erfarenheter, kan omgivningen i 
högre grad avfärda eller förneka sexuella känslor och på så sätt bidra till en större 
osäkerhet hos den unga individen (ibid.). 
 
En plats där kunskapen förmedlas redan från mycket tidig ålder är hemmet. Unga 
med intellektuella funktionsnedsättningar i Sverige idag växer upp i familj, till skillnad 
från tidigare decenniers institutionsboenden (Tideman, 2000). Sålunda utgör hem-
met den första platsen för den socialisations- och normaliseringsprocessen som in-
nebär att varje individ bygger upp en längtan efter att ta reda på hur sexualiteten 

 
5 Publicerad i Lukkerz (2014, s. 11). För att öka läsvänligheten har typsnittet Gara-
mond använts då licentiatavhandlingen citeras i den fortsatta återgivningen av tidi-
gare publicerad text.  
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känns (Helmius, 2004). Även skolan är en väsentlig plats för kunskapsöverföring 
gällande sexualitet. Socialstyrelsen konstaterar mot bakgrund av detta att skolan ut-
gör en väsentlig plats ”för att nå alla unga och ungdomar att genom undervisning 
och samtal ge dem grundläggande kunskaper i sexualitet och samlevnad” (s. 19, 
2010). Sex- och samlevnadsundervisning bidrar huvudsakligen till sexuell kunskap 
(Murphy, 2003), samtidigt som unga med intellektuella funktionsnedsättningar sak-
nar likvärdiga förutsättningar att självständigt och kritiskt granska skolans undervis-
ning (Löfgren-Mårtenson, 2011). De lever dessutom i en värld med begränsad till-
gång till åtgärder som främjar olika aspekter av sexualitet och sexuell hälsa (Clark & 
O´Toole, 2007).  
 
Den här studien fokuserar gymnasiesärskolan och vuxenhabiliteringen samt dess 
personal. Skälet till att även integrera vuxenhabiliteringen, som är en landstingskom-
munal verksamhet, i den här studien är att socialisations- och normaliseringsproces-
sen är en process som inte låter sig avslutas under den period som en individ går i 
skolan. Sålunda tillskrivs såväl gymnasiesärskolan som vuxenhabiliteringen möjlig-
heter att arbeta med frågor rörande sexualitet och samlevnad. Vuxenhabiliteringens 
uppdrag, som beskrivs med exempel ur tre utvalda svenska landsting, ”utgår från ett 
individuellt perspektiv för att se till att utveckling sker av bästa möjliga funktionsför-
måga samt för att skapa både psykiskt och fysiskt välbefinnande” där ”individen ut-
ifrån egna förutsättningar och önskemål får ett så bra vardagsliv som möjligt.”1 Ar-
betet utgår vidare från alla människors lika värde, alla människors inneboende kraft, 
rätt till integritet och självbestämmande, där man ”möter (…) alla utifrån deras unika 
situation oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnisk, språklig eller religiös till-
hörighet, samt sexuell läggning”, ger ”verktyg för att utveckla styrkor och undanröja 
hinder” samt ger ”verktyg för kommunikation.”2 Vuxenhabiliteringens arbete syftar 
på så sätt till ”att utveckla och bibehålla (…) förmågor” samt ”att öka (…) möjlig-
heter till ett självständigt och delaktigt liv”.3 Det är på sin plats att påpeka att sex- 
och samlevnadsundervisning inom ramen för vuxenhabiliteringens verksamhet inte 
är ett obligatorium.  
 
När det gäller skolan slår skollagen (2010:800) fast att ”utbildningen ska förmedla 
och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna”. Här är det värden som ”män-
niskolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor” som ska 
förmedlas. Sexualitet och mellanmänskliga relationer, såsom en väsentlig det av att 
vara människa, ges här på sitt sätt en plats genom att begrepp som ”mänskliga 
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rättigheter”, ”individens frihet och integritet” eller ”jämställdhet mellan män och 
kvinnor” uttalas.  
 
Skollagen stipulerar vidare att ingen ”i skolan (ska) utsättas för diskriminering på 
grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskri-
dande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller 
för annan kränkande behandling” (2010:800). Här lyfts även vikten av att skolan ut-
vecklar ”elevernas kommunikativa och sociala kompetens samt uppmärksamma(r) 
hälso-, livsstils- och konsumentfrågor” fram. Sålunda är det skolans ansvar att varje 
elev bland annat ”har kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa” och ”har 
kunskaper om de mänskliga rättigheterna,”. Läraren ska enligt Förordningen om lä-
roplan för gymnasiesärskolan (SKOLFS 2013:148) bland annat ”vägleda eleverna så 
att de kan ta ställning till hur kunskaper kan användas” och ”se till att undervisningen 
till innehåll och uppläggning präglas av ett jämställdhetsperspektiv” samt att alla som 
arbetar i skolan ska ”aktivt främja likabehandling av individer och grupper” och 
”uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att motverka, förebygga och 
förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling”. Det 
är rektorns ansvar att ”eleverna får kunskaper om sex- och samlevnad”. Ovanstående 
återfinns även i Förordning om läroplan för gymnasiesärskolan (ibid.). 
 
Med utgångspunkt i skrivningarna ovan studeras gymnasiesärskolans och vuxenha-
biliteringens personals förutsättningar, såsom möjligheter och hinder, att bedriva 
sex- och samlevnadsundervisning inom ramen för sina respektive verksamheter.” 

 
*** 

 

Syfte och frågeställningar6 
Studiens syfte är att undersöka attityder till och erfarenheter av ämnet sex och sam-
levnad hos personalen inom gymnasiesärskola och vuxenhabilitering. 
 
Studien fokuserar specifikt 1) personalens syn på sex- och samlevnadsundervis-
ningen; 2) personalens syn på sexualitet, könsnormer och heteronormen; 3) perso-
nalens syn på de egna förutsättningarna att arbeta med sex- och samlevnadsunder-
visningen. 
 

 
6 Publicerad i Lukkerz (2014, s. 16) 
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Frågeställningar:  
 
Hur resonerar den intervjuade personalen runt ämnet sex och samlevnad?  
 
På vilket sätt ser personalen på sexualitet, kön och sexuell läggning i relation till unga 
med intellektuella funktionsnedsättningar? 
 
Hur ser personalen på de kunskapsmässiga och organisatoriska förutsättningarna att 
arbeta med sex- och samlevnadsundervisning? 

 
 

Intervjumaterialet – en presentation7 
Resultaten presenteras i form av en redogörelse bestående av en rad teman som alla 
på sitt sätt ringar in olika aspekter av och perspektiv på det empiriska underlaget. 
Intervjucitaten och kommentarerna återspeglar sålunda de intervjuades attityder till 
och erfarenheter av ämnet sex och samlevnad, sett i en bred bemärkelse. Namnen 
på personer som citeras är som redan nämnts fingerade.   

Egna minnen 
En vanlig ingång till den vidare förståelsen av ämnet sex och samlevnad är referenser 
till den sex- och samlevnadsundervisning som den intervjuade själv erhållit under sin 
skolgång. Irma relaterar sålunda till sin egen skoltid när ämnet diskuteras och kon-
staterar att hennes sex- och samlevnadsundervisning varit av främst teknisk karaktär. 
Andra intervjuade berättar om exempelvis generade lärare samtidigt som innehållet 
i ämnet i den intervjuades skildringar begränsas till enstaka eller inga konkreta min-
nen. Amina betecknar ämnet som ”något trevande och pinsamt för den som ska ge 
kunskapen” och att det inte är något ”som är öppet och naturligt”:  
 

… förr var det (…) så att någon var tvungen, någon lärare 
var tvungen att ha inom sitt ämne, då biologi, ja, och det var 
inte roligaste delen i undervisningen gav de ju sken och ut-
tryck för. 

 
 

 
7 Publicerad i Lukkerz (2014, s. 54–107) 
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Amina uppfattar att läraren under hennes egen skoltid befann sig i en obekväm roll, 
vilket närmast skapade en känsla av att personen tvingades in i sin arbetsuppgift. 
Följden av detta blev att Amina utifrån sitt perspektiv såg på ämnet som föga öppet 
eller intressant. Sexualiteten skildrades här inte i termer av något naturligt eller 
mänskligt. Kollegan Anette kommenterar i sammanhanget att tryggheten i att under-
visa i ämnet är avgörande för hur ämnet uppfattas av de unga. Även hon återkallar 
sin egen skoltid och berättar om en idrottslärare som ansvarade för sex- och samlev-
nadsundervisning. Det var ”långtifrån hans område”, konstaterar Anette. I en annan 
fokusgrupp kommer Dorota ihåg en ”generad” lärare, medan Bodil ger en bild av att 
den lärare som undervisade henne i sex- och samlevnadsundervisning uppfattades 
som anonym:  
 

När jag gick på högstadiet där en person gick in och berät-
tade om hur vår kropp fungerar, när vi ska få mens, och hur 
det är, en ganska fnissig grupp som tog emot en äldre person 
som stod där längst fram och undervisade oss. 

 
 
Bodils minne fångar sex- och samlevnadsundervisning som en traditionell kateder-
undervisning där läraren berättade hur kroppen fungerar, ”hur det är”. Eleverna i 
Bodils klass beskrivs som en ”fnissig grupp” som tog emot en äldre person. Att 
eleverna beskrivs som fnissiga förmedlar på ett sätt en känsla av deras egen osäkerhet 
inför ämnet samtidigt som det finns ett intresse för det. I det speglas de ungas känslor 
av önskan av och förväntan på att kommunicera känslorna med någon som kan ge 
bekräftelse eller råd. Det handlar om djupt personliga och privata känslor som inte 
diskuteras hur som helst eller i vilket forum som helst. Känslorna ger upphov till 
funderingar och frågor som behöver kanaliseras men det som beskrivs som en fnissig 
grupp antyder också att en öppenhet riskerar att göra den unga människan sårbar 
och utsatt. Att personen är äldre kan i det fallet, men behöver inte, vara en garant 
för att uppdraget kommer att förvaltas väl eller att frågorna kommer att bemötas på 
ett respektfullt sätt.  
 
Osäkerheten kan dock lika gärna handla om frågor som vart de ungas egna personliga 
frågeställningar tar vägen efter lektionens slut. Budskapet blir att skolan är en plats 
där ämnet inte med självklarhet hör hemma, att sex- och samlevnadsundervisning är 
ett främmande element som utförs av någon som kommer in utifrån. Den äldre per-
sonen tillskrivs ett inflytande att förvalta ett uppdrag men utfallet är inte känt för de 
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unga. Ämnet görs också till något utöver det vanliga i och med att det kräver en 
extern aktör som de unga saknar en relation till.  
 
Att Bodil beskriver lektionen som att läraren ”undervisade” elevgruppen antyder att 
undervisningen av de unga, genom Bodils ögon, inte bjöd något utrymme för frågor 
eller dialog. Bodils egna minnen föranleder henne att under fokusgruppsintervjun ta 
upp frågan om hur en ”jämlik diskussion” skulle kunna se ut. Hon förtydligar sitt 
resonemang och menar att hon själv inte önskar att sex- och samlevnadsundervis-
ningen ska upplevas som pinsam av de unga. Istället anser hon att målet ska vara att 
”man når varann”. 
 
De snarast summariska minnen som återberättas förmedlar bilden av distanserade 
lärare som inte verkar trivas med uppgiften att bedriva sex- och samlevnadsunder-
visning. Undervisningen, så som den återges, förefaller främst ha varit biologiskt ori-
enterad. Den har dessutom sällan gett svar på de frågor som de intervjuade velat få 
svar på och den framstår ha varit föga värdefull. Minnena fungerar inte enbart som 
påminnelse om den egna undervisningens brister. De inspirerar också till tankar hur 
dagens sex- och samlevnadsundervisning skulle kunna utvecklas. Dels handlar det 
om att skapa en tillit till de unga och skänka dem en trygghet som främjar nyfikenhet 
och vilja att lära sig. Men det rör sig också om att överbrygga ett gap och skapa en 
nära relation mellan den som undervisar och de unga. Ämnet fungerar bäst när man 
når varann, som Bodil uttrycker det.  

Biologi eller känsla 
De intervjuade definierar vid flertalet tillfällen ämnet sex och samlevnad som ett 
ämne vars målsättning är att behandla dels biologiska aspekter av den mänskliga sex-
ualiteten, dels känslomässigt orienterade aspekter. Så här beskriver Johanna vad sex- 
och samlevnadsundervisning är för henne:  
 

… dels det som man tror att man ska undervisa i, det biolo-
giska, och sen är det mycket tankar, känslor som mer… und-
rar hur killar funkar, hur tjejer funkar… 

 
 
Genom att säga att biologin är ”det som man tror att man ska undervisa i” antyds 
biologins primära position i synen på sex- och samlevnadsundervisningens målsätt-
ning.  Det omvända, att beskriva ämnet sex och samlevnad genom att börja med 
sådant som rör tankar eller känslor, för att därefter föra in de biologiska aspekterna, 
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är snarare ett undantag i intervjuerna. Biologiska aspekter positioneras på ett sätt som 
ger dem ett företräde i tolkningen av sex- och samlevnadsundervisningen, de över-
ordnas de känslomässigt orienterade aspekterna. 
 
Johannas kollega Jenny förklarar de biologiska aspekterna som ”mycket lättare att ta 
(…)”, med exempel på frågor som ”hur barn blir till och hur män ser ut och hur 
kvinnor ser ut”. Men de biologiska aspekterna inom sex- och samlevnadsundervis-
ningen uppfattas här inte bara som enklare att närma sig. De blir också ett självklarare 
innehåll i ämnet, Jenny anser att det ”känns mer (…) skolämnesaktigt”. Aspekter 
som rör tankar och känslor anser Jenny istället vara ”lite så privat”. Här kopplar 
Jenny de känslo- och tankebetonade aspekterna av undervisningen till den privata 
sfären, på liknande sätt som flera andra intervjuade gör.  
 
Bilden är emellertid mer komplex än så och det är inte rimligt att enbart hävda att de 
biologiska aspekterna anses gå främst. Så berättar t.ex. Irma att hon tror att eleverna 
på hennes skola ”framför allt har fokus på andra frågor (…), de känslomässiga bi-
tarna…”. Irma antyder att de unga efterfrågar kunskaper om hur man skulle kunna 
närma sig andra personer i sökandet efter relationer och sexuellt orienterad samvaro; 
om hur de kan inleda samtal med andra i allmänhet; hur de kan hantera konflikter 
och ovänskap i vardagliga, mellanmänskliga möten. Irma lägger till att hennes elever 
har ”full koll” på hur barn blir till. I denna uppfattning blir hon uppbackad av några 
av sina kollegor men förblir inte heller helt oemotsagd. Så säger exempelvis Ing-Britt, 
att ”det blir barn, för alla har de visat (att) de inte riktigt (har) hundraprocentigt grepp 
om det”. Samtalet mellan Irma, Ing-Britt och de andra kollegorna utvecklas i riktning 
mot uppfattningen att såväl reproduktion och reproduktionsskydd som känslor an-
ses vara viktiga i sex- och samlevnadsundervisningen. Den här typen av progression 
äger rum vid flertalet andra intervjuer. De intervjuade tenderar att efter en viss tids 
reflexiva samtal komma fram till att sex- och samlevnadsundervisningen är brett, 
bredare än vad som inledningsvis gjorts gällande.  

Relationer 
Ämnet sex och samlevnad uppfattas vidare syfta till att förbereda de unga inför ett 
framtida liv som sexuella individer med andra. I och med det strävar de intervjuade 
efter att både tillerkänna de unga en sexualitet och erbjuda ett stöd i att sätta ord på 
sin längtan efter relationer med andra. Att genom undervisningen skapa reflektions-
utrymmen för de unga är ett exempel på vad de yrkesverksamma skulle kunna göra 
för att konkret bejaka de ungas sexualitet. Carina menar här att det skulle kunna 
handla om samtal om ”hur man blir ihop och hur man passar ihop och vad man 
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pratar om och om gemensamma intressen”. Det sexuella sägs enligt Carina sedan 
”komma som ett brev på posten”. Kollegan Carl-Johan tillägger att det handlar om 
”familjen och familjesammansättning och relationer (…), hur man beter sig mot 
varandra socialt, hur man funkar”. De intervjuade anlägger här en bred ansats. Hit 
räknas sådant upp som rör kontaktskapande, hur en relation kan definieras eller vad 
som förenar individer inom en relation. De ungas kompetens att kunna hantera re-
lationer uppfattas vara en förutsättning för en god och fungerande sexualitet inom 
framtida relationer.  
 
Även Anette och Anders menar att sex- och samlevnadsundervisningens mål är att 
föra samtal om relationer. Båda förtydligar i intervjun att det handlar om att synlig-
göra ett brett spektrum av relationer. Hit räknas såväl samtal om innebörden av vän-
skapsrelationer som betydelsen av relationer av sexuell karaktär. Erik förklarar att 
undervisningen behöver bidra till de ungas förståelse för att det existerar olika typer 
av relationer men också hur den unge ska kunna urskilja de olika typerna: 
 

… vad är kärlek alltså, vad är skillnaden mellan en kompis-
relation och kanske en lite djupare relation, alltså väldigt 
grundläggande…  

 
Fatima driver frågan om de ungas förståelse av vad en relation kan vara en bit längre. 
Enligt henne handlar sex- och samlevnadsundervisning om att hjälpa de unga att 
förstå ”hur man framstår inför andra”. Denna förståelse anses viktig eftersom:  
 

… våra ungdomar är ju liksom på en nivå här ute i samhället, 
andra människor är kanske på en annan nivå, sexet är på en 
annan nivå och många gånger så kanske det inte riktigt har-
monierar. Det är också (…) viktigt att förbereda våra ungdo-
mar på det för där kan man ju se … där kan det bli ett glapp, 
där kan det liksom hända farliga saker.  

 
 
För Fatima blir kunskap och medvetenhet om egna gränser centralt men också ut-
gångspunkten att sexualitet handlar om att individen alltid har möjlighet att välja eller 
välja bort möten eller handlingar med andra. Den unge placeras här i en vid samhäl-
lelig kontext och tillskrivs en frihet att möta andra på villkor som liknar unga i all-
mänhet. Fatima antyder att sex- och samlevnadsundervisningens syfte blir att 
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tydliggöra för de unga att andras vilja eller strävan i denna vida samhälleliga kontext 
inte med självklarhet överensstämmer med de ungas egna avsikter eller strävanden. 
Samtidigt positioneras de ungas sexualitet konträrt i relation till andras och görs på 
så sätt inte bara annorlunda utan även mer problematisk.  
 
Det handlar även om att stärka de unga såsom självständiga individer genom att 
skapa arenor för möten med andra. Detta skulle enligt de intervjuade således kunna 
vara en av beståndsdelarna i sex- och samlevnadsundervisningen och syfta till att 
stärka de ungas självständighet inför framtiden. Så här resonerar en personalgrupp: 
 

Agneta: Jag träffade faktiskt (personnamn på en ungdom) 
igår: ”var träffar man någon…?”8 
Amina: ”Vad ska man göra?”  
Anette: ”De på nätet är ju konstiga...”  
Anna-Maja: I verkligheten, träffa någon i verkligheten. Ge 
dem möjligheter att träffas. Ja.  
Anders: Det tror jag skulle bli efterfrågat.  
Amina: Många gånger så dras det ju in på… alltså de kan 
inte gå ut och ha disco (…), i X-stad har man dragit in på så 
att de själv… ”vad ska vi nu göra? Vi vill träffa våra kompi-
sar och killar och tjejer och så, så finns ingenting”9. Och 
finns det något där andra går så är det ofta väldigt dyrt, 
många har inte möjligheten att gå dit. 

 
 
Ovanstående citat visar på att personalen önskar närma sig frågan hur unga med 
intellektuella funktionsnedsättningar ska kunna erbjudas möjligheter att träffa andra 
på egna villkor och på sätt alltså erbjudas en insats som i en vidare bemärkelse stärker 
dem i sin självständighet.  

Utsatthet 
Parallellt beskrivs de unga som potentiellt utsatta, samtidigt som de tillskrivs en form 
av ansvar och förutsätts dessutom äga en förmåga att fatta egna, självständiga och 

 
8 Agneta citerar en ungdom (återges inom citationstecken). Det gäller även de två 
följande citaten av Amina och Anette.  
9 Citat av en ungdom. 
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övervägda beslut. Följande exempel visar att de intervjuade implicit tillskriver de 
unga ett ansvar att lära sig ett förhållningssätt mot andra. Detta förhållningssätt ska 
hjälpa den unge att undvika oönskade, negativa konsekvenser av de egna handling-
arna: 
 

Fredrik: … och hur är man då, hur blir man då? Hur är man 
mot det andra könet, eller samkönade… alltså. För det kan ju 
bli alldeles fel… (…) 

 
 
Även Carl-Johan och Cesar diskuterar sex- och samlevnadsundervisningen ur ett an-
svarsperspektiv. Cesar menar att  
 

… det handlar om att få dem trygga på något vis, att man 
måste inte ställa upp på sex första kvällen eller för då är man 
mes eller någonting annat (…) man har rätten att säga nej 
liksom…  

 
 
Carl-Johan menar vidare att tryggheten är väsentlig då ”våra elever är väldigt lätt-
ledda”, varpå Cesar replikerar med ”Usch! De är väldigt utsatta.” Men en formulering 
som ”få dem trygga på något vis” antyder en ambivalens som återkommer i flertalet 
andra intervjuer. Denna ambivalens kan vara ett sätt från de intervjuades sida att ge 
uttryck för en svårighet att hitta ett förhållningssätt till de ungas behov av kunskap 
och ansvarstagande å ena sidan och den intellektuella funktionsnedsättningen å andra 
samt att implementera det i undervisningen. Möjligen kan denna ambivalens även 
förklara att utsattheten tenderar att generellt sett få ett övertag i talet om de unga och 
synen på målsättningen med sex- och samlevnadsundervisningen. 
 
Precis som det redan lyfts uppfattas unga med intellektuella funktionsnedsättningar 
vara utsatta i samhället. Utsattheten kopplas särskilt till den intellektuella funktions-
nedsättningen. Bodil och Barbro resonerar runt den intellektuella funktionsnedsätt-
ningens påverkan för i det här fallet självkänslan och dess relation till utsattheten. De 
unga sägs hysa en inre osäkerhet som skiljer dem från övriga ungdomar och unga 
vuxna:  
 

Bodil: Den intellektuella begränsningen gör en osäker i en 
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känsla av att jag inte är som alla andra, jag kanske inte riktigt 
duger eller något sådant… att de är mer utsatta…  
Barbro: … bristen att se konsekvenserna innan. Jag tänker 
också att … att lusten pockar på men man inte riktigt kan se 
konsekvenserna om man blir utsatt eller utsätter någon annan 
…  

  
 
Bilden av de intervjuades ambivalens avseende de ungas förmåga att fatta egna beslut 
stärks i samtalet mellan Bodil och Barbro. Båda ser de unga som personer som i 
princip saknar förmåga att kunna fatta självständiga beslut. Skälet till detta ligger en-
ligt dem båda såväl i den intellektuella funktionsnedsättningen som i omgivningens 
bild av personerna. Med andra ord, vad omgivningen signalerar är att den unge är 
annorlunda, i en negativ bemärkelse. Den osäkerhet som detta framkallar hos den 
unge leder, enligt vad som framkommer i intervjun, till både sämre självkänsla och 
sämre förmåga att kunna reflektera över sina handlingar. I förlängningen riskerar 
osäkerheten att leda till bristande medvetenhet och insikt om potentiella risker och 
faror, men också en oförmåga att i allmänhet förstå den egna lusten i relation till 
andra människor. Konsekvensen blir att de unga så att säga ”blir utsatta” för den 
egna lusten, utan kapacitet att förstå eller kontrollera den. På så sätt problematiseras 
de här ungas sexualitet, vilket även följande intervjuutdrag kan illustrera: 
 

Fanny: Och det är ju en viktig bit att lära sig. För annars kan 
man både bli utsatt själv och man kan utsätta andra… som 
man inte förstår egentligen.  
Frank: För det kan bli fel på båda hållen. Och där är ju den 
nivån också.  
Fanny: För det är ju inte helt ovanligt att särskoleelever be-
går övergrepp mot yngre… och det kan ju vara det ibland att 
man har liksom inte redskapen och kunskapen utan man… det 
blir fel… 
Fatima: … man får utlopp för något som blir helt fel. 

 
 
Från att, som Fanny inleder med, argumentera för vikten av sex- och samlevnadsun-
dervisning i syfte att motverka risken och faran för utsatthet övergår intervjun till att 
kretsa runt de ungas egna sexuella uttryck som handlingar som kan leda till allvarliga 
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konsekvenser. Citatet exemplifierar ett återkommande perspektiv på de ungas sexu-
alitet, nämligen den i fonden alltid närvarande utsattheten och risken kopplad till 
sexualitet. Den är dubbelriktad i och med att de unga såväl kan bli utsatta av andra 
som själva utsätta andra.  
 
Några av de intervjuade delger funderingar huruvida sex- och samlevnadsundervis-
ning i sig kan väcka reaktioner hos unga med någon form av erfarenheter av sexuella 
övergrepp. Jenny menar att  
 

… sex- och samlevnadsundervisning (är) inte helt oproblema-
tiskt att prata om (…), för det väcker … egen sexualitet (…) 
vi har faktiskt elever som har varit utsatta för en del över-
grepp också, eller varit med om saker, så det är inte helt… 
det är lite svårt också.  

 
 
Att de yrkesverksamma möter unga som varit föremål för sexuell utsatthet återges 
vid flertalet tillfällen i intervjuerna. Det ligger på så sätt i linje med tidigare forskning, 
som visar på att personer med intellektuella funktionsnedsättningar är överrepresen-
terad när det gäller erfarenheter av sexuella övergrepp. Intervjuerna antyder att per-
sonalen ser att detta faktum ställer krav på kunskap om utsatthetens konsekvenser 
för de ungas liv men också behovet att ha kompetensen att hantera problemen på 
ett professionellt sätt. Uppfattningen att man saknar kompetens kan här leda till en 
osäkerhet som yttrar sig i form av tystnad eller oro för att möta ungas frågor. 
 
En del intervjuade ger uttryck för sin osäkerhet i hur de bäst bör förhålla sig till 
berättelser om de relationer som de unga ingår med andra, inklusive de berättelser 
som inbegriper skildringar av sexuella inslag. Osäkerheten förefaller hos de intervju-
ade exempelvis skapa en ambivalens inför den egna förmågan att korrekt bedöma 
och möta sådant som är att betrakta som tecken på sexuell utsatthet. Men osäker-
heten kan även röra förhållandet till den unges val av partner eller personens sexuella 
uttryckssätt, samt omgivningens respekt för det. 
 
Felicia redogör i en av intervjuerna för ett samtal med en 20-årig kvinna som haft en 
relation som innefattat sexuella handlingar: ”det verkar inte som att det var påtvingat 
för man stod där och tänkte: vad ska jag säga, utan att lägga mig i för mycket?” 
Felicias osäkerhet handlade då om att hon i sin yrkesroll ansett sig vara oförberedd 
på hur hon ska hantera ett samtal av detta slag: ”man var inte beredd på den 
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situationen just då men det blev bra i alla fall. Hon ville ändå inte gå därifrån, det 
kändes som att hon liksom ville fortsätta prata om det här.” Skildringen av samtalet 
med den unga kvinnan visar på Felicias uppfattning att den unga kvinnans sexualitet 
implicit hade inrymt någon form av ofrivilliga sexuella handlingar. Samtidigt ville 
Felicia hålla ett kritiskt perspektiv och tillskriva kvinnan egen förmåga att själv välja 
sexpartner eller sexuell handling, eller avgöra antal sexuella möten. 
 
Eva-Britt menar att sex- och samlevnadsundervisningen handlar ”jättemycket om 
(…) biten med sexuell hälsa och sexuellt utnyttjande, säga nej, kopiösa mängder, det 
har jag haft med de eleverna som jag har haft.” Utifrån intervjuerna, som exempli-
fieras med citatet ovan, framgår att en central pusselbit i förståelsen av målsättningen 
med sex- och samlevnadsundervisning är att lära ut hur ungdomarna ska vara i stånd 
att säga nej till (ofrivilligt) sex. Parallellt framgår det att det finns olika behov hos 
olika ungdomar, vilket omvänt antyder att alla inte anses vara lika utsatta och därmed 
i behov av att lära sig att sätta gränser. Det förekommer även att intervjudeltagarna 
resonerar runt en alltför stark fokusering på utsatthet. Anders, som arbetar som ku-
rator vid en vuxenhabilitering, noterar att ”det är lätt att hamna i det… vi har inte 
gjort det, att vi har pratat så mycket om övergrepp, mer om hur man pratar men det 
är lätt att hamna där att det är det som får allt fokus. Man ska kanske veta att det 
finns mer liksom.” 
 
De intervjuade tar upp frågan hur man på bästa sätt identifierar utsatta unga och 
deras behov. I förlängningen ställer situationen anspråk på lämpliga sätt att möta de 
ungas reaktioner, men också på krav att som personal äga en kunskap om tillgängliga 
stödinsatser, liksom ett adekvat förhållningssätt till de egna reaktionerna. Uppfatt-
ningen är att man som yrkesperson har en rad komplicerade frågeställningar framför 
sig men inte med självklarhet en beredskap att möta dem. Svårigheten att närma sig 
de ungas eventuella erfarenheter av sexuella övergrepp, eller att avtäcka dessa, kan 
till och med upplevas kollidera med en förväntan på att förmedla en positiv syn på 
sexualitet, inklusive ett bejakande förhållningssätt i undervisningen och det dagliga 
arbetet. Som Jan uttrycker det så kan det vara svårt att hitta en balans i att vägleda 
utan att verka alltför styrande eller normerande. En normkritisk hållning, i bemär-
kelsen en undervisning som erbjuder flera alternativ gällande olika aspekter av sexu-
ella uttryck, uppfattas rentav kunna ge motsatta effekter: 
 

Det gör också detta ämne så svårt, tycker jag, att å ena sidan 
så pratar vi mycket om (…) att (…) man ska få vara hur man 
vill och man ska få ha vilka preferenser som helst, så där 
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frigörelse … men sen så i grund och botten som för oss hand-
lar det enormt mycket om att ålägga dem någon sorts norm-
tänkande (…) att försöka att strama upp dem mot någon sorts 
sunda värderingar … 

 
En formulering som ”någon sorts sunda värderingar” antyder att det finns en upp-
fattning om rätt och fel, om vad som är det lämpliga och önskvärda budskapet i sex- 
och samlevnadsundervisning.  
Det lämpliga och önskvärda budskapet är emellertid inte klart, vilket skapar en klu-
venhet. Men formuleringen ovan antyder också att den intervjuade personalen, som 
Jan får exemplifiera, upplever sig vara osäker till hur man bör förhålla sig till å ena 
sidan uppfattningen om ett slags påbud om en fri sexualitet och å andra sidan en 
egen önskan att vägleda den unge och i förlängningen t.ex. skapa goda förutsätt-
ningar för att de unga undviker risker och sexuell utsatthet. Formuleringen är ett 
uttryck som fångar de normer som omgärdar sexualiteten och som ofrånkomligen 
är en del av sex- och samlevnadsundervisningen. Det följande ger fler exempel på 
normer i relation till sexualitet och hur dessa tar sig uttryck.  

Manligt och kvinnligt 
Det är flickor och unga kvinnor som av den intervjuade personalen främst ses som 
potentiellt utsatta. Så antyder t.ex. Dorota att det är flickor som bör vara den främsta 
mottagaren av det förebyggande arbetet inom ramen för sex- och samlevnadsunder-
visningen. Flickorna beskrivs här i termer som indikerar att de anses sakna förmåga 
till kontroll och inflytande över möten med andra. Dorota ger exempel på elever som 
råkat ut för oönskade handlingar, vilket stärker hennes uppfattning gällande flickor-
nas utsatthet:  
 

Vi försöker säga det till våra flickor, framför allt för de ute 
på Facebook, de är väldigt godtrogna och det är de som har 
råkat illa ut också, det vill man ju både förebygga och sen 
hjälpa dem vidare. Så de är faktiskt utsatta där. För de är 
oftast så snälla och tror gott om alla.   

 
 
Gabriella beskriver flickor som utsatta på liknande sätt som Dorota gör. Gabriella 
menar här att det är viktigt att lyfta frågan om hur flickan uppfattar sin situation och 
i vissa lägen även tydligt sätta gränser å flickans vägnar:  
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Vi har situationer… elever som är på en lägre nivå men där 
är det mer att det är någon som håller om någon och det är 
liksom mer närhet bara så. Men då har man också de ele-
verna som inte kan säga nej. Som… där alltid någon håller 
om den tjejen. Hon bara sitter där, hon säger inte något. Då 
får man diskutera det, vill man inte så måste man markera. 
Det är på ett annat sätt.  

 
 
Generellt sett förmedlar de intervjuade en bild av de unga som synnerligen utsatta, 
där tendensen är att det alltså särskilt gäller flickorna. Denna uppfattning blir dock 
inte föremål för närmare analys eller problematisering under intervjuerna. Det saknas 
ofta en reflektion över de ungas egna tänkbara motiv bakom sina handlingar och 
uttryck. Eva-Britt betecknar sexualiteten hos flickorna som en ”handelsvara”, där 
flickan ”gör (…) vad som helst för att en pojke, eller en ung man (…) som inte har 
särskolebakgrund ska vara med dem. Det är inte en handelsvara i pengar så mycket 
men att man säljer sig för att få tillhöra en annan grupp...”. Förutom att Eva-Britt 
uppfattar att de unga kvinnorna strävar efter relationer främst med unga män utan 
intellektuella funktionsnedsättningar så placerar hon flickorna i en position som 
präglas av ett snarast passivt förhållningssätt gentemot sin omgivning. Pojkar och 
unga män tillskrivs istället en drivkraft och förmåga till att agera och som därmed 
särskiljer dem från flickorna. Det är pojkar och unga män som anses ha inflytandet i 
form av ett övertag. Det åligger på så sätt pojkarna att lära sig att förvalta övertaget 
på ett respektfullt sätt: 
 

Danne: Det var faktiskt en lärare här som sa till en elev som 
hade varit intresserad av en tjej, ”men du, det duger inte att 
springa och säga din jävla hora till henne utan du får kanske 
öppna dörren och vara lite trevlig så blir hon kanske intres-
serad av dig”. (skratt) 

 
 
Vad Danne indirekt ger uttryck för är att det är pojkarna som ska ta ett första steg i 
kontakten med en flicka och att tillvägagångssättet att skapa kontakt ska följa ett 
givet manus. Med andra ord tillskrivs pojken ansvaret att vara den aktiva parten. 
Hans förmåga avgör huruvida han kommer att lyckas eller inte. Medan flickor ska 
lära sig att säga nej, där personalen i vissa fall till och med kan behöva ingripa, 
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”markera”, för att förhindra en kontakt, handlar det i pojkars fall om att korrigera 
deras beteende men samtidigt uppmuntra dem att fortsätta. Gunnar uttrycker att ”… 
man försöker att rätta till dem (pojkarna) då och att man ska vara rädda om kvin-
norna, brukar jag alltid säga… Gunnar förmedlar på sitt sätt en närmast traditionell 
och normativ syn på flickor och sexualitet. Senare i samma intervju beskriver han 
flickor som det ”finaste vi har” och som därför av den anledningen ska respekteras 
av pojkarna.  
 
Pojkar och unga män förefaller alltså tillerkännas den egna sexualiteten och lusten, 
men i det behöver de tränas till att agera mer respektfullt. Liknande möjligheter ges 
inte flickorna. Istället placeras flickor i förment mer utsatta positioner än pojkarna, 
de tillskrivs inte samma självklara förmåga att kunna träna sig i sitt agerande och de 
anses behöva större hjälp från personalens sida i att markera de egna gränserna.  
 
En intervjuperson använder uttrycket ”att återerövra” sexualitet för att skildra sin 
uppfattning om att flickor och unga kvinnor ska säga nej och skaffa sig en insikt om 
att sexuella handlingar inte är tvingande. Detta utvecklas vidare av Elise: 
 

Nej, just att förklara (…) får lova att säga nej, det är inte ok 
att någon alltså gör någonting med dig som du inte vill utan 
att ... de måste respektera ditt nej och att du är lika mycket 
värd som alla andra. 

 
 
Ett begrepp som återerövra implicerar att sexualitet i första hand bygger på oönskade 
och ofrivilliga handlingar. Det antyder även att de unga har erfarenheter av sexuellt 
utsatthet eller sexuella handlingar mot sin vilja. Ett återerövrande av sexualiteten be-
tyder här ett påbud om starkare kontroll och inflytande över egna sexuella möten 
med andra. Det förutsätts dock att de unga har en viss kunskapsnivå om sexuella 
uttryck eller handlingar samt att de förstår hur det eftersträvansvärda tillståndet ska 
uppnås. Det står samtidigt inte klart huruvida de vet vad en återerövrad sexualitet 
innebär. Inte heller är det klart hur personalen skulle definiera saken. Att se sex- och 
samlevnadsundervisningen som ett sätt att hjälpa de unga att återerövra den egna 
sexualiteten skulle här kunna handla om att skapa en medvetenhet om att sex inte är 
en handling som flickan eller den unga kvinnan förväntas behöva ställa upp på. Om-
vänt antyds det att flickor ställer upp på icke önskvärda handlingar, att de upplever 
sexuella handlingar i första hand som ett problem samt att det hos personalen, och i 
förlängningen även hos de unga, i allmänhet finns en medvetenhet om och klarhet 
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över vad som är att betrakta som felaktiga och korrekta sexuella handlingar. Killar 
och unga män beskrivs i intervjuerna stundtals som krävande och framfusiga. Det 
förstärker uppfattningen om flickornas utsatthet, om hur de antyds sakna en förmåga 
att själva avgöra huruvida de ska inleda sexuella möten med killarna eller de unga 
männen eller inte. Det är i det stora hela frågor som väcker känslor hos de intervju-
ade:  
 

Eivor: Men jag får så mycket frågor om det här… (djup suck) 
… analsex, oralsex, ska man ställa upp på det bara för att 
killen vill… 

 
 
Att sexualitet för flickors och unga kvinnors del anses bestå av krav, måsten och 
bristande respekt från andra uppfattas som tungt och komplicerat att förhålla sig till 
och bemöta. Samtidigt är andemeningen att frågan är viktig att arbeta med, om än 
med stundtals missmodiga och uppgivna undertoner. 

Heteronormen 
Materialet visar att en del av de intervjuade, men långtifrån alla, har erfarenheter av 
att möta unga som identifierar sig som homo- eller bisexuella, transpersoner eller 
queer (HBTQ), eller som på annat sätt strävar efter relationer med personer av 
samma kön respektive ger uttryck för en annan könsidentitet än den som omgiv-
ningen uppfattar. De som har mött eller möter unga med annan sexuell läggning än 
den heterosexuella, eller som möter unga med en transidentitet, utrycker en önskan 
att närma sig dessa unga på ett bra sätt. Samtidigt uttrycks här en rådvillhet, kombi-
nerat med bristande erfarenheter av och kunskaper om HBTQ-relaterade frågor. 
Man tenderar att se dessa frågor som en utmaning. Frank uppfattar att de unga som 
han möter i sitt arbete befinner sig i en bekymmersam situation:   
 

Jag har just nu ett bra exempel på hur det är vara homosex-
uell i särskolan. Hur tungt och svårt det är och hur utsatta de 
som nu är i den situationen är.  
Jack: Det är några elever…? 
Frank: Ja, precis. Därför att, världen är ju liten här och … 
lite grann blir de som banditer. Tyvärr… 
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Frank skildrar HBTQ-ungas utrymme som begränsat, vilket han anser leder till en 
utsatt position i skolan. I intervjun använder Frank ett kraftfullt ord för att beskriva 
hur de unga uppfattas av sina kamrater, ”banditer”, vilket på sitt sätt fångar hans bild 
av den besvärande situationen för unga HBTQ-personer. Överlag låter Frank på-
skina att de unga HBTQ-personer som han möter har en ansträngd livssituation. Det 
är något som han behöver förhålla sig till. Men det är samtidigt ingen enkel uppgift. 
När Frank senare utvecklar sitt resonemang påpekar han att de unga saknar förebil-
der och identifikationsmöjligheter, och att fylla detta behov hos dessa unga skulle 
kunna vara ett sätt att vara till hjälp för dem. I en annan intervju förmedlar Anders 
en liknande uppfattning. Han tror att det från personalens är sida angeläget att ”visa 
på att det finns fler” då han ”stött på ungdomar som tycker att de inte vet liksom”. 
 
Förebildsfunktionen syftar enligt Frank till att ge HBTQ-unga en högre status. Om-
vänt blir det därmed rimligt att anta att Frank ser HBTQ-unga stå lägre i en hierarkisk 
ordning än andra. Det är den relativt låga statusen som driver de unga in i osynlig-
heten, de ”blir en liten bov som smyger i bakgrunden”. Frank menar att det saknas 
en acceptans hos övriga elever, ”som det har gjort hos oss, så att säga…”, vilket i sin 
tur antyder att han uppfattar att personalen på hans egen arbetsplats kommit en bit 
i att arbeta med sitt förhållningssätt. Men även om det har skett förändringar behöver 
mer göras: 

 
Felicia: Det är viktigt att det blir naturligt och eftersom det 
inte är så naturligt i särskolan… 

 
 
Vad Felicia uttrycker indikerar uppfattningen att gymnasiesärskolan, trots arbetsplat-
sens erfarenheter av att möta HBTQ-unga, är otillräckligt rustad för att synliggöra 
de här unga. Frank menar att ”det måste vara lika naturligt att prata om som hetero-
sexualitet”. Att Frank formulerar sig på detta sätt kan stå för att han ser att hetero-
sexualiteten i någon form är föremål för samtal och synliggörande i det dagliga arbe-
tet med de unga på ett sätt som skapar en medvetenhet om heterosexualitetens över-
ordnade position. Frank har därigenom så att säga identifierat normen. 
 
Att synliggöra men också bekräfta HBTQ-ungdomar med intellektuella funktions-
nedsättningar diskuteras även i intervjun på Dannes arbetsplats. Hans uppfattning är 
att det inte sker som ett självklart och bejakande inslag i arbetet, ”inte som så att 
’trevligt att du är det’ och ’klart, stå på dig och fortsätt med det’, lite så… ett konsta-
terande och that´s it.” I intervjun skildras pågående diskussioner med kollegor där 
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personalen gemensamt funderar på lämpliga stödinsatser till HBTQ-unga. En ung 
person lyfts särskilt fram. Det är en person som nyligen sett en uppmärksammad tv-
ser7. Personalen, som skildrar hur den unge först spelat in tv serien för att sedan se 
den om och om igen, uppfattar agerandet som ett sökande efter förebilder. Samtidigt 
är HBTQ

-

-relaterade frågor något nytt i Dannes arbete, ”det är inget som jag stött på 
tidigare (…) under de åren jag jobbat inom särskolan”. Han reflekterar runt sin insikt 
och funderar på om det möjligen handlar om att han valt att inte se att det finns 
HBTQ-ungdomar inom det fält där han är verksam, att ”man är liksom så fokuserad 
på att det inte finns på något vis”. Dannes kollega Dorota kommenterar hans reflekt-
ion genom att konstatera att:  

 
Man utgår från sig själv. (skratt) 

 
 
Dorota tror att det för henne hade varit enklare att vara mer medveten om HBTQ-
frågor om hon själv varit HBTQ-person. I det ljuset ser hon också den unges sö-
kande efter förebilder och stöd: 

 
Men det kan man själv tänka att man både alltså är homosex-
uell och är i särskola med måttlig utvecklingsstörning och sen 
har man andra grejer med, det är rätt tufft, alltså hitta sin 
plats i livet sen på något vis.  

 
 
Mot bakgrund av hur personalen resonerar förefaller HBTQ-relaterade frågor vara 
en relativt ny fråga. Eva-Britt, Elise och Eivor beskriver HBTQ-frågorna i relation 
till sin arbetsplats som ”väldigt känsliga” och kopplar dessa till en djupt rotad hetero-
norm, ”man ska vara normal”:  
 

Elise: Jag har diskuterat med eleverna när de har kommit och 
frågat om sex och så vidare och så kanske jag sa, jo men det 
är ok att göra det här om du har en flickvän eller en pojkvän 
som du vill göra det här med och så är det ok och så... ooooh! 
genast backar man bort från de här, homosexuella... 

 
7 ”Torka aldrig tårar utan handskar”, som sänts i SVT hösten 2012, handlar om en 
grupp homosexuella män i Stockholm under AIDS-epidemins första år. Förlagan är 
skriven av författaren Jonas Gardell. 
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I Eva-Britts, Eivors och Elises arbetsgrupp antyds närmast en handfallenhet i hur 
personalen bäst skulle kunna stödja unga HBTQ-personer. Detta gäller även en in-
tegrering av arbetet med ett normkritiskt perspektiv i allmänhet. Det sägs råda en 
utbredd homofobi inom arbetsplatsen, de intervjuade skildrar särskilt pojkar som 
utsatta för hat eller hot från sina kamrater.  

 
Eva-Britt: I vilken ände börjar man? Det är så långt bort man 
får börja nysta då. (skratt).  

 
 
Ett svar på varför läget ser ut som det gör ska enligt Eva-Britt sökas i personalsam-
mansättningen. Förutom att en del kollegor sägs hysa normativa och stereotypa fö-
reställningar om HBTQ-personer sägs personalen även vara en otillräcklig förebild i 
allmänhet:  

 
Men jag kan tycka att det är ett problem med personalsam-
mansättningen här, eller... vit övre medelålders super hetero-
normativ personal här. Vi har liksom ingen som avviker, inte 
ens med invandrarbakgrund eller någonting sådant.   

 

Privat och offentligt 
De intervjuade ger uttryck för en rad aspekter rörande sin profession, yrkesroll och 
det som skulle kunna betecknas som ett professionellt förhållningssätt. En sådan 
aspekt handlar om relationen mellan yrkespersonens privatliv och uppdraget som 
professionell kunskapsförmedlare i sex- och samlevnadsundervisningen. En del in-
tervjuade förmedlar uppfattningen att sex- och samlevnadsundervisningen, åt-
minstone delvis, kan inkräkta på den egna privata sfären. Att ämnet uppfattas som 
privat kan på så sätt komplicera det egna förhållningssättet till det, så till vida att det 
kan kännas ligga alltför nära en själv eller upplevas som alltför avslöjande. Oron lig-
ger i att personalen tror sig riskera att prisge detaljer ur den egna, privata sexualiteten 
i ett sammanhang där det inte är lämpligt eller önskvärt. 
 
Farhågan att sex- och samlevnadsundervisningen kan medföra att delar ur den egna 
sexualiteten avslöjas banar väg för en känsla av ambivalens till ämnet som sådant. 
Här kolliderar personalens privata sfär med den offentliga rollen. Följden blir att en 
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del av de intervjuade bygger upp en strävan efter att skapa ett slags avstånd till de 
unga. Ett professionellt förhållningssätt anses därmed gå ut på ett distanserat förhål-
lande till de unga man arbetar med. Det framträder alltså en spänning mellan upp-
fattningar om det privata och om det professionella och offentliga fältet.  
 
Cesar anser att arbetet med sex- och samlevnadsundervisning påverkas, som han ser 
på saken, ofrånkomligen av den privata sexualiteten:  
 

… jag skulle vara en helt annan person när jag står därinne 
än jag själv, jag skulle nog vara någon sorts skådespelare, 
skulle jag gissa, som har tagit avstånd från alla tabun och 
förbud, svarar på konstiga saker, inte några egna personliga 
saker.  

 
 
Cesar anser att han som yrkesperson hade fått agera någon annan än den han vanli-
gen uppfattar sig vara, och sålunda den som de unga känner, om han hade fått arbeta 
med sex- och samlevnadsundervisning utifrån premissen att den privata sexualiteten 
ska hållas utanför hans egen förståelse av uppgiften. Men vad Cesar menar handlar 
främst om värderingar och normer snarare än att det skulle röra sig om att delge 
sexuella erfarenheter av privat karaktär. Här uppfattar han emellertid att det i sex- 
och samlevnadsundervisning anses råda en förväntan på att egna värderingar ska stå 
tillbaka. Det innebär i sin tur en förväntan på att avstå från att förmedla personliga 
tankar eller ställningstaganden. Ämnet blir därmed ett slags skådespel. 
 
Den egna sexualiteten utgör enligt hur de intervjuade resonerar alltså en fond till 
förståelsen av sex- och samlevnadsundervisningen. Den privata sfären tycks ständigt 
vara närvarande. Carina skildrar frågor från de unga hon möter. De kan t.ex. explicit 
ställa frågor om Carinas ålder vid tidpunkten för hennes samlagsdebut:  
  

Ja, det är inte så pinsamt, men ibland säger de något annat 
så man kanske känner… jag rodnar ända upp över öronen 
och det har faktiskt hänt att jag sagt vid ett tillfälle, nej, det 
där vill jag inte svara på.  

Det förefaller som att flera intervjuade pendlar mellan å ena sidan en önskan att 
kunna hantera intima frågor från de ungas sida och å andra sidan oroas för att dessa 
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frågor överhuvudtaget ska ställas. Frida antar dock att den typen av frågor är ound-
vikliga:   

 
När man jobbar i många klasser, då frågar de ofta ”är du 
gift” och så (…), nej, säger jag, ibland har jag varit ihop med 
någon och sen tar det slut och jag har haft många relationer 
och det är också sant. Och så kan man ha det. Det är också 
ok. Ja, så vi inte slätar över, tillrättalägger, så har mitt liv 
varit, så att vi inte ljuger om hur våra liv har sett ut och gör 
oss till perfekta spegelmänniskor. Det kan man väl bjuda på, 
tänker jag. 

 
 
Vad Frida gör är att hon betonar sin, det vill säga personalens förebildfunktion. I det 
avdramatiserar hon de ungas frågor och tillskriver dem ett utrymme att ställa dessa.  
 
Uppfattningen att det kan vara klokt att hålla ett avstånd till de unga inom ramen för 
sex- och samlevnadsundervisningen kan tolkas som ett sätt att skapa möjlighet och 
utrymme för de unga att i sin tur hålla en distans till personalen. Jenny berättar att 
de unga hon arbetar med ”ibland berättar så mycket mer än vad de egentligen skulle 
ha gjort”. De sägs sakna ”den naturliga spärren eller distansen till sina lärare i skolan 
som andra gymnasieelever har”. Fanny beskriver en extern aktör som bistår skolan i 
sex- och samlevnadsundervisningsarbetet, i intervjun benämnd ”sextanten”. Denna 
externa aktör anses borga för en stärkning av både personalens och de ungas integri-
tet genom att den externa aktören istället möter frågor som upplevs som laddade 
eller känsliga och som tros utgöra ett hot mot integriteten: 
 

Jack: Hur har det funkat med ”sextanten”?  
Fanny: Det fungerade jättebra (Fredrik: Mycket bra). Jag 
tyckte det var väldigt bra också för jag kan känna att där är 
en slags integritet. Jag är deras lärare, jag vill inte lära ut, 
jag vill inte liksom… egentligen vill jag inte veta. Jag tycker 
vi ska ha den relationen där inte jag är inne och kladdar lik-
som, precis som att jag inte pratar med mina egna barn om 
… mer än väldigt så…  
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Intervjumaterialet visar att det finns en uppfattning om att sex- och samlevnadsun-
dervisningen ställer krav på ett respektfullt förhållningssätt. Det finns sannolikt flera 
sätt att analysera detta på. Ett skäl, som Fanny uttrycker det, att den intellektuella 
funktionsnedsättningen leder till att de unga själva inte alltid förmår att sätta gränser 
och på så sätt avgöra vad som är lämpligt att diskutera eller inte. Att som personal 
bedriva sex- och samlevnadsundervisning beskrivs dessutom i ordalag som signalerar 
att det skulle röra sig om närmast ett slags intrång, ”inne och kladdar liksom”. Refe-
rensen till att den vuxne, i det här fallet Fanny, själv inte hade diskuterat sex med de 
egna barnen stärker hennes övertygelse om att det är det korrekta tillvägagångssättet. 
Undervisningen innebär här dessutom implicit information om sexuella handlingar. 
Att hålla en tydligare och bredare rågång mellan sig själv och ungdomarna anses där-
med borga för en större respekt för de ungas sexualitet. Ansvaret för detta ligger på 
personalen.  

Professionalism 
En rad intervjuade menar att ämnet, som en av de intervjuade uttrycker det, kräver 
”mycket erfarenhet och professionalism”. Det handlar här alltså inte enbart om in-
tegritet gentemot de unga och sig själv. Det säger också något om personalens pro-
fessionella självbild. Förmågan att möta de ungas frågor och ge svar ifrågasätts. Ex-
terna aktörer tillskrivs här, som i exemplet med den så kallade ”sextanten” ovan, inte 
enbart en roll som garant för att förhindra integritetskränkningar. De tillskrivs även 
en särskild kompetens som de intervjuade själva upplever sig sakna. Möjligen går 
dessa reflektioner att koppla till brister i utbildning och praktik. Det förefaller emel-
lertid som att personalen i princip aldrig uttalat tillskriver sig själv en egen kompe-
tens, eller att kollegor i teamet skulle kunna äga en kompetens att arbeta med sex- 
och samlevnadsundervisning. Med andra ord, kompetensen verkar vara svår att iden-
tifiera för de intervjuade. Samtidigt framgår det inte i intervjuerna på vilka grunder 
vare sig synen på den egna kompetensen eller uppfattningen om existensen av de 
eventuella bristerna i denna vilar. Inte heller framgår det hur den externa kompeten-
sen bedöms, annat än att den sägs kunna göra det enklare för de unga att dryfta olika 
typer av frågor. 
 
Ett sätt att hantera utmaningen i att hitta rätt nivå på det professionella förhållnings-
sättet blir alltså att lägga ut delar av sex- och samlevnadsundervisningen på externa 
aktörer. I en del intervjuer nämns såväl barnmorskor som personal vid ungdomsmot-
tagningar som lämpliga externa aktörer. De beskrivs som mer specialiserade på att 
möta frågor av sexuell karaktär än vad den intervjuade personalen uppfattar sig vara. 
Dessa externa aktörer anses dessutom borga för en större relationell frihet gentemot 
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de unga. Annorlunda uttryckt kan de unga, i enlighet med de intervjuades sätt att 
resonera, känna sig friare i att formulera frågor och föra samtal om sådant som upp-
fattas vara både personligt och känsligt: 
 

Carina: (…) jag har gjort det lätt för mig och undvikit allt det 
där detaljerade och kanske lite pinsamma, sådant där som 
barnmorskorna, ungdomsmottagningen, har fått ta hand om, 
det har ju kommit hit till skolan och träffat våra elever och 
lärt hur man trär på kondomer och preventivmedel och p-pil-
ler och allt det där, och det har varit bra för jag är inte skol-
sköterska, jag har inte koll på… vilka mini-p-piller det finns… 

 
 
Carina anser att hennes kompetens inte räcker till när det gäller sakfrågor som pre-
ventivmedel, deras funktion eller tillämpning. Här får de biologiska och medicinska 
aspekterna av sexualitet representera sex- och samlevnadsundervisningen. Vad Ca-
rina emellertid också ger uttryck för är att det handlar om kompetens och kunnande. 
Hon beskriver detta som att hon ”har gjort det lätt” för sig och ”undvikit allt det där 
detaljerade och kanske lite pinsamma”. Carinas syn på saken antyder en känsla av 
osäkerhet inför ämnet i en bredare bemärkelse än att det skulle röra sig om upplevd 
brist på faktakunskaper. I ett sådant fall kan det möjligen kännas som ett stöd att 
reducera ämnet till att vara en fråga om fortplantning och graviditetsskydd samt att 
lägga undervisningen i externa aktörers händer. 
 
Fanny benämner en del av undervisningen i ämnet som ”ren sex- och samlevnads-
undervisning” och med det avser hon den schemalagda och planerade delen av kun-
skapsöverföringen. Ytterligare en aspekt är att en del intervjuade benämner samtal 
om sexualitet och relationer, i de fall samtalen inte är schemalagda, som ”vardags-
snack”. Denna form av möten med de unga, frikopplade från den schemalagda 
undervisningen, beskrivs implicit som mindre professionella och mindre värdefulla. 
Ett sätt att tolka detta är att vardagssnacket uppfattas som informell kunskapsför-
medling, att jämföra med det som människor i allmänhet diskuterar i det privata, 
slutna och inofficiella sammanhanget. Informella samtal tillskrivs här per definition 
en annan kvalitet i relation till det professionella, schemalagda arbetet. Schemalagd 
undervisning som uttalat betecknas som sex- och samlevnadsundervisning ställer en-
ligt hur de intervjuade resonerar andra krav på professionalitet.  
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Styrning, organisation och kompetens 
De intervjuade ger en rad exempel som visar på uppfattningar om brister i organi-
sationsstrukturen, t.ex. hur arbetsplatsen är organiserad eller hur arbetet med sex- 
och samlevnadsundervisning är strukturerat. En sådan brist rör otydlig styrning på 
arbetsplatsen. Jacqueline och Jenny beskriver exempelvis att de i princip arbetar utan 
någon plan för sex- och samlevnadsundervisning: 
 

Jacqueline: Hade det funnits någon struktur på det här, vi har 
tjej- och killgrupper i ettan och tvåan så man hade någon… 
att det hade funnits någon plan för deras fyra år på gymnasi-
esärskolan (…) Nä men … (…) för annars är det lätt att åren 
rullar på, de tycker ”äh, vi tar inte det nu, vi tar något annat 
tema”.  
(…) 
Jenny: Det kommer väl rätt långt ner faktiskt, på listan.  

 
 
Konsekvensen uppges här bli att ämnet prioriteras bort och att det placeras lågt i 
hierarkin. När det väl finns styrdokument att tillgå i arbetet skildrar flera intervjuade 
att de finner föga stöd i dessa. Fredrik anser att ”det är väldigt otydligt och det borde 
vara en styrning uppifrån där man talar om vad, var vår gräns går och var vi plockar 
in externt.” Han menar att han förvisso själv ska kunna föreslå olika insatser och 
inslag i sex- och samlevnadsundervisningen, men att skolledning och myndigheter 
ansvarar för att det finns styrdokument samt att det erbjuds stöd till honom som 
yrkesperson.  
 
Såväl Fredrik som hans kollegor ser sig själva som de yrkespersoner som befinner 
sig närmast de unga, och som därmed har bäst förutsättningar att avtäcka eventuella 
problem hos de unga. De måste ”ligga tre steg före”, som Fredrik uttrycker det. Det 
antyder en syn på den egna rollen som bredare än att den skulle sträcka sig till att 
enbart omfatta kunskapsförmedling inom ramen för sex- och samlevnadsundervis-
ning. Istället skulle arbetet kunna inbegripa även former av elevvårdande arbetsupp-
gifter. Det är till och med så att en del av den intervjuade personalen uppfattar att 
elevvårdande inslag i arbetet inte går att bortse ifrån eller negligera i arbetet. Detta 
ställer krav på ett tydligt mandat att initiera stödjande insatser, menar man.  
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Även Irma och Irene skildrar erfarenheter av bristande styrning i sitt arbete:  
   

Irma: Om man går till kursplanen för att få vägledning så får 
man inte speciellt mycket konkret vägledning. Har man 
mycket egna idéer så kan man alltid liksom få det att stämma 
med kursplanen (…) alltså det blir ju mycket upp till den en-
skilde läraren i så fall att välja att göra... 
Irene: Var och en sköter det här i sin egen grupp så att säga, 
det finns ju ingen här som går runt och kommer in i de i andra 
klasserna och diskuterar detta.  

 
 
Irma och Irene beskriver sin professionella vardag som ett arbete som tar avstamp i 
egna föreställningar om vad som krävs för sex- och samlevnadsundervisningen. Det 
blir sålunda upp till den enskilde medarbetaren att forma undervisningen. Det är 
emellertid inte nödvändigtvis ett problem att vägledning med hjälp av styrdokument 
eller från ledningens sida upplevs som bristande. Situationen ställer dock krav på den 
enskilde yrkespersonens förmåga att utforma undervisningen. Det ges exempel på 
kreativa lösningar av några av de intervjuade. Jan föreslår en kompromiss mellan den 
schemalagda undervisningen och den kunskapsförmedling som sker vid andra till-
fällen:  

 
Jag har någon sorts idé att allting kring sex- och samlevnads-
undervisning kan vi inte lösa i klassrumsmiljö med kursplaner 
utan vi måste nog tänka tjej- och killgrupper och den typen 
av tomma arenor som… där de får utrymme, eller att man 
hade schemalagt lärare fast man inte hade något innehåll.  

 
 
Jan föreslår här att skolan avsätter tid för sex- och samlevnadsundervisning i sche-
mat, men utan att ge det ett uttalat, konkret innehåll. På så sätt ger den undervisande 
personalen såväl sig själv som de unga en möjlighet att fånga dagsaktuella frågor utan 
att åsidosätta ämnet genom att inte schemalägga det. Det viktiga blir att undervis-
ningen tillmötesgår de ungas förutsättningar och att de ”tomma arenorna” därmed 
kan väcka ett intresse för ämnet hos de unga genom att undervisningen anpassas: 

 
Jan: … alltså, man presterar inte klockan två på torsdag, det 
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är inte så att de sätter sig och ”nu ska vi prata om det här” 
och se så kommer det, utan de bara… helt slår ifrån sig. Sen 
helt plötsligt en vacker fredag morgon så är de helt plötsligt 
mottagliga för det lilla.  

 
 
Jan efterlyser alltså nya former för tillämpningen av sex- och samlevnadsundervis-
ningen. Hans tankar får visst stöd i Eva-Britts uppfattning av arbetet med sex- och 
samlevnadsundervisning, som något som ”dyker upp där hela tiden”. Det är inte 
”konstigt för det är liksom relationer och det här hela tiden man jobbar med...”. 
Hennes sätt att förhålla sig till upplevelser av bristande stöd är att inte tänka ”så 
mycket på de nationella målen”. Istället löser hon det dagliga arbetets utmaningar 
efter eget huvud. Strategin blir att möta frågorna utan att förvänta sig specifikt stöd. 
Istället väljer Eva-Britt alltså att själv definiera innehåll och staka ut riktningen i 
undervisningen. Ledningen upplevs av henne här som diffus. Å ena sidan uppfattar 
hon att hon uppmuntras i arbetet, å andra sidan saknar hon uppbackning vid situat-
ioner som kräver handledning, när det blir som hon uttrycker det ”skarpare läge”.  
 
Flera intervjuade lyfter de spontana samtalens vikt i arbetet och det dagliga mötet 
med de unga. Så säger exempelvis Fredrik att för honom ”ligger den stora biten vad 
det gäller de här frågorna, det är de här spontana samtalen.” Anders beskriver i sin 
tur att 
 

… de bästa samtalen, eller de som kunde röra sådana här 
grejer, det kom ofta upp när vi satt i bilen.  

 
 
Anders kollega Amina menar som en kommentar till ovanstående att utmaningen 
ligger i att fånga ett ”naturligt sammanhang”. Hon exemplifierar det med tillfällen då 
personalen och den unga ”pysslar med något annat, koncentrerar sig på något an-
nat”. Amina tillägger att när hon väl fått ett förtroende i den unges ögon ökar utrym-
met för frågor från dennes sida. Hon inskärper här vikten av öppenhet och sponta-
nitet. Även Frank lyfter det spontana samtalet under intervjun:  

 
Frank: … det (är) inte alltid att ”nu ska vi prata sex” utan det 
är viktigt att ta dem när det kommer upp… 
Fanny: När det uppstår, ja.  
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Frank: Istället för att säga nu ska vi sex- och samlevnads-
undervisning. Nu ska vi prata.  
Fatima: För då blir det inte så skrämmande utan det blir na-
turligt.  

 
 
Det spontana samtalet tillskrivs här egenskapen ”naturligt”, vilket blir en motvikt till 
något ”skrämmande”. I själva verket tycks diskussionen handla om att avdramatisera 
ämnet sex och samlevnad och göra det till något självklart i vardagen. På liknande 
sätt konstaterar Dagmar att hon ständigt möter frågor om sexualitet och relationer i 
sitt arbete. Det handlar om  
 

… känslor dem emellan (…), det kan hetta till ganska så rejält 
ibland så att man måste upp och diskutera av en eller annan 
sak. För det gör vi ju titt som tätt.  

 
 
Uppfattningen förefaller vara att det handlar om att normalisera ett ämne som om-
gärdas av föreställningar och uppfattningar som stundtals riskerar att begränsa per-
sonalen. I det handlar det om en integrering av ämnet i det vardagliga arbetet, sökan-
det efter nya lösningar att genomföra det och om tillåtelsen att få lov att vara kreativ. 
Det är en bild som står i kontrast till osäkerheten och den stundtals svaga tilltron till 
den egna förmågan och kompetensen som gjorts gällande i intervjuerna.  

Kvinnodominans 
Den rådande dominansen av kvinnliga medarbetare inom gymnasiesärskole- och ha-
biliteringsvärlden är en fråga som engagerar de intervjuade. Samtidigt sätts det under 
debatt huruvida det är ett problematiskt förhållande eller inte. Så konstaterar Curt-
Erik att ”dominerat av kvinnor är det ända från förskolan upp till gymnasiet”, men 
som kollegan Carl-Johan sedan inskärper så handlar frågan ”väl inte egentligen rent 
kunskapsmässigt eller hur kvinnor eller män kan prata om sex- och samlevnadsun-
dervisning”, det vill säga huruvida det skulle vara en väsentlig skillnad mellan mäns 
och kvinnor sätt att tala om sexualitet.  
 
Under intervjun diskuterar Cesar, Curt-Erik, Carl-Johan, Carina och Cecilia före-
bildsfunktionen, en fråga som lyfts även vid andra intervjuer. Killarna och de unga 
männen som de intervjuade arbetar med sägs behöva ”någon att identifiera sig med”. 
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Också skildringar av sexualitet i bild tas upp i sammanhanget. Frågan som ställs är 
huruvida det finns skillnader mellan vad män respektive kvinnor uppskattar: ”(är) 
det genetiskt kvinnligt och manligt, kvinnor tycker om lite mjukare så där och killar 
tycker om lite hårdare. Är det så? Eller …”, som Carl-Johan formulerar det. Under 
den här intervjun utbyts det åtskilliga resonemang och gruppen tycks förmedla bilden 
av en sammansvetsad arbetsgrupp där det är tillåtet att lyfta laddade frågor och i det 
inte alltid vara överens. Flera skrattar i det här skedet av intervjun. Ändå är det just 
den här frågan som väcker något som tränger bortom det professionella, det är här 
som det blir personligt för Cecilia: 
 

Det är inte fel på kvinnorna att de dominerar, egentligen är 
det män som inte kommer in i den världen, så… stackars kvin-
nor, det känns som kvinnodominansen det är matriarkat, det 
är fel på att det är så många kvinnor… men… och det fattas 
många fäder också i många hem också, så det är klart…  

 
 
Cecilia pekar implicit på att hela frågan kanske är felställd. Fokus ligger på kvinno-
dominansen i den frågeställning som tillämpas i studien. Det hade varit möjligt att 
vända på resonemanget och istället problematisera bristen på män inom gymnasie-
särskolan och vuxenhabiliteringen.  
 
En annan aspekt av frågan som diskuteras i gruppen är på vilket sätt det är ett pro-
blem att könsfördelningen är numerärt ojämn. Vad skulle t.ex. en större andel män 
inom gymnasiesärskolan och vuxenhabiliteringen ha för betydelse? Curt-Erik ställer 
en närmast retorisk fråga:  
  

Men då skulle det vara bra med bara kvinnor skulle man 
kunna säga, då hade allting blivit mycket mjukare och goare 
på något vis, inget hårt sex, inga brutala grejer överhuvudta-
get, är det vad vi snackar om? 

 
 
Frågan nyanseras av Carl-Johan som menar att det handlar om människor i skolans 
värld, ”vilka människor som jobbar i skolan”. Frågan som han ser det blir därmed 
större än att det mest väsentliga för sex- och samlevnadsundervisningens utfall skulle 
vara könet på respektive yrkesperson som bedriver arbetet. Frida, som arbetar på en 
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annan skola, lyfter istället socialiseringen som kvinna respektive som man som en 
påverkansfaktor för hur vi i framtiden ser på eller talar om sexualitet:  
 

Som det samhälle som vi lever i så har vi väl påverkan direkt 
när vi föds, när vi fostras in till att bli kvinnor och män, olika 
stereotyper.  

 
 
Ovanstående citat pekar på socialiseringens effekter i varje människas vardag. Det 
kan t.ex. röra sig om synen på manligt eller kvinnligt, det vill säga vilka egenskaper, 
intressen eller handlingar som allmänt sett i ett samhälle anses vara lämpliga, önsk-
värda eller eftersträvansvärda. Frida menar att socialiseringens effekter på människor 
därmed skulle kunna ha betydelse för en verksamhet som bedriver sex- och samlev-
nadsundervisning, eftersom människan fostras att agera på särskilda sätt i relation till 
det biologiska kön som hon föds med. Schablonmässiga föreställningar om kön ex-
isterar, menar Frida: ”och det ser jag att mina elever har med sig när de kommer 
också.” Hennes hållning i frågan är att i detta fall är det skolan som äger ett ansvar 
att kritiskt förhålla sig till den verklighet som verksamheten är en del av. 
 
Eva-Britt ger med pornografin som exempel sin syn på hur hon tror att kvinnodo-
minansen konkret kan påverka arbetet med sex- och samlevnadsundervisning: ”för 
kvinnor är porr mycket farligare och man måste ta avstånd, annars är man slampa 
själv, liksom. Tar man inte avstånd så är man nästan med på filmen, på något sätt.” 
Eva-Britt ger med ovanstående exempel uttryck för sin uppfattning att kvinnor kan 
vara mer begränsade i sina förutsättningar att tala om sexualitet i positiva och beja-
kande termer, eftersom det finns risk att tillvägagångssättet kan uppfattas säga något 
om kvinnan som privatperson. Den kvinnliga personalen förväntas därmed implicit 
leva upp till stereotypa föreställningar om vad som är att betrakta som lämpligt be-
teende för en kvinna. Kvinnan uppfattas också stå mer i fokus, jämfört med män.  
 
Ett ofta återkommande sätt att beskriva kvinnodominansen är att de intervjuade talar 
i termer av att både män och kvinnor bör ges utrymme att komma till tals i en var-
daglig, professionell kontext. Felicia och Fanny resonerar i termer av att personalen 
bör ”visa på olika möjligheter liksom, olika sätt att leva på, olika sätt att ha sexualitet 
på, alltså…”, ”fler typer av möjligheter.”. Här sker emellertid en polarisering med 
risk att män och kvinnor ställs mot varandra. Vidare tillskrivs män och kvinnor out-
sagda positioner och egenskaper, åtskilda och utan överlappning.  
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Anna-Maja ser att en ojämn könsfördelning inom verksamheterna leder till ”att man-
nen sticker då ut lite och det är samma om det är en mansdominerad och en kvinna 
är där, det den säger blir större, liksom…”. Hon menar att dominansen av ettdera 
könet inom en verksamhet kan ha konsekvenser. Hennes kollega Anders bekräftar 
att han ibland upplever sig vara i en särskild position: 

 
Jag har fått mycket så här klapp på axeln och … man tycker 
det är bra men och så samtidigt … (tyst) 

 
 
Ett uttryck som ”klapp på axeln” förmedlar en känsla av paradox. Samtidigt som det 
kan ses som en bekräftelse, uppmuntran eller synliggörande blir Anders, som han ser 
det, genom denna handling reducerad i synen på sin kompetens och förmåga. Det är 
ett av de kanske tydligaste exemplen på hur flera intervjuade pekar på den snedställda 
könsfördelningens effekter på verksamheternas arbete. 
 
Här avslutas presentationen av empirin. Intervjucitaten visar på en rad perspektiv på 
sex- och samlevnadsundervisningens och förutsättningarna för ett arbete med äm-
net, presenterade utifrån några teman. I följande kapitel analyseras empirin närmare 
med stöd i teorin om sociala representationer.  
 

*** 

Analys och diskussion10 
Studiens resultat pekar på varierande attityder och erfarenheter i relation till ämnet 
sex och samlevnad, kön, sexualitet och heteronormen samt personalens kunskaps-
mässiga och organisatoriska förutsättningar. Intervjuerna visar på olika uttryck för 
en vardagskunskap, eller vardagskunskaper. Annorlunda utryckt rör det sig om upp-
fattningar om hur saker och ting förhåller sig i den kontext där de intervjuade arbetar. 
Dessa uppfattningar står inte sällan i kontrast till varandra. Parallellt befinner sig de 
olika uttrycken, rösterna, sida vid sida i en kognitiv polyfasi och ömsom samsas, 
ömsom går i klinch med varandra. Teorin om sociala representationer ger här möj-
lighet till ett medvetandegörande och en förståelse av denna samexistens av skilda 
attityder och erfarenheter. I förlängningen handlar det om ett synliggörande av 
mångfalden av röster, ett slags konglomerat av dels vetenskapligt förankrade kun-
skaper, dels subjektiva upplevelser och tolkningar av världen omkring, baserade på 

 
10 Publicerad i Lukkerz (2014, s. 84 – 107).  
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egna erfarenheter, uppfattningar och attityder. Det bör betonas att intervjuerna visar 
på en mångfald av uppfattningar, resonemang och reflektioner. Den följande ana-
lysen och diskussionen avser inte att homogenisera den intervjuade personalen, deras 
attityder och erfarenheter. Det som avses är istället att hitta gemensamma nämnare 
och generella aspekter av attityderna och erfarenheterna. Den följande analysen och 
diskussionen kopplas direkt till de tre forskningsfrågorna i studien. 

Synen på ämnet sex- och samlevnadsundervisning 
Flera intervjuade för in minnen av egen sex- och samlevnadsundervisning när de 
reflekterar över ämnet. Hit räknas minnen av enskilda undervisningssituationer eller 
personer som undervisat. Samtidigt saknas det skildringar av innehållet i undervis-
ningen som man erhållit eller vilka kunskaper man har tagit till sig. Frågan är på vilket 
sätt dessa minnen påverkar de intervjuades vardagskunskap idag eller hur minnena 
skulle kunna användas för att medvetandegöra vardagskunskapen och dess utveckl-
ing. Vardagskunskapen befinner sig under ständig förändring. Här har varje enskild 
individ en makt att påverka förändringsprocessen. Så hur denna makt skulle kunna 
främjas eller hur möjligheten att förändra kan medvetandegöras och bli till ett reellt 
verktyg i yrkespersoners dagliga arbete utgör två infallsvinklar som kan gagna en 
fördjupad förståelse av vardagskunskapens utveckling. Vidare är minnets kraft, 
såsom en påminnelse och därigenom ett tänkbart medel att hos de yrkesverksamma 
medvetandegöra de ungas egen process, värd att hålla i blicken. Tidigare forskning 
(t.ex. Dukes & McGuire, 2009; Hayashi et al, 2011; Kirby et al, 2006; Schaafsma, 
2013) ger exempel på hur utbildningsprogram inom ämnet sex och samlevnad kan 
anpassas för att bättre främja sitt syfte. På liknande sätt vore det troligtvis möjligt att 
inkludera minnen av situationer och personer som på sitt sätt fungerat som förebil-
der för dagens yrkesverksamma i t.ex. fortbildningsinsatser. Det handlar inte enbart 
om att medvetandegöra yrkespersonens förbildsfunktion i sig (jmf McCarthy och 
Thompson, 2010, som konstaterar att personalen ofta fyller en förebildsfunktion). 
Dessa minnen präglar sannolikt yrkespersoners uppfattningar och attityder och bi-
drar till formandet av den vardagskunskap som står till grund för förståelsen av sex- 
och samlevnadsundervisningen av idag. Attityder till sexualitet har en betydelse för 
sex- och samlevnadsundervisningen (Futcher, 2011; Hosseinkhanzadeh & Esapoor, 
2012; Isler et al, 2009). Ett medvetandegörande av vardagskunskapen och hur den 
påverkar undervisningen kan i förlängningen även bli ett sätt att främja de ungas 
egen sexualitet. 
 
Ämnet sex och samlevnad uppfattas av de intervjuade som ett ämne som huvudsak-
ligen består av två delar: biologiska aspekter av sexualitet såsom graviditet, sexuellt 
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överförda infektioner, menstruation eller preventivmedel samt känslor och tankar 
förknippade med sexualitet. Fokus ligger emellertid, åtminstone i ett första skede, på 
de biologiska aspekterna. Det är uttryck för en vardagskunskap som ligger i linje med 
Bäckmans (2010) forskningsresultat, och som konstaterar att den moderna sex- och 
samlevnadsundervisningen i Sverige placerar sexualiteten i en medicinsk-biologisk 
tolkningsram. Idéhistorikern Karin Johannisson (2010) menar att den vetenskapliga 
medicinskt-biologiska modellen varit en dominerande tolkningsram för sexualiteten 
åtminstone sedan andra hälften av 1800-talet. Det finns fog för att hävda att den 
medicinskt-biologiska tolkningsramens dominans kvarlever in i våra dagar, mot bak-
grund av Hills (2011) forskningsslutsatser. På så sätt existerar det en form av var-
dagskunskap hos den intervjuade gruppen yrkesverksamma som präglar förståelsen 
av sexualitet. En rimlig följdanalys är att de ungas egna frågor, deras egen vardags-
kunskap, skapas i den kontext där de växer upp, och att deras frågor därför speglar 
den medicinskt-biologiska modellen. Det finns dock lite som visar på att de intervju-
ade specifikt medvetandegör den biologiska och medicinska tolkningen av sexualitet 
eller dess dominans inom ramen för sitt arbete. Visserligen visar forskning att unga 
med intellektuella funktionsnedsättningar över lag har bristande kunskaper om sex-
ualitet, sett till de biologiska och medicinska aspekterna (Healy et al., 2009; Leutar & 
Mihokovic, 2007; Murphy & O´Callaghan, 2004). Det kritiska förhållningssättet till 
modellen som sådan lyser emellertid med sin frånvaro i de intervjuades attityd gente-
mot ämnet.   
 
Intervjuerna visar samtidigt på en vardagskunskap som antyder en syn på ämnet som 
täcker in mer än biologiska aspekter av sexualitet. Samtal om känslor och relationer 
ges över lag stort utrymme i resonemangen, och även om dessa delar tenderar att 
placeras i andra hand så integreras de av samtliga intervjuade i resonemangen runt 
ämnet (jmf Bäckman, 2003). De känslomässiga aspekterna beskrivs här som ett brett 
spektrum av relationer. Hit räknas t.ex. samtal med de unga om att bli tillsammans 
och om att leva i relationer, men även innebörden av en relation, eller vad den unge 
konkret skulle kunna fylla en relation med. I viss mån betonas kommunikation och 
gemensamma intressen som en förutsättning för goda relationer medan relationer 
med partner som inte lever med intellektuella funktionsnedsättningar problematise-
ras. Intervjuerna ger sålunda en tvådelad bild av hur vardagskunskapen hjälper att 
definiera ämnet sex och samlevnad, men båda typerna av innehåll får ett utrymme, 
de biologiskt orienterade frågorna och de känslobetonade. Den vardagskunskap som 
framträder indikerar uppfattningen att yrkespersonens uppgift är att ge vägledning 
åt de unga i sitt sökande men också att visa på rätt och fel samt att sätta gränser.  
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Personalen resonerar kring hur man bäst förbereder de unga inför kommande utma-
ningar i sexualiteten genom att stärka deras självständighet och förmåga att fatta be-
slut. Utgångsläget för de intervjuade är att de unga saknar grundläggande kunskaper 
om sexualitet och relationer. Det i sig behöver inte vara något unikt för de unga och 
en sådan utgångspunkt har dessutom stöd i forskning. Inte heller torde det vara nå-
got unik uppfattning från personalens sida. Samtidigt pekar intervjuerna på en var-
dagskunskap som innebär en attityd gentemot sexualitet som ett fenomen kopplad 
till tvåsamhet. Det är relationen mellan två individer som utgör norm och avstamp i 
undervisningen. Sexualitet på egen hand, onani, förs inte på tal i någon nämnvärd 
omfattning i intervjuerna. Så även om ett rimligt antagande även här vore att de ungas 
frågor utgår från rådande normer och därmed styr de intervjuades uppfattning om 
hur undervisningen ska utformas, så saknas det ett kritiskt perspektiv till hur de ungas 
egen attityd och deras vardagskunskap skulle kunna förstås. Forskningsresultat visar 
att unga med intellektuella funktionsnedsättningar saknar kunskaper om onani i 
större utsträckning än andra unga, samtidigt som den är en vanlig sexuell praktik 
bland befolkningen (Healy et al., 2009; Leutar & Mihokovic, 2007; Murphy & O´Cal-
laghan, 2004). I intervjuerna framgår det att unga verkar i princip inte ställa frågor 
om onani. Inte heller antyder intervjuerna något som skulle visa att personalen ser 
kunskaper om onani som lika självklara eller viktiga som de om tvåsamma relationer. 
Denna vardagskunskap leder till en hållning som i sex- samlevnadsundervisnings-
kontexten osynliggör såväl onani som andra former av intima relationer än den 
tvåsamma.   
 
Attityden till sex- och samlevnadsundervisningen är att ämnet, enligt de intervjuade, 
ska bidra till att bygga upp den unges trygghet. Denna trygghet ska exempelvis un-
derlätta för den unge att säga nej till oönskade sexuella handlingar. Här framställer 
personalen de ungas mognadsmässiga nivå som lägre än övriga befolkningens (jmf 
McCarthy, 1999; Murphy, 2003). De unga kan därför ställas inför situationer och val 
som de inte förmår att fatta självständiga beslut om. Intervjuerna pekar även på att 
personalen ser samhället där de unga lever som annorlunda, jämfört med hur de unga 
själva sannolikt ser på det omgivande samhället. Samtidigt uppfattar de intervjuade 
även de ungas egen sexualitet som annorlunda och det är synen på samhället, var-
dagskunskapen om denna, som blir normen, inte de ungas egen uppfattning om sin 
värld. Här positioneras ungdomarna mot unga och unga vuxna utan intellektuella 
funktionsnedsättningar. De intervjuade bygger upp en verklighet med två grupper 
som befinner sig på skilda platser i samhället, med skilda förmågor och förutsätt-
ningar. Respektive grupp homogeniseras och grupperna kontrasteras mot varandra. 
Med andra ord görs unga med intellektuella funktionsnedsättningar annorlunda och 
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avvikande i det vardagliga talet, vardagskunskapen antyder att den sexualitet som 
utövas av personer i majoritetssamhället blir till en norm som de ungas sexualitet 
ställs i relation till. Här behöver unga med intellektuella funktionsnedsättningar lära 
sig att förhålla sig till omgivningen och dess okunnighet om livsvillkoren hos den 
som lever med intellektuella funktionsnedsättningar. Men det handlar i lika stor ut-
sträckning om att de unga behöver förhålla sig till sitt annorlundaskap när det besk-
rivs som något som kan försätta dem i besvärliga situationer. De unga förväntas ta 
ett ansvar att hantera den annorlunda och potentiellt farliga omgivningen. De förut-
sätts dessutom ha en förmåga till självständigt handlande, paradoxalt nog som var-
dagskunskapen hos de intervjuade samtidigt visar att de unga tillskrivs en bristande 
förmåga att handla självständigt. Denna vardagskunskap blottlägger en kognitiv po-
lyfasi, där frågor om ansvar och förmåga ställs mot varandra. Samtidigt existerar de 
sida vid sida i personalens förståelse av sitt uppdrag. 
 
Överlag präglas intervjuerna av en vardagskunskap om att de ungas sexualitet om-
gärdas av en rad risker och faror. Denna uppfattning har stöd i tidigare forskning, 
som visar att personer med intellektuella funktionsnedsättningar är överrepresente-
rade avseende sexuella övergrepp (t.ex. Brownridge, 2006; Martin et al, 2006; 
McCarthy & Thompson, 1997; Thompson, 1997). Personalen förmedlar uppfatt-
ningen att unga med intellektuella funktionsnedsättningar på så sätt per automatik 
befinner sig i en prekär position. Här existerar parallellt en strävan hos personalen 
att främja de ungas beslutsfattande och i förlängningen främja deras sexuella möjlig-
heter. Men samtidigt måste alltså risker minimeras eller förebyggas och utsatthet eli-
mineras. Hur detta kan lösas i praktiken, med tanke på de ungas faktiska svårigheter 
och begräsningar att själva fatta beslut och därigenom fullt ut äga kontrollen över sin 
sexualitet, upptar några intervjuades tankar och de förefaller stundtals uppleva detta 
som ett svårlöst dilemma. 
 
En del intervjuade tydliggör alltså sin vilja att underlätta för ungdomarna att kunna 
träffa andra. Å ena sidan vill man främja de ungas sexualitet genom att skapa förut-
sättningar för möten med andra. Å andra sidan betraktas de unga som på förhand 
dömda att misslyckas eller utsättas för risker. Ett sätt att hantera denna konflikt blir 
att eftersträva att de unga möter andra unga med intellektuella funktionsnedsätt-
ningar. Här råder en uppfattning att möten med andra unga med intellektuella funkt-
ionsnedsättningar skulle innebära mindre grad av utsatthet och större grad av ömse-
sidighet. Den tvåsamma och heterosexuella sexualiteten symboliserar här dessutom 
garanten för framgång och säkerhet. Samtidigt finns det exempel i intervjuerna som 
visar att även de ungas möten med andra unga med intellektuella 
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funktionsnedsättningar skapar en osäkerhet hos de intervjuade, t.ex. runt frågan om 
ömsesidighet. Här kommer en kognitiv polyfasi fram. Samtidigt att de unga anses 
göra bäst i att välja partner med intellektuella funktionsnedsättningar för sexuella och 
relationella syften för att på så sätt undvika riskfyllda situationer, kvarstår uppfatt-
ningen att det sexuella mötet mellan den unga och dess partner aldrig fullt ut kan 
bygga på ömsesidighet eller vara fri från risker.  
 
I ett par intervjuer pekar personalen på att de unga efterfrågar platser för möten med 
andra. Att personer med intellektuella funktionsnedsättningar har sämre förutsätt-
ningar att möta partner jämfört med dem som lever utan intellektuella funktionsned-
sättningar har dokumenterats genom såväl McCarthys (1999) som Löfgren-Mårten-
sons (2005) forskning. I den här studiens intervjumaterial omnämns dansarrange-
mang som ett sätt skapa platser för möten med andra. Det finns en uppfattning att 
dansarrangemang skulle kunna integreras i sex- och samlevnadsundervisningen 
såsom en praktiskt orienterad undervisning med moment av färdighetsträning. 
Socionomen Ronny Tikkanen (2010) menar att en dokumenterat effektiv väg för att 
minska sexuellt risktagande är att i grupp erbjuda moment där olika färdigheter tränas 
(jmf även Socialstyrelsen, 2009). De intervjuade resonerar här på ett sätt som ställer 
de ungas behov i främsta rummet. En rad begrepp förklaras emellertid inte av de 
intervjuade. Ett begrepp som används är trygghet. Det förekommer flera gånger i 
intervjumaterialet utan att personalen förklarar hur denna trygghet skulle kunna iden-
tifieras av personer i den unges omgivning, eller hur den unge själv ser på sitt behov 
av trygghet. Det finns sannolikt en vardagskunskap om vad dessa begrepp betyder 
hos varje individ. Det är dock inte detsamma som att alla inom en personalgrupp, 
eller de unga själva, är överens med varandra om innebörden eller hur det eftersträ-
vade tillståndet ska uppnås, vilket skulle vara ännu en kognitiv polyfasi. Färdighets-
träningen enligt Tikkanen (2010) skulle konkret kunna utgå ifrån de ungas upplevel-
ser av att misslyckas och bygga upp alternativa sätt att agera, uttrycka sig eller tänka. 
Men misslyckanden såsom något allmänmänskligt, eller hur ett misslyckande skulle 
kunna förklaras eller förstås, diskuteras inte under intervjuerna. Här skulle insatser 
riktade till personalen kunna bistå dem vid definitioner av olika begrepp, i syfte att 
synliggöra den egna vardagskunskapen och därmed de attityder och erfarenheter som 
styr förståelsen av ämnet sex och samlevnad.  
 

Konklusion 
En sammanfattande bild visar att de intervjuades attityder till och erfarenheter av 
ämnet sex och samlevnad och undervisningen visar på en ofta dubbelbottnad 
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hållning, en kognitiv polyfasi med flera uppfattningar, vardagskunskaper, som exi-
sterar parallellt. Ett exempel är synen på ämnet som sådant, som anses bestå av såväl 
biologiskt-medicinska som känslobetonade aspekter av sexualitet. Utgångsläget är 
dock främst de biologiskt-medicinska aspekterna. Vidare dominerar uppfattningen 
att sexualitet i första hand innebär potentiellt riskfyllda sexuella handlingar eller far-
liga sexuella situationer. Den centrala målsättningen med ämnet sex och samlevnad 
blir därmed att skapa en sexuell trygghet för de unga. En definition av ett begrepp 
som trygghet saknas emellertid och det är inte klart huruvida alla inom den intervju-
ade gruppen har en samsyn vad gäller begreppets innebörd, eller i övrigt ser målsätt-
ningen med undervisningen på samma sätt. Inte heller är det tydligt huruvida de unga 
själva erbjuds en möjlighet att uttrycka sina behov och önskemål. Personalen utgår 
här ifrån sin egen uppfattning om rätt och fel, deras egen vardagskunskap styr för-
ståelsen av ämnet och i förlängningen de ungas behov och önskningar.  
 
En uppfattning bland de intervjuade är att de unga i betydande utsträckning söker 
sexuella kontakter utanför den egna kretsen. Här positioneras de unga gentemot sin 
omgivning, det vill säga individer utanför den närmaste kretsen av andra med intel-
lektuella funktionsnedsättningar, genom att den omgivande världen beskrivs som en 
presumtivt farlig plats. Den egna miljön blir istället en trygg miljö som de unga bör 
hålla sig kvar inom för att undvika risker. Denna miljö anses därmed i sig vara säkrad, 
vilket riskerar att osynliggöra eventuella risker inom den. Även här saknas de ungas 
egen röst, deras egen beskrivning av hur man ser på de olika miljöerna. Istället blir 
det personalens egen vardagskunskap som avgör var riskerna, reella eller uppfattade, 
placeras. Syftet med sex- och samlevnadsundervisningen anses vara att förbereda de 
unga på att hantera de risker och faror ”där ute”. Parallellt anses de unga sakna för-
måga att fatta självständiga beslut eller göra korrekta bedömningar. Kombinationen 
av att den unge åläggs ansvar att undvika risker, samtidigt som den unge anses sakna 
förutsättningar för att ta ett ansvar, leder till budskap som går ut på att det är den 
unges sexualitet som är problematisk. Denna kognitiva polyfasi riskerar här att stärka 
negativa aspekter av den ungas självbild. De intervjuade hanterar dock denna dub-
belhet. Lösningen på behovet av mer trygghet blir att förmedla budskap som att de 
unga främst ska möta andra med intellektuella funktionsnedsättningar. De relationer 
som de unga kommer att inleda eller leva inom bygger på uppfattningen om tvåsam-
het, den utgör en norm i förståelsen av sexualitet i allmänhet och undervisningens 
innehåll i synnerhet. Samtidigt osynliggör de intervjuade onani och andra alternativ 
till tvåsamheten. 
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Synen på sexualitet, kön och sexuell läggning 
Pojkar och unga män respektive flickor och unga kvinnor anses av de intervjuade i 
grunden vara olika varandra. I denna vardagskunskap tillskrivs pojkar och flickor 
skilda egenskaper. Det blir tydligt i synen på utsatthet och på hur personalen resone-
rar runt de unga som tänkbara offer eller förövare. Här slår flera intervjuade fast att 
sexualitet för flickors del präglas av ofrivillighet och bristande ömsesidighet. Denna 
syn, som banar väg för uppfattningen att flickor därmed riskerar att bli offer i sexu-
ella sammanhang, sägs bland annat bottna i en respektlöshet från pojkars sida. Atti-
tyden gentemot undervisningen är därför att denna ska bidra till lära pojkar och unga 
män att förhålla sig på ett respektfullt sätt gentemot flickor och unga kvinnor. Paral-
lellt ska de unga kvinnorna lära sig att tydligt markera sina gränser genom att exem-
pelvis säga nej till sex. Omvänt talar de intervjuade inte om pojkar som anses behöva 
lära sig att markera sina gränser eller om flickor som bör respektera sina partner. Att 
flickor och kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar är överrepresenterade 
i övergreppsstatistiken är visserligen väl dokumenterat i internationell forskning. Poj-
kar och unga män anses här vara de som främst begår övergreppen medan flickor 
och unga kvinnor utgör offren (Brownridge, 2006; Martin et al, 2006; McCarthy & 
Thompson, 1997; Thompson, 1997). Den vardagskunskap som kommer till uttryck 
genom intervjuerna i denna studie visar på uppfattningar som ligger i linje med dessa 
forskningsresultat. 
 
De intervjuades vardagskunskap om flickors och pojkars sexualitet kan grovt sam-
manfattas på följande sätt. Flickors sexualitet är föremål för pojkars och unga mäns 
intresse. Pojkars sexualitet anses gå ut på sexuella handlingar som riskerar att leda till 
ett utnyttjande av flickor. Sexuella handlingar definieras främst som det vaginala sam-
laget. Det vaginala samlaget blir här en handling som inte per automatik anses utgöra 
någon risk i sig (bortsett från vidare konsekvenser som oönskade graviditeter eller 
sexuellt överförda infektioner). Kontrasten till det vaginala samlaget blir analsex och 
oralsex som explicit nämns som problematiska sexuella praktiker, men utan att detta 
förklaras närmare. 
 
Intervjuerna pekar som tidigare framhållits på en vardagskunskap som innebär att 
unga och unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar är individer som sak-
nar tillräckliga förutsättningar att själva avgöra huruvida de ska inleda relationer, om 
de ska ha sex eller hur de bäst förhåller sig till en person av motsatt kön. Men medan 
unga kvinnor här anses kunna tillägna sig alternativa egenskaper, t.ex. att vara tuff, 
och genom det stärka sin förmåga att sätta gränser, ses alternativa identiteter och 
uttryck för unga mäns del inte som möjliga alternativ på samma vis. Annorlunda 
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uttryckt framförs i intervjuerna stundom påståenden som att sex- och samlevnads-
undervisningen handlar om att slå in kilar för att bearbeta de ungas stereotypa vär-
deringar men att vägen dit är att det främst är flickor som ska ta till sig mer av pojkars 
sätt att vara. Det blir inte lika naturligt att eftersträva ett ”lugnare” eller ”mjukare” 
förhållningssätt hos pojkar eller i övrigt verka för att lyfta fram och så att säga upp-
värdera egenskaper som traditionellt tillskrivs flickor. Pojkars sätt att vara uppfattas 
i högre grad som oföränderligt. Möjligen är det bilden av en sexualitet som är omöjlig 
att påverka som gör att pojkar tenderar att tillskrivas en sexualitet med större grad 
av självklarhet och självständighet. Det blir ett tecken på en känsla av att det helt 
enkelt inte är värt att lägga kraft på något som ”är som det är”. 
 
Svensk sex- och samlevnadsundervisning har i decennier präglats av en syn som pro-
blematiserar flickors sexualitet, medan pojkar tillerkänns en större sexuell frihet 
(Bäckman, 2003; 2010). Bäckman beskriver sex- och samlevnadsundervisningen som 
ursprungligen främst riktad till flickor. Pojkar har i ett historiskt perspektiv inte an-
setts vara den primära målgruppen för ämnet. Skälet att undanhålla pojkar undervis-
ningen har motiverats med risken att ”väcka en björn som sover”, det vill säga att 
upplysningen skulle uppmuntra pojkar att bejaka och uttrycka sin sexualitet. Detta 
påstods föra med sig oönskade konsekvenser för flickors del. Istället skulle alltså 
flickor undervisas, trots att de förvisso inte bedömts ha ett intresse för sex men där-
emot ansetts vara tvungna att hantera konsekvenserna av pojkarnas lust. Detta har 
sagts leda till t.ex. en större spridning av sexuellt överförda infektioner eller oönskade 
graviditeter (ibid.). Gymnasiesärskolans sex- och samlevnadsundervisning idag inne-
håller alltjämt könsstereotypa drag, vilket innebär att pojkar betraktas som driftstyrda 
och får utgöra normen för sexualiteten, medan flickor antas vara kärleks- och relat-
ionsorienterade (Löfgren-Mårtenson, 2011). Helmius (2004) menar att flickor troli-
gen i alla tider socialiserats in i en strängare sexualsyn än pojkar. Resultaten i denna 
studie ligger i linje med Helmius (ibid.) slutsatser och pekar på att pojkar och flickor 
betraktas med skilda rationaliteter, de tillskrivs olika egenskaper och har skilda för-
väntningar på sig. Flickors sexualitet granskas hårdare medan pojkarna ges ett friare 
spelrum. Det blir därmed flickorna som åläggs det tyngsta ansvaret för att undvika 
risker i sexualitet. Pojkar å sin sida stannar så att säga kvar under radarn. Deras upp-
levelser om eventuell utsatthet eller problem riskerar att osynliggöras, men även det 
som skulle behöva förändras förblir orört. Överfokuseringen på flickorna kan med-
föra att de börjar se den egna sexualiteten som problematisk, särskilt när det väcker 
omgivningens intresse och föranleder varningar. 
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Att de studerade resonerar på det sätt som de gör är sannolikt inte unikt med tanke 
på att normer reproduceras i och återspeglar det samhälle där varje individ lever. De 
ger uttryck för en vardagskunskap som existerar över längre tidsperioder. Samtidigt 
tycks det ske förändringar som stärker skillnader i synen på kön (Hill, 2011), vilket i 
förlängningen riskerar att i allt större utsträckning kringskära det sexuella utrymmet 
för de unga. Det är därför angeläget att närmare studera de skiftningar som pågår 
men som inte är alldeles enkla att uppmärksamma. Vidare är det viktigt att undersöka 
hur dessa skiftningar påverkar pojkars och flickors egen syn på sexualitet, kropp och 
sina framtida sexuella möjligheter. Att medvetandegöra vardagskunskapen hos de 
unga, men även hos de yrkesverksamma, samt att belysa de förändringar som var-
dagskunskapen genomgår i den vardagliga, professionella kontexten kan hjälpa att 
avtäcka nya perspektiv och skapa ny kunskap som visar vad som gagnar unga med 
intellektuella funktionsnedsättningar.  
 
När det gäller unga HBTQ-personer inom de verksamheter där de intervjuade arbe-
tar ger fokusgruppsintervjuerna delvis en annan bild jämfört med tidigare forskning. 
Löfgren-Mårtenson (2011) visar att unga med annan sexuell läggning än heterosex-
uell är osynliga inom svensk gymnasiesärskola. Bland de intervjuade i den här studien 
skildrar däremot flera, dock långtifrån alla, erfarenheter av att i sitt arbete möta elever 
med annan sexuell läggning än heterosexuell. Detta kan illustrera samhälleliga för-
ändringar som sker såsom en konsekvens av en allt större öppenhet och bredare 
diskussion om alternativa sexuella läggningar och könsidentiteter i Sverige. Samtidigt 
är den dominerande vardagskunskapen hos de intervjuade att unga HBTQ-personer 
lever i utsatthet, ensamhet och är allmänt marginaliserade inte minst inom skolans 
domäner. Även om de unga alltså inte är helt osynliga så har de inte uppmärksam-
mats tillräckligt av personalen. Den intervjuade personalen ser här sitt ansvar att syn-
liggöra och uppmärksamma HBTQ-elever och därigenom erbjuda olika stödjande 
insatser. Det förefaller dock som att hela frågan är relativt ny för de intervjuade, det 
verkar som att det är först nyligen som man lagt märke till skolans HBTQ-elever, 
och det skapar en känsla hos de intervjuade som närmast kan beskrivas som hand-
fallenhet. Andra resonerar närmast i teoretiska ordalag, mot bakgrund av att det i 
större utsträckning idag jämfört med tidigare alltså pågår en diskussion om HBTQ-
relaterade frågor i samhället. Samtidigt finns det inget i intervjuerna som tyder på ett 
tydligt ifrågasättande av heterosexualitetens särställning (jmf Röthing & Svendsen 
Berg, 2011).  
 
Överlag målar personalen upp en bild av en utbredd homofobi i de ungas omgivning. 
I detta sammanhang tillskriver personalen sig själv ett ansvar att synliggöra och föra 
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fram förebilder. Samtidigt råder det en osäkerhet i hur man närmar sig uppgiften på 
ett för den unga stödjande och bekräftande sätt. Det råder i allmänhet en osäkerhet 
i hur de intervjuade ska hantera ungdomar som inte är heterosexuella. Denna osä-
kerhet ligger i linje med Abbott och Howarths (2006) forskning som visar att perso-
nal som arbetar med personer med intellektuella funktionsnedsättningar är osäker 
och saknar såväl riktlinjer som praktik att möta annan sexuell läggning än den hetero-
sexuella. Bristande stöd till HBTQ-personer riskerar enligt den forskning som Stof-
felen et al (2012) bedriver att öka risken för sexuell utsatthet och partnervåld. Den 
här studiens intervjuer antyder överlag en okunskap om HBTQ-frågor. Några inter-
vjuade tecknar dessutom bilden av kollegor som brister i intresse eller engagemang 
för frågorna men också för de elever som skulle kunna vara i behov av stöd. Frågan 
om stöd till de yrkesverksamma bör därför anses som viktig att studera närmare. 

Konklusion 
En sammanfattande bild visar att den intervjuade personalen i hög grad är en del av 
det heteronormativa samhället, med allt vad det innebär för synen på kön och sexuell 
läggning. Fakta och ”tro” samsas och lever, i enlighet med teorin om sociala repre-
sentationer, i symbios och finner sin rationalitet i t.ex. förståelsen av utsatthet när 
det gäller flickor och unga kvinnor eller HBTQ-personer med intellektuell funktions-
nedsättning. Medan pojkar och unga män på sitt sätt tenderar att i högre grad gå fria 
från ansvar i relation till hur deras sexuella uttryck uppfattas komma till uttryck (såväl 
de facto som potentiellt) åläggs flickor och unga kvinnor ett annat, tyngre ansvar för 
sina handlingar. De granskas också i högre grad av omgivningen.  
 
Intervjuerna antyder också en attityd gentemot unga HBTQ-personer som möjligen 
kan riskera att förstärka deras känslor av att vara annorlunda. Möjligen kan detta 
härledas till att frågan av personalen uppfattas som relativt ny och att den därmed 
skapar en känsla av otillräcklighet eller upplevelser av bristande kunskap i att möta 
unga HBTQ-personer. Även om det alltså sker förändringar avseende synliggörandet 
av HBTQ-personer beskrivs dessa unga som särskilt utsatta utan att det framgår vad 
dessa uppfattningar grundas på. Det ligger en norm under ytan som påverkar förstå-
elsen av sexualitet, så till vida att de intervjuade inte med självklarhet förmår att se 
sin stundtals motsägelsefulla syn på sexuell läggning. Denna kognitiva polyfasi anty-
der med andra ord att det saknas ett perspektiv som kritiskt förhåller sig till hetero-
sexualitet och homosexualitet samt dessa begrepps innebörder. Samtidigt blir det den 
person som anses vara utsatt, den unga HBTQ-personen, som hamnar i ljuset. Det 
är den unga HBTQ-personen som därmed blir föremål för granskning. 
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Synen på kunskapsmässiga och organisatoriska förutsätt-
ningar 
Frågan huruvida en distans till de unga är en förutsättning för en professionell håll-
ning återkommer under intervjuerna. Attityden till undervisningen är att en distans 
till de unga är detsamma som att vara professionell. Möjligen kan detta kopplas sam-
man med de minnen som återkommer flertalet gånger i intervjuerna och som besk-
rivs tidigare i detta kapitel. Minnena skulle här kunna bidra till uppfattningar om att 
relationen till den unga ska innehålla ett mått av distans, på liknande sätt som de 
intervjuade skildrar relationen till lärare i sex- och samlevnadsundervisningen under 
sin egen skoltid. Inställningen att distansen är viktig i professionellt arbete blir tydlig 
även vid beskrivningar av synen på den egna kompetensen men också i berättelser 
som avslöjar den påtagliga oron för att den privata sexualiteten ska blottläggas i 
undervisningen. De intervjuades egen sexualitet förefaller utgöra en fond i förståel-
sen av sex- och samlevnadsundervisningen, vilket ofrånkomligen gör den närvarande 
i den professionella vardagen. Men även om det finns en klarhet och medvetenhet 
hos de intervjuade om att det råder skillnad mellan privat sexualitet och profession-
ellt arbete med sex- och samlevnadsundervisning är gränsen däremellan emellanåt 
svår att uppfatta. Det är för de intervjuade inte heller tydligt hur gränsdragningen 
kan säkras upp i den konkreta vardagen, inte minst för att skänka förvissning om att 
det privata förblir privat. Som situationen ser ut idag kan det uppstå lägen där per-
sonalen blir osäker på sin förmåga att markera och sätta gränser gentemot de unga 
när det gäller frågor runt den privata sexualiteten. 
 
Bilden av en vardagskunskap som påbjuder en distans till de unga hänger ihop med 
en annan bild, den som antyder att lärarna stundtals reducerar sin egen yrkeskår till 
att bara i begränsad utsträckning vara kapabel att undervisa i ämnet sex och samlev-
nad. Istället menar några intervjuade att medicinskt skolad personal har bättre förut-
sättningar att arbeta med ämnet. Här tydliggörs på nytt den biologisk-medicinska 
modellen som främsta tolkningsram för sex- och samlevnadsundervisningen (Bäck-
man, 2003, Johannisson, 2010). Men att lärarna uppfattar att en professionell hållning 
föreskriver en distans kan även handla om att de vill friskriva sig ansvar. Bakom 
denna strävan ligger oron för att göra fel, som att t.ex. träda över de ungas eller egna 
gränser. Denna oro gör läraren osäker på sin uppgift. Det är möjligen också denna 
oro som ligger till grund för strävan att ta in externa aktörer i undervisningen. De 
externa aktörerna beskrivs som mer kompetenta och därmed bättre lämpade att möta 
ungas frågor, på ett sätt som lärarna uppfattar att de själva inte kan. Denna attityd 
har påvisats i tidigare forskning. Simpson et al (2010) konstaterar att en grupp 
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studerade pedagoger saknar tillit till sin egen förmåga att undervisa i ämnet sex och 
samlevnad. Intervjuade i denna studie anser i några fall att barnmorskor eller skol-
sköterskor är de som bör bedriva undervisningen. Vidare beskrivs de externa aktö-
rerna som garanter för de ungas integritet. På vilka grunder detta antagande görs är 
dock oklart. Inte heller framgår det hur externa aktörers kompetens och förmåga att 
säkerställa en god kvalitet i sex- och samlevnadsundervisningen bedöms. Externa 
aktörer kan givetvis ses som en utökad resurs eller ett komplement i undervisningen. 
Det som däremot är angeläget är att undersöka hur lärare och annan personal kan 
stärkas i sin professionalitet, eller i hur man uppfattar den. 
 
Det är värt att uppehålla sig runt den stundtals iögonfallande rädslan för de ungas 
frågor. Löfgren-Mårtensons (2011) forskning visar att elever inom gymnasiesärsko-
lan ofta uttrycker oro för att ställa frågor till sina lärare. Eleverna är rädda för att 
uppfattas som ifrågasättande och kritiska, de är också rädda för repressalier. Möjligen 
bör oron hos den intervjuade personalens i denna studie att kränka de unga, men 
också deras farhågor att träda över både sina egna och de ungas gränser ses i ljuset 
av det. Det finns en risk att personalens oro och osäkerhet, som även konstateras i 
tidigare forskning (Hjertén, 2010; Rohleder, 2009), leder till att de undviker frågor 
eller besvarar dem på ett sätt som av de unga kan uppfattas som avvisande. Det är 
därmed relevant att ställa sig frågan hur ett diskussionsklimat som av de unga upplevs 
som tillåtande och tillgängligt kan främjas. 
 
En vanlig beskrivning handlar om de intervjuades känsla av att lämnas ensam med 
att lösa stora och komplicerade problem. De yrkesverksamma befinner sig i en värld 
utan en stabil grund i form av teorier och praktiskt orienterat material att luta sig 
emot. De uppfattar vidare att ledning och det egna kollegiet brister i sitt stöd. Många 
intervjuade upplever sin professionella tillvaro som ensam, parallellt med att männi-
skor omkring dem inte delar motivationen och intresset för ämnet. Flera av de inter-
vjuade ger även uttryck för avsaknad av tydlig styrning i form måldokument eller 
läroplaner. För en del är detta en försvårande omständighet som i vissa fall leder till 
att undervisningen prioriteras bort. I andra fall ser man situationen som fördelaktig. 
I bästa fall kan den inspirera en del intervjuade till att vara kreativa. Så myntar en av 
de intervjuade ett begrepp som ”tom arena” för att beskriva förslaget att schemalägga 
undervisning utan specifikt innehåll. På så sätt kan nya sätt att förhålla sig till elever-
nas förutsättningar skapas. Dessa tankegångar påminner om Gougeons (2009) be-
grepp ”den ignorerade läroplanen”, som innebär att en betydande del av kunskaps-
förmedlingen till unga sker utanför den schemalagda undervisningen. Platser som 
rastgårdar och fritidsgårdar men även vägen till och från skolan är platser där unga 
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förmedlar kunskaper sinsemellan. Idén så som den framställs i intervjuerna bottnar 
i att en stor del av samtalen om sexualitet och relationer handlar om spontana samtal 
när som helst under arbetsdagen. Ungdomarna ställer sina frågor när en fråga känns 
som mest angelägen. De ungas kognitiva förmåga ställer andra krav på att hantera 
sex- och samlevnadsundervisningen än att den kan reduceras till att enbart ges ut-
rymme inom ramen för schemalagd undervisning. Detta utmanar ett traditionellt 
synsätt på undervisning som grundar sig på detaljerad planering. Tanken är att istället 
betrakta sex- och samlevnadsundervisningen som ett ämne som är bredare än att det 
kan schemaläggs och planeras i förväg. 
 
En del intervjuade integrerar elevvårdande arbetsuppgifter i sin förståelse av sex- och 
samlevnadsundervisningen, vilket också utmanar ett traditionellt sätt att se på ämnet. 
I kraft av sin yrkesposition ser några intervjuade möjligheter att avtäcka olika typer 
av svårigheter kopplade till sexualitet hos de unga. Det problematiska tycks även här 
vara att personalen saknar tydlig styrning. Man efterfrågar ett uttalat mandat och en 
vägledning i att integrera den typen av elevvårdande uppgifter i arbetet men också 
att dessa uppgifter länkas samman med sex- och samlevnadsundervisningen. Dagens 
situation innebär att personalen gör individuella bedömningar från fall till fall och 
utan någon genomtänkt plan. McCarthys och Thompsons (2010) forskning pekar på 
vikten av att det finns ett stöd från ledning i kollegor vid sex- och samlevnadsunder-
visning för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Att tillåtas arbeta en-
sam och utan tydligt stöd kan leda till bristande metodik, att egna värderingar styr 
undervisningen eller att i värsta fall sexuella övergrepp kan inträffa utan att någon 
får kännedom om dem (ibid.). Intervjuerna i denna studie visar att särskilt i lägen där 
det uppstår akuta behov av handling kan den enskilde yrkespersonen uppleva sig 
lämnad ensam och utan stöd. Personalen anser att man förväntas vägleda de unga 
samtidigt som man saknar vägledning i hur vägledningen ska gå till.  
 
Beskrivningar av de intervjuades arbetssituation ger skäl att anta att man i vissa lägen 
hanterar ämnet sex och samlevnad utifrån eget huvud. Det ligger i linje med Tim-
mermans (2009) forskningsresultat. Timmerman har bland annat kommit fram till 
att skolpersonal tillägnar sig metoder i att undervisa i ämnet sex och samlevnad ge-
nom att utveckla dessa metoder på egen hand och mot bakgrund av egna tidigare 
praktiska erfarenheter.  Den här studiens intervjumaterial visar även här på en para-
dox. De intervjuade uttrycker inte någon självklar önskan om en strukturerad plan 
för sex- och samlevnadsundervisningen. Intervjuerna visar istället på en önskan om 
en tydlig struktur som främst innebär ett stöd och ett utrymme till reflektion över 
ämnet, men också reflektion över sexualitet i allmänhet. De intervjuade ger dessutom 
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uttryck för att de ungas behov av samtal och stöd uppstår spontant och inte låter sig 
regleras hur som helst. Istället anser man att arbetet bör ges ramar men att personalen 
samtidigt ges fullmakt med tillåtelse att vara kreativ, med svängrum för att prova ut 
alternativa metoder. Personalen är motiverad att arbeta med ämnet men vill samtidigt 
tillerkännas en frihet under ansvar. Här framträder en kognitiv polyfasi, ett budskap 
som står i kontrast mot den osäkerhet som samma personal uttrycker avseende sin 
förmåga och kunskap. 
 
Män befinner sig i minoritet inom den professionella omsorgen (Gunnarsson & Sze-
behely, 2009; Barron, 2004). Hit räknas även verksamheter som undersöks i denna 
studie, gymnasiesärskolan och vuxenhabiliteringen. Frågan om kvinnors dominans 
inom fältet väcker känslor under intervjuerna.  Den engagerar de intervjuade i hög 
grad och uppfattas som relevant. En del kopplar denna fråga till frågan om manliga 
och kvinnliga förebildsfunktioner och någon menar att frågan lika gärna skulle for-
muleras i termer av ett manligt underskott. Det finns röster för att problemet är 
större än att det skulle kunna reduceras till att handla om män, kvinnor och respek-
tive köns numerära antal inom respektive verksamhet. En intervjuperson pekar på 
att det förvisso finns en social påverkan som avgör hur människor förhåller sig till 
sexualitet eller vilka kunskaper om sexualitet som man förmedlar vidare. Det kan 
således vara svårare för en kvinna att tala om sexualitet som exempelvis något njut-
bart eller positivt, eftersom kvinnor i större utsträckning socialeras in i en problema-
tiserande och granskande syn på den egna sexualiteten (jmf Helmius, 1990). Denna 
syn internaliseras i sin tur av kvinnor och anses begränsa dem i att tillerkänna den 
njutningsfyllda dimensionen av sexualitet. Uppfattningen är att det som en kvinnlig 
kollega uttrycker i undervisningen säger något om henne som privatperson i allmän-
het och hennes privata sexualitet i synnerhet. Detta till skillnad från det som män ger 
uttryck för. Detta riskerar att begränsa den kvinnliga personalen i sin yrkesutövning. 
 
Samtidigt förmedlar flera intervjuade bilden av en vardagskunskap att män och kvin-
nor i grunden skiljer sig åt. Synsättet problematiseras inte nämnvärt, det lämnas snar-
ast därhän. De intervjuade ger bilden av en vardagskunskap som går ut på att under-
visningens roll blir att enligt ett slags gasa-och-bromsa-princip föra in mer, eller 
mindre, av manliga respektive kvinnliga perspektiv. Det är emellertid inte alldeles 
tydligt vilka dessa perspektiv skulle kunna vara. De intervjuade resonerar inte heller 
i lika hög grad i termer av att överbrygga skillnader mellan könen istället för att föra 
in mer, eller mindre, av könsspecifika egenskaper i arbetet. Både män och kvinnor 
förefaller bära en internaliserad, stereotyp uppfattning om kön. Frågan upplevs av 
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enstaka intervjuade som särskilt laddad, samtidigt som andra kan ifrågasätta huruvida 
frågan om kvinnors dominans överhuvudtaget är ett problem. 

Konklusion 
En sammanfattande bild av de sociala representationerna visar på en syn på den egna 
yrkesrollen som en ständig balansakt mellan att skydda den privata sexualiteten och 
uppdraget att hitta ett öppet sätt att undervisa i ämnet sex och samlevnad. Här tycks 
det finnas en påtaglig oklarhet i var gränserna mellan respektive del går eller bör gå. 
Det leder till en osäkerhet gentemot ämnet som sådant men även en oro att möta 
ungas frågor. Attityden till ämnet, vardagskunskapen, blir därmed att det är ett käns-
ligt och laddat ämne, ibland till och med farligt, och ämnet riskerar dessutom att 
kränka de unga när det blir till något laddat. Men de sociala representationerna är att 
ämnet ofta utmanar bilden av den egna professionen genom att väcka obekväma 
frågor om vem man är, vad man ska göra eller på vilket sätt. Ett sätt att hantera denna 
osäkerhet och otydlighet är att tillskriva externa aktörer en högre kompetens och att 
se dem som en sorts avlastning.  Samtidigt som externa aktörer tillskrivs en bättre 
förmåga saknas det förklaringsmodeller för hur egen och andras kompetens bedöms. 
Vardagskunskapen om vilken kompetens som krävs för att bedriva sex- och samlev-
nadsundervisning blir något diffust, den reducerar ämnet till biologiskt-medicinska 
aspekter eller till något som är alldeles för komplicerat för en själv. 
 
När det gäller organisationens struktur ger de intervjuade ofta uttryck för en avsak-
nad av styrning och ett tydligt uttalat mandat att arbeta med ämnet sex och samlev-
nad. En del ser att ämnet dessutom inbegriper elevvårdande arbete. Några önskar ett 
förhållningssätt till ämnet där kreativitet tillåts. Man skapar undervisningen efter vad 
man bedömer vara det bästa, det vill säga den egna uppfattningen, och vardagskun-
skaper styr ens beslut om tillvägagångssätt, metoder eller behov hos de unga. Andra 
kan känna sig lämnade ensamma, utan stöd av kollegor, och ämnet blir mest till en 
black om foten. Några intervjuade efterfrågar metodmaterial att utgå ifrån men också 
en frihet och flexibilitet att utforma ämnet anpassat till mångfalden av unga som man 
möter i arbetet. Sammantaget präglas synen på organisationen och förutsättningarna 
att arbeta av motsägelser, den kognitiva polyfasin finns även här och ömsom avslöjar 
en önskan om mer kontroll och styrning, ömsom om mer självständighet.  
 
Frågan om den rådande kvinnodominansen inom det professionella fältet väcker en-
gagemang. Samtidigt som de flesta uttrycker en medvetenhet om situationen, ställs 
det ifråga huruvida detta är att betrakta som ett problem eller hur detta eventuella 
problem skulle kunna inverka på arbetet. Parallellt ligger det könsstereotypa normer 
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under ytan, mer eller mindre på ett omedvetet plan, vilket visar att en påverkan på 
arbetet onekligen existerar.  
 
Bilden av yrkesrollen blir att det professionella självförtroendet ibland är lågt, åt-
minstone så som en del intervjuade lägger fram det. Samtidigt finns det en klar vilja 
att bli bättre på sitt arbete och det finns även en motivation att främja de ungas 
sexualitet. Vägen dit är inte alldeles tydlig och det är inte enbart en enda väg som står 
till buds. Ett förslag är alltså den tomma arenan, schemalagd tid för de unga under 
sex- och samlevnadsämnets paraply. Innehållet får definieras av de unga själva.  
 
Den tomma arenan som idé kan sannolikt vara ett sätt att bidra till en förändring av 
de ungas sexualitet genom att de unga själva får definiera sina behov. Men idén om 
den tomma arenan kan också vara en konkret åtgärd som i förlängningen bidrar till 
att förändra den sociala representationen av hur undervisningen i ämnet sex och 
samlevnad ska bedrivas. Sex- och samlevnadsundervisningen på blir på ett sätt något 
nytt varje gång. Det vore säkert inte okontroversiellt att införa den tomma arenans 
modell. Därför blir förankrings- och objektifieringsprocessen central för att skapa en 
förståelse för allt som gagnar en positiv utveckling av undervisningen. Här blir det 
centralt att studera olika processer och dokumentera dessa väl. Samtidigt kan alltså 
vardagskunskapen förändras på ett sätt som bättre motsvarar behoven hos unga med 
intellektuella funktionsnedsättningar. 

Avslutande reflektion 
Trots att Sverige har haft obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning sedan 1955 
existerar lite svensk forskning om ämnet eller om personalens behov i relation till 
det. Den personal som bedriver ämnet lämnas ensam inte enbart med uppgiften i 
sig. Den lämnas ensam också i forskningen. Därmed går samhället miste om viktig 
kunskap som skulle kunna bidra till att stärka det professionella arbetet med sex- och 
samlevnadsundervisning, men också, förstås, bidra till en god och positiv sexualitet 
hos unga och unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar. Kunskap om 
hur de yrkesverksammas arbetssituation ser ut kan bidra till en utveckling av ämnet. 
Teorin om sociala representationer antyder att det är fullt möjligt att omforma atti-
tyder till ämnet, med alla de uppfattningar och föreställningar dessa attityder grundar 
sig på. På så sätt kan man skapa nya erfarenheter, som stärker professionen och som 
stärker ämnets status. Här skulle objektifierings- och förankringsmekanismerna sär-
skilt kunna fokuseras eftersom det är i spänningsfältet mellan dessa som ny kunskap 
slår rot och omvandlas till en common sense, denna vardagskunskap som besvarar 
frågor om vad sex- och samlevnadsundervisningen ska innehålla, vem som är bäst 
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lämpad att utföra den, hur arbetet ska gå till väga eller vilka syften den ska uppnå. 
De olika kunskaperna och erfarenheterna, även om de går stick i stäv med tidigare 
uppfattningar, kan tillåtas att få fotfäste och beredas en samexistens med alla andra 
vardagskunskaper. Den kognitiva polyfasin kan här bidra till en förståelse för hur 
kunskaper befruktar varandra och banar väg för ännu mer, och så vidare. Detta kallas 
en utveckling av sex- och samlevnadsundervisningen. Det viktiga är att komma ihåg 
att det handlar om att medvetandegöra de olika vardagskunskaperna. En intressant 
aspekt är också kunskapens riktning, huruvida den kan styras och om så är fallet, hur 
och inte minst vart. Frågan är också vilket mål som ska uppnås, eller konkret, vad 
den förberedelse som flera intervjuade talar om ska mynna ut i, i en vardaglig kontext 
i de ungas liv. Ett förändringsarbete behöver ske utifrån ett kritiskt perspektiv, där 
oönskade effekter identifieras och studeras nogsamt, att man undersöker hur nya 
normer ersätter gamla men också de nya normernas implikationer för ämnet sex och 
samlevnad och därmed de ungas sexualitet. Det är ett evigt kretslopp som behöver 
studeras mer och som ständigt behöver belysas.  
 
Det är viktigt att betona att det i intervjuerna ofta ges uttryck för en önskan att främja 
de ungas och unga vuxnas möjligheter och goda livsförhållanden. Grovt sett finns 
två parallella vardagskunskaper gällande synen på sexualitet hos de unga. Den ena 
formen av vardagskunskap bekräftar sexualiteten. Den gör den, liksom sökandet ef-
ter sexuella relationer med andra, till en närvarande och tillåten aspekt av att vara 
människa, i likhet med förhållandet för ungdomar i allmänhet. Den andra visar på 
uppfattningen att de unga har en begränsad förmåga att förstå den egna sexualitetens 
drivkrafter men även ett relativt lågt intresse för sexualitet i allmänhet. Parallellt med 
detta beskrivs de unga som individer utan tillräckliga förutsättningar att ta till sig och 
i sin vardag tillämpa kunskaper om sexualitet och relationer. Den dominerande var-
dagskunskapen är att de unga befinner sig i en sexuell riskzon utan tydliga möjligheter 
till en positiv och njutbar sexualitet. Deras kognitiva nivå uppfattas stå i kontrast till 
den biologiska åldern och de ungas mognadsmässiga utveckling anses vara i dishar-
moni med den fysiska utvecklingen. Det är här det uppstår en spänning som skapar 
de intervjuades oro och funderingar runt hur sex- och samlevnadsundervisningen 
ska utformas och bedrivas. I kombination med bilden av en omgivning som präglas 
av allehanda krav på de unga utgör riskperspektivet en bärande vardagskunskap, en 
common sense som utgör grundvalen i förståelsen av sexualitet och ämnet sex och 
samlevnad. Flickor och HBTQ-personer anses vara de mest utsatta, men det gäller 
även unga personer med intellektuella funktionsnedsättningar i allmänhet. Samman-
taget blottlägger intervjuerna en rad normer i synen på unga med intellektuella funkt-
ionsnedsättningar. Samtidigt finns det en påtaglig önskan att lära de unga att hantera 
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sina framtida svårigheter, oförmågor och de gränssättningsproblem som de tillskrivs. 
Denna motivation bör uppmärksammas och tas till vara, parallellt med att de yrkes-
verksamma ges möjlighet att stärkas i sin roll och uppgift. Som läget ser ut idag bär 
personalen ett ansvar att utföra en uppgift men saknar samtidigt tillräckligt med verk-
tyg i form av kunskap, stöd och utrymme till medvetandegörande reflektioner för att 
utföra uppgiften.  
 
I förlängningen handlar arbetet med att stärka personalen i sitt arbete med sex- och 
samlevnadsundervisning om att också stärka unga och unga vuxna med intellektuella 
funktionsnedsättningar, att bana väg för större jämställdhet, mindre diskriminering, 
bättre hälsa och, inte minst, ett liv där de ungas och unga vuxnas mänskliga rättig-
heter existerar i vardagen. Den här studiens ambition är att bidra till detta väsentliga 
steg. Ett steg som går ut på att ge den tomma arenan ett innehåll.  

Fortsatt forskning 
Det är den som uppfattas som utsatt, som enligt studiens resultat främst anses vara 
i behov av sex- och samlevnadsundervisningen och dess funktion som ett förbere-
dande, stödjande och stärkande ämne. Därmed förläggs ansvaret att ta till sig kun-
skaper, tillägna sig färdigheter och omsätta dessa i handling på dessa individer. Sam-
tidigt finns det risk att detta förhållningssätt betonar utsattheten ytterligare och be-
fäster en problematisk, negativ självbild och syn på den egna sexualiteten. Resultaten 
visar på behovet av en bred syn på sexualitet och utsatthet integreras i undervis-
ningen. Vikten ska särskilt läggas vid en positiv syn på sexualitet. Dessutom bör gym-
nasiesärskolan och vuxenhabiliteringen ses som delar i ett större sammanhang, det 
omgivande samhället. Med andra ord, frågan är större än att personalen inom de 
studerade verksamheterna själva ska dra det tunga lasset och bedriva ett förändrings-
arbete. Här är det viktigt att forskningen breddar kunskapsläget i hur professionens 
situation ser ut. Professionsforskningen har goda möjligheter att bidra med ny kun-
skap som bygger en grund för framtida utveckling av sådant som utbildningar, fort-
bildningar, metoder och annat stöd.  
 
Det är vidare angeläget att studera skillnader i synen på ämnet men också på sexua-
liteten i allmänhet beroende av t.ex. yrkesbakgrund eller ålder, samt hur dessa skill-
nader kommer till uttryck. Schaafsmas (2013) samt Meaney-Tavares och Gavidia-
Paynes (2012) forskning visar att ålder kan spela en roll för attityder till sexualitet, 
men studierna kommer fram till motstridiga slutsatser. Det vore även angeläget att 
studera hur förändringsprocesserna vad gäller synen på sexualitet, kön, sexuell lägg-
ning och intellektuella funktionsnedsättning ter sig. Det gäller i samhället i stort men 
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också specifikt verksamheter som möter personer med intellektuella funktionsned-
sättningar. Dessutom utgör hemmet en väsentlig plats för socialisations- och norma-
liseringsprocessen (Helmius, 2004; Tideman, 2000), vilket gör att anhöriga är en vik-
tig grupp som det krävs mer kunskap om. Hur olika miljöer samspelar och lever sida 
vid sida i enlighet teorin om sociala representationer – i en vardaglig kontext men 
också i en vetenskaplig – kan ge viktiga lärdomar om hur dessa processer utvecklas 
och hur de kan påverkas för att bättre gagna personer med intellektuella funktions-
nedsättningar. Här vore det även betydelsefullt att ta reda på hur sex- och samlev-
nadsundervisningen kan utformas på ett sätt som både visar på risker kopplade till 
sexualitet och som inte negligerar sexuell utsatthet, övergrepp eller ohälsa, men som 
samtidigt balanserar upp och tydliggör positiva aspekter av sexualitet och relationer. 
Hur kan t.ex. metoder som främjar ett aktivt beslutsfattande för säkrare sex (jmf 
Rohleder, 2009; Thompson, 1994) läras ut? Vidare, hur ett normkritiskt förhållnings-
sätt, som skärskådar normer i relation till kön (jmf Barron, 2004; McCarthy, 1999), 
funktionsnedsättning eller sexuell läggning (jmf Röthing & Bang Svendsen, 201) och 
identitet integreras så att de förskjuter makten på ett sätt som främjar den som pla-
ceras i ett underläge är också värdefull kunskap för framtida vetenskap att ta fram.  
 
Avslutningsvis är frågan om en anpassning av ämnet sex och samlevnad angelägen 
att studera närmare (jmf Löfgren-Mårtenson, 2009). Den pedagogiska uppgiften, 
metodiken och rollen blir särskilt viktig och här finns det anledning att studera hur 
all den personal som arbetar med sex- och samlevnadsundervisning kan stärkas. Vi-
dare är det relevant att studera ansvariga myndigheter. Schaafsma (2013) konstaterar 
att det krävs en styrning uppifrån för att sex- och samlevnadsundervisningen ska 
kunna fungera i praktiken och frågan hur detta kan utvecklas så att det passar verk-
samheter och målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar blir 
därmed avgörande. Samtidigt är det värt att studera de positiva effekterna av ett slags 
frihet under ansvar, vilket en del intervjuade gett uttryck för och exemplifierar, samt 
hur dessa delar skulle kunna förenas och befrukta varandra. 

 
*** 
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Delstudie 2  

Sexualitetens värdehierarkier och gränsdrag-
ningar 

 

Inledning 
Unga människors sexualitet har stått i fokus i framväxten av den svenska 
sexualundervisningen, vilket diskuteras i avhandlingens tidigare kapitel. 
Precis som både Bäckman (2010) och Lindgren & Backman Prytz (2021) 
konstaterar så definierades olika typer av problem relaterade till sexualitet, 
inte sällan till ungas sexualitet, som ett samhälleligt problem som krävde 
insatser. Dessa sociala problem kunde motivera behovet särskilt riktade in-
satser i form av sexualundervisning med till exempel en formulering som 
”omtanke om folkstammens reproduktiva kapacitet” (Bäckman, 2010, s. 
424).  

Det fanns även en rad andra motiv bakom tillkomsten av den svenska 
sexualundervisningen. Dessa motiv inbegrep allt mellan hälsa och förebyg-
gande av sexuellt överförda infektioner till välbefinnande och en försäkran 
om en frisk befolkning och därmed en sund nation. Ungdomen gavs här en 
särskild betydelse som den grupp samhällsmedborgare som både kunde och 
borde formas och som tillskrevs ansvaret att bära upp en fungerande och 
hälsosam stat (Bäckman, 2010; Lindgren & Backman Prytz, 2021). Idag 
tillskrivs sexualundervisningen en rad problemlösningsfunktioner bortom 
den direkta sexualiteten. I Skollagen relateras bland annat sexuella aspekter 
till exempelvis jämställdhet, diskrimineringsfrågor, mänskliga rättigheter 
och ett brett arbete med att bygga och stärka demokratin (SKOLFS 2021:5–
9; 11). I denna delstudie avser jag att undersöka vilka frågor eller teman 
som definierar vår samtid, och där sexualundervisningen tillskrivs kraften 
att forma unga, blivande samhällsmedborgare.  

Den nya läroplanen tar avstamp i Skolverkets (2019a) uppdrag till 
”Konsekvensutredning avseende förslag till ändringar i läroplaner vad gäl-
ler kunskapsområdet sex och samlevnad”. Materialet inbegriper även re-
missyttranden avseende Skolverkets konsekvensutredning, Skolverkets re-
geringsredovisning (Skolverket, 2019b) samt nya läroplaner (SKOLFS 
2021:5–11). Reformen är en del av ett bredare, kontinuerligt arbete där stat 
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och samhälle eftersträvar att genom en disciplinering av unga och deras sex-
ualitet dana sexuellt sunda medborgare och i förlängningen en sexuellt sund 
nation, vilket jag kommer att beskriva närmare å det följande. Jag väljer att 
redan i inledningen återge väsentliga delar ur Skolverkets utredning (2019a) 
och dess förelöpare regleringsbrevet (Utbildningsdepartementet, 2018). 
Detta i syfte att rama in hela kapitlet, vilket jag menar kan fungera som en 
röd tråd och bidra till förståelsen av kapitlets innehåll.  

Regleringsbrevet (Utbildningsdepartementet, 2018) ger Skolverket i 
uppdrag att ”analysera om och vid behov föreslå hur undervisningen i kun-
skapsområdet sex och samlevnad i det obligatoriska skolväsendet, gymna-
sieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen bättre kan stödjas ge-
nom förtydliganden i läroplanerna för skolformerna”. Skolverkets arbete 
syftar till att stärka kvalitet och likvärdighet och ges dessutom särskilt i 
uppdrag att beakta frågor om hedersrelaterat våld och förtyck, samtycke 
och pornografi. 

Enligt Skolverkets konsekvensutredning (2019a) omfattar ändring-
arna alla skolformer utom förskolan men inkluderar vuxenutbildningen. 
Centrala aspekter i utredningen är förslag till namnändring på kunskaps-
området sex och samlevnad till ”sexualitet och relationer”, sexualitet defi-
nieras som såväl sexuell praktik som sexuell identitet och preferens, relat-
ioner sägs bygga på ömsesidighet mellan två eller fler parter och behöver 
inte vara långsiktiga eller varaktiga.  

Man föreslår vidare könsbinära begrepp, män och kvinnor, eftersom 
könsneutrala skrivningar riskerar att osynliggöra problem med bristande 
jämställdhet. Men man vill samtidigt problematisera föreställningar om vad 
som är kvinnligt och manligt. Sexism definieras bredare än sexuella trakas-
serier eller diskriminering och kan riktas mot alla grupper och individer. 
Kunskapsområdet ska behandlas återkommande, främja hälsa, bidra till 
förståelse av egna och andras rättigheter, förmedla betydelsen av frivillighet, 
ömsesidighet och respekt samt utveckla ett kritiskt förhållningssätt till fram-
ställningar av relationer och sexualitet. Skolverket väljer att inte föreslå sär-
skilda skrivningar där hedersrelaterat våld och förtryck, samtycke och por-
nografi ingår, och väljer dessutom begreppet hälsa före SRHR-begreppet.  

Syfte och frågeställningar  
Det övergripande syftet med delstudie två är att rikta ljuset mot de samhäl-
leliga diskurser som träder fram i det empiriska materialet och som kan 
synliggöra synen på ungas sexualitet. Empirin granskas med målet att 
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uppmärksamma och beskriva diskurserna och därigenom peka på konflikt-
linjer, spänningar och gemensamma uppfattningar när det gäller synen på 
ungas sexualitet. Frågeställningarna lyder på följande sätt: 

 
• Vilka teman gällande ungas sexualitet framträder i det empiriska 

materialet rörande de nya läroplanerna? 
• Vilka idéer, uppfattningar och tolkningar kan dessa teman sägas 

avspegla gällande den samhälleliga synen på sexualitet?  
• Hur kan de samhälleliga diskurser som synliggör den samhälleliga 

synen och dess spänningar, kamper och positioneringar därigenom 
förstås?  

 

Remissväsendet – en del av svensk förvaltning 
Det som inledningsvis bör förklaras är att remissyttranden i det empiriska 
materialet utgör lejonparten av det analyserade materialet. Det är måhända 
här som olika perspektiv, uppfattningar, likheter och skillnader i synen på 
ungas sexualitet som framträder som skarpast. Här finns det ett utrymme 
för vem som helst i det svenska samhället att föra fram närmast vilken åsikt 
som helst, vilket gör denna del av det empiriska materialet synnerligen in-
tressant. Jag väljer att här översiktligt redogöra för hur det svenska remiss-
väsendet fungerar.  

Det svenska regeringsarbetet, inklusive remissväsendet, regleras i Re-
geringsformens sjunde kapitel (SFS 1974:152). Gången är, kortfattat, att 
regeringen i regel behöver undersöka olika alternativ när ett nytt lagförslag 
ska tas fram. En utredning kan därför behöva tillsättas, ofta bestående av 
en eller flera experter, tjänstepersoner eller politiker, för att sedermera 
mynna ut i någon av form av betänkande som publiceras i en serie som heter 
Statens Offentliga Utredningar (SOU) eller Departementsserien (Ds). Däref-
ter skickas utredningen ut på remiss, innan slutgiltigt beslut kan fattas 
(Riksdagen, 2021). Syftet med remissväsendet är att genom ett demokra-
tiskt samtal tillföra beslutsfattare kunskap samt öka kvaliteten i arbetet med 
berednings- och beslutsunderlag. Remissförfarandet är ett andra steg, där 
arbetet med att fram beslutsunderlaget alltså är det första steget (Lemne et 
al, 1999). 

I kapitel 7, Regeringsarbetet, i avsnittet ”Ärendenas beredning” under 
§ 2 lyfts remissväsendet:  
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Vid beredningen av regeringsärenden ska behövliga upplysningar och yttran-
den inhämtas från berörda myndigheter. Upplysningar och yttranden ska 
också i den omfattning som behövs inhämtas från kommuner. Även sam-
manslutningar och enskilda ska i den omfattning som behövs ges möjlighet 
att yttra sig. Lag (2010:1408). 

En utredning skickas ut på remiss till en rad aktörer, såsom berörda myn-
digheter, organisationer och kommuner. Även privatpersoner har möjlighet 
att ta del av utredningen och lämna synpunkter. Alla remissinstanser har en 
viss tid på sig, i regel tre månader, och remissvaret ska avges skriftligt. Samt-
liga dokument är offentliga så att vem som helst kan få del av remissvaren 
(Riksdagen, 2021). Så gott som alla betänkanden rörande utredningar, runt 
90%, skickas på remiss men alla relevanta aktörer väljer inte att avge ett 
remissvar (Lemne et al, 1999).  

Den offentliga sektorn är den som sektor som skriver flest remisser. 
Det har att göra med att statliga myndigheter är skyldiga att svara, även om 
en andel aldrig svarar eller svarar att man inte har några invändningar. 
Myndigheterna har inom remissväsendet en dubbel roll: dels att företräda 
allmänheten, dels att agera intresseorganisation som företräder myndighet-
ens intressen (Lemne et al 1999). Lundberg (2012) menar att det offentliga 
beslutsfattandet traditionellt sett har skett i nära förbindelse med organisat-
ioner som haft en avgörande betydelse för utformandet av den svenska po-
litiken. Idéburna organisationer ses sålunda som betydelsefulla aktörer i ar-
betet med nya lagar men tendensen är att deras delaktighet minskar och 
staten i stället ökar sin närvaro. Det saknas emellertid en bred och djup 
översikt av remissväsendets förändring eller vilka organisationer som väljer 
att delta i remissväsendet (Lundberg, 2012). 

Kritisk diskursanalys som analysmetod 
I föreliggande delstudie tillämpas kritisk diskursanalys som analysmetod, 
och som beskrivs inledningsvis i metodologikapitlet ovan. Nedan beskrivs 
den konkreta tillämpningen på det empiriska underlaget i delstudien. 

Kritisk diskursanalys handlar om analyser av sociala relationer där 
det språkligt baserade samspelet, verbalt och icke-verbalt, står i fokus. I 
analysarbetet studeras underliggande ideologier, där språket fungerar som 
en väg till en organisering och strukturering men också manipulering och 
legitimering av diskursiva sätt att påverka det mänskliga sinnet. Ett sam-
hälle, som är den observationsnivå där delstudie två befinner sig, kan såle-
des studeras på en mängd sätt. Detta eftersom ideologier och strukturer men 
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också sätten att manipulera och legitimera existerar överallt. Ideologier är 
helt enkelt alltid del i lagar, i styrdokument, i litteratur och vetenskap, i det 
dagliga samtalet på såväl en samhällelig som mellanmänsklig nivå, i våra 
egna tankar. Jag väljer kritisk diskursanalys som analysmetod av ett så en-
kelt skäl som att även mitt empiriska underlag i någon mån återspeglar ide-
ologier och därigenom de diskursiva sätt som formar sexualsynen.  

Den kritiska diskursanalysen som analysmetod kan användas på flera 
sätt. Dels är det möjligt att med hjälp av den kritiska diskursanalysen ana-
lysera still- eller rörliga bilder, ljudupptagningar eller mänskliga gester. Dels 
är det språket, i form av tal och skrift, som kan analyseras. Det handlar i 
varje fall om att på nära håll studera hur meningar och satser byggs upp, 
hur ord interagerar med varandra, hur innebörder vävs in i meningarna, 
vilka ord som används för vilka innebörder, hur mening skapas och så vi-
dare (Salma, 2018).  

I följande avsnitt kommer jag att närma mig Norman Faircloughs de-
finition av kritisk diskursanalys. Fairclough, som ägnat merparten av sitt 
yrkesliv till den kritiska diskursanalysen, konstaterar att kritisk diskursana-
lys i grunden handlar om att utveckla metoder att analysera språket och 
dess medverkan i arbetet med samtida kapitalistiska samhällen (Fairclough, 
2010). Hans ingång är alltså att det kapitalistiska, ekonomiska systemet på-
verkar det sociala livets alla sfärer. Han intar jag en konstruktionistisk po-
sition och konstaterar att det sociala livet alltid kommer att skilja sig från 
naturen och kommer därigenom alltid att vara möjligt att påverka av män-
niskan själv. Det är också min position i arbetet med denna delstudie men 
också med avhandlingen i sin helhet och jag delar på så sätt Faircloughs syn 
på den sociala världen som möjlig att påverka av oss människor.  

Den sociala relationen i fokus 
Fairclough (2010) beskriver kritisk diskursanalys som en metod med tre ty-
per av karaktäristika. Metoden är en relationell form av forskning där de 
sociala relationerna, inte individerna eller enheterna, står i fokus. Sociala 
relationer är i detta sammanhang komplexa, de bygger på olika lager och 
de inkluderar även relationer mellan relationer. En diskurs tar här skepna-
den av en komplex företeelse som vid analys kan hjälpa att fånga en upp-
sättning av relationer, inklusive kommunikation mellan människor som ta-
lar, skriver och kommunicerar på övriga sätt. Men, en diskurs beskriver 
också olika, konkreta kommunikativa händelser, som till exempel publice-
rad text, liksom även mer abstrakta fenomen som språk såsom ett system 
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för mänsklig kommunikation eller genrer, det vill säga framställningar med 
specifika drag eller innehållsliga element. Det som Fairclough dock inskär-
per är att en diskurs inte låter sig förklaras eller definieras på ett enkelt sätt. 
Det enda som kan bidra, men kanske aldrig fullt ut synliggöra och förklara, 
är analyser av alla de relationer som definierar och som avspeglas i diskur-
sen.  

Den kritiska diskursanalysen ser vidare sociala relationer som dialek-
tiska. Det innebär at alla relationer till sin karaktär skiljer sig från varandra 
men att alla relationer är sammantvinnade och föränderliga, något som krä-
ver att även relationerna mellan relationer alltså måste bli till del av ana-
lysen. Analysen bygger även på studier av relationer mellan diskurser och 
andra objekt, moment eller, som tidigare beskrivits, ögonblick. Hit kan 
språkliga, politiska, sociologiska eller andra ögonblick räknas. Jag menar 
att empirin i den här delstudien utgör ett ögonblick, eller ögonblicksbilder 
som återspeglar en sexualsyn, en diskurs som bygger på såväl språket som 
det politiska och det sociala samspelet människor och grupper emellan. 
Tanken är att den kritiska diskursanalysen ska hjälpa att kritiskt granska 
synen på sexualitet i relation till unga och sexualundervisning (Fairclough, 
2010).  

Löf (2011) skriver att den kritiska diskursanalysen måste drivas av en 
ambition att ifrågasätta sådant som inte fungerar i samhället, att komma 
runt problemen, att hitta vägar till förändring. Drivkraften måste också vara 
viljan att granska föreställningar och värden som skrivs fram i skilda sam-
hälleliga praktiker i syfte att åtgärda och hantera sociala missförhållanden. 
Att i denna delstudie studera den sexualsyn som avspeglas i de praktiker 
som uttrycks i de offentliga dokumenten kan på så sätt bidra till att visa hur 
diskursen stipulerar en rådande sexualsyn eller hur praktiken förhåller sig 
till samhälleliga problem. Detta förutom att analysarbetet också placerar 
avhandlingen inom ramen för socialt arbete då det är sociala och socio-
sexuella missförhållanden som i grunden anses vara i behov av åtgärd ge-
nom sexualundervisning.  

Den kritiska diskursanalysens tredje karaktäristika handlar om att 
diskursen är transdisciplinär. Det innebär att diskursen, och även den forsk-
ning som analyserar diskursen, behöver förhålla sig till att diskursen och 
därmed studieobjektet är del av olika teoribildningar med hemvist i skilda 
discipliner, såsom politiska discipliner, sociologiska, ekonomiska, utbild-
ningsmässiga, och så vidare. Detta möjliggör olika angreppssätt och in-
gångar för forskningen och analysen sker i sällskap av andra element. 
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Analysen innebär på så sätt ett slags tolkning av samspelet och relationerna 
mellan olika idéer, kategorier och teoretiska ramverk. Utmaningen ligger 
här i att skapa en bild av hur kategorier och relationer hänger samman och 
bildar diskurs, en genre eller en argumentation (Fairclough, 2010).  

Vad är det då som ska göras konkret? Den skrivna texten är i fokus i 
denna andra delstudie. Här analyseras språket i egenskap av kommunikativ 
händelse, där relationerna pekar på strukturer, ojämlikheter eller produkt-
ionen av ideologier (Fairclough, 2010). Kritisk diskursanalys är härmed inte 
enbart en form av diskursanalys utan även en analys mellan diskursen och 
andra element av sociala processer, sociala praktiker. Analysen är deskriptiv 
men den är också normativ så till vida att den pekar på sociala orättvisor 
eller skevheter och möjliga vägar att rätta till dem (Fairclough, 2010). 

Text, diskursiv praktik, social praktik 
Kritisk diskursanalys består konkret av tre dimensioner. Den är för det 
första en text med formella drag, en vokabulär, grammatik och samman-
hang mellan satser. För det andra är den en diskursiv praktik, som innebär 
produktion och konsumtion av texter, eller både dess källa och dess fram-
tida påverkan. Slutligen, för det tredje, är den även en social praktik som 
innebär en reproduktion av den diskursiva praktiken eller omstrukturering 
av den existerande diskursordningen, med konsekvenser för den bredare so-
ciala praktiken (Spjut, 2021; Fairclough, 2010; Winther Jörgensen & 
Phillips, 2000).  

Den första dimensionen utgörs i denna delstudie av de offentliga do-
kument som studeras. Den andra dimensionen, den diskursiva praktiken, 
handlar om att rikta ljuset mot förutsättningarna för textens tillkomst och 
tolkning. Den tredje dimensionen rör slutligen en analys av hur den diskur-
siva praktiken kan begripliggöras i ljuset av sin samtid och den omvärld där 
den skapas. Den sociala praktiken inbegriper ett brett samhälleligt perspek-
tiv, som avspeglas i den diskursiva praktiken och som synliggörs i den soci-
ala praktiken (Spjut, 2021). Uppgiften blir alltså att analysera texten men 
också placera texten i en vidare kontext som inbegriper textens tillkomst, 
tolkningsalternativ och dess påverkan i den samtid där texten konstruerats.  

Transitivitet och modalitet 
Två särskilda verktyg kommer att beskrivas och användas i analysarbetet. 
Det handlar dels om transitivitet med diskursiv och social praktik, dels 
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modalitet med diskursiv och social praktik (Spjut, 2021, Winther Jörgensen 
& Phillips, 2000).  

Transitivitetsverktyget tillämpas i syfte att belysa subjektet respektive 
objektet i en text. Med andra ord handlar det om att rikta ljuset mot den 
ansvariga i en händelse och den som utsätts för handlingen i ett givet förlopp 
eller process. Här kan sambandet mellan subjekt och objekt studeras, hand-
lingar kan analyseras i termer av negativa eller positiva dito. Tanken är att 
studera textens relation till olika händelser och genom att väva ihop ana-
lysen av den diskursiva och den sociala praktiken få fram en mening, i del-
studiens fall en avspegling av den rådande sexualsynen.  

Modalitet innebär i sin tur en studie av tilltalet, vilken pondus som 
läsaren tilltalas med (Spjut, 2021; Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Här 
undersöks huruvida texten framstår som en absolut sanning, om det finns 
utrymme för andra perspektiv på ett skeende eller om det finns tveksam-
heter om ett händelseförlopp. Modalitet med sanning innebär att utrymme 
för tveksamheter, alternativa tolkningar eller andra möjliga förklaringar 
saknas, verkligheten förhåller sig så som det står skrivet. Modalitet med 
tillåtelse betyder att texten möjliggör visst utrymme till alternativa tolk-
ningar, medan modalitet med intonation ger möjlighet till parallella ana-
lyser, förklaringar och perspektiv (Spjut, 2021).  

Modalitet visar alltså på vad som är att betrakta som en självklarhet, 
vad som är ett etablerat sätt att förstå samtiden och den rådande kontexten. 
Modalitet kan även peka på nyanser, på vilka förklaringar som är accep-
tabla och vilka tolkningar som är rigida. En så kallad hedge är ett sätt att 
uttrycka ”låg affinitet” med hjälp av ord som ”liksom” eller ”lite” och på 
så sätt ge plats för tveksamheter eller alternativa tolkningar. En vidare 
aspekt av modalitet kallas för nominalisering och handlar om att agensen 
tonas ned, där ett substantiv, till exempel ordet ”det” ersätter en process i 
stället för en definierad person (Spjut, 2021; Winther Jörgensen & Phillips, 
2000). 

Analysen av diskursiv praktik, det vill säga hur diskursen genomsyrar 
och ger liv åt ett skeende eller ett fenomen via en kommunikativ händelse, 
koncentrerar sig på hur exempelvis textförfattare bygger på redan existe-
rande diskurser och genrer för att skapa en text, och på hur textmottagare 
använder förhandenvarande diskurser och genrer i konsumtion och tolk-
ning av texten. Den diskursiva praktiken agerar medlare mellan text och 
den sociala praktiken. Den sociala praktiken kräver i sin tur en sociologisk 
eller kulturteori, som i den sammanlagda avhandlingen rör en övergripande 
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socialkonstruktionistisk ansats samt teorin om en allmänt rådande sexual-
syn, och i denna delstudie en radikal teori för sexualitetspolitik. 

Begreppsmetaforer och exklusionsmekanismer 
Ytterligare verktyg i analysen utgörs av studier av dels begreppsmetaforer, 
dels exklusionsmekanismer som återspeglas i den publicerade texten 
(Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Syftet med begreppsmetaforer, i 
Winther Jörgensens och Phillips tappning, är att fånga beskrivningar av om-
råden som betecknas med begrepp från ett annat område. Metaforen fun-
gerar som ett sätt att lyfta fram eller tona ner aspekter av ett fält eller ett 
fenomen. Med exempel på hur den danska nationalstaten eller nationen be-
skrivs med hjälp av metaforer pekar författarna på att metaforen kan över-
fokusera eller undervärdera värdefulla perspektiv, som därmed går förlo-
rade i en bredare förståelseprocess. Sålunda beskrivs nationen Danmark 
som en släkt, ett träd eller en individ. Det som förenar dessa tre exempel är 
att de strukturerar i detta fall en nation som Danmark som en ”organiskt 
sammanhängande enhet” (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 165), där 
sociala och politiska processer osynliggörs. Den individ som lever i nationen 
Danmark binds till det genom jord eller blod och en skiljelinje mellan den 
som befinner sig innanför och den som är utanför skapas.  

Begreppsmetaforer fungerar i regel som generella kännetecken, som 
kan appliceras på andra, liknande eller mindre lika områden. Hit kan ex-
empelvis synen på ungdomen, könet, sexualiteten eller kroppen likväl ana-
lyseras med hjälp av begreppsmetaforer. Det som är en bärande del i be-
greppsmetaforens konstruktion är dess syn på identiteten som något, som 
Jörgensen Winther och Phillips (2000) beskriver det, relationellt konstrue-
rat. Man blir något genom att skilja sig från något annat. Här konstrueras 
således en ”Annan” (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 166), ett ”vi 
och de” etableras och som alltså kan bidra till att studera hur identiteter 
formas. Det som är värt att analysera är inte enbart vilka bilder som formas 
utan även vilka konsekvenser detta får i det sociala sammanhanget samt 
vilka aktörer som driver vilken linje för att få sin syn vedertagen som den 
rätta. 

Att studera exklusionsmekanismer som verktyg är ett vidare steg i att 
undersöka och synliggöra diskursens domäner. Med hjälp av begreppet se-
mantisk täthet (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 171) är det möjligt 
att rikta ljuset mot olika tyngdpunkter som existerar i kategorier. Konkret 
handlar det om att se vad eller vem som definieras i enlighet med en kategori 
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men också vad en given kategori kännetecknas av. Begreppet ligger på så 
sätt nära hur normer verkar i sociala sammanhang, det vill säga vad vi upp-
fattar som normalt respektive avvikande. Winther Jörgensen och Phillips 
(2000) pekar på att studier av exklusionsmekanismer kan bidra till en för-
ståelse av hur identiteter eller grupptillhörigheter tilldelas och senare även 
accepteras eller bestrids och som visar på att dessa skapas såsom diskursiva 
förhandlingar och därmed inte är effekten av en inre essens (Winther Jör-
gensen & Phillips, 2000).  

Diskursspårning – ett tillvägagångssätt 
Ytterligare stöd utgår från LeGreco’s (2009) beskrivning av tillvägagångs-
sättet vid diskursspårning vid studier av någon form av process eller en för-
ändring men även en syn på denna process, alternativt förändring, en for-
mering, en tolkning eller en tillämpning av diskursiva praktiker. LeGreco 
(2009) menar att en diskursspårning kräver att man även undersöker dolda 
organisatoriska ideologier för att få en god förståelse av diskursen som en 
process. Diskursspårning, som bäst skulle kunna klassificeras som kvalitativ 
innehållsanalys (LeGreco, 2009), syftar till att via systematiska läsningar av 
analyserad text lyfta fram mönster, med särskild betoning på hur något kon-
strueras eller uttrycks. LeGreco (2009) erbjuder något så konkret som en 
manual för hur arbetet med diskusspårning kan läggas upp. Via fyra faser, 
forskningsdesign, databearbetning, dataanalys samt utvärdering, får fors-
karen ett användbart verktyg inför sitt arbete.  

Det första momentet i den första fasen handlar om att definiera ett 
fall, det vill säga att identifiera en vändpunkt eller ett brott i form av en 
avgörande händelse som synliggör en diskursiv organisation. I delstudien 
utgör den en specifik händelse som står för vändpunkten, nämligen uppdra-
get åt Skolverket att ta fram en konsekvensutredning avseende förslag till 
ändringar i läroplaner vad gäller det sedermera formulerade kunskapsom-
rådet sexualitet, samtycke och relationer. Det andra momentet i fas ett 
handlar om att studera relevant litteratur, främst i syfte att få en uppfattning 
om framträdande teoribildning. Men, det handlar i första hand om att finna 
en riktning utifrån tidigare analyser snarare än att duplicera tidigare forsk-
ning. I det här fallet utgör såväl teori som tidigare forskning ett sådant mo-
ment.  

Fas två består av tre uppgifter. Dels datainsamling, dels en sortering 
av insamlade data i kronologisk ordning, dels en närläsning av datamateri-
alet (LeGreco, 2009). Som redan nämnts utgörs delstudiens empiri av ett 



   
 

150 
 

JACK LUKKERZ Sex på rätt sätt 
 

centralt skeende, Skolverkets (2019a) uppdrag till ”Konsekvensutredning 
avseende förslag till ändringar i läroplaner vad gäller kunskapsområdet sex 
och samlevnad”. Till granskningen räknas inte minst de remissyttranden 
som inkommit gällande uppdraget och som får en särskilt tung roll i ana-
lysarbetet (LeGreco, 2009). 

Därefter fortsätter arbetet med en tredje fas, själva analysfasen. 
Grundstenarna i denna fas i arbetet utgörs av specifika frågor, som utgår 
ifrån tidigare litteratur, syfte och frågeställningar i forskningsprojektet samt 
det kronologiskt ordnade datamaterialet i förening. Det är alltså inte enbart 
forskningsprojektets syfte och frågeställningar som i denna fas ska utgöra 
guidning i arbetet. I stället handlar arbetet om mer specifika och detaljerade 
aspekter, såsom övergripande mönster och särskilda argumentationer i 
materialet. Det är här som de specifika verktygen transitivitet och modalitet 
fungerar som stöd i analysarbetet.  

Nästa steg i fas tre handlar om att beskriva analysen och översätta 
den till ett tillgängligt narrativ (LeGreco, 2009). Annorlunda uttryckt hand-
lar det om storytelling, ett begrepp som LeGreco (2009) använder mot bak-
grund av Stake (i LeGreco, 2009) och som inbegriper skapandet av en kon-
kret skildring där de undersökta mönstren och argumentationerna tydlig-
görs. Processen ställer krav på en kritisk reflektion, där läsaren förstår hur 
forskaren kommit fram till sina ståndpunkter. Det blir viktigt att spegla och 
relatera till sig själv så att egna intressen, agendor eller uppfattningar kan 
identifieras. Forskaren bygger enligt LeGreco (2009) in sig själv i den berät-
telse hen skapar. I denna fas har jag valt att inte specifikt åberopa min egen 
roll i arbetet annat än min redogörelse avseende metodologiska och etiska 
spörsmål i metodologikapitlet ovan.  

Den fjärde och sista fasen rör en utvärdering av diskursspårningsar-
betet. Även om kravet på generaliserbarhet inte kan ställas i den typen av 
analytiskt arbete så är det ändå fullt möjligt att dra innehållsrika teoretiska 
slutsatser ur det. Det som i stället är viktigt att lyfta fram är tolkningens 
överförbarhet och parametrarnas kontextuella inramning. Överförbarheten 
innebär att en enskild fallstudie kan bidra till kunskaper om andra samman-
hang utifrån att det i första hand handlar om synliggörandet av förändrings-
processer och makt. Att studera parametrarnas kontextuella inramning 
handlar i sin tur om att studera det specifika eller kontextbundna och ap-
plicera det på det övergripande. Teori och tidigare forskning fungerar här 
som stöd för den övergripande tolkningen och kan bidra till att avtäcka 
såväl sådant som exempelvis teorin hjälper att identifiera som sådant som 
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inte går att identifiera, slå fast eller hävda. Det är alltså möjligt att i en dis-
kursspårning belysa sådant som är uttryck för en diskurs och sådant som 
motsäger diskursen. Det är också här som diskurserna kommer att beskri-
vas i termer av diskurs, diskursivpraktik och social praktik.  

Den avslutande delen i den sista fasen, fas fyra, rör studier av prak-
tiska implikationer, det vill säga hur de problem eller utmaningar som iden-
tifierats kan förstås och hur förhållningssätten till dem kan se ut. Detta ut-
gör den bärande delen av analysarbetet och fortsätter även i det avslutande 
diskussionskapitlet.  

Tematisering 
Materialet strukturerades upp inför analysarbetet med stöd av datapro-
grammet N´Vivo i syfte att sortera texten, identifiera teman, koda identifi-
erade teman samt samla tematiserade textdelar under en och samma rubrik 
i syfte att skapa bättre överskådlighet inför och under analysarbetet. Ett 
antal teman valdes ut för vidare analys, medan ett antal teman valdes bort 
och ingick inte i analysarbetet. Detta med anledning av det stora antalet 
tänkbara teman och ambitionen att hellre välja ett fåtal teman av tillräcklig 
omfattning för en analys hellre än för många teman som behandlats ytligt 
eller i korthet i empirin.  

Sammanfattning av arbetsprocessen 
Det empiriska materialet analyserades med fokus på det skrivna språket. 
Med stöd i analyser av transitivitet och modalitet studerades synen på före-
teelser, relationer och den sociala kontexten med fokus på unga, deras sex-
ualitet, kroppar och mellanmänskliga relationer av sexuell och intim karak-
tär. I analysen lyftes olika former av hegemonier fram, på förekommen an-
ledning även rekontextualisering och operationalisering. Dessa delar bidrog 
till att fånga diskursen, den diskursiva praktiken och den sociala praktiken, 
samt att sätta dessa i den rådande kontexten, den svenska samtiden och 
synen på den svenska sexualundervisningen under det gångna decenniet. 

Empiriskt urval 
Det analyserade materialet består av en rad offentliga dokument: Skolver-
kets (2019a) uppdrag till ”Konsekvensutredning avseende förslag till änd-
ringar i läroplaner vad gäller kunskapsområdet sex och samlevnad”, regle-
ringsbrev (Utbildningsdepartementet, 2018) och utredningstext 
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(Skolverket, 2019a) samt även de remissyttranden som avser Skolverkets 
utredning, regeringsredovisning (Skolverket, 2019b), och nya läroplaner 
(SKOLFS 2021:5–11). I det empiriska materialet, som främst består av re-
missyttranden, analyseras 70 remissvar. Ett remissyttrande omfattar i regel 
ett fåtal sidor, i de flesta fall mellan en och fem eller sex sidor och endast i 
undantagsfall mer än tio sidor. Nedan presenteras en förteckning över ana-
lyserat material: 
 

• Regleringsbrev (Utbildningsdepartementet, 2018) 
• Konsekvensutredning (Skolverket, 2019a) 
• Remissyttranden (samtliga inkomna yttranden listas nedan. Re-

missvar som används i det empiriska underlaget är understrukna) 
• Regeringsredovisning (Skolverket, 2019b) 
• Läroplaner från och med höstterminen 2022 med fokus på delar 

som rör sexualundervisning (SKOLFS 2021:5–11)  
 

Alingsås kommun Allmänna Barnhuset Barnafrid Föräldraorganisat-
ionen BARNverket 

Borås Stad Bromölla kommun Brottsoffermyndig-
heten 

Diskrimineringsom-
budsmannen 

ECPAT Eskilstuna kommun FATTA Folkhälsomyndig-
heten 

Friskolornas Riksför-
bund 

Föreningen för Sveri-
ges Ungdomsmottag-
ningar 

Riksförbundet för 
barn unga och vuxna 
med utvecklingsstör-
ning, FUB 

Nationella sekretari-
atet för genusforsk-
ning, Göteborg uni-
versitet 

Göteborgs universitet Göteborgs Stad, 
Grundskoleförvalt-
ningen 

Göteborgs Stad, Ar-
betsmarknad och 
vuxenutbildning 

Göteborgs Stad, Ut-
bildningsförvalt-
ningen 

Högskolan i Halm-
stad 

Jämställdhetsmyn-
digheten 

JENSEN Gymnasium Karlskrona kommun 

Karlstad universitet Linköpings universi-
tet 

Linnéuniversitetet Lunds universitet 

Lunds kommun, ut-
bildninsförvaltingen 

Lunds kommun, 
barn- och skolnämn-
den 

Länsstyrelsen Öster-
götland 

Lärarförbundet 

Lärarnas Riksför-
bund 

Malmö Stad, Gym-
nasie- och vuxenut-
bildningsförvalt-
ningen 

Malmö Stad, Grund-
skoleförvaltningen 

Malmö universitet 

Malmö universitet, 
Lärande och Sam-
hälle 

MUCF MÄN RFSL Ungdom 

RFSU ROKS Sameskolstyrelsen Sametinget 
Sverigedemokraterna 
Gotland 

Statens Institutions-
styrelse 

Skolinspektionen Sveriges kommuner 
och regioner 

SNAF – sexualkun-
skapen ni aldrig fick 

Socialstyrelsen Specialpedagogiska 
Skolmyndigheten 

Statens Medieråd 
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Stockholms Stad, ut-
bildningsnämnden 
och utbildningsför-
valtningen 

Stockholms universi-
tet 

Sveriges elevkårer Sveriges elevråd 

Sveriges Kristna Råd Sveriges kvinnolobby Talita & Reality 
Check 

Trelleborgs kommun 

TRIS – tjejers rätt i 
samhället 

Universitets- och 
högskolerådet 

Universitetskanslers-
ämbetet 

Umeå Universitet, lä-
rarhögskolan 

Umeå kommun Unizon Uppsala universitet Västra Götalandsreg-
ionen, Närhälsan, 
kunskapscentrum för 
sexuell hälsa 

Örebro universitet Örebro universitet, 
Idrottslärarutbild-
ningen 

  

 

Responsen på anmodan att yttra sig – en reflektion 
Av totalt 144 myndigheter, organisationer och kommuner på sändlistan gäl-
lande Skolverkets (2019a) konsekvensutredning är det en svag majoritet 
som avstått från svar. Det är omöjligt att känna till skälen bakom, men 
bortfallet av potentiella svar är ändå värt att uppmärksamma. Förutom att 
myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen är det flera 
aktörer, som kan sägas ha en nära koppling till arbetet med barns och ungas 
sexualitet och vars röst är värdefull med möjlighet att påverka beslut 
(Lemne et al, 1999), som inte har tagit ställning. Hit räknas bland annat 
myndigheter som Barnombudsmannen, Brottsförebyggande rådet, Skol-
forskningsinstitutet eller Nationellt Centrum för Kvinnofrid, vidare Kun-
skapscentrum för sexuell hälsa vid Region Stockholm men också organisat-
ioner som BRIS och Rädda Barnen samt flertalet kommuner.  

Lundberg (2014) pekar bland annat på att organisationer med när-
mare band till regeringens arbete oftare deltar i remissprocessen men att det 
inte kan dras några säkra slutsatser huruvida organisationer med ett slags 
insiderposition är mer aktiva eller premieras i processen. Även om remiss-
väsendet präglas av stor öppenhet med möjlighet för närmast vem som helst 
att yttra sig, så finns det en risk att remissväsendet av regeringen betraktas 
blott som en arena för symboliska handlingar. Dessutom bidrar en ökad 
öppenhet och tillträde till remissväsendet även att en del uppfattar frågorna 
som irrelevanta att ta ställning till (Lundberg, 2014).  

Man kan sannolikt inte utesluta att möjligheterna till remissvar är 
många och att andelen förslag att ta ställning till så att säga försvinner i 
bruset. Därtill är det sannolikt att utrymmet att delta i remissväsendet också 
påverkas av resurstillgången. Oavsett vilket är det värt att hålla i minnet att 
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den här avhandlingens empiri endast representerar en del av det svenska 
samhällets aktörer och att det är omöjligt att analysera responsen på anmo-
dan att yttra sig utan att tillämpa annan metodologi, vilket ligger utanför 
syftet. Detta avsnitt ska därför enbart ge en inblick i villkoren för avhand-
lingens analyserade empiriska underlag. 
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Resultatanalys delstudie 2 

Inledning 
I föreliggande avsnitt analyseras det empiriska materialet som presenteras i 
kapitlet Delstudie 2 – sexualitetens värdehierarkier. Som analysverktyg till-
lämpas kritisk diskursanalys. Syftet är att med hjälp av textanalys inled-
ningsvis beskriva texten som sådan för att i nästa steg redogöra för diskur-
siva praktiker samt sociala praktiker.  

Det som framgår vid analysen är att materialet avspeglar ett övergri-
pande tema, jämställdhet, med två särskilda aspekter: jämställdhet i relation 
till kön samt jämställdhet i relation till våld. Därtill identifieras ytterligare 
två specifika områden: pornografi och samtycke. Det intressanta är att följa 
diskussionen om samtliga fenomen och hur de positioneras som idéer om 
sexualitet i de ungas värld. Över lag kan det tidigt konstateras att det råder 
en riskdiskurs i materialet, vilket ligger i linje med tidigare forskning.  

Det empiriska materialet visar samtidigt att frågan om hedersrelaterat 
våld och förtryck inte konstrueras som ett tema med lika påtagligt engage-
mang som jämställdhet, pornografi och samtycke men att en tydligare inte-
grering av temat i kommande läroplan välkomnas av en rad remissinstanser. 
Det är viktigt att uppmärksamma att Skolverkets konsekvensutredning gavs 
i uppdrag att särskilt beakta hedersrelaterat våld och förtryck, parallellt 
med frågan om pornografi och samtycke. Arbetet med konsekvensutredning 
föregicks av särskilda samråd med en rad aktörer från lärosäten, myndig-
heter, intresseorganisationer samt organisationer för barn och ungdomar. 
Samrådet avrådde från en användning av uttrycket hedersrelaterat våld och 
förtryck. Detta då uttrycktes ansågs vara svårtolkat och kunde leda till att 
olika grupper ställdes mot varandra. Även Skolverket anslöt sig i sin rege-
ringsredovisning till en avrådan från användningen av begreppet. Myndig-
heten föreslog den bredare skrivningen ”maktstrukturer kopplade till kön 
och föreställningar om heder” (Skolverket, 2019b).  

Regeringen valde dock att inte följa Skolverkets förslag och läroplans-
texten innehåller idag begreppet hedersrelaterat våld och förtryck på de tre 
ställen där även sexualitetsbegreppet figurerar. På så sätt blir temat ett vär-
degrunds- och kunskapsuppdrag för skolan, men här förstärks även ett risk-
perspektiv där skolan ges ett stärkt ansvar att förebygga och behandla risker 
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kopplade till sexualitet och relationer (Ceder et al, 2021). Den nya läropla-
nen betonar barnets rättigheter med hänvisning till barnkonventionen. 
Dessutom framgår det att ”hedersrelaterat våld och förtryck, ska förebyg-
gas och bemötas med kunskap och aktiva insatser”, att maktstrukturer 
kopplade till hedersrelaterat våld och förtryck ska ”kritiskt granskas”, att 
varje elev ska ha fått kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck samt 
att frågan ska behandlas återkommande i utbildningen (SKOLFS 2012:5). I 
remissyttrandena ligger fokus i regel på att alla elever ska känna till vart 
man kan vända sig vid behov av stöd och hjälp. Jag väljer alltså att i den 
fortsatta framställningen inte behandla frågan om hedersrelaterat våld och 
förtryck närmare.  

Empirin visar slutligen att tidigare decenniers frågor såsom sexuellt 
överförda infektioner eller tonårsgraviditeter (Bäckman, 2010; Lindgren & 
Backman Prytz, 2021) inte behandlas nämnvärt. Det kan delvis säkert för-
klaras med att Skolverkets uppdrag tydligt adresserade andra frågor. Sam-
tidigt är det alltjämt centrala frågeställningar i exempelvis Folkhälsomyn-
dighetens (2017) stora undersökning avseende kunskap, attityder och bete-
enden i relation till sexualitet bland unga i åldern 16 till 29 år. 

Nedanstående analysgenomgång av empirin i delstudie två görs med 
stöd i avhandlingens tidigare forskning och varje avsnitt kompletteras in-
ledningsvis även med relevanta referenser till den specifika fråga som besk-
rivs i syfte att ge en fördjupad bakgrund till frågan.  

Jämställdhet som mål med sexualundervisningen 
Jämställdhet utgör en central fråga i de remissvar som analyserats. Här be-
tonas sexualundervisningens roll som ett instrument för att etablera, inte-
grera och föra ut jämställdhetspolitiska mål och att i förlängningen säkra 
jämställdheten i samhället. 

Jämställdhet som politisk fråga utgör en central aspekt av det poli-
tiska arbetet i Sverige åtminstone sedan 1960-talet och betraktas idag brett 
som en självklar aspekt i samhället (Rönnblom, 2011). Frågan om jäm-
ställdhet inom ramen för sexualundervisningen och i förlängningen något 
som spelar en väsentlig roll i formandet av framtidens medborgare framträ-
der också tydligt i det empiriska materialet. I detta första kapitelavsnitt 
kommer jag därför att undersöka hur jämställdhet specifikt beskrivs i relat-
ion till sexualitet, kön och unga i mitt empiriska material. 

Att jämställdhet väger tungt i det svenska samhället visar sig bland 
mycket annat genom lagstiftningsarbetet, som stakar ut vägen för det 
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offentligas arbete. Jag kommer i det följande att ta avstamp i fyra exempel 
på hur det offentliga ger uttryck för sina ambitioner att stärka jämställd-
heten i Sverige.  

I regeringens delmål för jämställdhetspolitiken (Regeringskansliet, 
2016) slås det bland annat fast att ”kvinnor och män ska ha samma rätt 
och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare”, att ”mäns våld mot 
kvinnor ska upphöra” samt att ”kvinnor och män, flickor och pojkar, skall 
ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet”.  

I den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor och hedersrela-
terat våld och förtryck (Regeringskansliet, 2015) betonas att för att kunna 
nå det jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor samt 
hedersrelaterat våld och förtryck ska upphöra krävs samlade insatser och 
tydligare riktning. Man betonar att arbetet fortfarande präglas av en rad 
brister och lyfter bland annat det förebyggande arbetets roll, att stöd till 
utsatta kvinnor och barn ska finnas i hela landet samt att alla samhällets 
alla områden och verksamheter ska samordna, effektivisera och kvalitets-
säkra sitt arbete.  

I den nya sexualbrottslagstiftningen (Regeringen, 2018a) slås det 
bland annat fast allas ovillkorliga rätt till personlig och sexuell integritet ska 
tydliggöras genom att gränsen ”för straffbar gärning ska g vid om deltagan-
det i en sexuell aktivitet är frivilligt eller inte” och att det inte längre ska 
”krävas att gärningsmannen har använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat 
offrets särskilt utsatta situation för att kunna dömas för t.ex. våldtäkt”.  

I propositionen om god och jämlik hälsa (Regeringen, 2018b) konsta-
teras i sin tur att främjande av god och jämlik hälsa är en angelägen fråga 
för samhällets alla sektorer. Det är viktig att uppmärksamma hälsoskillna-
der, att underlätta folkhälsoarbetet samt att utvärdera arbetet med fokus på 
skillnader i fördelningen av hälsan i befolkningen. Detta fjärde exempel rör 
jämställdhet i en vidare bemärkelse men inkluderar kvinnor och män på 
gruppnivå.  

Den svenska jämställdheten, resultaten av den politik som bedrivs, 
står emellertid inte utan kritik. Så pekar Jezierska & Towns (2018) på att 
svenska offentliga organ arbetar hårt för att förmedla en särskilt önskad syn 
på nationen Sverige, där jämställdheten används som ett medel i detta strä-
vande. Med den bild som man vill förmedla avser man att peka på jäm-
ställdhetens landvinningar på till exempel familjepolitikens områden. Men 
som författarna konstaterar så är det en önskad, stundtals utopisk bild som 
förs fram och som inte lämnar något utrymme för nyanser, brister eller 
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behov av fortsatt stärkande insatser på jämställdhetsområdet. Så skapas bil-
den av en nation, en svenskhet utan synbara politiska skiljelinjer, samtidigt 
som det svenska framstår som det korrekta och mest eftersträvansvärda i 
en internationell kontext. Dessutom förs migrationen fram som ett hot mot 
idén om den svenska, jämställda nationen (Jezierska & Towns, 2018).  

Dahl (2005) visar i sin tur att den svenska jämställdhetspolitiken har 
blivit till något som hon betecknar som en genusteknologisk ideologi, en 
politik som på sitt sätt lever ett eget liv utan nämnvärd granskning. Här står 
den heterosexuella matrisen, ett teoretiskt begrepp ursprungligen myntat av 
Judith Butler, som modell i förståelsen av relationerna mellan könen. Ten-
densen är att bilden av och synen på den ”riktiga” mannen och kvinnan, 
liksom på relationerna dem emellan, upprätthålls utan kritik men formule-
ras som ett krav för jämställdheten. Det är den vita, heterosexuella och 
tvåsamma medelklassbefolkningen som står i centrum, en grupp i befolk-
ningen som åtnjuter en viss bildningsgrad, arbetsförmåga och idéer om vil-
ket liv man vill leva. På så sätt osynliggörs andra aspekter av det mänskliga 
livet. Dahl exemplifierar detta med en enligt henne fråga utan svar om hur 
jämställdheten ser ut i homosexuella förhållanden, åtminstone utifrån den 
för jämställdhetskonstruktionen oumbärliga könsmaktsordningen och sy-
nen på ett under- och överläge mellan kvinnor och män (Dahl, 2005).  

Rönnblom (2011) konstaterar vidare att jämställdhet ofta görs till en 
fråga om siffror och statistik men också bristande kunskap hos enskilda 
eller för den delen konstruktionen av utsatthet som i regel tillskrivs grupper 
av kvinnor. Här skapas ett läge där politik i implementeringsfasen omvand-
las till en administrativ och teknisk fråga, som är inbyggd i etablerade styr-
system. Människan, liksom kritiken av strukturen, tenderar att försvinna 
(Rönnblom, 2011).  

Redan i det inledande avsnittet i exempelvis SKOLFS 2021:9, som 
avser förordning om ändring i förordningen om läroplan för gymnasiesko-
lan och som gäller från och med höstterminen 2022, slår man fast att jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män är ett av de grundläggande värden som 
utbildningen ska gestalta och förmedla. Jag vill i detta kapitelavsnitt under-
söka diskurserna gällande jämställdhet, sexualitet och förhållandet dem 
emellan, så som det framträder i det empiriska materialet rörande Skolver-
kets (2018) konsekvensutredning. Min ambition är att peka på hur man 
konstruerar en sexualsyn i relation till jämställdhet och vilka eventuella fall-
gropar som uppstår i konstruktionen.  



   
 

JACK LUKKERZ Sex på rätt sätt 
 

159 
  

Jämställdhet i relation till kön och könsidentitet 
I Skolverkets konsekvensutredning och senare regeringsredovisning (Skol-
verket, 2019a; Skolverket, 2019b) föreslås tillämpningar av såväl köns-
binära som könsneutrala skrivningar, som ”flickor och pojkar”, ”barn och 
unga” eller ”elever” (Skolverket, 2019b). I läroplanstextens delar som syf-
tar på jämställdhet föreslås emellertid ett införande av könsbinära begrepp. 
Motivet, som bygger på remissinstansernas kommentarer och kritik, hand-
lar om att tillvägagångssättet ska underlätta att problematisera och disku-
tera föreställningar om vad som betraktas som manligt respektive kvinnligt. 
Ett annat motiv är att könsneutrala skrivningar kan leda till att problem 
kopplade till bristande jämställdhet riskerar att osynliggöras, samt att det 
föreligger behov av att förtydliga att jämställdhet rör maktrelationer mellan 
män och kvinnor, mot bakgrund av att frågan om kön i läroplanstexterna 
tidigare ändrats från ”alla människor oberoende av könstillhörighet” till 
”kvinnor och män” (Skolverket, 2019b). Skolverket (2019b) betonar även 
att det handlar om att synliggöra mönster. I övrig läroplanstext används 
begreppet eleverna oberoende av könstillhörighet i de fall då läroplanstex-
ten syftar på eleverna i egenskap av personer som befinner sig i skolmiljön 
(Skolverket, 2019b). Ceder et al (2021) menar att diskussionen synliggör en 
spänning mellan behovet av att synliggöra och utmana existerande 
könsmönster och att parallellt med det motverka och förändra dessa. Det 
är en spänning som jag kommer att analysera närmare i detta avsnitt. 

Förslaget väcker alltså flera remissinstansers reaktioner, där en del 
ifrågasätter de föreslagna skrivningarna medan andra anser att ändringarna 
är befogade eller önskvärda. Inledningsvis kan det konstateras att en rad 
remissinstanser inte tillstyrker att de könsneutrala benämningarna ersätts. 
Argumenten som anförs handlar, som i följande exempel, om att 

 

förändringen utelämnar de barn och unga som inte definierar sig som vare 
sig flickor eller pojkar, kvinnor eller män. Därmed riskerar de att osynliggö-
ras och deras utanförskap att ytterligare förstärkas (statlig stiftelse)  

eller att formuleringen ”oberoende av kön” behålls ”särskilt utifrån 
de resultat som framkommit kring transpersoners utsatthet, inte minst i sko-
lan” (kommun). Flera instanser som arbetar direkt med skolfrågor är inne 
på liknande tankegångar. I ett remissyttrande argumenteras för att ”den 
gamla lydelsen är bättre, då den även omfattar personer som inte vill defi-
niera sig i ett specifikt kön” (branschorganisation), i ett annat ställer man 
sig ”frågande till varför man inte har med begreppet icke binär utan bara 
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föreslår användningen av könsbinära begrepp” (branschorganisation). De 
lärosäten som kommenterar förslaget menar exempelvis att ändringsförsla-
gen kan 

 

uppfattas som en begränsande formulering, där de barn och unga som inte 
upplever en tydlig könsidentitet kan komma att känna sig utanför den före-
slagna kvinnliga/manliga tillhörigheten (lärosäte)  

eller så är man ”lite tveksamma till: Att män och kvinnor, flickor och 
pojkar skrivs fram så starkt i jämställdhetsperspektivet” (lärosäte).  

Med stöd i den kritiska diskursanalysens verktyg för studier av mo-
dalitet (Spjut, 2021), det vill säga hur tilltalet formuleras, vilken pondus 
som läsaren tilltalas med eller huruvida ett budskap presenteras som en ab-
solut sanning, alternativt om det ges utrymme för vidare tolkningar, visar 
utdragen ovan på ett utrymme att tolka texterna på alternativa sätt. Det 
gäller exempelvis ordval som riskerar, den gamla lydelsen är bättre, när man 
ställer sig frågande, när barn och unga kan komma att känna sig utanför en 
föreslagen könstillhörighet eller att man är lite tveksamma. Tillägget lite i 
det senaste exemplet (lärosäte) pekar på en särskilt låg affinitet, ett uttryck 
för en viss försiktighet, men även ord som riskerar, bättre eller frågande 
signalerar en varsam hållning. 

Det är givetvis omöjligt att avgöra hur enskilda remissinstanser tänkt 
i samband med arbetet att formulera sina yttranden, men man har ofrån-
komligen gjort någon form av val inför sitt ställningstagande grundat på en 
analys av den kommenterade utredningen. Remissinstanserna skulle exem-
pelvis lika gärna kunnat ha använt sig av uttryck med kraftigare pondus 
som, förslagsvis, att de unga osynliggörs, att en viss lydelse ska föredras 
eller att barn och unga direkt diskrimineras eller utestängs.  

Det går på ett allmänt plan givetvis att uttrycka sig med en kraftfullare 
pondus, en modalitet med sanning. Ett exempel på detta är när man slår 
fast att om ”den aktuella meningen, som handlar om att skolan ska ́ gestalta 
och förmedla lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter´, lyfts ur sitt sam-
manhang får den en exkluderande effekt för elever som upplever sig ha en 
annan könstillhörighet” (statlig myndighet). Att man väljer att använda ett 
ord som får innebär att man väljer att täppa till utrymmet för alternativa 
tolkningar och att man alltså konstaterar att en viss formulering får en ex-
kluderande effekt för en grupp unga. Ett annat yttrande går ännu längre när 
man ger förslag på en ny formulering mot bakgrund av Skolverkets utred-
ningstext, som föreslår att ”skolan ska därmed gestalta och förmedla lika 
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rättigheter, möjligheter och skyldigheter för flickor, pojkar, kvinnor och 
män” samt att  
 

skolan ska därmed gestalta och förmedla lika rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter för alla människor, oberoende av könstillhörighet men med fo-
kus på ojämställdhet mellan flickor och pojkar, kvinnor och män (lärosäte) 

Här rör det sig snarast om en modalitet med sanning. Man skapar också en 
viss fokusförflyttning från kön till att frågan främst handlar om jämställd-
het när man skriver ”oberoende av könstillhörighet men med fokus på 
ojämställdhet” i den föreslagna formuleringen.  

På liknande sätt agerar författarna till ett annat yttrande, där man 
skriver att ”jämställdhet per definition (inte) handlar om kvinnor och män” 
utan att det ”snarare (är) så att maktförhållanden mellan femininitet och 
maskulinitet begränsar alla människor i ett patriarkalt samhälle”, där indi-
vider begränsas ”av bilden av vad som är en man och en kvinna” (region). 
Man betonar alltså relationen mellan kön och jämställdhet men pekar på 
att det är maktdimensionerna mellan femininitet och maskulinitet, det vill 
säga de karaktärsdrag och egenskaper som konstrueras och tillskrivs könen 
och inte könet i sig som begränsar människor samt att jämställdhet definit-
ionsmässigt inte handlar om kvinnor och män. Här ger remissvaret inget 
utrymme till alternativa tolkningar. 

Den kritiska diskursteorin identifierar tre nivåer med text, diskursiv 
praktik samt social praktik som varsin nivå (Fairclough, 2010). En formell 
text, som de remissyttranden som analyseras här, produceras i ett samman-
hang där en text både är sprungen ur ett historiskt skeende och där den 
formar ett framtida skeende. En text är därmed en spegling av ett ögonblick 
i sin samtid. Den sociala praktiken handlar i sin tur om hur texten och den 
syn som den avspeglar omsätts i sin praktiska vardag, eller vilka konsekven-
ser den för med sig för individer, grupper och samhälle. Remissinstanserna 
uttrycker här snarast en viss försiktighet gällande frågan om kön. An-
norlunda uttryckt hade det teoretiskt varit möjligt att med större emfas be-
tona unga transpersoners och icke-binäras status i samhället i relation till 
frågan om jämställdhet.  

Det finns exempel i remissyttrandena där precis denna betoning av 
unga transpersoners och icke-binäras status i samhället görs, och även om 
det inte sker med en modalitet med sanning så görs det åtminstone med en 
starkare form av modalitet med tillåtelse. I dessa fall handlar det om repre-
sentanter för civilsamhället, vilket föranleder mig att anta att man här 
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åtnjuter en annan frihet att uttrycka sig i form av modalitet med sanning. I 
ett remissyttrande skriver man exempelvis att det inte finns ”anledning att 
exkludera andra genom att understryka det könsbinära i begreppet, då alla 
oavsett könstillhörighet påverkas av bristande jämställdhet” (civilsamhäl-
lesaktör), i ett annat säger man att 

 

i takt med att den binära könsuppdelningen ifrågasätts - inte enbart utifrån 
hur en person uppfattar sig själv, utan också hur samhället förhåller sig till 
hur kön uttrycks - och att därmed nya maktordningar uppstår, anser vi att 
det är bättre med en formulering som inkluderar fler och vidgar perspektiven 
(civilsamhällesaktör) 

Formuleringar som att det inte finns anledning att exkludera eller att den 
binära könsuppdelningen ifrågasätts och att nya maktordningar uppstår ut-
trycker alltså en pondus som kräver mer än att man enkelt skulle kunna 
föra in alternativa tolkningar i påståendena.  

Ovanstående genomgång visar på en dikotomi i förståelsen av kön 
och könsidentitet när könsbinära eller könsneutrala begrepp ställs i relation 
till jämställdhet och när diskussionen rör vad som är bäst att göra. Dikoto-
min blir än tydligare när relationen mellan jämställdhet och relationen till 
frågan om våld undersöks i följande avsnitt.   

Jämställdhet i relation till våldsförebyggande arbete 
Relationen mellan jämställdhet och våld tas upp av en rad remissinsatser, 
där det bland annat betonas varför frågan är relevant för den moderna, 
svenska sexualundervisningen. Ett exempel rör våldets och jämställdhetens 
inbördes relation. En av remissinstanserna presenterar i punktform en rad 
argument som inleder yttrandets olika avsnitt. Nedan presenteras två av 
punkterna:  

 

(Civilsamhällesaktör) menar bestämt att Skolverket bör utgå från pojkars 
våld mot tjejer och inför insatser utifrån det. 

(Civilsamhällesaktör) menar bestämt att tjejers utsatthet i skolan tas på all-
var och inför åtgärder, bland annat genom förändringar i läroplanen, samt 
stärker och skyddar tjejer i skola 

Vidare skriver samma remissinstans att ”skolan är en av de farligaste plat-
serna att befinna sig i för tjejer eftersom tjejer utsätts för hot, och våld och 
särskilt sexuellt våld, dagligen i skolan” (civilsamhällesaktör). Med stöd i 
den kritiska diskursanalysens verktyg transitivitet (Spjut, 2021) är det i 
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texten möjligt att söka efter subjekts- och objektpositioner, identifiera vem 
som ansvarar för en händelse eller en process, vem som utsätts för hand-
lingen eller om handlingen som utförs är tillskrivs en positiv eller negativ 
karaktär.  

I citaten ovan görs pojkarna till subjekt och flickorna till objekt. Men 
även om pojkarna inte uttalat görs till subjekt så till vida att de tydligt till-
skrivs en agens så vill jag hävda att de åtminstone indirekt framstår som 
subjekt. Detta blir främst tydligt när flickor i det senaste citatet tydligt görs 
till objekt så till vida att de tilldelas en passiv form – de utsätts. Det skapas 
en begreppsmetafor (Winther Jörgensen & Phillips, 2000) där pojkar och 
flickor relateras till varandra och ett slags annan formas. Pojken får här 
positionen som ”den andre”, en figur i ett motsatsförhållande till flickan. 
Parallellt med detta är det möjligt att se en tydlig tyngdpunkt på pojkars 
våld mot flickor, vilket skapar en exklusionsmekanism när våldet eller hotet 
om våld görs till en närmast exklusiv fara som endast beträffar flickor.  

Händelsen som beskrivs är med stöd i transitivitetsverktyget (Spjut, 
2021) att betrakta som negativ. Men, samtidigt som pojkarna alltså kan 
uppfattas som subjekt i den första punkten är de osynliga i den andra, där i 
stället någon annan, samhället, görs till subjekt. På liknande sätt tilldelas 
Skolverket en tydlig ansvarsposition och även en subjektsposition då re-
missyttranden pekar på något som Skolverket bör förhålla sig till. Flickorna 
kvarstannar emellertid i en objektposition i båda fallen.  

Med stöd i modalitetsverktyget framgår det att skrivningen äger en 
kraftfull pondus, händelsen eller problemet presenteras som en sanning med 
ett ytterst begränsat utrymme för revideringar eller alternativa tolkningar. 
Ett särskilt exempel på detta eftertryck är användningen av ordet bestämt, 
med hjälp av vilket remissinstansen stadfäster sin hållning att det är ett obe-
stridligt faktum att pojkar utövar våld mot flickor samt att det måste införas 
åtgärder för att stävja våldet och stärka flickorna.  

I en vidare analys framgår det att skolan konstrueras som en arena 
där en bredare social praktik utspelar sig, närmare bestämt där de jämställd-
hetspolitiska målen implementeras. Det sker när remissinstansen skriver att 
man ”bestämt (menar) att Skolverket och läroplanen anpassas till Istanbul-
konventionen och det sjätte jämställdhetspolitiska målet” (civilsamhälles-
aktör). Våldet beskrivs i sin tur som ett ständigt hot som alltså i princip 
enbart drabbar flickorna, ett samhällsproblem som flickorna inte på egen 
hand kan värja sig emot eller påverka.  
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I samma remissyttrande utvecklas remissinstansens syn på våld genom 
en definition där det beskrivs som ”ett strukturellt våld som har en koppling 
till makt och kön” och som innefattar ”utsatthet för fysisk och psykisk miss-
handel, pornografi, prostitution, sexuellt våld, trakasserier, våld i hederns 
namn samt surrogatmoderskap” (civilsamhällesaktör). Remissinstansen 
förlägger här ansvaret att förändra det sociala problemet på samhället, for-
mulerat som landet Sverige: ”Sverige som part ska inte heller medverka till 
några som helst våldshandlingar mot kvinnor och tjejer och säkerställa att 
institutioner och myndigheter agerar i enlighet till denna skyldighet” samt 
att Sverige som land ska ”skydda kvinnor och tjejer genom att förebygga, 
lagföra och avskaffa våldet samt stärka kvinnor och tjejers ställning”. Man 
bygger här alltså in en social praktik som involverar Sverige och landets 
breda jämställdhetspolitik, där det offentliga åläggs ansvaret att eliminera 
våldshandlingar från mäns sida gentemot kvinnor och flickor, parallellt med 
att kvinnors och flickors ställning ska stärkas. Sverige görs till en begrepps-
metafor (Winther Jörgensen & Phillips, 2000), som likt en självständig, ak-
tiv organism tillskrivs kraften av att lösa ett socialt samhällsproblem.  

Det som är värt att notera är dels att kvinnor och flickor inte heller 
här positioneras som subjekt, dels att våldet ställs i centrum. Våldet görs, 
genom att det beskrivs som ett omfattande socialt samhällsproblem som 
drabbar kvinnor och flickor men som kvinnor och flickor saknar tillräckliga 
möjligheter att skydda sig mot, på liknande sätt som landet Sverige till 
närmast en begreppsmetafor.  

Här omfattas inte bara våldets mekanismer som inleds med konkreta 
hot och som slutligen mynnar ut i konkret sexuellt våld utan berättelsen ska 
läsas som en berättelse om ett större, samhälleligt osunt förhållande. Med 
andra ord skapas här ett narrativ om en social problematik som likt en na-
turkatastrof drabbar befolkningen och som Sverige måste agera för att för-
hindra och motverka. Det är en måhända förståelig strategi men det är sam-
tidigt värt att ställa sig frågan om hur denna strategi formar sexualsynen på 
unga och sexualitet.  

Remissinstansen för vidare fram skolans position och skriver att skol-
miljön är fylld av hotfulla och våldsamma händelser, ofta av sexuell karak-
tär. Skoldagarna sägs för tjejerna bestå av en varaktig rädsla att drabbas av 
våld. Utan att gå in på den rådande verkligheten i sig, vilket inte är avhand-
lingens syfte, är det intressant att reflektera kring språkets användning samt 
dess eventuella påverkan, den diskursiva praktiken och den sociala prakti-
ken. Exempelvis är det värt att ställa sig frågan gällande vilken syn på kön 
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och sexualitet som konstrueras när världen beskrivs på ett sätt där kvinnor 
och flickor görs till offer, med begränsad egenmakt och i en värld där pojkar 
och män huvudsakligen beskrivs i termer av potentiella förövare? Det är 
även värt att fundera på hur detta relaterar till kunskapsområdet sexualitet, 
samtycke och relationer och hur ämnet, dess tolkning (diskursiv praktik) 
och tillämpning (social praktik) därmed formar den samhälleliga sexualsy-
nen på unga och sexualitet (Fairclough, 2010).  

På ett ställe i det senast citerade remissyttrandet återfinns emellertid 
en skrivning som tillskriver flickorna en viss agens, såtillvida att flickorna 
sägs anpassa sig och ”hittar strategier för att undvika att bli utsatta för hot 
och våld, särskilt sexuellt våld, när de befinner sig i skolan” (civilsamhälles-
aktör). Skrivningen utgör ett undantag, där läsaren möter ett uttryck för 
egenmakt och där flickor positioneras i någon mån som subjekt genom sin 
anpassning och strategier gentemot den i skolans värld påstått överhäng-
ande risken att utsättas för hot och våld. Samtidigt är formuleringen alltså 
ensam i sitt slag, vilket på en övergripande nivå innebär en nedtoning av 
den egenmakt och agens som tillerkänns flickorna. Med stöd i verktyget 
exklusionsmekanism kan remissyttrandets hela budskap därför tolkas som 
en tyngdpunktsförskjutning bort från flickors agens. 

Tidigare forskning antyder en generell tendens att kvinnor i egenskap 
av sitt kön, i högre grad än män, tillskrivs negativa aspekter av sexualitet 
samtidigt som kvinnor placeras i ett underläge, en offerposition (Larsson, 
2022; Khan & Raby, 2020; Gilbert, 2018; Logue, 2006). Såväl Gilbert 
(2018) som Sundaram & Sauntson (2016) pekar på en tendens som skulle 
kunna tyda på att män i större utsträckning tillskrivs en subjektsposition 
inom frågor som hänger samman med sexualitet. Det är enligt Gilbert 
(2018) nämligen män som anses söka efter sexuella erfarenheter med kvin-
nor, samtidigt som kvinnor beskrivs gå med på sexuella handlingar som de 
i grunden inte önskar sig men som de i en heteronormativ värld måste för-
hålla sig till. Det är ett svårförändrat, rigid synsätt (Bäckman, 2003), där 
det manliga könet tillskrivs ett sexuellt intresse och där det kvinnliga sam-
tidigt inte gör det.  

Utifrån kvinnors synvinkel beskrivs sex i regel snarast i termer av risk 
(Sundaram & Sauntson, 2016), vilket den kraftfulla kopplingen till våld, 
särskilt sexuellt våld, i det senast refererade remissyttrandet kan sägas peka 
på. Att våldet ges en roll i sexualundervisningen pekar även Goldman & 
McCutchen (2012) på, mot bakgrund av sina studier i den anglosaxiska, 
västerländska kontexten. Även här placeras kvinnor, parallellt med hbtq-
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personer, främst i en sårbar position, samtidigt som män skildras som po-
tentiella förövare. Det är den manliga lusten, som i Goldmans & McCut-
chens (2012) studie, som framkastas som problematisk, svårkontrollerbar 
och i regel riktad mot kvinnan. Kvinnan hamnar i en motsägelsefull position 
där hon ska begränsa den manliga lustens oönskade konsekvenser, som ho-
tet om våld och sexuellt våld är ett utslag för, samtidigt som hon genom sin 
objektposition inte per automatik anses äga kapaciteten att stå emot. Det är 
enligt Goldman & McCutchen (2012) i grunden en sexualsyn som placerar 
könen i en konservativ fåra, samtidigt som det dessutom råder en generell 
frånvaro av en lustdiskurs i undervisningen. Annorlunda uttryckt skapas 
bilden av en sexualitet som är farlig, riskfylld och föga njutningsfylld. Den 
är nödvändig men samtidigt med reducerat utrymme att låta sig kontrolle-
ras. Det är också en hållning som disciplinerar flickor och kvinnors i betyd-
ligt högre grad än vad som gäller för pojkar och män.  

Våldet som en angelägen fråga för sexualundervisningen återfinns i 
fler remissyttranden. Men medan det senast citerade yttrandet varken pro-
blematiserar eller ens uppehåller sig vid själva sexualitetsbegreppet, men 
som samtidigt tydligt kopplar våld (inklusive sexuellt våld) samman med 
kön, beskrivs sexualitet i ett annat yttrande på följande sätt: 

 

ordet sexualitet riskerar att förmedla ett ensidigt fokus på individens sexua-
litet samtidigt som ett bredare samhällsperspektiv och viktiga teman som 
våld, övergrepp och maktutövning exkluderas (civilsamhällesaktör) 

Formuleringen äger en modalitet med tillåtelse, mot bakgrund av uttrycks-
sättet riskerar att förmedla ett ensidigt fokus. Det finns med andra ord ingen 
absolut sanning i att fokus på teman som våld, övergrepp eller maktutöv-
ning skulle exkluderas helt. Samtidigt fungerar ordvalet exkluderas förstär-
kande och snävar in utrymmet för alternativa tolkningar. De viktiga temana 
skulle lika gärna kunna ha beskrivits med hjälp av uttryck som exempelvis 
att de ges mindre utrymme eller att de försvagas. På så sätt är modaliteten 
med tillåtelse svag och ligger nära modalitet med sanning, där texten inte 
med självklarhet bjuder in till alternativa tolkningar.  

Remissinstansen skriver vidare att det är viktigt att skolan bidrar ”till 
att pojkar och flickor utvecklar sunda jämställda relationer som är fria från 
våld, trakasserier och övergrepp” (civilsamhällesaktör). Det intressanta här 
är det språkliga draget som positionerar pojkar och flickor jämte varandra, 
där ingen tydligt framställs som vare sig offer eller förövare, och där det blir 
relationerna som hamnar i fokus. Här finns alltså inget tydligt subjekt eller 
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objekt specifikt utifrån kön. Istället kan både flickor och pojkar sägas vara 
subjekt. Men även relationerna i sig skulle kunna tolkas äga en subjektspo-
sition när det är relationerna som ska vara fria från våld och när könen i 
det specifika sammanhanget inte tillskrivs några särskilda egenskaper.  

Nu är det sannolikt inte möjligt att beskriva en relation i sig som ett 
subjekt i den meningen att det skulle röra sig om en organism som agerar 
eller avstår från att agera. Det är med andra ord bara individerna som i 
kraft av sin kapacitet kan tillskrivas förmågan att utveckla sunda jämställda 
relationer. Men, det är alltså relationerna som ljuset riktas emot. Omvänt 
hade en formulering som vänder på perspektiven, till exempel att det är 
viktigt med sunda och jämställda relationer som pojkar och flickor själva 
aktivt utformar fria från våld, trakasserier och övergrepp, bidragit till ett 
annat maktförhållande mellan individ och relation. På så sätt är pojkars och 
flickors subjektsposition tämligen svag. 

Genomgången i ovanstående avsnitt har sin svaghet i att det empiriska 
materialet härstammar från remissinstanser som arbetar mot mäns våld mot 
kvinnor och att det dessutom bygger på ett begränsat empiriskt underlag. 
Det blir ändå logiskt att våldet placeras i centrum i materialet. Jag vill emel-
lertid uppmärksamma att en tudelning i synen på kön blir än tydligare i 
detta sammanhang. Synen gör gällande att flickor och kvinnor är mindre 
kapabla att hantera sexualitetens negativa sidor och därför behöver de det 
offentligas skydd, samtidigt som den manliga sexualiteten förblir mer eller 
mindre förtigen. Jag vill slutligen även påminna om att en av remissinstan-
serna gör frågan till landet Sveriges ansvar, vilket skulle kunna kopplas till 
idéer förknippade med ett samhälls- och nationsbygge (jmf Johannisson, 
1997; Hirdman, 2010). Här är det alltså Sverige som både visar ansvar och 
erbjuder hjälp och som anses leva upp till satta jämställdhetsideal. Även om 
det inte går att dra alltför stora växlar utifrån ovanstående empiri så är det 
värt att studera frågan vidare. 

Jämställdhet, relationer och sexuell läggning 
Jag vill avslutningsvis lyfta ett remissyttrande som belyser två andra frågor, 
nämligen intima relationer och sexuell läggning:  

 

Dock ställer sig (remissinstansen) tveksamma till om det tillhör skolans upp-
drag att utbilda kring sexuell preferens, vilket anges som ett av skälen till att 
vidga begreppet (sexualitet och relationer, min anm.). På samma sätt ställer 
sig (remissinstansen) frågande till om det tillhör skolans uppdrag att utbilda 
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kring att relationer kan vara flersamma eller inte behöver vara långsiktiga 
och varaktiga. (civilsamhällesaktör) 

Det generella budskapet i ovanstående citat är att ett jämställdhetsarbete i 
grunden bör handla om just jämställdhet mellan könen, samtidigt som ett 
bredare jämlikhets- och diskrimineringsförebyggande arbete gällande exem-
pelvis sexuell läggning inte anses väga lika tungt. Remissinstansen menar 
vidare att intima relationer i grunden bör vara tvåsamma, långsiktiga och 
varaktiga. Detta kan tolkas som ett ställningstagande och en värdering även 
om det är uttryckt med en modalitet med tillåtelse genom valet av ordet 
frågande.  

Här rör det sig alltså om en diskursiv praktik, en tolkning och begrip-
liggörande av text som antyder en önskad social praktik där samhället ver-
kar för upprätthållandet av vissa samhälleliga normer gällande relationer. 
Det är en tendens som ligger nära den konservativa diskursen (Jones, 
2011a). Enligt denna ligger fokus på trohet, tvåsamhet och beständighet i 
relationer även om den, anpassad till rådande svenska förhållanden, håller 
en viss distans visavi den standard som Fine & McClelland (2006) menar 
stipuleras enligt den konservativa diskursen. Enligt Fine & McClelland ska 
trohet, tvåsamhet och relationers beständighet nämligen vara en generellt 
förväntad samhällelig standard i den konservativa diskursen. Här utesluts 
såväl föräktenskapliga sexuella erfarenheter som samkönad sexualitet och 
riskerna med utomäktenskaplig sexualitet för det ofödda barnet betonas.  

Detta remissyttrande ger uttryck för en motsättning, menar jag. Det 
med tanke på att kunskaper om variationer i relationsformer, men också 
för alla relationer relevanta aspekter såsom kommunikation, färdighetsträ-
ning eller förhandlingsteknik, mycket väl skulle kunna lämpa sig för sexu-
alundervisningen, inklusive kunskaper om frivillighet, ömsesidighet och re-
spekt. Frågan är därmed om det som kommer till uttryck i det senast cite-
rade remissyttrandet är ett utslag för en diskursiv praktik som kan leda till 
en social praktik som bidrar till en förstärkning av en konservativ diskurs. 
Med andra ord, att tona ned relationskunskap och sexuell läggning, och i 
stället betona jämställdhet, parallellt med att man accentuerar könsskillna-
der och gör dessa till en förutsättning för jämställdhetsarbetet, riskerar som 
jag ser det att bli ett teoretiskt grepp och en exkluderingsmekanism där unga 
i ett worst case scenario inte ges chansen att relatera till egna funderingar 
och egen erfarenhet. Jag menar att citatet pekar på den tendens som Dahl 
(2005) beskriver som att svenskt jämställdhetsarbete tenderar att utgå ifrån 
den vita, heterosexuella och tvåsamma medelklassbefolkningens verklighet. 
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Dessutom osynliggörs människan och hennes komplexa förhållande till sex-
ualiteten (Rönnblom, 2011) när man vill tona ned såväl den sexuella lägg-
ningen som den mellanmänskliga relationens variationer. De begränsande 
normer inom ramen för heteronormativa strukturer som man vill rucka på 
riskerar i stället att befästas och legitimeras. 

Det finns remissinstanser som förhåller sig på alternativa sätt till frå-
gor om jämställdhet, ställt i relation till sexualitet. Medan ovan citerade 
remissyttranden betonar jämställdhetsarbete såsom en fråga främst kopplad 
till relationen mellan kvinnor och män ur ett allmänt perspektiv, väljer 
andra remissinstanser att beskriva sin syn på andra sätt. En remissinstans 
skriver att 

 

jämställdhet inte ryms inom den föreslagna benämningen och därmed skulle 
riskera att få mindre plats i framtidens undervisning om sexualitet och relat-
ioner bedömer vi som osannolik (sic!) (civilsamhällesaktör) 

Remissinstansen argumenterar i samma remissyttrande för att frågan idag 
redan har en självklar och omistlig plats i skollagen, i läroplanens första del 
samt i kurs- och ämnesplanerna. Dessutom påminns läsaren i yttrandet om 
att jämställdhet varit en del av skolans arbete och sexualundervisningen se-
dan 1977, då den angavs som en ”grundläggande värdering”. På så sätt 
tonar man ned eventuella risker med att jämställdhetsfrågan skulle för-
svinna eller tappa sin position. Argumentationen lutar sig mot att frågan 
om jämställdhet under flera decennier varit en etablerad frågeställning även 
inom ramen för den svenska sexualundervisningen.  

Det är värt att för ett ögonblick åter uppehålla sig kring organisation-
ernas olika uppdrag för att möjligen lättare förstå deras ställningstaganden 
och positioneringar. De remissyttranden som citeras inledningsvis i detta 
kapitel är författade av organisationer vars kärnfrågor rör våld, kvinnors 
utsatthet och jämställdhet men inte i första hand sexualitet. Det senaste ci-
tatet härstammar däremot från en instans, en civilsamhällesaktör, som ar-
betar tydligast med sexualitetsrelaterade frågor men som också integrerar 
jämställdhetsfrågan i arbetet. Möjligen är det alltså en bidragande orsak till 
att organisationen väljer att betona jämställdhetsfrågans befintliga status 
och ställning i dagens styrdokument och på så sätt alltså nyansera farhå-
gorna att jämställdhetsfrågan skulle försvagas. Remissyttrandet riktar vi-
dare även kritik gentemot en alltför binär syn på kön: 
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Vi förstår Skolverkets resonemang och oro, men menar ändå att den nuva-
rande formuleringen ”oberoende av könstillhörighet” är lämpligare och även 
mer konsekvent i förhållande till andra skrivningar i läroplanen. I takt med 
att den binära könsuppdelningen ifrågasätts – inte enbart utifrån hur en per-
son uppfattar sig själv, utan också hur samhället förhåller sig till hur kön 
uttrycks – och att därmed nya maktordningar uppstår, anser vi att det är 
bättre med en formulering som inkluderar fler och vidgar perspektiven (ci-
vilsamhällesaktör)  

Här för man alltså fram en annan syn på jämställdhet och i relation till kön. 
Dessutom avslutar man med att konstatera att ”binära skrivningar har 
skymt och osynliggjort andra uttryck för kön och deras rättigheter, möjlig-
heter och skyldigheter” (civilsamhällesaktör). Skrivningarna ovan visar på 
en modalitet med tillåtelse men nära en modalitet med sanning då man an-
vänder sig av ord som lämpligare, mer konsekvent eller bättre. Man går 
således inte ända fram till att betona att det vore lämpligast, mest konse-
kvent eller bäst, men utrymmet som lämnas fritt för alternativa perspektiv 
förblir snävt. Ett annat remissyttrande formuleras på liknande sätt:  

 

(Remissinstansen) ställer sig skeptiska till användandet av ”kvinnor och 
män” istället för motsvarande könsneutrala skrivningar eller skrivningar 
som innefattar fler könsidentiteter. Vi förstår synpunkterna om att maktför-
hållande mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, behöver synliggöras, 
samt att jämställdhet ofta definieras som jämlikhet mellan kvinnor och män. 
(Remissinstansen) anser att även ickebinära personer, personer som varken 
enbart är kvinnor eller män, bör inkluderas i den maktanalysen (civilsamhäl-
lesaktör) 

Även här finns en modalitet med tillåtelse men också här ligger den nära 
modalitet med sanning. Uttryckssätt som skeptiska eller bör inkluderas ger 
begränsat utrymme för andra tolkningar. Möjligen kan man skönja en ge-
nerationsskillnad i synsättet på relationen mellan jämställdhet, kön och sex-
ualitet mot bakgrund också av en annan remissinstans yttrande, ett initiativ 
som organiserar gymnasieungdomar.  

Företrädare för remissvaret, en mindre civilsamhällesaktör som orga-
niserar unga med särskilt intresse för sexualundervisning, upplyser tidigt i 
sitt yttrande om att man generellt står bakom en annan större och mer eta-
blerad civilsamhällesaktörs remissvar och förslag till ändringar. Det torde 
sålunda vara skrivningar som exempelvis det tidigare citerade ”ordet ´sex-
ualitet´ riskerar att förmedla ett ensidigt fokus på individens sexualitet sam-
tidigt som ett bredare samhällsperspektiv och viktiga teman som våld, över-
grepp och maktutövning exkluderas”, eller att ”de förslag som Skolverket 



   
 

JACK LUKKERZ Sex på rätt sätt 
 

171 
  

presenterar direkt försvårar jämställdhetsarbetet (…) som innebär en åter-
gång till ett könsneutralt språk”. Samtidigt skriver företrädare för initiativet 
att ”till skillnad från (annan civilsamhällesaktör)” anser organisationen att 
könsneutrala begrepp ska användas ”när det är möjligt då det är viktigt att 
alla elever känner sig inkluderade”. Här går remissinstansen alltså emot den 
organisation som man inledningsvis ansluter sig till i en jämställdhetsrelate-
rad fråga som är att anse som central i sammanhanget. Det är värt att fun-
dera huruvida det senaste exemplet som sagt antyder en attitydförändring, 
där den sociala praktiken alltmer rör sig mot en differentierad syn på kön 
och bort från det binära perspektivet. 

Det empiriska underlaget i det senaste kapitelavsnittet avsnittet byg-
ger enbart på fåtal fall. Även om relationer och sexuell läggning inte lyfts i 
särskilt hög grad i förhållande till jämställdhet i det empiriska materialet, så 
är det ändå ett budskap som väcker frågor och som jag tror är värt att be-
hålla i blicken i framtida forskning. Med detta kommer jag att gå över till 
att konkludera hur kön och könsidentitet konstrueras i relation till jäm-
ställdhet och sexualitet.  

Konklusion 
Unga människor fungerar ofta som ett slags projektionsyta för politik och 
samhälle och de idéer som här avspeglas visavi ambitioner och strävanden i 
samhällsbygget och samhällsutvecklingen. Det är underförstått och själv-
klart att de unga ska axla ansvaret för det framtida samhället. Samtidigt är 
det vuxenvärlden som formulerar idéerna och i kraft av sitt överläge posit-
ionerar sig som den som definierar, stakar ut och styr samhällsbyggets och 
samhällsutvecklingens väg. I ovanstående genomgång kring jämställdhet är 
det civilsamhället, det vill säga frivilligorganisationerna, som dominerar. 
Det är knappast särskilt anmärkningsvärt att frivilligorganisationer driver 
de frågor som medlemmarna ger dem i uppdrag att driva, ofta olika slags 
kärn- eller hjärtefrågor som bygger på en idé om hur ett framtida samhälle 
ska se ut och som engagerar medborgare. Det är i själva verket hela idén 
bakom och rentav civilsamhällets eller idéburna sektorns existensberätti-
gande.  

Samtidigt råder det stundtals ett slags rigiditet, kanske en blindhet in-
för att tillåta sig alternativa tolkningar, synsätt och perspektiv och på så sätt 
motverka de strukturer som man ofta uttrycker skapar problem. Med stöd 
i den kritiska diskursanalysen vill jag peka på att olika ställningstaganden 
ofta avspeglar en modalitet med sanning eller stark modalitet med tillåtelse, 
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och i mindre grad med intonation eller större utrymme till tillåtelse för al-
ternativa uppfattningar. Det innebär att den argumentation som förs fram 
bara i begränsad omfattning tillåter och belyser varierande aspekter eller 
relaterar argumentationen till skilda kontexter.  

Min uppfattning är att det är sannolikt en svår uppgift för en civil-
samhällesaktör att tillåta sig att skapa alltför stort utrymme för motstridiga 
och sammansatta verklighetsbeskrivningar. Risken kan bli att man i värsta 
fall framstår som luddig, att man anses relativisera eller blir till en organi-
sation utan kraft. Att uttrycka sig med en modalitet med sanning eller stark 
modalitet med tillåtelse framstår oftast som den enda vägen att gå, även om 
den samtidigt innebär att ställningstaganden och argumentation sker på be-
kostnad av en helhetssyn, befintlig kunskap eller en bred blick på samhället. 
När det gäller aktörer som kommuner, statliga myndigheter eller lärosäten 
är det andra spelregler som gäller, med ett annat utrymme att ta plats. Men 
även här finns det exempel på att det går att ta plats och mot bakgrund av 
sitt kunnande peka på skilda perspektiv.  

Synen på jämställdhet i allmänhet och skolans konkreta uppgift att 
inom ramen för sexualundervisningen främja jämställdhet i synnerhet ana-
lyseras på skilda sätt beroende på organisationens eller verksamhetens grun-
didé. Enligt vissa organisationer, vars främsta uppdrag är att motverka våld 
mot kvinnor, ska sexualundervisningen sålunda i hög grad kretsa kring ett 
våldsförebyggande arbete. Den syn som avspeglas betonar att ungas (sexu-
ella) värld präglas av våld och utsatthet. Här görs flickor och unga kvinnor 
till offer och placeras i en position där de anses vara i behov av skydd. Detta 
ligger i linje med exempelvis Sundaram & Sauntson (2016), som pekar på 
en heteronormativ förståelse av sexuell agens och sexuell autonomi, där 
flickan och kvinnan samtidigt hamnar under luppen, eller Goldman & 
McCutchen (2012) som noterar att kvinnor placeras i en sårbar offerposit-
ion, samtidigt som de unga männen beskrivs i termer av förövare. Den man-
liga lusten skildras i termer av en ”bov i dramat”, svårkontrollerad och rik-
tad mot kvinnan (Goldman & McCutchen, 2012) men samtidigt utan att 
man lyfter pojkens och den unga mannens behov av att tala om och förstå 
sin sexualitet. 

När det gäller relationen mellan jämställdhet, sexuell läggning och 
könsidentitet, liksom mångfalden av relationsformer, så ger åtminstone en 
remissinstans uttryck för en önskan att tona ned dessa särskilda aspekter 
inom ramen för sexualundervisningen. Grupper unga ställs här mot andra 
grupper unga, särskilt om man betänker att unga hbtq-personer diskursivt 
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också kan betraktas som agenssvaga och i behov av skydd men samtidigt 
ändå som en de facto särskilt utsatt grupp unga (Francis, 2019). Ett par 
andra remissinstanser intar en motsatt hållning i frågan, där just identitets-
frågorna betonas. Alla remissinstanser finner alltså sina argument för att 
den egna linjen främjar jämställdhetsarbetet även om analysen och tolk-
ningen skiljer sig och stundtals står på diametralt motsatt sida. 
 I Sverige talar vi idag knappast om sexuell avhållsamhet och det är 
ingen sexualsyn som generellt kan sägas spegla synen på ungas sexualitet. I 
stället talar vi om jämställdhet, vi talar om våld, vi talar om könsidentitet. 
Även om det är svårt att dra några tydliga slutsatser hur det empiriska 
materialet kan relateras till idén om nationen (jmf exempelvis Bengtsson & 
Bolander, 2020; Jezierska & Towns, 2018; Reimers, 2017) så är det en 
aspekt som bör undersökas vidare. Det som däremot är tydligt är att våldet 
blir ett slags måttstock på jämställdhetens grad av etablering och position i 
samhället. Men även könsidentiteten blir till en form av måttstock för jäm-
ställdhetsarbetets förmåga att lyckas eller ej. Här råder det som framgår 
olika och motstridiga sätt att förhålla sig till saken.  

Samtidigt ligger det något problematiskt i att betrakta ungas sexuella 
värld där våldet och en trilskande könsidentitet görs till huvudsakliga pro-
blem. Dessutom framstår en dikotomi där flickor och kvinnor görs till den 
svagare parten, vilken må vara sant i vissa avseenden men är knappast vare 
sig önskvärt eller genomgående korrekt. Samtidigt diskuteras pojkars och 
mäns sexualitet i betydligt mindre utsträckning. Det är sannolikt därför av 
stor vikt att undersöka huruvida denna syn kan leda till en social praktik 
som riskerar att skapa begräsningar för unga.  

De organisationer som uttalat vänder sig till kvinnor, flickor och 
transpersoner inom ramen för ett våldspreventivt uppdrag har inte generellt 
till uppgift att ge stöd åt pojkar och män. Detta kan vara den mest rimliga 
och förståeliga förklaringen till deras hållning i frågan. Men det skapas en 
märklig motsättning i att man å ena sidan arbetar för att stärka jämställd-
heten mellan könen och å andra i princip helt utelämnar den ena halvan av 
befolkningen, förutom i vissa fall minoritetsgruppen transpersoner. Här 
finns det risk att den som har starkast position i samhällsbygget avfärdar 
vissa ambitioner, strävanden, behov och mål samtidigt som andra premie-
ras.  

Allen (2007a) påpekar att det som vuxna anser vara bäst för unga inte 
med självklarhet avspeglar ungas faktiska behov. När vuxenvärlden inte tar 
hänsyn till ungas anspråk på kunskap och färdighet, de ungas egna mål, gör 
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man sig själv en otjänst och motverkar möjligheterna till god kunskapsför-
medling. Vuxenvärldens egna mål, exempelvis i form av de hjärtefrågor eller 
uppdrag som driver en idéburen organisation ges av dess medlemmar. Nu 
är det sannolikt inte så enkelt som att civilsamhället inte tar hänsyn till de 
behov som unga ger uttryck för, det vore orättvist att anta. Men det finns 
en risk att organisationerna liksom andra samhällsaktörer endast får delar 
av ungas samlade erfarenheter. Låt mig här använda pojkar och unga män 
som exempel.  

Allen (2006) menar i en av alla sina studier rörande ungas sexualitet 
att unga män måste ges ett utrymme att kanalisera sin sexualitet. Deras sex-
uella begär och lust måste synliggöras och tillerkännas för att ge dem en 
känsla av agens och ägande av sexualitet. Pojkar är nämligen, menar Allen 
(2006), ofta ointresserade av och missnöjda med sexualundervisningen. De 
upplever att deras behov inte tillgodoses och den manliga sexualiteten be-
skrivs i skolans undervisning i lika stereotypiserande ordalag som den 
kvinnliga. Det, menar Allen, begränsar pojkar och unga män i sin utveckl-
ing. Här är det alltså värt att fundera på vad bilden av pojkar som förövare, 
motståndet att lyfta frågor rörande könsidentitet eller variationerna bland 
möjliga relationsformer, samt den dominerande synen på flickor och unga 
kvinnor som offer, med begränsade möjligheter att motverka våldet, gör 
med unga. Kanske är pornografin, konstaterar Allen (2006) krasst och pro-
vocerande, därmed det enda som återstår för pojkar att unga män att 
tillägna sig någon form av makt och ägande över den sexualitet som befol-
kar ens kropp och sinne. 

Med detta vill jag gå över till nästa tema i det empiriska materialet, 
nämligen pornografi. Även här utgörs empirin av samtliga tidigare upplis-
tade dokument rörande Skolverkets (2018) konsekvensutredning, där frå-
gan om pornografi kommer till uttryck hos flera remissinstanser.  

Pornografi 
Skolverket gavs i uppdrag att särskilt beakta frågan om pornografi inför 
arbetet med konsekvensutredningen (Utbildningsdepartementet, 2018). I 
konsekvensutredningen konstaterar Skolverket att de samråd som Skolver-
ket genomfört visar på vikten av att behandla pornografi i utbildningen. 
Detta med anledning av att pornografi idag tillgängliggörs i stor omfattning 
via digitala kanaler samt att eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett kri-
tiskt förhållningssätt till hur könsmönster, maktrelationer och utsatthet 
framställs i pornografiska skildringar (Skolverket, 2019a). 
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Skolverket har senare valt att inte föreslå formuleringar där begreppet 
pornografi ingår, då det bedöms vara ”alltför specifikt för att passa in i 
läroplanens form och struktur i övrigt” (Skolverket, 2019a). I regeringsre-
dovisningen (Skolverket, 2019b) lyfter man fram att förslagen ”i hög grad 
lyfter fram risker och problematik inom kunskapsområdet”, samt att syftet 
här har varit att ”sträva efter att även lyfta fram vikten av ett främjande 
arbete”. I den slutliga läroplanstexten skriver man på ett enda ställe, i ka-
pitlet om skolans värdegrund och uppgifter (till exempel SKOLFS 2021:5 
och SKOLFS 2021:9, vilka rör grund- respektive gymnasieskolan) att ele-
verna ska ”ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur re-
lationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang, bland 
annat i pornografi”.  

Vid genomgången av remissyttranden framgår dock, vilket även Skol-
verket påpekar, att frågan engagerar flera remissinstanser. Det visar att por-
nografi idag är ett omdebatterat tema i den svenska samhällsdebatten. Möj-
ligen finns det ingen annan sexualitetsrelaterad fråga i något samhälle som 
överhuvudtaget har debatterats och alltjämt debatteras så brett och på ett 
så genomgripande vis som pornografi. Det är åtminstone vad den brittiska 
pornografiforskaren Fiona Attwood (2010) hävdar. Redan för mer än ett 
decennium sedan beskrev Attwood (2010) vidare hur såväl samhällsdebatt 
som forskning uppehåller sig kring pornografins existens i sin numera nya 
hemvist, cyberrymden. Dessutom diskuteras och undersöks även konse-
kvenserna med tillgången till pornografi via internet, inklusive hur denna i 
vår tid nya situation tros påverka individen, kulturen och samhället. 
Attwood (2010) lyfter även den samtida pornografidebattens avspegling av 
den djupt mänskliga rädslan för särskilt sexuell påverkan på individ och 
samhälle och dess följd i form av ett slags sexuell okontrollerbarhet (jmf 
Rubin, 2011).  

Det är en situation som knappast lär ha ändrats sedan Attwood skild-
rade sina slutsatser. I en finsk studie som studerar ungas frågor om sex on-
line (Spisak, 2016) framgår att vuxenvärldens syn på pornografi fortfarande 
väcker farhågor, stundtals något som närmast kan beskrivas som panik i 
relation till dess påstådda påverkan på unga. Den unga människan som 
samhällsidé görs till ett retoriskt och taktiskt verktyg i syfte att legitimera 
och fokusera på sexuella risker, mot bakgrund av att hon betraktas som 
sårbar, sexualiserad och i starkt skyddsbehov (jmf även Wescott, 2020).  

Samhället organiserar sålunda arbetet med att dana framtida sam-
hällsmedborgare med målet att skydda dem ifrån oönskad sexuell påverkan 
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mot bakgrund av att unga anses befinna sig i ett tillstånd av sexuell dvala. 
Sexualundervisningen spelar här, menar Spisak (2016), en central roll. De 
unga görs, annorlunda uttryckt, asexuella och ointresserade av sexualitet 
samt i avsaknad av sexuella tankar eller erfarenheter genom att de tillskrivs 
en oskuldsfullhet (McGinn et al, 2016, Greslé-Favier, 2013, Davies & Ro-
binson, 2010, Allen, 2007b).  

Spisak (2016) påminner dock om att unga varken är mer eller mindre 
sexuella idag jämfört med tidigare generationer. Frågan rör snarare vuxen-
världens ständiga oförmåga att erkänna dess komplicerade relation till det 
faktum att unga alltid har varit sexuella och att det inte går att isolera unga 
från sexuella intryck och erfarenheter. Unga måste därför i den specifika 
pornografifrågan erbjudas en grundläggande förståelse för vad den samlade 
forskningen kring pornografi enas kring. Det fungerar nämligen inte med, 
menar Spisak (2016), oproportionerliga spekulationer eller diffusa uppfatt-
ningar om pornografins skadeverkningar. Unga är medvetna aktörer och 
samhället bör ta hänsyn till ungas eget narrativ samt skapa ett kulturellt 
rum som hjälper unga att utforska sin sexuella agens (Spisak, 2016). 

Pornografifrågan engagerar också den svenska offentligheten, vilket 
tre svenska myndigheters färska arbete visar prov på. Barnombudsmannen 
(2021), Statens Medieråd (2020) och Folkhälsomyndigheten (2019) har ny-
ligen på olika sätt studerat ungas relation till pornografi och publicerar sina 
rön i egna rapporter.  

Folkhälsomyndigheten (2019) samlar data gällande pornografian-
vändningen hos befolkningen i stort och pekar bland annat på att fyra av 
tio unga i åldersgruppen 16–29 år använder pornografi minst tre dagar i 
veckan. Statens Medieråd (2021) pekar i sin tur på att andelen unga (13–18 
år) som sett pornografi på nätet ökar med åldern, men att oavsett ålder så 
är andelen pojkar väsentligen större än andelen flickor. Det är ett mönster 
som ligger i linje med tidigare års undersökningar genomförda av Statens 
Medieråd. Statens Medieråd (2021) visar vidare att andelen unga med psy-
kiska funktionsnedsättningar i samma åldersspann tar i högre grad del av 
pornografi dagligen, jämfört med genomsnittet. Detta är i sig ett outforskat 
område som motiverar fortsatt kunskapsinhämtning, konstaterar Statens 
Medieråd (2021). Folkhälsomyndigheten (2019) uppmärksammar i sin tur 
på att en frekvent användning av pornografi, som här definieras till minst 
tre gånger i veckan, korrelerar med sämre självskattad sexuell hälsa, erfa-
renheter av sex mot ersättning och missnöje med det egna sexlivet. Även 
hälsa i stort men också jämlikhet och jämställdhet kan påverkas. 
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Folkhälsomyndigheten (2019) betonar här att skolan men också lärosäten, 
hälso- och sjukvården och idrottsrörelsen spelar en viktig roll i det förebyg-
gande arbetet.  

Barnombudsmannen (2021) har genomfört en omfattande forsk-
ningsöversikt, bestående av såväl svensk som internationell forskning, med 
fokus på pornografins inverkan på barn och unga. Arbetet innefattar även 
en inventering av metoder och arbetssätt, inhämtning av erfarenheter från 
offentliga och ideella aktörer samt barn och unga själva. I rapporten bekräf-
tas bland mycket annat tendensen att så gott som alla unga, men främst 
pojkar, tagit del av pornografi innan man fyllt 18 och även kontinuerligt tar 
del av den. Skälen till att ta del av pornografi, vilket kan ske oavsiktligt men 
oftast sker medvetet, är många och kan handla exempelvis om utforskandet 
av den sexuella identiteten eller gruppdynamik. Pojkar är generellt mer po-
sitivt inställda till det de ser. Unga med en normbrytande sexuell läggning 
eller könsidentitet, i det sistnämnda fallet dock endast unga som identifierar 
sig som flickor, tar i sin tur i högre grad än andra del av pornografi. Ett 
intressant faktum är en generellt nedåtgående trend i användningen av por-
nografi bland unga men en samtidig ökning av en mindre andel frekventa 
användare. 

Barnombudsmannens (2021) forskningsgenomgång visar att de flesta 
unga inte far illa av att ta del av pornografi men att den mindre andel som 
kan sägas göra det kan hamna i en närmast tvångsmässig sexuell upptagen-
het, med allvarliga följder för liv och hälsa och ett stort lidande. Vidare 
saknas det konsekvent, robust och kumulativ evidens för att etablera ett 
samband mellan pornografianvändning och sexuella riskbeteenden. Barn-
ombudsmannen (2021) inskärper här att ungas pornografianvändning är 
ett komplext område där utfallet för unga kan skilja sig på ett närmast dia-
metralt motsatt sätt för olika individer. Men det finns tvivelsutan tydliga 
riskfaktorer som exempelvis kön, psykisk utveckling, sociala sammanhang, 
tillgång till stöd eller tidigare erfarenheter av sexuell utsatthet och mer kun-
skap är sålunda nödvändig. Med detta vill jag presentera och analysera den 
empiri där pornografi tydligt tar plats i de remissyttranden som analyseras.  

De myndigheter som lämnat in ett yttrande är i regel positiva till en 
tydligare skrivning med ordvalet pornografi i läroplanerna. Inledningsvis 
beskrivs den mindre andel offentliga instanser som yttrat sig. Man ”ser 
gärna tydliga skrivningar” (kommun) men ”ställer sig frågande till Skolver-
kets bedömning att inte använda de specifika begreppen” (kommun). Vi-
dare kan man ”förstå att läroplanen bör ha en generell övergripande 
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karaktär” men ”anser att det kan bli en otydlighet om att vissa områden 
ska ingå i undervisningen, om begreppen (…) ´pornografi´ utelämnas helt 
från läroplanerna” (statlig myndighet). Ovanstående tre citat visar på en 
modalitet med tillåtelse, som användningen av ordet gärna eller ställer sig 
frågande betecknar, men modaliteten med tillåtelse har en viss slagsida åt 
modalitet med sanning. Det är tydligast i det sista citatutdraget där uttrycket 
det kan bli en otydlighet pekar på remissinstansens hållning i frågan, med 
ett visst om än snävt utrymme till andra tolkningar.  

Två statliga myndigheter ger tydligt uttryck för en modalitet med san-
ning:  

 

(Statlig myndighet) anser inte att pornografi är detsamma som medier eller 
sammanhang. Det behöver tydligare framgå att skolan ska motverka den för-
nedring av kvinnor som finns i pornografin. Risken är annars att pornografi 
blir elevernas sexualundervisning. Det skulle tydligare kunna framgå att det 
kritiska förhållningssättet avser kommersialisering och exploatering av kvin-
nokroppen i medier, pornografi och reklam som syftar till att reproducera 
föreställningar om kvinnors underordning. 

Begreppet ”relationer och sexualitet” kan inte sägas motsvara pornografi. 
(…) En stor del av pornografin framställs primärt i syfte att reproducera fö-
reställningar om kvinnors underordning och är ett uttryck för maktutövning. 

Här slås fast att pornografi inte är detsamma som medier, att skolan ska 
motverka den förnedring av kvinnor som finns i pornografin, samt att syftet 
med pornografi är att reproducera föreställningar om kvinnors underord-
ning. Det är med andra ord uttryck som inte lämnar utrymme för alternativa 
perspektiv.  

Det skapas en dikotomi mellan medier i allmänhet å ena sidan och 
pornografi å den andra och här formuleras en unik syftesbeskrivning för 
pornografi, som beskrivs som reproduktioner av misogyna uppfattningar. 
Pornografi konstrueras med andra ord som en egen sfär som förutsätter 
särskilda förhållningssätt även om det inte är alldeles klart hur kopplingen 
mellan att motverka pornografins misogyna budskap och risken att porno-
grafi utvecklas till de ungas sexualundervisningen ser ut. Detta kan mot 
bakgrund av Spisak (2016) tolkas som en oproportionerlig spekulation eller 
diffus uppfattning och visar snarare på att begreppsmetaforer som förned-
ring eller underordning (Winther Jörgensen & Phillips, 2000) betonar för-
visso värdefulla aspekter av samhällsproblem som bristande jämställdhet 
och skeva normer men utan att dessa ges en förklaring eller görs begripliga 
för de unga.  
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Den först citerade remissinstansen ovan ser även en risk i att porno-
grafi blir elevernas sexualundervisning och pornografi länkas i detta sam-
manhang till andra frågor som kommersialisering och exploatering av kvin-
nokroppen, där man gör åtskillnad på medier, pornografi samt reklam. Det 
som sägs är att samhället har ett ansvar att uppväga pornografin och dess 
budskap med hjälp av sexualundervisningen.  

Det är en relevant aspekt inte minst mot bakgrund av Albury (2014), 
som i en forskningsöversikt undersöker och diskuterar pornografi som pe-
dagogiskt perspektiv respektive pedagogik om pornografi i en anglosaxisk 
kontext. Albury menar att sexualundervisningen har en viktig roll att spela 
men att det samtidigt är angeläget att ställa sig frågor som vad de viktiga 
beståndsdelarna i sexualundervisningen bör vara och vilka kunskaper som 
ska förmedlas men också vad pornografin påstås lära ut, hur de ungas olika 
bakgrunder påverkar förståelsen av pornografi samt hur sexualundervis-
ningens uppvägande roll skulle kunna utformas. Jag menar att det är rele-
vanta frågeställningar som tyvärr försvinner i den debatt som avspeglas i 
empirin, vilket i sin tur riskerar att förstärka den typ av problematik som 
Spisak (2016) lyfter.  

I övrigt är det i detta avsnitt, precis som i det föregående, civilsam-
hällets aktörer som inlämnat merparten av remissyttranden och i detta fall 
uppfattningar om unga och pornografi. Det är övervägande näraliggande 
uppfattningar i synen på pornografi som kommer till uttryck. Kritiken mot 
Skolverkets konsekvensutredning är stundtals hård, vilket följande exempel 
visar:  
 

Även här väljer Skolverket att undvika benämna det specifika problemet för 
vad det är. (sic!) och riskerar då att inte heller komma åt diskussioner kring 
bakomliggande maktstrukturer och andra faktorer som problematiserar sa-
ken. Pornografi bör adresseras som just pornografi (de facto filmade sexköp, 
vilket är olagligt i Sverige): ”en spade är en spade”. 

Inledningsvis lyfter remissinstansen fram maktstrukturer och likställer por-
nografi med filmade sexköp, vilket inte är tillåtet enligt svensk lag. Därige-
nom argumenterar remissinstansen för att även pornografi borde regleras i 
lag. Här kan man utläsa en skarp modalitet med sanning, uttryckt på ett 
sätt som dock samtidigt använder sig av en modalitet med tillåtelse genom 
tillämpningen av ord som riskerar och bör. Modalitet med sanning återfinns 
i stället i kommentaren inom parentes och citationstecknen: de facto, vilket 
är, ”en spade är en spade” där det sistnämnda uttryckssättet också är en 
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begreppsmetafor som fungerar som ett kraftfullt ställningstagande utan att 
förklaras närmare men som samtidigt uttrycker det kraftfulla på ett implicit 
vis. Vidare skriver samma remissinstans att 

 

Pornografi (…) riskerar skada deras relationer till sig själva och andra. Barn 
får inte utsättas för pornografi i skolans verksamheter och miljöer. Det före-
kommer ändå på många håll. inte minst där sk ”porrfilter” saknas, att elever 
kränker varandra genom ofrivillig exponering för pornografiskt material.  

Om krav på ett kritiskt förhållningssätt skrivs in i läroplanen, kan det anfö-
ras att barnen bör få se vad det handlar om för att anses kunna utveckla ett 
kritiskt förhållningssätt. - Hur undvika detta? Specifikationskrav kan vara 
nödvändiga! 

Pornografi placeras i en subjektsposition, den görs enligt transitivitetsverk-
tyget (Spjut, 2021) primärt ansvarig för risken att skada ungas relationer 
till både sig själv och till andra. Händelsen är negativ. Modaliteten med 
sanning är stark i det första citatet, där det framgår att man inte får utsättas 
och där elever kränker varandra, medan det andra stycket avspeglar en mo-
dalitet med tillåtelse genom skrivningar som kan det anföras att barnen bör 
få se samt att specifikationskrav kan vara nödvändiga. Men det är också 
här fråga om en svag modalitet med tillåtelse, med lutning åt den med san-
ning vilket utropstecknet i slutet på citat två antyder.  

Här avspeglas en tydlig farhåga att barn riskerar att fara illa inom 
skolans värld och att barn skulle utsättas för sexuellt explicit material som 
ett led i det offentligas ambitioner att lära ut ett kritiskt förhållningssätt. 
Remissinstansens budskap kan även här läsas mot bakgrund av Albury 
(2014), som menar att det inte är hållbart att homogenisera de unga i relat-
ion till pornografins påstådda effekter utan att i stället söka kunskaper om 
hur personliga karaktärsdrag och kulturella kontexter styr ungas förståelse 
av pornografi och hur detta i sin tur kan berika sexualundervisningen.  

Följande remissinstanser från civilsamhället kopplar i sin tur porno-
grafi till oron för ungas hälsa och att porrkritiska samtal därigenom blir ett 
ställningstagande för respekt och samtycke. 

 

Att barn och unga utsätts för att beskåda pornografi tenderar att påverka 
deras psykiska och fysiska hälsa. Då det visat sig att pornografiskt material 
ofta visar sexuella relationer där varken respekt eller samtycke finns …  

… är det viktigt att föra porrkritiska samtal inom ramen för undervisningen. 
Detta innebär ett ställningstagande.  
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En annan remissinstans pekar på pornografin som ”en stor del av ungas 
vardag”, där ”porren formar många ungas idéer om vad sex är och ska 
vara”, samt att även ”ett kritiskt förhållningssätt till porrbranschens rekry-
teringskanaler bör finnas”, då de digitala fora där pornografin finns också 
leder unga in i branschen. Här återfinns modaliteter med sanning i uttryck 
som att porren formar men också de med tillåtelse som ett kritiskt förhåll-
ningssätt (…) bör finnas. Det är emellertid inte definierat vad ett kritiskt 
förhållningssätt skulle kunna vara men det lämnas ett visst, om än snävt 
utrymme för diskussioner om hur det kritiska förhållningssättet skulle 
kunna utformas, vilket sker genom användningen av ordet bör.  

Ett särskilt omfattande remissyttrande från en av civilsamhällets ak-
törer definierar pornografi som 

 

kommersiellt grafiskt material i form av bilder, rörlig bild, eller text som 
explicit uttrycker sexuell underordning av kvinnor (eller män eller barn) där 
personen skildras som avhumaniserad och presenteras som objekt som njuter 
av förnedring, tortyr och/eller våld. (…) Under vår resa har vi sett pornogra-
fins tydliga och obestridliga koppling till prostitution, och därför valde vi för 
flera år sedan att officiellt utvidga verksamheten till att omfatta även stöd till 
kvinnor som utnyttjas i pornografi. 

Här inkluderas även män och barn i definitionen av pornografi, där de män-
niskor som förekommer i pornografin placeras i en objektposition och där 
händelsen även här, precis som tidigare, är negativ. Det är sårbarheten och 
utsattheten som lokaliseras i centrum. Remissinstansen åberopar här egna 
erfarenheter av möten med kvinnor inom pornografi och tillägger att indi-
viden görs till objekt samt avhumaniseras i pornografin. Det blir en moda-
litet med sanning när de egna erfarenheterna grundar ställningstagandet, 
och ord som tydliga och obestridliga (kopplingar) lämnar föga utrymme för 
alternativa perspektiv.  

Remissinstansen skriver vidare att i ”Skolverkets förslag riskerar por-
nografi att trivialiseras, relativiseras samt helt utelämnas till förmån för all-
män mediekritik utan maktanalys eller kunskap om våld” och att formule-
ringen ”riskerar (…) att pornografi sammanblandas med sex eller sexuali-
tet” men att i ”verkligheten är pornografi en global industri som produce-
rar, distribuerar och tjänar pengar på övergrepp och förnedring av framför 
allt kvinnor och tjejer, en industri som har tydliga kopplingar till prostitut-
ion och människohandel.” Här gör remissinstansen på liknande sätt som en 
tidigare remissinstans (statlig myndighet) en åtskillnad mellan mediekritik i 
allmänhet och pornografi i synnerhet och ansluter sig till dessutom en 
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annan, tidigare citerad instans (civilsamhällsaktör) när man också kopplar 
pornografi till prostitution och människohandel. Man skiljer även mellan 
sexualitet och pornografi, där pornografin görs till en fråga om övergrepp 
och en global, misogyn industri som i sig har litet med sex att göra: 

 

Pornografi är inte fiktiva filmer som förmedlar en fantasi. Tvärtom är de 
scener som pornografin visar verkliga våldtäkter och övergrepp som har ut-
förts på verkliga kvinnor. 

Hållningen att pornografi är en ”global industri som producerar, distribue-
rar och tjänar pengar på övergrepp mot och förnedring av kvinnor”, ett 
uttryck som ordagrant återfinns också i ett annat remissyttrande från civil-
samhället där man skriver att ”det är direkt felaktigt att beskriva pornografi 
som en form av media bland andra” och att det visar på stor okunskap att 
hävda att det skulle röra sig om vilket media som helst: 
 

Pornografi är inte fiktiva filmer som förmedlar en fantasi. Tvärtom är de 
scener som pornografin visar verkliga våldtäkter och övergrepp som har ut-
förts på verkliga kvinnor.  

Det remissyttrande som citeras nedan och sist i detta avsnitt ligger i linje 
med de föregående. Här skriver instansen bland annat att dagens ”porno-
grafi är våldsammare än någonsin”, ”finns tillgänglig för alla, oavsett ål-
der”, att ”konsumtion av pornografi påverkar också sexualbrott, som i hög 
grad begås av män och pojkar mot kvinnor och flickor”, samt att porno-
grafin ”riskerar (…) att sammanblandas med sex eller sexualitet” och att 
undervisningen ”måste inkludera samhällsanalys utifrån att porrindustrin 
är just en industri, mediekritik och kunskap om hur pornografi påverkar 
sexualiteten, främst män/pojkars sexualitet”. Också här återfinns en stark 
modalitet med sanning där argumentationen skrivs fram med verb i presens, 
som med undantag för ett ord som riskerar inte lämnar något utrymme för 
annan tolkning.  

Konklusion 
Det är onekligen så att pornografi såsom en del av ungas sexualitet engage-
rar såväl det svenska samhället, vilket den senaste tidens vetenskapliga myn-
dighetsrapporter som detta avsnitt inleds med är exempel på. Även flertalet 
remissinstanser är engagerade i frågan. I remissvaren framställs pornografi 
som en risk för ungas hälsa och sexualitet men också som en fara för ökad 
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våldsbenägenhet och ett legitimerande av en världsomspännande industri 
som utnyttjar kvinnor, män och barn som sprider främst kvinnoförned-
rande bilder och normer. Remissinstanserna argumenterar för sin sak men 
det är inom ramen för denna avhandling inte möjligt att ställa remissyttran-
dena i relation till det samlade forskningsläget för att eventuellt utforska 
ifall det finns bäring i argumentationen. Det finns däremot fog för att kon-
statera att det råder en konflikt i relation till de delar av forskningsfältet 
som jag översiktligt valt att åberopa i inledningen på detta avsnitt. Det gäller 
inte minst de svenska myndigheternas forskningsrapporter som återger en 
betydligt mera nyanserad bild av pornografins relation till unga och sexua-
litet. 

Det är huvudsakligen fyra teman som återkommer i empirin: i) por-
nografi är inte media i allmänhet, ii) pornografi är inte sexualitet, iii) por-
nografi förmedlar felaktiga, skadliga och normativa bilder och idéer kring 
sexualitet och iv) pornografi äventyrar ungas hälsa och framtid så till vida 
att den leder vidare in i prostitution och människohandel men också våld 
och psykisk ohälsa. Här återfinns stundtals lika eller samma formuleringar 
och remissinstanserna förmedlar en i allmänhet snarlik syn: pornografi är 
något negativt, oönskat och något som samhället starkt ska ta avstånd ifrån. 
Pornografin görs ansvarig för de samhällsproblem som man identifierar 
men det sägs även att det ligger en global industri bakom och som här görs 
till ett subjekt med ett påstått syfte bakom sina handlingar. Sexualiteten och 
pornografin skiljs från varandra och pornografin skiljs i sin tur från männi-
skan genom exempelvis en formulering som avhumanisering.  

Det som framstår som problematiskt i det samlande empiriska un-
derlaget är att flera remissinstanser samtidigt avstått från att ta ställning i 
frågan. På så sätt uppstår det en lucka som gör att det blir svårt att även i 
detta tema dra alltför stora växlar på de svar från remissinstanser som tagit 
ställning. Med andra ord är det viktigt att ställa sig frågan huruvida den 
sexualsyn som framträder här är representativ för samhället eller inte. Å 
andra sidan är det om inte annat så, att det som analyseras ovan är en del 
av den rådande sexualsynen i Sverige med tanke på att de remissinstanser 
som yttrat sig är samtliga aktörer som i olika grad arbetar med sexualitets-
relaterade frågor och som därigenom påverkar allmänhetens syn. 

Det som saknas är komplexiteten i förståelsen av ett så omfattande 
område som pornografi. De tre vetenskapliga myndighetsrapporter som av-
snittet inleds med pekar som tidigare sagts på att frågan är betydligt mer 
mångfacetterad än vad jag anser görs gällande i empirin, inte minst utifrån 
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de ungas eget perspektiv som inte ges utrymme. Spisak (2016) säger i sin tur 
som tidigare nämnts att unga måste erbjudas en grundläggande förståelse 
för vad den samlade forskningen kring pornografi enas kring, eftersom det 
inte fungerar med oproportionerliga spekulationer eller diffusa uppfatt-
ningar om pornografins skadeverkningar. Jag ser här en stor utmaning för 
skolan och dess sociala arbete att närma sig frågan på ett fördjupat sätt så 
att de unga de facto får en grundläggande förståelse för den samlade kun-
skap som finns tillgänglig. Möjligen är det också viktigt för akademi och de 
lärosäten som utbildar pedagoger, socionomer och andra att ta större plats 
i en fråga som riskerar att behandlas på ett alltför förenklat sätt.  

Empirin antyder vidare att även de unga görs till subjekt som, för att 
åter lyfta in Spisak (2016), ges ett eget narrativ och ett kulturellt rum som 
hjälper dem att utforska sin sexuella agens. Precis som tidigare forskning 
visar (Allen, 2007b, Davies och Robinson 2010, McGinn et al, 2016) så ses 
unga ofta som individer utan sexualitet, egna erfarenheter eller behov av 
kunskaper om sexualitet. Det uppstår en tankeväckande motsägelse när re-
missinstanserna hävdar att pornografi inte är sex och sexualitet, samtidigt 
som det i exempelvis Medierådets (2020) och Barnombudsmannens (2021) 
rapporter görs en tydlig koppling mellan ungas användning av pornografi 
och deras sexualitet. Är det så att remissinstanserna i själva verket faller i 
den fälla som Wescott (2020) identifierar i sin studie av australiensisk poli-
tik, där man skapar en bild av sig själva som omtänksamma och omhänder-
tagande men där den egna politiska agendan står i centrum? Det är en vidare 
empirisk fråga värd att hålla i minnet, om inte annat så för att på ett tro-
värdigt sätt inkludera även unga i reflektionen kring den egna sexualiteten 
och eventuell påverkan genom pornografi i en digital tidsålder.  

En aspekt som till viss del hänger samman med den föregående är att 
det saknas någon form av intersektionellt perspektiv i det empiriska un-
derlaget. Remissvaren uppehåller sig nästan uteslutande kring flickors och 
kvinnors utsatthet och bara i ett fall nämns män och barn. Det är inte min 
mening att förminska all den utsatthet som flickor och kvinnor erfar, sna-
rare tvärtom. Min poäng är däremot att inte glömma vidare aspekter – in-
klusive mångfalden av identiteter, bakgrunder och erfarenheter – av det 
mänskliga livet, vilket kan påverka upplevelsen av agens och utsatthet och 
vilket ju även några remissinstanser ändå antyder, om än i begränsad grad.  

Materialet visar på en generell tendens att flickor och kvinnor i prin-
cip betraktas som offer, utan eller med svag agens. Denna tendens åter-
speglas i tidigare studier (till exempel Khan och Raby, 2020, Gilbert, 2018, 
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Sundaram och Sauntson, 2016) som visar på en heteronormativ förståelse 
av sexualitet, agens och autonomi. Precis som Allen (2006) påpekar är det 
också av vikt att inkludera pojkar och män i analysen för att frångå en allt-
för stereotyp förståelse av deras sexualitet, agens och autonomi. Allen 
(2006) menar att en heteronormativ och stereotypiserande sexualsyn be-
gränsar män i sin utveckling när de görs främst till förövare och när deras 
frågor, känslor eller behov av ägande över sexualiteten försvinner. Ett vi-
dare perspektiv rör exempelvis unga med funktionsnedsättningar. Statens 
Medieråd (2021) noterar att unga med psykiska funktionsnedsättningar i 
högre grad än andra unga tar del av pornografi. Detta föranleder onekligen 
behov av mer kunskap för att utforska den roll som sexualitet spelar i dessa 
ungas liv. 

Jag menar att i denna samhälleliga kamp placeras pojkar och män 
som upplever att de saknar någon som hör dem, att de uppfattar sig som 
svaga och är i behov av skydd på samma ställe som de flickor och kvinnor 
som ser sig som starka och kapabla att hantera sexualitetens avigsidor, näm-
ligen i osynliggörandet. Dessutom är det också värt att komma ihåg alla de 
unga som enligt de svenska vetenskapliga rapporterna självmant söker sig 
till pornografin, som uppenbarligen har sina skäl att göra så och som har 
en förmåga att redan idag förhålla sig på ett utifrån sitt perspektiv kritiskt 
sätt till det man ser, hör och upplever.  

Mer kunskap som beaktar ungas perspektiv kan hjälpa samhället att 
förstå vad det är som gör pornografin attraktiv hos en betydande andel 
unga, vad det är som pornografin kanaliserar och som samhället inte förmår 
att se men också vad det är som gör att en del unga över tid tappar intresse 
för pornografi. Dessutom finns det enligt de svenska rapporterna ett slags 
motståndskraft hos en betydande grupp unga som går ut på att man inte 
per automatik ser sig själv som drabbad av något negativt. För att åter knyta 
an till Albury (2014) är det värt att fundera kring pornografins roll i de 
ungas liv, ur ett brett perspektiv. Albury formulerar frågor som vad är det 
pornografin lär ut och vad är det samhället ska lära ut. Här vill jag lyfta 
fram samhällets disciplinerande kraft, som tydligt framträder i remissytt-
randena som analyserats ovan. De olika aktörerna baserar sina ställnings-
taganden på uppfattningar som inte med självklarhet tar de ungas egen ho-
risont i beaktande, inklusive frågan om sexualitet. Skolan och det sociala 
arbetet har här en högst relevant uppgift att i framtida teori och praktik på 
allvar ställa sig frågan om vad den rådande sexualsynen säger oss vad gäller 



   
 

186 
 

JACK LUKKERZ Sex på rätt sätt 
 

den disciplinerande vuxenvärldens relation till inte bara pornografi utan 
också brett till unga och sexualitet. 

Samtycke 
Samtyckesfrågan har positionerats som en central fråga i den svenska dis-
kussionen gällande ungas sexualitet genom bland annat den nya brottsbal-
ken (SFS 2018:618) liksom sexualundervisningens nya läroplaner som gäl-
ler från och med höstterminen 2022 (SKOLFS 2021:5 – 2021:11). Brotts-
balken slår idag fast i 1 § kap. 6 att den ”som, med en person som inte 
deltar frivilligt, genomfor ett samlag eller en annan sexuell handling som 
med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för 
våldtäkt (…)”, att den ”som begår en gärning som avses i 1 § och är grovt 
oaktsam beträffande omständigheten att den andra personen inte deltar fri-
villigt, döms för oaktsam våldtäkt”, och vidare i  2 § att den ”som, med en 
person som inte deltar frivilligt, genomför en annan sexuell handling än som 
avses i 1 §, döms för sexuellt övergrepp”, samt i 3 § att den ”som begår en 
gärning som avses i 2 § och är grovt oaktsam beträffande omständigheten 
att den andra personen inte deltar frivilligt, döms för oaktsamt sexuellt 
övergrepp” (SFS 2018:618).  

De nya läroplanerna i sin tur inkluderar samtyckesbegreppet redan i 
namnet på kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer, som ersät-
ter den tidigare benämningen sex och samlevnad. I läroplanstexten slår man 
fast skolans ansvar att se till att ”eleverna återkommande (…) får möta frå-
gor om sexualitet, samtycke och relationer” och att ”eleverna utvecklar för-
ståelse för egna och andras rättigheter och förmedla betydelsen av att sexu-
alitet präglas av samtycke” (SKOLFS 2021:5). Att samtycke uttalas och ges 
plats i läroplanerna ligger i linje med en större, internationell trend där da-
terad sexualbrottslagstiftning långsamt ersätts med en lagstiftning som 
bättre motsvarar moderna idéer om jämställdhet och sexuellt självbestäm-
mande. Den nya svenska diskursen innebär på så sätt med en annan tydlig-
het än tidigare att samhällets budskap är att sex ska ske i frivillighet och 
ömsesidighet (Wegerstad, 2021).  

Denna nya diskurs innebär en förflyttning av tyngdpunkten från 
tvång till frivillighet och ansvarsfrågans förflyttning från offer till förövare. 
Här återfinns även ett symboliskt värde där ett uttalat ja blir en förutsätt-
ning för sexuell aktivitet, till skillnad från tidigare då ett nej i stället var 
avgörande (Bladini & Svedberg Andersson, 2020). Det är avsaknaden av 
frivillighet som ställs i förgrunden mot den tidigare praxis där förekomsten 
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av våld, hot eller en särskilt utsatt situation definierade ett brott (BRÅ, 
2020).  

Även om de flesta i Sverige uppger att de förmår att förmedla om de 
vill ha sex, hur de vill ha sex eller huruvida de inte vill ha sex så framkom-
mer det att en av tre skulle må bättre av att få hjälp att förbättra sin kom-
munikationsförmåga (Folkhälsomyndigheten, 2019). Samtycke beskrivs 
som en ömsesidig process där kommunikationen sker verbalt, med kroppen 
eller en kombination av båda kommunikationssätten samt att ett nej ska 
respekteras oberoende av sammanhang. Samtidigt ses samtycke som ett 
komplext område fullt av gråzoner som ofrånkomligen blir beroende av si-
tuationen. Motsägelsefulla normer, ideal och förväntningar skapar ambiva-
lens och försvårar att dessa utmanas i stunden (Holmström, Plantin & El-
merstig, 2020; Folkhälsomyndigheten, 2019).  

Den kritik som riktas mot tolkningar av samtycke som koncept hand-
lar om att det är sprunget ur existerande definitioner av sexuellt våld i egen-
skap av en juridisk term och att det är lagstiftningen som i första hand for-
mar den moderna diskursen om samtycke. Samtycke som moraliskt kon-
cept, vilket är något annat än det juridiska synsättet, kräver däremot ett 
annat förhållningssätt till komplexa och kontextbundna handlingar, upple-
velser och tolkningar (Fenner, 2017). Här skapas en spänning när lagstift-
ning och individers upplevelser om rätt och fel inte självklart ligger i linje 
med varandra (Fenner, 2017) och det finns idag i Sverige inte heller någon 
tydlig tolkning av lagstiftningens intentioner för hur individer ska agera i de 
fall då samtycke krävs (Wegerstad, 2021). Fenner (2017) ställer den reto-
riska frågan om det ens är möjligt att hävda att samtycke per automatik blir 
synonymt med viljan till sex, särskilt ifall individen på en personlig nivå 
upplever ett tillstånd av ambivalens (jmf Holmström, Plantin & Elmerstig, 
2020; Folkhälsomyndigheten, 2019). Annorlunda uttryckt, frågan är 
huruvida samtycke är ett beteende, en attityd, eller en attityd med beteende-
mässiga element, en kontinuerlig process, en enskild händelse eller något 
performativt, menar Fenner (2017). 

Fenner (2017) konstaterar vidare att bristen på entydiga definitioner 
kräver tydliggöranden med utrymme för så pass komplexa mänskliga mek-
anismer som relationen mellan ett inre, outtalat och ett yttre, uttalat till-
stånd av vilja eller känslans och begärets komplexa och motsägelsefulla ka-
raktär. Gilbert (2018) menar i sin tur att samtyckeskonceptet för in en fel-
aktig syn på sexualitet som något förment transparent, kommunikativt och 
resultatet av rationell erfarenhet och menar på liknande sätt som Fenner 
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(2017) att samhället ramar in sexualiteten med juridikens hjälp. Detta sker 
utan hänsyn till sexualitetens bångstyrighet och mångfald (Gilbert, 2018) 
samt alla potentiella och faktiska motiv till sex, hur individen har sex eller 
vad som skulle kunna betecknas som bra sex. Samtycke blir i själva verket 
ett slags måttstock för önskat, definitionsmässigt ”bra” sex, vilket förstås 
inte behöver stämma överens med verkligheten (Gilbert, 2018; Wood, 
Hirst, Wilson, & Burns-O´Connell, 2019). Mot denna bakgrund avseende 
samtyckeskonceptet presenteras och analyseras studiens empiriska underlag 
i den fortsatta framställningen.  

Över lag väcker termen samtycke inga kontroverser och frågan har 
karaktären av en konsensusfråga. Det innebär att remissinstanserna är sam-
stämmiga i att samtycke som en aspekt av sexualundervisningen både är 
önskvärt och välkommet. Detta åskådliggörs i följande kommentar i ett av 
remissyttranden, avseende specifika skrivningar och ordval som hedersrela-
terat våld, pornografi och samtycke: ”Vi delar bedömningen om att alltför 
specifika skrivningar och ordval som hedersrelaterat våld och förtryck samt 
pornografi inte passar i läroplanerna. Termen samtycke upplevs inte pro-
blematisk på samma sätt, men är heller inte nödvändig då läroplanerna in-
nehåller andra formuleringar som kan anses likvärdiga” (lärosäte). Sam-
tycke som begrepp anses vidare vara ett bra alternativ till begreppet frivil-
lighet då det ”används i dagligt tal och (…) måste (inte) överensstämma med 
lagstiftningen utan snarare vad lagstiftningen faktiskt syftar till. (det vill 
säga) (…) … ett samtycke mellan två parter och inte enbart till en persons 
frivilliga deltagande” (kommun).  

Den senast citerade remissinstansen för alltså ett resonemang som på-
minner om Fenner (2017) och Wegerstad (2021) och som går ut på att det 
är lagstiftaren som formar ett koncept med ett särskilt budskap men där 
lagstiftaren samtidigt lämnar ett utrymme för tolkning. Citatet pekar dock 
på en modalitet med sanning när instansen skriver vad lagstiftningen fak-
tiskt syftar till, där skrivningen inte längre lämnar utrymmet för vidare tolk-
ning.  

En av remissinstanserna formulerar ett eget synsätt på samtycke som 
koncept:  

 

(B)egreppet avser ett sätt att förhålla sig till andra människor, som präglas 
av frivillighet, ömsesidighet och respekt, och med fokus på det gemensamma 
deltagandet och ansvaret. Det är ett begrepp som avser att tillämpas i alla 
mellanmänskliga relationer och interaktioner, inte bara i de sexuella relat-
ionerna. Begreppet "samtycke" förhåller sig dessutom neutralt till såväl den 
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form som dessa relationer kan ta som den tid som de kan vara. Målet är att 
hela samhället ska präglas av en samtyckeskultur, som genomsyras av frivil-
lighet. Därigenom främjar begreppet "samtycke" även arbetet för jämställd-
het … (civilsamhällesaktör) 

Begrepp som det gemensamma deltagandet och ansvaret lyfts fram och fun-
gerar därigenom som begreppsmetaforer (Winther Jörgensen & Phillips, 
2000), som stärker samtycke som moraliskt koncept, med en grad av indi-
viduellt ansvar för det gemensamma. Individperspektivet uttalas inte men 
tillskrivs i enlighet med transitivitetsverktyget (Spjut, 2021) indirekt en sub-
jektsposition genom det tydligt uttalade ansvarsperspektivet. Genom kon-
staterandet att begreppet förhåller sig (…) neutralt till relationsformen eller 
dess varaktighet formulerar remissinstansen en norm som bygger in sam-
tycket i den intima relationen som konstruktion, där den enskilda, intima 
relationen i sin tur bygger och normerar den samtyckeskultur som ska 
prägla samhället. Skrivningen utmärks dessutom av en modalitet med san-
ning, uttryckt i en mild om än bestämd form, vilket tydliggörs genom an-
vändningen av ett verb som är, präglas av eller avser att (tillämpas).  

En sammanfattande bedömning av remissinstansens definition ovan 
är att samtycke är ett koncept som är givet och självklart i ett samhälle som 
strävar efter frivillighet eller jämställdhet och att det inte finns några alter-
nativ i hur samhället ska se på sexualitet och intima relationer som inbegri-
per sexualitet. Och det är alltså samhällsperspektivet som måhända är den 
mest intressanta delen, vilket följande remissyttrande i sin tur åskådliggör:  

 

Med Skolverkets föreslagna benämning "sexualitet och relationer" ser (civil-
samhällesaktör) en risk att den fulla betydelsen av en samtyckeskultur för-
minskas väsentligt, då meningen kan tolkas som att specifikt eller enbart sex-
uella relationer ska präglas av "frivillighet, ömsesidighet och respekt". Det 
är av stor vikt att syftet med undervisningen tydliggörs, med ett tydligt fokus 
på att skapa en allmän samtyckeskultur. (civilsamhällesaktör) 

Dels görs här skillnad på samtycke och frivillighet, dels är det alltså den 
allmänna samtyckeskulturen som ställs i förgrunden och som jag menar är 
kärnbudskapet. Remissinstansen förklarar vidare sin syn på relationen mel-
lan frivillighet och samtycke på följande sätt:  

 

(Civilsamhällesaktören) vill dock betona att samtycke och frivillighet är två 
olika begrepp med två olika syftningar (…). Frivillighet är ett ensidigt be-
grepp som syftar till en part och dess deltagande på frivillig basis, medan 
samtycke syftar till två (eller flera) parter. Varje part ska signalera att den 
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deltar frivilligt och samtidigt se till att inhämta samtycke från de/den andra 
parten/parterna. Hela poängen med begreppet samtycke är alltså att lika 
stort fokus läggs på samtliga parter. Det som är och möjliggör samtycke är 
alltså kombinationen av frivillighet och aktsamhet, där båda delarna är lika 
viktiga. (civilsamhällesaktör) 

Remissinstansen talar om parterna som tillskrivs ett ansvar, en förmåga att 
signalera. Parterna blir på så sätt en begreppsmetafor som signalerar att 
samhället inte bygger på individer utan på individer som i synnerhet kom-
mer överens och som agerar i samförstånd och respekt gentemot varandra. 
Samtycke blir en fråga som inbegriper såväl individen och hens frivilliga 
deltagande (jag) och parterna, som agerar i ömsesidig aktsamhet (du/ni). 
Detta förutsätter att ansvarsfrågan inte enbart blir en individuell fråga i en-
lighet med den liberala diskursen i synen på sexualitet (Jones, 2011a) utan 
en fråga som också avgörs i det mellanmänskliga mötet.  

Här blir ansvar alltså ett gemensamt åtagande som förhandlas fram 
och som samfällt formuleras fram i det sexuella sammanhanget. Begreppen 
frivillighet, ömsesidighet och respekt, de tre begrepp som lyfts fram i Skol-
verkets konsekvensutredning, anses i sig vara otillräckliga, vilket föranleder 
användningen av samtyckesbegreppet men också att samtycke ställs i relat-
ion till de sociala problem som det är tänkt att lösa. Detta kan åskådliggöras 
med hjälp av följande citat:  

(Statlig stiftelse) anser att detta inte är tillräckligt utan att tydliga formule-
ringar om vålds- och sexualbrott måste till. 

Sexualitet kopplas till vålds- och sexualbrott, att jämföra med diskussionen 
om jämställdhet i det första resultatanalysavsnittet, och blir en förutsättning 
för det förebyggande och stödjande arbetet. Unga och deras sexualitet måste 
präglas av samtycke och därmed av en frånvaro av vålds- och sexualbrott.  

Det som är värt att uppmärksamma är skolans särskilda roll att ge 
”mer tillförlitlig information än media”, och ”är medvetna om att ansvaret 
för att informera barn inte enbart kan ligga på föräldrar som kan vara de 
som utövar våld” (statlig stiftelse). Sexualundervisningen ges här alltså en 
allmänt våldsförebyggande uppgift, vilket antyder att den rådande sexual-
synen är att sexualitet och våld är förbundna fenomen, som skolan ska rikta 
ljuset mot med det vidare syftet att bygga ett samhälle med samtycke som 
norm.  

En remissinstans riktar på liknande sätt ljuset mot frågan om våld 
men också mot ett ”frisk-, identitets- och rättighetsperspektiv” (civilsam-
hällesaktör), vilket kan tolkas som att sexualitet placeras i ett bredare, 
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samhälleligt hälso- och jämlikhetsarbete. En annan av instanserna från ci-
vilsamhället för in fysisk hälsa och placerar sexualiteten i ett medicinskt och 
biologiskt perspektiv: ”Skolverket säger sig ha valt att betona ett hälsoper-
spektiv ” men remissinstansen ser ”inte någon betoning på den fysiska häl-
san” (…) ”med större betoning på relationer och rättigheter, än kunskap 
om biologiska förutsättningar”. Här ställs relationer och rättigheter mot 
fysisk hälsa. Den medicinsk-biologiska tankeramen träder sålunda fram 
(Lindgren & Backman Prytz, 2021; Bäckman, 2003; Johannisson, 1990, 
2010), vilket remissinstansen argumenterar för på följande vis:  

Sexualitet i ett medicinskt och reproduktionsperspektiv är en viktig del i ut-
bildningen, och en bas i förståelsen av sin egen kropp, sexualitet och relat-
ioner. (…) Kunskap om kroppen kan också ge stärkt självkänsla och förmåga 
att fatta informerade, självständiga val. (…) Fysisk och psykisk hälsa (…) 
påverkar varandra - en sund själ i en sund kropp. En hälsofrämjande och 
hjärnvänlig skola måste se till elevernas fysiska förutsättningar och behov 
också, inte bara de psykiska och sociala. (civilsamhällesaktör) 

 
På ett tankeväckande sätt sluts en cirkel där sexualiteten återkonstrueras 
som en fråga om reproduktion och en frisk kropp (jmf Hirdman, 2010). 
Detta sker emellertid i en uppdaterade version, som avspeglar samtidens syn 
på sexualitet. Här symboliserar begreppsformationer som stärkt självkänsla 
eller förmåga att fatta informerade, självständiga val idealen kring dagens 
friska kropp hos medborgare i en sund nation. I enlighet med den liberala 
diskursen (Jones, 2011a) handlar det om att individen träffar sina val och 
att hens existens präglas av en god självkänsla. Samtidigt tonas det sociala 
och psykiska ned, och i enlighet med Winther Jörgensens och Phillips (2000) 
exklusionsmekanism lyfts det fysiska fram. Hjärnan placeras i förgrunden 
och blir därigenom en fråga om fysik och fysiken i sin tur förutsättningen 
för den friska själen i den friska kroppen hos en framtida medborgare.  

Konklusion  
Samtycke som begrepp, kopplat till sexualitet, är ett relativt nytt fenomen i 
den samhälleliga debatten i Sverige. Det är sprunget främst ur juridikens 
värld och är på så sätt inte främst en fråga om moral utan om rätt i mer 
tekniska termer.  

Samtyckets tydliga inträde i talet om sexualitet ställer en rad viktiga 
och relevanta frågor i relation till såväl unga och sexualitet som skolans och 
det sociala arbetets förhållningssätt till den nya situationen. Det saknas 
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exempelvis alltjämt tydlighet rörande definitioner av sexuella gränsdrag-
ningar, lagstiftningens roll vad gäller den generella synen på sexualitet, klar-
het i hur individer resonerar i specifika, sexuella situationer eller samtyckets 
relation till sexualitetens komplexitet. Med andra ord finns det en rad ut-
maningar för såväl kunskapsinhämtningen som den praktiska tillämp-
ningen av samtycke som central aspekt av sexualitet och relationer. Situat-
ionen kräver mer kunskap och metodutveckling i hur det offentliga, som 
skola och socialt arbete, kan stödja unga i reflektioner och samtal om den 
sexuella förhandlingen. Också det individuella sexuella begärets roll i relat-
ion till samtycke behöver belysas och begripliggöras, så att samtycke inte 
reduceras till ett slags läpparnas bekännelse i syfte att enbart följa lagstift-
ningen. Därtill ligger det en problematik och en risk i att ålägga ansvaret att 
hantera situationens nya krav huvudsakligen på unga själva att hantera i 
det enskilda sexuella mötet. Återigen är det viktigt, som jag ser det, för sko-
lan och dess sociala arbete att närma sig frågan och i det tydligt inta de 
ungas egna perspektiv och förståelseramar av den egna sexualiteten.  

Frågan om samtycke befinner sig i jämförelse med pornografifrågan 
på ett tidigt stadium i diskussionen. Pornografi, som är en fråga som funnits 
med i diskussionen under lång tid (Attwood, 2010) länkas i forskning till 
såväl sexuella risker som ungas sexualitet och sexuella begär i en mer positiv 
bemärkelse (se till exempel Barnombudsmannen, 2021; Statens Medieråd, 
2020). Här ställs det krav på förmedling av korrekt fakta, samtidigt som 
diskussionen åtminstone i vetenskapliga sammanhang också lyfter den nöd-
vändiga frågan om hur unga kan hjälpas att kanalisera lusten, nyfikenheten 
och behovet av ett sexuellt erkännande utan varningar och oklart definie-
rade risker (Spisak, 2016). Gällande samtycke återstår det att på liknande 
sätt integrera samtycke brett i talet om sexualitet. Det gäller alltså inte att 
enbart se hur den nya läroplanens skrivningar ska implementeras utan att 
också föra en diskussion om samtyckets innebörder, dess roll i individers 
möten i sexuella sammanhang, samtycke som en fråga om ständig förhand-
ling och dess betydelse för samhällsfrågor som jämställdhet eller våldsföre-
byggande arbete.  

Här är det viktigt att inte glömma bort själva sexualiteten, den lust 
och det begär som driver individer och sålunda också unga människor att 
söka kontakt och intima relationer med andra. Att belysa sexuella motiv, 
normer och ideal i sexualiteten, liksom att samhället ständigt medvetande-
gör hur det söker besvara frågan om vad som är önskvärt och eftersträvans-
värt, eller sex på rätt sätt, torde vara en central del av denna diskussion. 
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Och även om det finns vissa begränsade belägg för den medicinsk-biolo-
giska tankeramens renässans i empirin så är det för tidigt att hävda att just 
detta tankesätt präglar diskussionen om samtycke. Samtidigt pekar just 
denna renässans, parallellt med att samtyckesfrågan springer ur juridikens 
värld, att det finns en risk att frågan reduceras till teknik och ett slags disci-
plinerande approach i mer juridisk mening. Det är sålunda värt att betona 
även sexualitetens mer komplexa frågeställningar i detta specifika samman-
hang. 
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Resultatsammanfattning delstudierna 

Delstudie 1 
Resultaten i delstudie ett (Lukkerz, 2014) pekade på en rad skilda uttryck 
för vardagskunskaper, eller i en mer vetenskapligt formulerad mening kog-
nitiv polyfasi (Jovchelovitch, 2002; Marková, 2003). Det innebar olika kon-
trasterande och stundtals motstridiga röster som karaktäriserades av en 
mångfald uppfattningar, reflektioner och idéer om den avgränsade gruppen 
unga med intellektuell funktionsnedsättning och sexualitet. Minnen av de 
intervjuades egen sexualundervisning tycktes ofta spela en viktig roll för 
samtida, vägledande uppfattningar om hur sexualundervisningen förstås, 
utformas och implementeras i den professionella kontexten. Historiskt sett 
förhärskande frågor inom sexualundervisningen, som sexuellt överförda in-
fektioner, preventivmedel och i en vidare bemärkelse förebyggandet av gra-
viditeter, frågor som kännetecknar en medicinsk-biologisk tankeram i för-
ståelsen av sexualitet (Johannisson, 2010) berördes men ställdes i relation 
till samtal om känslor, mellanmänskliga relationer och kommunikation. 
Dessa senare aspekter av sexualitet tenderade dock att i en hierarkisk tan-
kemodell placeras i andra hand.  

Det framträdde en konflikt i uppfattningen att känslor, relationer och 
kommunikation är i den aktuella kontexten de mest relevanta frågeställ-
ningarna men att de ändå inte får övertrumfas av frågor inom den medi-
cinsk-biologiska tankeramen. Jag menar att man här kan se ett skifte i hur 
sexualsynen förändrats över tid och att frågor om känslor, relationer och 
kommunikation i vår samtid anses som mest relevanta, om än kanske mer 
komplicerade frågor. Detta till skillnad från tidigare i historien då sexual-
undervisningen hade till uppgift att fokusera på strikt medicinska och bio-
logiska frågor (Johannisson, 2010).  
 Att studera ett samhälles sexualsyn genom synen på sexualundervis-
ningen ger möjlighet att se bestående tendenser men också förändringar 
över tid. En sådan tendens som återfinns i delstudie ett är att sexualunder-
visningen ansågs syfta till att förbereda unga för framtidens sexualitet, sex-
uell självständighet och sexuellt ansvarstagande. Jag menar att syftet med 
den svenska sexualundervisningen är att skapa sexuellt självständiga och 
ansvarsfulla medborgare. Förutsättningen är att sexualiteten tar sig uttryck 
i en organiserad och av samhället sanktionerad form. Äktenskapet var tidi-
gare en sådan form av sanktionerad sexualitet,  som dock med tiden förlorat 
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sin betydelse. Tendensen att sexualitet bör uttryckas i tvåsamhet kvarstår 
alltjämt och ses som den mest önskvärda eller goda formen av sexualitet. 
Till skillnad mot andra unga har emellertid gruppen unga med intellektuella 
funktionsnedsättningar större utmaningar att inleda och upprätthålla relat-
ioner till andra, vilket kompliceras av en sexualsyn som understödjer 
tvåsamma, sexuella relationer. Uttryck för sex på egen hand, alltså onani, 
nämndes i intervjuerna men var inget dominerande tema.  

En annan diskussion som togs upp i intervjuerna var att tvåsamhet 
ansågs borga för en ökad sexuell trygghet. Även om informanterna inte 
hyste uppfattningen om att tryggheten kan uppnås fullt ut, så gav de uttryck 
för idéer om att tvåsam sexualitet eller sexualitet med ”likasinnade”, det 
vill säga andra unga med intellektuella funktionsnedsättningar, minimerar 
riskerna för sexuella utsatthet. Vi bör ha i åtanke att empirin samlades in 
innan diskussionen om samtycke kommit igång på allvar i Sverige, även om 
frågan fanns med på kartan redan då. Diskussionen om sexuell trygghet 
skulle idag sannolikt föras med samtycke som centralt begrepp. 

Grundfrågan handlade då om att unga med intellektuella funktions-
nedsättningar ansågs i högre grad än unga i allmänhet sakna tillräckliga 
förutsättningar för en sexualitet baserad på samtycke. Dessutom såg infor-
manterna själva sexualiteten hos denna grupp unga som normbrytande, vil-
ket kan relateras till en seglivad uppfattning om individen med en funkt-
ionsnedsättning som asexuell eller översexuell (McCarthy, 1999; Gougeon, 
2009; Gilmore & Chambers, 2010). Synen på gruppen som asexuell eller 
översexuell formar tillsammans med synen på tvåsamhetens roll två över tid 
stabila tendenser (Hill, 2011; Löfgren-Mårtenson, 2011), som alltså även 
kom till uttryck i intervjuerna. Parallellt visade också intervjuerna att an-
svarsfrågan placerades hos de unga själva, samtidigt som man alltså inte 
ansågs vara kapabel att bära ansvaret. Denna syn på sexualitet ramas in av 
en riskdiskurs, där själva risken är utgångspunkten i sexualundervisningen.  

Diskussionen om sexualitet i relation till kön visade på en uppfattning 
om könens inneboende olikheter. Flickor och unga kvinnors sexualitet kon-
struerades kring ofrivillighet, bristande ömsesidighet, offerskap och respekt-
löshet från pojkars och unga mäns sida. Flickor ansågs rikta sitt sexuella 
intresse mot pojkar, samtidigt som pojkarna ansågs sakna förmåga att av-
läsa flickors behov och styra den egna lusten. Det är ett i grunden hetero-
normativt tankesätt. Sex likställdes med vaginalt samlag, utan att proble-
matiseras, och i kontrast till analsex och oralsex som i något fall ansågs 
problematiskt och direkt riskfyllt.  
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Även personliga egenskaper, stereotyper kopplade till kön som till ex-
empel aktivitet (pojkar) eller tydlighet i att säga nej (flickor), kom till ut-
tryck som viktiga för en god, önskvärd sexualitet. Egenskaper som tradit-
ionellt kan sägas tillskrivs pojkar och män, såsom styrka och beslutsamhet, 
beskrevs som vägen för flickor att unga kvinnor att tillskansa sig mer makt. 
Ett omvänt perspektiv gentemot pojkar och unga män kom inte till uttryck 
i intervjuerna. Pojkar konstaterades i regel vara oföränderliga. Informan-
terna eftersträvade ett normmedvetet arbetssätt men föreföll sakna meto-
derna att medvetandegöra normernas påverkan på deras egna uppfatt-
ningar.  

De intervjuade såg unga hbtqi-personer som särskilt utsatta och ansåg 
att de hade svårt att hantera den rådande heterosexismen, samtidigt som 
man gav uttryck för en allmän okunskap och osäkerhet kring hbtqi-frågor. 
De gav även uttryck för en sexualsyn som riskerade att befästa ett utanför-
skap för gruppen. Detta särskilt gällande hur yrkesprofessionen på bästa 
sätt skulle ge stöd åt unga hbtqi-personer med intellektuella funktionsned-
sättningar.  

I delstudie ett undersöktes även synen på kunskapsmässiga och orga-
nisatoriska förutsättningar att arbeta med sexualundervisning, men då frå-
gan är av mindre relevans i analysen av den rådande sexualsynen kommer 
de inte att analyseras närmare i den jämförande diskussionen nedan. Där-
med görs ingen sammanfattning av de resultaten och jag går vidare till att 
sammanfatta resultaten i delstudie två.  

Delstudie 2 
I analysen av bakgrundsmaterialet och remissyttranden gällande den nya 
läroplanen framkom att sexualundervisningen har en målsättning att bygga 
och stärka ett jämställt samhälle genom en disciplinering av unga i egenskap 
av framtida medborgare. Jämställdhet är ett exempel på en grundläggande 
samhällelig värdering och kopplas tydligt till frågan om sexualitet, samtycke 
och relationer.  
 Enligt remissyttrandena är det våldsförebyggande arbetet en specifik 
aspekt av jämställdheten. I det empiriska underlaget återfinns en syn på 
kvinnor som personer i riskzonen att utsättas för våldshandlingar, med kon-
sekvensen att de är i behov av samhälleligt sanktionerade skyddsåtgärder. 
Våld som samhällsproblem framstår som en värdemätare på graden av 
framgångarna med jämställdhetsarbetet och görs därför till en central fråga 
för sexualundervisningen.  
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 En framträdande aspekt i synen på jämställdhet är frågan om kön 
såsom identitet. Två motsatta positioner syns tydligt här i materialet, där 
båda positionerna åberopar en stärkt jämställdhet i sin argumentation. Den 
ena positionen betonar behovet av en strikt, binär uppdelning av könen i 
man och kvinna, vilket ses som en förutsättning för ett lyckat jämställdhets-
arbete. Den andra positionen är att även personer som inte identifierar sig 
som strikt kvinna eller man måste inkluderas i jämställdhetsarbetet. Denna 
linje förespråkar att ett villkor för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete 
bygger på allas lika villkor bortom en könsbinaritet. Det finns alltså en kon-
fliktlinje i synen på hur kön hänger samman med jämställdhet.  
 Ett annat centralt tema rörande den sexualsyn som avspeglas i det 
empiriska underlaget är pornografi, en fråga som engagerar många sam-
hällsaktörer. Debatten kan sammanfattas med fyra punkter. Den första 
handlar om att pornografi inte kan betraktas som en mediaprodukt bland 
andra medan den andra punkten rör föreställningen om att pornografi inte 
avspeglar ”äkta” sexualitet. Den tredje riktar ljuset mot de budskap som 
förmedlas via pornografi och som anses vara dels felaktiga, dels skadliga 
för ungas hälsa och välbefinnande. Hit räknas till exempel förekomsten av 
våldsinslag i pornografin. Slutligen handlar den fjärde punkten om att por-
nografi anses leda till större socio-sexuella problem såsom prostitution, 
människohandel, våld och psykisk ohälsa.  
 Det empiriska underlaget måste emellertid läsas med en kritisk med-
vetenhet om att flera remissinstanser inte tog upp denna fråga alls och de 
som har lyft pornografi som tema kan anses ha en särskild relation till frå-
gan mot bakgrund av verksamhetsområde. Det saknas därmed den kom-
plexitet i förståelsen av pornografi i vad som framträder i det samlade 
materialet, till skillnad från vad som framgår i till exempel Barnombuds-
mannens (2021) forskningsöversikt. Här syns bland annat att merparten av 
unga människor inte far illa av pornografi men att det samtidigt finns en 
mindre andel som riskerar att hamna i en tvångsmässig sexuell upptagenhet 
med konsekvenser som hälsoproblem och ett betydande lidande. Rapporten 
pekar även på en avsaknad av en konsekvent, robust och kumulativ evidens 
för att etablera ett samband mellan pornografianvändning och sexuella risk-
beteenden. Barnombudsmannen (2021) konstaterar att ungas pornografi-
användning är ett sammansatt gebit med vitt skilda konsekvenser för olika 
individer. 

I likhet med diskussionen om jämställdhet samt empirin i delstudie ett 
återfinns även i pornografifrågan en dikotom syn på kön. Kvinnan ses som 
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en individ utan särskilt stark agens som anses befinna sig i en offerposition, 
samtidigt som mäns sexualitet inte problematiseras. Diskussionen visar att 
stereotypa föreställningar om kön och sexualitet, så som de kommer till ut-
tryck inom pornografin, också kommer fram i diskussionen om pornografin 
och dess påverkan på unga. Det är i grunden precis som Allen (2006) pekar 
på ett problematiskt läge, där unga män framställs som förövare och unga 
kvinnor som offer med begränsade möjligheter att motverka våldet. 

Det tredje och sista, stora temat i remissyttrandena som avhandlingen 
undersöker är samtycke. Frågan är dessutom högaktuell genom lagänd-
ringen i Brottsbalken (SFS 2018:618) och genom införandet av samtyckesa-
spekten i de nya läroplanerna.  

Till skillnad från de två föregående centrala frågorna råder här en 
samstämmighet i att samtycke är önskvärt och välkommet. Samtliga av alla 
de aktörer som yttrat sig i frågan om samtycke är anhängare av att samtycke 
är en del i sexualundervisningen och att det är en självklar aspekt av sexu-
aliteten i samhället. Det framgår vidare att det är ny fråga, att jämföra med 
de föregående. Det innebär att det ännu saknas konkreta idéer och förslag 
på hur samtycke kan implementeras i sexualundervisningen. Dessutom sak-
nas konkreta definitioner av samtycke i praktiken och vad som är viktigt i 
det framtida samtalet om samtycke.  

Med denna sammanfattande resultatgenomgång rör jag mig nu vidare 
mot en fördjupad, analytisk diskussion. Detta sker med stöd i såväl tidigare 
forskning som teorin om sexualsyn i form av en avslutande reflektion med 
avstamp i avhandlingens inledning. Jag vill påminna om att avhandlingens 
övergripande syfte är att undersöka den samtida samhälleliga sexualsynen, 
där jag intresserar mig för hur skilda samhällsaktörer såsom representanter 
för statliga, regionala och kommunala myndigheter samt civilsamhället för-
handlar om hur ungas sexualitet ska regleras och disciplineras i relation till 
föreställningar om aktuella socio-sexuella problem. Ett vidare syfte är att 
peka på hur socialt arbete, sexualitet och socio-sexuella problem hänger 
ihop och hur det sociala arbetet behöver relatera till detta. Konkret handlar 
det om konstruktioner av ungas sexualitet genom organiseringen av sexual-
undervisningen: dels talet om unga, sexualitet, sexualundervisning och so-
cio-sexuella problem i vardagliga kontexter, dels formandet, omformandet 
och utformandet av sexualpolitiska praktiker. 
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Den samtida svenska sexualsynen – en avslu-
tande diskussion 

Empirin i föreliggande avhandling återspeglar en rad ögonblicksbilder i två 
olika kontexter, som sammantaget ger en bild av den samtida, svenska sex-
ualsynen. Det handlar om ögonblicksbilder som likt fotografier, eller med 
en terminologi något mer i linje med vår digitala tidsålder, skärmdumpar, 
formar en berättelse om den tid som de blivit till i. Det handlar emellertid 
inte om vare sig alla ögonblicksbilder eller vilka ögonblicksbilder som helst 
och situationen avgör följaktligen hur den sexualsyn som jag presenterar 
kommer att te sig. Det är, annorlunda uttryckt, en unik sexualsyn som alltså 
tar avstamp i dessa två, mycket avgränsade och begränsade sammanhang.  

Jag har under arbetets gång konstaterat att det empiriska underlaget 
förmår att avspegla en version av sexualsynen. Det finns brister med det 
empiriska underlaget så till vida att mångfalden bland det som 
Jovchelovitch (2002) kallar ”skilda röster” eller det som Marková (2003) 
benämner ”kognitiva stilar” inte fullt ut kan komma fram. Det är i själva 
en omöjlighet att låta alla skilda röster och kognitiva stilar komma fram, av 
ett så enkelt skäl som att det inte är möjligt att dokumentera, med fotogra-
fier, skärmdumpar eller på andra sätt, den samlade verklighet vi alla befin-
ner oss i. Det är dessutom så att varje enskild ögonblicksbild är unik till sin 
karaktär även om den återspeglar samma fenomen eller händelse. Hur be-
traktaren, likt en kamera, vinklar sin blick, hur hen tolkar det som avbildats 
eller hur hen senare placerar ögonblicket i sitt eget album, ett ord som sym-
boliskt betecknar sammanhanget, avgör hur den situation där ögonblicks-
bilden kommit till kommer att bidra till den framtida berättelsen om värl-
den. Det är premissen för att fånga den sexualsyn som jag strävar efter att 
fånga inom ramen för denna avhandling.  
 Ögonblicksbilderna som jag trots rådande förutsättningar lyckas att 
beskriva, och kopplat till Foucaults (2002a) idéer om dispositif, pekar på 
en komplex och variationsrik förståelse av såväl sexualitetens innebörder 
som dess konsekvenser för unga individer och det samhälle de unga lever i. 
I denna mångfald av perspektiv och tolkningar framgår en rad insikter, 
kamper, motsättningar och dynamiker mellan skilda styrkeförhållanden i 
en strävan att definiera samtidens socio-sexuella problem. Det är också 
ögonblicksbilderna som formar berättelsen om de frågor som anses vara 



   
 

200 
 

JACK LUKKERZ Sex på rätt sätt 
 

mest brännande för samhället att ta itu med under detta decennium. I ett 
historiskt perspektiv återfinns i sammanhanget såväl nya som över tid mer 
bestående uppfattningar om vad som är sex på rätt sätt. I ett framtida per-
spektiv blir det på så sätt möjligt att förutspå – med risk att spådomarna 
slår fel förstås – riktningar och förståelseramar av kommande socio-sexuella 
problem, av kommande dispositif. Här ser jag denna avhandling som en 
länk i en oändlig kedja av ögonblicksbilder.  

I analysen av empirin, vilket gäller i synnerhet delstudie två, framgår 
det att en rad frågor idag inte lyfts fram som särdeles problematiska eller 
som beskrivningar av socio-sexuella problem hos unga och för samhället att 
åtgärda. I det uppdrag som Skolverket erhållit och som empirin i delstudie 
två alltså baseras på lyser en rad frågor med sin frånvaro: sexuellt överförda 
infektioner, oönskade graviditeter, aborter, kunskaper om kroppens sexu-
ella funktioner. Varken avhållsamheten eller för den delen den sexuella njut-
ningen lyfts fram som frågor för sexualundervisningen. 

I delstudie ett ligger det samtidigt betydligt närmare till hands att åbe-
ropa såväl en avhållsamhetsdiskurs som en rädsla för sexualitetens oöns-
kade konsekvenser, även om det aldrig uttalas med nämnvärd tydlighet. Här 
kan sådant som oönskade graviditeter förvisso nämnas som en tänkbar risk 
men det sker i mycket begränsad omfattning. I stället talar informanterna 
exempelvis om trygghet och om tvåsamhet, två fenomen som symboliserar 
och kanaliserar en underliggande farhåga för sexuella risker och en strävan 
efter att, för att parafrasera Yvonne Hirdman, lägga sexlivet till rätta (jfr 
Hirdman, 2010). Att leva i tvåsamhet, gärna med en person med egenskaper 
liknande ens egna, det vill säga någon som själv också lever med en intel-
lektuell funktionsnedsättning, betraktas som en väg till trygghet, ett i sig 
svagt definierat begrepp i empirin men där risker som just oönskade gravi-
diteter ingår. Informanterna ger även uttryck för en skepsis gentemot de 
ungas strävanden att dejta och finna potentiella partner ”där ute”. Unga 
med intellektuella funktionsnedsättningar behöver enligt informanterna 
skyddas. Det är förstås djupt problematiska uppfattningar som riskerar att 
osynliggöra övergrepp inom den närmaste egna kretsen och som dessutom 
undanhåller individen rätten att delta i samhället på lika villkor.  

Delstudie två är en senare ögonblicksbild från en annan kontext. De 
frågor som ställs i förgrunden är i) bristande jämställdhet och dess konse-
kvenser för sexuell utsatthet och sexuellt våld, ii) kön som förutsättning för 
en lyckad jämställdhetspolitik, med två i grunden skilda uppfattningar om 
hur kön ska betraktas iii) pornografins påverkan på ungas hälsa och som 
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risk för ökad våldsbenägenhet hos unga män samt iv) samtycke som en öns-
kad och välkommen aspekt av ungas sexualitet. 

Avhandlingens samlade empiri visar på att kön konstrueras som ett 
återkommande konfliktområde. I delstudie ett diskuteras kön i relation till 
funktionsnedsättning, sexualitet och delaktighet, och i delstudie två i relat-
ion till jämställdhet. I båda delstudierna framträder en konflikt i synen på 
mannens och kvinnans förhållande till varandra, där kvinnors sexualitet 
tenderar att problematiseras och granskas medan mäns sexualitet, möjligen 
med undantag för synen på pornografi, snarast omgärdas av tystnad och 
anses vara oföränderlig. Det är en tendens som tydligt ligger i linje i den 
gamla uppdelningen i ”ligapojkar” och ”sexualflickor” som Jonsson (1977) 
beskriver och som tillskriver unga kvinnor en problematisk sexualitet, sam-
tidigt som unga mäns problem inte i lika grad relateras till sexualitet. Även 
senare års forskning, som exempelvis Lindroth (2013) eller Andersson Vo-
gel (2017), pekar i samma riktning.  

Den historiska tendensen att alltså problematisera främst unga kvin-
nors sexualitet (se till exempel Johannisson, 2015) och som jag menar tyd-
ligt återfinns i båda delstudiernas empiri, medför att kvinnan åläggs ett an-
svar för handlingar som samhället bedömer som oönskade eller riskfyllda. 
Detta alltmedan mannens sexualitet passerar under radarn. Mot bakgrund 
av Lennerhed (2002) är det också rimligt att anta att kvinnas sexualitet in-
fantiliseras på liknande sätt som barn historiskt sett betraktats som asexu-
ella. På samma sätt konstaterar Andersson och Källström Cater (2014) i en 
artikel om barn som bevittnat våld i hemmet att barn positioneras i likhet 
med såväl kvinnor som män av den patriarkala struktur som genomsyrar 
samhälle och familj vad gäller exempelvis identiteter och egenskaper. Det 
innebär konkret en begränsande förståelse av individens förutsättningar att 
leva samt vilka erfarenheter som individen de facto upplever. Egna definit-
ioner av problemupplevelser riskerar att negligeras och en stereotyp syn på 
under- eller överläge kan förstärkas.  

Översatt till den här avhandlingen och synen på sexualitet menar jag 
att båda delstudierna visar med en rad empiriska exempel på att kvinnans 
sexualitet infantiliseras, förminskas eller osynliggörs, och i de fall den kom-
mer till uttryck problematiseras den. Tendensen kommer till starkast ut-
tryck i delstudie ett och i relation till intellektuell funktionsnedsättning. Här 
problematiseras till exempel den unga kvinnans sökande efter relationer ge-
nom att dejta eller använda internet för möten med andra av den intervjuade 
personalen på ett sätt som inte överhuvudtaget är fallet med unga män. 



   
 

202 
 

JACK LUKKERZ Sex på rätt sätt 
 

Mannen tillskrivs däremot i regel en identitet som liknar hur en vuxen 
person ses av sin omgivning, med egenskaper som vuxna tillskrivs, inklusive 
lust och sexuellt begär. Ett undantag då mannens sexualitet beskrivs i pro-
blematiska termer i det empiriska underlaget handlar om relationen till (sex-
uella) våldshandlingar mot kvinnor. Dock är det även här alltjämt kvinnan 
som placeras i centrum för granskning. Det är hon som beskrivs som före-
mål för faktiska eller potentiella våldshandlingar, medan mannen figurerar 
i en undanskymd position. 

 Den syn på sexualitet som intervjupersonerna i delstudie ett ger ut-
tryck för kan ställas i relation till Bahner (2016), som konstaterar att det 
saknas offentliga underlag eller ställningstaganden vad gäller specifikt sex-
ualitet och funktionsnedsättningar med konsekvensen att professionerna 
saknar riktlinjer i hur man bäst förhåller sig i frågan. Det finns med andra 
ord i den svenska kontexten inga offentligt utfärdade handlingar eller andra 
dokumenterade erfarenheter att granska i denna särskilda aspekt, vilket gör 
intervjuerna till en unik ögonblicksbild av sexualsynen vid tiden för studiens 
tillkomst i början av 2010-talet. På en övergripande nivå är det samtidigt, 
menar jag, möjligt att ta stöd i LSS-lagens (SFS 1993:387) formuleringar 
som exempelvis delaktighet, medbestämmande, integrering i samhället och 
ett liv ”som alla andra”. Formuleringarna avser livet i allmänhet och alltså 
inte särskilt sexualiteten. Men om man väljer att se sexualitet som en given 
del av livet blir LSS-lagens skrivningar och därmed samhällets uttalade vilja 
i synen på livet hos den som lever med en funktionsnedsättning i allmänhet 
med ens en intressant fond och kontrast mot det empiriska materialet i 
delstudie ett.  

Empirin visar här överlag på en syn på sexualitet som något farofyllt 
och som individen ska skyddas ifrån. Informanterna ger uttryck för en fö-
reställning om det potentiellt farliga samhället, den inneboende farliga man-
liga sexualiteten och den avsexualiserade individen. Idéer om individens sår-
barhet och önskad självständighet konstrueras som två ideal som går i 
klinch med varandra i relation till funktionsnedsättningen, där informan-
terna återkommande uttrycker motstridiga uppfattningar. Det framträder 
en bild av att informanterna strävar efter större, reell delaktighet, medbe-
stämmande integrering i samhället och ett liv ”som alla andra”. Den här 
strävan begränsas samtidigt av en syn på sexualitet som en förment riskfylld 
handling främst vad de unga kvinnorna anbelangar, en generell avsexuali-
sering av individen samt följder som bristande upplysning, stöd och möjlig-
heter i att få kunskaper om sexualitet. Uppfattningen om sårbarhet i 
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gruppen banar väg för inadekvata förhållningssätt och felaktiga insatser. 
Uppfattningen om sårbarhet och en därigenom begränsad tillgång till sexu-
aliteten å ena sidan och en samtidig strävan efter självständighet och ett 
möjliggörande av sexuella uttryck och relationer skapar alltså ett konflikt-
område i synen på unga med intellektuella funktionsnedsättningar. 

Slutligen synliggörs även en konflikt gällande sexuell läggning, där 
intervjupersonerna ger oro för den unga hbtqi-personens utsatthet, vilket 
påminner om den sårbarhetsdiskurs som också präglar synen på kvinnor. 
Det går alltså att sammantaget se att sårbarhetsdiskursen omfattar kvinnor, 
personer med funktionsnedsättningar och hbtqi-personer. Diskursen omfat-
tar däremot inte på samma sätt män, unga utan en normbrytande funktion-
alitet eller unga som definieras eller definierar sig själva som heterosexuella.  

Det empiriska underlaget i delstudie två innehåller en gemensam näm-
naren med empirin i delstudie ett, nämligen synen på kön i relation till sex-
ualitet. Här framträder dels en konflikt i synen på kön som en fråga för 
jämställdhetsarbetet, dels synen på kön som en fråga om agens och ansvar. 
I det förstnämnda fallet visar empirin på en tydlig tudelning där en del re-
missinstanser menar att en strikt könsbinär förståelse av kön är en förut-
sättning för ett lyckat jämställdhetsarbete. Andra menar i stället att en håll-
ning där kön betraktas utifrån individens egen definition, bortom den strikt 
könsbinära uppdelningen, är ett lika bra om inte bättre sätt att främja jäm-
ställdheten. Det som samhället också anses vinna på det sistnämnda per-
spektivet beskrivs som en mer omfattande jämlikhet och lika villkor för fler 
grupper i samhället. 

Det andra exemplet, kön som en fråga om agens och ansvar, visar på 
en subjektifiering av unga män och en samtidig objektifiering av unga kvin-
nor. Detta sker visserligen med olika tydlighet men jag hävdar att det klart 
går att se en sådan tendens. Jag menar att det är de unga kvinnorna som 
diskuteras i det empiriska underlaget. De placeras med andra ord i fokus, 
de beskrivs som bärare av problem och det är de som främst tillskrivs an-
svaret för lösningar. Unga män ”andrifieras” och blir inte en lika tydlig del 
i diskussionen. Jag ser det som närmast anmärkningsvärt att det särskilt i 
diskussionen om våld, särskilt det sexualiserade våldet, blir främst den unga 
kvinnan som hamnar i fokus. Hon hamnar i egenskap av offer i centrum, 
vilket i sig må vara rätt och rimligt. Men hon hamnar här även som ansvarig 
för lösningen.  

Samtidigt tillskrivs även samhället det övergripande ansvaret att han-
tera och lösa våldsproblematiken. Skolan som en samhällsinstans ges här 
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ett särskilt ansvar att upptäcka risk för våldsutsatthet bland unga och även 
sexualundervisningen beskrivs som ett viktigt medel att via upplysning och 
information arbeta för att förebygga våld. På så sätt är det viktigt att nyan-
sera bilden och det är ingalunda de unga kvinnorna allena som placeras i 
förgrunden i det empiriska materialet. Men när de väl gör det så är det i 
regel med en försvagad agens där risken för utsatthet överdrivs och omvänt 
att unga kvinnors makt och kraft att hantera och förändra sin situation un-
derskattas. 

När det vidare gäller pornografi kan det konstateras att en del remiss-
instanser närmast tycks stå på tå i frågan och ofta visar prov på stort enga-
gemang. Remissvaren från en del instanser präglas av omfattande utlägg-
ningar, referenser till forskning och ett stundtals känsloladdat språk vilket 
inte utmärker andra frågor i empirin på samma sätt. Frågan får proportion-
ellt stort utrymme i jämförelse med andra frågor inom det omfattande fältet 
unga, sexualitet och sexualundervisning. Det är samtidigt viktigt att betona 
att det bara är en del aktörer som engagerar sig i frågan medan flera andra 
remissinstanser helt avstår från att ta ställning i frågan i någon form. 

Det finns självfallet fog att hävda att pornografin är del av ungas sex-
uella vardag idag, men det är värt att reflektera över i vilken grad, om det 
kan sägas gälla unga generellt samt vilka problem förbundna med porno-
grafianvändning som samhället bör rikta insatser mot. Svensk forskning vi-
sar att fyra av tio unga i åldersgruppen 16–29 år använder pornografi minst 
tre dagar i veckan (Folkhälsomyndigheten, 2019), att andelen unga (13–18 
år) som sett pornografi på nätet ökar med åldern men att oavsett ålder så 
är andelen pojkar väsentligen större än andelen flickor samt att andelen 
unga med psykiska funktionsnedsättningar i samma åldersspann tar dagli-
gen högre grad del av pornografi, jämfört med genomsnittet (Statens Medi-
eråd, 2021). 

Redan här framträder bilden av att unga män och unga med psykiska 
funktionsnedsättningar utgör relevanta grupper att studera vidare avseende 
användningen av pornografi, inte minst mot bakgrund av Statens Medie-
råds (2021) konstaterande att det är ett nytt och outforskat fenomen att 
användningen ökar bland unga med psykiska funktionsnedsättningar. Ten-
densen att pojkar och unga män under 18 i högre grad än andra använder 
pornografi bekräftas även av Barnombudsmannen (2021), som vidare iden-
tifierar gruppen unga med en normbrytande sexuell läggning eller könsiden-
titet (i det sistnämnda fallet endast unga som identifierar sig som flickor) 
som ännu en grupp unga som är mer frekventa användare än andra 
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ungdomsgrupper. Barnombudsmannen (2021) pekar samtidigt på att de 
flesta unga inte far illa av att ta del av pornografi men att en mindre andel 
riskerar att hamna i en tvångsmässig sexuell upptagenhet, med följder för 
hälsa och med ett stort lidande. Det finns alltså fog för att uppmärksamma 
vissa grupper utifrån kön, psykisk utveckling, sociala sammanhang, tillgång 
till stöd eller tidigare erfarenheter av sexuell utsatthet och även generera mer 
kunskap om problematiken relaterad till pornografianvändning (Barnom-
budsmannen, 2021).  

Det empiriska underlaget visar emellertid att remissinstansernas ställ-
ningstaganden inte alltid ligger i linje med den nyanserade och komplexa 
bild av ungas relation till pornografi som framträder i de studier som ge-
nomförts under senare år (Barnombudsmannen, 2021; Statens Medieråd, 
2021; Folkhälsomyndigheten, 2019). Ett tydligt exempel på detta är relat-
ionen mellan pornografianvändning och potentiellt våldsutövande, vilket 
får stort utrymme i remissvaren. Samtidigt saknas såväl en bredare analys 
av andra aspekter relaterade till hälsa och lidande utifrån ett intersektionellt 
perspektiv, som även en mer ingående förståelse bakom ungas sexuella driv-
krafter och begär. 

En vidare aspekt är att en del remissyttranden framställer pornografin 
som motsatsen till sexualitet och till god hälsa, samt även till media. Även 
om det, som nämnts ovan, finns belägg för att pornografi i viss mån korre-
lerar främst med hälsorelaterade frågor avseende en mindre andel unga är 
det rimligt att ställa sig frågan på vilka grunder remissyttrandenas hållning 
bygger. Det är nämligen en fråga som inte besvaras i empirin. Pornografi 
konstrueras som en närmast ofrånkomlig del av sexualiteten i samma ögon-
blick som den görs till en fråga för sexualundervisning. Detta skapar en 
paradox när man i samma andetag menar att pornografi inte är sexualitet.  

Albury (2014) pekar i sin forskning på vikten av att samhället ställer 
sig frågan vad det går miste om i förståelsen av den mänskliga sexualiteten, 
och kanske i synnerhet ungas sexualitet, när det bortser från att skapa en 
bredare förståelse av att pornografin ur ungas perspektiv har något lock-
ande i och med sig. Albury konstaterar genom sin studie att pornografin är 
länkad till sexualitet, vilket enligt mig reser frågan vad de remissinstanser 
som driver frågan om att pornografi inte är sexualitet vill förmedla. En tolk-
ning som jag hävdar ligger nära till hands är att frågan belyser konflikten 
mellan å ena sidan den önskvärda och eftersträvansvärda sexualiteten och 
å andra sidan den oönskade och förkastliga (Rubin, 2011). Försöken att 
skilja pornografi från sexualitet kan på så sätt bidra till att tala om vad man 
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anser är rätt och fel, eller annorlunda uttryckt hur unga ska ha sex på rätt 
sätt. Men det finns alltså en risk att samhället samtidigt missar möjligheten 
att lära sig mer om sin egen syn på ungas sexualitet genom analyser av ungas 
relation till och intresse för pornografi (Albury, 2014). Jag menar att den 
sexualsyn som råder ger uttryck för en beröringsskräck för att studera och 
analysera ungas intresse att ta del av pornografi. Dessutom gäller det även 
studier av varför det främst är unga män, unga med psykiska funktionsned-
sättningar samt unga med normbrytande könsidentitet och sexuella lägg-
ning som framträder som mer frekventa pornografianvändare än andra 
unga. 

Möjligen är Allen (2006) något på spåren när hon framkastar att vårt 
samhälle präglas av en heteronormativ och stereotypiserande sexualsyn som 
begränsar visa ungdomsgrupper i sin utveckling eller när en grupps frågor 
ignoreras. Jag lutar åt att konstatera att pornografi både är och inte är sex-
ualitet, beroende på vad man avser eller anser, och att den konflikt som 
blottläggs i empirin i grunden handlar om vilken sexualitet som alltså anses 
vara rätt och hur unga ska ha sex på rätt sätt. Jag är övertygad om att sam-
hället måste skärskåda sin sexualsyn i denna fråga för att, som Spisak 
(2016) beskriver saken gällande pornografi, ärligt svara på de frågor som 
unga ställer utan att skrämmas, gissa sig fram eller påstå saker utan täck-
ning. Det handlar i grund och botten om att pornografi på ett särskilt up-
penbart sätt synliggör och tydliggör samhällets inneboende konflikter i sy-
nen på sexualitet i allmänhet, och synen på ungas sexualitet i egenskap av 
framtidens medborgare i synnerhet.  

Slutligen kommer jag i denna första del i diskussionskapitlet, empiri-
diskussionen, att diskutera samtyckesfrågan. Delstudie två, den studie där 
samtycke debatteras, visar inte på några större konflikter eller kontroverser 
avseende samtycke. Det råder snarare konsensus och remissinstanserna är 
samstämmigt överens om att samtycke har kommit för att stanna och att 
samtycke är något bra, önskvärt och välkommet.  

Samtycke är emellertid en fråga som diskursivt befinner sig på etable-
ringsstadiet och begreppet definieras egentligen inte i det empiriska materi-
alet. Det visar att det återstår ett arbete att göra för samhället och dess olika 
aktörer som möter unga, ett arbete som syftar till att relatera samtycke till 
sexualitet och vidga begreppet så att det i mindre grad blir, som nu, en fråga 
om juridik och mer en fråga om konkret och tillämpbar vägledning för unga 
i sexuella sammanhang.  
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Att diskutera samtycke och dess implikationer för unga och sexualitet 
är ett perspektiv som med fördel kan föras inom ramen för sexualundervis-
ningen, inte minst så att unga själva får ge sin syn på saken. Det gäller i 
själva verket, menar jag, fler frågor som inryms i sexualundervisningen och 
där ungas röster och delaktighet måste ses som en självklarhet. Förenta nat-
ionernas konvention om barnets rättigheter (2018:1197), den så kallade 
barnkonventionen som är svensk lag sedan 2020, slår bland annat fast att 
”barn som är i stånd att bilda egna åsikter (tillförsäkras) rätten att fritt ut-
trycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas bety-
delse i förhållande till barnets ålder och mognad” (artikel 12), att konvent-
ionsstaterna ”ska respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet (…)” 
(artikel 14), att barnet ”har tillgång till information och material från olika 
nationella och internationella källor, särskilt sådant som syftar till att 
främja dess sociala, andliga och moraliska välmående samt fysiska och psy-
kiska hälsa” (artikel 17) samt att konventionsstaterna ”ska vidta alla lämp-
liga lagstiftningsåtgärder, administrativa, sociala och utbildningsmässiga åt-
gärder för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, 
skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller 
utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas 
eller den ena förälderns, vårdnadshavarens eller annan persons vård” (SFS 
2018:1197).  

Barnkonventionen blir ytterligare ett argument för att samhället age-
rar för en bredare kunskap om sexualsynen och dess påverkan på unga, 
deras sexualitet och relationer. Samhället och de unga måste gemensamt 
föra en ständig dialog om hur samhället bäst tillgodoser ungas behov av 
kunskap och praktiska färdigheter. Detta så att exempelvis samtycke kan 
omsättas i handling eller för att en ung person ska kunna leva som en själv-
ständig och delaktig individ, med sin unika identitet och i de relationer som 
man kommer att vara del av. 

Sexuella värdehierarkier, gränsdragningar och den 
svenska, samtida sexualsynen 
När jag nu lämnar den empiriska diskussionen och går över till att diskutera 
sexualsynen utifrån avhandlingens teori, så konstaterar jag inledningsvis att 
idén om det ofördärvade, asexuella barnet (Lennerhed, 2002) och den om 
en sund befolkning med sunda sexualitetsideal (Lindgren & Backman Prytz, 
2021; Bäckman, 2010) lyser igenom i den svenska, samtida sexualsynen. 
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Här framträder tydliga sexuella värdehierarkier och gränsdragningsproble-
matiken (Rubin, 2011). 

Med stöd i Rubins (2011) teori om sexuella värdehierarkier position-
eras kvinnans sexualitet i den del av den värdehierarkiska modellen som 
befinner sig i den yttre gränszonen och som innebär att ett sexuellt uttryck 
kännetecknas som ”bad, abnormal, unnatural and damned” (Rubin, 2011, 
s. 152).  Det kan jämföras med hur kvinnans sexualitet förr i tiden proble-
matiserades av den medicinska vetenskapen (Johannisson, 1990; 2015). 
Även om också den manliga sexualiteten genom historien stundtals betrak-
tats som avvikande och mannen som förtappad, så har det främst handlat 
om specifika uttrycksformer som onani, samkönad sexualitet eller sexuella 
praktiker som frångått dåtida idéer om rätt sorts sexualitet, såsom exem-
pelvis vaginal penetration inom ramen för ett äktenskap.  

Mannens sexualitet skildras visserligen i båda delstudierna även i ne-
gativa termer, i delstudie två kopplat till sexuellt våld och i delstudie i mer 
allmänna ordalag som en potentiellt farlig form av sexualitet för kvinnan. 
Men det råder en skillnad i att den manliga sexualiteten varken problema-
tiseras eller diskuteras i samma utsträckning som kvinnans. Den förblir 
istället i regel snarast omgärdad av tystnad, tagen för given och betraktad 
som naturgiven, med små möjligheter till förändring, vilket även är karak-
täristiskt för normen (jmf Johannisson, 1990; 2015). Den tillskrivs samti-
digt en högre grad än kvinnans sexualitet en agens, en förväntan på att ex-
istera och en obändighet. 

Den rådande sexualsynen avspeglar vidare en syn på sexuellt våld som 
ett samhällsproblem som skapas av män och som drabbar kvinnor. Kvinnan 
varnas här för mannens sexualitet, som i grunden konstrueras som en risk. 
Det problematiska är inte att detta i någon mån återspeglar den rådande 
verkligheten. Det problematiska är att det är kvinnan som fokuseras i dis-
kussionen och tillskrivs ansvaret att förändra verkligheten, samtidigt som 
mannen och hans sexualitet förblir lämnad där hän. Det är, menar jag, ett 
ytterst bekymmersamt perspektiv på sexualitet, inte bara för att den repro-
ducerar stereotypt heteronormativa tolkningsramar utan att den också 
närmast demoniserar mannens sexualitet, infantiliserar kvinnan och som en 
konsekvens tvingar unga av alla kön in i en begränsande förståelse av den 
mänskliga sexualiteten och dess möjligheter. I linje med flera remissinstan-
ser är jag dock inne på att mannen med sin sexualitet tydligare måste foku-
seras och avkrävas ett ansvar men på ett annat sätt än det som föreslås i 
remissvaren eller intervjuerna. Det jag ser saknas är en normmedvetenhet 
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och en kritisk hållning gentemot en heteronormativ förståelse av sexualitet 
(jmf Allen, 2006; De Palma & Francis, 2014; Wood, Hirst, Wilson, & 
Burns-O´Connell, 2019) med en begränsande förståelse av konstruktioner 
av mannens och kvinnans sexualitet, agens och ansvar.  

Avslutningsvis vill jag i detta avsnitt kort uppehålla mig vid de två 
situationer som framträder i delstudie två, med en strikt binär syn på kön 
såsom en förutsättning för jämställdhet och en syn där individen ges en fri-
het att identifiera och definiera sitt kön utifrån egna definitioner och erfa-
renheter. I båda situationerna presenteras den egna hållningen som ett vill-
kor för att jämställdhetspolitiken ska lyckas. Hos de remissyttranden som 
förespråkar en strikt könsbinaritet hamnar den individ som frångår normen 
i den yttre gränszonen av den värdehierarkiska modellen (Rubin, 2011), nå-
got som inte blir fallet i de yttranden där man vidhåller en friare syn på 
konstruktioner av kön. Situationen medför att individens könsidentitet kon-
strueras som avvikande, onaturlig och fördömd. Argumentationen kretsar 
främst kring att avvikelser från den strikt könsbinära förståelsen av kön 
sätter käppar i hjulen för jämställdhetsarbetet och det specifika våldsföre-
byggande arbetet.  

Könsöverskridande kan vidare även diskuteras utifrån Rubins (2011) 
teoretiska beskrivning av den gränsdragningsmekanism som reglerar sexu-
ella uttryck. De remissinstanser som förespråkar en strikt könsbinaritet som 
en förutsättning för jämställdhet betonar här vikten av två separata och tyd-
liga kön. Detta mot bakgrund av att det främst är kvinnor som drabbas av 
bristande jämställdhet och dess konsekvenser. Man poängterar vidare att 
utan en sådan tydlig binaritet i synen på kön riskerar jämställdhetspolitiken 
att omintetgöras.  

En del andra remissinstanser argumenterar mot den här typen av tolk-
ning, med bland annat argumentet att en syn på kön som ett strikt binärt 
system utestänger andra erfarenheter och riskerar därmed att motverka pre-
cis de jämställdhetssträvanden och allas lika villkor som förespråkarna för 
den strikta könsbinariteten säger sig förfäkta. Den sexualsyn som framträ-
der visar med andra ord på en dikotomi avseende relationen mellan jäm-
ställdhet och kön. Samtidigt som denna situation visserligen kan bidra med 
nyanser och bredd i förståelsen av hur kön och sexualitet ska integreras i 
sexualundervisningen, ser jag här också en potentiell konflikt mellan olika 
aktörer och tolkningar i utformandet av sexualundervisningen. Konflikten 
bottnar i den typen av diskussion kring gränsdragningsmekanismer som in-
går i allt tal om sexualitet, vilket Rubin (2011) belyser, och som i grunden 
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handlar om vad samhället ska acceptera. Jag anser att denna situation måste 
uppmärksammas framöver, inte minst med tanke på att unga icke-binära 
och transpersoner är en särskilt utsatt grupp unga i samhället (Folkhälso-
myndigheten, 2016).  

Jag lämnar frågan om jämställdhet, våld och kön och går vidare mot 
en analys av den sexualsyn som kan kopplas till pornografi. I det empiriska 
underlaget framkommer att pornografi av flera remissinstanser betraktas 
som en problematisk aspekt av ungas värld och deras sexualitet. Mot bak-
grund av Rubins (2011) sexuella värdehierarki innebär en tolkning av em-
pirin att ungas användning av pornografiskt material är en såväl oönskad 
som förkastlig handling som samhället behöver reagera mot. I de kritiska 
remissvaren tas principiellt ingen hänsyn till pornografins komplexitet, 
ungas bevekelsegrunder att ta del av pornografi, deras upplevelser av den 
eller pornografins eventuella fördelar (jmf Attwood, 2010; Albury, 2014; 
Statens Medieråd, 2020; Barnombudsmannen, 2021). Remissvaren utgår 
ifrån den grundläggande farhågan att pornografin som källa till kunskaps-
inhämtning främst leder till (mäns) skeva och negativa uppfattningar, nor-
mer och uttryckssätt gentemot kvinnor (Attwood, 2010). 

Beteckningen porrkritiskt förhållningssätt, ett krav för framtida sex-
ualundervisning som flera remissinstanser anför i empirin och som relateras 
till den allmänna debatten om pornografi inklusive pornografins påverkan 
på ungas sexuella beteenden, förblir emellertid odefinierat i remissvaren. 
Det ligger samtidigt nära till hands att anta att det i grunden handlar om att 
förmå unga, kanske främst pojkar och unga män som främst kopplas till 
ungas användning av pornografi, att sluta ta del av pornografiskt material. 
Kopplingen till våld, skeva ideal och normer formas här till ett kraftfullt, 
moraliskt och disciplinerande verktyg som riskerar att strypa utrymmet för 
en nyanserad, bred diskussion med plats för mångfalden av de erfarenheter 
som bland annat Statens Medieråd (2021) och Barnombudsmannen (2021) 
lyfter i sina rapporter. 

Sexualsynen som framträder är alltså att pornografi och använd-
ningen av den hör hemma i den del av Rubins (2011) värdehierarkiska mo-
dell som inbegriper oönskade, avvikande och förkastliga sexuella uttryck. 
Pornografi anses sakna förutsättningar för att ge någon form av positiva 
eller neutrala erfarenheter och den hör dessutom hemma på motsatt sida i 
den gränsdragningsmekanism som Rubin (2011) skissar fram, där den för-
passas till något som samhället varken önskar, eftersträvar eller sanktion-
erar. Tillgången till pornografi ska sålunda begränsas i så hög grad som 
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möjligt. Det är en tendens där den liberala diskursen försvagas till förmån 
för den konservativa (Jones, 2011a).  

Det är viktigt att i sammanhanget påminna om att det saknas en tyd-
lighet i hur de remissinstanser som avstår från att ta ställning i frågan eller 
som gör det på ett neutralt sätt anser att frågan om pornografi bör relateras 
till sexualundervisningen. Utifrån de tre aktuella rapporterna om relationen 
mellan pornografi och unga är det enbart Statens medieråd (2021) som ytt-
rar sig i frågan. Men myndigheten konstaterar enbart att “formuleringen 
´Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till 
hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang´ in-
kluderar pornografi och därmed uppfylls uppdraget i regleringsbrevet.” 
Folkhälsomyndigheten säger ingenting om pornografi i sitt yttrande medan 
Barnombudsmannen inte har lämnat in något remissyttrande. Det är alltså 
på sin plats att betona att det empiriska materialet saknar viktiga aktörers 
röster för att med större tyngd kunna teckna fram en allmänt rådande, sam-
hällelig sexualsyn i Sverige avseende denna fråga. 

Jag väljer här att inte närmare uppehålla mig vid samtycke. Skälet är 
att jag uppfattar att det råder en enhällig syn på samtycke som något gott, 
önskvärt och allmänt eftersträvansvärt. Det innebär att det inte framträder 
några särskilda konflikter eller skillnader i synen i det empiriska materialet. 
I likhet med Cherniavsky (2020) och Barker (2018) är det emellertid viktigt 
att i framtiden fundera på hur samtyckesdiskursen påverkar såväl ungas 
sexualitet som samhället syn på ungas sexualitet. Som det är idag finns det 
som jag redan nämnt en risk att samtyckesfrågan lämnas åt de unga att 
hantera i specifika sexuella situationer, om inte unga tydligt och brett in-
kluderas i det gemensamma talet om samtyckets innebörder och betydelse i 
sexuella sammanhang. I en värld där samtycke främst styrs av juridiska re-
gelverk är det ett enormt vågspel som riskerar att behäfta sexualiteten med 
nya former av samhälleliga straff, hot om straff eller moraliska påbud bor-
tom den historiska skammen, synden och sjukdomsstämpeln. 

Som tydligt visats tenderar sexualiteten hos den som bryter mot nor-
men om funktionsfullkomlighet att placeras i den yttre gränszonen i den 
värdehierarkiska modellen (Rubin, 2011). Det är givetvis en tillspetsad slut-
sats men empirin pekar på att unga med intellektuella funktionsnedsätt-
ningar äger en sexualitet som anses bestå av risker mot såväl individerna 
själva som andra. Som en följd av denna hållning anmodas de unga att söka 
efter att uttrycka sin sexualitet och bygga intima relationer inom den egna 
kretsen såsom ett slags riskreducerande åtgärd. De varnas även för påstådda 
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sexuella risker i samhället utanför den egna kretsen. Sexualiteten i allmän-
het problematiseras i kombination med att andra uttryck för sexualitet 
såsom sex på egen hand, samkönad lust och sexualitet och i någon mån en 
sexualitet i den digitala världen också görs till potentiellt problematiska och 
riskfyllda aktiviteter.  

Empirin i delstudie ett har drygt tio år på nacken vilket sannolikt av-
speglar den relativa frånvaron av såväl pornografi och sexualitet i den digi-
tala världen som samtycke i materialet. Frågan finns dock i ett förstadium i 
exempelvis talet om pojkars respekt gentemot flickor eller unga kvinnors 
nätdejting. Dessutom avspeglas här en heteronormativ förståelse av sexua-
liteten så till vida att unga hbtqi-personer inte tillskrivs en nämnvärd agens. 
De konstrueras istället som individer som i kraft av sin identitet som hbtqi-
personer per automatik befinner sig i en riskfylld, prekär sexuell position, 
vilket är att jämföra med kvinnor och med personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar i allmänhet. Det innebär att tre grupper hamnar i 
den del av den sexuella värdehierarkin som Rubin (2011) benämner för den 
yttre gränszonen, som alltså härbärgerar uttryck för och identiteter av den 
icke-önskvärda sexualiteten. Kärnan i detta är, även om detta återigen är 
något tillspetsat, att kvinnlig sexualitet, hbtqi-personers sexualitet samt sex-
ualitet hos den som lever med en intellektuell funktionsnedsättning alltjämt 
betraktas som i grunden problematisk eller, annorlunda uttryckt, utifrån en 
sexualsyn som ser en dominerande andel sexuella uttryck hos den individ 
som tillhör gruppen som problematiska och i behov av granskning och di-
sciplinering. 

Sexualitetens sociala representationer 
Teorin om sociala representationer tar sin utgångspunkt i att varje samhäl-
leligt fenomen, som exempelvis sexualitet eller ungdom, är sprunget ur kon-
flikter och spänningar som med tiden omsatts till en vedertagen, allmängil-
tig och slutligen dominerande uppfattning eller tolkningsram. Låt mig här 
påminna om vad detta centrala begreppspar i teorin om sociala representat-
ioner innebär. Förankring handlar om ett begripliggörande av ett dittills 
okänt och främmande fenomen, objektifiering innebär i sin tur att det inte-
greras i ens uppfattning om världen. Det nya och okända fenomenet blir 
föremål för en trianguleringsprocess där individen, parallellt med andra in-
divider, lägger märke till och studerar den uppmärksamhet som ges feno-
menet.  Så småningom blir den sociala representationen, om den inte på ett 
tidigt stadium förkastas i förankrings- och objektifieringsprocess, till något 



   
 

JACK LUKKERZ Sex på rätt sätt 
 

213 
  

tvingande och omöjligt för en individ att ställa sig utanför. Det som börjar 
med spänningar uppnår med tiden alltså en stabilitet och för att slutligen 
etableras som en samhällelig norm. Synen på ungas sexualitet, som exem-
pelvis den i den svenska kontexten i allmänhet tillåtande synen på ungas 
sexualitet, en i grunden liberal (Jones, 2011a) tankeram som i sin tur möj-
liggör att samhället sanktionerar och bedriver sexualundervisning, har gjort 
en sådan resa (jmf Sandin & Sundkvist, 2014).  

På liknande sätt kan vi närmast i realtid se hur samtycke etableras 
som en samhällsnorm. Samtycke befinner sig dock fortfarande, menar jag, 
på förankringsstadiet. Så även om det är ett fenomen som i den svenska 
kontexten har kommit för att stanna och som i det svenska samhället i 
snabb takt utvecklas till en rådande uppfattning om vad som är önskvärt 
och eftersträvansvärt så återstår alltjämt en objektifieringsprocess. Det är 
nu som det sker en etablering av ett relativt sett nytt och dittills, åtminstone 
i den breda allmänhetens ögon, mestadels diffust fenomens sociala repre-
sentationer. 

Med exemplet samtycke är det alltså möjligt, hävdar jag, att studera 
processens gång mot den gemensamma förståelsen eller sociala representat-
ionen som alltså med tiden får sin tvingande karaktär (Moscovici, 2000). 
Som det empiriska underlaget visar så är samtycke idag en del av den rå-
dande sexualsynen. Den visar vägen för medborgarna och pekar här på 
vilka uttryck och handlingar som ur samhällets perspektiv är önskvärda och 
goda eller i vilka kontexter dessa uttryck ska realiseras. Det är, annorlunda 
uttryckt, här som frågan om ideal och normer, definitioner, kategorise-
ringar och den gemensamma förståelsen av vad som är rätt och fel tar sin 
form. Det är också här som disciplineringen av sexualiteten aktualiseras ge-
nom den sociala representationens tvingande karaktär (Moscovici, 2000). 

Den del i teorin om sociala representationer som kallas för kognitiv 
polyfasi (Jovchelovitch, 2002; Marková, 2003) visar vidare på den mång-
fald av röster eller kognitiva stilar som formar människans uppfattning av 
världen omkring och vad som anses som rätt och fel i en given kontext. 
Normen blir till i ett sammanhang som består av ett myller av tolkningar, 
perceptioner och ögonblicksbilder av enskildas erfarenheter. Det är i själva 
en ständigt pågående kamp som utspelar i mänsklighetens alla nutider, där 
vissa röster och kognitiva stilar med tiden tystnar medan andra upphöjs till 
ett rättesnöre, varpå åter nya röster utmanar den för tillfället etablerade so-
ciala representationen. Processen är evig och pågår ständigt runt omkring 
oss.  
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Ur det empiriska materialet är det möjligt att utläsa att det finns en 
dominerande hållning i flera frågor, till exempel vilken syn som dominerar 
vad gäller pornografi och ungas relation till fenomenet pornografi. Empirin 
utgör här en ögonblicksbild av vår unika nutid. Jag vill samtidigt varna för 
det bedrägliga i att alltför lättvindigt generalisera den sexualsyn som fram-
träder i empirin. Mot bakgrund av nya svenska forskningsrapporter (Sta-
tens Medieråd, 2021; Barnombudsmannen 2021) finns det fog att anta att 
det finns en rad andra, parallella uppfattningar och tolkningar, det vill säga 
röster eller kognitiva stilar som inte kommer fram i det empiriska materi-
alet. Samhällsaktörer som avstått från att lämna in remissvar eller som be-
svarar remissen utan att tydligt sätta ord på den egna hållningen har ändå 
en hållning i frågan. Denna hållning förblir emellertid okänd i den här av-
handlingens specifika kontext. Det väcker samtidigt fantasier kring vilka 
röster som är starka nog att ta plats i den allmänna debatten, som vinner 
den här särskilda kampen och som blir till de röster som slutligen ger gestalt 
åt en normerande, tvingande och disciplinerande social representation. 

Sociala representationer existerar i samspelet mellan människor. Kun-
skapen som kommer till uttryck i detta samspel är dynamisk, plastisk, plu-
ralistisk, den äger många rationaliteter (Jovchelovitch, 2007). De skilda rös-
terna (Jovchelovitch, 2002) eller kognitiva stilarna (Marková, 2003) har 
alla sina förutsättningar att synliggöra skevheterna i det önskvärda, i idealet 
som skapas, och därigenom möjliggöra en granskning och reformering av 
den sociala representationen. De enskilda ögonblicken i avhandlingens em-
piri kan här fungera som ett stöd i att identifiera den oändliga kedjan av 
ögonblicksbilder som åtminstone i en tillbakablick kan säga oss något om 
vägen fram till vår egen nutid samt ge oss en uppfattning om möjliga rikt-
ningar framåt. 

Moscovici (2000) påminner om att förankrings- och objektifierings-
processen stundtals är en krävande process, fylld av motstridiga känslor. 
Jag menar att fenomenet samtycke kommer att kräva omfattande insatser 
från samhällets sida i en framtida objektifieringsprocess, med fokus på hur 
samtycke ska definieras och inte minst omsättas i en praktisk realitet med 
alla de otaliga rationaliteter som präglar verkligheten (jmf Lindroth, 2013). 
Därtill krävs det sannolikt än mer ansträngning i frågor med större variat-
ioner i sexualsyn, det vill säga tydliga kognitiva polyfasier (Jovchelovich, 
2002; Marková, 2003). Till det sistnämnda räknas, menar jag, frågan om 
pornografi men också frågan om könets betydelse för en framgångsrik jäm-
ställdhetspolitik, kanske även vad som en framgångsrik jämställdhetspolitik 
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ska innebära och för vem.  Dessutom räknar jag hit de mer övergripande 
och över tid mer stabila frågorna om synen på kvinnans respektive mannens 
sexualitet (jmf både delstudiernas empiri), ungas sexualitet generellt sett 
(delstudie två), synen på hbtqi-personers sexualitet (jmf båda delstudiernas 
empiri) samt synen på sexualitet och unga med intellektuella funktionsned-
sättningar (jmf Johannisson, 2010; Sandin & Sundkvist, 2014; Rydström, 
2003; Barron, 2004; Engwall, 2004 samt delstudie ett).  

Jag påminner om att avhandlingens övergripande syfte är att under-
söka den samtida samhälleliga sexualsynen, med mitt intresse för hur olika 
samhällsaktörer och företrädare för statliga, regionala och kommunala 
myndigheter samt civilsamhället förhandlar om hur ungas sexualitet ska re-
gleras och disciplineras i relation till föreställningar om aktuella socio-sex-
uella problem. Här vill jag undersöka hur såväl personal i den konkreta 
skolvardagen som aktörer på högsta politiska och samhälleliga nivå och ex-
perter beskriver och definierar en gemensam sexualsyn och identifierar må-
let för sexualundervisningen. Ett vidare syfte är att visa på hur socialt arbete 
och sexualitet i allmänhet och socio-sexuella problem i synnerhet är länkade 
till varandra och därigenom av vikt att uppmärksammas inom ramen för 
det sociala arbetet. Konkret handlar det här om konstruktioner av ungas 
sexualitet genom organiseringen av sexualundervisningen: dels det vardag-
liga talet om unga, sexualitet, sexualundervisning och socio-sexuella pro-
blem, dels formandet, omformandet och utformandet av sexualpolitiska 
praktiker. 

Jag konstaterar att tidigare decenniers frågor som till exempel avhåll-
samhet, fortplantning och graviditeter (Skolverket, 2013) är idag i stor ut-
sträckning frånvarande former av sexualpolitiska praktiker i det empiriska 
underlaget. Johannisson (2010) visar att det under sexualundervisningens 
livstid har skett en tydlig förskjutning från biologisk-medicinska frågeställ-
ningar till frågor som riktar ljuset mot psykosociala aspekter av det mänsk-
liga livet. Hit räknas känslor, intima relationer och kommunikation. Empi-
rin i denna avhandling ligger på så sätt i linje med Johannissons (2010) slut-
satser – det gäller delstudie två i högre grad än delstudie ett – och avspeglar 
en generell tendens att det är komplexa samhällsfrågor som väcker engage-
mang och tar allt större plats i undervisningen. Det är måhända en slump 
men själva namnbytet på kunskapsområdet till sexualitet, samtycke och re-
lationer pekar med sin tydlighet på vilka frågor – socio-sexuella problem – 
som samhället anser är mest brännande i vår samtid. 
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Den dispositif (Foucault, 2002a) som framträder visar i sin tur på nya 
maktkonstellationer, där allt som oftast aktörer från civilsamhället, däre-
mot inte akademin eller offentliga aktörer, som med störst emfas pekar på 
vilka socio-sexuella problem som är att anse som de mest brännande pro-
blemen i samtiden, hur samhället ska integrera lösningarna på dessa pro-
blem i sexualundervisningen samt hur samhället därigenom ska disciplinera 
de framtida medborgarnas sexualitet. På så sätt förflyttas definitionen av 
socio-sexuella problem och lösningar på dessa, åtminstone i någon mån, 
bort från det offentliga arbetet, såsom skolans huvudman kommunen eller 
den kunskapsgenererande akademin, till civilsamhällesaktörerna och de frå-
gor som deras medlemsbas ger dem i uppdrag att driva. Frågor som lyfts 
relateras även till juridik och lagstiftning – som samtycke – eller till den 
digitala utvecklingens utmaningar – som pornografi. Inte med nödvändighet 
till befintlig, forskningsbaserad kunskap.  Vidare står ideal om jämställdhet 
och lika villkor i förgrunden, om än med skilda analyser av hur vägen till 
ett uppfyllande av dessa ideal ska se ut.  

Men dispositif handlar i lika hög grad om samhällets inneboende vilja 
till vetande. Här, menar jag, är det inte lika tydligt i hur remissinstanserna 
grundar sin argumentation i befintlig, aktuell kunskap, vilket jag anser blir 
som tydligast i frågan om pornografi. Det gäller dessutom i någon om också 
samhällets förhållningssätt till äldre och mer etablerat vetande om rådande 
sexualsyn och dess begränsande och disciplinerande roll. Det gäller såväl 
kvinnans, mannens, hbtqi-personens som individens med en intellektuell 
funktionsnedsättning sexualitet. Formandet, omformandet och utforman-
det av tidigare decenniers sexualpolitiska praktiker är alltså inte enbart en 
fråga om kunskapsgenerering och anpassning utifrån nytt vetande. Det är i 
minst lika hög grad relevant att analysera hur samhället förhåller sig till 
existerande kunskap och vetande samt hur de tvingande sociala represen-
tationerna bidrar till disciplineringen av sexualitet. Jag är övertygad om att 
samhället i detta läge bör rikta ljuset mot själva sexualpolitiska dimensionen 
av sexualsynen, det vill säga hur politik och politiskt motiverade aktörer 
formar nya sociala representationer, idéer och normer om önskvärd och ef-
tersträvansvärd sexualitet samt hur den ska disciplineras.   

Sex på rätt sätt 
Hur sex på rätt sätt ska uttryckas definieras i sin samtid och förändras över 
tid, vilket jag visade med exempel på frågor som över tid ansågs mest brän-
nande. Sexualundervisningen spelar här en central roll i samhällets strävan 
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att bygga och stärka ideal och normer samt att disciplinera ungas sexualitet. 
Denna studie av den samtida sexualsynen pekar på dess kärnaspekter. 

Ett centralt mål för den svenska samtida sexualundervisningen är am-
bitionen att stärka unga kvinnor, men frågan om hur det stärkande arbetet 
ska gå till förändras och diskuteras över tid. Som flertalet tidigare studier 
visar (Överlien, 2004; Logue, 2006; Goldman & McCutchen, 2012; 
Lindroth, 2013; DePalma & Francis, 2014; Sundaram & Sauntson, 2016; 
Andersson Vogel, 2017; Gilbert, 2018; Sieg, 2018; Khan & Raby, 2020) så 
blir unga kvinnor föremål för negativa berättelser om en sexualitet fylld av 
risker. Unga har givetvis en rad skyddsbehov. Min poäng är att visa på att 
uppfattningen om skyddsbehoven skiljer sig åt om det gäller unga kvinnor 
eller unga män, hbtqi-personer eller unga med annan sexuell läggning och 
könsidentitet, unga som lever med funktionsnedsättningar och de som lever 
utan en begränsande och normbrytande funktionalitet.  

Samtidigt som det alltjämt råder en heteronormativ och stereotyp sex-
ualsyn som försätter den unga kvinnan, hbtqi-personen eller den som lever 
med en intellektuell funktionsnedsättning i ett underläge som den enskilde 
svårligen kan frigöra sig ifrån missar samhället de skyddsbehov som finns 
hos vidare grupper unga människor, som exempelvis unga män. Jag vill 
hävda att gruppen unga män i lika stor utsträckning försätts i ett underläge, 
men här är det istället tystnaden, ointresset och den bristande granskningen 
av gruppens behov avseende sexualitet som blir en disciplinerande faktor. 
Det handlar, märk väl, om inte om att ställa grupper mot varandra. Det 
handlar i grunden om att se att unga människor är en sammansatt grupp 
individer med såväl allmängiltiga som specifika behov av samhällets stöd. 

Ett annat mål med den svenska sexualundervisningen, utifrån den sex-
ualsyn som avspeglas, är att adressera sexuell utsatthet och sexuellt våld. 
Konkret innebär det ett förebyggande arbete genom upplysning och inform-
ation. En bieffekt av denna målsättning blir, måhända omedvetet, att sexu-
ellt våld av i första hand remissinstanserna görs till en fråga om ungas sex-
ualitet. Det är en sak att sexuellt våld ofrånkomligen är en del av och ett 
problem i den mänskliga sexualiteten och även en del av ungas sexualitet. 
Men det blir samtidigt problematiskt när det sexuella våldet tillåts att bli en 
så pass stor och dominerande del av sexualundervisningen. Den sexualun-
dervisning som beskrivs i empirin riskerar att förmedla en sexualsyn präglad 
av ett starkt riskperspektiv, på bekostad av kunskaper om en sexualitet som 
bygger på kommunikation och färdighetsträning (jmf Holmström, Plantin 
& Elmerstig, 2020) eller för den delen lust, njutning och glädje. Det är 
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också, menar jag, ett läge där risk, i kombination med uppfattningen om 
vissa gruppers begränsade agens, förstärker inte med självklarhet relevanta 
tolkningar av skydds- och disciplineringsbehov. 

Men sexualundervisningens syfte är ofrånkomligen att disciplinera 
ungas sexuella praktiker för att uppnå samhälleliga syften. I ett historiskt 
perspektiv har positiva aspekter av sexualiteten i regel övertrumfats av de 
socio-sexuella problem som samhället vid varje given tidpunkt ansåg vara i 
behov av åtgärd. Annorlunda uttryckt är den rådande sexualsynen en del 
av en riskorienterad dispositif (Foucault, 2002a, jmf även Beck, 2012) där 
samhället saknar incitament att på allvar integrera en tvingande och norme-
rande diskurs, en social representation som kopplar ungas sexualitet till lust 
och njutning. Det är i själva verket inte sexualundervisningens syfte att 
främst fokusera på lust och njutning, vilket ligger i linje med den domine-
rande delen av den rådande sexualsynen.  

Ytterligare ett mål med sexualundervisningen enligt remissinstanserna 
men också den läroplan som existerade redan före ändringen med start hös-
ten 2022 är att främja och stärka jämställdhet. Det är i sig varken konstigt 
eller kontroversiellt. Knäckfrågan i de remissyttranden som analyserats är 
hur jämställdheten ska stärkas. Det är värt att fundera på vilka konsekven-
ser det för med sig när jämställdhet relateras till frågan om kön – där köns-
binaritet respektive en friare förståelse av kön som identitet görs till varand-
ras motsatser och ställs i konflikt till varandra – och hur det slutligen på-
verkar de unga, främst unga med en normbrytande könsidentitet. Jag ser en 
risk i att denna grupp unga drar det kortaste strået i samhällets strävan att 
disciplinera unga på väg mot ett vuxet medborgarskap.  

Nästa och i detta avsnitt avslutande aspekt av den rådande sexualsy-
nen är frågan hur samhället ska relatera till den digitala utveckling som 
medfört att pornografin idag är så lättillgänglig som aldrig förr, för unga 
att i närmast obegränsad omfattning ta del av. I det empiriska materialet 
kommer i princip enbart röster fram som problematiserar förekomsten och 
tillgängligheten av pornografi i ungas värld. Dessa röster länkar även rå-
dande situation till sexuella risker som exempelvis ökad förekomst av sex-
uellt våld. Pornografi blir på så sätt del i en större riskdiskurs (jmf Beck, 
2012) och en kontrollerande dispositif (Foucault, 2002a). Flera remissin-
stanser använder dessutom uttrycket porrkritiskt förhållningssätt och anser 
att detta måste bli en väsentlig aspekt av sexualundervisningen. Det är dock 
ett uttryck som saknar en närmare definition eller förklaring. Det finns en 
risk att uttrycket leder till spekulationer om vad det bör eller ska inbegripa 
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inom ramen för sexualundervisningen, särskilt då användning av pornografi 
i empirin regelmässigt kopplas till unga män. 

Synen på pornografi avspeglar en tendens som jag tidigare kort kopp-
lade till den liberala och konservativa diskursen (Jones, 2011a) och som jag 
återkommer till här. Enligt den konservativa diskursen, som inte är del av 
den svenska sexualsynen i någon betydande omfattning i övrigt, skapar por-
nografin och den lätta tillgången till den en situation där diskussionen tar 
en riktning mot avhållsamhet eller måttfullhet som ideal samt en restriktiv 
syn på i det här specifika fallet unga mäns sexualitet (jmf Jones, 2011a; 
Hartman & Samet, 2007). Samtidigt blir de unga männens behov av kun-
skaper om sexualitet medtystade eller åtminstone inte beaktade. Det ligger 
likaså i linje med den konservativa diskursen, som lägger locket på upplys-
ning om sexualitet och gör det till en privat angelägenhet som helst ska för-
tigas i offentligheten. I den svenska kontexten är det påstådda risker med 
användningen av pornografi som utgör huvudsaklig fokus och argumentat-
ion (jmf Spisak, 2016), samtidigt som de unga männens perspektiv på sex-
ualitet väcker lite eller inget intresse. Samhället i allmänhet och unga kvin-
nor i synnerhet anses ta skada, om inte de unga män som tar del av porno-
grafin förhindras från att göra det. Men denna svenska dispositif handlar 
emellertid om att begränsa tillgången till pornografi, inte att analysera 
ungas och inte minst unga mäns drivkrafter att ta del av pornografi, samt 
vad den i själva verket symboliserar eller kanaliserar i de ungas sexuella 
värld (jmf Albury, 2014). 

Avslutande reflektioner och en blick mot det sociala ar-
betets framtida utmaningar 
Jag har strävat efter att teckna fram bilden av en sexualsyn i Sverige under 
det senaste decenniet. Det som jag konstaterar är att jag trots användningen 
av begreppet sexualsyn i singular inte kan hävda att det råder en enda sex-
ualsyn. Det vore inte bara inkorrekt utan också orättvist mot alla de perso-
ner, organisationer och verksamheter som bidragit med mitt empiriska un-
derlag.  
 Återkommande tendenser är synliga i avhandlingens empiri. Ungas 
sexualitet relateras oftast till risker och faror. Njutningen är en i regel från-
varande aspekt av den mänskliga sexualiteten. Stora delar av innehållet i 
sexualundervisningen definieras av professionella aktörer på expert- och 
elitnivå, inte sällan med en politiskt motiverad eller idédriven agenda. Det 
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sistnämnda inbegriper en maktdimension och en bestående disciplinerings-
mekanism i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer, en fråga 
som måste analyseras vidare då den rör sexualitet, en intim och väsentlig 
del av ungas liv och utveckling.  

Jag har under arbetets gång burit med mig en rad retoriska frågor som 
tyvärr inte platsar särskilt väl i akademiskt arbete. En fråga som ofta åter-
kommit är vad de premisser som sexualundervisningen bygger på – sam-
hällets disciplinerande kraft utifrån dess idé om åtgärdskrävande socio-sex-
uella problem – gör med de unga som förnimmer sin längtan och lust så 
pass starkt att varningar för pornografi, krav på samtycke utan att det för-
klaras närmare eller allmänt begränsande normer utifrån ens kön, sexuella 
läggning eller funktionalitet gör med en. Hur kan samhället därtill bekräfta 
ungas egna känslor, tankar och strävanden? Hur kan alla de yrkesverk-
samma som dagligen möter unga förberedas på att ge unga det de behöver 
utan att man enbart blir ett verktyg för samhällets vilja att lösa socio-sexu-
ella problem?  

Samtidigt finns det givetvis problem att lösa. I det här läget är det 
därför på sin plats att i ett av den här avhandlingens sista ögonblick även 
uppehålla sig vid avhandlingens relevans för det sociala arbetet. Den rå-
dande sexualsynen blottlägger nämligen samhällets syn på sexualitet och 
därigenom vad som är att anse som just vår tids socio-sexuella problem i 
behov av samhälleliga åtgärder. Skolans och det sociala arbetes roll är 
centralt i att lösa problem där problem ska lösas och att hitta verktyg att 
rikta insatserna med hög grad av träffsäkerhet. 

Historiskt sett gick socialt arbete och skola hand i hand, med målet 
att göra livet drägligt för barn och unga, stärka deras hälsa och bidra till 
deras fostran.  På så sätt blev skolan den första arenan i samhället att upp-
märksamma och lösa sociala problem. Målsättningen var enligt Bengtsson 
Lewin (2005) att främja individens möjligheter till både överlevnad och ett 
gott liv. Men det handlade också om nationen, välfärdsstaten och den för 
ändamålet nödvändiga gemensamma värdegrunden (Sandin, 2003).  

Skolan och dess skolhälso- och elevvård fick med tiden ett avgränsat 
ansvar att ta hand om landets yngsta medborgare, familjepolitiken blev en 
fråga för samhället och barnet symboliserade framtiden. Skolan med sitt 
ansvar och sociala arbete blev samtidigt en samhällsaktör med makt, vars 
mål blev att se till samhällets fortlevnad och stabilitet. Dessa mål uttrycks 
idag genom faktorer som det råder enighet men också oenighet kring och 
det är vad avhandlingen visar. En rad mer eller mindre detaljerade frågor, 
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aspekter i synen på unga och sexualitet, definierar skolans och särskilt den 
moderna elevhälsans, men också det sociala arbetets framtida relationer till 
ungas socio-sexuella problem. Det sociala arbetet knoppades under årens 
gång av och blev en egen samhällsaktör som jag menar är en viktig partner 
i skolans arbete med frågor som rör unga och sexualitet. Jag vill därför av-
sluta denna avhandling med att betona, att en gång för alla slå fast att unga 
och sexualitet är en fråga för socialt arbete. Jag hävdar att jag har gjort det 
tydligt i avhandlingen och jag ser en stor potential i att skola och socialt 
arbete utvecklar sin samverkan gällande unga och sexualitet. Även forsk-
ningen behöver rikta ljuset mot skolans sociala arbete och även sexualun-
dervisningen som en viktig del av det, vilket hittills är ett område med be-
gränsad kunskap. 

För framtidens forskning vill jag därför påminna om att det finns en 
rad specifika framtidsfrågor som alltjämt kräver mer kunskap. Hit räknas 
ungas relation till den digitala världens utveckling i allmänhet och dess sex-
uella utbud i synnerhet. Här är pornografi blott en del. Även samtycke-
simplementeringen kräver fördjupade kunskaper om hur samtycke kan 
kommuniceras och tränas i praktiska kontexter. Hit räknas vidare begrän-
sande samhällsnormer som i förlängningen riskerar att befästa eller skapa 
nya problem för en rad ungdomsgrupper som unga kvinnor, hbtqi-personer 
och särskilt unga transpersoner och icke-binära eller unga med olika former 
av funktionsnedsättningar och normbrytande funktionalitet.  

Men, den stora frågan i avhandlingen är samhällets disciplinering av 
ungas sexualitet och hur den kan analyseras på ett sätt som ger såväl sam-
hälle som unga själva mer kunskap och färdighet att åtnjuta en sexualitet så 
fri som möjligt från begränsande maktutövanden och kontroll samt insikter 
om vilket slags vetande som är nödvändigt för att förebygga socio-sexuella 
problem eller för den delen ökan samhällsmedborgarnas välbefinnande.  

Slutorden i den här avhandlingen avspeglar en aktivistisk dimension 
av ett så enkelt skäl att mitt forskningsintresse är sprunget ur sexualpolitisk 
aktivism. Jag menar att all forskning har en aktivistisk dimension, vilket två 
under det gångna decenniet publicerade avhandlingar visar är fullt möjligt 
(Hansen, 2019; Mery Karlsson, 2020). Jag drivs i själva verket av en passion 
och en vilja att förändra världen – jag vill häri se mig själv som en enabler 
(Kara, 2018). Den här avhandlingen är ett bidrag i den här strävan. 
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