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Abstract 

Isberg, Robert & Karlsson, Carina. (HT, 2008). En trekant?– En kvalitativ studie om medias 

eventuella påverkan på ungdomars attityder till sexualitet, intimitet, relationer, manlighet och 

kvinnlighet. Högskolan i Halmstad. Simon Lindgren (2005) menar att vi allt mer tar till oss 

och tolkar vår verklighet genom media, den uttrycker liksom bidrar till formandet av våra 

attityder, tankar och livsstilar. Sexualitet, intima relationer, kvinnlighet och manlighet tänker 

och uttrycker vi inte helt individuellt. Utan samhället har normer och regler som formar vårt 

sexuella beteende och våra önskningar (Hedmius, 2000). Vårt syfte med studien är att lyfta 

fram om den kunskap som förmedlas via media till ungdomar påverkar dessa ungdomars 

tankar och attityder till sexualitet, intimitet, relationer, manlighet och kvinnlighet. Studiens 

frågeställning lyder: Finns det tydliga kopplingar mellan ungdomars tankar och attityder 

kring sexualitet, intima relationer, manlighet och kvinnlighet, och medias presentationer av 

sexualitet, intima relationer, manlighet och kvinnlighet? För att avgränsa studien har vi valt 

medieutbudet från Veckorevyn, Slitz, Tv3, Tv4 och kanal 5. Studiens empiriska material har 

samlats in via fyra fokusgrupper med ungdomar i artonårsåldern. Vi har bland andra valt Peter 

L. Berger och Thomas Luckmans (2003) socialisationsteori och Yvonne Hirdmans (2004) 

genuskontrakt som analysverktyg. Vårt resultat visar att medias presentationer av manlighet, 

kvinnlighet, sexualitet och intima relationer påverkar ungdomarna. Media som vi tagit del av 

upprätthåller ofta traditionella föreställningar, som bidrar till formandet av tankar och 

attityder kring sexualitet, manlighet och kvinnlighet. Dock påverkar nog även andra 

socialisationsagenter ungdomarna, så som familj, kompisar och skola.  
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Abstract 

Isberg, Robert & Karlsson, Carina. (WT, 2008). A threesome? – A qualitative study of the 

media’s possible influence on young people’s attitudes towards sexuality, intimacy, 

relationships, masculinity and femininity. University of Halmstad. Simon Lindgren (2005) is 

of the opinion that we increasingly absorb and interpret our reality through media, it expresses 

as well as contributes to the shape of our outlook, thoughts and way of life. We do not express 

our sexuality, intimate relationships, femininity and masculinity entirely individually. Society 

has norms and rules, which shape our sexual behaviour and our desires (Hedmius, 2000). The 

object with this study is to discuss whether the information conveyed via the media is 

affecting these young people’s thoughts and attitudes towards sexuality, intimacy, 

relationships, masculinity and femininity. The study’s question at issue is as follows: Are 

there palpable connections between young people’s thoughts and attitudes towards sexuality, 

intimate relationships, masculinity and femininity, and presentations of sexuality, intimate 

relationships, masculinity and femininity in media? In order to focus the study we have 

chosen the media from Veckorevyn, Slitz, Tv3, Tv4 and Kanal 5. The study’s empirical 

material has been gathered from four focus groups of young people of around the age of 

eighteen. We have, among others, chosen Peter L. Berger and Thomas Luckman’s (2003) 

socialisation theory and Yvonne Hirdman’s (2004) genus contract as analysis tools. Our result 

shows that a media presentation of masculinity, femininity, sexuality and intimate 

relationships affects the youths. The media that we have taken part of, often maintain 

traditional imaginations, which contribute to shape the thoughts and attitudes regarding 

sexuality, masculinity and femininity. However are family, friends and school social agents 

who probably also have an affect on the youths.    
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Förord 

Vi vill ta detta tillfälle till att tacka alla de tjejer och killar som frivilligt valde att på raster och 

håltimmar under deras skoldag delta i vår undersökning. De visade stort engagemang genom 

att hjälpa oss att ordna lokaler som vi kunde vistas i under fokusgrupperna. Och även lärare på 

skolan som vi besökte visade intresse och bidrog betydligt till att studien kunde genomföras, 

vilket vi är väldigt tacksamma över. Vi vill också tacka vår handledare Åke Nilsén, som hjälpt 

oss med sina åsikter och tankar när vi själva blivit allt för förblindade av vårt arbete, och även 

ett stort tack till Ove Svensson. Avslutningsvis vill vi ta detta tillfälle till att tacka våra 

familjer och vänner som har varit förstående, då den här studien upptagit större delen av vår 

vakna tid.  
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1. Inledning och problemformulering 
 

”Var helst två människor är tillsammans sexuellt är samhället med som en tredje part” 

(Hedmius, 2000:12). Detta citat antyder att sexualitet och intima relationer är något som 

individen inte tänker om, och uttrycker helt individuellt. Utan vi påverkas av vårt samhälle 

och omgivningen. Gisela Hedmius (2000) menar att varje samhälle har normer och regler som 

styr vårt sexuella beteende och formar individens önskningar.1  

 

Media har blivit en allt större och mer betydande del i vårt samhälle. Vi tar del av och 

upplever allt mer av vår verklighet via tv, tidningar och internet. Simon Lindgren (2005) 

menar att vi präglas allt mer av media, och att vi tar till oss och tolkar vår verklighet genom 

den. Den ger oss kunskap om oss själva och uttrycker liksom bidrar till formandet av 

människors attityder, tankar, drömmar och livsstilar. Vi uppfattar verkligheten genom att vi 

skapar och upprätthåller denna verklighet genom sociala processer. Kunskap skapas i sociala 

interaktioner, vilket bygger upp gemensamma sanningar. Tv och tidningar kan ses som en del 

av denna sociala process, som skapar, reproducerar och upprätthåller det som tas för verkligt 

och sant. Media uttrycker ett stort antal människors tankar, drömmar och önskningar, 

samtidigt som dessa påverkar människors tankar, drömmar och önskningar. Alltså individer 

både konstrueras av, och konstruerar det som media presenterar.2  Därför finner vi det 

intressant att i den här studien belysa ungdomars tankar, attityder och föreställningar kring 

sexualitet, intimitet, relationer, manlighet och kvinnlighet. Finns det tydliga kopplingar till 

vad media presenterar för bilder av sexualitet, kvinnlighet, manlighet och intima relationer, 

och ungdomars tankar och attityder kring dessa? Detta ska vi med den här studien försöka 

besvara.  

1.1 Syfte 
Syftet med den här studien är att lyfta fram media som socialisationsagent, då vår 

utgångspunkt är att media bidrar till formandet av normer, värderingar och attityder. Vi 

kommer att undersöka medias prägling på ungdomars tankar kring sexualitet, intima 

relationer, kvinnlighet och manlighet. Syftet är alltså inte att klargöra hur mycket media bidrar 

till formandet av normer, värderingar och attityder utan enbart synliggöra den påverkan som 

media kan ha som socialisationsagent för ungdomar och dess tankar och attityder kring 

                                                
1 Hedmius (2000) s. 13, 24 
2 Lindgren (2005) s. 9,54-55 
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sexualitet, intima relationer, manlighet och kvinnlighet. För att avgränsa studien, gick vi ut 

och frågade ett tiotal ungdomar, både killar och tjejer om vilka tidningar de läser och tv- 

kanaler de tar mest del av. Svaret var Veckorevyn, Slitz och tv- utbudet från tv3, tv4 och 

kanal 5. Därför har vi gjort enstaka nerslag i just de tidningar och tv- kanaler, samt tagit del av 

tidigare studier som undersökt denna medias presentation av kvinnlighet, manlighet, 

sexualitet och intima relationer. Detta för att få en bild av vilka bilder och texter ungdomar 

idag tar del av. Ytterligare en avgränsning vi valt att göra är att genomföra fyra fokusgrupper 

med artonåriga ungdomar. Och när vi i detta arbete talar om sexualitet utgår vi ifrån en 

heterosexualitet, då vi låtit våra ungdomars diskussioner styra vad som innefattar begreppet 

sexualitet i den här studien. De associerade även sexualitet till sex och fysisk och emotionell 

attraktion. 

1.1.1 Frågeställning 
• Finns det tydliga kopplingar mellan ungdomars tankar och attityder kring sexualitet, 

intima relationer, manlighet och kvinnlighet, och medias presentationer av sexualitet, 

intima relationer, manlighet och kvinnlighet? 

1.2 Fortsatt disposition  
Kapitel 2: I detta kapitel presenteras kortfattat en historik kring sexualitet, kön och intima 

relationer. Och vi presenterar den media som vi utgått ifrån i den här studien, samt tidigare 

forskning.  

Kapitel 3: Här presenteras de teoretiska utgångspunkterna, som ligger till grund för analysen 

av vårt empiriska material.  

Kapitel 4: Här kan ni läsa vilka metoder som använts och hur undersökningen genomförts, 

bearbetats och analyserats.  

Kapitel 5: Detta kapitel inleds med att kortfattat presentera de fyra fokusgrupper som det 

empiriska materialet är inhämtat ifrån, vilket sedan följs av ett sammanflätat resultat och 

analys, och avslutas med en sammanfattning av resultat och analys.  

Kapitel 6: Här framförs bland annat tankar kring metodval och resultatets relevans.  

Kapitel 7: Referenslista, för den som är intresserad att fördjupa sig i den litteratur som 

använts. Bilagor bestå av två bilder och orden som användes som utgångspunkt i 

diskussionerna i fokusgrupperna. Dessa hittar du allra sist i arbetet. 
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2. Bakgrund 

 

2.1 Massmedias betydelse och utveckling 
Anthony Giddens (2003) menar att massmedia är en betydande del i det moderna samhället, 

och består bland annat av dagstidningar, veckotidningar, tv, radio, bio, video och dvd. Vidare 

menar Giddens (2003) att dessa når ut till en stor publik och den påverkar vår vardag i stor 

utsträckning. Enligt Giddens (2003) är massmedier exempel på så kallade 

socialisationsagenter, som förmedlar till individen de normer, värderingar och uppfattningar 

som skapas, upprätthålls och förändras i ett specifikt samhälle och i en given kultur.3 Enligt 

Simon Lindgren (2005) präglas vi allt mer av media. Den ger oss kunskap om oss själva och 

uttrycker liksom bidrar till formandet av individers attityder, tankar, drömmar och livsstilar. 

Lindgren anser att kunskap skapas i sociala interaktioner, vilket bygger upp gemensamma 

sanningar. Vidare menar han att tv och tidningar kan ses som en del av denna sociala process, 

som skapar, reproducerar och upprätthåller det som tas för verkligt och sant.4 

 

Tidningar var den första viktiga formen av massmedia, och den har fortfarande betydelse även 

om tv, radio och internet delvis ersatt dem. Och enligt Giddens (2003) har tv- media 

genomgått en av de viktigaste förändringarna av media som skett under de senaste femtio åren. 

Han menar att om trenden håller i sig kommer ett barn som föds idag att vid arton års ålder 

igenomsnitt bortsett ifrån sömn ägna mer tid åt tv- konsumtion än någon annan aktivitet. Och 

idag finns det en tv- apparat i praktiskt taget varje hushåll. I Sverige är det lika stor andel 

kvinnor som män som konsumerar dessa medier. Och yngre individer spenderar mer tid 

framför tv: n jämfört med äldre. Allt sedan 1980-talet har tv-tittandet ökat i Sverige och med 

satellit och kabel- tv kan vi i dag ta del av nästan oändligt mycket media, där till kommer 

möjligheterna som internet bidragit med.5 Med tanke på den här utvecklingen kan det tänkas 

att tv-media fått en allt betydelsefullare faktor som socialisationsagent än någonsin tidigare. 

 

Såpoperan är en av de mest populära tv- genrerna, menar Giddens (2003). En såpopera bygger 

på att varje avsnitt har ett abrupt slut, precis då det är på väg att hända något viktigt. Detta 

håller kvar publiken till nästa avsnitt som slutar precis som förra avsnittet lika abrupt. Det 

grundläggande draget i såpoperan är att det kräver ett regelbundet tittande, menar Giddens 
                                                
3 Giddens (2003) s. 42-43, 411 
4 Lindgren (2005) s. 9,54-55 
5 Giddens (2003) s. 386- 388 
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(2003). Den här genren förutsätter en historia som publiken känner till, och rollkaraktärerna 

måste också vara bekanta för att publiken ska kunna identifiera sig med dem. Såpoperans 

popularitet ges olika förklaringar men enligt Giddens (2003) är den mest troliga tolkningen att 

dessa typer av program tar upp universella delar av det personliga och emotionella livet. Och 

en del tittare kanske rent av kan hämta råd och tröst, eller kreativ syn på sitt eget liv.6  

2.2 Sexualitet, kön och intima relationer 
Enligt Pia Laskar (2005) var filosofen Aristoteles [384-322 f. kr.] en av de första i europeisk 

kulturtradition som skrev om sexualitet. Han menade enligt Laskar (2005) att fortplantningen 

är både hos djur och hos människor medvetet eller omedvetet ändamålsbestämt. 

Fortplantningen ansågs naturlig, av naturen given mellan man och kvinna. Den sexuella 

njutningen sågs som en belöning, så att människor skulle vilja alstra barn. Enligt Laskar (2005) 

växte det fram på 1200-talet idéer om att begäret skulle kontrolleras genom människans 

intellekt. Gud hade gett människorna ett sexuellt begär för att fortplanta sig. Detta var den 

goda sexualiteten, att förlusta sig för nöjes skull ansågs irrationellt, onaturligt och syndigt. 

Enligt Laskar (2005) kan man i sexhandböcker från 1800-tal fram till 1920-talet betrakta 

åsikter om att människor skulle genom förnuftet kontrollera sina begär.7  

 

Enligt Johansson och Lalander (2003) ansåg Michel Foucault att i det moderna samhället har 

det växt fram en sexualitetskontroll. Uppfattningar om vad som kan ses som normal 

respektive onormal sexualitet, internaliserar individen. Genom att offentliggöra sexualiteten 

via tidningsartiklar, vetenskapliga artiklar, film och tv möjliggörs en form av kontroll och 

övervakning. De menar vidare att Foucault ansåg att det är en paradox, att något som görs i 

liberala syften, till exempel sexualupplysningen i skolorna, även ger möjligheter till en ökad 

kontroll och diskurser som människor internaliserar och tar för givna och sanna.8  Enligt 

Anthony Giddens (2003) styrde kyrkan och religionen länge västerländska människors 

förhållningssätt till sexualitet och relationer, där sexuella aktiviteter ansågs enbart vara en del 

av äktenskapet mellan man och kvinna, och som främsta syfte att alstra barn.9   

 

Laskar (2005) menar att under antiken och fram till 1700-talet ansågs kvinnor och mäns 

kroppar befinna sig i olika stadier av fulländning, dock endast gradskillnader och inte 

                                                
6 Ibid. s. 391 
7 Laskar (2005) s. 49-50 
8 Johansson & Lalander (2003) s.9-10 
9 Giddens (2003) s. 130 
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artskillnader. Men på 1600-talet började man, enligt Laskar (2005) tala om kvinnor och män 

som två helt olika kön.10  Enligt Giddens (2003) ersattes under 1800-talet den religiösa synen 

på sexualitet med en medicinsk, men det rådde fortfarande strikta uppfattningar om sexualitet 

och intima relationer. Kvinnor betraktades som antingen anständiga eller oanständiga. De 

anständiga ansågs likgiltiga till sex, och såg det enbart som en plikt, medens frigjorda och 

prostituerade kvinnor ansågs oanständiga. Enligt Giddens (2003) lever sådana traditionella 

uppfattningar sida vid sida med dagens mer liberala åsikter. Idag är sexuella kontakter utanför 

äktenskapets ramar mer tillåtna. Det visar sig inte minst på biografer och på tv, då det kan 

visas sexscener som tidigare varit fullständigt otänkbart.11  

 

Johansson och Lalander (2003) menar att samtidigt som det finns en bild av att ungdomars 

tankar kring och erfarenheter av sexualitet idag präglas av experimenterande och stor frihet, 

finns det fortfarande värderingar och normer som begränsar och försvårar en fri sexualitet på 

lika villkor mellan män och kvinnor. Det har visat sig att unga kvinnor lärt sig underordna sig 

unga mäns begär och sexuella behov. Den unga kvinnans sexualitet blir därmed en spegelbild 

och bekräftelse av mannens blick. Unga män framställs ofta som sexuella aktörer, och att de 

skulle vara mer bekväma med sina kroppar och sin sexualitet än unga kvinnor. Johansson och 

Lalander (2003) menar att även unga män upplever osäkerhet, sexuell sårbarhet och 

känslighet. 12 

 

Enligt Johansson och Lalander (2003) anser Anthony Giddens att unga människor skapar sig 

egna modeller för hur de ska förhålla sig till sexualitet och samlevnad. Dock sker det inom de 

ramar som reproduceras i samhället, menar Giddens enligt Johansson och Lalander (2003). 

Vidare menar Johansson och Lalander (2003) att ungdomar idag befinner sig i ett 

spänningsfält mellan en strikt sexualmoral och frigjordhet, mellan könsförtryck och jämlikhet. 

I detta avseende kan medias roll vara såväl konserverande som öppnande. Där nya idéer och 

ideal slåss mot gamla och traditionella värderingar och normer.13  

                                                
10 Laskar (2005) s. 52 
11 Giddens (2003) s. 131-133 
12 Johansson & Lalander (2003) s. 11-13 
13 Johansson & Lalander (2003) s. 14-18 
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2.3 Teoretisk bakgrund 

2.3.1 Veckorevyn 
Veckorevyn är en tidning som innehåller ca 100 sidor, och riktar sig till unga kvinnor mellan 

18- 25 år.  Sjuttitvå procent av läsarna uppges vara tjejer och tjugoåtta procent uppges vara 

killar. Tidningen har ca 55 000 köpare, varav genererar 272 000 läsare per nummer. 

Veckorevyn har varit en del av tidningsutbudet i Sverige sedan 1935, och grundades av Albert 

Bonnier. Från början var veckorevyn en månadstidning för hela familjen, men på 40- och 50-

talet förvandlades tidningen till en novelltidning, för att under 60- och 70-talet åter igen bli en 

ungdomlig familjetidning. Från 1977 har veckorevyn varit en ungdomstidning, och den 

kommer ut varannan vecka. Veckorevyn skriver om saker som de anser att läsaren vill ha, 

exempelvis unga kvinnors rättigheter, möjligheter till jobb och utbildning, kläder, smink, 

relationer, sex, kändisar, utseende, mens, samlagssmärtor och bröst.14  

 

Anja Hirdman har i Tilltalande bilder - genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib 

aktuellt (2001) analyserat hur kvinnor och män framställs och hur kvinnlighet och manlighet 

konstrueras genom tidskrifterna Veckorevyn och Fib aktuellt. Hirdman menar att Veckorevyn 

har en undervisande karaktär, och menar att kvinnlighet är något som måste läras ut. 

Tidningen intar en auktoritär position i förhållande till läsarna genom att bli som 

en ”storasyster”, som guidar läsaren till att bli kvinna, och förbli det. Det är kvinnan som är 

huvudpersonen, hennes kropp, kläder, smink osv. Hirdman menar att tidningen är uppbyggd 

på två premisser, nämligen att kvinnlighet är en konst som måste läras ut, och att kvinnlighet 

legitimeras i relation till andra. Tidningen framställer män som en central del i läsarens liv. 

Det är i relation till män som kvinnor får självförtroende och status, och banden till män är 

viktigare än banden till kvinnor. I Veckorevyn framställs relationer mellan kvinnor med 

rivalitet, menar Hirdman.15  

 

Veronica Ahlqvist (2002) menar att i Veckorevyn kopplar man mer ihop sex med 

parrelationer, och det är emotionella och intellektuella relationen till partnern som betonas. På 

omslaget poserar ofta en eller flera kvinnor, iklädda trendiga kläder, leende och välsminkade. 

Ibland liknar tidningsomslagen Slitz omslag, då tjejerna är lättklädda. Rubriker på omslaget 

handlar inte sällan om sex och relationer. I Veckorevyn kopplas sex till penetration, och den 

                                                
14http://www.veckorevyn.com/veckorevyn/vanliga-fragor/ 
  
15 Hirdman (2001) 
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kvinnliga orgasmen framställs som ett tecken på att mannen är en bra älskare. Oralsex ses 

som något naturligt och självklart i tidningen.16  

 

Heterosexualitet förespråkas, även om homosexualitet framställs som något naturligt. 

Tidningen betonar vikten av kärlek och kemi i relationerna, samt tilltalande personlighet för 

att sexet ska vara bra. Tjejerna uppmanas till att öka sin sexuella lust, men samtidigt 

vara ”lagom” och ”normala”. Enligt Veckorevyn är tjejer av naturen inte vulgära och framåt, 

utan snarare blygsamma, och det är tjejen som framställs som seriös, och killen framställs ha 

stort sexbegär. Kvinnan ska stå för den erotiska kryddan i förhållandet, och de förväntas 

samtidigt rannsaka sig själva, se sina brister och försöka förändra sig. Killarna betraktas som 

opåverkbara med gott självförtroende och tidningen idealiserar mannen. Han får inte vara för 

intim med killkompisar, vara barnslig, titta på porr, samt vara dålig på hushållssysslor. 

Oattraktiva kvinnor framställs som grova i munnen och rätt fram när de visar intresse för en 

kille.17  

 

Singelkvinnan förväntas vara på jakt hela tiden, för att hon förväntas vilja ha en relation, och 

detta ifrågasätts sällan i Veckorevyn, menar Ahlqvist (2002). I tidningen ger man biologiska 

förklaringar på kvinnor och mäns brister, möjligheter och behov. Människors beteenden 

hänvisas inte sällan till forntidsmänniskan och djuriskhet. Det biologiska könet förklaras som 

orsaker till att kvinnor och män utvecklar olika egenskaper och beteenden. Mäns sexualdrift 

beskrivs som starkare än kvinnans, vilket ses som naturligt. Den manliga sexualiteten 

framställs som norm. Den ”goda” kvinnliga sexualiteten sammankopplas med att hon bör ta 

ansvar för att inte utsätta mannen för frestelser. Det framställs som självklart att kvinnan kan, 

vill och bör bejaka sin sexualitet. Läsarna uppmanas att ta ansvar för att inte bli gravida, 

våldtagna, samt att inte ha sex med personer de inte är kära i.18   

2.3.2 Slitz 
Slitz är en tidning som riktar sig till män mellan 18-35 år. Tidningen säljer ca 58 300 

exemplar varje månad, varav genererar ca 207 000 läsare (uppgifter från 2007)19. Den 

innehåller ca 115 -140 sidor, och sjutton procent av läsarna uppges vara kvinnor. Enligt en 

diskursanalysstudie av fem nummer av tidningen Slitz 2001, uppger Veronica Ahlqvist (2002) 

                                                
16 Ahlqvist (2002) 
17  ibid. 
18 ibid. 
19 http://www.slitz.se/magasinet/omslitz/  
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att tidningen fixerar vid vissa kroppsdelar, så som bröst och penis. Det kvinnliga könsorganet 

talas det väldigt lite om, och om det talas om det, är det inte i positiva ordalag. Sex- akten är 

först och främst en manlig njutning, och att få sex så ofta som möjligt, med så många och 

snygga tjejer som möjligt, är ett mål i Slitz värld. Kvinnliga orgasmen kopplas samman med 

mannens skicklighet som älskare, och sex framställs i huvudsak som prestation. Under sex- 

akten förväntas mannen vara den som styr händelseförloppet och kvinnan är passiv. Enligt 

Ahlqvist (2002) ”bör” kvinnan uppfylla mannens alla sexuella önskemål.  Killen använder 

tjejens kropp enbart för sitt eget sexuella syfte, och det är mannen som avgör vad som är bra 

eller dåligt, rätt eller fel i sexlivet. En tjej kan ge förslag rörande sex i relationen, men aldrig 

bestämma över mannen. Slitz uppmanar sällan sina läsare till att diskutera sexlivet 

tillsammans med sin partner, utan det är mannens behov som ska eftersträvas och vara 

önskvärt. Tidningen målar upp stereotypa bilder av dåliga kvinnor och män, och idealbilder 

om hur en lycklig individ ska vara.20  

 

Slitz förutsätter en heterosexualitet, och att den är naturlig och önskvärd. Enligt Ahlqvist 

(2002) visar tidningen vissa homofobiska drag, och nämns det homosexualitet, så är det 

knutet till skämt. Slitz presenterar en manlig sexualitet som är gränslös, erövrande och 

offensiv och nästan omöjlig att hämma. Ofta kopplas olikheterna mellan könen ihop med 

biologi, att olikheterna är naturliga. I tidningen hänvisar man till biologiska förklaringar av 

individens behov, brister och möjligheter. Det biologiska könet ses som avgörande för vilka 

egenskaper som en individ utvecklar, och Slitz förklarar dessutom beteendemönster utifrån 

biologiskt kön. Ahlqvist (2002) menar att det finns ett ideal om en jämställd sexualitet mellan 

könen, lika villkor oberoende av sexuell läggning, och jämställda sexuella relationer i största 

allmänhet. Dock menar hon att det fortfarande råder traditionella föreställningar kring kön, 

sexualitet och relationer. 21  

2.3.3 Våra reflektioner av utbudet på tv3, tv4 och kanal 5 
Vi har valt att göra några enstaka nedslag av teveutbudet från tv3, tv4 och kanal 5, eftersom 

det framkom i vår pilotstudie, då vi frågat ungdomar vilka tidningar och tv- kanaler de tar 

mest del av, samt att två tidigare studier22 styrker de svar vi fick i pilotstudien. Vi valde ut två 

dagar, den 10/11 och 11/11-2008. Den 10/11 tittade en av oss på tv3 och den andre på tv4, 

och den 11/11 tittade vi tillsammans på kanal 5. Även om vi har valt ut vissa dagar då vi 

                                                
20 Ahlqvist (2002) 
21 ibid.  
22 Nilsson, & Svensson (2006), Björkman & Nilsson (2006) 
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specifikt har tittat på tv för studiens syfte, kan vi inte helt och hållet bortse från intryck som vi 

fått av vårt privata tv-tittande. 

 

Vi reflekterade över att det övervägande presenteras heterosexualitet som något naturligt, då 

det enbart visades heterosexuella relationer. Manlighet framställdes ofta som väldigt sexuella 

och i vissa fall identifieras hela mannens personlighet med hans sexuella förmåga. Män 

framställdes som problemlösare och ofta som legitim auktoritet. Ofta visas stereotypa bilder 

av män som sportiga, atletiska, rationella, presterande och händiga. Attraktiva män framställs 

som vältränade, framgångsrika och åtrådda av kvinnor, medens den manliga nörden 

representerar snarare motsatsen. Vi reflekterade över att män som visades i modeprogram och 

som hade direkta kunskaper om mode och utseende, uppträde med flera stereotypa kvinnliga 

drag. Kvinnlighet är i flera serier och ”realityserie” förknippat med skönhet, utseendefixering, 

smink och mode. Dessutom visas kvinnlighet liktydigt med rivalitet mellan tjejer, de bråkar 

om mäns uppmärksamhet och positioneringar i tjejgruppen. Kärleksrelationer framställs som 

en betydligt stor del av framförallt kvinnors liv, men där relationer till andra kvinnor är 

ständigt problematisk, med avundsjuka, svek och skitsnack. Den intima relationen med män 

är naturlig och eftersträvandsvärd, men också fylld av svek och otrohet.   

 

Christina Malm är författaren till c- uppsatsen Fantastiska män och undergivna kvinnor: en 

innehållsanalys av könsroller i media (2007). I denna studie har hon analyserat könsrollerna i 

tv- serien OC. Hon menar att det är mer accepterat för män att inta mer traditionella kvinnliga 

egenskaper. Däremot är det inte accepterat för kvinnor i serien att närma sig traditionellt 

manliga egenskaper. Kvinnorna presenteras rätt enformigt, visserligen finns det nyanser av 

kvinnlighet men i det stora hela är hon undergiven mannen. Malm (2007) menar vidare att 

männen i serien är omvårdande och omhändertagande och därmed inneha mer traditionellt 

kvinnliga egenskaper. Samtidigt har männen i serien fortfarande traditionellt manliga 

egenskaper. Och detta är ett sätt att vidmakthålla den ojämlika könsordningen, menar 

författaren. Slutpoängen är att kvinnor i serien i större utsträckning är traditionellt kvinnliga, 

och männen har både traditionellt manliga och mer utvecklade traditionellt kvinnliga 

egenskaper.23    

                                                
23 Malm (2007) 
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2.4 Tidigare forskning 

2.4.1 Ungdomars sociosexuella utveckling 
Carolina Hejdenberg och Sandra Svantesson har i c- uppsatsstudien: Ménage á trois- hur än 

sexualitet yttrar sig, är samhället med på en kant. En studie av ungdomstidens sociosexuella 

utveckling (2006) studerat ur ett ungdomsperspektiv vilken betydelse olika 

socialisationsagenter (familj, kompisar, skola och media) har för betydelse för ungdomars 

socialisation, tankar och funderingar kring sexualitet. De genomförde en enkätundersökning, 

varav 71 niondeklassare fördelade på tre skolklasser deltog. Och en kompletterande 

gruppintervju genomfördes, där nio ungdomar av de svarande på enkäten deltog.  

 

Deras resultat visar att ur ungdomarnas synvinkel har de budskap de får till sig genom olika 

socialisationsagenter stor betydelse för dess syn på sin sexualitet och uttryckandet av den. Sex 

kärlek och attraktion var det som ungdomarna i störst utsträckning kopplade ihop med 

sexualitet. Ungdomarna uppger att kompisar, skola och media är den främsta källan till 

kunskap om sexualitet. En stor skillnad mellan killarna och tjejerna visade det sig i tankar 

kring omgivningens attityder till sexualitet, där tjejerna pekade på en ökad sexualisering i 

media, kränkande behandling och könsord. Och killarna ansåg att attityderna runt om kring 

dem var bra. De menar vidare att medias allt mer sexualiserade utbud, kompisar och skolans 

obligatoriska sexualundervisning skapar förutsättningar för en mer öppnare och tillåtande syn 

på sex. Och de menar genom Giddens resonemang att senmoderniteten har utvecklat en större 

acceptans för homosexualitet, vilket också ungdomarnas svar påvisade. Dock visade resultatet 

att killarna i betydligt större utsträckning uttryckte att homosexualitet är onormalt, vilket de 

tolkar som en ungdomskulturnorm som kan råda i den närmaste omgivningen.24   

2.4.2 Sekundärsocialisationsagenters påverkan på ungdomar 
Förstagångsväljare i Kalskrona- socialisationens betydelse för individen (2006) är en c- 

uppsats författade av Wille Kyrk och Daniel Persson. Deras syfte var att undersöka varifrån 

påverkan kommer ifrån, då förstagångsväljare ska till ett ställningstagande inför riksdagsvalet 

2006. De genomförde 21 semistrukturerade intervjuer, fördelade på två gymnasieskolor, där 

tolv deltagare var kvinnor och nio män.25 Studiens resultat visar att massmedia har betydelse 

och genomslagskraft på förstagångsväljare. Bland annat socialisationsagenter som media, 

vänner och skola är betydelsefulla för de intervjuade, då det handlar om dess påverkan på de 
                                                
24 Hejdenberg & Svantesson (2006) 
25Kyrk & Persson (2006)  
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intervjuades ställningstagande. Resultatet visar även att männen i större utsträckning än 

kvinnorna påverkas av media i deras ställningstagande. Däremot påverkas kvinnorna mer av 

familjen. När det handlar om att inte ta ställning, menar de att den primära socialisationen inte 

ensamt påverkat de intervjuade. Utan att det är ett samspel mellan familjens normer och 

värderingar i politiska frågor, och vänners åsikter och skolan som påverkar.26 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
26 Ibid. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

 

3.1 Socialisation 
Ett barn föds in i ett redan existerande samhälle, en objektiv verklighet med en redan 

existerande kultur, normer och värderingar. Barnet känner från början inte till denna 

verklighet, utan upptäcker den genom en process som kallas primär socialisation. Det är 

under denna process som barnet upptäcker världen och lär sig förstå kulturen och dess språk. 

Genom övervakning från signifikanta andra, som oftast består av föräldrar, syskon och andra 

närstående införlivas som oftast samhällets rådande normer, värderingar och uppfattningar. 

Sedan följer en livslång sekundär socialisation, genom sociala samspel med kompisar och 

institutioner lär sig individen sig nya regelverk och att dessa kan variera i olika grupper och 

sammanhang. Lite förenklat kan man säga att individen förvärvar rollspecifika kunskaper som 

ligger i linje med samhällets både uttalade och outtalade normer, som exempelvis könsroller. 

Pojkar och flickor lär sig på ett tidigt stadium att pojkar och flickor är olika. Hur dessa roller 

ska utföras varierar i olika samhällen och förändras genom tid. Genom sociala processer 

upprätthålls individens uppfattning om sig själv och andra, genom att förhålla sig till ett 

omgivande samhälle. Det viktigaste verktyget för att vidmakthålla en verklighet är genom 

samtal, att människor talar med varandra. Och ofta sker det outsagt, då man oftast inte direkt 

uttrycker verkligheten, utan det sker mot bakgrund av en värld som tas för given.27  

3.2 Media som socialisationsagent 
Jan- Erik Nordlund (1996) menar att barn och ungdomar påverkas allt mer av media, och den 

blir en allt mer betydelsefull socialisationsagent, då barn och ungdomar tar del av allt mer 

media. Barn i yngre åldrar har svårare att förhålla sig kritiskt till den media de tar del av, och 

vad dessa presenterar. Desto äldre du blir, desto mer har du förmågan att förstå skillnaden på 

vad som är verkligt och inte. Enligt Nordlund (1996) kan man med viss försiktighet säga att 

det finns samband mellan traditionella könsrollsframställningar i media och ungdomars 

önskningar av egenskaper hos en kommande partner. Vidare menar han att studier visar att 

flickor efterfrågar i större utsträckning inre egenskaper, som hjälpsamhet, naturlighet, humor 

och omtänksamhet. Och pojkar tenderar att i större utsträckning framhålla ett attraktivt 

utseende, men att med ökad ålder tenderar även pojkar att även framhålla inre egenskaper. 

Nordlund (1996) menar att tjejer tenderar att titta mer på program som har en vardaglig 

                                                
27 Berger & Luckman (2003) s. 154-182 
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karaktär, med relationer, kärlek och familjeliv. Killar däremot ser hellre program som 

innehåller spänning, action, sport och äventyr och program som innehåller kamratrelationer 

män emellan.  

 

Världen vi upplever har både en individuell dimension och en social dimension. Den 

sistnämnda är en förutsättning för att ett samhälle eller grupp ska uppstå och reproduceras. 

Den individuella dimensionen är nödvändig för att individer inte ska bli exakta kopior av 

varandra. Nordlund (1996) menar att effekten av en långvarig påverkan via upprepade 

ensidiga budskap i media kan innebära ett direkt formande av individers attityder, värderingar 

och normer. Media talar inte om för oss vad vi ska tycka eller tänka, utan snarare vad vi ska 

tycka eller tänka om för något. Om media tar upp ett och samma ämnesområde under en 

längre tid kan det ofta ge effekten att publikens uppmärksamhet för detta ämnesområde ökar 

och ger publiken intryck av att detta ämne har mycket stor betydelse.28    

3.3 Medial sexualitet 
Thomas Johansson (2005) menar att sexualisering innebär att de betydelser vi lärt oss tolka 

som sexuella tillförs någon eller något, med hjälp av gester, kläder eller blickar. Själva 

symbolismen är kopplad till ett visst kön (kvinnor), men också till en viss typ av kropp (smal, 

vältränad, storbystad) men även vissa åldrar. Det är framförallt till ett visst syfte som 

konsumtion, men också som tecken till och för aspekter av heterosexuell maskulinitet.  Det 

framställda feministiska perspektivet ska inte bara studeras som en symbolisk konstruktion av 

det kvinnliga, utan även som representationer för föreställningar om maskulin (hetero) 

sexualitet. Det är ju känt sedan länge att kvinnokroppen i bildmiljön betyder sex eller 

sexualitet, samtidigt som det som klassas som sexuellt subjekt i vår kultur är manligt. Alltså 

handlar sexualitet om maskulinitet men förkroppsligas av femininitet, i denna konstruerade 

relation mellan könen så ligger en symbolisk representation. Som representerar centrala delar 

av våra mediala uppfattningar och föreställningar om maskulin sexualitet. 29  

 

Maskulinitet har under lång tid inom feministisk forskning setts som en genomskinlig 

kategori och blivit definierad som överordnad i förhållande till kvinnor. Johansson (2005) 

menar att manlighet består i ett ständigt förhandlande, både med sig själv som man och med 

omgivningen. Även män exponeras som sexuella objekt i medier, och deras kroppar har 

                                                
28 Nordlund (1996) s. 131- 136 
29 Johansson ( 2005) s. 141-142 
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kommit att allt mer hamna i fokus. Mannen ska ha muskler, som exempelvis en vältränad 

mage, en så kallad ”tvättbräda”. Och att unga män har kommit att betrakta andra mäns 

kroppar, vilket är en relativt ny företeelse, enligt Johansson (2005).  Strävan efter perfektion 

kan bidra till att skapa ett behov av en ny maskulin yta. Specifika förväntningar läggs på män 

när det gäller sexuell kompetens och kunskap, medan kvinnors sexuella kunskap och 

erfarenheter har någon slags normativt dåligt beteende över sig. Män ska även veta och kunna 

sex och vara initiativtagare till sex, de är dem som alltid vill ha sex men får inte vara objekt 

för sexuellt begär. Där ska kvinnor inte män förmedla sexualitet och vara dem som blir 

begärda, även att kvinnor ska bära löften om sex där de främst ska vara en kropp upplevd och 

dömd av andra. Men den sexualiserade framställningen av det feminina som tillgänglighet, 

intimitet och underordning representerar inte bara patriarkal makt och begär. Utan utrycker 

även några av de motsättningar som fyller maskuliniteten, för maskulin sexualitet är symbol 

och naturaliserat i media och filmintriger och komedier och mycket mer att det intagit en 

status av ”det som bara är”.30   

3.4 Det stereotypa genuskontraktet 
”Mannen både förkroppsligar och förmedlar den stora världen. Hennes kontraktsstyrda 

utrymme gäller hela Hennes liv och varande. Hennes relation till Honom handlar om ALLT- 

för henne, om hela hennes värld.” (Hirdman, 2004:89) 

 

Yvonne Hirdman (2004) menar att tidigare i historien ansågs kvinnan vara en ofullständig 

man, men under 1800-talet började man allt tydligare betrakta man och kvinna som två helt 

olika kön, med motsatta egenskaper och uppgifter. Mannen ansågs ha egenskaper som styrka, 

förstånd, kontroll, aktivitet och moraliskt omdöme, och kvinnan det motsatta. Att vara man 

och förblir det kräver ett ständigt görande, så att mannen inte förlorar sin maskulinitet, och 

det är inte kvinnan som gör mannen, utan män görs till män i homosociala grupper. 

Grundantagandet att män och kvinnor besitter helt olika egenskaper och att dessa är biologiskt 

förankrade, lever fortfarande kvar menar Hirdman (2004). ”Att vara man är att inte vara 

kvinna” och ”att vara man är att vara normbärare”. Det genuskontraktet vill påpeka är att det 

finns ett strukturellt tvång och förpliktelser, skyldigheter, rättigheter som är nedärvt kulturellt, 

som båda könen tyngs under och bär gemensamt som inte är så lätt att bli av med. Och detta 

innebär även möjligheter till förhandlingar och förändringar. Att begreppsbinda orörligheten 

som präglat könens villkor, eller att bryta vad som har tillskrivits som orubbligt hos 

                                                
30 ibid. s. 142-144 
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kvinnoroller och mansroller. Det är för att förändra och se nya vägar samt utvidga utrymmet 

för ens handlingar som styr ens liv som kvinna o man.   

 

Den naturliga ordningen om hur han eller hon skapas är i gungning och ett nytt ljus kastas 

över den genuskonstruerade processen. Produktionen av genus sker nu i flera rum, han och 

hon skapas i sammanhang där det handlar om att bestämma eller bedöma personer eller 

människor som sort, art, samt väsen i olika situationer. Hirdman (2004) menar att genom att 

kvinnor kommit ut i det offentliga livet, och kan titulera sig som läkare, polis och brandman, 

har kvinnligheten förändrats till att inte enbart innehålla hemmets domän och de traditionella 

kvinnliga rollerna och egenskaperna. Därmed menar hon vidare att manligheten också 

förändras, då manlighet och kvinnlighet måste hållas åtskilda, de är ju två olika kön med olika 

egenskaper. Det formas mönster kring hur en tjej eller kille ska eller bör uppföra sig, se ut 

eller handla i olika situationer.31 

 

 
         

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
31 Hirdman (2004) s. 84-94, 202-203 



 17 

4. Metod 
 

4.1 Metodval 
Vi har valt att använda kvalitativ metod, då den bygger på samtal. Samtalet är en 

grundläggande form för samspel mellan människor, genom att tala med varandra får vi veta 

något om deras erfarenheter, känslor och tankar om den värld de lever i.32 Forskaren ska 

koncentrera sig på hur människor skapar det sociala livet. Det viktiga är hur människor tolkar 

världen och interagerar med varandra. Våra betydelser och tillskrivningar om verkligheten är 

inte statiska och inte heller universella. Därför bör forskaren vara en del av den verklighet 

som studeras.33 I vårt fall innebär detta att vi är en del av det samhälle som vår studie ingår i, 

och vi har erfarenheter om hur vi själva i vår ungdom förhöll oss till studiens problematik. 

Enligt Tim May (2001) hävdar en del att forskaren måste tillämpa hermeneutiska 

tolkningsmetoder. Alltså att inte distansera sig från studieobjektet, utan att det krävs att 

forskaren är ”engagerad” för att förmå att förstå det som studeras.34 Med en hermeneutisk 

tolkning menas att man tolkar meningen av en text, och finna en gemensam förståelse av en 

texts mening. Man avser att blottlägga den uttryckta meningen, för att upprätta gemensam 

förståelse av den egentliga meningen av texten. Tolkningen av en text sker genom tolkning av 

delar av texten, för att sedan tolka delarna utifrån textens helhet. Denna tolkningsmetod kallas 

den hermeneutiska cirkeln, och är i princip en oändlig process, men som upphör när man nått 

fram till en rimlig mening.35   

4.2 Vår Förförståelse 
Med förförståelse menar Nils Gilje och Harald Grimen (1992) att vi alla betraktar något 

fenomen utifrån vissa förutsättningar. Vi kan inte förstå vår verklighet utan några förutfattade 

föreställningar om denna verklighet. Vi möter aldrig världen som ett tomt blad, utan vi har en 

förutfattad uppfattning om det vi ser och studerar. När vi väljer att studera ett visst fenomen 

utgår vi från vissa idéer om vad vi ska se efter, utan sådana idéer så skulle våra 

undersökningar sakna riktning.36 Därför är det viktigt som forskare att presentera sin egen 

förförståelse för läsaren kring den studerade problematiken. Detta för att läsaren ska få en 

                                                
32 Kvale (1997) s. 13 
33 May (2001) s. 25 
34 ibid. s. 26 
35 Kvale (1997) s. 49-50 
36 Gilje & Grime (1992) s. 183 
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klarhet i med vilken blick forskaren tittar med, samt att medvetandegöra vår förförståelses 

påverkan på det analyserade materialet. 

 

Vi utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, vilket innebär att man anser att kunskap 

om världen alltid är kulturellt och historiskt präglad, och kunskap frambringas i social 

interaktion, samt att det finns ett samband mellan kunskap och sociala handlingar.37 Vi anser 

liksom Gisela Hedmius (2000) att sexualitet och hur intima relationer gestaltar sig och 

uppfattas är en social konstruktion. Detta innebär att samhällets och individers föreställningar 

om sexualitet och intima relationer vid en specifik tidpunkt i historien bestämmer hur 

individen vid samma tidpunkt förhåller sig till sin egen och andras intima relationer och 

sexualitet.38  

 

Vi hade en förförståelse av att ungdomarna och vi som forskare stod varandra närmare rent 

språkmässigt. Även om vi insåg att vi skulle anpassa vårt språk till att passa artonåringars 

språkbruk, så sade vår förförståelse att våra ordval inte skulle vara svåra att förstå innebörden 

av. När vi var i informanternas ålder så hade vi mycket funderingar kring sexualitet och 

intima relationer. Givetvis påverkades vi av både media, kompisar, sexualundervisningen i 

skolan, och i viss mån föräldrar och syskon. Media spelade en viktig roll för oss när det gällde 

olika tillvägagångssätt i kommunikationen i intima relationer. Hur ska man bete sig när man 

vill visa att man är intresserad av en person, och som man även känner sexuell lust till. 

Nervositeten var lika stor till agerandet inför samlaget som samlaget i sig. Föreställningar och 

förväntningar som vi byggde upp skapade också prestationskrav, både på oss själva och på 

partnern. Vi tänkte också i termer vad som är rätt och fel, där vi tog hjälp av både kompisar 

och media för att få en uppfattning om hur man ska uttrycka sexualitet på ”rätt” sätt. Media 

framställde som vi upplevde det, sexuella ideal som vi kände var en självklarhet att försöka 

leva upp till.  Dessa kunskaper som media presenterade bidrog både till en trygghet och till 

viss insikt, men satte också ramar för vad vi trodde det sexuella samspelet bör bestå av. Vår 

förförståelse kring denna problematik har påverkat oss, i dels vårt val av studieområde inför 

vårt uppsatsarbete, men också kan vi inte helt bortse ifrån den när vi tolkar vårt insamlade 

material.  Vår förförståelse präglas av tiden då vi var i våra informanters ålder, med en viss 

efterhandskonstruktion, och givetvis är vår förförståelse inte densamma för våra 

intervjupersoner som den var för oss.  

                                                
37 Lindgren (2005) s. 53-55 
38 Hedmius (2000) 
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4.3 Fokusgrupper 
Fokusgrupper består av en liten grupp, vanligtvis mellan sex till nio människor, som har 

sammanförts av forskaren. I gruppen diskuteras man kring ett specifikt ämne, då forskaren har 

för avsikt att studera attityder, åsikter, känslor och idéer inom gruppen. Fokusgrupper 

karaktäriseras av att forskaren introducerar ett påstående eller liknande för att ”fokusera” 

diskussionen, men forskaren behöver inte vara lika neutral som vid andra intervjutekniker. 

Och interaktionen inom gruppen är av stor vikt som medel för att hämta information. Den 

kollektiva synpunkten är viktigare än summan av de enskildas synpunkter.39 Vi har valt att 

genomföra fokusgrupperna genom att låta våra informanter diskutera deras tankar, attityder 

och åsikter kring utvalda ord och bilder. Vi funderade och övervägde vilka ord som vi ansåg 

var relevanta för vår studie, och vi kom fram till sju stycken ord och två bilder, som 

presenteras som bilaga 1 och 2. Vi hade i förväg tänkt att fokusgrupperna fick maximalt ta en 

timme, därför fick vi begränsa oss till enbart de ord och bilder vi valt. Vårt syfte med den här 

metoden var att vi ville få igång en diskussion i grupperna utifrån de valda orden och bilderna.       

4.4 Etiska överväganden 
Vi informerade våra informanter om vad studien kommer att handla om, utan att lägga alla 

korten på bordet, då vi inte i förväg ville påverka deras åsikter och tankar. Likaså informerade 

vi dem att de kommer att vara anonyma, genom att vi inte tänker låta någon annan än vi som 

forskare ta del av det inspelade materialet som spelades in under fokusgrupperna, och vi 

meddelade dem att ljudfilerna kommer att förstöras efter att uppsatsen blivit godkänd. Att vi 

inte kommer att uppge deras namn, vilken skola de går i, eller i vilken stad som studien 

genomförts i. De fick också information om att medverkan är helt frivillig, och att de när som 

helst kan avbryta medverkan, utan att uppge några skäll till detta.40  

 

Att genomföra en studie och låta ungdomar i grupp diskutera ett så känsligt ämne som 

sexualitet och intima relationer innebär vissa etiska överväganden. Ett problem som kan 

uppstå är om tankar, attityder och åsikter som kommit fram i fokusgrupperna förs vidare till 

personer som inte deltagit, då det kan leda till negativa konsekvenser för någon eller flera 

deltagare.41 Vi hoppas att vi kunnat minimera den risken genom att låta grupperna bestå av 

kompisgäng. Dessutom genomförde vi inte alla fokusgrupperna samma dag, vilket kan ha lett 

till att deltagare påverkat andra deltagare genom att berätta om diskussionsämnena i 

                                                
39 Denscombe (2000) s. 137-138 
40 Kvale (1997) s. 105-106 
41 ibid.  
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fokusgruppen. Detta kan ha påverkat de gruppdeltagare som deltog vid senare tillfälle, då 

flera av deltagarna är klasskamrater.  

4.5 Urval 
Genom en av oss privata kontakter kom vi i kontakt med en skolklass, som går tredje året på 

en gymnasieskola. Vi valde att genomföra fokusgrupperna med artonåringar, då vi ansåg att 

de förmodligen har ett lite mognare förhållningssätt till att tala om sexualitet och intima 

relationer. Och därmed inte uppleva det lika pinsamt som kanske en fjorton- femtonåring 

skulle uppleva det. Vi ansåg också att eventuellt stort bortfall kunde undvikas, då föräldrars 

godkännande måste ges om ungdomarna är under arton år. Vi lät intresserade elever själva 

konstruera ihop grupper, bestående av fyra till fem personer i vardera fyra grupper, två 

tjejgrupper och två grupper bestående av killar, och informanterna var vid intervjutillfällena i 

artonårsåldern. När vi väl skulle genomföra fokusgrupperna var det några ungdomar som inte 

dök upp på angiven tid och plats, vilket gjorde att grupperna inte blev av önskat antal. Den 

första gruppen bestod av fem tjejer, andra gruppen av fyra killar, den tredje av fyra tjejer och 

fjärde gruppen bestod av fem killar, där en av killarna avbröt medverkan efter en halvtimmes 

medverkan. 

4.6 Genomförande 
Efter att ha försökt via telefon komma i kontakt med ansvarig lärare för vår utvalda skolklass, 

valde vi att ta kontakt med läraren genom att besöka henne på skolan. Vi fick lov att 

presentera vad vår studie handlade om och fråga om ungdomarnas intresse till att medverka i 

fokusgrupper, då hela klassen var samlad inför en lektion. Därefter stannade vi kvar på skolan 

för att få kontakt med eventuellt intresserade ungdomar. Det visade sig att intresset i den 

tillfrågade klassen var ganska stort, vilket gjorde det ganska lätt att få ihop fyra grupper. 

Den första fokusgruppen genomfördes en vecka före den andra gruppen, och tredje och fjärde 

genomfördes ytterligare ett par dagar senare. Vi genomförde fokusgrupperna i lokaler på 

ungdomarnas skola, under skoltid på raster och håltimmar. Varje fokusgrupp varade mellan 

45- 55 minuter. Av de sju ord och bilderna som vi valde att basera våra fokusgruppers 

diskussioner utifrån, hade vi i förväg valt vilken ordningsföljd orden skulle presenteras för 

informanterna, och att bilderna skulle visas sist. Vissa av diskussionsorden upptog mer tid än 

andra ord, då ungdomarna helt enkelt hade mer att diskutera kring en del av de sju utvalda 

orden. Fokusgrupperna spelades in på en mp3- spelare, och under en fokusgrupp tog 

batterierna slut, vilket ledde till att ca fem minuters material gick förlorat, men till viss del har 

vi kunnat kompensera det med vårt minne om vad som sades. En lärare på skolan gav oss 
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tillträde till ett vilrum för genomförandet av fokusgrupperna, vilket killgrupperna 

genomfördes i. Däremot genomfördes tjejgrupperna i lokaler på skolan som tjejerna själva 

valde ut. 

 

Först lyssnade vi igenom vårt material ett par gånger. Därefter transkriberades det insamlade 

materialet ut på dator, så ordagrant som möjligt utan att göra texten osammanhängande och 

svårläslig, vilket betyder att vi har uteslutit dialekt och därmed i stora delar omformat texten 

från tal- till skriftspråk.  Påtagliga pauser och skratt har skrivits ut, och namn som nämnts 

under diskussionerna har ersatts med tre x. Vi har sedan valt ut delar ur materialet som vi 

ansett mest intressant i förhållande till vår frågeställning. Därefter har vi analyserat materialet 

utifrån valda teorier och begrepp.   

4.7 Metoddiskussion 
Vi anser att användning av kvalitativ metod har varit att föredra, då vi velat komma åt 

ungdomars tankar, åsikter och attityder om sexualitet, manlighet, kvinnlighet och intima 

relationer. Dock blir vårt resultat begränsat till en liten grupp ungdomar. Däremot anser vi att 

resultatet kan ha giltighet även i andra grupper av ungdomar, då de är en del av samma 

samhälle och ta del av samma media. Simon Lindgren (2005) menar att utvecklandet av en 

känsla av generationstillhörighet grundar sig inte på direkta interaktioner mellan individer. 

Utan är snarare ett resultat av att man utvecklat en gemensam referensram. Denna referensram 

skapas genom liknande upplevelser och tolkningar av verkligheten som bland annat 

presenteras i media.42 Därför kan man säga att en grupp individer från en och samma 

generation kan ha liknande uppfattningar om världen. Och delar den med andra grupper 

tillhörande samma generation i ett och samma samhälle. 

 

Vi valde att inte genomföra enskilda intervjuer med ungdomarna, då vi ansåg att det 

förmodligen skulle bli svårt för ungdomar att samtala enskilt med oss om ett så känsligt ämne 

som sexualitet. Vi hade kunnat välja gruppintervju som metod, men vi kom fram till att vi 

ville ha en diskussion mellan ungdomarna för att försöka få fram deras tankar, attityder och 

åsikter kring vårt valda ämnesområde. Därför kändes fokusgrupper som ett bra metodval för 

insamlandet av vårt empiriska material. Fokusgrupper anses i allmänhet vara en bra metod om 

man vill undersöka attityder, åsikter och tankar kring ett ämne som inte anses känsligt eller 

                                                
42 Lindgren (2005) s. 20 
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kontroversiellt.43 Eftersom sexualitet och intima relationer kan anses ingå i kategorin känsliga 

ämnen, kan man kanske ifrågasätta vårt val av metod. Vi funderade endel på detta, och kom 

fram till att genomföra fokusgrupperna med ungdomar som redan känner varandra. Vi lät dem 

själva konstruera ihop grupperna och uppmanade dem till att ingå i en grupp med deras 

kompisar, för att motverka att deltagarna skulle dra sig för att delge tankar och åsikter inom 

detta ämne. Det är också en fördel med tanke på konsekvenserna det kan föra med sig att ingå 

i en grupp, då medlemmar kan föra vidare information som sagt till andra utanför 

fokusgruppen. Med tanke på att de redan är vänner anser vi att denna risk inte är 

överhängande. Nackdelen med att låta personer som redan känner varandra, kan vara att de 

genom sin vänskap har format väldigt likvärdiga tankar, åsikter och attityder till ämnet, vilket 

kan ge liktydiga diskussioner som enbart existerar inom kompisgänget. Som alltid i grupper 

kan det förekomma att någon kommer mer till tals på bekostnad av någon annan, och att en 

som är utåtriktat får med sig andra i sina åsikter som den kanske inte skulle hålla med om i ett 

enskilt samtal. Vi upplevde att ungdomarna i grupperna vågade delge sina tankar och attityder, 

även om de kanske inte delades av alla i gruppen. Alla i grupperna deltog i diskussionerna, 

dock var de några som kom mer till tals än några andra i grupperna. 

 

Forskarens ålder, kön och etnicitet är enligt Martyn Denscombe (2000) också av stor 

betydelse när studien berör känsliga ämnen.44 Därför genomförde vi två fokusgrupper vardera, 

där grupperna inkluderat oss som forskare bestod av könshomogena grupper. Visserligen kan 

åldersskillnaderna ha påverkat, men vi tror att det kan ha underlättat för informanterna, då de 

var i grupp och därmed i numerärt överläge. Däremot kan det ha varit till nackdel för oss, då 

vår förförståelse kanske baseras på en allt för avlägsen tid som ungdomar i deras situation.    

 

Vi valde att genomföra fokusgrupperna med att lägga fram flera ord som utgångspunkt för 

diskussionerna. Vi ansåg att detta tillvägagångssätt nog skulle kunna leda till bra diskussioner 

och bidra till att inspirera ungdomarna. Vi valde att genomföra fokusgruppernas diskussioner 

genom att visa sju stycken ord, då ungdomarna diskuterade utifrån ett ord i taget (vilka ord 

och ordningsföljden visas i bilaga 1), och avslutade med att visa två bilder (visas i bilaga 2). 

Vi valde att visa ett ord i taget, på grund av att vi ansåg att vi genom det få ut maximalt kring 

varje ord. Vi ansåg att hade vi haft intervjufrågor så skulle diskussionerna i fokusgrupperna 

                                                
43 Denscombe (2000) s. 138 
44 ibid. s. 138-139 
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inte flyta lika lätt som om vi lade fram ord. Med det menar vi att med ord skulle vi inte styra 

ungdomarnas diskussioner lika mycket då de själva fick associera till orden.  

 

Vi har valt att spela in med mp3- spelare, då man kan spela in flera timmars material. Fördel 

med mp3- spelare är att det ofta är bättre ljudupptagning än med bandspelare. Ytterligare 

fördelar med att spela in är enligt Jan Trost (2005) att man slipper anteckna vad som sägs och 

att man som forskare kan ha fokus på diskussionerna och ha ögonkontakt med deltagarna. En 

annan fördel är att man kan i efterhand lyssna igenom materialet, och därmed inte riskera att 

glömma bort något som sagts. Att enbart förlita sig på minnet kan vara vanskligt. Dessutom är 

det en fördel med att lyssna igenom materialet och då upptäcka egna misstag som man kan 

dra lärdom av. Enligt Trost (2005), är en nackdel att det är väldigt tidskrävande att lyssna 

igenom materialet och skriva ut det, och kroppsspråk och minspel går förlorat. Trost (2005) 

menar att en del kan känna obehag över att bli inspelade på band, dock upplevde vi inte att 

ungdomarna kände så, och dessutom var spelaren väldigt liten och hördes inget, vilket gjorde 

att den knappt märktes av.45 Vi anser att det har varit till fördel att spela in diskussionerna på 

en mp3- spelare. Det var avslappnande, då vi inte behövde tänka på när bandet skulle tar slut, 

och det blev på så sätt inga störningsmoment. Ljudupptagningen blev väldigt bra, vilket 

underlättade när vi skulle skriva ut materialet, då det hördes tydligt vad alla sade. Och vi 

kunde mer aktivt ta del av diskussionerna och verkligen lyssna på vad ungdomarna 

diskuterade, utan att avbrytas med att anteckna. En nackdel som vi dock fick erfara, var att vid 

ett tillfälle tog batterierna slut, men då det enbart var de sista fem minuterna, anser vi inte att 

det har påverkat väldigt negativt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
45 Trost (2005) s. 53-54 
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5. Presentation och analys av vårt empiriska material 
 

5.1 Presentation av fokusgrupperna 
Fokusgrupp 1 (F1) bestod av fem tjejkompisar i artonårsåldern (varje person i gruppen har 

numrerats med ett nummer mellan 1- 5). Diskussionerna genomfördes i ett klassrum och vi 

satt på stolar i en ring mitt i rummet. Till en början var diskussionerna lite trevande och de 

frågade ”vill du att vi diskuterar det”? Genom att säga att de fick diskutera fritt utifrån vad 

orden fick dem att associera till, lättade det på stämningen och diskussionerna flöt på. Ena 

kommentaren ledde till en annan, de diskuterade fram till en samstämmighet och det verkade 

som att de tyckte det var roligt.  

 

De fyra killarna i grupp 2 (F2, numrerade 1-4) gav mig ett avslappnat intryck när vi gick in i 

rummet där diskussionen skulle äga rum. De tyckte om sofforna som fanns i rummet där de 

fick sitta, det märkte jag stärkte deras självkänsla och fick dem att slappna av ännu mer. När 

jag lade fram det första ordet så var de i full gång och jag behövde inte förklara de framlagda 

orden särskilt mycket. De gick väldigt djupt in i varje ord och alla fyra fick lika mycket tid till 

att lägga fram vad de tyckte, de avbröt inte varandra någon gång. De diskuterade väldigt öppet 

med varandra hela tiden, utan någon irritation dem emellan eller gentemot mig. 

 

Grupp 3 (F3, numrerade 1-4) bestod av fyra artonåriga tjejkompisar. I ett vilrum för 

skolelever på deras skola genomfördes diskussionerna, där vi satt som i en ring på stolar och 

bord. Den här gruppen kom igång direkt, redan vid visandet av första ordet och det var ibland 

svårt att avrunda för att gå vidare till nästa ord, då diskussionerna ständigt ledde in dem på 

nya tankar. Stämningen var god och vi skrattade mycket.   

 

De fem killarna i grupp 4 (F4, nummer 1-5) som vistades i rummet under vår sista fokusgrupp 

var lite mer tidspressade kändes det som ifrån min sida. Där en av dem gick efter en 

halvtimme då han hade lektion. Även här tyckte de om sofforna och att rummet var lagom 

stort. Denna grupp fick jag hjälpa lite mer på traven när det gällde orden, jag ställde då i 

stället en fråga kring ordet och det gick lättare att diskutera efter det. Även dessa killar hade 

inga problem med att diskutera när diskussionen väl var igång, de sade öppet att du gillade att 

diskutera ämnet jag hade lagt upp och det märktes. De kom också väldigt djupt in i sina 

diskussioner utan att avbryta varandra.  
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5.2 Ungdomarnas tankar kring manlighet och kvinnlighet 

5.2.1 Killarnas tankar kring manlighet 
Vårt resultat visar att killarna talade utifrån en traditionell manlig heterosexualitet, och de var 

noga med att poängtera att trots att de kunde tycka att en man är snygg så känner de ingen 

attraktion till män. Killarna sade också att första spontana reaktion var att de upplever one 

night stand som positivt, men även att det måste finnas någon känsla för personen man har sex 

med. En del av den manliga heterosexualiteten framkom också då de talade om en bild på en 

lättklädd tjej. ”Rent generellt så utstrålar hon mer sexuell drift än vad killen gör, killen kan ju 

med bilden vara reklam för vad som helst, medan tjejen ska anspela mer på sex”.  När 

killarna diskuterade kring en bild på en man så uttryckte de att de tyckte att han såg macho ut, 

i och med att den var fixerad mer vid hans armar och bröstkorg samt mage och de fällde 

kommentarer som att ”han har säkert stått där och spänt sig i tio minuter”.  Killarna 

reagerade också på bilden av mannen som om han skulle vara någon slags förebild för män 

och att det är lika viktigt för män att ha snygga kroppar att visa upp. Killarna menade också 

att de kan ha en tendens till att se och behandla tjejer som troféer och konkurrens kan lätt 

uppstå mellan killarna som ett slags revirtänkande. Enligt killarna är det vanligt förkommande 

att killar lätt överdriver och ljuger om vad de gjort sexuellt med tjejer, för att framställas som 

häftiga och duktiga sexuellt. 

 

Enligt Berger och Luckman (2003) socialiseras killarna in i könsspecifika roller, och 

förvärvar samhällets normer och attityder från signifikanta andra. Alltså kan vi anta att deras 

tankar kring manlighet har en grund i de normer, värderingar och attityder som de fått till sig 

via föräldrar, syskon, följt av kompisar och skola, vilket motsvarar den normativa 

samhällsnormen.46 Dock anser Nordlund (1996) att barn och ungdomar i allt högre grad tar 

del av media, vilket skulle kunna innebära en större påverkan av medias presentationer av 

manlighet på unga killar idag. Media kan ha en påverkan som både Johansson och Nordlund 

menar, då den media vi har tagit del av i vår studie som oftast presenterar traditionella 

manlighetsideal och kvinnlighetsideal.47 Johansson (2005) menar dels att media presenterar en 

normativ manlig heterosexualitet, vilket kan påverka killarnas tydliga markering att de är 

heterosexuella. Johansson (2005) anser också att sexualisering i media innebär att vi lärt oss 

tolka sexualitet med hjälp av tillförda gester, kläder eller blickar. Detta kan vi tydligt se, då 

killarna diskuterar tjejbilden, där klackar, stringtrosor och en piska blir en del i att de betraktar 

                                                
46 Berger & Luckman (2003) 
47 Johansson (2005) & Nordlund (1996) 
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henne som anspelande på sex.48 Och som Johansson (2005) menar handlar sexualitet i vår 

kultur om maskulinitet som förkroppsligas genom femininet. Alltså att killarnas reaktioner på 

tjejbilden visar en normativ manlig heterosexualitet.49 Samtidigt bidrar media till att 

reproducera en manlig normativ heterosexualitet, då den media som vi tagit del av ofta 

presenterar heterosexuella män och män med stereotypt manliga egenskaper, och speciellt i 

den tv-media som enligt Nordlund (1996) killar tar del av, så som sport-, action- och 

äventyrsbaserade program.50  

 

Johansson (2005) menar att även män har kommit att bli mer objektiverade i media, och 

förmedlar en manlighet, där en snygg manskropp ska vara vältränad, vilket kanske kan 

förklara att killarna reagerar på killbilden med en viss negativ ton och visar att killarna 

faktiskt tar till sig de bilder som media förmedlar av män, och påverkas av dem. Manlighet 

presenteras också i media enligt Johansson (2005) som sexuellt kompetenta och kunniga, 

vilket kan kanske delvis förklara killarnas diskussioner om att killar ofta överdriver och kan 

ljuga om vad de gjort sexuellt med en tjej, och därmed kan vi påstå att media nog har en viss 

påverkan på killarna när det handlar om vad som de anser vara manligt. 51 

 

Killarna menade att personlighet hos en tjej spelar stor roll om hon uppfattas som attraktiv 

eller inte, även när det handlar om ett one night stand, och de ansåg att det är jobbigt att ta 

hem en tjej som sedan dagen efter känns som om hon inte är någonting för dem.  För att 

analysera detta kan vi inte utgå ifrån Johanssons (2005) eller Nordlunds (1996) resonemang, 

då vi inte kan se några tydliga kopplingar mellan killarnas diskussion och medias 

presentationer av manlighet. Dock har vi uppmärksammat att mansroller i vissa tv-serier 

börjat framställas med en mer omvårdande och känslosam karaktär. Däremot menar Nordlund 

(1996) att killar inte tar del av dessa typer av tv-serier, och därmed inte kan förklara killarnas 

resonemang utifrån en påverkan av media. Snarare är det förmodligen andra 

socialisationsagenter som har mer påtaglig påverkan på killarna. Kanske kan en förklaring ges 

i form av att kvinnligheten har förändrats och det anses mer okej än tidigare för tjejer att ha 

sex utan känslor, då skulle man med Yvonne Hirdmans (2004) resonemang kunna påstå att 
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även manligheten tvingats förändras, då könen måste hållas isär och vara varandras 

motpoler.52   

5.2.2 Tjejernas tankar kring manlighet 
Vidare visar vårt resultat att när tjejerna diskuterade kring manlighet och vad som är attraktivt 

hos män, ansåg de att känslor för en person kan göra den attraktiv och att attraktion inte 

enbart handlar om utseende, utan att en kille kan vara attraktiv för att han har en fin 

personlighet. De nämner även att snygg frisyr och vältränad kropp är attraktivt på en kille. 

Tjejerna ansåg att killar som intresserar sig alltför mycket av kläder, är de killar som vill 

känna sig attraktiva och inte har en så kallad manlig kropp, med muskler. Och killar som 

intresserar sig allt för mycket av kläder benämns som lite mer feminina. Ytterligare en aspekt 

av manlighet som tjejerna diskuterade var den om att killar inte talar med varandra på samma 

sätt som tjejer kan göra. Tjejerna menade att de kan prata med varandra om sex och frågade 

sig om killar gör likadant, vilket illustreras nedan: 

 

F1:4 Är killar så öppna med sina killkompisar? 

F1:1 Tror inte det 

F1:5 Tjejer kan ju liksom gå in på detaljer 

F1:1 Eller killar går till, å jag satte på den där tjejen i går 

F1:2 A precis [paus] nä jag tror verkligen inte att de, jag har väldigt svårt att tro att de diskuterar, och inte 

kärlek heller 

F1:3 Nä, alltså att gå in på, inte med sina killkompisar, men med en tjejkompis i så fall. 

F1:4 Egentligen tror jag att många vill prata om det 

F1:3 Mer än vad de gör, det verkar ju så för många pratar med tjejer 

 

Vidare i resultatet fortsätter tjejerna att diskutera manlighet utifrån manliga karaktärsdrag och 

sade att de tror att killar inte vill ha en tjej som har varit med många killar, vilket illustreras 

med kommande citat: 

 

F1:4 sak om sex, det här att, alltså att de inte vill att för många killar ska ha sett henne naken, eller ha en 

sexuell uppfattning om henne, vad hon tycker om 

F1:3 ja, det kan ju vara jobbigt, det kan jag förstå, det vill man ju inte, det skulle jag tycka vara ganska 

jobbigt. Jag tycker inte, eller det är klart det inte är kul. Det är en massa tjejer som har haft sex med min 

pojkvän, men samtidigt som jag som person bryr mig inte så mycket om det, vad ska jag göra åt det. Men 

min pojkvän han ville veta vilka jag hade haft sex med, bara för att liksom kunna, han ville, vissa tillfälle 
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ville han till och med att jag skulle säga att han är bättre, och att så här, liksom att han fick ångest för att 

jag hade haft sex med andra innan honom. 

 

För att analysera det tjejerna diskuterade kring manlighet måste vi också till en början utgå 

ifrån Berger och Luckmans (2003) tankegångar, då den primära socialisationen enligt 

författarna är den mest betydelsefulla för individen. Liksom killarna socialiseras tjejerna in i 

könsroller, där kvinnlighet inte enbart handlar om kvinnliga egenskaper, utan också på vilket 

sätt kvinnor ska tänka kring män och manlighet.53 Utifrån Hirdmans (2004) resonemang att 

manlighet och kvinnlighet är varandras motpoler, kan det tänkas att då kvinnlighet ofta 

reduceras till den kvinnliga kroppen, blir manlighet det motsatta, alltså personlighet och inre 

egenskaper.54  

 

Dock menar Nordlund (1996) att kvinnor i större utsträckning efterfrågar inre egenskaper hos 

en kommande manlig partner, och att det finns ett samband till medias presentationer av 

manlighet.55 Alltså att ett snyggt utseende inte är av så stor vikt och anses inte direkt kopplat 

till manlighet, utan manlighet i media som vi tagit del av presenteras män och manlighet med 

presterande egenskaper. Och den media som vi tagit del av presenterar ofta stereotypa 

föreställningar om kvinnlighet och manlighet, vilket kan tänkas upprätthåller och bekräfta de 

redan insocialiserade föreställningarna.56 Dock presenteras män ofta också med ett 

fördelaktigt utseende och vältränade kroppar i de typer av tv- program som enligt Nordlund 

(1996) just tjejer föredrar att ta del av. Liksom Johansson (2005) anser att även manskroppen 

har kommit att objektiveras och sexualiseras i media. Han menar att en del av manligheten nu 

förtiden förknippas mer med en snygg och vältränad kropp.57 Tjejerna menade att killar som 

inte har en så kallad manlig muskulös kropp använder istället kläder för att känna sig mer 

attraktiva som män, men att killar som har för stort intresse av kläder är lite feminina. Detta 

kan tolkas som att de allt mer vältränade manskropparna som presenteras i media, har en 

påverkan på tjejernas tankar kring manlighet. Det verkar också som att media kan ha en 

bidragande påverkan på tjejernas föreställningar, då de inte med säkerhet kan veta att killar 

inte talar på samma sätt som tjejerna om sex och om känslor med varandra. Med tanke på att 

media som vi tagit del av ofta presenterar stereotypa manligheter, kan det tänkas att medias 

ensidiga förmedlande av manlighet, i det långa loppet faktiskt formar tjejernas tankar, åsikter 
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och attityder.58 Även när det kommer till manlighet och sexuell aktivitet. Johansson (2005) 

menar att manlighet förknippas i media med att vara och kunna sex, och att manlighet 

kännetecknas av att män ska ha mer sexuell erfarenhet än kvinnor. Mannen har även kommit 

att blir mer sexuellt objektiverad och bedömd både från andra män och från kvinnor anser 

Johansson (2005). I de studier av Veckorevyn och Slitz som vi tagit del av kopplas ofta den 

kvinnliga orgasmen ihop med manlighet. Alltså är den kvinnliga orgasmen en värdemätare i 

manlighet för män och kanske även för kvinnor.59 Detta resonemang kan förklara att en av 

tjejerna menade att hennes pojkvän ville veta hur många hon haft sex med och även att hon 

skulle bedöma honom som en god älskare.  

5.2.3 Tjejernas tankar kring kvinnlighet 
När tjejerna tänkte kring kvinnlighet, framkom att det mest centrala är utseende men även 

traditionellt kvinnliga egenskaper som rivalitet mellan kvinnor och att inte vara för sexuell. 

De ansåg att vara omtyckt, efterlängtad och att killar dras till en, är tecken på att vara 

kvinnligt attraktiv. En tjej sade att ”det första man tänker, är ju klart snygghet det första”. De 

ansåg att kläder och framförallt underkläder är plagg som kan få dem att känna sig attraktiva 

och kvinnliga. En tjej sade: ”alltså där är det ju jädrigt mycket typ, underkläder, det är 

sminkningen, det är kläderna överhuvudtaget”. Vårt resultat visar också ett visst mått av 

rivalitet mellan tjejerna, vilket anses typiskt kvinnligt. När en tjej uttrycker att hon inte är så 

nöjd med sin kropp, förutom hennes bröst som hon ansåg fina, besvarade en tjej med lite 

nedlåtande ton: ”det är därför du har en tröja som framhäver dem”, vilket tjejen besvarade 

med: ”nä den här köpte jag bara för att den har långa armar”.  

 

Vi har nämnt tidigare att enligt Berger och Luckman (2003) socialiseras tjejerna in i redan 

formade könsroller från tidig ålder. Det är ingen hemlighet att kvinnlighet som oftast 

förknippas med kropp och utseende, och att kläder och smink blir redskap till att försköna sitt 

utseende och därmed också ge uttryck för kvinnlighet. Därmed blir medias presentationer av 

kvinnlighet snarare en reproducerande faktor, som vidmakthåller dessa föreställningar. Dock 

tar barn och ungdomar allt större del av media, enligt Nordlund (1996). Detta borde rimligtvis 

leda till att medias påverkan på tjejernas föreställningar ökar. Och då den media vi tagit del av 

ofta presenterar stereotypa föreställningar kring kvinnlighet, blir påverkan ensidig som enligt 

Nordlund (1996) formar ungdomars tankar, normer och attityder.  
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Nordlund (1996) menar också att män i större utsträckning efterfrågar ett attraktivt utseende 

hos sin kommande partner. Och som Johansson (2005) menar att kvinnan ska vara begärd av 

mannen. Hirdman (2004) menar att mannen är kvinnans allt, då är det inte otänkbart att 

tjejerna svarar just att attraktion och kvinnlighet handlar om att vara snygg. Och att snygghet 

leder till att bli efterlängtad, omtyckt och åtrådd av män. Det är killens blick och omdöme 

som avgör om en kvinna är attraktiv eller inte. Nordlund (1996) menar att medias bilder av 

kvinnlig skönhet kan ha en påverkan på vad tjejer finner vara attraktivt, alltså vilka 

egenskaper och attribut som vi ska tycka om. Och han menar också att media talar om för oss 

vilka egenskaper och attribut som är viktiga för oss, alltså snyggt utseende. Att tjejerna 

förknippar attraktiva tjejer mer med utseende och underkläder tolkar vi med vad Johansson 

(2005) menar att attraktiva kvinnor betraktas utifrån mäns begär, och kvinnokroppen ska 

förmedla sexualitet och löfte om sex. Och då media ofta förmedlar sex och sexualitet, vilket 

Nordlund (1996) menar att ett visst ämnesområdes ständiga presenterande i media kan ge dess 

publik upplevelsen av att detta är väldigt betydelsefullt.60  

 

Anja Hirdman (2001) menar att i Veckorevyn förmedlas relationer mellan kvinnor som 

problematisk och fylld av rivalitet. Dessutom förekommer det ofta i serier på tv som vi tagit 

del av, att tjejer ofta klankar ner på varandra och det är en ständig konkurrens mellan tjejer 

om killars uppmärksamhet. 61  Dessutom menar Veronica Ahlqvist (2002) att i Veckorevyn 

uppmuntras kvinnor till att vara lagom och inte vara för sexuell eller ta för sig för mycket62, 

vilket kan förklara att tjejen svarade att tröjan köpte hon för att den har långa armar. Tjejernas 

diskussion tyder på att de faktiskt påverkas av de ideala bilder som ges av kvinnlighet i media 

som vi tagit del av.  Hirdman (2001) menar att i Veckorevyn är relationen mellan kvinnor 

problematisk i form av rivalitet. Genom att media målar upp en bild av att kvinnor tävlar mot 

varandra om männens uppmärksamhet, kan det tänkas som Nordlund (1996) menar att 

exponering av denna media rent av kan forma ungdomars attityder, värderingar och 

handlingsmönster.63   

 

Vidare visar vårt resultat att när tjejerna diskuterade kring en bild på en kvinna och en bild på 

en man, så trodde de att bilden på tjejen som var tagen från tidningen Slitz var en reklambild 

för underkläder, vilket följande citat visar: ”alltså det stämmer ju inte riktigt, älska att klä mig 
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sexigt [refererar till text på tjejbilden], där visar hon ju inte, alltså det är inte särskilt många 

som tänker på underkläderna där”. Dessutom framkom det i tjejernas diskussion att de talade 

och fokuserade betydligt mer på tjejbilden än på killbilden. Och tjejerna ansåg att de ska 

kunna ha sex med hur många de vill, att det inte är något som enbart ska tillskrivas killar, utan 

även kvinnlighet. Samtidigt antyder citatet nedan att de skulle skämmas om de haft enligt dem 

själva för många sexpartners:  

 

F1:2 Men om ett tjejgäng sitter och pratar om hur många du ha haft sex med, då ta man säkert gärna, om 

man har haft sex med många, så tar man säkert gärna mindre, för att annars blir man gärna stämplad 

F1:1 Däremot skulle inte killar skämmas, och säga men jag har haft femton 

 

Vi kan dels med Nordlunds (1996) resonemang analysera det ovanstående resultatet, då han 

anser att medias bilder påverkar ungdomar, och gör att dessa presentationer blir en del av 

deras vardag.64 Alltså att tjejerna trodde att bilden var reklam för underkläder, kan tyda på att 

media överhuvudtaget har kommit att bli allt mer sexualiserad och att media presenterar en 

allt mer ensidig bild av en sexualiserad kvinnlighet. Detta hävdar Hirdman (2001), då hon 

anser att omslagen i Veckorevyn ha kommit att nästan bli identiska med Fib aktuellts omslag, 

vilket med Nordlunds (1996) tankar om att ensidiga presentationer i media är med och formar 

ungdomars tankar, attityder och normer påverkar tjejernas tankar kring kvinnlighet. Hirdman 

(2001) menar att tidningar som Veckorevyn förmedlar för det mesta bilder på kvinnor och att 

Veckorevyn har en undervisande karaktär och förmedlar hur en tjej ska bli kvinna och förbli 

det, dessutom ska hennes kvinnlighet bedömas av andra. Kvinnokroppen är symbol för 

sexualiteten och för mannens begär menar Johansson (2005). Och då kvinnan ska leva för 

mannen som Hirdman (2004) menar, är det inte så konstigt att tjejerna fokuserar mer på 

tjejbilden än på killbilden. Media fokuserar på kvinnokroppen, vilket gör att tjejer lär sig att 

titta och bedöma sig själva utifrån mediala - och manliga normer. Det är dels genom media 

som unga kvinnor lär sig att bli kvinnor, och de blir en måttstock på uppnådd kvinnlighet. 

Däremot är killbilden inget mått på manlighet, då Nordlund (1996) menar att tjejer söker inre 

egenskaper hos killar, där utseendet spelar mindre roll. Detta betyder inte att tjejer inte bryr 

sig om killars utseende, men för unga tjejer liksom Hirdman (2001) menar, är kvinnokroppen 

av så mycket större betydelse för tjejer än vad killars kroppar är. Johansson (2005) menar att 

kvinnokroppen symboliserar manlig heterosexualitet, och då mannens blick kan utifrån 

Hirdmans (2004) resonemang ses som norm, vilket skulle kunna resultera i att även kvinnor 
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lärt sig se på sin egen sexualitet utifrån mannens blick. Alltså hon betraktar sig själv utifrån 

den blick mannen ser på henne, vilket skulle betyda att hon objektiverar sig själv och hennes 

sexualitet och även kvinnlighet formas utifrån en internaliserad manlig blick.65 Enligt 

Hirdmans (2001) resonemang ska kvinnan traditionellt sätt inte vara sexuellt tillgänglig och 

inte heller känna sexuell lust då det tillskrivs mannen. Och media blir då en del av att 

upprätthålla dessa normer anser både Johansson, Nordlund och Hirdman.66 

5.2.4 Killarnas tankar kring kvinnlighet 
Nu går vi vidare i vårt resultat, vilket visar att killarnas diskussioner kring kvinnlighet 

handlade främst om utseende och personliga egenskaper, och de ansåg att vänskapsrelationer 

mellan kvinnor är mer problematisk, då de menade att de bråkar mer över småsaker, än vad 

killar gör. De menade att en tjej som bara är snygg, men inte har en tilltalande personlighet är 

inte attraktiv, men en tjej som har lite skinn på näsan och gott självförtroende anser de vara 

tilldragande, sexigt och kvinnligt. Killarna menade också att en tjej inte ska bryr sig allt för 

mycket om sitt utseende. Detta illustreras med följande citat: ”…oj, vilken söt tjej, men är det 

en söt tjej som är jättesminkad och platinablond och har för mycket smink, då orkar man ens 

inte gå fram liksom”. Och en av killarna uttryckte sig så här om tjejer och klack- skor:  

 

Jag kan ta upp det där med höga klackar. Det är en grej som jag inte kan förstå varför man kan gilla 

överhuvudtaget. Jag kan förstå varför tjejer klär sig och gå runt i höga klackar, och att de tänker på hur de 

klär sig, [det] kan vara attraktivt, men jag förstår inte varför jag kan tycka det. 

 

Vi kan delvis analysera det ovanstående resultatet utifrån Nordlunds (1996) resonemang, att 

killar i yngre åldrar ter sig mer till att beskriva attraktion till enbart utseende. Han menar 

vidare att ju äldre killarna blir desto mer lägger de till inre egenskaper som tilldragande 

kvinnligt hos tjejer. Det är svårt att se en tydlig koppling till killarnas resonemang och medias 

presentationer av kvinnlighet. Kanske kan det ligga något i det som Johansson (2005) menar, 

att media bidrar till att även män kommit att objektiveras och bedömas av både andra män och 

kvinnor. Alltså att medias allt mer objektivering av mannen skapar en osäkerhet som kanske 

kan förklara att killarna menade att en för snygg tjej söker de inte kontakt med, då hon i 

hennes fördelaktiga position kan döma ut dem. Enligt Hirdman (2004) är manlighet och 

kvinnlighet dess motpoler, och då Johansson (2005) menar att manskroppen kommit att bli 

allt mer objektiverad, vilket skulle kunna förklara killarnas resonemang. För att fortsätta hålla 
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könen åtskilda blir inre egenskaper mer attraktivt hos kvinnor för män, medan yttre attribut får 

mindre betydelse, då detta mer börjar förknippas med maskulinitet.67 

 

För att analysera vidare resultatet som presenteras ovan om killarnas tankar kring kvinnlighet 

och klack- skor, tar vi delvis hjälp av socialisationsbegreppet. Förmodligen har killarna redan 

från tidig ålder lärt sig att kvinnor använder klack- skor. Den verklighet som vi socialiseras in 

i blir så naturlig för oss att vi tar den för givet och ifrågasätter i regel den inte. Detta kan också 

förklara att framförallt killarna hade svårt att uttrycka vad de ansåg om kvinnlighet. De har 

fötts in i en redan existerande kultur där kvinnlighet redan är definierad och den upplevs av 

killarna som naturlig och självklar och därför också ”osynlig” för dem. 68 Även om vi anser att 

det finns flera socialisationsagenter som påverkar killarna, tror vi att media är delaktig till att 

reproducera dessa föreställningar. 

5.2.5 Summering av tankarna kring manlighet och kvinnlighet 
För att summera av vad vi kommit fram till hitintills är att killarnas och tjejernas diskussioner 

kring manlighet och kvinnlighet troligtvis grundar sig i insocialiserade könsroller, som 

innefattar specifika manliga och kvinnliga egenskaper. Både killarna och tjejerna har enligt 

Berger och Luckman (2003) redan i tidig ålder lärt sig förstå och tolka manlighet och 

kvinnlighet utifrån samhällets rådande normer av vad som ska betraktas som manligt 

respektive kvinnligt. Från killarna och tjejerna framkom att manlighet förknippas med 

vältränad kropp och sexuell erfarenhet. Och de menade att kvinnlighet handlar om utseende 

och rivalitet mellan tjejer. Dessa gemensamma föreställningar kring manlighet och 

kvinnlighet kan i Hirdmans (2004) anda tyda på ett genuskontrakt, där både tjejer och killar 

har en överensstämmande bild av kvinnlighet och manlighet. Och från tjejerna framkom 

också föreställningar om att killar inte talar om känslor. Enligt Johansson (2005) och 

Nordlund (1996) reproducerar media dessa föreställningar, som därmed förstärks och 

bekräftas. Johanssons (2005) anser också att i media har även manskroppen kommit att 

objektiveras, och att manlighet mäts i mäns sexuella kunnighet och erfarenhet. Detta stämmer 

överens med vårt resultat, att ungdomarna menade att en vältränad kropp och sexuell 

erfarenhet och kunnighet är manligt.   
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Nordlund (1996) menar att tv- program som tjejer föredrar att ta del av påverkar till unga 

tjejers efterfrågade inre egenskaper hos män, vilket överensstämmer med tjejernas 

diskussioner om manlighet. Tjejerna påverkas mer av bilder på kvinnor än på män, då enligt 

Hirdman (2001) media är medskapare till att kvinnokroppen blir av större betydelse för 

kvinnor än manskroppen,. Media är även medskapare till att ungdomarna sexualiserar 

kvinnokroppen och kvinnlighet, då de ensidiga budskap om kvinnlighet som media 

presenterar med Nordlunds (1996) resonemang kan antas forma ungdomars tankar, attityder 

och värderingar.  

5.3 Ungdomarnas tankar kring sexualitet 

5.3.1 Tjejernas tankar kring manlig sexualitet 
När tjejerna diskuterade sade de att killar gillar kvinnobröst, rumpor, porr och onani som 

tillhörande manlig sexualitet, och de frågade sig också: 

 

F3:2 vad menas med manlig sexualitet? 

F3:4 du har kvinnlig sexualitet, alltså måste det finnas en motsats 

 

Tjejerna fortsätter diskutera manlig sexualitet utifrån vad de tänker att killar skulle gilla att de 

själva har för kläder på sig, och i sammanhanget som kommande citat sades talades det om 

kvinnliga underkläder. ”Det är klart att det finns en manlig sexualitet, man tänker ju typ så 

här, a men det här är manligt typ. Om man köper kläder typ, så tänker man, skulle min kille 

gilla det här”. Tjejerna talade också om att de tror att killar är mer nervösa inför första 

gången de ska ha sex, då de menar att killar kan ha mer prestationsångest. Och de menade 

också att detta kan vara jobbigt, ”jaa, samtidigt som det kan vara väldigt jobbigt för tjejen att 

känna att killen är nervös”. De ansåg också att även om killar nog också kan känna att det 

kan vara förnedrande med ett one night stand, så trodde de att det inte är lika vanligt 

förekommande. De talade också om att det nog är lättare för tjejer att få känslor för killen som 

man har en tillfällig sexuell kontakt med, än vad killar har. De sade så här: ”Om det är en 

kille och en tjej som har ett one night stand, så är nog killen mer rädd att tjejen ska få känslor 

för honom, än vad tjejen är för att han ska få känslor, om han inte vill något mer, så tänker 

han, typiskt nu är hon säkert kär i mig.” 

 

För att analyserar tjejernas tankar kring manlig sexualitet, menar vi att en tidig socialisation 

påverkar, då de kan antas tidigt formar föreställningar kring heterosexuell sexualitet, eftersom 
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det är den normativa sexualiteten i vårt samhälle. Utifrån Hirdman (2004) kan man säga att 

både män och kvinnors sexualitet förändras över tid, och vad som klassas som manligt och 

kvinnligt måste trots förändringen hållas åtskilt, då könen tillskrivs olika egenskaper, vilket 

också kan tänkas inkluderar sexualiteten.69 Det skulle kunna förklara att tjejen ansåg att 

kvinnlig- och manlig sexualitet är varandras motsatser. Dock är det föreställningar som 

reproduceras genom media. I både Slitz och Veckorevyn talar man om manlig- och kvinnlig 

sexualitet som olika varandra och att det är biologiskt naturligt. Och då Nordlund (1996) 

menar att ett långvarit förmedlande kan påverka ungdomars tankar, normer och värderingar, 

skulle kunna innebära att medias förmedlande av manlig- och kvinnlig sexualitet har en 

påverkan. Kvinnokroppen är en symbol för manlig sexualitet och Johansson (2005) menar 

även att dessa mediala bilder konstruerar manlig heterosexualitet. Kvinnliga underkläder blir 

då en del av både manlig- och kvinnlig heterosexualitet.70 Johansson (2005) menar också att 

vi lär oss se och bedöma vad som är sexuellt genom tillförda gester, kläder och blickar. Enligt 

Hirdman (2001) presenteras kvinnokroppen allt mer i media lättklädd och liknar allt oftare 

porrtidningsomslag, vilket kan förklara tjejernas associationer till manlig sexualitet och 

kvinnliga underkläder.71   

 

För att vidare analysera tjejernas ovanstående diskussion, tolka vi utifrån vad Johansson (2005) 

menar, då det skapats vissa förväntningar på killar som sexuella aktörer och att de ska ha 

sexuella erfarenheter, vilket bygger upp förväntningar hos tjejerna, och killen upplevs som 

omanlig om han inte lever upp till dessa förväntningar, vilket kan illustreras att de ansåg att 

det kan upplevas jobbigt om en kille är nervös under ett samlag. Ahlqvist (2002) menar att 

manlighet förknippas i Veckorevyn och i Slitz med initiativtagande och självsäkerhet, och 

Johansson (2005) menar att denna heterosexuella manlighet presenteras ofta i media. Och då 

Nordlund (1996) menar att dessa påverkar oss kan vi anta att tjejernas åsikter om att de 

upplever det som jobbigt att killen är nervös, kan ha samband med deras föreställningar om 

hur manlig heterosexualitet ska komma till uttryck.72  Tjejernas diskussion om att killar 

förmodligen inte känner likadant som tjejer vid ett one night stand tolkar vi som att de kan ha 

påverkats av media, då de faktiskt inte kan veta hur killar känner eller tänker. Enligt 

Johansson (2005) framställer media en konstruerad manlig heterosexualitet, där mannen tar 

för sig, är initiativtagare och är inte känsloberoende under ett sexuellt möte. Det framställs 
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ofta i media att killar kan ha tillfälliga sexuella kontakter utan att det uppstår känslor, medens 

tjejer oftare framställs mer känslomässigt bundna. Och som Ahlqvist menar presenteras det i 

Veckorevyn, att kvinnligheten består delvis av att vara känslosam.73   

5.3.2 Tjejernas tankar kring kvinnlig sexualitet 
Vårt resultat visar att när tjejerna talade kring kvinnlig sexualitet, ansåg de att den är mer 

kopplat till känslor, kärlek och relationer, men de ansåg också att det är jobbigt att det är så. 

De menade också att tjejer gillar mer smekningar, kyssar och lite lugnare tempo. Det 

framkom också hur tjejerna inte vill mena att de själva har erfarenheter av onani och läsning 

av erotisk litteratur, och att det är stor skillnad mellan killar och tjejer, samtidigt som de 

önskar att det vore annorlunda. Kommande citatet visar också att detta område är lite känsligt 

att tala om, då de förekommer en hel del skratt.  

 

F3:4 Ofta kan det vara, för att män kan se någonting, och sedan kan de sitta och runka till det. För tjejer, 

eller nu vet jag inte så, men över lag kanske att tjejer vill, läser hellre än att se det.  Ja de läser hellre, 

känner, än killar som sitta där och, åå titta bröst 

(Alla skrattar) 

F3:1 Det är mer rakt på sak, tror jag att killar kan tända på, medens tjejer är mer 

F3:3 Stämning 

F3:2 Jag känner att tjejer vill ha en ursäkt till att läsa porr, att de gärna vill läsa, oj jag bara råkade läsa 

den här boken som fanns en sexskildring, men medens det är helt accepterat för killar att titta på porr, för 

att det har varit det hela tiden innan, så här tabu. Det har ju blivit mindre tabu nu än vad det var innan, 

men det är fortfarande ofint för en tjej att ha sex, medens det är bra att killar har sex  

 

Vidare i resultatet kring sexualitet framkommer det att tjejerna ansåg att sexuella 

förväntningar ofta skapar problem, och kan leda till att man blir besviken. Diskussionerna 

handlade också om att de har förväntningar på att en parrelation ska innehålla sex. Och en tjej 

sade: ”det är ju väldigt populärt med sex, alltså så”. När tjejerna diskuterade kring one night 

stand, uttrycks det inte som något direkt positivt. De sade att det är bara jobbigt, till besvär 

och de kopplade ihop tillfälliga sexuella möten med fest och alkoholkonsumtion. Samtidigt 

som de ansåg att det är helt okej att ha ett one night stand, så visar det här citatet att de ansåg 

att det inte är helt oproblematiskt. Citatet nedan antyder att tjejerna menade att det finns olika 

typer av one night stand, då den sämre varianten beror på en känsla av smutsighet som tjejen 

kände efteråt. Och att detta beror på vilka känslor tjejen hade för killen och hennes 

ogenomtänkta val. 
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Men jag har kompisar som känner så här att, hon var också full som ett as och så hände det bara, och 

sedan så, hon mådde så himla Dåligt efteråt, för att det var liksom inte meningen, hon tycker inte ens OM 

den här personen, det var liksom, det beror ju på vad för slags one night stand det är, om det ska kännas 

okej, så måste man vara vid något slags medvetande, att man har valt att det. Men sedan när det blir, det 

blir liksom inte våldtäkt eftersom hon var med på det och, men hon känner sig, smutsig och känslomässigt 

våldtagen på något sätt, av sig själv på något sätt, för att hon tillät det, att det kunde gå så långt 

 

Vi kan analysera det ovanstående dels med hjälp av Nordlund (1996) då han menar att media 

påverkar oss, och som Ahlqvist (2002) menar att media förmedlar dubbla budskap. En tjej ska 

både vara återhållsam och kvinnlig, men samtidigt ta för sig och utmana traditionella 

föreställningar.74 Det är inte så konstigt att tjejerna menade att de har höga förväntningar på 

sex i relationer och att sex är populärt, då den media som vi tagit del av är väldigt fokuserade 

på sex och sexuella relationer. I tv- serier och i tidningar som Veckorevyn och Slitz handlar 

det väldigt mycket om sex och kärleksrelationer, vilket vi kan anta påverkar ungdomarnas 

förväntningar och föreställningar. För Nordlund (1996) menar att det som media presenterar 

talar inte om vad vi ska tycka och tänka, utan vad vi ska tycka om och tänka om, alltså sex 

och sexuella relationer blir centralt i ungdomarnas föreställningar om vad som är viktigt och 

betydelsefullt.75 För vidare tolkning kan vi analysera med Hirdmans (2004) genuskontrakt. 

Kvinnan är enligt Hirdman (2004) underordnad mannen, och det är enligt Johansson (2005) 

kvinnan som bär löftet om sex och får också ta ansvaret för det. Samtidigt presenterar 

Veckorevyn enligt Ahlqvist (2002) att kvinnan uppmuntras till att ta för sig sexuellt men 

samtidigt ta ansvar och att enbart ha sex med personer som hon har känslor för.76 Detta skulle 

kunna förklara tjejernas diskussion, då det inte är kvinnligt att tappa kontrollen och bete sig 

oansvarigt, vilket leder till känslor av smutsighet och ångest. 

5.3.3 Killarnas tankar kring kvinnlig sexualitet 
När killarna diskuterade vad de tror om kvinnlig sexualitet, och vad tjejer tänder på, så sade 

de: ”jag skulle väl tro att en tjej går i gång på humor, skulle jag tro”. Efter humor tror de att 

tjejer gillar att killar säger vad de tycker, står för sina åsikter och är dominerande. De sade 

också att de tror att tjejer tänder på killar som både har en så kallad manlig attityd, men 

samtidigt ha förmågan att prata om känslor. Killarna nämner enbart inre egenskaper som 

sexuellt tilldragande för kvinnor. Dessutom menar de att tjejer inte talar om kåthet eller onani, 
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på samma sätt som killar kan göra. De sade också att tjejer inte får vara perversa, utan ska 

vara lite fina i kanten, och därmed döljer de en del av sin sexualitet, menade killarna. 

Killarnas erfarenheter sade att det inte är så många tjejer som bara vill ha sex, utan att det 

leder till ett förhållande. ”Jag tror att tjejer ser på one night stand med samma ögon som 

killar medan de tittar mer efter ett möte som ska vara längre och kunna leda till förhållande, 

det känns nästan så, men man vet ju inte, eller hur.” De menade vidare att det är svårt att veta 

till hundra procent vad den andra avser med att ha ett one night stand.  

 

För att analysera ovanstående stycke om killarnas tankar kring kvinnlig sexualitet, kan de 

liksom tjejerna antas socialiserats in i normativa föreställningar redan i tidig ålder. Och att 

skola och kompisar är betydelsefulla socialisationsagenter. Deras diskussioner kan också 

tolkas utifrån ett genuskontrakt77. Alltså liksom när tjejerna talade kring kvinnlighet och 

kvinnlig sexualitet, ansåg de handla mer om personlighet, inre egenskaper och känslor. Detta 

är också något som killarna uttryckte. Det är intressant att killarna enbart talar om inre 

egenskaper som sexuellt tilldragande för kvinnor. Troligtvis är media en del i att skapa dessa 

föreställningar. Johansson (2005) menar att manskroppen inte är lika sexualiserad och 

objektiverad i media som kvinnokroppen, därför tänker killarna inte på sig själva som kropp 

och sexualiserar den inte. Vi kan se ett samband till media, då en tidning som Slitz inte 

innehåller speciellt mycket bilder på män, vilket däremot förekommer väldigt mycket bilder 

på kvinnor i Veckorevyn.78 Det framkommer också tydligt att killarna talar utifrån en 

heterosexualitetsnorm, då de talar om kvinnlig sexualitet utifrån vad tjejer tänder på hos män. 

Detta bör nog tolkas utifrån en tidig socialisation, men som vi nämnt tidigare är media 

medskapare till att upprätthålla dessa föreställningar, och därmed reproduceras dem som 

naturliga och normativa. Killarna talade också utifrån en manlighetsnorm, alltså att den 

manliga sexualiteten är mänsklig sexualitet, då de menar att vara pervers är en del i 

sexualiteten och då tjejer inte få lov att vara perversa döljer de en del av sin sexualitet enligt 

killarna79  

5.3.4 Killarnas tankar kring manlig sexualitet 
Nu går vi vidare till det resultat som innehåller killarnas diskussion kring manlig sexualitet. 

Det första de sade var att kvinnobröst är något som alla killar tänder på. Däremot så tyckte 

killarna att en helt naken tjej inte är lika attraktiv att se på som en tjej i bikini eller 
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underkläder. Det kan till och med tycka att en tjej i gymnastikkläder är sexig. När det kommer 

till sex så tyckte killarna att det som betraktas som sexigast är stunden före sexet. De tyckte 

heller inte om när en tjej går för snabbt fram i förspelet till sex. De vill att förspelet ska vara 

mer utdraget. Killarna sade att det förväntas av dem att de ska ta kommandot i en sexuell 

situation, och de menade att tjejer förväntas vara mer tillbakadragna. Dock upplevs det som 

attraktivt och sexigt ifrån killarnas sida när en tjej tar initiativ, och inte verkar ha problem med 

att uppfatta sig som sexig. Killarna menade att sex är helt okej oavsett känslor, bara det är 

ömsesidigt från båda parterna. Dock menade de att det är skillnad när man är tillsammans 

med någon, då känslorna för flickvännen begränsar för hur sexet ska vara. Det killarna 

menade var att sexet blir annorlunda i en kärleksrelation, då det är lugnare och de tar mer 

hänsyn till tjejen, men i ett one night stand kan det bli lite vildare, menade killarna. Samtidigt 

tror killarna att det är mer skamlig för tjejer än för killar att ha ett engångsligg. Därmed 

menade de att tjejerna hymlar mer med det än vad killar gör, då killar skryter mer om det.  

 

Ovanstående stycke analyserar vi utifrån vad Johansson (2005) menar att kvinnokroppen är 

symbol för den manliga sexualiteten.80 Kvinnokroppen förekommer ofta lättklädd i media och 

används för klädesreklamer, vilket kan påverka killar att tycka att kvinnobröst och att kvinnor 

är sexigare i underkläder eller rent av i gymnastikkläder, än helt naken. Enligt Hirdmans 

(2004) resonemang om könens åtskilda egenskaper så kan ovanstående diskussion vara ett 

tecken på att den stereotypa manliga sexualiteten ifrågasätts av killarna. Vidare menar hon att 

eftersom könen måste ses som varandras motpoler, och då kvinnor börjat ta för sig mer 

sexuellt och börjat ställa krav81, kan kanske vara en förklaring till att killarna har börjat 

ifrågasätta en stereotyp manlig sexualitet. Däremot menar Johansson (2005) att manlig 

heterosexualitet i media presenteras som aktiv och självklar, och Ahlqvist (2002) talar om att 

manlighet i Veckorevyn och Slitz handlar bland annat om att vara sexuellt dominant och aktiv. 

Detta kan förklara att killarna ansåg att killar ofta skryter om att de haft ett one night stand, då 

sexuell aktivitet skapar mannen och gör honom maskulin. Och som både Hirdman (2004) och 

Johansson (2005) menar, formas manlighet i homosociala grupper, vilket kan förklara 

skrytandet inför killkompisar. Alltså att även kompisar är med som socialisationsagenter. Att 

få sex blir också ett tecken på mannens attraktivitet, och han bekräftas av tjejen som manlig 

och åtråvärd, då Johansson (2005) menar att även tjejers bekräftande formar mäns 
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maskulinitet, vilket också förstärks genom medias framställningar.82 Vi kan också i det 

ovanstående resultatet se en tydlig koppling till hur filmer och annan media presenterar en 

kärleksrelation och en tillfällig sexuell kontakt. Och som Nordlund (1996) menar kan media 

under långvarig exponering forma ungdomars tankar, värderingar och normer, vilket kan 

förklara killarnas resonemang.83 

5.3.5 Summering av tankarna kring sexualitet 
Vi sammanfattar tjejernas och killarnas tankar och attityder kring manlig- och kvinnlig 

sexualitet. Tjejerna ansåg att kvinnor och män har olika sexualitet, vilket media som vi tagit 

del av presenterar som naturligt. Killarna antydde också olikheter men menade att tjejer 

tvingas dölja en del av sin sexualitet, eftersom de inte får lov att uttrycka den som män gör. 

När killarna talade kring kvinnlig sexualitet nämnde de endast inre manliga egenskaper som 

sexuellt tilldragande för tjejer. Johansson (2005) menar att manskroppen inte sexualiseras lika 

mycket i media som kvinnokroppen, vilket kan tolkas som att medias ickesexualiserade 

presentationer av mannen bidrar till att killarna inte sexualiserar sin egen kropp, utan enbart 

nämner inre manliga egenskaper som sexuellt tilldragande för kvinnor. Tjejerna menade att 

deras egen sexualitet handlar mer om kärlek och känslor, vilket också killarna ansåg. Tjejerna 

tyckte även att sex är populärt, vilket kan tyda på en påverkan från en allt mer sexualiserad 

media, då enligt Nordlund (1996) talar media om för oss vad vi ska tänka om och tycka om.  

Både tjejerna och killarna diskuterade kring manlig sexualitet utifrån kvinnokroppen och 

kvinnliga underkläder, som enligt Johansson (2005) media sexualiserar och blir symbol för 

den manliga heterosexualiteten.  Media är med och konstruerar kvinnlig- och manlig 

sexualitet, som ungdomarna påverkas av och skapar föreställningar och förväntningar utifrån. 

Dessutom sade killarna att manlig sexualitet kommer till uttryck mer ömsint i en 

kärleksrelation jämfört med i ett one night stand. Dessa föreställningar reproduceras i bland 

andra tv-media, att manlig sexualitet ofta kommer till uttryck olika beroende på känslorna och 

relationen till sexpartnern. Och med tanke på killarnas diskussion kan det antas att media är 

med som socialisationsagent. 

5.4 Ungdomarnas tankar kring intima relationer  
Ungdomarna hade svårt för att uttrycka vad som kännetecknar en bra kärleksrelation eller 

sexuell relation. Ofta kom de i stället in på vänskapsrelationer. Dock ansåg både killarna och 

tjejerna att en bra kärleksrelation är när man kan prata om allt. Killarna menade också att det 
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är viktigt att man i ett förhållande trivs ihop och kan acceptera varandras olikheter. Och 

ungdomarna sade även att tillit är en viktig ingrediens. När killarna diskuterade förväntningar 

på tjejer och förhållanden, så menade killarna att man inte kan ha några förväntningar på 

tjejen, om man inte själv går in helhjärtat i situationen. De menade att de kan ha både låga - 

och höga förväntningar på tjejer och förhållanden. Killarna menade att när de har känslor för 

en tjej, så har de högre förväntningar på tjejen än om de inte är intresserade av henne. 

Samtidigt ansåg killarna att förväntningar ofta skapar problem, och kan leda till att man blir 

besviken. Vidare menade killarna att intimitet inte kan vara enbart fysisk, utan intim är man 

med sin flickvän, och kopplade ihop kärlek och känslor med att vara intim. Och sex utan 

känslor betraktas inte av killarna som en möjlig intim situation 

 

Det ovanstående resultatet analyserar vi med Berger och Luckmans (2003) socialisationsteori, 

då de menar att föräldrar är viktiga socialisationsagenter. Familjen skapar 

grundförutsättningarna för hur du som individ ska uppleva din subjektiva verklighet. Därefter 

påverkas individen av kompisar, skola och omgivningen, där den första uppfattningen om hur 

en bra kärleksrelation bör vara, antingen förstärks eller kastas omkull. Och individen får 

omvärdera sin egen uppfattning om hur en normativt bra relation ska definieras. För killarna 

är intimitet enbart kopplat till en känslomässig sexualiserad relation till det motsatta könet, 

vilket enligt Hirdman (2001) och Johansson (2005) resonemang kan tänkas att media är 

delaktig till att upprätthålla.84 Att killarna ansåg att samtal är ett tecken på en bra relation 

skulle vi också kunna tolka som att manlighetsnormen har förändrats. Hirdman (2004) menar 

att när kvinnor började ta del av offentliga livet och då även kvinnor kan bli läkare, poliser 

och brandmän så har kvinnligheten förändrats. Detta kan ha lett till att även 

manlighetsnormen blivit mer rörlig där manliga egenskaper numera även innehåller en del 

traditionellt kvinnliga egenskaper.85 Dock kan vi inte se några tydliga kopplingar till de bilder 

som media presenterar och killarnas diskussioner, då Nordlund (1996) menar att killar inte tar 

del av tv-program som handlar om kärleksrelationer, utan det är i så fall program som berör 

kompisrelationer, sport och action. Samtidigt kan man inte enligt Nordlund (1996) helt bortse 

från medias påverkan, då den skapar bilder av vad som ett förhållande ska innehålla och vad 

som är manligt och kvinnligt. Nordlund (1996) menar vidare att tv- program påverkar 

ungdomar i formandet av deras tankar, attityder och värderingar.86 Vi kan se ett samband med 
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vad killarna har svarat och vad Johansson (2005) menar presenteras som manlig sexualitet i 

media, då han menar att manlig sexualitet är något som bara är. Detta tolkar vi som att sexet 

för killar presenteras inte som en intim situation, det bara ÄR sex. Det är först när en kille får 

känslor för en tjej som relationen till henne upplevs som intim för honom, vilket är 

samstämmigt med vad killarna talade om och vad Johansson menar media presenterar som 

maskulin sexualitet.87  

 

För att återgå till resultatet ansåg tjejerna att det är viktigt med tillit i alla relationer, men att i 

en kärleksrelation krävs det mer. Tjejerna menade att när det kommer sex med i bilden så 

krävs det så mycket mer av tillit och trygghet i relationen, vilket kommande citat visar: 

 

Till en kompis har man en bra relation så man är vänner, kan prata å till föräldrarna är det liksom att man 

är trygg med sina föräldrar och kan prata med dem också men när man har det i ett förhållande då är det 

liksom allt, då ska man kunna känna sig trygg med allt liksom, för man, det är ju inte så ofta man har sex 

med sin kompis. 

(ALLA SKRATTAR) 

 

Tjejerna diskuterade också om förväntningar i ett förhållande, där en tjej ansåg att hon 

förväntar sig att en relation ska innehålla sex, medens en annan tjej i samma grupp sade: 

 

Grejen är den att det inte bara är, det är ju inte sexet som jag skulle förvänta mig, det är intimiteten som 

jag förväntar mig. Det är ju det man, det är det som är essensen av sin kärleksrelation, att kunna vara 

intim, alltså rent psykiskt, känslomässigt och fysiskt och allting liksom, inte så mycket sex. 

 

Även intimitet anser tjejerna är viktigt i en kärleksrelation, vilket kan illustreras med detta 

citat; ”man kan ju ha intimitet rent fysiskt, men då är det bara ett begrepp på att man har haft 

sex och varit intim, men man behöver ju inta ha varit intim känslomässigt, [men] det är ju 

JÄTTEVIKTIGT om man ska ha en kärleksrelation”. Tjejerna menade också att: ”intimitet är 

så mycket, alltså det kan ju vara allt från sex till bara en kram alltså man kan ha en intimitet i 

ett samtal, man kan, man lämnar ut sig själv och då blir det intimt”.  

 

Vi analyserar det ovanstående med Johansson (2005). Han menar att tjejer är symbolen för 

manlig sexualitet och hennes kropp är öppen för bedömning, vilket kan tolkas som en 

förklaring till att tjejerna ansåg att just i ett sexuellt förhållande behövs extra mycket tillit och 
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trygghet.88 Citatet ovan visar också den tydliga gräns som dras mellan en kompisrelation och 

kärleksrelation, vilket illustreras med att alla skrattar när kommentaren ”det är ju inte så ofta 

man har sex med en kompis” yttras. Detta tolkar vi som att för tjejerna var det en självklarhet 

att sex kan man inte ha med en kompis. Visserligen kan det finnas en påverkan från media, 

men troligtvis finns det starkare socialisationsagenter som har större betydelse i detta fall. 

Dock reproduceras dessa föreställningar i den media som vi tagit del av i den här studien, 

vilket Nordlund (1996) menar har en viss påverkan på ungas formande av dess tankar, normer 

och åsikter. Nordlund (1996) menar också att vi upplever verkligheten utifrån både en social- 

och individuell dimension. Han menar att den sociala dimensionen är den som håller ihop en 

grupp eller ett samhälle och den individuella dimensionen är den som gör att vi inte blir 

kopior av varandra. Att tjejerna hade olika uppfattningar om huruvida sex är viktigt i ett 

förhållande eller inte, skulle kunna förklaras utifrån Nordlunds (1996) resonemang, att vi har 

olika åsikter och tankar som också påverkas av våra olika erfarenheter.89 Även tjejer 

socialiseras in i könsroller. Tjejer tillåts inte i lika stor utsträckning som killar att ha tillfälliga 

sexuella kontakter utan känslor inblandade, och dessutom framkommer det tidigare i vårt 

resultat att ungdomarna tänker kring kvinnlighet och kvinnlig sexualitet innefattande känslor. 

Då kan det tänkas att tjejerna tillskriver även ”sex utan känslor” som intim, och som ovan 

presenterat resultat, där tjejerna ansåg att känslor för personen är av betydelse om ett one 

night stand upplevs som okej. Och med tanke på Nordlunds (1996) resonemang att tjejer 

föredrar media som berör vardagsliv och kärleksrelationer kan det tänkas att genom media 

upprätthåller tjejer dessa föreställningar. Vi kan också analysera med en koppling till 

Hirdmans (2004) resonemang, att kvinnan lever för mannen och ger sig själv till mannen. Och 

enligt Johansson (2005) är kvinnokroppen sex och sexualitet, som maskulinitet förkroppsligas 

genom. Därmed blir kvinnan utlämnad i en sexuell situation, då hennes kropp både från henne 

själv och från mannen bedöms, värderas och blir en symbol för sexet.90  

5.5 Sammanfattning 
Troligtvis när det handlar om ungdomarnas diskussioner kring manlighet och kvinnlighet, har 

de genom signifikanta andra förvärvat könsspecifika roller. Och då tjejerna och killarna hade 

rätt samstämmiga diskussioner, kan det tänkas att det tyder på ett genuskontrakt. Alltså att de 

har en överensstämmande bild av vad som är manligt och kvinnligt, vilket i sociala 

sammanhang därmed också bekräftas och därmed i regel inte ifrågasätts. Media som kan ses 

                                                
88 Johansson (2005) 
89 Nordlund (1996) 
90 Hirdman (2004),  Johansson (2005), Nordlund (1996) 
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som en del av den sekundära socialisationen, blir dock medskapare till att upprätthålla 

konstruktionen om manlighet och kvinnlighet. En heterosexualitetsnorm framkom tydligt, i 

både killarnas och tjejernas diskussioner. Likaså att manlighet förknippas med en vältränad 

kropp och sexuell aktivitet och skicklighet, vilket stämmer överens med Johanssons (2005) 

resonemang om medias sexualisering, som konstruerar en viss manlig heterosexualitet och att 

manskroppen också börjat objektiveras i media. Tjejerna ansåg att killar inte talar om känslor 

eller sex så detaljerat som tjejer gör. Och då media ofta upprätthåller traditionella 

föreställningar kring manlighet, kan vi anta att media påverkar, även om andra 

socialisationsagenter och erfarenheter har stor betydelse.  Media påverkar även ungdomarnas 

tankar kring kvinnlighet, då utseende, smink och underkläder förknippade de med kvinnlighet. 

Media är även medskapare till att ungdomarna sexualiserar kvinnokroppen och kvinnlighet, 

då ensidiga budskap som media presenterar med Nordlunds (1996) resonemang kan antas 

forma ungdomars tankar. Dock verkar killarna påverkas mindre av medias 

kvinnlighetspresentationer. Däremot kan det i sig tolkas med Johanssons (2005) och 

Hirdmans (2004), att även män ha kommit att objektiveras i media, vilket leder till förändrade 

attityder till kvinnlighet.  

 

Liksom diskussionerna kring manlighet och kvinnlighet hade ungdomarna liknande 

uppfattningar, då de ansåg att kvinnor och män har olika sexualitet. Media är med och 

konstruerar kvinnlig- och manlig sexualitet som olika, som ungdomarna verkar påverkas av 

och skapar förväntningar utifrån. De förknippade känslor och manliga inre egenskaper som 

sexuellt tilldragande för kvinnor. Johansson (2005) menar att manskroppen inte sexualiseras 

lika mycket i media som kvinnokroppen, vilket kan tolkas som att medias ickesexualiserade 

presentationer av mannen bidrar till ungdomarna attityder. När ungdomarna talade kring 

manlig sexualitet nämnde de kvinnokroppen och speciellt kvinnobröst. Killarna menade att 

manlig sexualitet kommer till uttrycks olika beroende av känslorna för sexpartnern. Media 

sexualiserar kvinnokroppen och enligt Johansson (2005) blir den symbol för manlig 

heterosexualitet, vilket enligt ungdomarnas tankar kan tolkas som att dessa 

mediapresentationer faktiskt påverkar dem. Dessutom reproducerar media att manlig 

sexualitet ofta kommer till uttryck olika beroende på känslorna och relationen till sexpartnern.  

 

Där diskussionerna skilde sig mest åt mellan killarna och tjejerna var när de talde kring intima 

relationer. Killarna menade att intimitet kan enbart kopplas till sex om det är djupare känslor 

inblandade. Media presenterar enligt Johansson (2005) en manlig heterosexualitet som 
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naturlig och sex bara ÄR, vilket kan ha en påverkan på killarna, då de inte ansåg att ett one 

night stand kan vara intimt. Däremot ansåg tjejerna det, vilket kan bero på dubbeltydiga 

budskap som media presenterar, att tjejer ska ta för sig sexuellt men inte ha sex utan att ha 

några andra motiv. Och med tanke på Nordlunds (1996) resonemang att tjejer föredrar media 

som berör vardagsliv och kärleksrelationer kan det tänkas att genom media upprätthålls dessa 

föreställningar. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46 

6. Avslutande reflektioner 
 
I efterhand anser vi att fokusgrupper är en intressant metod att använda sig av, men resultatet 

kan bli svårt och väldigt tidskrävande att strukturera. Vi inser också att en del av de ord vi 

valde att låta ungdomarna diskutera kring borde kanske vara lite mer specifika för att 

verkligen fokusera diskussionerna. Orden intimitet, bra relation, manlig sexualitet och 

kvinnlig sexualitet upplevde vi att ungdomarna hade svårt för att påbörja en diskussion kring. 

Kanske hade det varit bättre om vi istället haft olika påståenden som utgångspunkt i 

diskussionerna, som till exempel, ”tjejer är mer utseendefixerade än killar” och ”killar är 

kåtare än tjejer.” För att som vi kände det efteråt hade det nog lockat fram mer givande 

diskussioner. Intimitet och bra relationer kunde vi ha varit mer specifika med vad vi menade. 

Orden manlig- och kvinnlig sexualitet fick vi snabbt frågor om det var vad de trodde att det 

motsatta könet ansåg eller deras egna tankar. Och vi har nu i efterhand insett att dela upp 

sexualitet i kvinnlig och manlig kan ha påverkat ungdomarna att tänka i vissa banor. Vi är 

också medvetna om att valet att välja ungdomar som redan känner varandra har sina fördelar 

och nackdelar. Dock anser vi att det har varit till fördel, då vi upplevde att de vågade tala fritt 

kring detta känsliga ämne, vilket de kanske inte skulle ha gjort i en grupp med främlingar eller 

i en enskild kvalitativ intervju. En svaghet kan vara att det enbart ingått så kallade etniska 

svenskar i undersökningen, vilket utesluter tankar och attityder till ämnet från ungdomar med 

annan etnisk bakgrund. 

 

Givetvis kan det presenterade resultatet och de tolkningar och slutsatser vi ha kommit fram till 

påverkats av vår förförståelse. Varje individ har sin egen unika förförståelse, och uppfattning 

om världen runt omkring oss. Samtidigt är både vi och ungdomarna delar av samma samhälle. 

Våra föreställningar, värderingar och normer om saker och ting grundar sig i detta 

gemensamma samhälle. Enligt Lindgren menar Stuart Hall att även om vi alla tolkar och 

ordnar världen på ett individuellt unikt sätt, är det först när vi har någorlunda lika 

föreställningar och upplevelser av den, som vi kan skapa oss en känsla av en gemensam social 

värld.91 Vi menar att även om vår tolkning av resultatet påverkats av våra egna 

föreställningsvärldar, är den samtidigt en del av gemensamma föreställningar som vi alla mer 

eller mindre delar i vårt samhälle.  

 

                                                
91  Lindgren (2005) s. 58 
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Vi inser att undersöka medias eventuella påverkan på ungdomars tankar och attityder kring 

sexualitet, intima relationer, kvinnlighet och manlighet inte är helt lätt att undersöka i en 

begränsad studie som det här. Det hade nog varit mer givande om man gjort en undersökning 

av en grupp yngre ungdomar för att sedan återkomma till samma grupp några år senare för att 

kunna styrka tydligare påverkan. Enligt Berger och Luckman är den primära socialisationen 

den mest betydelsefulla för individen i formandet av normer, attityder och värderingar. Dock 

när det kommer till ovannämnda ämnesområde, anser vi att media troligtvis påverkar mer, då 

vår erfarenhet är att ungdomar inte i så stor utsträckning talar med familjen om detta ämne 

och inte heller ha tillträde till föräldrars - eller andra vuxna i dess omgivnings sexuella liv. 

Däremot kan skola och kompisar ha en betydande påverkan, men vi kan inte uttala oss om 

dessa socialisationsagenter påverkar mer eller mindre än vad media gör.  

 

Vi anser att vi någorlunda har uppnått syftet med studien, nämligen att synliggöra medias 

eventuella påverkan på ungdomars tankar och attityder kring sexualitet, intima relationer, 

kvinnlighet och manlighet. Dock som vi ha nämnt flera gånger är det vanskligt att påstå hur 

mycket media påverkar. Och då media bara är en av flera betydelsefulla socialisationsagenter 

kan vi enbart konstatera att media som oftast enligt den media vi tagit del av reproducerar och 

upprätthåller konstruerade föreställningar, vilket vi menar har viss påverkan på ungdomarna.  

 

När vi diskuterade med vår handledare så tyckte han att ämnet var intressant och att han inte 

visste om liknande studier inom just vår valda problematik, vilket vi snabbt fick reda på 

genom att det var svårt att hitta tidigare forskning om vårt ämne som gällde medias eventuella 

påverkan på ungdomar och deras sexuella erfarenhet och vanor. Vi stötte på pornografins 

påverkan på ungdomar, men inte så mycket om den typen av media vi valt. Detta gjorde det 

svårt för oss att läsa in oss på problematiken innan studiens genomförande. 

 

Giddens menar att ungdomar idag har möjligheter till att uttrycka en friare sexualitet och 

individuella uppfattningar kring sina egna sexualiteter, och skapa sig uppfattningar och 

erfarenheter om sexuellt umgänge utan att dömas för hårt för det. Han menar vidare liksom 

Foucault att religionen och kyrkan har varit en stark kontrollant av människors sexualitet och 

formande av normer och värderingar. I dagens svenska samhälle påverkar religionen allt 

mindre samhällets attityder och regler. Däremot är nuet aldrig frikopplat från det som har varit 

och är i ständig relation till framtiden.  Med denna tankegång anser vi att sexualitet och tankar 

kring manlighet och kvinnlighet påverkas av både tidigare föreställningar och samtidens 
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normer och värderingar. Kanske är media och de presentationer den framställer dagens 

religion, då de kommer till att förmedla normer och regler kring sexualitet, intima relationer, 

kvinnlighet och manlighet. Och media är enligt oss en stor del av individers liv, och den gör 

anspråk på att förmedla sanningar som vi i regel godtar och tar för givna. När man är ung och 

fortfarande kan känna en osäkerhet och okunskap över sin egen sexualitet och hur den ska 

komma till uttryck, kan det tänkas att media är väldigt betydelsefull socialisationsagent. Vi 

anser att media både är socialiserande, undervisande och en uppfostrare till våra uppfattningar 

om världen.  

6.1 Fortsatt forskning  
Ett förslag som vore intressant att undersöka, men som hade överstigit ramarna för den här 

studien, är att blanda både tjejer och killar i en grupp för att se om de ändrar tal, tankar och 

attityder kring sexualitet och relationer. Vad för olika slags varianter hade vi fått ta del av om 

vi blandat grupperna med både tjejer och killar?  Även se hur mycket de skulle hålla tillbaka 

med tanke på närvaron av det motsatta könet. Skulle killarna uppträda mer macho, eller 

tjejerna vara mer tillbakadragna? Att helt enkelt undersöka hur reserverade killar och tjejer 

egentligen är när de får sitta och prata med varandra om ett så pass känsligt ämne som 

sexualitet.     

 

Vår första tanke var att även inkludera Internetmedia, men även detta insåg vi snart bli för 

omfattande för den här studien. Dock är vi medvetna om att internet är kanske den media som 

ungdomar idag tar allra mest del av. Ett förslag vore att undersöka vidare vilken Internetmedia 

som ungdomar tar del av och se om det finns samband till dessa och ungdomars tankar och 

attityder till sexualitet.  
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