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Abstrakt

Sverige är ett land fullt med möjligheter att utrycka sina åsikter, känslor och attityder. Vi har 

gått från ett traditionellt samhälle där vår kristna tro styrde hur vi skull tänka och uttrycka oss, 

till en mer modern, öppnare och friare nation. Att vi har förändrats visar sig mycket på de 

attityder som vi idag har kring sexualitet. Sex är i dag något som vi pratar dagligen om, något 

som finns överallt. Tyvärr har öppenheten även bidragit med en stor slapphet kring de 

konsekvenser som lätt kan komma på ”köpet” vid en mer öppen attityd kring sex. Antalet 

klamydiafall har i dag ökat med över 300 % i Sverige sedan 1990 talet, vi frågade oss vad 

gymnasieskolor idag gör, för att informera ungdomar om sex och samlevnad, med tanke på 

den attityd förändring som skett i Sverige? 

Vår frågeställning lyder 

 Hur är sex och samlevnadsundervisningen på gymnasieskolor i Halmstad, vad tycker 

eleverna, finns behovet för mer information?

 Är informationen och tillgängligheten för att få information lika för båda könen?

 Hur är attityderna kring sex idag?

  
För att besvara dessa frågeställningar valde vi att använda oss av kvalitativ metod i formen av 

fokusgrupper, vi fick intervjua ungdomar i åldern 16 – 19 på två gymnasieskolor i Halmstad, 

Vi valde även att analysera intervjuerna och de svar vi fick fram med hjälp av två teman 

Genus / Socialisering och Normer / Sexualitet, detta för att på så vis få en mer sociologisk syn 

på vårt arbete.

Det resultat vi kom fram till var att sex och samlevnadsundervisningen i de skolor vi var i, var 

knapphändig, samtliga informanter efterlyste dock mer undervisning av det slaget. 

Informationen om sex och samlevnad visade sig inte heller vara jämställd bland könen, 

samtliga fokusgrupper ansåg att informationen idag var mest inriktad till tjejer. Vid frågor om 

attityder kring sex idag så svarade samtliga elever att vi idag har en öppnare attityd till sex 

och till tillfälliga sexuella partners, dock poängterades det att attityden inte var fri från de 

fördomar som finns i samhället idag.

Nyckelord: Genus, sex & samlevnad, attityder, gymnasieungdomar 
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Abstract
Sweden is a country full of opportunities to express your opinion, feelings and attitudes. We 

have gone from a more traditional society, were our christian faith was a major influence in 

how we thought and expressed ourselves, to a more modern, open and independent society. 

That this country has changed is something we can see in the way we look at, and talk about 

sexuality. Sex is something we talk about daily and openly in Sweden today, it is something 

that is all around us. Unfortunately has this openmindedness, also led to some consequences, 

clamydia cases has increase rapidly since the early 1990 whit over 300 % . We asked our 

selfs, what are high schools (gymnasiet) doing to inform about sexual education?

Question at issue:

 What is the standard of the sexual education in high schools in Halmstad, and what is 

the pupil’s opinion, is there a need for more information?

 Is the information available, and is it equal for both sexes?

 What are the attitudes in Sweden today?

To be able to answer these questions, we used a qualitative method in form of group

interviews, we interviewed teenagers from 16-19 years of age at two high schools in 

Halmstad. We choosed to analyse the interviews, and the answers we got on the basis of two 

themes Genus/ Socialisations and Norms/ Sexuality, we did this to get more of an sociological 

view on our paper.  

Our conclusion is that sexual education in the schools are insufficient and that all our 

informants wanted more information, an education on this subject. The result also showed us 

that the information about sex was not equally divided between the two sexes. Females were 

more likely to get the information, then males. When we asked the pupils about their attitudes 

regarding sex, all of them answered, that it is a more open attitude toward sex nowadays, and 

one-night-stands is not unusual. However did they not totally approve this sort of behaviour, 

this kind of behaviour could easily start a rumour 

Keywords: Gender, sex and coexistence, attitudes, high schools students
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1.Inledning

”Vi har inte lärt oss någonting. Vi hade bara en lektion där vi skulle skriva upp alla namn på 

könsorganen. Läraren sa att han kände sig obekväm”(Clara)

”Man vet om att det finns mycket sjukdomar, och att det finns risk att tjejen blir gravid, men 

man tänker att det händer inte mig. Har någon sex utan skydd finns det ju alltid ett dagen-

efter-piller”(Victor)

”När skolsköterskan skulle visa oss hur man trär på en kondom, var hon tvungen att kolla i 

manualen eftersom hon inte visste åt vilket håll man rullade kondomen” (Felicia)

Ovananstående citat1 illustrerar vanliga situationer som ungdomar upplever i skolan, 

ungdomar har sex men är ovetande om konsekvenserna med sex kan innebära. De sexuella 

attityderna har förändrats och vi är idag mer öppnare och friare, ungdomar har mer öppnare 

relationer till varandra, och tillfälliga sexuella förbindelser är vanligt förekommande. Att vi 

blivit mer öppnare och liberalare har sina konsekvenser, då könssjukdomar ökar bland 

Sveriges ungdomar. En av anledningarna till att sex är mer öppnare i dagens samhälle, kan 

bero på medias påverkan, det är svårt att undvika de anspelningar på sex som dagligen visas, 

på Tv, film och reklamskyltar, sex är i dag något vi ständigt pratar om och är inte längre något 

privat och intimt.  Eftersom de flesta sexdebuter äger rum under skoltiden, så ligger ett stort 

ansvar på skolan, eftersom den är en viktig del i ungdomars liv och bör ge dem en stabil grund 

att stå på samt även ge dem en god förberedelse för framtiden. Trots detta är informationen 

om sex och samlevnad bristande, som citaten ovan visar. Så hur är det egentligen med sex och 

samlevnadsundervisningen under gymnasietiden? Är ungdomar i större behov av information 

än den som nu ges ut i skolorna?  Och kan en bättre information öka användandet av kondom? 

                                                
1 Hallandsposten [www.document]
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1.1. Syfte
Syftet med denna uppsats är att få en djupare inblick i vad gymnasieskolor gör i Halmstad för 

att informera om sex och samlevnad, vi vill även få reda på om det finns ett större behov för 

mer information bland eleverna på gymnasiet. Samt också att få reda på om den

informationen som finns tillgänglig, skiljer sig mellan tjejer och killar. Vi har valt rikta in oss 

på ungdomarna som studerar på gymnasiet och vad deras åsikter är gällande våra 

frågeställningar.  

1.2. Frågeställning 
Vår frågeställning lyder 

 Hur är sex och samlevnadsundervisningen på gymnasieskolor i Halmstad, vad tycker 

eleverna, finns behovet för mer information?

 Är informationen och tillgängligheten för att få information lika för båda könen?

 Hur är attityderna kring sex idag?

1.3. Disposition
Uppsatsen består av sju kapitel. I Första kapitlet bearbetas inledning, frågeställningar och 

syftet med denna uppsats. I andra rubriken behandlas bakgrund och hur sex och 

samlevnadsundervisningen sett ut i Sverige genom åren. Tredje kapitlet beskriver vårt val 

av metod, vårt urval och genomförandet av intervjuerna. Vidare tar vi även upp etiska 

aspekter och den förförståelse vi hade innan intervjuernas start. Våra teoretiska 

utgångspunkter bearbetas i uppsatsens fjärde kapitel, dessa utgångspunkter kommer sedan 

att ligga som grund för vår sociologiska analys. Det resultat vi kommit fram till 

presenteras sedan i det femte kapitlet, resultatet har vi valt att dela upp i två delar, där ena 

delen representerar killarna och andra tjejerna. Vår sociologiska analys hittas i det sjätte 

kapitlet, här analyseras det resultat som vi fått fram tillsammans med de teoretiska 

utgångspunkterna som redovisats i kapitel fyra. I kapitel sju finner vi vår slutdiskussion, 

här diskuteras vårt resultat och vår analys tillsammans med våra egna uppfattningar samt 

den förförståelse som vi hade innan resultat och analys klargjorts för oss.
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2. Bakgrund
Attityden till sex har förändrats under de senaste decennier, vi är idag mer öppna för tillfälliga 

sexuella relationer. Det finns olika föreställningar kring sexualitet, den kan variera beroende 

på religion och kultur och har även ändrats genom åren.2 I västvärlden har vi tidigare levt efter 

kristna värderingar, där sex ansåg som något suspekt och endast till för fortplanting, det var 

även en äktenskaplig förpliktelse som skulle ske mer sällan än ofta. Under 1800-talet ersattes 

den religiösa synen av en mer medicinsk, dock var synen på sex fortfarande förknippad med 

de förbjudna, såsom att sex utan syfte att få barn medförde risk att få en allvarlig kroppsskada, 

onani kunde orsaka blindhet, hjärtsjukdom eller vanvett, samt att oralt sex kunde ge cancer. 

Sex ansågs alltså som en plikt, och kvinnor som hade ett mer lösaktigt beteende blev 

ignorerad av sitt samhälle, medan när män hade promiskuösa förbindelser med kvinnor vad 

detta något man hade ett större överseende för. Det olika synsätt som fanns för manlig och 

kvinnlig sexualitet, skapade en dubbelmoral som lever kvar än i dag.  Nu för tiden är synen på 

sex mer liberal, denna liberala syn har sitt ursprung från 1960-talet, dock finns det fortfarande 

vissa grupper som värdesätter giftermålet, och sex innan äktenskapet är inte acceptabelt. Idag 

är vi medvetna om att sex är en mer accepterad företeelse. Den generella synen till sexualitet 

har i de flesta västerländska länder blivit mer tolerant under de senaste 30 – 40 åren. Media är 

en stor inverkan på den attityden kring sex, eftersom i den branschen florera mycket material 

om just sex, material såsom film, tidningar och Internet, sex säljer!3  Denna förändring i 

attityder kring sex och sexuellt beteende har bidragit till en ökning av antalet sexuella 

partners. Ökandet av sexuella partners kan även ha bidragit till en ökning av antalet 

könssjukdomar i yngre åldrar. Vid debutåldern som ligger runt 16 år är de flesta ungdomar 

bra på att använda kondom men redan vid 18 -19 års ålder, minskar användandet av kondom 

betydligt.4

Orsaken till varför användandet av kondom minskar kan bero på en mängd olika anledningar 

såsom pinsamheter att föra ämnet på tal, inhandla kondom eller rädsla för misstänksamhet om 

könssjukdom. Andra anledningar kan vara kostnader för kondomer, mindre känslighet eller ett 

naturligt antagande att den andra personen är frisk.5  Minskningen av kondomanvändningen 

leder till större risker att smittas av en könssjukdom och under de senaste tio åren har antalet 

                                                
2 Giddens, 2003, s. 129-ff
3 Giddens, 2003, s. 130-ff
4 RFSU [www.documnet]
5 RFSU [www.document]
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klamydiafall i Sverige ökat med 300 %. I Hallands län har en ökning skett på + 4 % sedan 

2007, det vill säga ca 100 nya anmälningar varje månad.6

2.1.1 Sex och samlevnadsundervisningen i Sverige
Som nämnt tidigare, så är ungdomar i 16 års ålder duktiga på att använda kondom och att 

redan i 18-19 års ålder minskar användandet avsevärt, det vill säga under den perioden de 

flesta studerar på gymnasiet. Läroplanen om sex och samlevnad har ändrats tre gånger. Den

har varit obligatorisk i Sverige sedan 1956, lärarna sågs som ledare och representanter och det 

var deras uppgift att fostra eleverna kring sexundervisningen. Syftet med undervisningen var 

att informera kring saker rörande sex men även att upplysa eleverna om ”riskerna” att ha sex 

utanför äktenskap. Lärarnas roll innebar alltså att ge eleverna grunden till sex och samlevnad 

utan att motivera dem till att ha sex.

Den andra och förnyade handledningen kom 1977, i den ingick en mer naturlig syn på sex och 

samlevnadsundervisningen, lärarna skulle vara mer neutrala och objektiva, de skulle inte ta 

ställning i vad som var rätt och fel. Undervisningen kom mer att handla om ämnen såsom 

sexualitet, samlevnad och könsroller. Den sista och nu gällande läroplanen kom 1995, sex och 

samlevnad ansågs nu som en del av ungdomars utveckling till en individ. De centrala 

begreppen blev etnicitet, könsroller, homosexualitet och klass. Det var mer inriktat på känslor, 

såsom svartsjuka, men även moraliska dilemman som abortfrågan diskuterades.7  

  I läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf 94 står det klart och tydligt att rektorn har 

ansvar för skolans resultat och inom givna ramar ett särskilt ansvar för att eleverna får 

kunskaper om sex och samlevnad8

                                                
6 Studenthälsan Halmstad [www.document] 
7 Myndighet för skolutveckling, 2005, s. 7-8, 35-ff
8 Läroplan Lpf 94
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3. Metod
I detta kapitel kommer vi att presentera de metoder som vi valt att använda oss av för att 

kunna samla in den information vi behövde, den metod som vi valt att använda oss av är 

kvalitativ metod, i form av fokusgrupper, detta för att gå djupare in i vår studie och få svar på 

våra frågeställningar. 

3.1. Kvalitativ metod
När kvalitativa metoder används är målet att upptäcka egenskaper, innebörder eller 

företeelser. Intresset ligger i att förstå vad det är som sker och vad det är som har hänt, istället 

för att bestämma omfattningen av något som redan är bestämt.9 Med den kvalitativa 

forskningen syftar forskaren att få en djupare förståelse med sina frågeställningar. Det blir en 

ömsesidig påverkan mellan informant och utredare, ett sk ”inifrån-perspektiv”. I den 

kvalitativa forskningen grundar resultatet sig på färre antal individer och ett stort antal 

variabler, ett s.k. mikroperspektiv.10

Vid kvalitativa metoder kan det krävas tillträde (access) för att få tillgång till det område som 

skall undersökas.

Att använda kvalitativ intervjuer som metod och att ställa frågor är ett utav många sätt att få 

kunskap, genom svaren får vi information om personens erfarenheter, förhoppningar och 

känslor. I boken Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) skriver författaren Kvale att 

samtalet är en av grunderna för mänskligt samspel, och att det är via dessa samtal som vi lär 

känna andra människor.11

I kvalitativ metod använder man sig av hermeneutik det innebär tolkning och förståelse av ett 

fenomen, genom att tolka vår omgivning och andra fenomen kan vi förstå och interagera med 

andra människor.12

3.2. Fokusgrupper
”Fokusgrupper är en form av fokuserade gruppintervjuer där en mindre grupp, människor 

möts för att på forskarens uppmaning diskutera ett givet ämne med varandra” 13  

Vi har valt att göra våra intervjuer i denna intervjuform, detta val har vi gjort för att lättare 

kunna resonera med ungdomar kring vårt ämnesval, samt att vi fick ett större antal 

gymnasieelever som var villiga att ställa upp, dessa elever kände dessutom varandra vilket var 

                                                
9 Svensson & Starrin, 1996, s.55
10 Olsson & Sörensen, 2001, s.14-15
11 Kvale, 1997, s.13
12 Gilje & Grimen, 1992, s.175
13 Wibeck, 2000, s. 7
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en stor fördel då ämnet annars kan kännas som pinsamt och känsligt. Billinger14 menar att det 

många gånger kan vara en fördel att ha en homogen grupp som känner varandra, för att de 

känner stöd och trygghet i gruppen och de kan lättare dela med sig av sina erfarenheter.

Fokusgrupper är som sagt en gruppintervju där ämnet bestäms av forskaren, syftet är att skapa 

en diskussion med informanter som bör ske så spontant som möjligt. Forskarens roll i 

fokusgrupper är att vara samtalsledare, en moderator vars syfte är att få informanterna att 

diskutera det ämne som forskaren valt för gruppintervjun på ett så fritt och öppet sätt som 

möjligt. En stor fördel med fokusgrupper som metod är att informanterna inte känner lika stor 

press, deras identitet hålls mer anonym i jämfört med en individuell intervju, denna form ger 

även en större frihet för informanterna att diskutera känsliga ämnen utan känna sig besvärade. 
15 16  

3.3. Hermeneutik 
Hermeneutik är läran om hur texter tolkas, att man skall gå på djupet i texten, istället för att se 

till exaktheten. Innebörden med den hermeneutiska synvinkeln är att förstå och tolka något 

med vissa förutsättningar. Det finns ett intresse för forskaren att se vad som skett historiskt, 

vad som sker just nu och vad kommer att hända i framtiden, de vill förstå och tolka olika 

sociala handlingar i olika sammanhang. Fenomenet tolkas ihop med den förförståelse man 

har, utifrån den uppgift som skall studeras. Det handlar om att tolka vår omgivning, och olika 

fenomen är något som tillhör vårt vardagliga liv. Hermeneutiken kan ses som en cirkel, 

eftersom tolkningar grundar sig på tidigare tolkningar och uppfattningar, förförståelsen blir då 

en nödvändighet, för att vi på så vis skapar ny kunskap. Vi möter aldrig världen med ett 

oskrivet blad, det är genom våra tankar, funderingar och vår förförståelse som vi kunnat 

skriva de frågor som finns i vår intervjuguide. Vi valde en hermeneutiks synsätt då vi är 

medvetna om att vi aldrig kan vara helt objektiva, vi påverkas att det samhället och den kultur 

vi lever i, och vi är öppna för förändring och nya synsätt under arbetets gång, vi är medvetna 

om att vår förförståelse kan komma att förändras17

                                                
14 Billinger, 2005, s. 172-ff
15 Wibeck, 2000, s. 9
16 Billinger, 2005, s. 172-ff
17 Gilje & Grimen, 1992, s. 174-ff 
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3.4. Urval/Genomförande
Som målgrupp för vår uppsats valde vi elever från två gymnasieskolor i Halmstad kommun. 

Kontakten med skolorna gjordes först via rektorn, som sedan hänvisade oss till tre ansvariga 

lärare på skolorna som vi ville undersöka. Lärarna i sin tur gav oss tillträde till varsin klass, 

under lektionstid. Ingen av oss kände några elever eller anställda på skolorna vilket gjorde 

urvalet slumpmässigt och objektivt. När vi tog kontakt med skolorna bad vi även att få, 

klasser med en relativt god blandning av både tjejer och killar, eftersom vår uppsats har genus 

som utgångspunkt. Det är viktigt att urvalet passar vårt syfte och vår frågeställning så därför 

bestod våra informanter helt enkelt av den grupp av människor som hade den kunskap om det 

område vi valde att undersöka18. Vårt urval passade väl in på vårt syfte eftersom det är just 

gymnasieelevernas åsikter kring sex och samlevnad som vi var intresserad av att undersöka.

Eleverna intervjuades i grupp, med minst fem stycken i varje grupp, vi intervjuade sex 

grupper som var indelade i tjejer och killar och sammanlagt var det 38 elever varav 22 killar 

och 16 tjejer. Intervjuerna ägde rum i elevernas skolmiljö. Dessa platser valdes på grund av att 

informanterna kände sig hemma i den miljön och att det var en neutral plats. Det var också en 

plats som var lättillgänglig för informanterna.19

Intervjuerna spelades in, dock togs inga personuppgifter om de informanter som medverkade.

Intervjuerna genomfördes på så vis, att vi alla satt runt ett bord och vi ställde frågor till alla i 

gruppen. Innan själva intervjuerna började presenterade vi oss ytterligare för våra informanter, 

vi berättade lite om oss själva och vårt program, men även syftet till uppsatsen, detta gjorde vi 

för att det skulle bli en avslappnad stämning i gruppen. Informanterna fick även möjlighet att 

ställa ytterligare frågor om oss och vår uppsats innan intervjun startade. Syftet med att sitta 

runt ett bord och ställa öppna frågor till gruppen var, att vi ville få en känsla av trygghet i 

gruppen där informanterna inte skulle känna sig utfrågade, utan att vi mer ville skapa en 

öppen dialog/diskussion tillsammans med informanterna, frågorna ställdes inte heller till 

enskilda individer, utan till hela gruppen . Intervjuerna tog ca 20 - 30 minuter att genomföra 

per grupp. 

För att analysera vårt insamlade material använde vi oss av citat från gruppintervjuerna och de 

teorier som beskrivs i teorikapitlet. Det insamlade materialet skrevs delvis ut och bearbetades 

för att förenkla analysen. Metoden vi har använt oss av i vår analys är meningskoncentrering.

                                                
18 Holme & Krohn-Solvang, 1991, s.114
19 Widerberg, 2002, s.93- ff
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Detta innebär att meningar som intervjupersonen sagt, samt långa uttalanden, kommer att 

kortas ner till en mer koncentrerad form20  

3.5. Forskningsetik
Att garantera sina informanter konfidentialitet tycker vi är en självklarhet. Vid varje 

gruppintervju förklarade vi vårt syfte, vi tog inte heller några personuppgifter och vi 

försäkrade informanterna om att de inspelade materialet enbart var till för vår egen del, vi 

lovade dem att allt skulle vara konfidentiellt och det fick när som helst under intervjun 

avbryta om de så ville. Vi har även valt att använda figurerade namn, för på så sätt skydda 

våra informanter ytterligare. Detta är vad Kvale kallar för informerat samtycke, det vill säga 

att forskaren informerar intervjupersonerna om undersökningens syfte och att 

intervjupersonerna får delta frivilligt och kan när som helst välja att avbryta 

Kvale tar upp ytterligare några aspekter som man som forskare bör beakta. Bl.a. så är det 

viktigt för forskaren att fundera över sin egen roll och hur man som forskare påverkar sin 

informant, det vill säga att inte försöka ställa vinklade frågor utan att inta en mer objektiv roll 

som forskare21 När vi utförde våra intervjuer, diskuterade vi hur vi skulle lägga fram de 

frågorna vi ville ha svar på, med tanke på att vissa kan känna obehag och saknar erfarenhet på 

det område vi ville belysa. Vissa frågorna kan anses vara känsliga och detta var en aspekt som 

vi hade i åtanke när vi gick ut och intervjuade. Vi valde att inte ställa några direkta frågor om 

ungdomarnas privatliv, utan att de fick prata allmänt om attityderna kring sex. 

                                                
20 Kvale, 1997, s.174
21 Kvale, 1997, s.107-ff
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3.6. Förförståelse

En forskare har alltid en förförståelse och uppfattning om hur saker och ting är. Att ha en 

förförståelse innebär att man aldrig möter världen som ett oskrivet blad, vi har alltid en viss 

förutfattad mening om hur någonting förhåller sig. Forskaren är den som är ansvarig för det 

insamlade materialet och bestämmer vad som skall publiceras och utelämnats22.

Vår förförståelse innan uppsatsen börjande, var även den som avgjorde vad vi ville skriva om, 

den säger oss att det någonstans brister i informationen om sex och samlevnad på gymnasiet. 

För det är i 16 års ålder som majoriteten av svenskar har sin sexdebut, det vill säga den period 

då ungdomar går på gymnasiet. Vi upplever att sex och samlevnadsundervisningen inte 

uppmärksammas i den grad som det borde, eftersom det skett en ökning av könssjukdomar, så 

borde mer vikt läggas på sex och samlevnadsundervisning även på gymnasienivå. Det är 

bristen på information som vi tror kan ha betydelse till varför ungdomar inte använder 

kondom. Vår uppfattning är att den information som ges till ungdomar är mer riktad till tjejer 

och hur tjejer skall göra för att skydda sig. Därav tror vi nämligen att åsikterna skiljer sig 

mellan tjejer och killar, då vi tror att informationen är orättvist uppdelad. En annan orsak till 

att det skett en ökning av könssjukdomar, tror vi handlar om att öppenheten och synsättet på 

sex har förändrats, vi är mer accepterande till sex i dagens samhälle. Vi tror därför att mer 

information om sex och samlevnad i gymnasieskolorna är viktigt, då attityder och normer har 

förändrats, så borde även undervisningen förändras med dem. 

                                                
22 Gilje & Grimen, 1992, s.183-ff 
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4. Teoretiska utgångspunkter
I detta avsnitt presenteras de teorier som samtliga är genusbaserade och som är relevanta för 

vår frågeställning. Teorierna presenteras nedan i form av två teman, Genus/Socialisering och 

Normer/ Sexualitet. Vårt val av de här teorierna är att få en bättre förståelse och förklaring till 

hur sexuella attityder har förändrats, samt hur det skiljer sig mellan tjejer och killar.

4.1. Genus/Socialisering 
Det finns olika sätt att se på genus, det kan kopplas samman med normer, sexualitet och 

socialisering. När vi talar om genus finns det många olika uppfattningar och skillnader om 

vad ursprunget är till sociala roller och könsskillnader, eftersom dessa kan både kopplas ihop 

och bestrida varandra. Den debatt som förs är hur vi lär oss könsroller och sexualitet, en del 

forskare anser att det är bara sociala faktorer som styr vår tolkning om kön och sexualitet,23 vi 

har i denna uppsats valt att lyfta fram Yvonne Hirdmans synsätt om hur genus uppstår.

Yvonne Hirdman är professor i kvinnohistoria och har haft en viktig roll inom 

genusforskningen. Hirdman menar det att genus härstammar från engelskans ord gender som 

betyder socialt kön. Med genusteorin försöker man skapa en kategori som kan likställas med 

ras, klass och nationalitet. Och Hirdman menar att det inte går att se genus som ett likartat 

begrepp, med fasta ramar. Hirdman menar att genus kan ses som olika sammansättningar 

mellan människan och hennes omgivning. 24  Genus kan helt enkelt inte förklaras genom att 

sätta ihop kön och socialt. De går inte att dela upp bitarna såsom många forskare försöker 

göra, utan genus måste ses som en helhet för djupare förståelse mellan arv och beteende. 

Genus ses som en process, där vi människor utformas till feminina respektive maskulina 

genus. Utformningen av genus är något som sker hela tiden genom påverkan av samhället, 

detta skapar vidare värderingar och normer som präglar samhället, de skapas institutioner och 

statliga verk, som legitimerar och godkänner könsskillnader. Den här genusutformningen är 

hierarkisk uppbyggd och skapar därmed olikheter, där kvinnan ses som underlägsen gentemot 

mannen eftersom han ses som det bättre och större varianten. Detta speglas tydligt i den miljö 

vi lever i, då våra egenskaper visar oss vilken roll vi har i samhället. Egenskaperna värderas 

olika högt beroende på om de är manliga eller kvinnliga, och hamnar därför placeringar i 

samhället. Detta visar sig också genom de sysslor, arbeten och tjänster vi gör samhället, 

                                                
23 Thurén, 2003, s. 10-ff
24 Hirdman 1990, s. 44,
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såsom att de är kvinnans uppgift att sköta hemmet, medan mannen skall försörja familjen, det 

blir med andra ord så att de sysslor och egenskaper vi har är samman kopplat med de kön vi 

besitter.25

Ett exempel på en sådan genusteori är socialisering, den menar att varje individ ingår i 

socialisationen, Det finns två typer av socialisering; primär och sekundär socialisation. Den 

primära socialiseringen är den första och mest grundläggande av dessa två. Eftersom den sker 

under våra barndomsår. Berger & Luckman beskriver i boken Kunskapssociologi (2003) om 

hur vi föds in i en objektiv värld där våra närmaste signifikanta andra lär oss de sociala regler 

och normer som är typiskt för deras samhälle/kultur. Den socialiseringen som vi lär oss är 

våra signifikanta andras subjektiva uppfattning om samhället. Den primära socialiseringen 

kan då vara en förklaring till vårt framtida beteende i tillexempel könsroller och genus såsom 

att tjejer och killar skall inneha ett visst antal egenskaper som är specifikt och symboliskt för 

just deras kön, tillexempel att tjejer skall vara känsliga eller försiktiga, killar däremot får inte 

visa känslor och gärna intressera sig för ”farligare aktiviteter” 26. ”On ne naît pas femme, on le 

devient - Man föds inte som kvinna, man blir det” 27 Detta citat beskriver hur vi blir den vi 

blir med hjälp av socialisation. Kön är något man föds till, det är biologiskt det är de 

anatomiska skillnaderna mellan män och kvinnor. Genus å andra sida, står för könsroll och är 

grundat på sociala, psykologiska och kulturella skillnader. Det är våra signifikanta andra som 

har i uppgift att socialisera oss in i samhället och lär oss ett visst beteende som gör oss till 

dem vi är (man och kvinna). Skillnaden mellan könsroll och kön är betydelsefull då många 

skillnader inte är biologiskt lagda, genusbegreppet förstås mer genom socialkonstruerade 

åsikter som vad manligt och kvinnligt är, och behövs därför inte handla om en individs 

biologiska kön.28

Det vill säga att, först när individen förstår sin roll och vad som är rätt och fel i det sociala 

rummet, som individen kan ses som en medlem i samhället. 29

I den sekundära socialisationen blir den biologiska inlärningen inte lika viktig. Denna 

socialisation är med individualiserad. Vilket innebär att det vi lärde oss i den primära 

socialisationen nu bör vidareutvecklas, tanken är att vi i denna fas, skall se världen med viss 

distans till människorna i vår egen världsbild. På det viset kan vi hitta en egen uppfattning om 

                                                
25 Hirdman 1990, s.67 -ff
26 Berger & Luckman 2003, s. 153-ff
27 Simone de Beauvoir 2004
28 Giddens, 2003, s. 112
29 Berger & Luckman, 2003, s. 153.ff
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det våra signifikanta andra lärde oss i den primära fasen. Dessa signifikanta andra blir då inte 

längre de viktigaste personerna i individens liv, utan ses mer som mellanhand och blir mer ett 

stöd för individen.  I den sekundära socialisationen lär man sig att utveckla sin egen förmåga 

och man går in för saker med stort engagemang. Individen känner stort behov av att vara 

något och någon. 30

Genus är en del utav den sekundära socialisationen eftersom genus skapas oavbrutet på olika 

plaster, miljöer och relationer, detta innebär att individen anses vara en driftig och 

egentänkande varelse som skapar sin egen miljö.31 32

Ett exempel kan vara när ungdomar börjar på gymnasiet, det är först på gymnasiet som 

individen väljer en av många steg in i vuxenlivet, tex. genom att välja den utbildning som 

individen själv vill gå. Under utbildningen har lärarna en viktig roll, då de ger individen 

kunskap, information och förberedelse för framtiden på så vis symboliserar lärarna mer en 

vägledare för individen.33  

Genusteorin styrs alltså av ett antal olika aspekter såsom samhället och människan som 

helhet. Alla dessa aspekter är förenade på ett komplex sätt och även fast man bara studerar en 

viss del så skall man ha överseende och ändå se till helheten i sig, det vill säga man att det 

finns fler faktorer som påverkar individen och samhället i stort34    

4.2 Normer/Sexualitet
Världshälsoorganisationen WHO35 beskriver sexuell hälsa som ett tillstånd av fysiskt, 

emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande relaterat till sexualitet, Sexuell hälsa är något 

som behöver ett positivt och respektfullt tillmötesgående, både till sin egen sexualitet och i 

andra sexuella relationer, liksom möjligheter att få säkra sexuella erfarenheter, fria från 

förtryck, diskriminering och våld. Sexualiteten är den som driver oss att söka kärlek, kontakt,

närhet och värme. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och 

därigenom vår psykiska och fysiska hälsa. Världshälsoorganisationen definierar sexualitet 

enligt följande citat;

”Sexualiteten kan beskrivas som en egenskap eller ett sinne vi alla har och kan njuta av. 

Olika människor kan känna lust på olika sätt och njuta av olika saker. Precis som det finns 

förväntningar på hur vi ska bete oss i vardagslivet, finns det också förväntningar som gäller 

                                                
30 Berger & Luckman, 2003, s. 162-ff
31  Gonäs,  2005, s.79
32 Thurén, 2003, s. 50
33 Berger & Luckman, 2003 s. 162 -ff
34 Thurén 2003, s. 51, 64-ff
35 WHO [www.document]
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sexualiteten. Ofta förväntas män vara aktiva och kvinnor passiva, män förväntas vilja ha sex 

mer och kvinnor mindre. I verkligheten finns det inga bevis för att sexlusten skulle ha 

någonting med könstillhörigheten att göra; den varierar från individ till individ under olika 

perioder av livet.”36

I det västerländska samhället har det skett stora förändringar på vårt sexuella beteende. 

Tidigare sågs sexualiteten som något traditionellt, något som endast var kopplat till 

reproduktion och sex för nöjes skull var inget som pratades högt om. På senare tid har 

sexualiteten blivit en öppen livsstil där varje individ formar och skapar sin egen sexualitet. 

Normen om sexualitet är elementär för alla kulturer, de är våra uppfattningar och idéer som är 

önskvärda i vårt samhälle, som skapar de normer vi lever efter. Normen som finns i samhället 

är viktig då den styr vårt beteende och de sociala regler som vi lever efter i just vår miljö.37

Normen för sexualitet var förr bara accepterat inom heterosexuella par som ingått giftermål 

och levde tillsammans i monogami. I dagens samhälle har dock synen och normerna på 

sexualitet förändrats, och öppna tillfälliga sexuella relationer med olika partners är ett vanligt 

förekommande fenomen. Synen på äktenskap värderas idag inte heller lika högt som den 

gjorts tidigare, fler lever i sambo/särbo – förhållanden och spruckna äktenskap som leder till 

skilsmässa är inte längre tabubelagt38.  Dock är det fortfarande den heterosexuella normen 

som har majoritet och styr de sociala regler vi lever efter i det västerländska samhället, detta 

eftersom reproduktion är den mest viktiga del för vår överlevnad. Den heterosexuella normen 

styr och skapar på så vis förhållningssätt mot andra sexuella normer, men på ett betydligt mer 

liberalare och accepterande sätt än tidigare, i och med att våra värderingar förändras så 

förändras även våra normer.39 Både biologiska och sociala faktorer har en påverkan på 

sexualiteten. Sexualitet anses vara personlig och privat, det finns uppenbara biologiska 

grunder för vår sexualitet efter som män och kvinnor skiljer sig anatomiskt från varandra, en 

annan biologisk förklaring till sexualitet är behovet för reproduktion, eftersom utan den hade 

människan som art dött ut. Sexualitet kan inte bara ses som biologiskt eftersom individen 

använder sig av sexualitet som sätt att uttrycka känslor för sig själv och andra. I alla 

samhällen finns det normer om sexualitet, dessa normer variera mycket beroende på kultur

                                                
36 VLL [www.document]
37 Giddens, 2003, s. 37
38 Giddens, 2003, s.129
39 Giddens, 2003, s. 38-ff
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och religion, sexualitet variera då beroende på kultur och miljö och detta är ett bevis på att 

vårt sexuella beteende är socialt inlärt.40

Normer inom ett visst samhälle kan skiljas sig åt avsevärt, grupper och individer kan värdera 

olika saker, ha olika normer och åsikter kring sexualitet. Till exempel att normer kan skilja sig 

beroende på vilken skola du går på. Att för en viss grupp är det acceptabelt med ett 

promiskuöst sexliv, medan för en annan grupp kan tvåsamhet vara normen41

                                                
40 Giddens, 2003, s. 129-ff
41 Giddens, 2003, s. 38
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5. Resultat
I detta kapitel redovisas det resultat vi kommit fram till i vår studie. Vi har valt att presentera 

vårt resultat så att det relevant för våra frågeställningar.Då vår uppsats har ett genus 

perspektiv och de intervjuer vi genomförde var uppdelade i tjej- respektive killgrupper, och 

därför redovisas även resultatet i tjej- respektive killgrupper.  På grund av etiska aspekter har 

vi valt att använda oss av figurerade namn för att skydda våra informanters identitet, vi 

kommer även att använda oss av meningskoncentrering, för att få ut de mest centrala ur de 

citat vi använder oss av.  

5.1 Fokusgrupp killar

I denna del kommer det resultat som vi fått fram, i samband med de intervjuer vi gjorde med 

killarna. Killarna går på gymnasiet och är mellan 16-18 år, de figurerade namnen vi har valt 

att använda oss av är: Birk, Nicklas, Tommy, Karl, Bosse, Johan, Alfred, Rasmus, Emil, 

Melker, Pelle, Jonathan, Anton, Svante, Jonas, Lukas, Kalle och Abbe.

5.1.1 Information om sex och samlevnad under gymnasietiden  
Nedan presenteras resultatet för vad kilarna i våra fokusgrupper hade för åsikter om den 

information som ges under gymnasietiden.  

Majoritet av killarna svarade med ett negativt svar på fråga om gymnasietiden innehöll någon 

form av sex och samlevnadsundervisning. Det visade sig vid fortsatts diskussion, att båda 

skolorna har haft någon form av temadag, såsom klamydia-dagen och aids-dagen och att det 

någon gång har delat ut kondomer på skolan, dock har informationen varit bristfällig och inte 

kommit ut riktigt till studenterna. Emil berättar om att det skulle komma föreläsare till skolan 

som skulle tala om sex och samlevnad, men det är oklart om den dagen blev av. Då Emil och 

hans klasskamrater inte fick mer information än så.  Melker går på samma skola som Emil, 

fast i en annan klass, han berättar om att det har varit på en föreläsning där de delat ut 

kondomer. I samma fokusgrupp träffade vi även Rasmus och han berättar.

Rasmus: ”Fast det var ju bara ni som gick på bilden, och jag har ju bara musik så vi fick inte 

gå.”

Även fast Rasmus och Melker går i samma klass, blev de alltså inte erbjudna samma chans 

om att ta del av den föreläsning som skolan anordnat. Det Rasmus menar, och citaten ovan 

styrker är att han inte blev erbjuden samma chans bara för att han valt ett annat ämne. 

Melker styrker Rasmus påstående.
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Melker: ” det handlade bara om kondomer, fast alla visste ju inte om det, det var lite dåligt 

informerat” 

Det Melker menar är att informationen på skolan är dålig, och att skolan borde blir bättre på 

att informera för samtliga elever. Men att i detta fall inte spelade någon speciell roll då 

föreläsningen i sig inte gav speciellt mycket.

Om studenterna själva fick välja, hade det velat ha mer tema -dagar eller -veckor någon gång 

per år. Det skulle även vara önskvärt att ha mer kreativa inslag och praktiska övningar, det vill 

säga att tema dagarna inte bara bestod av föreläsningar.

Pelle: .”Information är ju rätt tråkigt att lyssna på oftast, asså om det bara är någon som står 

och pratar, det kan vara lite mer kreativare”

Jonathan betonar vikten i att undervisning eller tema dagar ett par gånger per år. 

Jonathan: ”men två gånger om året minst i alla fall”

En av fokusgrupperna poängterade även att det inte tyckte att temadagarna skulle vara 

obligatoriska. Pelle skulle bara följa med om det var så att hans vänner också kom, han skulle 

aldrig gå själv. Pelle: ”ja hade nog bara gått om andra hade gått”

Hela gruppen trodde dock att det inte var så många som skulle gå om det inte var 

obligatoriskt.

Angående temadagar så ville de hellre ha någon utomstående som kom in och undervisade. 

Majoriteten av killarna kände att de inte kunde vända sig till en lärare och prata om de 

problem som kan uppstå inom och sex och samlevnad. De skulle helst se att personen som 

kom utifrån hade någon slags utbildning inom sex och samlevnad. Jonathan beskriver.

Jonathan: ” ta inte folk som finns på skolan för då blir de bara trams, utan ta hit folk som de 

går at snacka med istället”

Alfred håller med. 

Alfred: ”jo med en utbildad skulle ha känts bättre, för de få ju inte lov att säga de till någon 

och så.”.



21

Om de hade haft några privata frågor, skulle de inte våga prata om det öppet inför en hel 

grupp. Utan de menar att det skulle kännas bättre om man fick tillgång till ett telefonnummer 

eller mailadress, så om de hade några frågor så kunde de vända sig dit.  

Jonathan: ”jag skulle ju inte ha gått dit efter när alla andra har gått och be om hjälp, men 

kanske om man fick ett nummer eller någonstans att vända sig”

Samtliga av killarna anser att det är skolans ansvar att informera om sex och samlevnad. Birk 

upplever att det skulle kännas jobbigt att själv be om att få bli undervisad. Han tycker det är 

skolans ansvar att ta initiativet till undervisning i sex och samlevnad. Emil och Melker tycker 

även dem att det är en självklarhet att det är skolan som skall informera. Emil: ”vart skall 

man annars vända sig?”

Melker: ” det är ju alltid bättre att få lära sig allting från skolan istället för att ta reda på 

sådant själv liksom.”

Vid vidare diskussion kom vi in på frågan om var man som kille vänder sig till för frågor om 

sex och andra problem som kan uppstå. De flesta svarade att de mestadels pratade med 

kompisar och syskon. Abbe vänder sig helst till kompisar, han känner att föräldrarna inte är 

ett alternativ att prata med då han känner att deras generation inte kan prata lika öppet om sex. 

Ingen av de andra killarna kände, heller inget behov av att tala med sina föräldrar om sex. 

Vi fortsatt diskussion kom vi osökt in på ungdomsmottagningen, vars syfte ju är att finnas till 

och informera ungdomar om sex och allt där till. 

Oscar: ” Jag skulle hellre gå till en läkare”

Det vi noterade är alltså att majoriteten av killarna inte såg ungdomsmottagningen som en 

självklarhet att vända sig till vid eventuella problem eller frågor. De kände att 

ungdomsmottagningen riktade sig mer till tjejer och att den information som gavs ut inte var 

ämnad för dem, och ingen av dem hade någon större kontakt med ungdomsmottagningen 

överhuvudtaget.

Jonathan: ”jo det ä ju de att ungdomsmottagningen är så öppen för alla tjejer, det är mycket 

lättare för en tjej att gå dit, de känns så i alla fall. Jag har aldrig känt mig välkommen till 

ungdomsmottagningen på något sätt.”

Rasmus håller med och tycker det är orättvist, han anser att alla oavsett kön skall få den 

information som finns tillgänglig. 
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Rasmus: ” i alla fall så att man får en.. att alla killar får en möjlighet, en lika stor möjlighet 

som tjejer, att vi också skall kunna få reda på saker.”

Anton: ”jo men alltså tjejer blir ju dit skickade för en massa konstiga grejer och får jätte 

mycket info och så och när hon varit där en gång så är de lättare att komma dit igen”

Samtliga killar kände sig inte riktigt välkomna till ungdomsmottagningen och valde hellre att 

prata med vänner om problem. De tycker att den information som finns är bara riktad till tjejer 

och att de gärna skulle vilja ha mer information som var riktade killar. 

5.1.2. Attityder kring kondomer och sex
I denna del presenteras det resultat som vi fick fram om ungdomars attityder kring kondomer 

och sex, samt hur de har förändrats.

Killarna i våra fokusgrupper tycker att attityden kring sex har förändrats. Från att förr varit 

mer strikt och kristet, så har attityderna blivit mer accepterande och öppna. Kalle menar att 

det är fler som har sex nu, att det är mer accepterande att ha flera partners än var det var förr. 

Svante håller med Kalle, han tycker att olika relationer förändras, man lever inte längre med 

en och samma partner utan att alla möjliga konstellationer finns.  

Svante: ”Det har verkligen förändrats, förut så var de så att man gick i skolan man skaffade 

ett jobb och sen hittade man en tjej och så levde man med henne resten av livet. Det har ju 

förändrats det finns allt nu.”

De påpekar även det att vi inte lägre är lika kristna i Sverige, och att vi inte lever efter kristna 

strikta regler, såsom att vänta med sex efter äktenskapet. Eller de faktum att man faktiskt kan 

ha mer än en partner.

Jonas: ”I Sverige har vi  ju blivit mycket mindre kyrkliga, och de ville ju att man skulle leva 

med en partner, och så är det ju inte nu”

Samt att med tanke på de ändrade attityderna kring sex och antalet partners, så menar de även 

att folk har sex mycket tidigare nu än vad man hade förr.

Alfred: ”Mindre hårt samhälle, nu har ju folk som är under 15 år sex och så.”

Efter att vi har diskuterat om hur attityderna har ändrats kom vi naturligt in på ämnet 

tillfälliga sexuella förbindelser även kallade one-night-stands. De anser att de är många har 

one-night-stands, men att de inte vill skapa en åsikt om vad som är rätt och fel. 
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Lukas: ”jag tycker inte man kan sätta en lag på det, men alltså jag skulle aldrig våga ha det 

med en tjej jag inte känner”

Många upplevde att de var något som de personligen inte själva skulle göra såsom Lukas 

nämner, Jonas håller med och nämner vikten med kondom men att de inte hade någon åsikt 

om vad andra gör i sitt privatliv. 

Jonas: ” det är mer riskabelt med one-night-stands om man inte har kondom, men om man 

kör med så spelar de väl ingen roll”.

De andra instämde om att de var ens ensak, men efter vidare diskussion kom de fram till att de 

ändå skapades ett rykte om personer som hade mycket one-night-stands. Att de fick en 

stämpel, men att det var olika beroende på om de var en tjej eller kille som hade ett one-night-

stand. 

Bosse: ” alltså tjejer som ligger med många killar hon blir ju typ slampa, men en kille ligger 

med många tjejer han blir typ player”

Att killar blir player och att tjejer blir slampor är något som alla våra fokusgrupper säger, att 

ha sex med många är något som ger status hos killar medan tjejer får ett dåligt rykte. 

Svante: ”sker de något så går de tyst bland tjejerna och de blir ett dåligt rykte, om någon 

händer bland killar så blir det värsta grejen av det, de blir populära liksom”

Acceptansen kring one-night-stands tror Emil förändras hur äldre man blir.

Emil: ”Sen så tror jag att de i högstadiet att de där blir avundsjuka på dem som har flera 

sexuella partners redan då , att de skapas ett dåligt rykte men att de senare accepteras mer, 

när man kommer upp till gymnasiet och ännu mer när man kommer upp till universitetet eller 

börjar jobba.”

Efter diskussioner angående one-night-stands, att ha sex med flera olika partners, kom vi in på 

ämnet könssjukdomar och kondom. Att attityden har ändrats kring sex och att det är mer 

människor som har one-night-stands, var en av anledningarna som majoriteten av killarna 

trodde kunde vara en orsak till att könssjukdomar hade ökat. Men också det faktum att 

ungdomar inte var medvetna om vad som faktiskt kan hända om man inte använder kondom, 

Kalle berättar om sådan sak.

Kalle: ” jag vet många som väljer att inte ha det för att de är inte medvetna om att de kan 

komma försatser, så de drar ut precis innan och tror att de är till hundra procent att de inte 

blir med barn. Just den informationen tror jag hade gjort att många slutat köra oskyddat.”
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Också det att i dagens samhälle, finns det så många olika preventivmedel, att kondom inte 

längre är en självklarhet.

Melker: p-piller och sånt har ju förbättrats så då förlitar man sig mer på dem. Det finns mer 

alternativ idag.

Emil: ”om man snackar med tjejen innan och får reda på att hon går på p-piller eller har 

stav, så kanske man ju tänka att det är lugnt och så kör man utan”

Alla kände att det som de var mest rädda för, var inte att få en könssjukdom, utan rädslan att 

göra en tjej gravid. Att det var lugnt att inte använda sig av kondom, bara tjejen hade något 

annat preventivmedel. 

Birk: ”alltså folk är mer rädda för att bli med barn än att få en sjukdom”.

Tommy menar att vikten på information ges mer för att man inte skall bli gravid, därför är 

också rädslan för att göra någon gravid större än att få en könssjukdom. 

Tommy: ”man talar mer om skydd för graviditet, de är liksom hela tiden ni skall inte få barn 

när ni är så unga och så, de är mycket mindre där med att inte ha skydd för att man kan 

drabbas av en sjukdom”

Jonathan håller med Tommy och nämner att han tror att många är rädda för konsekvenserna 

med att få barn, men han menar att de många inte tänker på är att det faktiskt finns 

konsekvenser med könssjukdomar också. 

Jonathan: ”alltså man tänker ju så här att ett barn är något som får hänga med resten av 

livet, det är ju bara det att sjukdomar också kan hänga med resten av livet, Och det tror jag 

det inte är så många som är medvetna om”

Peter som var med i en av de andra fokusgrupperna sa så här.

Peter: ”jo en könssjukdom kan man ju bota, men ett barn har man ju kvar”

Som nämnt ovan finns det många anledningar till varför ungdomar valde att inte använda 

kondom. De orsaker som majoriteten av fokusgrupperna sa var sådana saker såsom till 

exempel att det var skönare utan, och att kondom skapar krångel och problem.

Oscar: ”det är skönare utan skydd, alltså de är ju säkrare med, men de skapar bara mer 

krångel, det kan typ kännas lite uppgjort”

Alfred håller med Oscar om att, de kan vara jobbigt och problematiskt med kondom.

Alfred: ”ibland är de ju inte riktigt läge, om de är en spontan grej och så vill man ju kanske 

inte bara ta upp de där med skydd och så”

Bosse: ”man kanske inte alltid har en kondom i bakfickan. Och man pallar inte att springa 

ner 1 km ner till macken för att köpa det, så då skiter man i det.”
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Kondom anses i fokusgrupperna som något bekymmersamt, ett störande moment som man 

hellre väljer att vara utan, då de komplicerar för mycket tycker de. 

Samt tyckte killarna också att man inte alltid tänker på att använda kondom, på grund av att 

man är slarvig eller att man är påverkad av alkohol. Tommy säger att när man är påverkad av 

alkohol, så blir man mer slarvig och struntar i att använda kondom.

Tommy: ”ja tycker typ de händer mest på fester när man är påverkad av alkohol eller andra 

droger så tycker jag att man inte tänker på det.”

Men även det faktum att de aldrig skulle hända en själv är något som tas upp av några av 

grupperna, att det inte är så vanligt med könssjukdomar och att det inte är så lätt att man blir 

smittad.

Nicklas: ”alltså man tänker väl så att det inte händer mig, det är en liten chans att det händer 

något.”

Vidare diskuterade vi, om de visste var man kunde få tag på kondomer. Alla killar var 

medvetna om var de kunde få tag på kondomer, till exempel mataffär, apoteket, skolsystern 

eller ungdomsmottagningen, dock var det inte alla fokusgrupper som såg 

ungdomsmottagningen som en självklarhet att gå till för att få kondomer. 

Johan tycker att det är dyrt att köpa kondomer, och han har inte ekonomin för att köpa 

kondomer så då struntar han i det istället.

Johan: ”det är jävligt dyrt faktiskt, ja har inte pengar att köpa det så då skiter ja i det istället

och kör utan.”

Båda skolorna har kondomer hos skolsystern, på den ena skolan är det gratis och på den andra 

kostar de två kronor styck. På skolan där det finns gratis kondomer, utnyttjar killarna chansen 

att få gratis kondomer. Bosse: ”skolsyrran har här, man kan få ta hur många man vill”

På den andra skolan där kondomerna kostar pengar där utnyttjar inte killarna i någon av de två 

fokusgrupperna chansen att få köpa kondomer billigt. Tommy menar att sex inte när något 

man planerar i förväg och att han då inte heller skaffar kondomer innan.

Tommy: ”nej men de är ju inte så att man planerar att på lördag skall ja ha sex med den 

tjejen och går och skaffar kondomer redan på måndag, de funkar ju inte så”

Karl berättar även han att kondomer finns på skolan, men att han aldrig köpt där och han vet 

inte om det är någon annan som gör det heller.

Karl: ”man kan köpa kondomer på skolan också, fast det vet jag inte om det är så många 

som gör.”
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Efter denna diskussions kring kondomer och skydd, varför det var så många som faktiskt inte 

använde sig av kondom. Så kom vi osökt in på frågan om hur eller vad man kunde göra för att 

ungdomar faktiskt ska använda skydd. Nicklas berättar vad han tror man kan göra för att öka 

kondom användandet.  

Nicklas: ”jag tror att mer skyddar sig om man skulle få mer information, för då vet vad det 

kan leda till.” 

Birk: ”alltså jag tror att alla är medvetna om konsekvenserna, men det är de att man behöver 

bli påmind. Jag tror de behöver koncentrera sig på information som gör att vi blir påminda 

om det.” 

Alla betonade vikten i att få mer information, men även att informationen skulle komma 

kontinuerligt, för om informationen hade kommit mer fortlöpande tror de all att de skulle 

använda sig mer av kondom. För de hade blivit mer påminda om konsekvenserna vilket i sin 

tur gjort dem mer medvetna, och då hade de inte varit lika slappa och struntat i kondom. 

5.2. Fokusgrupp tjejer 

Här presenteras det resultat som vi fått fram genom de gruppintervjuer vi gjort med tjejer i 

åldern 16-18 år som studerar på gymnasiet. De figurerade namnen vi valt här är; Annika, 

Stina, Elisabeth, Ronja, Malin, Teddy, Kajsa, Lovis, Mia, Alva, Petra, Bettan, Anna, Lisa, 

Britta, Kerstin 

5.2.1 Information om sex och samlevnad under gymnasietiden  
Nedan följer det resultat vi fått fram om vad tjejerna i våra fokusgrupper tyckte om 

informationen som finns om sex och samlevnad i skolan.

Majoriteten av tjejerna svarade att de inte haft någon sex och samlevnads undervisning under 

gymnasiet, en av fokusgrupperna har däremot läst biologi, som ju inte ingår i alla program, 

där har sex och samlevnad ingått dock med mer inriktning på det biologiska. Samtliga tjejer 

hade däremot haft någon typ av tema dag, vissa har varit i samband med klamydia dagen, och 

på en av skolorna har skolsystern har delat ut kondomer. Informationen om dessa dagar hade 

varit knapp och det framgick under intervjuerna att inte alla tjejer fått information om att 

dessa dagar skulle äga rum. Annika berättar att informationen och dessa dagar har varit 

frivillig och informationen delgetts impulsivt på en lektion.
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Annika: ” ville man så fick man vara med på det, jag hade bild då och de sa att de som ville 

kunde få komma och kolla på film”

Kerstin som inte hade bilda kontrar

 Kerstin: ” jag läser inte bild så jag fick inte göra det, vi fick inte reda på det förrän efteråt, 

och då var det ju inte till någon hjälp” 

Tjejerna är ense om att informationen på skolan är dålig och att de gärna skulle vilja ha mer 

och bättre information som når ut till alla och inte bara till vissa på skolan.

Flertalet av tjejerna skulle vilja ha mer sex och samlevnad på gymnasiet, majoriteten tror att 

temadagar någon eller några gånger per år skulle vara det bästa sättet att få folk att gå på 

dagarna. tjejerna var även ense om att dagarna skulle vara obligatoriska för samtliga som gick 

på skolan, Britta ” Det är bra om de är obligatorisk, om de är frivilligt så går ingen dit.”

En av fokusgrupperna betonar vikten av undervisningen och skulle gärna, även ha 

föreläsningar, så att informationen om sex och samlevnad skulle nå alla, Ronja förklarar vad 

hon tror är det bästa sättet;

Ronja: ” Tror att någon gång  i veckan varvat med att någon kommer då och då utifrån och 

informerar i typ temadagar skulle vara de bästa”

Lisa som går i samma klass som Ronja styrker 

Lisa: ” bättre att kanske ha en föreläsning också, som alla måste gå på, så det blir

obligatoriskt”

Samtliga i fokusgrupperna skulle vilja att det kom någon utifrån och informerade och gav ut 

informationen till alla, på så vis ansåg tjejerna att man kunde minska risken av att känna sig 

utsatt och inte våga be om information. 

Tjejerna var även överens om att de skulle vilja ha en uppdelning mellan tjejer och killar, för 

att på så vis känna sig mer komfortabla och det skulle då även kännas mer seröst och givande 

att prata om sådant man är osäker på i en grupp med bara tjejer, Alva berättar

Alva: ” mindre grupper, och prata och gärna uppdelat tjejer och killar, för hela klasser tror 

jag inte på, jag killar med skulle vilja det. För då skulle man våga fråga mer och de skulle 

nog kännas bättre tror jag”

En annan fokusgrupp betonar vikten av att få in båda delar av biologiskt och samlevnad i 

undervisningen

Stina: ”både och, lite av allt inte bara det här gamla som kondomer och p-piller utan man vill 

veta lite mer än bara det.” 
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Samtliga tjejer ansåg att det är skolans ansvar att informera om sex och samlevnad och att det 

bör läggas mer vikt på sådana delar i undervisningen även på gymnasiet. 

Ronja: ” när vi gick i nian så vi fick gå till ungdomsmottagningen och det tycker jag att man 

skall fortsätta med på gymnasiet också”

Tjejerna i fokusgrupperna instämde i att mer information i skolorna skulle bidra till att folk 

blev mer försiktigare,

Anna. ”jag tror det behövs mycket mer information, mycket mer”. 

Vid vidare diskussion om skolan, ansåg tjejerna att de inte skulle kunna vända sig till en lärare 

för att få information, utan att skolsystern eller kuratorn är bättre alternativ om de skulle 

behöva hjälp med något. Annika berättar.

Annika: ” nej! Haha… den läraren vi har till exempel nu, det är min favoritlärare men jag 

skulle aldrig gå till henne och säga typ… du det hände något i helgen.  Då går jag hellre till 

skolsystern” 

I en annan fokusgrupp träffar vi Kajsa hon förklarar, att fråga en lärare om sex och samlevnad 

inte är något som hon skulle föredra;

Kajsa: ” Nej jag hade inte gjort de i alla fall, skulle inte kännas bekvämt att prata om de”

Tjejerna betonar vikten av att ha någon att vända sig till vid frågor om sex och samlevnad och 

att det är viktigt att den personen man väljer att prata med inger ett stort förtroende. Vi 

frågade tjejerna vart de vände sig vid eventuella frågor om sex och fick svaret att det var mer 

nära vänner, syskon eller släkt 

Annika: ” syskon, eller mamma inte pappa. Det är lätt att prata med sin mamma”

Anna: ” kompisar och syskon eller något sådant vänder jag mig till mest till”

När vi frågade vart de vände sig för mer information om sex och samlevnad, svarade i princip 

alla tjejer att de vände sig till ungdomsmottagningen, Lisa förklarar vad hon tycker är bra med 

ungdomsmottagningen.

Lisa: ” det är lätt att gå dit, de ger jätte bra information, de är så diskreta också och lugna, 

de vet ju allting”

En stor del av tjejerna tycker att informationen på ungdomsmottagningen är mer riktad till 

tjejer och de anser även att mottagningen borde bli mer allmän och också tilltala killar, Britta, 

Ronja och Lisa diskuterar vidare  . 
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Britta ”borde kanske finnas mer manliga ”läkare” på ungdomsmottagningen”

Ronja ”det är ju mest kondomer, p-piller och undersökningar och det är ju oftast tjejer som 

går dit”

Lisa ”de går ju inte dit själva, utan det är ju mer tillsammans med flickvän”

Ungdomsmottagningen vars syfte ju är att informera ungdomar om sex, skydd och sjukdomar 

har enligt de ungdomar som vi pratat med, en verksamhet som inriktar sig mer på att ge 

information till tjejer än till killar. 

5.2.2. Attityder kring kondomer och sex

Vi kommer i detta kapitel att presentera tjejernas syn till och sex och kondomer, vad deras 

attityder är och hur de upplever att det är och hur det har förändrats.

Attityden till sex har förändrats i det svenska samhället, det tycker i alla fall tjejerna i våra 

fokusgrupper. De anser att förr var det mer strikt, och även mer kristet, de anser att vi idag 

lever i ett mycket mer öppnare samhälle som är mer tillåtande, de skämtas mer om det nu och 

mer och mer saker är accepterande. Elisabeth tyckte att de var mer pinsamt förr att prata om 

det, att det var mycket strängare förr och att i dagens samhälle så pratar människor mer öppet 

om sex. Mia håller med Elisabeth, hon tycker också synsättet kring sex har förändrats och att 

det är mer öppet nu. 

Mia: ”nu pratar ju typ alla om sex och på så vis märks det att de är mer öppet tycker jag”

En annan aspekt som också nämns som en av anledningarna till varför vi har ett mer öppet 

samhälle, är medias påverkan. Tjejerna tyckte alla att media har en stor roll i hur vi ser på sex 

i dagens samhälle, att media skyltar om sex hela tiden och detta har gjort att det blivit mer 

tillåtande. Annika berättar.

Annika: ”Sex är så öppet nu helt enkelt, det är i reklamer överallt, så försöker man passa in, 

det blir allt yngre åldrar”

Mia: ”Media har en stor roll, allt spelar ju på sex nu och de märks liksom.”

Men som nämnt ovan, är idag inte Sverige lika kristet och det traditioner vi en gång hade är 

inte den samma längre.  Detta är som sagt en av anledningarna som tjejerna tror till 

öppenheten om sex. 

Petra: ”Förr var vi mer kristna, och det är vi inte längre, det har nog stor betydelse till 

varför vi är mer öppna till sex.”
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Diskussionen kring öppenheten och attityderna till sex, ledde oss fram till ämnet om sexuella 

tillfälliga förbindelser – one-night-stand. Alla tjejer ansåg att one-night-stands var vanligt 

förekommande, att det var många som hade sex utan att ha en fast partner. 

Kajsa: ” jag tror att det är vanligare med one-night-stands, och att allt fler i yngre åldrar 

kommer in i det, så är det bara”

Lovis menar på det att hon själv aldrig skulle ha ett one-night-stand, men att hon inte dömer 

någon om denne skulle vilja ha det.

Lovis: ”Jag skulle aldrig ha det, men om man vill ha one-night-stand, var säker alltså. Om 

det är den väg du vill gå”

Såsom Lovis ville inte de flesta tjejerna döma någon som hade mycket sex. De var lite 

tvetydiga då de ena stunden ansåg att det var, var och ens ensak och att de inte brydde sig, 

men att de ändå ansåg att tjejer som hade mycket one-nigt-stands fick ett rykte. Malin säger 

att å ena sidan så bryr hon sig inte vad andra gör att det är upp till var och en.

Malin: ”alltså jag tycker väl att det är upp till var och en, om man vill göra det så okej, men 

ja bryr mig inte vad andra gör, det får göra vad de vill.”

Men sen lite senare så säger Malin att det inte är okej att ha one-night-stands, att tjejer som 

har det får ett dåligt rykte.

Malin: ” nämen alltså det är värre om man går runt och gör det, det är inte okej att ha det, 

då får man bara ett rykte, och då få man bara skylla sig själv.”

Den ryktesspridning som tjejerna anser blir av att ha många one-night-stands, skiljer sig 

beroende på om man är tjej eller kille. Det anses som mycket värre för en tjej att ha många 

one-night-stands då hon anses som en slampa, eller hora. Killarna där emot de får ryktet om 

att vara en player, vilket anses som något mer positivt. 

Kerstin: ” jag tycker hora är ett mycket farligare ord än player. Ja menar, alltså player är ju 

status.”

Stina: ” de är ju ok någon gång om de skulle ske liksom, jag vet många kompisar som håller 

på sådär men de är lätt att de blir mycket liksom och de skapar ju mer rykten och så. Man 

dömer ju mer tjejerna än killarna”

Bettan som går i samma klass som Stina håller med om att tjejer får ett sämre rykte än vad 

killarna får. Bettan berättar.

Bettan: ”killarna snackar mer med varandra i sina grupper tror jag, men typ wow fan va 

coolt jag har satt på henne och så liksom, de får ingen direkt stämpel på sig kanske på samma 

vis som tjejer.”
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Tjejerna tycket att saker och ting har förändrats, att vi är mer öppnare när de kommer till att 

ha sex med fler partners. Men som sagt ovan att det skapas ett rykte och att de inte riktigt vill 

ta ställning till om det är okej eller inte att flera one-night-stands, de är medvetna om att 

ryktesspridning finns och att den stämplar tjejer värre än killar.

Efter att ha konstaterat att synen på sex har förändrats och att fler ungdomar idag har One-

night- stands, så kom vi osökt in på diskussionen om könssjukdomar och kondom. Tjejerna 

tror att samband med att synen har förändrats så har även det bidragit till att minskning i 

kondomanvändandet och som en konsekvens av detta, en ökning av antalet könssjukdomar. 

Alva tror även att vi använder mindre kondom nu för att vi testar oss mer nu.

Alva: ”man litar kanske på varann mer och så”

Malin däremot tror att tjejerna testar sig mer än killarna,

Malin: ” tjejer testar sig mer, vi måste skaffa p piller och ändå gå till ungdomsmottagningen

och då testar man sig ändå och så, och det gör inte killar”

I den fokusgrupp som Malin ingick i var tjejerna rörande överens om att tjejerna nog överlag 

testar sig mer, Teddy och Petra förklarar mer;

Teddy: ” tror inte att killar testar sig lika mycket, jag har nog aldrig sett en kille på 

Ungdomsmottagningen.

Petra: ”killar tänker nog inte direkt så heller att de också kan gå runt och bära på de,

 killar är lite fega för de vågar inte gå dit, de är ju som att gå till en läkare”

Vi Pratade vidare om det kunde finnas andra orsaker till det ökande antalet av könssjukdomar 

Annika och Malin förklarar att det mycket kan handla om ovisshet och att många är 

nonchalanta över vad som kan hända;

Annika: ”det är säkert många som inte vet om de här med konsekvenserna, men sen är det 

säkert många som inte bryr sig”

Malin: ” asså det är ju många skiter i kondom bara för att det är ett one-nigth-stand, fast det 

är egentligen då man ska använda kondom för man vet ju det att man aldrig kommer träffa 

personen igen”

Det tjejerna menar är att ungdomar på många sätt behöver mer information om sex och 

samlevnad, men att det i slutändan inte alltid har betydelse då det kan hända, att det ändå sker. 

Tjejerna pratade även om att man kanske inte alltid planerade sina tillfälliga sexuella 

relationer, utan att det ofta sker mer spontant;

Annika: ”det är ett störelse moment, bryta stämningen liksom” 

Ronja: ”är man full, ung och in the movement, så kanske det inte är de första man tänker på”
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Ovan diskussion handlar om att det inte alltid är läge att ta upp skydd i form av kondom, vid 

vidare diskussion, frågade vi tjejerna om de visste vart man kunde få tag på kondomer .

Majoriteten av tjejerna visste vart kondomer fanns tillgängliga för dem att få, eller köpa 

billigt. Sådana ställen var tillexempel; ungdomsmottagningen, skolsystern, mataffär och 

apotek. Dock visade de sig att de flesta av tjejerna inte kände sig komfortabla med att handla 

kondomer offentligt.

Annika: ”Det kan vara pinsamt att handla, om man köper det typ på Ica eller nått, på en stor 

affär så kan det vara det”

Vi frågade samma grupp vad de tyckte om att handla kondomer på apoteket;

Ronja ” fast det är lika pinsamt som att gå till en affär, tycker jag”.

Alla tjejer såg ungdomsmottagningen och skolsystern som de bästa alternativen, eftersom det 

känns bättre och tryggare där, ett stort plus var även att det var gratis eller betydligt billigare 

att få kondomer. 

Petra: ”jo men går man till ungdomsmottagningen så får man dem ju gratis – de är ju bäst!, 

annars kan man gå till skolsystern också”

Majoriteten av tjejerna upplevde en större rädsla för att bli gravida än att drabbas av en 

könssjukdom, tjejerna ansåg att det är okej att skippa kondomen om det finns andra 

preventivmedel, Anna och Kerstin berättar..

Anna: ” det flesta har ju p-piller och sånt nu istället, och då tänker man att man inte behöver 

ha kondom. Man tänker inte på könssjukdomar, de tänker inte på konsekvenserna”

Kerstin: ”Det är okej att inte använda kondom om man har ett annat preventivmedel, bara 

man inte blir gravid”

Tjejerna i samtliga fokusgrupper är medvetna om att det finns konsekvenser med att inte 

använda kondom, de anser dock att det inte är lika allvarligt som att bli gravid, då de menar 

att de alltid finns hjälp att få, då de alltid kan vända sig till ungdomsmottagningen för stöd, 

råd och hjälp.  
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6. Analys
I denna del kommer vi att koppla samman vår resultat del, med de teorierna vi har valt, 

genus/socialisering och normer/sexualitet. Vi har valt att dela upp de analyserade materialet 

under rubrikerna som vi skrev i resultatet, det vill säga informationen om sex och samlevnad 

under gymnasietiden och Attityder kring kondomer och sex.

6.1. Kapitlet Information om sex och samlevnad under gymnasietiden

Det resultat som vi fått fram visade att samtliga elever vi intervjuade, saknade sex och 

samlevnad på schemat. Skolorna hade däremot erbjudit någon typ av information i form av 

utdelning av kondomer eller temadag, dock gavs dålig information ut om dessa dagar, och alla 

elever fick inte möjlighet att delta under dessa dagar. Detta stärks av tidigare forskning som 

skolverket avlagt i sin Rapport från1999, där de pekar på att sex och 

samlevnadsundervisningen i gymnasieskolor varierar stort beroende på vilken skolan i landet 

eleven går på. Cirka 11 av de 29 utfrågade gymnasieskolorna, hade ingen eller ytterst lite 

undervisning, och om det förekom något undervisningsinslag såsom temadag, så var det inte 

ens så att alla elever fick chansen att ta del av dessa.42

” det handlade bara om kondomer, fast alla visste ju inte om det, det var lite dåligt 

informerat” (Melker) 

Gymnasieelever är i den sekundära fasen, och är i behov av en vägledare, som kan hjälpa dem 

att forma och handleda dem framåt i livet. Det har gett upp den primära fasen och fått distans 

från deras signifikanta andra. Så vikten för en vägledare börjar nu bli mer uppenbar, både 

tjejerna och killarna i våra fokusgrupper efterlyste mer sex och samlevnadsundervisning under 

gymnasietiden, de tyckte att det var skolans ansvar att informera om sex och samlevnad, att 

det är skolan som skall ta initiativet, de anser att de själva inte skall behöva ta reda på 

information utan att det är skolans skyldighet att tillhandahålla dem det.43 Eleverna är i behov 

av att få den här informationen för att bli uppmärksamma på de konsekvenser som finns med 

oskyddat sex. En lärare till exempel spelar en sådan roll, en vägledare som skall ge 

information och förbereda eleverna för framtiden. Men i våra fokusgrupper upplevde 

majoriteten av eleverna att en lärare inte var idealisk när det kommer till frågor gällande sex 

                                                
42 Skolverkets rapport nr 180, 1999, s. 53 
43 Berger & Luckman, 2003, s. 162-ff
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och samlevnad, utan de såg hellre att det kom någon utifrån som var utbildad och informerade 

om detta.44

Resultatet visade även att killarna var mer intresserade av mer kreativa inslag varvat med 

föreläsningar. Medan tjejerna ville ha diskussionsgrupper som var uppdelade i tjej- och 

killgrupper, där både det biologiska och samlevnads biten togs upp. Killarna ansåg att det inte 

krävdes obligatorisk närvaro på dessa dagar, men däremot ville de att informationen skulle gå 

ut till samtliga, så att alla skulle få en möjlighet att delta. Tjejerna däremot ansåg att de skulle 

vara obligatorisk helt och hållet.  Vi formas av våra signifikanta andra i den primära fasen och 

vi leds av våra vägledare i vår sekundära fas. För att vi skall kunna förstå konsekvenser med 

vårt handlade och förstå de konsekvenser, som sex faktiskt kan ge, så är vi i behov av dessa 

två. Vi kan inte kräva att ett barn skall ta reda på den här informationen på egen hand, utan de 

förlitar sig på oss, hade informationen om sex och samlevnad varit bättre i gymnasieskolorna 

vilket skolverkets rapport visade ovan inte var, så hade ungdomar också blivit mer medvetna 

om konsekvenserna av sitt handlande, och det är när individen förstår sin roll och vad som är 

rätt och fel i det sociala rummet, som individen kan ses som en medlem i samhället. 45 Vårt 

resultat visade att både tjejerna och killarna anser att mer information bidrar till ungdomar är 

mer försiktiga och använder sig av kondom, de tror om man blir påmind av konsekvenserna 

så kommer fler ungdomar att tänka på vad oskyddat sex kan leda till.

”jag tror att mer skyddar sig om man skulle få mer information, för då vet vad det kan leda 

till.” (Niklas)

Varje individ ingår i socialiseringen, det är våra signifikanta andra som lär oss vilka vi är, 

vilka roller vi har46. En sådan roll är till exempel könsroll, hur man som kvinna eller man skall 

bete sig utifrån sitt biologiska kön, det kan vara en sådan sak som att kvinnor skall vara 

känslosamma och män skall vara tuffa och känslokalla. Det skapas av de normer47 vi har i 

samhället, normerna bygger upp hela samhället även kommunala och statliga verk, det är 

djupt grundande dessa normer, och de skapar våra könsroller, det är en process där vi skapar 

våra manliga respektive kvinnliga genus. Denna utformning är som sagt ett förlopp som 

påverkar hela samhället och det är våra normer om hur vi skall vara som man och kvinna som 

                                                
44 Berger & Luckman, 2003 s. 161-ff
45 Berger & Luckman, 2003, s. 153.ff
46 Berger & Luckman 2003, s. 153-ff
47 Giddens, 2003, s. 37
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är en del hur vi som individer beter oss och handlar i samhället, som sagt innan så är även 

kommunala och stagliga verk påverkade av denna könsroll indelning.48 49

Att skydda sig mot sexuelltöverförbara sjukdomar eller graviditeter har kommit att bli 

kvinnans lott, detta speglar sig i sådana saker såsom p-piller, p-stav allt riktat till kvinnan så 

hon inte skall bli gravid. Samhället har gett kvinnan ansvar för skydd, ett tydligt exempel på 

detta är ungdomsmottagningen, som skall vara ett ställe för ungdomar att vända sig till för 

frågor och rådgivning gällande sex och samlevnad.50 Men vårt resultat visar någon helt annat, 

den mottagning som skall vara en plats välkomnande för alla ungdomar, visar sig endast rikta 

sig till tjejer. När vi frågade killarna vart någonstans de vände sig om för att få hjälp och 

rådgivning, svarade de att de helst pratade med en kompis. När det kom till 

ungdomsmottagningen kände killarna att de inte var välkomna där, de upplevde att 

ungdomsmottagningen mer riktar sig till tjejer och att de hellre söker upp en läkare om de 

skulle ha något problem. Resultatet visade även att ingen av killarna har någon som helst 

kontakt med ungdomsmottagningen, och de skulle vilja att ungdomsmottagningen skulle ha 

mer information riktad till dem.  Citaten nedan styrker vårt resonemang.

”I  alla fall så att man får en.. att alla killar får en möjlighet, en lika stor möjlighet som 

tjejer, att vi också skall kunna få reda på saker.” (Rasmus)

”jo det ä ju de att ungdomsmottagningen är så öppen för alla tjejer, det är mycket lättare för 

en tjej att gå dit, de känns så i alla fall. Jag har aldrig känt mig välkommen till 

ungdomsmottagningen på något sätt.”(Jonathan)

De normer51 och den socialisering vi har i samhället har gett sådana könsroller 52som säger till 

oss att det är kvinnans uppgift att skydda sig, därför är även den institution som skall vara 

allmän, ett informations forum för våra ungdomar, bara riktad till tjejer. Vi frågade även 

tjejerna i våra fokusgrupper vad de tyckte om ungdomsmottagningen, och de ansåg 

ungdomsmottagningen som deras självklara val när det gällde information om sex och 

samlevnad. De upplevde att ungdomsmottagningen var professionella, diskreta och kunniga. 

Majoriteten av tjejerna besökte ungdomsmottagningen regelbundet, dock anser de att 

informationen som ges ut där är mer riktad till tjejer och borde bli mer allmän.

                                                
48 Thurén, 2003, s. 10-ff
49 Hirdman, 1990, s. 67-ff
50 Giddens, 2003, s. 112
51 Giddens, 2003, s. 37
52 Thurén, 2003, s. 10-ff
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” det är lätt att gå dit, de ger jätte bra information, de är så diskreta också och lugna, de vet 

ju allting” (Lisa)

”det är ju mest kondomer, p-piller och undersökningar och det är ju oftast tjejer som går dit”

(Ronja)

Ungdomsmottagningen som skall ses som en allmän plats, där ungdomar kan vända sig, är 

även den färgad av de normer, av den socialisering som sker i samhället, de könsroller vi har, 

hur vi upplever att män och kvinnor skall bete sig, och så länge ungdomsmottagningen 

fortsätter att rikta sig till tjejer kommer det också att vara kvinnors lott att skydda sig mot 

könssjukdomar och graviditet, män kommer inte att se allvaret med att inte använda kondom 

eller att testa sig om det inte finns något ställe att gå till.   

6.2. Kapitlet Attityder kring kondomer och sex
I resultatet av våra intervjuer fick vi reda på att samtliga fokusgrupper, upplevde att det skett 

en stor förändring på den sexuella attityden idag, det vill säga, från att ha varit mer strikt och 

ett kristet samhälle. Så är vi idag mer öppna och tillåtande när de kommer till sex. 

Ungdomarna trodde att vi i dagens samhälle har mer sex och med fler partners än tidigare. 

Tjejerna tror att synen på sex har förändrats, och att media är en av de största faktorerna till 

detta, därför att sex dagligen exponeras i media. 

Att sexualiteten i Sverige idag har förändrats kan förklaras genom att vi tidigare levt i ett 

kristet samhälle och levt enligt traditionella mönster som vi varit accepterat i vår miljö, 

tidigare var Sverige ett kristet land som förespråkade religion och monogami, ju mer Sverige 

utvecklades ju mer öppnare blev vi kring vår sexualitet. Normen om sexualitet har förändrats 

och blivit en stor del av våra liv, det vill säga, inte längre något intimt och privat som det 

tidigare var.53 Att detta skett är något vi tydligt kan se i media, där som nämnt ovan, sex 

exponeras mer ofta än sällan. Media har i dag en stor roll, inte bara genom att få oss att 

konsumera mer, utan den visar oss vilken norm och kultur vi skall leva efter i just vårt

samhälle, att tjejer och killar ofta exponeras i media som anspelar på sex visar oss hur öppet 

sex är idag samt hur vi skall se ut för att ingå i den normala normen som finns i vår miljö.  

”nu pratar ju typ alla om sex och på så vis märks det att de är mer öppet tycker jag” (Mia)

                                                
53 Giddens, 2003, s.37 
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”Sex är så öppet nu helt enkelt, det är i reklamer överallt, så försöker man passa in, det blir 

allt yngre åldrar” (Annika)

Vi fick även i det resultat som vi kommit fram till, reda på att i samband med att de skett en 

attityd förändring, så tycker våra fokusgrupper att det förkommer mycket one-night-stands. 

Både tjejerna och killarna antyder först att det är var och ens ensak, att det är något som de 

personligen inte själva skulle göra men de dömer ingen annan som har mycket one-night-

stands. Dock, vid vidare diskussion med båda tjej- och killgrupperna kom det fram att 

ungdomar som har mycket one-night-stands får ett dåligt rykte. Tjejer får ett sämre rykte än 

killar, de blir oftare kallade hora eller slampa, medan killarnas rykte är positivt lagt, de blir 

kallade player vilket inger status bland ungdomarna. Normerna säger oss hur vi skall bete oss, 

vad som är okej och inte okej i ett samhälle, att människor får en stämpel på sig om de har 

många one-night-stands, det är alltså en regel, en norm i detta samhälle som säger oss att det 

inte är riktigt okej att ha många one-night-stands.54 Men det är en skillnad beroende på om du 

är tjej eller kille och har one-night-stands, våra kvinnliga respektive manliga genus säger oss 

hur vi skall bete oss, att könsrollerna är olika beroende om du är man eller kvinna55. Så 

normen hur vi skall bete oss som tjej respektive kille är olika. Att tjejer inte skall ha många 

sexuella partners, och om hon mot förmodan skulle ha detta så skapas en negativ stämpel att 

hon är en slampa eller hora. Medan det är för killen tvärtom, för honom blir samma beteende 

något positivt och bra, han får status, klass, han höjs upp i skyarna och blir kallad player. 

Citaten nedan påvisar just detta om skillnaden mellan tjejer och killar.

” alltså tjejer som ligger med många killar hon blir ju typ slampa, men en kille ligger med 

många tjejer han blir typ player” (Bosse)

” jag tycker hora är ett mycket farligare ord än player. Ja menar, alltså player är ju status.”

(Kerstin)

Hur vi lär oss tänka kring ett fenomen eller en person, såsom att se någon som slampa eller 

player, är något vi lär oss utifrån socialiseringen, de är först i den primära fasen i 

socialiseringen som vi lär oss hur vi skall se på andra medmänniskor och hur världen bör 

bemöta oss. Det som menas är då alltså att den primära socialiseringen kan då vara en 

förklaring till vårt framtida beteende i tillexempel könsroller och genus såsom att tjejer och 

                                                
54 Giddens, 2003, s. 38-ff
55 Hirdman. 1990, s. 67-ff
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killar skall inneha ett visst antal egenskaper som är specifikt och symboliskt för just deras 

kön. När sedan den primära fasen avslutas skall vi med hjälp av andra medel, såsom skolan 

och lärare som vägvisare veta hur vi skall bete oss och konsekvenserna av det beteendet. Det 

beteende vi lär oss i den sekundära fasen, varierar stort beroende på vart vi befinner oss och 

vilken miljö vi vistas inom. I den sekundära socialisationen är ju tanken att vi skall lära oss att 

utveckla vår egen förmåga i form av värderingar och attityder, vi som individer känner stort 

behov av att vara något och någon. 56 Socialiseringen kan alltså vara en stor anledning till vårt 

beteende och till hur olika vi ser på de olika könen som finns i vår miljö. 

Vi vet att vi idag sex, och har olika partners, detta kan vara en anledning tror tjejerna och 

killarna att könssjukdomar har ökat bland ungdomar på gymnasiet. Samtidigt diskuterar 

eleverna om att de inte är riktigt medvetna om konsekvenserna av sitt handlande, de är inte 

medvetna om vad det innebär att inte använda skydd. Det finns en större rädsla att inte bli 

gravid än att få en könssjukdom, detta var generellt genom samtliga fokusgrupper, och att 

man lätt ignorera kondom om man vet att personen använder ett annat preventivmedel. De 

menar att ett barn har man för resten av livet men att en könssjukdom går att bota.

 ”Det är okej att inte använda kondom om man har ett annat preventivmedel, bara man inte 

blir gravid” (Kerstin)

”jo en könssjukdom kan man ju bota, men ett barn har man ju kvar” (Peter)

 Alla fokusgrupper är medvetna om hur de kan få tag i kondomer, men att det skiljer sig 

mellan tjejer och killar. Killarna som vi nämnt innan, vänder sig helst inte till 

ungdomsmottagningen, de har inga problem med att handla på en mataffär, dock anser att det 

ibland är för dyrt och att de då hellre struntar i skydd. Tjejerna däremot som har en bra 

kontakt med ungdomsmottagningen vänder sig dit eller till skolsyster för att få gratis 

kondomer, de anser såsom killarna att de är rätt så dyrt med kondomer. Både tjejerna och 

killarna anser också att en av anledningar till att man inte använder sig av kondom, är att sex 

är något som ofta sker spontant och oplanerat, kondom kan då ses som något störande och 

krångligt.

Det resultat som vi kommit fram till styrker vår uppfattning om att normen om sexualitet har 

förändrats mycket under de senare åren. Vi vet att tidigare sågs sexualiteten som något 

traditionell, som kopplat till reproduktion, men att den i dag ses mer som öppen livsstil där 

                                                
56 Berger & Luckman, 2003, s. 162-ff
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varje individ formar och skapar sin egen sexualitet. Detta kan på många sätt förklara 

beteendet till ett minskande kondomanvändandet i den västerländska kulturen i dag. Det är 

våra uppfattningar och idéer som är önskvärda i vårt samhälle, som skapar de normer vi lever 

efter.57  Det finns en norm i vårt samhälle som säger oss att det är okej att inte använda 

kondom bara du använder något annat preventivmedel, vikten har lagts på att ge ut 

information om att inte bli med barn, och kondom och könssjukdomar har fallit bort lite i 

glömska. Det är dessa normer och det är även det, som våra informanter påpekar för oss - en 

könssjukdom kan man bota men ett barn får du ha resten av livet.

De normer som finns i det samhälle som vi själva lever i är föränderliga, förändras våra 

normer så förändras även våra värderingar.58 Det är olika faktorer som påverkar vår norm om 

sexualiteten samt hur den ses i dag, dels så har vi grundsynen på sexualiteten som vi lärt oss 

genom socialisering. Hur våra signifikanta andra ser på sexualiteten är avgörande för vi själva 

ser på den i framtiden. Dock är det både biologiska och sociala faktorer som har påverkan på 

vår sexualitet. Den mest uppenbara är ju att vi har sex för reproduktion, dock talar vårt 

resultat emot den faktorn, eftersom rädslan hos ungdomar för att bli med barn är större än just 

rädslan för att få en könssjukdom. Men sexualitet kan ju inte bara ses som biologiskt, vilket 

vårt resultat även visar, eftersom ungdomar idag ju använder sig av sexualitet som ett sätt att 

uttrycka känslor för sig själv och andra. Det tåls dock att poängtera att normen och synen på 

sexuallitet varierar mycket beroende på kultur och religion, och att vi i denna analys enbart 

utgått från den kultur och norm som generellt finns i vårt samhälle idag. 

                                                
57 Giddens, 2003, s. 37
58 Giddens, 2003, s. 38-ff
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7. Slutdiskussion
I detta kapitel kommer vi att föra vår egen argumentation – orsak/verkan och möjliga effekter 

på detta, försöka att, knyta samman analysen och resultatet och göra en sammanfattning och 

avslutning. Samt även besvara vår frågeställning utifrån vårt eget perspektiv och delge vår 

helhet av uppsatsen.

Frågeställningarna presenteras nedan.

 Hur är sex och samlevnadsundervisningen på gymnasieskolor i Halmstad, vad tycker 

eleverna, finns behovet för mer information?

 Är informationen och tillgängligheten för att få information lika för båda könen?

 Hur är attityderna kring sex idag?

I våra intervjuer fick vi reda på, att precis som vår förförståelse anspelade, att information på 

gymnasieskolor är bristfällig och endast förekommer i mindre skala såsom temadagar, 

eleverna ville gärna att ämnet skulle belysas mer, men även att informationen skall gå ut till 

alla, så att samtliga har en möjlighet att delta.  Vi fick under intervjuerna uppfattningen om att 

intresset är stort och att eleverna gärna skulle vilja ha mer temadagar, föreläsningar men även 

att det skulle vara obligatorisk då de ansåg att informationen var så pass viktigt. Vi har 

tidigare i uppsatsen påpekat att könssjukdomar i Sverige och i Hallands län har ökat, och i vår 

förförståelse betonar vi, att en av orsaker till ökningen kan vara att undervisningen om sex 

och samlevnad för ungdomar mellan 16-19 är bristfällig, detta var något som vi fick bekräftat 

i våra intervjuer med gymnasielever. Tidigare rapporter59 styrker denna uppfattning om 

skolans brist undervisningen, rapporten visar att de hade lite eller ingen undervisning alls 

under den tid de studerade på gymnasiet. De skolor vi besökte i Halmstad är heller inget 

undantag från detta, eftersom samtliga elever efterlyste mer undervisning och mer information 

om ämnet informanterna påpekade även det faktum att mer information hade lett till att 

ungdomar använder sig av kondom. Vi anser att precis som informanterna att det är bristfällig 

information, och vi tror att om skolorna hade satsat mer på sexualundervisningen, så hade 

kanske ungdomar varit mer försiktigare och könssjukdomar på sikt minskat.  

Det kom fram under intervjuernas gång att tjejer och killar inte får samma möjlighet för 

information. Ungdomsmottagningen som skall vara en plats där ungdomar skall ha möjlighet 

                                                
59 Skolverkets rapport nr 180, 1999, s. 53 
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att vända sig till vid frågor och problem, visade sig endast rikta sig till tjejer. Killarna 

upplevde att de inte riktigt var välkomna där, de ansåg att det var en plats anpassad för tjejer 

och deras behov. Killarna hade inte riktigt någon specifik plats där de kunde vända sig till för 

att få information, detta tror vi kan en viss påverkan till att könssjukdomar sprids, då killar 

inte har någonstans att vända sig så blir det inte heller att de testar sig, samtidigt värderar de 

inte heller kondomen då det finns andra preventivmedel, vilket är den allmänna uppfattningen 

hos alla informanter. Tjejerna däremot tyckte att ungdomsmottagningen var det självklara 

stället att vända sig till, de kände sig väl bemötta och ansåg att ungdomsmottagningen var 

diskreta.  Ungdomsmottagningen skall vara en plats där samtliga ungdomar skall kunna vända 

sig till för att få information och hjälp, så upplevde inte våra informanter. Att så få killar inte 

använde sig av ungdomsmottagningen hade vi inte räknat med när vi började denna uppsats, 

även om vi var medvetna om att fler tjejer nyttjar ungdomsmottagningen.  Vi anser 

ungdomsmottagningen borde vara för alla och speciellt under en sådan viktig period som 

ungdomsåren faktisk är, då det är då de flesta sexdebuter äger rum, något vi poängterat 

tidigare i uppsatsen. 

Vi är medvetna om att attityderna kring sex har förändrats, vi är mer öppna och normen för 

vad som är okej har ändrats. Detta var något som vi märkte tydligt när vi gjorde våra 

intervjuer, intresset för ämnet har blivit större, och florerar mycket mer i media såsom tv, 

tidningar, film m.m. detta tror vi har en stor betydelse för hur vi ser på sex. Att prata öppet om 

sex är inget som anses som ett problem bland dagens ungdomar, och under intervjuerna 

upplevdes ingen pinsam stämning eller obekväm tystnad när vi förde ämnet på tal. Många av 

våra informanter trodde att attityder hade förändrats, mycket beroende på att vi inte nu längre 

är ett lika kristet land. Detta är inte dock bara positivt, då den öppnare attityden har lett till att 

vi nu har en slappare attityd kring skydd och könssjukdomar, vilket är lite motsägelsefullt 

eftersom vi borde vara, med den nya öppnare attityden kring sex lättare att ta upp en sådan 

sak som skydd. En annan sak som har framlett av denna attityd förändring, är 

förhållningssättet till flera tillfälliga sexuella partners, one-night-stands. Informanterna ansåg 

att det var fler som hade one-nigth-stands, och att det gick längre ner i åldrarna. Vi tog även 

upp med våra informanter om vad de ansåg om one-nigth-stands, även om one-night-stand är 

mer förkommande nu, så finns det fortfarande fördomar, åsikter om att det inte är helt okej, 

tjejer får ett sämre rykte än vad killar får, hon blir oftast kallad slampa eller hora, medan det 

för killarna blir mer en status grej och får smeknamn som player. Det är vanligt förkommande 

att ungdomar kallar varandra för sådana saker, det är den norm vi har idag, och även fast vi 
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har ett liberalare synsätt så förkommer ändå ryktena. Så även fast vi har ett synsätt där det är 

okej att ha sex, och prata öppet om det, så är det fortfarande så att det finns en moral som 

säger att det inte är helt okej, av den anledningen skapas rykten. Sex har ökat i Sverige, och 

som en följd av detta så ökar även antalet könssjukdomar, vissa med förödande konsekvenser, 

därför är det speciellt viktigt att faktiskt informera om sex och samlevnad, för information gör  

människor medvetna om konsekvenserna av sitt handlande  på så vis kan vi få ett mer säkrare 

samhälle, där könssjukdomar inte är ett lika stort problem.

Denna uppsats har gett oss en större medvetenhet om ungdomars tankar och funderingar, den 

har gett oss en möjlighet att få en inblick i ungdomars attityder kring sex. Vi upplever i stort 

att vår förförståelse bekräftades efter av vi avslutat vår studie och att vi faktiskt fått svar på 

våra frågeställningar.  Vi anser även att uppsatsen har gett oss en god möjlighet att jobba 

vidare med ämnet om så skulle viljas. 
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