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Abstract 
 

Holm, S & Zaar, H. (2011). En nyckel som kan öppna många lås är en jättebra nyckel, och ett 

lås som kan öppnas av många nycklar är ett kasst lås. – Tre tonårsflickors syn på sex, hälsa 

och sambandet däremellan. Examensarbete i pedagogik 15hp. Hälsopedagogiska programmet, 

akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle.  

 

Tonåren är en turbulent tid med många förändringar. Det är under denna tid sexualiteten 

utformas och utvecklas som mest. Ramarna för denna utveckling ser olika ut för pojkar och 

flickor. Syftet med studien var att undersöka hur tonårsflickor ser på sex, hälsa och sambandet 

däremellan. I undersökningen intervjuades tre flickor i femtonårsåldern först enskilt, sedan i 

grupp. Genom att studera hur flickorna resonerar om sex och hälsa, samt hur de framställer 

sin syn på sexualitet, menar vi att man kan få kunskap om hur genuspositionerna ser ut i den 

sociala kontext där de befinner sig. Genom att få kunskap om det sociala sammanhang 

flickorna befinner sig i, kan man få insikter om deras livsvillkor och deras sociala 

förutsättningar som flickor och individer. Resultatet visade att flickornas såg på sex som 

framförallt en social företeelse. Sex lyftes fram som något som skedde i relation till någon 

eller några andra, antingen till en pojkvän eller till flickans sociala omgivning. Flickorna lyfte 

inte i någon större utsträckning fram sex som något som man hade för att det var skönt för 

eller för att man var sexuellt upphetsad. Synen på hälsa skiljde sig en del mellan flickorna. 

Två av flickorna beskrev hälsa som något som mestadels handlade om kroppen och dess 

fysiska tillstånd, medan en av flickorna menade att hälsa både berörde kroppen och psyket. 

Två av de tre flickorna menade att sex kunde påverka hälsan. De lyfte framförallt fram sex 

som något som påverkade den psykiska hälsan positivt.  
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1. Inledning 
 

 

Tonårstiden är en turbulent period i en människas liv. Det är en tid där det sker många 

förändringar, där den unga tar ett steg från barndomen till ett liv som vuxen, självständig 

individ. Den unga individen skapar sin identitet, där familjens inflytande minskar och den 

sociala omgivningens ökar (Kotchick, Shaffer & Forehand, 2001, i Magnusson & Häggström-

Nordin, 2009). Tonårstiden är en omvälvande tid för alla, men det verkar som om den av 

någon anledning är tuffare för flickor än pojkar. Flickor rapporterar olika former av psykisk 

ohälsa så som oro, ångest och depression över dubbelt så mycket som pojkar (Socialstyrelsen, 

2009). Som blivande hälsopedagog ställer man sig då frågan - varför?  Vad är det som gör att 

tonårsflickor upplever sin psykiska hälsa så mycket sämre än tonårspojkar? Samtidigt verkar 

det i dagens Sverige ske förändringar i ungdomars sexualitet. Det blir allt vanligare med sex 

utanför fasta relationer och vanligare med tillfälliga sexuella förbindelser än tidigare 

(Forsberg 2006). Framförallt sker denna förändring bland flickor, där kopplingen mellan 

kärlek och sex tycks bli allt svagare (Ibid.). En fråga som då dyker upp, är om det finns någon 

koppling mellan unga flickors hälsa och deras sexualitet?   

 

Områdena sex och sexualitet är mycket laddade och genomsyrade av värderingar, känslor och 

åsikter. Det märktes också på vår omgivning när vi berättade att vi skulle skriva ett 

examensarbete om ett så laddat ämne som tonårsflickor och sexualitet. Vi fick olika reaktioner 

av vänner och kurskamrater där man tyckte att vi var modiga eller lite vågade.  

 

Sexualitet och de känslor ämnet framkallar hos människor kan ses som något naturgivet, dock 

är det ett fenomen som skapas och reproduceras i ett socialt sammanhang. Sexualiteten är en 

föränderlig social konstruktion där dess skapande konstant sker i en social kontext (Barlebo - 

Wennerberg, 2001). Sexualitet ser också annorlunda ut om man är pojke eller flicka. 

Flickornas sexuella ramar är snävare än pojkars, vilket gör deras handlingsutrymme mindre. 

Snedsteg och övertramp kan få direkta effekter på hur flickor uppfattas som personer, då de 

exempelvis riskerar det stigma som det innebär att bli kallad slampa. Den stora laddning 

sexualiteten besitter, med de olika positionerna för pojkar och flickor, gör att det blir ett 

intressant område att studera om man vill ta reda på hur en social kontext kan se ut.  Att 

studera hur tonåringar och deras syn på sex och hälsa ser ut är dessutom intressant ur ett 

hälsoperspektiv. Det kan ge insikter i hur den sociala situationen ser ut för ungdomar och ge 

förklaringar till de växande problemen angående tonårsflickors psykiska ohälsa. Genom att 

studera tonåringars uppfattningar om sex och hur de framställer sin syn på sexualitet kan man 

få kunskap om hur genuspositionerna ser ut i den kontext hon befinner sig i. Det är ett viktigt 

område att utforska på grund av att det i sexualiteten utkristalliseras sociala normer, 

värderingar och underliggande maktrelationer. Flickornas syn på sex är påverkat av deras 

omgivning. Därför återspeglar deras berättelser det sociala sammanhang de lever i. Genom att 

studera dessa berättelser kan man få insikter om deras livsvillkor och deras sociala 

förutsättningar som flickor och individer. 
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2. Bakgrund 
 

 

I bakgrunden presenteras tidigare forskning på området. Här redovisas dagsläget för den 

svenska folkhälsan och hur svenska ungdomars hälsa ser ut. Här behandlas också områdena 

sexualitet i förändring, sexualitet ur ett genusperspektiv, kvinnlig respektabilitet, ungdomars 

sexuella hälsa samt media och pornografi. 

 

 

2.1 Svensk folkhälsa och sexuell hälsa 
 

Folkhälsan har stadigt förbättrats under de senaste årtiondena och medellivslängden i 

befolkningen ökar utan några tecken på stagnation. Under 2001 var medellivslängden för män 

78 år och för kvinnor 82 år (Prop, 2002/03:35). Det kan vara svårt att definiera ordet hälsa 

eftersom det kan ha olika betydelse för olika individer. Den mest kända definitionen har gjorts 

av Världshälsoorganisationen (WHO): ”Hälsa är ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, 

mentalt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaron av sjukdom eller skada.” Det är 

många faktorer som har en påverkan på vår hälsa. Exempel på sådana är ärftliga biologiska 

faktorer, miljö- och klimatfaktorer, utbildnings-, bostads- och arbetsmiljöer. Vi påverkas även 

av familjeförhållanden och sociala nätverk (Larsson, 2009).  

 

År 2003 beslutade riksdagen om en ny folkhälsopolitik med elva målområden. Två av dessa 

folkhälsomål har koppling till ungdomars sexuella hälsa, mål nummer sju ”Gott skydd mot 

smittspridning” och mål nummer åtta ”Trygg och säker sexualitet och god reproduktiv hälsa” 

(Prop, 2002/03:35).  

 

Sveriges upplysningsarbete kring frågor gällande sexualitet och samlevnad är mycket gott. 

Det har varit viktigt att främja en trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa i 

befolkningen. Detta har blivit något av en hörnsten i det folkhälsopolitiska arbetet (Prop, 

2002/03:35). Att förebygga hälsorisker som förknippas med sexuellt beteende handlar 

framförallt om att stärka individen och dennes identitet och självkänsla samt att öka förmågan 

till att hantera relationer med andra individer (Ibid).  

 

En hälsosam och trygg sexualitet är fri från fördomar, diskriminering, tvång och våld. Synen 

på sexualitet som en helhet är därför viktig. Den är även viktig för kvinnors hälsa, eftersom en 

förnedrande syn på kvinnors sexualitet kan leda till sexuellt tvång och våld som i sin tur leder 

till ohälsa (Prop, 2002/03:35). Ungdomar har varit en mycket viktig målgrupp när det gäller 

det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom sexuell och reproduktiv hälsa. Fokus har 

framförallt legat på att ta fram kunskaper om hur ungdomsgruppens attityder, värderingar och 

sexualvanor förändrats. Det har funnits en grundläggande skillnad mellan könen. Flickor och 

pojkar har olika förhållningssätt till sexualitet (Jonsson & Pettersson, 2009). Detta bygger på 

att det finns skilda förväntningar mellan pojkar och flickor. De förväntas att uppträda på ett 

förståndigt sätt när det gäller den egna sexualiteten och relationer. Förväntningarna skiljer 

även könen ifrån när det gäller förhållningssätt relaterat till pornografi, samt olika grad av 

ansvar gällande preventivmedelsanvändning och smittskydd (Ibid.).  

 

Regeringens definition av den sexuella hälsan, reproduktiv hälsa och rättigheter samt den 

sexuella hälsan utgår från existerande internationella överenskommelser. Sexuell hälsa 
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handlar om personliga relationer, livskvalitet samt om rådgivning och hälsovård. Sexuella 

rättigheter handlar om rätten för alla människor att bestämma över sin egen kropp och 

sexualitet (Jonsson & Petterson, 2009). Den reproduktiva hälsan innefattar fullständig fysisk, 

psykisk, och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom (WHO, 1946). 

Reproduktiva rättigheter är den enskilda individens rättighet att bestämma antalet barn och 

när dessa barn ska sättas till världen (Jonsson & Pettersson, 2009).  

 

 

2.2 Hälsoläget för ungdomar i Sverige 
 

Under 1990-talet genomgick ungdomsgenerationen en sämre hälsoutveckling än övriga 

åldersgrupper. Detta gällde framförallt den psykiska hälsan. Detta har följt med in på 2000-

talet och det har blivit vanligare att ungdomar tar till professionell hjälp för sin ångest och 

depression. Det har visat sig att det är fler flickor än pojkar som har ett nedsatt psykiskt 

välbefinnande och dessa skillnader är störst bland ungdomar i åldern 16-19 år. 29 procent av 

flickorna och 7 procent av pojkarna uppgav ha besvär med ångest, oro och ängslan under åren 

2004-2005. Nedsatt psykiskt välbefinnande har haft en ökning i samtliga ungdomsgrupper 

och detta oavsett familjeförhållanden, arbetsmarknadsstatus, föräldrars socioekonomiska 

status eller vilket land de är födda i (Socialstyrelsen, 2009). Denna ökning är dock olika stor 

och det skiljer sig åt i graden av besvär.  

 

Det är oklart vad som är grunden för denna ökning och varför psykiska besvär har blivit 

vanligare bland just ungdomar. En faktor kan vara att ungdomars livsvillkor har genomgått en 

stor förändring. Det är en hårdare arbetsmarknad och kraven som ställs är mycket högre och 

hårdare. Det krävs mer av ungdomarna och det är mycket svårare att få ett heltidsjobb efter 

grundskolan och gymnasiet än för tjugo år sedan. Detta kan göra att det psykiska välmåendet 

försämras. Det kan vara så att ungdomar väljer att studera fast de hellre skulle vilja vara ute 

på arbetsmarknaden. Samtidigt som fler studerar är det fler ungdomar som inte har någon 

sysselsättning alls än jämfört med tidigare generationer (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Olsson, Fahlén & Janson (2008) påvisar i sin studie att stress kan vara en stor faktor till unga 

flickor och pojkars försämrade psykiska hälsa. Trycket från föräldrar, vänner och skolan kan 

ibland bli för överväldigande. Det är viktigt att som tonåring bli tagen på allvar och att lärare 

samt föräldrar finns där som stöd, och om så behövs räcka ut en hjälpande hand. Det är viktigt 

att det finns ett känslomässigt stöd för att ungdomar ska känna sig trygga och accepterade. 

 

Under barndomen är det inte lika stor skillnad mellan pojkars och flickors psykiska ohälsa 

som under tonåren. Det händer något med flickor under den tidiga tonårsperioden. Den 

självrapporterade ohälsan får en kraftig ökning och fler vårdas för självmordsförsök, 

ätstörningar, psykiska diagnoser och missbruk. Unga flickor har i större utsträckning än pojkar, 

problem med depression och sin egen självbild (Myrin & Lagerström, 2008). Den psykiska 

ohälsan ökar även hos pojkarna, men denna ökning sker först i tjugo års ålder, och den är 

heller inte lika påtaglig som bland flickorna. De faktorer som påverkat dessa skillnader har 

visat sig vara det ökande kravet på utbildning och allt större fokusering på utseendet. Flickor 

har visat sig vara mer oroliga för sin skolprestation och sitt utseende än vad pojkar varit. Det 

kan ha gjort att stressen ökat mer bland flickor än bland pojkar under de senaste åren 

(Socialstyrelsen, 2009).  

 

När det gäller den fysiska hälsan bland ungdomar i åldern 16-19 år motionerar två av tre 

regelbundet. Det har visat sig att övervikt och fetma har blivit vanligare bland ungdomar och 

13 procent av flickorna och 20 procent av pojkarna lider av övervikt eller fetma idag. Bland 
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unga tonårsflickor var det ungefär lika vanligt med undervikt som övervikt under åren 2004-

2005. Däremot var bland unga tonårspojkar övervikt fyra gånger vanligare än undervikt. 

Dessa skillnader kan bero på att unga pojkar och flickor har olika kroppsideal och 

kroppsuppfattningar. Detta påverkar de levnadsvanor som har en betydelse för kroppsvikten 

(Socialstyrelsen, 2009)  

 

Det är framförallt unga tonårsflickor som lider av ätstörningar och där vikten och formen på 

kroppen har betydelse för hur de värderar sig själva. Genom att kontrollera kroppen kan detta 

leda till näringsbrist, undervikt eller övervikt. Minst 3 procent av alla unga flickor har någon 

typ av ätstörning. Anorexia är den allvarligaste ätstörningen och debuterar oftast i de tidiga 

tonåren. Sjukdomen kan medföra en mängd kroppsliga besvär, exempelvis utebliven 

menstruation, mag- och tarmproblem samt trötthet. Antalet flickor som vårdats på sjukhus för 

anorexia har tredubblats sedan 1990 (Socialstyrelsen, 2009).  

 

 

2.3 Sexualitet i förändring 
 

Världshälsoorganisationen (WHO, 2002) definierar sexualitet som en integrerad del av varje 

individs personlighet. Det är en mänsklig drift och den sexuella lusten är ett grundläggande 

behov hos människan. Sexualitet behöver inte vara synonym med samlag, utan kan vara en 

energi som driver oss till att söka kärlek, kontakt, värme och närhet. Den uttrycks i vårt sätt 

att känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, 

handlingar och gensvar och på så vis vår psykiska och fysiska hälsa. Sexualitet innefattar kön, 

könsidentiteter, roller, sexuell orientering, erotik, njutning, intimitet och reproduktion. Den 

kan upplevas genom tankar, fantasier, önskningar, normer, attityder, värderingar, beteenden, 

roller och relationer (Hulter, 2004).  

 

Eftersom samhället är under ständig förändring har även vår syn på sexualitet och intima 

relationer förändrats. Sociologen Anthony Giddens diskuterar hur framväxten av det 

romantiska kärleksidealet har haft en stor påverkan för synen på äktenskapliga och sexuella 

relationer i Europa (Giddens, 1995 i Forsberg, 2006). Giddens menar att det romantiska 

kärlekskomplexet varit dominerande för äktenskapliga och sexuella relationer under de 

senaste tvåhundra åren. Viktiga delar i det romantiska kärlekskomplexet är kärleksideologi 

och heteronormativitet (Ibid.). Kärleksideologins innebörd är att sexuella relationer och 

handlingar hör hemma inom en kärleksrelation. Kärleken är det som legitimerar sexualiteten. 

Heteronormativitet innebär att den heterosexuella relationen är normen och utgångspunkten 

för det normala (Ibid.).  

 

Under 1900-talet skapades nya förutsättningar för individers intima relationer. En avgörande 

del var den försvagande förbindelsen mellan sexualitet och fortplantning. Genom att effektiva 

preventivmedel uppfunnits har sexualiteten kunnat frikopplas från sambandet med 

fortplantning. I samband med denna frikoppling har varje enskild individ kunnat skapa och 

forma sin egen sexualitet (Forsberg, 2006). Det innebär att det romantiska kärlekskomplexet 

luckrats upp och att dess starka position har försvagats.  

 

Kärleksideologin har alltså varit en dominerande norm inom sexuella relationer under en 

längre tid i Sverige. Sexuella relationer bör äga rum inom kärleksrelationer, men de behöver 

inte kopplas till äktenskap. Samtidigt förhåller sig ungdomar till kärleksideologin på ett nytt 

sätt. En förändring som går i riktning mot ett mer tillåtande sätt att förhålla sig till sexualitet 

(Tikkanen, Abelsson & Forsberg, 2011). Detta tankesätt ger en större benägenhet till sex 

utanför etablerade kärleksförhållanden. Det visar också att fler unga individer blir mer 
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benägna att ta sexuella risker. Detta i form av fler partners och fler tillfälliga sexuella 

kontakter. Detta skiljer sig emellertid från enskilda individer upplevelser (Ibid.).  

 

Genom att sexualiteten har frikopplats från reproduktion har möjligheten till att själv forma 

sin sexualitet uppstått. Detta gör att sexualiteten inte är bestämd en gång för alla, utan varje 

individ kan bestämma gränserna för sin egen nyfikenhet och egna preferenser. Det är det 

känslomässiga engagemanget som avgör om två individer väljer att vara tillsammans. Detta 

engagemang, istället för äktenskapet, är det som kommer att legitimera sexualiteten (Forsberg, 

2006).  

 

 

2.4 Sexualitet ur ett genusperspektiv 
 

Sexualiteten är en social konstruktion och dess skapande sker konstant i en social kontext  

(Shilling, 1993, se även Barlebo- Wennerberg, 2001). I denna sociala kontext sker hela tiden 

också reproduceringen och skapandet av genus, där de olika positionerna könen befinner sig i 

tydliga. De skapade konstruktionerna av genus, menade Bourdeau, ger mannen makt och 

dominans över kvinnan (Bourdeau, 1999). Han menade att denna könsordning har återskapats 

och reproducerats genom historien vilket gör att den blir till en självklar och oreflekterad del 

av kulturen. Ojämlikheten blir till en underliggande, och accepterad del av kulturen där denna 

konstruktion skapar långlivade strukturer. Då sexualiteten är en social skapelse som innebär 

ett potent maktmedel, (Foucault, 2002) blir det ett område där den manliga dominansen är 

tydlig. I de reproducerade maktrelationerna innefattas en social kontroll och en reglering av 

den kvinnliga sexualiteten. Mannens sexuella behov blir överordnade och unga flickor lär sig 

att underordna sig dem. Flickornas egen sexualitet passiviseras och de hindras från att utrycka 

sina egna sexuella begär. Deras sexualitet blir i stället en spegelbild och bekräftelse av 

mannens begär (Holland, Ramazanoglu, Sharpe & Thomson, 1998 i Johansson & Lalander 

2003). Enligt Bourdeau anammas också de befintliga maktstrukturerna av kvinnorna själva, 

vilka i sin tur fortsätter att reproducera dessa (Bourdieu, 1999). Ambjörnsson (2003) 

behandlar i sin avhandling hur könsidentiteter uppkommer. Att vara flicka är inget vi föds till 

utan något vi formas till att bli. Det är en process som handlar om det rätta utseendet samt 

påverkas av våra relationer och attityder.  

 

2.5 Kvinnlig respektabilitet 
 

Forsberg (2007) har i sin avhandling intervjuat och samtalat med tonårsflickor som lever i ett 

mångkulturellt Sverige. En viktig del av resultaten centrerade kring begreppet respektabilitet. 

Respektabilitet innebär kontroll av kvinnans sexualitet. Det är viktigt att vara respektabel och 

detta integreras ofta med den egna personligheten. Bland yngre flickor kommer 

respektabiliteten till uttryck genom att ha liknande åsikter och inte vara avvikande från 

gruppen (Ibid.). Det handlar ofta om att omformulera sina uttalanden för att uppfattas som 

respektabel inför andra. Studien visar även att det är väsentligt vilket rykte flickor har. En 

flicka kan få ett rykte av olika anledningar. Det kan vara att hon bryter mot normen för en 

kvinnas sexualitet och att den på så vis blir synlig. Att ha många förhållanden, vara 

sexuellt ”lössläppt” eller ha tillfälliga relationer kan vara skadligt för ryktet (Ibid.). Forsberg 

menar att ryktets främsta funktion är att kontrollera flickor och begränsa deras sexuella 

utrymme. Eftersom respektabilitet är något som är avgörande för hur en flicka betraktas blir 

det också en kontroll över flickor. Denna begränsning underminerar deras position som 

medborgare och deras människovärde (Ibid.).  
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Under 1800-talet formerades synen på kvinnans sexualitet till något som skulle kontrolleras 

och regleras (Forsberg, 2007). Hennes sexualitet hörde hemma inom äktenskapet och skulle 

döljas och förnekas. Den ärbara kvinnan framstod som asexuell utan några sexuella känslor 

eller behov överhuvudtaget. Foucault beskriver denna asexuella dygd och ”renhet” hos 

kvinnorna, som ett sätt för den borgliga klassen att försköna och lyfta fram sig själv i 

samhället (Foucault, 2002 refererat i Forsberg 2007). Dessa normsystem om hur en kvinna 

skulle vara i sin sexualitet anammades inte minst av kvinnorna själva. Kvinnorna blev sin 

egen respektabilitets övervakare (Forsberg, 2007)  

 

Denna syn på kvinnans sexualitet anammades inte minst av arbetarklassens kvinnor som ville 

upphöja sig själva från sin klass till den högre borgliga klassen. De ville framställa sig som 

fina och ”rena” kvinnor. Kvinnan själv blev med andra ord sitt eget kyskhetsbälte, sin egen 

lusts fångvaktare och främsta förtryckare (Forsberg, 2007). Det var hon själv som ansvarade 

för sin renhet. Kvinnans sexuella respektabilitet blev och är ännu mycket viktig för henne. 

Inte minst för att respektabiliteten kontrolleras och granskas av den sociala omgivning 

kvinnan befinner sig i. Den är så stark att den påverkar hur hon kommer att uppfattas som ett 

socialt subjekt överhuvudtaget (Ibid. ).  

 

2.6 Ungdomars sexuella hälsa 
 

Eftersom vi lever i ett samhälle som förändras konstant så förändras även vår syn på saker och 

ting. Detta gäller även vår syn på sexualitet och våra sexuella erfarenheter. En grundläggande 

förändring har blivit att den koppling som funnits mellan kärlek och sexualitet inte längre är 

lika stark. En ökande andel av vår befolkning anser det acceptabelt att ha sex utanför 

etablerade kärleksrelationer. Detta kan leda till en ökning av partners och sex redan första 

gången människor träffar varandra. Den allmänna attityden till tillfälliga sexuella kontakter 

har blivit mer öppen och liberal. Denna förändring har satt spår även hos ungdomar. Andelen 

som haft sex första gången de träffats har ökat i åldersgruppen 16-24 år sedan året 2000. 

Denna ökning är störst bland unga flickor medan ingen förändring skett bland unga pojkar 

(Socialstyrelsen, 2009).  

 

Debutåldern för första samlaget är runt 16 år. Denna siffra har legat relativt stabilt sedan 

1960-talet. Bland 16-17 åringar under 2007 hade ungefär tre av fyra flickor och två av tre 

pojkar samlagsdebuterat. Användning av kondom vid samlagsdebuten är ungefär 60-70 

procent, men ett ökat risktagande har blivit särskilt påtagligt under 2000-talet. Under 2007 

använde ungefär en fjärdedel inte kondom vid samlag första gången de träffats. Det har 

framkommit att ungdomar upplever användandet av kondom som något jobbigt, dyrt och 

pinsamt att föra på tal (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Det finns ett visst antal faktorer som är relaterade till ett sexuellt risktagande. Dessa kan 

exempelvis vara rökning, alkohol och droger, samlagsdebutera innan 15 års ålder samt 

instabila hem- och skolförhållanden. Det har också visat sig att många ungdomar ångrar 

samlag de haft när de varit berusade. Vidare har det visat sig att användning av 

preventivmedel minskat vid samlag när ungdomarna druckit sig berusade (Häggström- Nordin, 

2009). I Tikkanen, Abelsson & Forsberg (2011) undersökning behandlas unga människors 

sexuella erfarenheter, hur de upplever sitt sexuella liv, könssjukdomar och dess uppkomst, 

samt sexuellt risktagande. Studien gjordes på drygt 15 000 ungdomar i åldrarna 15-29 år från 

hela landet. Studien visar bland annat att ungdomar som utsätter sig för sexuella risker ofta 

haft en tidig sexualdebut samt fler tillfälligt sexuella partners (Ibid.). Ungdomar som utsätter 

sig själva för sexuella risker har sämre hälsa och är ofta relativt medvetna om detta. Trots 

detta utsätter de sig för dessa risker, även om de har en medvetenhet om vad det innebär 
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(Ibid.). I motsatt till detta visar Vrangalova & Savin-Williams (2011) att en tidig sexuell debut 

inte nödvändigtvis behöver vara någonting negativt för hälsan. Studien visar att ungdomar 

som haft sin sexuella debut tidigt mår bättre än ungdomar som har väntat med att ha sexuellt 

umgänge.  

 

Under puberteten genomgår både flickor och pojkar en fysiologisk och psykologisk  

förändring. Det sker också en social utvecklingsprocess där utvecklingen av identiteten är 

framstående och central. En jämföring med andra jämnåriga kan uppstå och frågor om det 

egna värdet. Ideal som framhäver den kvinnliga kroppen om smalhet och att vara sexuellt 

attraktiv. För pojkar betonas det att vara mycket sexuellt aktiv och erfaren (Häggström- 

Nordin, 2009).  

 

Sexualitet innebär i det flesta fall en relation och intim kontakt med en annan individ. Detta 

innebär att en exponering av sig själv inför en annan individ kan vara mycket känslosam och 

skör. Vidare kan detta innebära både positiva och negativa erfarenheter (Magnusson, 2009). 

Det kan bli extra påtagligt i tonåren när identiteten och självförtroendet fortfarande utvecklas. 

Det främsta skälet till att ha sex för flickor vid 16 års ålder har visat sig vara känslomässiga. 

De tycker om sin partner och känner sig känslomässigt trygga. För pojkar handlar det om den 

sexuella njutningen och lusten (Ibid.).  

 

Tonåringar förknippar det första samlaget med en lust för sex och starka känslor för sin 

partner. Det upplevs som spännande och något som de vill erfara och prova på. Åldern för den 

sexuella debuten styrs av sociala normer och social kontroll. Vilket socialt nätverk och grupp 

en individ är delaktig i påverkar hur han eller hon upplever olika sexuella erfarenheter och 

attityder (Magnusson, 2009).  

 

2.7 Media och pornografi 
 

Media är något som i allt större utsträckning påverkar och styr våra liv. Det är svårt att undgå 

det sexuella innehållet i reklam, TV serier, tidningar och pornografi. År 2001-2002 hade i 

årskurs nio 57 procent av flickorna och 92 procent av pojkarna tittat på någon form av 

pornografisk film (Socialstyrelsen, 2009). Framställningen av män och kvinnors sexualitet 

beskrivs mycket olika i media. Det är ofta mannen som styr och hans lust och njutning är i 

fokus. Kvinnans roll är att vara ett objekt för mannens lust. Kvinnan har i vissa fall en 

möjlighet att ta sexuella initiativ, detta i rollen som en fresterska, men makten finns 

fortfarande hos mannen. Flickor och pojkars sexuella utrymme skiljer sig åt i stor utsträckning. 

Handlingsutrymmet för flickor är inte lika stort som för pojkar på det sexuella området. Hotet 

att bli kallad hora eller slampa är en ständig risk i flickors liv. (Bergström, 2006).  

 

Pornografin påverkar även hur ungdomar uppfattar sin egen kropp och hur den bör se ut för 

att uppfylla idealen. Flickor uttrycker i högre grad än pojkar, att de påverkas och har låg 

självtillit emot sin kropp i förhållande till pornografins kroppsideal. Unga män upplever även 

dessa krav och har en oro att flickor ska använda pornografins kriterier i val av partner 

(Socialstyrelsen, 2009). Pornografi är ett område där det skett stora förändringar under de 

senaste tio till femton åren. Under denna period har pornografin blivit mer tillgänglig. Detta 

beror bland annat på den snabba teknikutvecklingen med framförallt internet och kabel-TV 

(Forsberg, 2006).  

 

Det har visat sig att unga människor ofta anser att andra påverkas av pornografi i större 

utsträckning än vad de själva gör. Dock är det en större andel av unga pojkar, än unga flickor 

som anser att de påverkas (Forsberg, 2006). Caruthers, Epstein, Merriwether och Ward (2011) 
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genomförde en studie där de undersökte olika medias påverkan på unga män. I resultatet 

påvisades ett samband mellan unga mäns attityder om sex och deras användande av 

framförallt herrtidningar och porrfilmer. Följaktligen såg forskarna också ett samband mellan 

porr och mäns sexuella beteende. Det finns en könsskillnad i användandet av porr. Unga 

flickorna uppfattar generellt pornografi som avtändande och äckligt, medan unga män anser 

det i högre grad som spännande och upphetsande. Pojkar får också i större utsträckning än 

flickor, lusten att utöva och prova det som setts i en pornografisk film (Forsberg, 2006). 

Sexualitet är idag ett av de mest gångbara och använda mediala teman. Det har visats genom 

åren att exponering inför olika typer av visuella mediebudskap inverkar på individens 

uppfattning om det egna jaget. Personer med låg självkänsla har konstaterats vara mer sårbara 

inför mediabilder och mer utsatta för negativa effekter för att ta till sig medias värderingar och 

ideal.   
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3. Syfte och forskningsfrågor 
 

 

Forskningen som behandlar tonårsflickors syn på sex, hälsa och sambandet däremellan är som 

synes begränsad. Den befintliga forskningen har framförallt fokuserat på tonårsflickor och 

deras syn på genus och sexualitet samt preventivmedel och sexualitet.  

 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur tonårsflickor ser på sex, hälsa och 

sambandet däremellan. Utifrån detta syfte följer följande forskningsfrågor: 

 

 Hur framställer flickorna sin syn på sex? 

 Hur ser flickorna på hälsa? 

 Ser flickorna något samband mellan sex och hälsa, hur beskriver de i så fall 

sambandet? 
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4. Metod 
 

I denna del presenteras de vetenskapliga perspektiv vi inspirerats av. Här innefattas också 

urval, etiska överväganden och en beskrivning av genomförandet av studien. 

 

4.1 Vetenskapliga perspektiv 
 
Föreliggande studie har framförallt inspirerats av socialkonstruktivismen och 

genusvetenskapen. Vi menar att det sociala sammanhang flickorna befinner sig i, påverkar 

deras uppfattningar om sex, samt hur de ser på sex i relation till hälsa. 

 

4.2 Genusperspektiv 
 

En central tanke inom genusvetenskapen är att kön är sociala konstruktioner. När orden kön 

och genus används i denna uppsats syftar de på de socialt konstruerade aspekterna av kön. Vi 

har valt att använda båda dessa begrepp av språkliga anledningar, utan att göra någon 

innehållslig distinktion dem emellan. Kön är något man hela tiden gör i det sociala 

sammanhang man befinner sig i (Elvin- Nowak & Thomsson, 2003). Att göra kön innebär att 

man agerar efter de rådande normerna som passar det kön man själv har, vilket är viktigt för 

att passa in i sociala sammanhang. Manlighet och kvinnlighet är sociala konstruktioner som är 

knutna till en uppsättning förväntningar om hur dessa ser ut och bör presteras. Dessa 

förväntningar kopplade till kön, kallas för könsroller (Connell, 1999).  

 

Könsrollerna är kopplade till en mängd starka normer som reglerar hur dessa bör se ut. Butler 

(2007) hävdar att det finns en slags tyst, kollektiv överenskommelse att utöva och upprätthålla 

konstruktionen av genus. Hon menar att det finns ett slags tvång att prestera genus, eller kön 

om man så vill, på rätt sätt. Det är en överlevnadsstrategi för kulturell överlevnad i ett 

tvingande system. Avvikelser eller ifrågasättande av dessa normsystem, sanktioneras genom 

straff och hot (Ibid.).  

 

Distinkta genus är det som ”gör människor” av individerna i den moderna 

kulturen; faktum är att vi regelmässigt straffar dem som inte lyckas manifestera 

sitt genus på det rätta sättet. (Butler, 2007, sid 218) 

 

Förutom de skillnader som finns i hur man agerar kön, finns också skillnader mellan könen 

när det gäller status och makt. De olika maktpositionerna könen har i samhället ger mannen 

makt över kvinnan. Det är mannen som är norm och det är han som är den överordnade 

(Connell, 1999, se även Bourdieu, 1999 och Connell, 2009). 

 

Simone De Beauvoir anses vara en av förelöparna till genusvetenskapen och den feministiska 

filosofin. Hon var en av de första som menade att man inte föddes till ett specifikt kön, utan 

att det var något som konstruerades i ett socialt sammanhang. 

 

Man föds inte till kvinna, man blir det. (De Beauvoir, 2006, s 325) 

 

De Beauvoir menade att det var civilisationen som formade könen så som de var. Pojken och 

flickan behandlas olika och blir därför också olika. Pojken formas som en liten man där hans 

självständighet och avstånd från föräldrarna uppmuntras, medan flickan får fortsätta vara nära 

föräldrarna och vara liten och söt. Föräldrarna uppfostrar barnen så att de passar in i det 
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samhälle och den kultur de befinner sig i. De Beauvoir menade att alla människor föds fria 

med en egen fri vilja, men att födas som kvinna innebär en begränsning av denna frihet.  Hon 

hävdade att det var mannen som hade makten i samhället, och att kvinnan objektifierades i 

samhället och blev till ”den andra” i relation till mannen (De Beauvoir, 2006).  

 

Bourdieu har studerat mäns makt över kvinnor och hur denna maktutövning ser ut. Han 

uttrycker en förvåning över hur lätt den manliga dominansen förs vidare i samhället, med de 

orättvisor och de orättvisa förmåner den innebär, samtidigt som det ses som acceptabelt och 

rentav naturligt. Bourdieu menar att den kvinnliga underkastelsen är ett resultat av symboliskt 

våld, som de förtryckta inte ens ser eller blir medvetna om då detta våld utövas på ett 

symboliskt plan. Det här våldet kan ske exempelvis genom kommunikation, kunskap, 

erkännande och misskännande (Bourdieu, 1999). Bourdieu ansåg att den rådande 

könsordningen förs vidare och reproducerades relativt lätt, inte minst på grund av att denna 

ordning har blivit till en så inordnad del av kulturen så att den anses naturlig och naturgiven. 

Reproduceringen av maktrelationerna genomförs således inte enbart av män, utan också av 

kvinnor.  

 

4.3 Socialkonstruktivistiskt perspektiv 
 

Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv uppfattas våra handlingar som socialt konstruerade 

(Barlebo-Wenneberg, 2001). En grundläggande tanke inom detta synsätt är att vår sociala 

verklighet består av en mängd olika socialt konstruerade institutioner. Dessa institutioner kan 

vara allt från skola, jobb, kultur och samhälle eller den egna familjen. Alla dessa institutioner 

påverkar oss och hjälper till att forma oss som människor (Ibid.). Eftersom vi registrerar vad 

som sker i vår omvärld blir våra upplevelser socialt konstruerade. Även vår kunskap och vårt 

vetande är en social konstruktion. Detsamma gäller även det språk vi talar. Genom att vi lär 

oss ett språk under uppväxten utvecklas vi till tänkande varelser. Denna språkkunskap 

strukturerar på förhand vår verklighet (Ibid.). Vi kan uppfatta och se ett bord för att vi lärt oss 

vad begreppet ”bord” innebär. Språket är något som vi människor har skapat tillsammans. På 

så sätt blir språket socialt konstruerat och likaså vår uppfattning om verkligheten (Ibid.). 

  

Mycket i vårt samhälle är socialt konstruerat. Det finns vissa regler och riktmärken om hur vi 

bör vara och uppföra oss. Exempelvis kan det uppstå en obekväm situation om en okänd 

individ sätter sig bredvid en annan på bussen trots att det finns gott med utrymme. Det är 

också obehagligt om personen vidrör eller är allmänt närgången. Detta är något som är 

främmande för vår kultur, men kan vara helt annorlunda i en annan. Detta handlar om den 

sociala konstruktionen (Barlebo-Wenneberg, 2001). Vi uppfattar dessa regler samt vårt 

beteende och reaktioner som något naturligt, det är inget vi tänker eller reflekterar över. Det är 

något som är inlärt och det går på automatik (Ibid.). 

 

 Det finns många exempel på detta. Vi kan uppfatta något som naturligt, men vid en närmare 

betraktelse ser vi att det är socialt konstruerat. Det kan vara kroppsspråk, normer för ätande 

samt sexualitet. Vår sexualitet påverkas av vår naturliga konstitution, men hur den kommer 

till uttryck har med stor sannolikhet att göra med sociala omständigheter (Barlebo-Wenneberg, 

2001). Det kan inte uteslutas att genusskillnaderna i samhället är grundade på sociala 

konstruktioner. Det är inte enbart skillnader i den kroppsliga bemärkelsen utan även sociala 

faktorer som påverkar (Ibid.). 

 

 



16 

 

4.4 Urval 
 

I undersökningen deltog tre 15 åriga flickor i en stad i Mellansverige. Flickorna går i årskurs 

nio och går i samma skola. Kontakt med en av flickorna erhölls genom en personlig 

bekantskap. Den flickan tog sedan kontakt med två av sina vänner, som var villiga att ställa 

upp i undersökningen. Urvalet var således ett bekvämlighetsurval då det grundades på 

tillgänglighet och bekvämlighet (Trost, 2005).  

 

4.5 Etiska överväganden 
 

 I undersökningen har vetenskapsrådets etiska rekommendationer följts. Eftersom flickorna 

endast var 15 år och undersökningens ämne var av känslig karaktär, inhämtades föräldrarnas 

samtycke. Samtyckesbrev (se bilaga 1) skickades ut till flickornas föräldrar och skrevs under. 

Flickorna var medvetna om att vi spelade in intervjuerna och gav sitt medgivande till det. 

Flickorna och deras föräldrar fick ta del av skriftlig information om hur intervjumaterialet 

skulle användas och skyddas, vilket vetenskapsrådet förespråkar (Vetenskapsrådet 2011). 

Innan intervjuerna fick flickorna också muntlig information om studien och de etiska 

principerna som tillämpas i denna, vilket gör att informationskravet uppfylls. De fick bland 

annat information om att data kommer att avidentifieras, att deras identitet inte kommer att 

röjas i studien, samt att deras deltagande var frivilligt och när som helst kunde avslutas. De 

informerades också om att materialet endast kommer att användas av oss i vår studie samt att 

obehöriga inte kommer att kunna ta del av det. Studien valdes att genomföras på enbart 

flickor eftersom att det hade blivit en för omfattande studie om den skulle utförts på båda 

könen. Detta gjordes på grund av tidsbrist och omfattning.     

 

4.6 Genomförande 
 

Intervjuerna genomfördes på en högskola i Mellansverige. När flickorna anlänt till platsen för 

intervjun, informerades de om studien och hur intervjumaterialet skulle användas. 

Undersökningen inleddes med enskilda intervjuer och avslutades med ett fokusgruppsamtal. 

Fokusgruppsintervjuer kan också vara fördelaktiga för att samla in data om ämnen som är 

känsliga (Wibeck, 2010). Cohen, Manion och Morrison (2011) beskriver ett problem med att 

intervjua barn om känsliga ämnen, då de menar att barn i sådana situationer kan ge svar som 

de tror att forskarna vill ha. För att minimera denna risk anpassade vi vårt språk och 

uppträdande till flickorna. Två av de enskilda intervjuerna genomfördes av en intervjuare, och 

en av den andra intervjuaren. Frågorna hade låg grad av standardisering. Det innebär att 

variationsmöjligheterna i undersökningen är stora. Inom kvantitativ forskning där man 

exempelvis använder sig av enkäter är det viktigt med hög grad av standardisering, då man 

eftersträvar så små variationsmöjligheter i undersökningen som möjligt (Trost, 2005). Inom 

kvalitativ forskning såsom vår, är det i stället viktigt att anpassa sig efter informanten. 

Exempel på en sådan anpassning är anpassning av språk, frågornas ordning och följdfrågor 

(Ibid.).  

 

Intervjuerna grundades på en i förväg skapad grundmall med områden som skulle beröras i 

intervjuerna, och utifrån den formades egna frågor som passade i respektive intervjusituation. 

Det innebär att intervjuerna och intervjufrågorna inte var exakt lika, vilket ger större 

variationsmöjligheter (Trost, 2005). Det faktum att intervjuerna inte genomfördes av samma 
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person skapar också olika intervjusituationer, då intervjuarna ger olika intryck och beter sig på 

olika sätt. Vid fokusgruppsamtalet var samtliga informanter och intervjuare närvarande. 

 

Efter intervjuerna transkriberades det inspelade ljudmaterialet. I transkriptionerna användes 

ett anpassat skriftspråk. Det innebär i stora drag att vanliga skriftspråkskonventioner varit 

utgångspunkten, men att vissa avsteg från detta har gjorts, då det ibland finns behov att 

efterlika det talade språket. Exempel på detta är när pausutfyllnader eller tvekningar har 

markerats. Analysen genomfördes sedan utifrån transkriptionerna, inspirerat av ett 

socialkonstruktivistiskt- och genusperspektiv. I resultat/analysen har flickorna fått fiktiva 

namn för att skydda deras identitet. De kallas för Klara, Lisa och Anna. Det innebär att 

Vetenskapsrådets etiska princip om anonymitet följs (Vetenskapsrådet, 2011).  

  



18 

 

 

5. Resultat och analys 
 

 

I denna del presenteras resultatet samt en analys av resultatet. Utifrån resultatet av 

intervjuerna har det gjorts en kategorisering. Denna kategorisering är även utformad efter 

befintliga forskningsfrågor. De övergripande kategorierna är: 

 

 Hur uttrycker flickorna sin syn på sex? 

 Vad lyfter flickorna fram för faktorer som påverkar deras syn på sex? 

 Hur upplever flickorna sin egen hälsa? 

 Flickornas syn på genusskillnaderna 

 Hur ser flickorna på sex i relation till hälsa? 

 

5.1 Hur uttrycker flickorna sin syn på sex? 
 

Sex beskrivs av de tre flickorna som något som inte är så viktigt. De berättar att det inte är 

någon stor sak för dem, utan de lyfter främst fram de sociala funktioner sex har. Flickorna har 

åsikten att sex är något som sker i en relation mellan två individer, de lyfter inte fram någon 

form av individuell sexualitet utan enbart sexualitet i relation till en annan. De beskriver alla 

tre att sex kan göra att man kommer en person man tycker om närmare. Det kan öka 

intimiteten i ett förhållande och göra att man får mer kontakt med en annan person. Men andra 

ord kan det beskrivas som något som kan fungera som ett socialt verktyg mellan två individer. 

Ett slags intimitetsverktyg med sammanhållande funktioner. Anna beskriver det så här: 

 

Jag tror att man kanske känner sig mer omtyckt och att man får mer kontakt med 

liksom en annan person och liksom som kramar liksom, att man mår bra av det. 

 

Lisa och Klara är eniga om att sex bör ske inom en kärleksrelation. De menar att man ska vara 

kär i och vara tillsammans med en eventuell sexpartner. Klara säger att sex i sig inte är så 

viktigt och att det är kärleken som kommer först. Sex är något som inträffar först när två 

personer varit tillsammans ett tag och när båda känner sig redo för att ta det steget. 

 

Det är väl kärlek som kommer först… (Klara) 

 

Lisa anser att dagens syn på sex inte är så bra. Hon tycker att människor har en alldeles för 

lättvindig syn på sex. Hon menar att man kan ha sex med vem som helst utan att det spelar 

någon roll, och att alla har det. 

 

Sex är inte en så stor grej nu längre som det var förut, vilket jag tycker är fel. 

Jag tycker att man bara ska ha sex med någon man är tillsammans med.  

 

Synen på sex som en kärlekshandling kallar Giddens (2001) för det romaniska 

kärlekskomplexet. Det är en romantisk syn på sex där det sker mellan två individer som har en 

kärleksrelation till varandra. Enligt Helmius (2002) lär sig flickor att koppla samman sex och 



19 

 

känslor i högre grad än pojkar. De tenderar också att koppla sex till relationer och närhet 

oftare än vad pojkar gör (Lewin & Helmius, 1983). Den här synen är mycket uttalad hos Lisa 

och Klara, men Annas syn skiljer sig en del från deras. Hennes syn på sex innefattar både 

kärlekshandlingar och rent sexuella umgängen utan romantisk innebörd. 

 

Det kan vara när man tycker om någon så mycket att man vill vara väldigt intim. 

Men det kan vara asså bara att… man vill ligga med någon första gången eller 

att man … vill hålla på med någon första gången liksom…  

 

Hon menar att det kan vara samma positiva mekanismer i ett sexuellt umgänge utanför en 

kärleksrelation som i en sådan. Hon syftar då framförallt på bekräftelse och känslan att bli 

omtyckt av någon. 

 

Jag tror att det kan vara samma mekanism ändå, man kan ha det med en kompis 

eller man kan tänka ha vill ha sex med mig för att jag är fin liksom så också. 

 

Det tycks idag ske en uppluckring av kärlekskomplexet och en ökad tendens till rena 

relationer bland unga (Forsberg, 2005, se även Tikkanen, Abelsson och Forsberg 2011). 

Denna förändring verkar framförallt ske bland flickor. Annas syn på sex verkar vara en 

blandning av både kärlekskomplexet och den rena relationen, det kan vara både och för 

henne. 

 

Thompson (1989, refereras i Giddens, 2001) har gjort en studie där hon undersökte flickors 

och pojkars syn på attityder och värderingar gällande sex. Hon fann skillnader i hur de två 

könen pratade om ämnet. Pojkar pratade bland annat om sexuella erövringar eller några 

sexuella händelser de varit med om. Flickor pratade mer om romantik och relationer i 

samband till sex. Flickorna såg inte sällan sex som ett medel för att uppnå en relation fylld 

med romantisk kärlek. 

 

På grund av den olika synen på sex som pojkar och flickor kan ha, kan det bli krockar i mötet 

dem emellan. Flickans förhoppning att sex ska leda till en kärleksrelation, kan utnyttjas av 

pojken som är ute efter något annat. Klara lyfter fram att det finns killar som bara är ute efter 

att ha sex, och därför försöker få det till varje pris. Hon menar att det kan vara negativt om 

man själv hade hoppats på något mer än så, och att man kan bli besviken när det visar sig att 

killen enbart var ute efter sex. 

 

… man blir ju ledsen om det har gått en bit och sen visar det sig att det enda den 

var ute efter var sex och ingenting annat. 

 

Det kan innebära att flickan som hade hoppats på något mer än enbart sex kan känna sig 

utnyttjad och lurad. Denna skillnad i synen på sex, kan skapa en obalans och ojämlikhet i det 

sexuella mötet. Det kan därav bli ett skevt maktförhållande på grund av de olika intentioner 

som finns. 

 

Ingen av flickorna framställer sex som något lustfyllt eller skönt för egen del. Den egna lusten 

nämns över huvud taget inte när de resonerar om sex och dess betydelse.  Sex beskrivs snarare 

som något som fyller en social funktion av något slag. Anna berättar att oskulden är något 

man snabbt vill bli av med. Hon säger att det kan vara ett problem med att ha sex sent 

eftersom det då kan kännas som alla andra kan det bättre och vet mer om hur man ska göra. 

Anna tror att det kan vara så att när man väl har blivit av med oskulden är sex inte längre lika 

viktigt. 
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Jag tror inte att det är viktigt liksom sen, bara för att… utan mest för att tycker 

om varandra liksom. 

 

Med andra ord beskrivs sex som något man gör av framförallt sociala anledningar, antingen i 

relation till en person man har sex med, eller för att passa in i den sociala omgivningen. 

 

5.2 Vad lyfter flickorna fram för faktorer som påverkar 
deras syn på sex? 
 

5.2.1 Social påverkan 
 

Social påverkan är något som tas upp av samtliga flickor vid intervju tillfället. De uttrycker att 

de påverkas av framförallt vänner, familj och media. Det är viktigt att tillhöra en grupp och 

hur gruppen ser på sex är avgörande för hur de upplever sin egen syn på sex. Sexualitet är 

något som konstrueras i samspelet mellan individ och samhälle. Den formas mellan individen 

och andra individer genom interaktion. Genom att observera vår omgivning lär vi oss att bli 

sexuella varelser och hur vi ska agera (Helmius, 2010). Detta visar att vi lär oss om sex och 

samlevnad från barnsben upp till vuxen ålder. Det är en process som påverkas av vårt 

umgänge, men även av det föränderliga samhället och den kultur vi lever i. Anna förklarar det 

på följande vis: 

 

Det kan ha att göra med vilka man är med, både liksom före och efter skolan. 

Sen så tror jag att det har att göra med vilka man umgås med och vad de har för 

syn på sex. Och så får man höra om att det är så här, då blir det så för en själv 

också 

 

Ungdomsåren är en tid där individen utvecklas och det sker många omvälvande förändringar 

inte bara fysiskt, men också på det psykiska planet. Vi jobbar hårt för att finna en plats där vi 

kan känna oss trygga och delaktiga i en grupp. I gruppen skapar vi oss en identitet, där känner 

vi oss accepterade och mindre utsatta. Det kan bland annat bero på att en samhörighet och ett 

samförstånd skapas inom gruppen. Ofta har samtliga medlemmar i gruppen samma tankesätt 

när det gäller synen på sex och samlevnad (Lewin, 2010). Det kan vara så att de vill vänta 

med sin sexuella debut till bröllopsnatten eller att de anser att de enbart vill ha sexuellt 

umgänge med en individ de är kära i. Självklart finns även det motsatta, där medlemmarna 

anser det acceptabelt att ha sexuellt umgänge med ett flertal individer samt att de vid en 

relativt ung ålder är sexuellt aktiva (Ibid.). Anna förklarar hur olika faktorer kan påverka vår 

syn på sex: 

 

Jag tror att det har mycket att göra med mitt umgänge. Jag har väldigt många 

kompisar som festar och har sex på fester. Det kan påverka att jag inte tycker 

sex är så speciellt. Kanske att jag har en storasyster som inte bryr sig så mycket 

om det. Så jag tror att det har att göra med umgänget mest. Vissa tycker att sex 

är jättespeciellt och andra tycker det inte är ett dugg speciellt. Jag är ganska 

säker på att man ser det på väldigt olika sätt. Beroende på vart man kommer 

ifrån och hur man är uppfostrad och sånt där. Jag tror inte att jag fått bilden av 

att sex ska vara jättespeciellt och att man ska göra det med en person för resten 

av livet. 

 

Anna visar tydligt att hon blir påverkad av sitt umgänge, men även av ett äldre syskon. Detta 

tyder på att hennes umgängesgrupp inte ser på sex som något ”jättespeciellt” Sex är snarare 
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något som kan göra med flera personer och inte en specifik individ i ett fast förhållande. 

Kopplingen mellan kärlek och sex är inte lika självklar för dagens ungdomar. De har fler 

tillfälliga sexuella förbindelser än tidigare (Häggström - Nordin, 2009). För Anna är det inte 

nödvändigt att vara kär i den person hon har sex med. Det kan räcka med att hon tycker om 

och känner sig bekväm med sin tillfälliga sexpartner. Hon anser att det inte behöver vara 

något negativt med en tillfällig sexuell förbindelse, utan det kan snarare vara något positivt 

som gör att hon känner sig bekräftad och uppskattad. Det som är viktigt är att hålla en klar 

balans och känna sig tillfreds med sig själv. Att gå över gränsen och bli kallad hora är något 

som noga undviks. Vidare framkommer det även i intervjuerna en motpol till detta tankesätt. 

Lisa hävdar att hon inte anser det positivt att ha sexuellt umgänge med flera individer. För 

henne är det viktigt att det finns en kärlek mellan parterna. Hon uttrycker det på följande sätt: 

 

Jag tycker det är fel att ha sex med vem som helst! Det gör jag. Jag var i ett 

långt förhållande och sen blev jag singel så då var det väl spännande, men jag 

tycker inte att man ska göra det. Jag var tillsammans med en kille i ett och ett 

halvt år, vilket jag tycker är långt. Då började jag ha sex och det är mycket bättre 

att ha det med en person som man tycker om mycket, än att ha det med någon 

annan på en fest eller något sånt. 

 

Lisa uttrycker att det är viktigt för henne att vara kär i personen hon har sex med. Hon berättar 

att den sexuella upplevelsen blir bättre då och att hon även känner sig tryggare. Här skiljer sig 

de två informanterna åt. Det har visat sig att många faktorer spelar in när det kommer till våra 

sexuella val. Det som kan påverka är bland annat våra sociala förväntningar, personliga 

erfarenheter, press från familj, vänner och partners samt vår religiösa tro (Ekstrand, 2008). 

Anledningen till att informanternas syn skiljer sig åt kan vara just att de har olika bakgrund, 

erfarenheter och vänner.   

 

Att befinna sig i tonåren innebär en ständig balansgång mellan att vilja tillhöra en grupp och 

att vara unik. Det är i denna process vi försöker hitta oss själva och reda ut vilka vi är och vill 

vara. Det blir en kamp om att skilja sig från gruppen men ändå vara en del av en gemenskap 

(Ambjörnsson, 2004). Vi har ett samhälle som kräver att vi är på ett visst sätt och det finns en 

gräns för vad som är acceptabelt (Ibid.). Bland många tonåringar är det viktigt att inte vara 

sen med att förlora sin oskuld. Det kan betraktas som ”onormalt” att vänta för länge. Strävan 

efter normalitet kan vara en konflikt mellan en vilja att vara unik och speciell och att vilja 

likna alla andra (Ibid.). Lisa tar upp frågan: 

 

Allt handlar väldigt mycket om kretsar. Om vi säger att det är ett gäng där alla är 

oskulder. Då är det inte så lätt för en av dem att förlora oskulden. Då håller man 

sig kvar där med bara de personerna för man är rädd för vad kompisarna ska 

tycka. Typ, jaha gjorde hon det... 

 

Att göra avsteg från gruppen kan vara riskfyllt och det kan riskera den normalitet som 

skapats. Att skilja ut sig från de andra skapar en obalans och rubbar gruppens trygghet. Detta 

är något som bör undvikas för att gruppens balans ska bibehållas. Pressen från gruppen är stor 

och det är viktigt att veta sin plats och inte avvika (Ambjörnsson, 2004). Att befinna sig nära 

normen för gruppen ökar också pressen på att lyckas leva upp till den. Individen i gruppen 

kanske känner sig redo för sex, men är rädd för vad övriga medlemmar ska säga att hon avstår 

från den egna viljan (Ibid.).  

 

Gruppens relevans och makt över individen blir tydlig när Anna lyfter fram ett exempel där 

hon vill visa att synen på sex kan påverkas mycket av gruppen man ingår i. I hennes exempel 
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förefaller det vara gruppen, pojkarna i det här fallet, som berättar för flickan, hur hon bör 

förhålla sig till sex och hur hon bör handla i sin sexualitet. 

 

… men ifall om man är med många killar som typ tycker att det är en stor grej, 

men att som liksom säger att ja men du är tjej, du ska inte göra så här. Då 

kanske får den synen på det att man inte ska ligga med många. Men eller så kan 

de säga liksom Ja, men det är väl ingen stor grej vare sig man är tjej eller kille, 

varför ska du bry dig om det? Om man umgås mycket med killar. Då kanske 

man börjar ligga med ännu fler. 

 

Det är ett tydligt exempel hon lyfter fram på hur gruppen talar om för flickan hur hon bör 

tänka och agera i sin sexualitet. Det är följaktligen en form av direkt social påverkan där det 

inte är flickan, individen, själv som bestämmer, utan gruppen. 

 

 

5.2.2 Medias påverkan 
 

Under intervjuerna nämns även media som en påverkansfaktor för hur informanterna upplever 

sin syn på sex. Media kan framställa hur vi bör vara, vad som betraktas som sexigt eller hur vi 

på bästa sätt tillfredsställer vår partner (Holmberg, 1994). Detta kan skapa en press och en 

föreställning om att man bör vara på ett visst sätt. Media spelar en stor roll under 

ungdomstiden. Den har inte bara en förmedlande funktion, utan kan också lära barn och 

ungdomar förstå och hantera sociala sammanhang de inte alltid kommer i kontakt med via sin 

vänkrets (Ibid.). Mediakulturen erbjuder även en inblick i olika stilar, tankemönster och 

identiteter. Genom att få en inblick i en värld där det inte enbart finns ett sätt att vara och se ut 

har media en stor roll som inspirationskälla för identitetsprocessen (Ibid.). Flickorna uttrycker 

också att media har betydelse för hur de ser på sex: 

 

Det är väl typ så... vad man ser på TV och sånt (Anna). 

 

Det är ju säkert vissa killar som kollar på porr och sedan förväntar sig att det ska 

vara så. Sen träffar de en tjej och så är det helt annorlunda (Klara). 

 

Program som Hipp Hipp Hora kan göra så att tjejer tror att man blir väldigt lätt 

utnyttjad och att killar bara är ute efter det. Ungefär som att de inte ska ligga 

med killar för de utnyttjar en bara. För i filmen är det ju precis så att killar ska 

ligga med många och tjejer ska inte göra det för då blir de kallad hora. Så från 

den har man ju fått bilden ganska klar. Det visar ganska tydligt att för killar är 

det en bra grej och för tjejer är det inte det (Anna). 

 

Det har visats att TV har en stor påverkan på tonåringar när det gäller sexuella värderingar 

och attityder. Ungdomar sätter media som nummer två på listan över var de får information 

om sex och samlevnad (Shelov & Baron, 1995). Ofta presenteras sex i media som något 

flyktigt, spännande och upphetsande (Ibid.). Kvinnor framställs som smala och villiga och 

män som muskulösa och manliga. Preventivmedel tas sällan upp. Vid bristande egna 

erfarenheter på området, kan det utifrån media skapas en bild om hur det kan se ut (Ibid.). 

Klara nämner att killar kan få en bild en bild av sex, såsom det framställs i porrfilmer. När de 

sedan ska ha sex blir de varse att verkligheter ser annorlunda ut.  
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5.3 Hur upplever flickorna sin egen hälsa? 
 

Hälsoläget för ungdomar har sedan 1990-talet försämrats. Detta gäller framförallt den 

psykiska hälsan. Många ungdomar upplever en oro, ångest och ängslan. Mellan åren 1988-

1989 uppgav 9 procent av kvinnorna och 4 procent av männen att de upplevde något av dessa 

besvär. 2004-2005 var motsvarande siffror för kvinnor 30 procent och för män 14 procent 

(Socialstyrelsen, 2009). I intervjuerna framkom det att flickornas syn på hälsa skiljer sig åt, 

där de både ser på hälsa som något psykiskt och fysiskt. Ungdomstiden är en tid där 

levnadsvanor formas och inpräntas. Dessa vanor kan ha en avgörande roll på hälsan under 

hela livstiden. Denna livsstil och levnadsvanor kan markera samhörighet till en viss grupp och 

kan få en identitetsskapande innebörd (Ibid.). Vid frågan vad hälsa innebär för flickorna 

svarade de på följande sätt: 

 

Hälsa för mig är väl att man mår bra, äter sunt och allt sånt där... Det är väl hälsa 

(Lisa). 

 

Det är hur man mår. Det kan vara både fysiskt och psykiskt. Man mår bra av att 

träna mycket och inte är sjuk så ofta. Att man mår dåligt psykiskt har också att 

göra med hälsa (Anna). 

 

Lisa berättar att hon har brottats med anorexia och nämner även att hon i perioder brukat 

alkohol i ganska stora mängder. Hon nämner att hon inte mått så bra och att hon har försökt 

att dra ner på alkoholbruket. Vidare berättar hon att träning är något som hon tänkt börja med 

och att hon också börjat äta sundare. Som tonåring kan det vara svårt att stå emot gruppens 

och sina egna ideal och förväntningar. Det är lätt att matvanor och en vilja att vara smal 

formas av det kroppsideal som samhället och media förmedlar (Socialstyrelsen, 2009).  

En ökad fokusering på utseendet kan ha bidragit till den psykiska ohälsan hos kvinnor. Flickor 

oroar sig mer för hur de framstår och ser ut än pojkar. Det har visat sig att flickors syn på sin 

kropp och självförtroende försämras i puberteten, samtidigt som pojkarnas förbättras (Ibid.). 

 

Under tonårstiden är det extra viktigt att skapa sig en identitet och en tro på sig själv och sitt 

egenvärde (Magnusson & Wulff, 2009). Det är viktigt att i tidig ålder få en bra grund som kan 

utvecklas genom livet. Självkänslan är i början av tonåren instabil på grund av individuella 

och sociala förändringar. Den stabiliseras först under senare tonår. Framförallt när det gäller 

flickor så är den fysiska självkänslan och kamratrelationer två viktiga aspekter som bidrar till 

den grundläggande självkänslan under tonårstiden (Ibid.).  

 

Under intervjuerna framkommer det att flickorna har olika syn på hur de upplever och ser på 

hälsa både ur en allmän synvinkel och på den egna hälsan. Anna uttrycker att hälsa för henne 

är något som både yttrar sig på det fysiska och psykiska planet. Hon anser att detta går hand i 

hand medan Lisa i högre grad uttrycker att hälsa är något fysiskt. För henne är det viktigt att 

äta sunt och träna. Anna uttrycker att hon kan ha ett hett temperament som kan sätta henne i 

situationer som hon ibland ångrar. Det anser hon sänker hennes hälsa eftersom det orsakar 

onödiga konflikter. Klara berättar att hon under en längre period haft en sjukdom som innebär 

att hon måste ”hålla sin hälsa hög” och att hon aktivt jobbar med detta.  
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5.4 Flickornas syn på genusskillnaderna 
 

Både i de enskilda intervjuerna och i fokusgruppsintervjun lyfter de tre flickorna fram de 

olika positioner könen befinner sig i gällande sexualitet. De beskriver flickornas sexualitet 

som betydligt mer begränsad och riskabel än pojkarnas. Pojkarnas sexualitet uppmuntras och 

framhävs, medan flickornas sexualitet snarare blir något tabu som man ska kontrollera och 

hålla tillbaka. 

 

Med många killgrupper så är det som en statusgrej om man har legat med fler 

och nästan tvärtom med tjejer. (Lisa) 

 

De flesta killar ser det som en statusgrej om man legat med många, då är man 

liksom tuff. Sen om det är en tjej som legat med många då blir man kallad för en 

slampa… ”(Klara) 

 

För att ge en inblick i hur de här skillnaderna kan se ut, berättar Klara en metafor hon har hört 

om det här ämnet nyligen: 

 

… en nyckel som kan öppna många lås är en jättebra nyckel, och ett lås som kan 

öppnas av många nycklar är det ett kasst lås. 

 

Den här metaforen är både intressant och talande. Män beskrivs som en nyckel att öppna med, 

och kvinnor som lås som ska öppnas. Det innebär att mannen är den aktiva som öppnar, och 

kvinnan den passiva som låter sig öppnas. Klara säger i fokusgruppsintervjun att en tjej som 

legat med många kan få ett rykte att vara ”lätt”. Det framställer hon som något negativt och 

som något man vill undvika. Det kan ses som ännu ett exempel kopplat till lås- och 

nyckelmetaforen, där man inte vill framställas som ett lås som kan öppnas av många nycklar. 

Det är ett typiskt exempel på de olika sexuella positioner könen tilldelas i vår kultur, nämligen 

den aktiva mannen och den passiva kvinnan. 

 

Flickorna riskerar sin respektabilitet och att kallas för nedsättande och objektifierade ord som 

hora eller slampa, om de kliver över de befintliga sociala ramarna för deras sexualitet. Enligt 

Butler (2007) finns det en heterosexuell matris som fungerar som en sorts referensram till hur 

man kan förstå genus och sexualitet. Hon menar att denna kulturella ram åtskiljer könen från 

varandra genom att särskilja vad som uppfattas som kvinnligt respektive manligt. De normer 

och värderingar som avgör vad som är kvinnligt är mycket starka och viktiga för särskiljandet 

av det två könen (se även Elvin- Nowak & Thomsson, 2003). Det är högst väsentligt att man 

befinner sig inom de sociala ramarna som reglerar ens kön. Om man går utanför dessa ramar 

straffas man. Butler beskriver det som en överlevnadsstrategi att hålla sig till de rådande 

normerna. 

 

De socialt och kulturellt skapade ramar som omfattar kvinnors sexualitet, kan beskrivas som 

mer begränsade än männens. Flickorna har därmed ett mindre handlingsutrymme i sin 

sexualitet än pojkarna (Berg 1999, se även Forsberg, 2007). 

 

Sedan minst två hundra år tillbaka är den kvinnliga respektabiliteten mycket viktig. Den är så 

stark att den påverkar hur en kvinna kommer att uppfattas som ett socialt subjekt 

överhuvudtaget (Forsberg, 2007). Den sociala omgivningen flickorna befinner sig i bedömer 
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flickornas sexualitet, och flickorna själva ansvarar för att reglera sin sexualitet till de rådande 

normerna. Precis som flickorna antyder, riskerar de annars sitt anseende. Om de förlorar sin 

respektabilitet och kyskhet riskerar de att objektifieras genom att kallas för hora eller slampa. 

De blir då objekt snarare än subjekt, vilket gör dem maktlösa i sin sociala roll. 

 

Sexualiteten kan således användas i maktutövande syfte. Foucault beskriver sexualiteten som 

ett verktyg som kan användas i maktrelationer. Sexualiteten är genomsyrad av maktrelationer, 

exempelvis mellan kvinnor och män (Foucault, 2002). Ett exempel på hur könsbunden makt 

kan användas i kombination med vetenskap, är att det under 1800-talet skapades en 

hysterisering av kvinnokroppen. Den kvinnliga kroppen sågs som en högst sexuell sådan, och 

där den inneboende kvinnliga lusten och sexualdriften reducerades till ett patologiskt och 

sjukligt fenomen (Ibid. ). Med andra ord blev det endast mannen som hade sexuella begär som 

behövde tillfredsställas.  Det gjorde de med den sexualiserade kvinnliga kroppen som verktyg, 

dock inom äktenskapets ramar. Även här kan det göras en koppling till citatet från en av 

flickorna i gruppintervjun, om metaforen som mannens funktion som aktiv nyckel och 

kvinnan som passivt lås till för att öppnas av en nyckel. 

 

 

5.5 Hur ser flickorna på sex i relation till hälsa? 
 

5.5.1 Positiva aspekter som lyfts fram 
 

Anna och Klara håller fram de positiva hälsoaspekterna av sex. De faktorer de lyfter fram som 

viktiga för att sexet ska vara positivt och behagligt, är att man tycker om och litar på den man 

har sex med. Det finns annars en risk att sexet i stället blir en negativ upplevelse, förklarar 

flickorna. Sex upplevs framförallt positivt för hälsan på ett psykiskt plan. De anser att det kan 

öka välbefinnandet och göra att man mår bättre. Klara förklarar att: 

 

… man mår ju bra av att ha sex, för då är man glad att man har någon som man 

kommer så nära. 

 

Anna säger att sex även kan ge bekräftelse och göra att man känner sig omtyckt och fin, 

oavsett om man har det med någon man är tillsammans med eller inte. Hon menar att det är 

samma mekanismer ändå. Sexet innebär då en form av bekräftelse och kan göra att man 

känner sig omtyckt och attraktiv. 

 

… att man liksom känner sig mer omtyckt och så där. 

 

… man kan ha det med en kompis eller man kan tänka att han vill ha sex med 

mig för att jag är fin och liksom så också. 

 

I citatet ovan beskrivs det som om det är pojken som är aktiv och väljer, och flickan blir vald 

av honom eftersom hon är fin. Det här kan återigen kopplas till förställningen att mannen är 

aktiv i sin sexualitet och kvinnan passiv. Flickan uppfattas som fin, vilket kan ses som att hon 

bedöms duga utseendemässigt i relation till pojken. Det är intressant att hon i sin 

framställning av positiva aspekter av sexualitet, inte lyfter fram flickan som den aktiva och 

handlande, utan lyfter fram bekräftelsen i att känna sig vald och uppskattad av en pojke.   

 

Att sex kan vara positivt för hälsan hos unga människor framgår i en studie genomförd av 

Vrangalova och Savin- Williams (2011). Vrangalova och Savin- Williams beskriver hur sex 
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kan vara utvecklande för unga, och påverka deras välmående på ett positivt sätt. Vidare 

beskriver de att det finns ett samband mellan sexuella vanor och ökat självförtroende. 

 

De positiva faktorer som Anna lyfter fram när det gäller sex, att känna sig omtyckt och 

attraktiv, kan också ses som faktorer som påverkar självförtroendet. Det kan ge bekräftelse, 

vilket kan vara viktigt att få under tonårstiden. Det är under denna tid tonåringarna utvecklar 

sin identitet, och utgångspunkten förflyttas under dessa år från familjen till den sociala 

omgivningen (Kotchick, Shaffer, Forehand, 2001, i Magnusson & Häggström - Nordin, 2009). 

De aspekter som lyfts fram som positiva blir en konfirmering av det sociala sammanhangets 

betydelse för flickorna eftersom de behandlar just sociala faktorer . 

 

Lisa har en annan syn på frågan än sina två kompisar. Hon har åsikten att sex inte påverkar 

hälsan speciellt mycket. Hon menar att man klarar sig bra utan. 

 

Det spelar nog inte så stor roll med hälsan. 

 

En orsak till att hennes åsikt skiljer sig från de andra flickornas, kan vara att hon definierar 

hälsa på ett annat sätt än vad de gör. I intervjuerna framgår att hon ser hälsa som framförallt 

fysiskt välmående, medan de andra flickorna i högre grad även innefattar psykiskt välmående. 

Hon lyfter till exempel fram kost och träning i samband med hälsa och att må bra. I 

fokusgruppsintervjun avfärdar hon de positiva effekterna de andra flickorna lyfter fram när 

det gäller sex, just eftersom de är på ett psykiskt och inte fysiskt plan. Klara beskriver att sex 

kan få en att må bra och då svarar Lisa med en avfärdande ton: 

 

Men då är det mer psykiskt än fysiskt… 

 

Med en syn på hälsa som något fysiskt och rent kroppsligt, skiljer sig Lisas syn från 

framförallt Annas, då hon beskriver sin syn på hälsa som dualistisk, den innefattar både kropp 

och psyke för henne. På grund av denna eventuella skillnad i uppfattningen om vad hälsa är, 

kan det skapas en skillnad i om huruvida man tror att sex påverkar hälsan eller inte. 

 

5.5.2 Negativa aspekter som lyfts fram 
 

Alla tre flickor är eniga om att sex också kan vara någonting negativt för hälsan. Det kan vara 

om man blir sexuellt utnyttjad eller att man kallas för nedsättande saker så som hora eller 

slampa, på grund av sexuellt beteende. Det kan leda till att man mår dåligt av sex. Lisa säger: 

 

Vissa kallar folk för hora för att dem legat med en massa. Det ju inte bra. Sen så 

kan man ju utnyttja folk genom sex och det är inte heller bra. 

 

Vrangalova och Savin-Williams (2011) skriver att vara sexuellt aktiv också kan vara en risk 

för en del unga individer. Det kan innebära svåra upplevelser som påverkar de unga på ett 

negativt sätt. I rapporten UngKab09 (Tikkanen, Abelsson, Forsberg, 2011:1) framgår det att 

individer med låg självkänsla löper större risk att drabbas av negativa sexuella upplevelser. 

Personer med låg självkänsla rapporterar i mycket högre grad än övriga, att de haft negativa 

sexupplevelser och i mindre grad än övriga att de erfarit positiva sexupplevelser (Ibid.). Även 

sexuellt risktagande är kopplat till låg självkänsla. Det kan vara så att det ökade risktagandet 

innebär att man utsätter sig för mer riskabla situationer där det finns en ökad risk för negativa 

sexuella upplevelser. 
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6. Diskussion 
 

 

I diskussionsdelen innefattas en resultatdiskussion, en metoddiskussion samt förslag på 

fortsatt forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka hur tre tonårstjejer ser på sex, hälsa och sambandet 

däremellan. Resultatet visar att flickorna framställer sex framförallt som ett socialt fenomen. 

Sex är något man har av sociala anledningar, exempelvis i relation till en partner eller den 

sociala omgivningen. Två av de tre flickorna menar att sex kan påverka hälsan. De menar att 

sex är något som kan påverka den psykiska hälsan positivt. Flickorna menar att man kan 

känna sig gladare, må bättre och få bekräftelse genom sex. En av flickorna anser att sex inte 

påverkar hälsan i någon högre grad och att man gott kan klara sig utan. 

Det finns en del oklarheter i flickornas resonemang om hur de uppfattar sex. Dessa 

otydligheter gör att de upplevs som motsägelser. Ett exempel på det är att samtliga tre flickor 

framhöll att sex inte var så viktigt, samtidigt som de lyfter fram faktorer som pekar på det 

motsatta. De menade att sex är något man gör för att man tycker om någon eller för att man 

till exempel påverkas av den grupp man umgås med. Frågan är vad de menade med att sex 

inte var någon ”stor grej” och inte så viktigt. Det de lyfter fram i intervjuerna tyder snarare på 

motsatsen, att sex har ett antal viktiga funktioner, både i form av att öka intimiteten i en 

relation samt att det kan ge bekräftelse. Vad är det då som inte är viktigt? Menar de att det inte 

är så viktigt för deras egen njutnings skull? Anna säger något i den enskilda intervjun som 

tyder på det. Hon tror att synen på sex kan påverkas av om man har haft sex eller inte. Anna 

hävdar att man kan ha stora förväntningar på hur sex ska vara, men att det inte var riktigt så 

när man väl haft det. 

… det var klart att det var mysigt liksom, men det var ju inte speciellt som man 

trott att det skulle vara. Det var det ju inte. 

Ett annat exempel på vad vi uppfattar som en motsägelse i flickornas resonemang, är att alla 

tre flickor hävdade att de inte brydde sig om vad andra tyckte när det gällde sex, trots att de 

tar upp de sociala risker som finns. Det finns en motsägelse i det eftersom att det i de enskilda 

intervjuerna hävdades att man som tjej riskerade att kallas för nedsättande ord så som slampa 

om man till exempel hade sex med fler än vad normen godkände. Det beskrev de alla som en 

negativ aspekt av sex. De bör därmed inte vara helt likgiltiga för den sociala omgivningens 

reaktioner och åsikter. Framförallt Anna lyfter också flera gånger fram gruppens betydelse för 

individens syn på sex och dennes sexuella beteende.  

En intressant aspekt av resultatet är att ingen av de tre flickorna framhöll att man hade sex för 

att man var sexuellt upphetsad. De pratade framförallt om sex i relation till någon man stod 

nära, en pojke. Möjligtvis lyfte de inte fram det på det sättet på grund av situationen de befann 

sig i. Vi var okända för dem och vi befann oss i en akademisk miljö. Det kan ha känts 

opassande och pinsamt att framställa sig själv som sexuellt upphetsad. Det kan därför ha känts 

mer passande att prata om sex på ett mindre personligt och sexuellt laddat sätt, i form av att 

prata om det i sociala termer. Dessutom kan det vara svårare för flickor att lyfta fram sin egen 

sexuella lust och njutning, på grund av att kvinnans egen sexualitet så länge har varit tabu och 

förnekats i vårt västerländska samhälle. Det kan också finnas andra sociala orsaker till att 

flickorna inte beskriver sex som något man har för att man är sexuellt upphetsad. De olika 

roller könen har i sin sexualitet gör mannen till det överordnade subjektet, vars behov blir de 
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dominerande. Flickor lär sig att undertrycka sina egna sexuella behov för att bekräfta pojkens 

(Holland, Ramazanoglu, Sharpe & Thomson, 1998 i Johansson & Lalander 2003). Med andra 

ord kanske inte flickorna är vana att uttrycka sina egna sexuella begär, utan att i stället se sig 

själv och sin sexualitet i relation till en pojke. 

 

Att prestera kön rätt är viktigt för att passa in i den sociala omgivningen (Butler, 2007). 

Eftersom tonåringars referenspunkt i skapandet av identitet i hög grad sker i relation till deras 

sociala omgivning, blir den sociala gruppen denne befinner sig i av stor vikt. Vi menar därför 

att det i tonåren är mer viktigt än någonsin att prestera kön på rätt sätt. Det är därför troligt att 

de sociala strukturer och normer som reglerar ens kön blir extra tydliga under denna period. 

Att handla inom sitt köns ramar i sin sexualitet, blir av stor vikt för att accepteras av 

omgivningen. Eftersom flickor har snävare ramar att handla inom i sin sexualitet (Berg, 1999) 

kan det bli en balansgång att hålla sig inom dessa ramar. Som ung kvinna bör man befinna sig 

längs en medelväg där man är lagom i sin sexualitet, man får varken blir en hora eller en 

madonna (Ibid.). Riskerna med att hamna utanför dessa gränser är stora, i och med att risken 

för stigmatisering och objektifiering i form av att få en stämpel som hora eller slampa. 

 

De sociala riskerna flickorna beskriver angående flickors sexualitet, ser vi som tydliga 

exempel på de olika maktpositioner könen befinner sig i. Berggren (2001, i Forsberg 2007) 

beskriver sexualiteten som ett vapen könen använder för att få makt över varandra. Hon 

menar att det sker kollektiva angrepp där det ena könet använder exempelvis könsord för att 

framställa den andra gruppen som sexuella objekt snarare än individer. I och med att man 

avpersonifierar och objektifierar det andra könet, skapas en skev maktbalans där det ena könet 

har ett stort övertag. Eftersom det ena könet, vanligtvis kvinnor, reducerats till objekt blir det 

mycket svårt att hävda sin rätt som individer och kännande subjekt med rättigheter. Risken för 

att drabbas av denna typ av maktutövande och objektifiering, menar vi är större under 

tonårstiden. Inte minst för att man som tonåring spenderar största delen av sin dag på en 

institution med hundratals andra tonåringar varje dag. Det blir en speciell sorts situation där 

den sociala kontrollen kan vara ovanligt påtaglig, eftersom man träffar många människor 

regelbundet. 

 

De tre flickorna tar upp risken för att bli kallad för hora eller slampa som en negativ aspekt av 

sex, både enskilt och i grupp. Det är också något som kommer upp när de resonerar om 

olikheter mellan pojkar och flickor när det gäller sex. Eftersom det är något återkommande 

och något de alla tre tar upp, tolkar vi det som att det kan vara en viktig aspekt av sex som 

påverkar flickor i deras sexualitet. En anledning till det kan vara risken för stigmatisering 

samt den skam ordet innebär. Ambjörnsson (2004) beskriver i sin avhandling hur ord som 

hora är stigmatiserande. Att kallas hora beskrivs som en av de värsta saker som man kan 

utsättas för som ung tjej. Ordet är mycket laddat med skuld och skam och bestämmer i hög 

grad hur man uppfattas som person. Rädslan att bli kallad hora eller slampa gör att unga 

kvinnor blir försiktiga i sina sexuella val, och deras sexualitet regleras av rädslan för detta 

stigma (Ibid. ). Vi menar att denna sociala balansgång och skeva maktfördelning mellan 

könen kan ge en känsla av låg kontroll och oro hos unga flickor. En känsla av låg kontroll som 

kan skapa stress och psykiska besvär (Prevent, 2008). 

 

Det är inte ovanligt att ojämlikhet och sexism leder till psykiska besvär (Ombudsmannen mot 

etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning & 

Folkhälsoinstitutet, 2006, och Fischer & Bolton, 2010). Sexism kan göra att kvinnor upplever 

mindre rättvisa i sitt liv. En känsla av orättvisa i kombination med känslan att man inte kan 

göra något åt det kan leda till mindre psyksikt välmående och ökad risk för psykiska problem 

så som exempelvis ångest och depression. Diskriminering kan leda till att en förändrad 

världsuppfattning och påverka kvinnans känsla av kontroll (Fischer & Bolton, 2010). 
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Det är också så att unga kvinnor har sämre psykisk hälsa än unga män (Socialstyrelsen, 2009). 

De rapporterar i högre grad ängslan och oro än vad de unga männen i samma åldersgrupp gör. 

Vi menar att den ojämlikhet och ojämna maktfördelning som finns mellan könen kan vara en 

bakomliggande faktor till flickors psykiska ohälsa. Dels hävdar vi att det är en svårare 

balansgång att prestera kön rätt som kvinna, framförallt på ett sexuellt plan, och dessutom 

finns det en inneboende maktskillnad mellan män och kvinnor, trots om man som kvinna 

presterar kön på det sätt som kulturen kräver. Det finns en överhängande risk för kvinnor att 

bli objektifierade på ett sexuellt plan, endast på grund av egenskapen att vara just kvinna. 

Medias bruk av kvinnokroppen som ett sexuellt objekt är exempel på hur utbredd denna syn 

är på kvinnan och hennes sexualitet. Det bör dock påpekas att det inte handlar särskilt mycket 

om kvinnans egen sexualitet och lust, utan snarare kvinnan och framförallt hennes kropp, i 

relation till mannens sexualitet.  

 

Media har en stor del i hur vi ser på sex och hur vi bör vara i vår sexualitet. Både TV och film 

framställer kärlek och sex på ett sätt som är svårt att uppfylla. Vita duken framställer en 

fantasi värld, medans vi lever i den verkliga världen. Detta skapar en krock och en tro om att 

det vi ser på film kan appliceras i den riktiga världen. Enligt Shelov & Baron (1995) är media 

satt på andra plats när det gäller vart ungdomar får sin information om sex och samlevnad. 

Det går inte att utesluta att den sexualutbildning som finns i skolan är otillräcklig, så det är 

därför lättare att finna den information som ungdomarna söker via media istället. Det är 

viktigt att i tidig ålder ge våra barn och ungdomar en bra plattform att stå på, för att finna en 

trygghet och ett egen värde i livet. Därför anser vi att skolan har ett stort ansvar i att informera 

om sex och kärlek på ett bra och avväpnande sätt. Finns det information att ta del av från en 

tidig ålder kanske det inte finns ett lika stort behov av att söka information på annat sätt.        

 

Vi menar att konstruktionerna av kön, samt särskiljandet av könen, är extra tydliga under 

tonåren. Under denna tid är det speciellt viktigt med den sociala gruppens accepterande och 

att passa in i det sociala sammanhang man befinner sig i. Därför kan genusskillnaderna vara 

speciellt tydliga under den här perioden därför att det blir av stor vikt att prestera på det sätt 

som anstår ens kön. I dessa socialt skapade konstruktioner innefattas maktanspråk och 

dominans där mannen är den överordnade (Connell, 1999). Om genusskillnaderna är 

förstärkta, är även de innefattande maktrelationerna det. Med andra ord kan flickorna därför 

vara än mer utsatt under tonårsperioden. 

 
 

6.2 Metoddiskussion 
 

Det finns ett flertal faktorer kan ha påverkat resultatet från intervjuerna. Det ämne som vi var 

intresserade av att undersöka kan uppfattas som känsligt. Dessutom skulle flickorna diskutera 

ämnet med för dem okända personer i en ovan miljö, då intervjuerna genomfördes i en 

Högskola i Mellansveriges lokaler. Det kan ha varit en miljö som kändes formell och 

främmande för flickorna eftersom det är en akademisk institution. Det faktum att bandspelare 

användes kan också ha skapat en känsla av otrygghet eftersom att de kan ha upplevt den 

personliga integriteten och anonymiteten som hotad. 

 

Vi som intervjuare påverkar hur situationen upplevs av flickorna och vårt beteende och 

agerande kan ge direkta följder i deras svar. Kroppsspråk, tonläge och ordval kan på olika sätt 

påverka flickorna i deras resonerade. Just på grund av att ämnet som diskuteras kan vara 

känsligt, blir sådana aspekter mycket betydelsefulla för att skapa de förutsättningar som krävs 

för en öppen och ärlig dialog. Eftersom de enskilda intervjuerna delades upp, kan det ha 
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skapats olika förutsättningar i de olika intervjuerna, då vi kan ha påverkat informanterna på 

olika sätt. 

 

Att flickorna kände varandra och var vänner är ännu en faktor som kan ha påverkat resultatet. 

Det kan ha inneburit en trygghet att komma till Högskolan i Gävle som en grupp, speciellt 

eftersom de visste att de skulle intervjuas om ämnet sex. Det kan också ha gjort att de i 

fokusgruppsintervjun kände sig relativt trygga att hävda sina åsikter och diskutera ämnet på 

ett fritt sätt.  

 

En svaghet i studien kan vara att flickornas syn på hälsa skiljer sig åt, samt att deras syn på 

hälsa kan skilja sig från vår som intervjuare. Vi har en annan förförståelse för ordets innebörd 

då vi läser till hälsopedagoger och har undervisats i begreppets betydelse och de olika 

tolkningar som finns av begreppet. Flickorna har kanske inte reflekterat över ordets innebörd 

tidigare och därför kan det påverka deras uppfattning om vad hälsa är. Två av flickorna 

framställer sin syn på hälsa som något främst fysiskt och något som handlar om kroppens 

hälsostatus. Lisa tror exempelvis att hennes hälsa kommer att bli bättre i framtiden för då 

planerar hon att äta bra och hon har planerat att börja träna. Hon lyfter fram faktorer som 

främst påverkar kroppen och dess fysik. Klaras resonerande tyder också på en mer fysisk syn 

på vad hälsa innebär. Hon resonerar om att det är viktigt för henne att ”ha hög hälsa” på grund 

av att hon har en sjukdom. 

… jag har en sjukdom själv och är på sjukhuset väldigt ofta. Jag måste ha 

jättebra hälsa för att inte bli sjukare. Så det är ganska viktigt för mig. 

Dessutom tror hon att hennes hälsa kommer att bli sämre i framtiden när hennes sjukdom har 

försvunnit, för då blir det inte längre lika viktigt att ”hålla hälsan hög”, menar hon. Annas syn 

på hälsa skiljer sig från de andra flickorna eftersom hon menar att hälsa både innefattar ett 

psykiskt och ett fysiskt plan. Om begreppet hälsas betydelse skiljer sig mellan informanterna 

och även mellan informanterna och oss, upplever man då också kopplingen mellan sex och 

hälsa på olika sätt. Det kan innebära ett problem eftersom det då kan ge missvisande resultat i 

studien. Om man ser hälsa som något som handlar om kroppens fysik, och sex som något som 

mest påverkar psyket, kan man därför anse att sex inte har någon betydelse för hälsan. 

Samtidigt som en person som innefattar både psyket och kroppen i begreppet, anser att det 

påverkar hälsan. De kan med andra ord mena samma sak, men eftersom de ser på hälsa på 

olika sätt blir deras slutsatser olika. Det bör dock påpekas att det är deras individuella 

resonerande om ämnet som är intressant att undersöka, även deras skillnader i syn på hälsa. 

 

En aspekt som kan ha gynnat studiens resultat är att flickorna kom dit av eget intresse. Dock 

var en av flickorna initiativtagare till att ställa upp i studien, och fick därför en särskild roll i 

gruppen. Hon kan ha upplevt ett större ansvar i situationen, både gentemot oss som forskare, 

och de två vänner hon tagit med. Det kan ha gjort henne till en sorts ledare där hon blir den 

mest aktiva parten bland sina vänner. Flickorna kan därför ha haft olika roller i intervjuerna, 

vilket kan ha påverkat hur de agerat i studien. 

 

Analysen grundas på bandinspelningar som sedan har transkriberats. Det innebär att det 

slutligen är en skrift som analyseras. Hela interaktionen som sker i studien innefattas därför 

inte i analysen. Till exempel utelämnas kroppsspråk, tonläge och interaktion i form av blickar. 

Det sker därför en selektion av materialet som kan påverka vad som lyfts fram i analysen. 
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6.3 Förslag på fortsatt forskning 
 
Det råder brist på forskning där man undersöker ungdomars syn på sex i relation till hälsa. 

Denna studie har gett ökade kunskaper på området och har gett oss ökad förståelse av hur tre 

tonårsflickors uppfattningar ser ut. En naturlig fortsättning är att utöka studiens omfång för att 

undersöka ämnet närmare, samt att inkludera de båda könens uppfattningar i studien. Det 

skulle kunna ge större klarhet i ämnet samt klargöra skillnader såväl som likheter mellan 

pojkars och flickors uppfattningar om sex och hälsa. En annan aspekt som vore intressant att 

undersöka skulle vara att göra en studie där man jämför om det finns skillnader i 

uppfattningar mellan olika socioekonomiska grupper, grupper som bor i land respektive stad, 

samt mellan olika åldersgrupper. 

 

7. Avslutande kommentarer 
 

 

 Under studiens gång har vi fått en mängd nya insikter och kunskaper om ungdomar, 

sexualitet och könens olika förutsättningar i sin sexualitet under denna tid. Vid närmare 

granskning av området blir det tydligt hur mycket som finns kvar av gamla föreställningar om 

kvinnor och deras sexualitet. När vardagens och det oreflekterades slöja tas bort, är det 

möjligt att se det man tidigare tagit för givet, ur nya perspektiv. Det kan vara avgörande för att 

med öppna ögon kunna se det sociala sammanhang vi lever i, och därmed också kunna 

förändra det. 
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Bilaga 1 
 

Missiv till föräldrar 
 
 

Hej! Vi heter Helena Zaar och Sandra Holm och studerar till hälsopedagoger på Högskolan i 

Gävle. Vi ska nu skriva vårt examensarbete i Pedagogik C. Vi är intresserade av att intervjua 

en grupp flickor i tonåren för att få en inblick i deras syn på hälsa och samlevnad.  

Vi kommer att använda oss av de rådande sekretess- och konfidentialitetsprinciper som 

används i akademiska sammanhang. Det material som framkommer under intervjuerna 

kommer endast användas av oss och att delta i intervjun kommer vara frivilligt. Detta betyder 

att de deltagande när som helt kan avbryta sin medverkan. Samtalen kommer att spelas in på 

band för att underlätta transkription. Efter studien kommer intervjumaterialet att raderas.  

 

Vi är tacksamma för er medverkan och om ni har några frågor går det bra att maila till oss.  

 

Helena Zaar    Sandra Holm  

hhp09hzr@student.hig.se  hhp09shm@student.hig.se 

 

 

 

 

 

 

Jag godkänner mitt barns medverkan   Datum  

 

------------------------------------------------   --------------------------- 
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Bilaga 2 
 

Underlag för intervjufrågor 
 

Sexområdet: 
 

o Vad är sex för dig? Hur ser du på sex? 

o Är sex viktigt? Är sex viktigt för dig? 

o Har du positiva känslor om sex? Har du negativa känslor om sex? 

o Tror du killar och tjejer ser på sex lika eller olika? 

o Vilken är din största informationskälla när det gäller sex? 

o Vad tror du påverkar människors syn på sex? Finns det något som du tror på-

verkar din syn på sex? 

o Finns det något du skulle vilja tillägga som vi inte har frågat om, någon egen 

fundering? 

 

Hälsoområdet: 

 
o Vad är hälsa för dig? 

o På en skala från ett till tio, där ett är väldigt dåligt och tio är väldigt bra, hur 

skulle du uppskatta din egen hälsa? Vad gör att du säger just den siffran? 

o Skulle du ha uppskattat din hälsa annorlunda för ett par år sedan? Varför/Varför 

inte? Tror du att din hälsa har förändrats om fem år? 

o Finns det något du skulle vilja tillägga som vi inte har frågat om, någon egen 

fundering? 

 

 

Syntes: Sex/hälsa: 

 
o Tror du att sex har någon betydelse för hälsan? Varför/Varför inte? 

 

Intervjufrågor till fokussamtal: 

 

o Hur kändes intervjun? 

o Tror ni att tjejer och killar ser på sex lika eller olika? 

o Vad tänker ni på när ni hör ordet sex? 

o Tror ni att sex har någon betydelse för hälsan? Varför/Varför inte? 

 

 


