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SAMMANFATTNING  
 
Studiens syfte har varit att försöka ta reda på ungdomars tankar gällande sex- och 

samlevnadsfrågor. I urvalsprocessen fick vi endast tillgång till unga tjejer vilket resulterade i 

ett uteslutande av killar i studien.  För att få reda på de unga tjejernas tankar har vi använt oss 

av grundad teori som metod med fokus på öppna intervjuer där respondenterna har fått tala fritt 

om ämnet sex och samlevnad. Grundad teori blev av relevans då vi ville utgå från ett öppet 

förhållningssätt med tanke på att intresseområdet var så pass brett. Genom att vi använde oss 

av ett öppet förhållningssätt kunde ungdomarna rikta oss i det som de själva ansåg var viktigt 

gällande sex- och samlevnadsfrågor. Vilket i sin tur ledde oss in på studiens 

huvudangelägenhet: var är de vuxnas ansvarstagande? Detta var någonting som det 

återkommande talades om i intervjuerna och blev därmed av relevans, vilket sedan resulterade 

i studiens kärnkategori: ungdomarnas förmåga att ta eget ansvar. Kärnkategori grundade sig i 

ungdomarnas utsagor och kunde huvudsakligen besvara studiens huvudangelägenhet. I studiens 

resultat har vi redogjort för kärnkategorin och hur den i relation till ytterligare kategorier med 

dess egenskaper och relationer skapat vår teoretiska modell.  

 

Nyckelord: Sex, ungdomar, brister, samlevnad, ansvar, grundad teori   
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1. INLEDNING 
 
På RFSU:s (Riksförbundet för sexuell upplysning) hemsida definieras sex som någonting mer 

än bara det fysiska samlaget: sex innefattar allt som en individ kan bli upphetsad av, som såväl 

kyssar som fantasier. Ordet samlevnad definieras i Nationalencyklopedin som att kunna leva 

tillsammans med andra människor, att kunna ha en samvaro och gemenskap med individer i sin 

omgivning. Tillsammans utgör orden sex och samlevnad ett begreppspar som oftast används 

inom skolundervisning där syftet är att ge ungdomar information kring dess innebörd. Det 

innefattar frågor gällande ett flertal olika aspekter, exempelvis frågor som rör relationer, sex, 

normer, jämställdhet och känslor. Syftet med sex- och samlevnadsundervisning är på så vis 

relaterat till att ge kunskap om individers rättigheter, kropp och sexualitet som kan vara av nytta 

i det vardagliga livet (Ungdomsmottagning online: UMO, 2019).  

 

Ett återkommande tema i diskussioner gällande sex och samlevnad är att det finns tydliga brister 

i undervisningen. Undervisningen ska leda till att individer får tillgång till information som kan 

ge en helhetsbild gällande sex och samlevnad, där individens rättigheter och jämställdhet är i 

fokus (Skolverket, 2019). Utifrån de diskussioner som har förts angående brister i sex- och 

samlevnadsundervisningen hänvisas det återkommande till skolinspektionens granskning av 

den. Skolinspektionens granskning visar på: att lärare behöver stöd och verktyg, 

undervisningen är ämnesintegrerad men att samsyn och koppling till värdegrunden saknas, 

undervisningen är ojämnt fördelad, elevhälsans kompetens tas inte tillvara i arbetet, bara hälften 

av eleverna görs delaktiga och att det finns stora brister i undervisningen om normer och 

HBTQ-frågor. Att lärarna behöver stöd och verktyg relateras till det faktum att lärarna inte får 

den kompetensutveckling som de behöver för att kunna undervisa inom frågor rörande sex och 

samlevnad, de känner även att de inte vet hur de ska tala med eleverna då det saknar kunskap 

om ämnet (Skolinspektionen, 2018:5-6). Aspekten gällande att undervisningen är 

ämnesintegrerad men att samsyn och koppling till värdegrunden saknas innebär att det saknas 

styrning gällande vad lärarna har för ansvar i respektive ämne med att integrera sex- och 

samlevnadsfrågor (Skolinspektionen, 2018:6). Det skulle därför behövas en tydligare styrning 

från rektorn kring vad lärarna förväntas ta upp i respektive ämne i relation till skolans 

värdegrund. Det nämns även att undervisningen är ojämnt fördelad vilket innebär att sex- och 

samlevnadsundervisningen på vissa skolor inte sker kontinuerligt, utan det sker endast under 

ett visst antal tillfällen. I den undervisning som sker används vanligtvis inte elevhälsan som ett 

hjälpmedel, vilket de själva anser hade varit till en fördel (Skolinspektionen, 2018:7). Det 

framkom även att det är många skolor som inte inkluderar eleverna i undervisningen, detta 

uteslutande kan resultera i att skolor missar att ta upp aspekter som elever tycker är viktiga och 

relevanta. Det som i granskningen framkom vara den största bristen syftar till att 

undervisningen saknar viktiga aspekter kring normer och HBTQ-frågor. Det saknas 

diskussioner kring normers påverkan på individer och deras handlingar relaterat till sex och 

samlevnad, att undervisning gällande HBTQ-frågor inte sker utan i stället läggs på institutioner 

utanför skolan (Skolinspektionen, 2018:7). Med anledning av dessa tydligt framträdande brister 

blev ämnet aktuellt i media och debatter.   

 

Undervisningens brister leder, enligt Mattson Åkerström (18/6 2019), till att ungdomar söker 

information och kunskap kring sex- och samlevnadsfrågor på internet. Detta resulterar i att det 

blir en större konsumtion av pornografi där ungdomar skapar en uppfattning som inte stämmer 

överens med verkligheten. Det innebär att ungdomarna får ta del av en förvriden syn på vad sex 

och kvinnors sexualitet faktiskt är, att det inte speglar den syn på jämställdhet som samhället 

strävar efter. Mattson Åkerström (18/6 2019) menar på att om bristerna inte tas på allvar kan 

det innebära konsekvenser för hur samhällets syn på jämställdhet utvecklas, därav behövs det 
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en fungerande sex- och samlevnadsundervisning med kompetenta lärare. Det som också behövs 

är att föräldrarna tar sitt ansvar gällande hur de talar med sina barn om sex och sexualitet, detta 

för att undgå pornografins inverkan.  

 
Relaterat till de brister som finns gällande sex och samlevnad som nämnts ovan skapas det ett 

intresse hos oss att studera hur ungdomar tänker kring ämnet och vilka aspekter som de själva 

väljer att belysa. Vi får ta del av vuxnas tankar och åsikter kring dessa frågor som rör ungdomar, 

men inte i samma utsträckning från ungdomarna själva. Relevansen med studien blir relaterat 

till att det är ett viktigt ämne som det i dagens samhälle talas mycket om i och med de uppdagade 

bristerna. Det är av vikt att ungdomar i god tid informeras kring sex-  och samlevnadsfrågor 

och tilldelas relevant kunskap, detta då det till stor del kan lägga grunden för hur individen 

tillämpar ett jämställt synsätt. Ett fostrande av ungdomar som handlar i enlighet med 

jämställdhet, där individer lär sig respektera varandras kroppar och olikheter, kan leda till ett 

trevligare samhälle för alla samhällsmedborgare. Det är därmed av vikt att undersöka vad 

ungdomarna själva tänker gällande dessa frågor, då det är dem som debatten kring ämnet berör.  

 

1.1. Syfte och problemområde  
 

Utifrån det som tagits upp i inledningen framkommer det en viss problematik gällande ämnet 

sex och samlevnad, problematiken innebär att det finns brister i skolundervisningen vilket i sin 

tur innebär att ungdomar inhämtar kunskap om ämnet på andra sätt. Syftet med studien blev 

därmed att undersöka ungdomars tankar gällande sex- och samlevnadsfrågor, att finna en 

huvudangelägenhet relaterat till de mönster som framträdde ur ungdomarnas tankar gällande 

ämnet.  

 

Vi valde att utgå från ett intresseområde och inte en forskningsfråga då vi ville att ungdomarna 

själva skulle rikta oss mot de aspekter som de ansåg var viktiga. Eftersom att vi ville finna en 

huvudangelägenhet blev grundad teori som metodansats den relevanta för studien, detta då 

forskaren inom grundad teori utgår från ett brett intresseområde som hen vill undersöka och 

inte en specifik forskningsfråga (Holton & Walsh, 2017:47). Det valda intresseområdet för 

studien blev därmed: ungdomars tankar gällande sex- och samlevnadsfrågor.  

2. TIDIGARE FORSKNING  
 

Under detta avsnitt kommer vi att presentera tidigare forskning som var av relevans för vår 

studie. Vi kommer att redogöra för tio valda expertgranskade forskningsartiklar som samtliga 

handlar om sex, samlevnad och ungdomar. De valda forskningsartiklarna fann vi genom att vi 

avgränsade oss till 2000-talet och använde relevanta sökord grundade i studiens syfte och det 

som framkommit under datainsamlingen, sökningen skedde via databaserna: ProQuest 

(Sociological abstracts) och Primo. Sökorden som vi använde oss av var: sex, young, 

relationship, education, adolescent, samlevnad, sex och samlevnad, undervisning, ungdomar, 

pornografi och svenska ungdomar. Utifrån de sökord och den tidsintervall vi använde oss av 

fick vi fram ett flertal forskningsartiklar. De artiklar vi valde att använda oss av var de som vi 

ansåg vara de mest relevanta i relation till vår studies insamlade data, detta för att med hjälp av 

den tidigare forskningen stärka vår grundade teori. Vi har delat upp de valda 

forskningsartiklarna i olika teman, vilka är: vikten av sociala relationer, samhällets inverkan på 

sexualitet, undervisning och pornografi.  
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2.1. Vikten av sociala relationer   
 
Detta tema kommer innefatta tre tidigare forskningsartiklar som tillsammans förklarar vikten 

av sociala relationer när det gäller ungdomars sätt att förhålla sig till sex- och samlevnadsfrågor. 

Den första artikeln tar upp vikten av kommunikation mellan föräldrar och tonåringar när det 

kommer till tonåringens risktagande, däremot resulterade studien i en låg korrelation mellan 

dessa aspekter. Som en förklaring till den tidigare artikelns låga korrelation har vi använt oss 

av ytterligare en artikel, ”tonårshjärnan, risk och sex”, som handlar om de biologiska faktorerna 

som påverkar tonåringars risktagande i sociala situationer. Den sista artikeln redogör för det 

sociala stödets innebörd i relation till tonåringars utveckling gällande sexualitet.  

 

Artikeln ”Parental expertise, trustworthiness, and accessibility: Parent–adolescent 

communication and adolescent risk behavior” syftar till att studera amerikanska föräldrar och 

tonåringars kommunikation i relation till tonåringarnas risktagande, artikeln har utgått från 

enkätundersökningar med mammor och deras tonåringar (Guilamo-Ramos, Jaccard, Dittus & 

Bouris 2006:1229). De menar på att resultatet av kommunikationen (ungdomars risktagande) 

påverkas av tre faktorer, vilka är: expertis kring ämnet, trovärdighet och tillgänglighet 

(Guilamo-Ramos m.fl., 2006:1231). Den förstnämnda menas med att en individ som har 

expertiskunskapen blir mer attraktiv och omtyckt av andra i omgivningen (Guilamo-Ramos 

m.fl., 2006:1230). Trovärdigheten blir i stället viktig i det avseendet att bli lyssnad på, är inte 

en individ betrodd eller känd för att tala sanning blir det svårt för denne att påverka andra. Både 

expertisen och trovärdigheten är alltså två viktiga faktorer i det avseende att kunna påverka 

andra och bli lyssnad på. Den sistnämnda, tillgänglighet, innebär att föräldern måste visa att 

den tar sig tid för tonåringen och visa att hen finns där för sitt barn när det behövs (Guilamo-

Ramos m.fl., 2006:1231). Visar sig föräldern inte tillgänglig kan det resultera i att tonåringen 

inte går till föräldern i ett rådgivande syfte. Det som däremot går att se i resultatet är att det 

finns en låg korrelation mellan de tre olika faktorerna och minskning av tonåringars 

riskbeteenden (Guilamo-Ramos m.fl., 2006:1239-1240). De förklarar den låga korrelationen 

som att föräldrarna och tonåringarna hade väldigt skilda uppfattningar av situationerna och att 

de bör göras mer forskning kring ämnet (Guilamo-Ramos, m.fl., 2006:1243). Som ett svar på 

detta så har vi funnit en senare studie som kan förklara varför föräldrar och tonåringars 

kommunikation inte korrelerade på det sätt som de hade föreställt sig, vilket är artikeln 

”tonårshjärnan, risk och sex” (Pålshammar, 2010:354). Att de enbart använder sig av mammor 

i studien och därmed utesluter pappor är någonting som vi ställer oss frågande till, detta då 

resultatet eventuellt hade kunnat se annorlunda ut om båda föräldrarna hade inkluderats.   

 

Artikeln ”tonårshjärnan, risk och sex” (Pålshammar, 2010:354) förklarar tonårstiden som en 

väldigt skör tid i varje individs liv. Orsaken till varför denna tid är så skör är för att tonåringar 

inte har utvecklat frontalhjärnan till full mognad. Frontalhjärnan är den del i hjärnan som 

bedömer risker i situationer som innefattar sexuella handlingar, drog- och alkoholintag, 

bilkörning och spel. Pålshammar (2010:354) menar på att denna del av hjärnan inte uppnått full 

mognad före 20 års ålder. Konsekvenserna av detta är att tonåringar är mer känsliga och sårbara 

i relation till omvärlden, de har den kognitiva förmågan att förstå vad som är rätt och fel men i 

känslostyrda sammanhang har de svårt att handla i enlighet med den (Pålshammar, 2010:355). 

Därmed har tonåringar den kognitiva förmågan men den fungerar endast när de är i lugna 

situationer där de har tid att tänka ut vad som är rätt eller fel. Infinner sig tonåringen i stället i 

en situation med sociala och emotionella påfrestningar är det lätt att hen agerar i enlighet med 

de känslomässiga drifterna snarare än de kognitiva förmågorna. Detta förtydligas i studien 

genom en tabell som visar på att tonåringar tar lika lite risker som en vuxen person i situationer 

där de är ensamma, men så fort de är tillsammans med andra höjs tonåringens risktagande till 
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över det dubbla medan de vuxnas risktagande inte förändras avsevärt (Pålshammar, 2010:355). 

Därmed har tonåringar den kognitiva förmågan som vuxna har bara att de inte kan använda den 

i samma utsträckning i sociala sammanhang. 

 

Utifrån de två ovannämnda artiklarna skulle det kunna gå att dra parallellen att 

kommunikationen mellan föräldrar och tonåringar är extremt viktig för att tonåringar ska få den 

kognitiva förmågan, att veta vad som är rätt och fel. Trots tonåringars oförmåga att handla i 

enlighet med den kognitiva förmågan i sociala sammanhang är det fortfarande viktigt att de har 

tillgång till den. Skulle alla föräldrar kontinuerligt kommunicera med sina tonåringar på ett 

moget sätt hade det troligen resulterat i färre irrationella beslut då färre tonåringar skulle utsätta 

varandra för situationer med sociala och emotionella påfrestningar.  

 

Artikeln “A mixed-methods measurement study of female adolescent sexuality stress and 

support” handlar om en studie gällande hur socialt stöd kan leda till att unga tjejer får en positiv, 

eller negativ, utveckling gällande deras sexualitet (Bedard-Thomas, McKenna, Pantalone, 

Fireman & Marks, 2019:212). Artikeln tar upp att det är under ungdomsåren som individens 

sexualitet utvecklas och hur utvecklandet sker är i relation till faktorer som rör individens 

psykiska hälsa, erfarenheter, självuppskattning och förhållanden. Det finns flera olika 

stressfaktorer, exempelvis förväntningar, som kan påverka ungdomar negativt i sitt utvecklande 

av en sexuell identitet, det som i stället är av relevans för att ungdomar ska få en positiv 

utveckling är att de känner att de har socialt stöd (Berard-Thomas m.fl., 2019:213). Det är av 

vikt att ungdomar känner att de har socialt stöd från sina föräldrar, om föräldrar pratar med sina 

barn om sexualitet ökar det chansen att ungdomar får en positiv utveckling gällande sin sexuella 

identitet. Det nämns att om unga tjejer känner stöd från sin mamma och att hon kan prata med 

henne om sin sexualitet, kommer det att generera en ökad självkänsla och självtillfredsställelse, 

vilket i sin tur kommer att påverka den sexuella identiteten i en positiv riktning (Berard-Thomas 

m.fl., 2019:214). Detta innebär alltså att det är av stor vikt att ungdomar känner stöd från sin 

familj under denna period för att det ska generera en identitet som är präglad av positiva 

aspekter. Om ungdomar i stället skulle bli avvisade av sina föräldrar, exempelvis på grund av 

sexuell läggning, kan det innebära att individen blir lidande av depression eller dylikt. Det är 

inte bara socialt stöd från familjen som är viktigt och har en stor inverkan på ungdomars 

utvecklande av sin sexuella identitet, utan även socialt stöd från vänner. Detta då vänner 

sinsemellan pratar och diskuterar med varandra om ämnet. Resultatet i studien visade på att 

unga tjejer som upplevde att de hade socialt stöd från såväl familj som vänner utvecklade en 

mer positivt sexuell identitet och kände sig därför mer självsäkra i processen (Berard-Thomas 

m.fl., 2019:227). Det sociala stödet framkom i studien vara av stor vikt under utvecklandet av 

en sexuell identitet och agerade därmed som ett skydd gentemot de negativa aspekterna som 

individen skulle kunna stöta på (Berard-Thomas m.fl., 2019:228). Det skulle exempelvis kunna 

vara att en individ med en annan läggning än heterosexuell har socialt stöd från andra med 

samma läggning, vilket innebär positiva effekter för individen i utvecklandet av den sexuella 

identiteten. Någonting som studien även påvisar är att det viktigaste sociala stödet gällande 

utvecklandet av en sexuell identitet handlar om stödet från vänner, inte från familjen som 

tidigare nämnts. Ytterligare en aspekt som framkom i den gjorda studien var att unga tjejer vars 

läggning inte var heterosexuell hade en ökad känsla av stress, vilket kan relateras till att de 

uppdagades ha ett sämre stöd från såväl familj som vänner. 

 

2.2. Samhällets inverkan på sexualitet   
 
Under detta tema kommer vi att redogöra för tre tidigare forskningsartiklar som alla handlar 

om hur samhället påverkar individer i deras sätt att se på vad som är ”rätt och fel” gällande 
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sexualitet. De två första artiklarna redogör för hur heteronormen skapas och upprätthålls i 

relation till olika sammanhang. Den första artikeln redogör för medias inverkan på 

heteronormen, vilken sexualitet som anses vara normalt eller inte och hur det påverkar synen 

på vad som anses vara kvinnligt respektive manligt. Den andra artikeln redogör för hur 

heteronormen skapas och upprätthålls i relation till utbildningen och deras sätt att tala om 

sexualitet. Den sista artikeln tar tillskillnad från de andra artiklarna upp kulturens inverkan på 

ungdomars sätt att uttrycka ordet hora i relation till unga latinamerikanska tjejer.  

 

Artikeln ”Mediated intimacy: Sex advice in media culture” (Baker, Gill & Harvey, 2018) i 

tidskriften Sexualitites är skriven av tre forskare från England och syftar till ett synliggörande 

av hur media har en stor inverkan på intima relationer i dagens samhälle. Människor söker inte 

längre efter information och råd gällande intima relationer via utbildningar utan det sker idag 

med hjälp av media (Baker m.fl., 2018:1337). Det kan exempelvis handla om tidningar som 

skriver om råd gällande relationer eller program som till sin publik förmedlar hur de bör leva 

sina liv för att ses som attraktiva. Media har därmed en inverkan på synen av intima relationer 

och skapar på så sätt en norm för hur samhället anser att en individ bör vara. En stor del av 

normen syftar till att bilden som förmedlas om intima relationer i princip endast innefattar 

relationer mellan en man och en kvinna, vilket är en heteronormativ förmedling av intima 

relationer (Baker m.fl., 2018:1338). Normen kring dessa intima heterosexuella relationer syftar 

oftast till ett fokus på mannens njutning, bilden av att mannen är mer intresserad av sex medan 

kvinnan är mer intresserad av kärlek. Det handlar om att kvinnans intresse av sex måste präglas 

av en balans där intresset varken får bli för stort eller för litet. Det som ibland tas upp i 

sexrådgivningsböcker är att det indikerar på att kvinnan ibland kan behöva släppa till trots att 

hon kanske inte vill för att hennes man inte ska lämna henne. Hur media förmedlar synen på 

kvinnor och mäns kroppar relateras även till heteronormen, då det i tidningar och böcker 

avsedda för ett sexuellt syfte är vanligast med unga avklädda män och kvinnor i relation till 

varandra (Baker m.fl., 2018:1339). Att männen och kvinnorna i äldre tidskrifter till största delen 

var vita, kvinnan var slank med långt hår och mannen muskulös med kort hår leder till en bild 

av vad som anses vara den attraktiva kroppen och vad som är eftersträvansvärt. Det 

heteronormativa kan även ses i relation till den mediala rådgivningen gällande sex, detta då 

rådgivningen till mestadels syftar till att sexet kräver ett manligt och ett kvinnligt könsorgan. 

Det nämns även att det inom den mediala sexrådgivningen brister i information gällande vikten 

av samtycke, att det är någonting som det sällan skrivs om (Baker m.fl., 2018:1342). Att artikeln 

är skriven i England innebär att det är där dessa brister upplevs och det behöver därför inte 

betyda att det ser likadant ut i Sverige.  

 

Artikeln ”Inviting queer ideas into the science classroom: studying sexuality education from a 

queer perspective” syftar till att studera lärare och elevers verbala interaktion under sex- och 

samlevnadsundervisningen och hur det relaterar till heteronormen (Lundin, 2014:382). Studien 

utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där språket är i fokus. För att de skulle få 

tillgång till den verbala interaktionens konstruktion och motstånd relaterat till heteronormen, 

använde de sig av videoinspelningar av ett flertal sex- och samlevnadsundervisningar som de 

sedan analyserar utifrån det valda perspektivet. Studiens resultat visar på fyra olika aspekter 

som förklarar det som händer i interaktionen, dessa aspekter är: önskvärd upprepning, 

könsindelning, skillnader i sexualitet och hierarkier av positioner (Lundin, 2014:383). Den 

förstnämnda aspekten innefattar innebörden av att, genom språket, upprepa sådant som får en 

norm att upprätthållas och utvecklas. I resultatet visar det på att eleverna upprätthåller 

heteronormen genom att de talar om könsorganen på ett normativt sätt (Lundin, 2014:384). 

Aspekten könsindelningen innebär, precis som ordet indikerar, att könen blir indelade utifrån 

de samhällsförväntningar som kvinnor och män har (Lundin, 2014:383). I resultatet blir 
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könsindelning tydlig när läraren vill att eleverna ska fundera ut frågor till det motsatta könet, 

vilket är ett upprätthållande av heteronormen där det endast innefattar kvinna och man (Lundin, 

2014:385). Den tredje aspekten är skillnader i sexualitet och innebär elevernas förhållningssätt 

gentemot de olika sexualiteterna, exempelvis heterosexuell och homosexuell (Lundin, 

2014:383). Det som visar på heteronormens upprätthållande i resultatet är att en av lärarnas 

uppgifter till eleverna var att identifiera den ”perfekta” partnern, där flickorna endast fick välja 

mellan fyra pojkar (Lundin, 2014:385-386). Den sistnämnda aspekten, hierarkier av positioner, 

menas med att det finns ett maktperspektiv kring de olika sexualiteterna där den heterosexuella 

har högre position än den homosexuella (Lundin, 2014:383). Detta visar sig tydligt i resultatet 

när två pojkar försöker göra sig roliga inför inspelningen till studien (Lundin, 2014:386-387). 

De påstår sig heta detsamma som två andra pojkar i klassen, där den ena uttrycker sig gilla det 

manliga könsorganet varpå den andra pojken svarar med att ”du är så bög” på ett nedlåtande 

sätt. Alla dessa delar som tas upp i resultatet är ett upprätthållande av heteronormen, där 

avskiljandet mellan man och kvinna samt den hierarkiska ordningen mellan de olika 

sexualiteterna rekonstrueras med hjälp av hur de talar om dem. Det som genomgående tas upp 

i diskussionen är att lärare måste ta till vara på undervisningstillfällena och försöka införa mer 

queerteorier som kan utmana det heteronormativa synsättet (Lundin, 2014:390).  

 

Artikeln ‘“Okey, but we are not whores you know”: Latina girls navigating the boundaries of 

gender and ethnicity in Sweden”’ handlar om att undersöka användandet av ordet hora bland 

ungdomar i Sverige relaterat till etnicitet och kön, då det är ett ord som det ofta slängs med 

riktat till unga tjejer (Lundström, 2006:203). Både tjejer och killar kallar varandra för ordet 

hora och enligt en granskning framkommer det att var fjärde elev har blivit kallad för skällsord 

av denna typ, men att de som drabbas hårdas är tjejer och ungdomar med utländsk bakgrund 

(Lundström, 2006:204). Studien grundar sig i individuella intervjuer och fokusgruppsintervjuer 

med unga tjejer med latinamerikanskt påbrå i syfte att få ta del av deras syn på användandet av 

ordet hora (Lundström, 2006:206-207). Detta för att se om det finns någon relation mellan hur 

ordet används och etnicitet samt sexualitet. I intervjuerna framkom det att tjejerna ser sig som 

svenska i relation till deras sexuella beteende och att de svenska tjejerna har en annan syn på 

sex på grund av att de kommer från en annan kultur (Lundström, 2006:207). Svenska tjejer ses 

som ”lätta” av killar med invandrarbakgrund då deras syn på sexualitet skiljer sig åt, för tjejer 

i Sverige handlar det inte om att du behöver vänta med att ha sex tills du gifter dig vilket lever 

kvar i många andra kulturer. Denna liberala syn som tjejerna i studien har på sex leder till att 

de blir kallade för hora av andra ungdomar med invandrarbakgrund, vilket innebär en syn på 

vad som är ett önskat sexuellt beteende i relation till könstillhörighet (Lundström, 2006:208). 

Studien påvisar hur synen på unga tjejer påverkas av vilken etnicitet de har, att tjejer har olika 

förutsättningar gällande sitt sexuella beteende (Lundström, 2006:209). Det nämns att några 

tjejer från Turkiet smyger ut från hemmet och gör det som ”alla” ungdomar gör, detta till trots 

att de förväntas vara oskulder när de väl gifter sig. En tjej från Ecuador nämner att hon efter en 

skoldans blev kallad för hora av andra ungdomar då hon hade dansat med ett flertal killar 

(Lundström, 2006:210). Det finns alltså kulturella skillnader gällande synen på kvinnan och 

tjejens önskvärda sexuella beteende, att det därför i det mångkulturella Sverige kan innebära en 

krock. Detta då Sveriges västerländska synsätt motsätts av det mer traditionella synsättet på 

män och kvinnor (Lundström, 2006:205). 

 

2.3. Undervisning  
 
Detta tema har vi valt att benämna som undervisning då vi redogör två tidigare 

forskningsartiklar som handlar om sex- och samlevnadsundervisning. Båda artiklarna tar upp 

att undervisningen innefattar olika stereotypa uppfattningar och saknar ett större perspektiv på 
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olikheter gällande såväl läggning som etnicitet. Artiklarna refererar till att det krävs 

förändringar gällande vissa aspekter för att nå ett involverande av ungdomarna. Ett 

involverande av ungdomarna skulle kunna innebära en förbättring av undervisningen då de 

själva får ta upp aspekter som de anser viktiga. 

 

Artikeln “Researching young people’s sexuality and learning about sex: experience, need, and 

sex and relationship education” (Hirst, 2004) är publicerad i den engelska tidskriften Culture, 

Health & Sexuality. Artikeln grundar sig i en djupgående fallstudie gällande sexualitet och 

sexuellt beteende där forskaren använde sig av fokusgrupper, ostrukturerade intervjuer samt 

observationer och fördjupning av relevant material (Hirst, 2004:116). Det framkom att 

ungdomarna i studien relaterar till sex på ett annat sätt än vad de har lärt sig i undervisningen, 

att bilden av sex som de får ta del av i undervisningen inte speglar verkligheten (Hirst, 

2004:117). När ungdomarna talade om sex framkom det att sex- och samlevnadsundervisningen 

inte hade lett till ett skapande av ett ordförråd som underlättar för ungdomarna att samtala kring 

sex (Hirst, 2004:119). Ytterligare en aspekt som framkom när ungdomarna talade om sex var 

att det refererades till någonting som sker mellan två individer av olika kön, denna 

heteronormativa syn var någonting ungdomarna menade att de fått tagit del av i undervisningen. 

Ungdomarna ansåg att undervisningen borde ha skett i tidigare ålder, att det är försent att 

undervisa tonåringar om ämnet då många redan har haft eller har intima relationer (Hirst, 

2004:120). Det nämns även att undervisningsmaterialet enbart innefattade vita individer, vilket 

påverkade ungdomar med annan etnicitets relation till ämnet. För att sex- och 

samlevnadsundervisningen ska leda till någonting positivt för ungdomarna krävs det att det 

finns tydliga riktlinjer kring vad ämnet ska leda till för kunskaper. Undervisningen bör även ta 

hänsyn till ett större perspektiv samt att lärarna bör öppna upp för dialoger med ungdomarna 

för att diskutera relevanta frågor (Hirst, 2004:124-125) 

 

Studien ”Engaging Youth Perspectives on Sexual Rights and Gender Equality in Intimate 

Relationships as a Foundation for Rights-Based Sexuality Education” är gjord i Los Angeles 

med latinamerikaner och afro-amerikaner i ett låginkomstsamhälle, där de använde sig av 

fokusgruppsintervjuer (Berglas, Angulo-Olaiz, Jerman, Desai & Constantine 2014:290). Syftet 

med studien var att försöka applicera tonåringarnas perspektiv på rättighetsbaserade frågor, 

såsom sexuella rättigheter och jämställdhet i intima relationer, i utbildningen. I studien framgår 

det att ungdomarna har en god uppfattning om vilka rättigheter som varje individ har men att 

det är svårt att praktisera dem i det verkliga livet (Berglas m.fl., 2014:292). De kan till och med 

känna att rättigheterna kan agera påtvingande inför ett beslut snarare än en inbjudan till 

diskussion och förhandling i den intima relationen. Därmed tänker sig tonåringarna att 

rättigheterna är mer som regler och ”regler är till för att brytas”, de menar alltså på att det alltid 

kommer att finnas tonåringar som går emot de uppsatta reglerna. När tonåringarna talar om 

jämställdhet mellan könen framkom det olika stereotypa uppfattningar om vilka rättigheter 

respektive kön har (Berglas m.fl., 2014:293). De framkom att män tillskillnad från kvinnor har 

förväntningar på sig att tjäna pengar och försörja familjen, vilket en av respondenterna förklarar 

som orsaken till varför kvinnor inte har samma rättigheter som män. Tonåringarna tar även upp 

hur en individs rättigheter kan skilja sig beroende på vilken typ av relation individen ingår i 

(Berglas m.fl., 2014:293-94). Är det en oregelbunden intim relation är individens egna 

rättigheter det viktigaste men är det en fast och seriös relation respekteras likaväl den enskilda 

individens som partnerns rättigheter. Berglas m.fl. (2014:295) förklarar studien som en 

vägledning för sex- och samlevnadsundervisningen och hur lärare genom språket, innehållet, 

tonen och perspektivtagande bör möta tonåringar när de lär ut rättighetsbaserade frågor i intima 

relationer. De poängterar även innebörden av att framföra individers rättigheter i olika intima 

relationer samt hur de ska förhålla sig till dem för att skapa hälsosamma och respektfulla 
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relationer. Artikelförfattarna redogör även för innebörden för vidare studier kring ämnet och 

hur det ska appliceras i utbildningen (Berglas m.fl., 2014:297). 

 

2.4. Pornografi  
 
Temat pornografi innefattar två forskningsartiklar där den första syftar till att redogöra för 

ungdomars attityder till pornografi och den andra handlar om relationen mellan konsumerande 

av pornografi och aggressivt sexuellt beteende. Det framkommer i båda studierna att 

majoriteten av ungdomarna som konsumerar pornografi är killar och att detta kan komma att 

påverka killarna i deras eget handlade och attityder. Ytterligare en aspekt som båda artiklarna 

tar upp är att det i dagens samhälle verkar ha skett en förändring gällande attityden till 

pornografi samt sexualitet överlag jämfört med hur det tidigare har sett ut i samhället. Idag är 

tillgängligheten av pornografi större en någonsin och frågan är vad det har för inverkan.  

 

Johansson & Hammaréns (2007:57) artikel “Hegemonic masculinity and pornography: Young 

people’s attitudes toward and relations to pornography” syftar till att ta reda på svenska 

ungdomars attityder till pornografi. Studien gjordes genom att ungdomar fick svara på ett 

frågeformulär med ett flertal frågor som skulle kunna leda till att forskaren fick en bild av 

ungdomars moraler, självbild, kön och attityder (Johansson & Hammarén, 2007:59). Ungdomar 

i Sverige är bekanta med pornografi och de lever i ett samhälle där sex är i fokus, såväl via 

pornografi och andra mediala marknader med syfte att marknadsföra varor eller tjänster 

(Johansson & Hammarén, 2007:58). Det framkom även att ungdomar har en annan attityd än 

förr till sex, ungdomar är idag mer öppna och har fler sexuella relationer än tidigare samt att 

ungdomar idag är yngre när de har sin sexuella debut (Johansson & Hammarén, 2007:59). En 

aspekt gällande ungdomar relateras till frågan om hur pornografi påverkar ungdomars attityder 

och inspiration gällande sex, om ungdomar blir påverkade av det dem ser i pornografiska filmer 

på så sätt att det sätter spår i deras eget handlande (Johansson & Hammarén 2007:64). Det kan 

syfta till att killar i större utsträckning tar initiativ till att göra någonting sexuellt, ibland med 

tvång, med sin partner som pornografin har inspirerat honom till. Studien synliggör att attityder 

till pornografi skiljer sig åt mellan könen, där unga killar är mer positivt inställda till det och 

konsumerar det därmed mer än unga tjejer (Johansson & Hammarén, 2007:66). Att pornografin 

är av förnedrande karaktär för kvinnorna som deltar är inte någonting som får de unga killarna 

att ta avstånd från det och de känner nästintill ingen skam över att de fortsätter att konsumera 

det (Johansson & Hammarén, 2007:67). Det tas även upp att detta bör ses i relation till killarnas 

ålder och att de därmed kan känna sig lite förvirrade i sin maskulinitet och att denna förvirring 

kan innebära sexistiska och homofobiska attityder. Till följd av att undervisningen inte lyckas 

nå dessa killar resulterar det i att de inte upplever att de lär sig någonting av undervisningen i 

skolan och vänder sig i stället till pornografin. Det som däremot är viktigt att nämna är att det 

finns en del killar som har en negativ inställning till pornografi och inte konsumerar det, såväl 

som att det finns tjejer som tittar på det (Johnsson & Hammarén, 2007:67). 

 

Artikeln ”Pornography, sexual coercion and abuse and sexting in young people’s intimate 

relationship: A European study” är publicerad i tidskriften Journal of Interpersonal Violence 

och bygger på en undersökning gjord i fem olika länder, där ungdomars konsumerande av 

pornografi i relation till ett sexuellt aggressivt beteende ligger till grund (Stanley, Barter, Wood, 

Nadia, Cath, Alba & Överlien, 2018:1). Studien gjordes i en kombination av 

enkätundersökningar och enskilda intervjuer med ungdomar som självmant valt att delta 

(Stanley m.fl., 2018:6). För att förebygga våld i nära relationer är arbete med ungdomar i skolan 

en viktig aspekt, att det undervisas om dessa frågor för att informera och förhoppningsvis 

förebygga förekomsten av det (Stanley m.fl., 2018:2). Det har under åren gjorts en del studier 
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där forskaren varit intresserad av att undersöka huruvida konsumerande av pornografi leder till 

ett våldsamt beteende, men studierna behöver utvecklas då tekniken ser annorlunda ut idag då 

alla har en egen mobiltelefon. Mobilen innebär en ökad tillgång av pornografi, men hur detta 

påverkar ungdomars relationer är fortfarande relativt oklart. Ett resultat som framkom i studien 

var att det är vanligare att killar har en negativ könsattityd och att ett samband som fanns i 

relation till detta var att många av dessa killar kontinuerligt konsumerade pornografi (Stanley 

m.fl., 2018:16). Dessa killar kunde i relation till sexuellt våld exempelvis uttrycka att kvinnor 

förför män för att sedan klaga över den uppmärksamheten som det genererat. Relationen mellan 

att ha en negativ könsattityd, kontinuerligt konsumera pornografi och skicka eller mottaga 

sexuella bilder eller meddelanden innebär en ökad risk för att bli kapabel till att utöva sexuellt 

tvång eller våld (Stanley m.fl., 2018:17). Studiens resultat visar alltså på att det var betydligt 

vanligare att killar konsumerar pornografi i åldrarna 14 till 17 jämfört med tjejer i samma ålder 

och att konsumerandet av pornografi skedde helt frivilligt utan tvång (Stanley m.fl., 2018:18). 

Det framkom även att ungdomarna menar på att skicka och mottaga sexuella bilder eller 

meddelanden, även kallat sexting, var någonting som blivit normaliserat vilket kan vara en 

effekt av medias och reklamvärldens användande av lättklädda bilder (Stanley m.fl., 2018:19). 

Sammanfattningsvis kom studien fram till att konsumerandet av pornografi kan innebära en 

ökad risk för ungdomar, att det leder till sexuellt tvång och våldsamt beteende då det präglas av 

sexism och kvinnohat (Stanley m.fl., 2018:20). Det framkom också att trots normaliseringen av 

sexting hade ungdomarna vetskap om att det kunde innebära negativa konsekvenser för 

individen, såsom förnedring eller att bilderna eller meddelandena användes på ett sätt som 

relaterades till pornografins värderingar. 

 

2.5. Sammanfattning av tidigare forskning  
 
Samtliga forskningsartiklar som vi har redogjort för ovan, med hjälp av olika teman, handlar 

om hur faktorer i samhället påverkar ungdomars syn på sexualitet och könsnormer. Det har 

innefattat allt från ungdomars biologiska begränsningar till hur media porträtterar normer kring 

könsstereotyper.  

 

Vi valde att dela in forskningsartiklarna i olika teman för att visa på sambandet mellan dem och 

göra det enklare för läsaren att förstå hur vi har tolkat de olika artiklarna. De valda temana har 

vi benämnt som: vikten av sociala relationer, samhällets inverkan på sexualitet, undervisning 

och pornografi. Det första temat syftar till att ge en inblick i hur sociala relationer påverkar 

ungdomars sätt att förhålla sig till sex- och samlevnadsfrågor, där den tidigare forskningen visar 

på vikten av kommunikation och socialt stöd från närstående. Det andra temat: samhällets 

inverkan på sexualitet, ger en inblick i hur yttre faktorer spelar en stor roll i hur ungdomar 

uppfattar olikheter gällande sexuell läggning och föreställningar om kön. Temat visar på hur 

både kultur, undervisning och media har en stor inverkan på hur ungdomar förhåller sig till 

varandra och sig själva gällande dessa frågor. Det som blir framträdande i det andra temat är 

att det heteronormativa synsättet kontinuerligt upprätthålls i samtliga aspekter. Det framkom 

även i det tredje temat som handlar om undervisning att undervisningen verkar vara en stor del 

i upprätthållandet av det heteronormativa synsättet. Det framkom även att undervisningen har 

brister gällande ungdomars inflytande och att det bör tas upp mer om rättsbaserandefrågor kring 

sexuella rättigheter och jämställdhet. Det sista temat handlar om ungdomars attityder till 

pornografi och hur det påverkar deras faktiska beteende. Det som tydligt går att urskilja är att 

pornografi har störst inverkan på unga killar, vilket kan relateras till att det är dem som 

konsumerar det mest.  
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Trots att det redan finns en hel del tidigare forskning kring ämnet så anser vi att vår studie 

kommer att bidra med ytterligare kunskap. Anledningen till detta är att det ständigt behövs ny 

information kring ämnet sex och samlevnad samt hur ungdomar förhåller sig till det. Många av 

de tidigare forskningsartiklarna som vi har redogjort för har utgått från antingen en förbestämd 

forskningsfråga eller teori, vilket vi har försökt undvika då vi vill att ungdomarna ska vara i 

fokus. Att låta ungdomarna vara i fokus utan att påverka dem med riktade frågor eller 

förutfattade meningar, har resulterat i att de själva har fått bestämma vad de vill prata om kring 

ämnet. Precis som vi redogör för i inledningen är ämnet sex och samlevnad någonting som det 

talas mycket om i media, vilket visar på innebörden av ytterligare forskning om ämnet trots den 

befintliga mängden. 

3. METOD 
 
Under detta avsnitt kommer vi att redogöra för studiens valda metodansats, såväl som 

motivering av metodval samt en redogörelse för metodens helhet. Vi kommer även att ta upp 

aspekter som vi hade i åtanke under studiens gång samt hur vi gick tillväga gällande urval, 

datainsamling och analysarbetet. Det som även kommer att redogöras för i relation till urval, 

datainsamling och analys är hur de olika processerna ser ut beroende på i vilken fas i studien 

som forskaren befinner sig i. Detta för att sedan redogöra för vårt eget genomförande i relation 

till metodens olika faser. Avslutningsvis kommer vi att ta upp aspekter gällande etik och 

begränsningar.   

 

3.1. Motivering av metodval 
 
Syftet med studien var att undersöka ett intresseområde med en så pass öppen inställning som 

möjligt, detta för att inte ha en inverkan på datainsamlingen. Motiveringen av val av metod sker 

i relation till intresseområdet och det öppna förhållningssättet. Det är inom grundad teori av 

vikt att forskaren förhåller sig öppen gentemot det som studeras då det är perspektivet från 

studiens deltagare som är i fokus (Holton & Walsh, 2017:47). Det öppna förhållningssättet 

innebär att forskaren kan få tillgång till information gällande vad det faktiskt är som deltagarna 

bekymrar sig om där och då, utan att hen i förväg har riktat in undersökningen på någon specifik 

aspekt. Syftet med att använda sig av grundad teori som metod är relaterat till att forskaren vill 

finna mönster som framträder ur data utifrån det som deltagarna tar upp, där mönster slutligen 

ska generera en teori kring deltagarnas huvudangelägenhet (Holton & Walsh, 2017:33). Det 

handlar om att forskaren genom undersökningen vill finna sanningar om verkligheten i relation 

till intresseområdet och går därmed direkt till verkligheten (Hartman, 2001:36).  

 

Då vårt syfte var att ta reda på ungdomars tankar gällande sex- och samlevnadsfrågor blev valet 

av grundad teori det mest relevanta. Det är ett ämne som rör ungdomarna och där de till stor 

del är i fokus, intresset blev därmed att höra vad ungdomarna själva tog upp. Vi gick därför inte 

in i studien med en riktad forskningsfråga utan förhöll oss öppna gentemot ämnet för att se vad 

det var ungdomarna själva valde att ta upp. I och med det öppna förhållningssättet har vi tagit 

hänsyn till vår egen förförståelse om ämnet och försökt åsidosätta den. Då det är svårt att bortse 

från förförståelsen har vi försökt att göra oss medvetna om den för att den inte omedvetet skulle 

kunna påverka studien. Redan innan studien var vi medvetna om att vi är två unga kvinnor som 

nyligen varit i samma ålder som studiens deltagare, vilket innebar att vi fortfarande relativt 

tydligt kunde minnas denna tid. I och med detta fanns det en risk att våra egna föreställningar 

om ämnet hade kunnat påverka studiens resultat om vi inte hade använt oss av det öppna 

förhållningssättet och medvetandegjort vår förförståelse. En annan aspekt som skulle kunna 

spegla vår förförståelse är studiens inledning, detta då det är någonting som görs i början av en 
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studie. Däremot har vi i och med det öppna förhållningssättet och den jämförande metoden (se 

”3.2. Grundad teori”) kunnat ställa oss objektiva inför den insamlade data och åsidosätta vår 

förförståelse. 

 

3.2. Grundad teori   

 
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för teorins grundantaganden och vad som var viktigt 

att förhålla sig till under studien. Till en början presenteras upptäckten av grundad teori och vad 

som gör att den inte endast är kvalitativ utan även en kvantitativ. Därefter kommer en 

redogörelse för det öppna förhållningssättets innebörd och hur vi med hjälp av den har förhållit 

oss till insamlad data. Vidare kommer vi presentera de begreppsliga nivåer som innefattas i en 

grundad teori i relation till intresseområdets huvudangelägenhet, vilka är kärnkategorier, 

(under)kategorier, egenskaper och relationer. Slutligen följer ett avsnitt med en förklaring av 

den jämförande metodens innebörd i studien. 

 

Grundad teori upptäcktes av två forskare vid namn Barney Glaser och Anselm Strauss när de 

gjorde studien ”awareness of dying” (Holton & Walsh, 2017:1-2). Efter upptäckandet av 

grundad teori skrev de en bok tillsammans om upptäckten, när boken publicerats gick de skilda 

vägar och började lära ut grundad teori på två olika sätt (Holton & Walsh, 2017:5). Strauss 

fokuserade mer på den kvalitativa biten medan Glaser ansåg att grundad teori inte utgick från 

ett specifikt perspektiv. I denna studie kommer vi att redogöra för och använda oss av Glasers 

sätt att se på grundad teori, där metoden både är kvalitativ och kvantitativ. En aspekt som gör 

att metoden både är kvalitativ och kvantitativ är att grundad teori inte söker efter specifika data, 

utan ser allt som potentiell data i genereringen av teorin (Glaser, 2010:31-32). Ett annat uttryck 

för detta som också är vanligt inom grundad teori är: ”allt är data”, vilket möjliggör allt från 

enkätundersökningar till intervjuer i datainsamlingen (Holton & Walsh, 2017:58). Ett annat 

inslag i grundad teori som gör den kvantitativ är det ständiga jämförandet, detta då det 

kontinuerligt framträder hypoteser kring den framväxande teorin som vidare undersöks med 

ytterligare datainsamling (Glaser, 2010:31). Hypoteser är därmed ett osäkert antagande som 

forskaren vidare behöver pröva i syfte att slutligen nå en förståelse. Det ständiga jämförandet 

är ett av teorins grundantaganden och kommer att redogöras för mer ingående nedan.  

 

Eftersom att grundad teori syftar till att försöka generera teori ur data och inte försöka reda ut 

sådant som forskaren tror sig veta om intresseområdet, är det viktigt att kunna möta empirin på 

ett så öppet sätt som möjligt (Holton & Walsh, 2017:30). Detta kan bli ett svårt moment då det 

ligger i forskarens natur att omedvetet tvinga data (Glaser, 2010:97). Detta menas med att 

individer gärna försöker förstå situationer utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper, vilket 

blir mer som en projicering och gissning inför det som framträder. Glaser (2010:97) menar 

därmed att illusioner är det som skapar människans värld genom att tvinga data på den. För att 

forskaren ska kunna utesluta detta påtvingande på data måste hen försöka se bortom allt hen 

redan tror sig veta om intresseområdet. Forskaren ska i stället förhålla sig objektiv inför data 

genom att ständigt jämföra teorin och de genererande begreppen, vilket kommer att redogöras 

för mer ingående nedan. Att förhålla sig objektiv inför data förutsätter en öppenhet som kan 

leda till att latenta mönster framträder på ett naturligt sätt i relation till teorin (Holton & Walsh, 

2017:30). Ytterligare en aspekt som möjliggör denna öppenhet är att forskaren inte använder 

sig av någon inläsning av tidigare forskning eller teori som kan komma att påverka hur denne 

ser på det som studeras (Holton & Walsh, 2017:29). Däremot utesluts inte detta moment utan 

det avvaktas med tills det att en teori har genererats ur data, i syfte att både stärka och lyfta 

studiens grundade teori.  
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Innan vi påbörjade de första intervjuerna gjorde vi, till skillnad från många andra metoder, 

ingen inläsning av tidigare forskning eller teori. Detta uteslöt vi för att möjliggöra denna 

öppenhet inför data och inte tvinga teori på den, vilket hade varit svårt ifall vi hade läst tidigare 

forskning eller teori innan datainsamling. Det som även möjliggjordes i uteslutandet av denna 

inläsning var att vi kunde utgå från att vara två ovetande vuxna kvinnor som ville ta reda på 

ungdomarnas tankar kring ämnet utan några förutfattade meningar.  

 

I genereringen av teori krävs det att forskaren försöker ta reda på intresseområdets 

gemensamma huvudangelägenhet, som senare ska besvaras med hjälp av olika begreppsliga 

nivåer som framträder ur materialet (Glaser, 2010:30,32). Därmed utgår inte grundad teori från 

förbestämda begrepp som tvingas på datamaterialet, utan försöker i stället generera begrepp 

som kan besvara intresseområdets huvudangelägenhet (Glaser, 2010:149). De olika 

begreppsliga nivåerna som innefattas i grundad teori och som förutsätter genereringen av den 

framväxande teorin är kategorier, egenskaper och relationer (Glaser, 2010:151). Kategorier är 

de delar i datainsamlingen som har en speciell betydelse i relation till intresseområdets 

huvudangelägenhet (Glaser, 2010:151; Hartman, 2001:47-48). Deras speciella betydelse syftar 

till att det är dem som till största del förklarar intresseområdets huvudangelägenhet och att de i 

relation till data utgör de underliggande mönstren. Den kategori som huvudsakligen kan besvara 

intresseområdets huvudangelägenhet blir den viktigaste kategorin, kärnkategorin (Hartman, 

2001:47-48). De resterande kategorier som framträder under datainsamlingen blir till 

underkategorier och ska agera stärkande för kärnkategorin, om de inte är stärkande utesluts de 

från teorin (Glaser, 2010:151). Kategorierna konkretiseras sedan med hjälp av egenskaper, 

dessa egenskaper är till för att förklara kategoriernas betydelse och vad de egentligen är 

(Hartman, 2001:48). Egenskaper framkommer när forskaren jämför indikatorer med varandra, 

detta för att slutligen finna återkommande indikatorer som gemensamt kan utgöra kategorins 

egenskaper (Glaser, 2010:156). Den slutgiltiga delen i generering av teorin är relationer, vilket 

syftar till att försöka finna relationer mellan kategorierna (Holton & Walsh, 2017:86). Detta 

görs genom att forskaren försöker få en förståelse för hur kategorierna relaterar till varandra 

och hur de gemensamt genererar en teori. En relation mellan kategorier uppdagas därmed ur 

data ifall det framkommer att en eller flera kategorier har en inverkan på varandra (Hartman, 

2001:50). Sammanfattningsvis grundas en teori genom att finna en huvudangelägenhet som kan 

besvaras med hjälp av ett begreppsliggörande av kategorier, varav en är kärnkategorin, som i 

sin tur konkretiseras med hjälp av deras egenskaper och relationerna mellan dem.  

 

För att få fram kategorier, egenskaper och relationer måste det ständigt ske ett jämförande, 

vilket är ett av teorins grundantaganden (Holton & Walsh, 2017:34-35). Det ständiga 

jämförandet är någonting som sker under hela studien, fram tills dess att en teori har genererats 

(Glaser, 2010:45). Det börjar med att forskaren jämför indikatorer ur data med varandra för att 

få fram de olika begreppsliga nivåerna, vilka sedan jämförs med ytterligare indikatorer för att 

verifiera eller utesluta de redan framtagna begreppen. Indikatorer är sådant som återkommande 

uppdagas ur data och som kan ha en betydelse i genereringen av teori, det är indikatorerna som 

tillsammans bildar de olika begreppsliga nivåer som teorin innefattar (Hartman, 2001:80). 

Därmed är indikatorer sådant som troligen påvisar ett fenomen som är av relevans i relation till 

intresseområdet. En indikator kan vara allt från ord, fraser eller kroppsliga handlingar, detta då 

grundad teori ser allt som potentiell data. Det är genom denna jämförande metod som forskaren 

till slut kan uppnå en teoretisk mättnad kring varje begreppslig nivå som sedan leder till en 

fullständig teori. 
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3.3. Urval, datainsamling och analys 

 
Under studiens gång sker det en ständig växelverkan mellan urval, datainsamling och analys. 

Processerna ser olika ut i relation till vilken fas som forskaren befinner sig i, om det är den 

öppna, selektiva eller teoretiska fasen. Nedan följer redogörelser för vad studien innefattar för 

urval, hur datainsamling gått till samt vad analysprocessen inneburit.  

 

Öppna fasen syftar till att forskaren, med hjälp av sitt öppna förhållningssätt, ska försöka få en 

uppfattning om vad som verkligen sker inom det valda intresseområdet (Hartman, 2001:40). 

Det huvudsakliga syftet i den öppna fasen är att finna så många kategorier som möjligt vilket 

sedan ska generera en kärnkategori. I den selektiva fasen är fokus enbart riktat mot 

kärnkategorin, där syftet är att med hjälp av ytterligare datainsamling styrka kärnkategorin med 

relevanta kategorier och dess egenskaper (Hartman, 2001:41). När forskaren förflyttar sig från 

den selektiva fasen till den teoretiska innebär det att ytterligare datainsamling sker för att 

försöka finna relationer mellan kategorier, i syfte att generera en fullständig teori. 

 

3.3.1. Urval   

 
Maximal variation är ett ändamålsenligt urval som innebär att forskaren strategiskt väljer ut 

respondenter som skiljer sig åt (Patton, 2002:235). Det kan innebära att respondenterna i urvalet 

varierar i aspekter rörande exempelvis kön, ålder och etnicitet. Syftet med att använda sig av 

urvalet maximal variation är att finna gemensamma mönster som framträder trots att 

respondenterna skiljer sig åt, detta då det kan vara av stor relevans för förståelse kring det 

studerande fenomenet. Detta kan relateras till det öppna urvalet, att forskaren medvetet väljer 

ut respondenter som ska leda till att kategorier och dess egenskaper lättare framträder vid 

datainsamling (Hartman, 2001:74). 

 

Urvalet maximal variation användes enbart vid studiens första urval, detta genom att vi sökte 

efter ungdomar som skiljde sig åt gällande aspekterna ålder, skola och kön. Användandet av 

maximal variation var i relation till att vi ville se vilka gemensamma mönster vi kunde finna 

gällande tankar om sex och samlevnad, trots variationen mellan ungdomarna. Variationen 

gällande ålder syftar till att vi ville att urvalet skulle innefatta ungdomar från 15 till 18 år gamla. 

Vi var även intresserade av att få tillgång till ungdomar som går på olika skolor, därmed 

innefattades en variation gällande kommunal eller privat skola samt praktisk eller teoretisk 

utbildning. När vi sökte efter ungdomar intresserade av att ställa upp i studien var vi medvetna 

om att det eventuellt skulle kunna bli problematiskt att få tillgång till unga killar, då vi är två 

unga kvinnor som gör studien. Detta var även någonting som tydligt syntes när vi sökte efter 

urval, vi fick vid det första urvalet tillgång till ett flertal tjejer men enbart en kille. Vi valde 

därmed att inte fokusera på en variation av kön, utan enbart grunda studien på unga tjejers 

tankar. Sökandet efter ungdomar intresserade av att delta skedde via sociala medier där vi 

publicerade inlägg på våra egna plattformar samt i olika grupper. Detta resulterade i att vi fick 

tillgång till ett flertal unga tjejer som var intresserade att ställa upp på intervjuer, där vi vid det 

första (maximal variation) urvalet intervjuade fyra tjejer. En orsak till att vi inte fick tag på lika 

många killar som tjejer kan ha att göra med att vi enbart använde oss av sociala medier i 

urvalsprocessen. Hade vi istället valt ett annat tillvägagångssätt i sökandet efter respondenter 

hade det eventuellt kunnat resultera i fler killar. Ett annat tillvägagångsätt hade kunnat vara att 

vi sökte oss till skolor för att finna respondenter, vilket vi valde att utesluta då vi upplevde att 

det skulle ta för mycket värdefull tid av vårt analysarbete.  
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Studiens resterande urval innebar ett teoretiskt urval. Det teoretiska urvalet är ett av 

grundantagandena inom grundad teori och innebär att forskaren systematiskt väljer urval i 

relation till vilken data som är av relevans för den framväxande teorin (Holton & Walsh, 

2017:37). Det innebär att forskaren fokuserar datainsamlingen genom att söka efter urval som 

kan öka förståelsen för de mönster som tidigare uppdagas kring fenomenet (Holton & Walsh 

2017:38). Det teoretiska urvalet är alltså aldrig någonting som sker slumpmässigt, utan det är 

noga uttänkt vilket urval som forskaren behöver använda sig av för att få tillgång till relevant 

information (Hartman, 2001:68). Allt gällande det teoretiska urvalet sker i relation till den 

framväxande teorin och detta blir därmed det deduktiva element som grundad teori innefattar.  

Då det teoretiska urvalet ständigt sker i en växelverkan mellan datainsamling och analys, 

kommer en redogörelse för hur vi använt oss av teoretiskt urval ske under genomförandet i 

samband med metodens olika faser.  

 

3.3.2. Datainsamling  

 
Datainsamling skedde med hjälp av intervjuer med ungdomar. Inom grundad teori är det viktigt 

att intervjusituationer inte präglas av förbestämda frågor, utan att det snarare bygger på att 

forskaren utgår ifrån teman relaterade till intresseområdet (Holton & Walsh, 2017:60). Detta är 

för att respondenterna ska ges möjlighet att prata så pass fritt som möjligt och inte bli riktade 

genom att forskaren ställer konkreta frågor. I de senare faserna ska dock intervjuerna bygga på 

mer riktade frågor som ska bekräfta de hypoteser som framkommit under tidigare datainsamling 

(Hartman, 2001:69). Intervjuer bör undvikas att spelas in då det kan påverka respondenternas 

utsagor negativt, detta då de eventuellt inte vågar uttrycka sig på ett naturligt sätt när de vet att 

samtalet spelas in (Holton & Walsh, 2017:64). Inspelning kan även innebära att forskaren blir 

bekväm i att intervjun spelas in och därmed förlitar sig på inspelningen, detta leder till att 

forskaren inte är lika närvarande och aktiv i intervjusituationen. Det forskaren i stället ska göra 

är att under intervjun föra enkla anteckningar gällande viktiga aspekter för att sedan skriva ner 

utförliga fältanteckningar.    

 

När vi bokade in intervjuer fick ungdomarna själva bestämma tid och plats, detta då vi ville att 

ungdomarna skulle känna sig bekväma i intervjusituationen. Vi valde att genomföra samtliga 

intervjuer tillsammans, där en av oss ledde samtalet med respondenten och den andra 

fokuserade på att anteckna vad som sades. Intervjuerna startade med en kort återupprepande 

introduktion om studien, vad den handlar om samt tillvägagångssätt. Sedan fick ungdomarna 

själva reflektera fritt kring vad de tänkte på gällande ämnet sex och samlevnad. Om samtalet 

blev knackigt och inte flöt på hade vi övergripande teman att använda oss av i relation till ämnet 

för att få igång samtalet igen, dessa teman var: undervisning, relationer, internet och samhället.  

 

3.3.3. Analys  

 
Analysprocessen inom grundad teori syftar till att forskaren söker efter mönster som förklarar 

det valda intresseområdets huvudangelägenhet, detta görs genom kodning av data samt att 

forskaren gör minnesanteckningar gällande idéer under processen (Holton & Walsh, 2017:76). 

Det innebär att analysen ska leda till att mönster gällande individers beteende uppdagas, vilket 

leder till att det genom kodning i den öppna fasen framträder en kärnkategori från data (Holton 

& Walsh, 2017:77). När kärnkategorin har framträtt förflyttar sig forskaren från den öppna 

fasen till den selektiva, vilket innebär att kodningen av data nu sker i syfte att förstärka 

kärnkategorin genom att finna relaterade begrepp. När forskaren känner sig mättad i den 

selektiva fasen och förflyttar sig till den teoretiska sker kodningen i syfte att finna relationerna 

mellan kärnkategori, kategorier och dess egenskaper, vilket ska generera en teoribildning. 
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Analysprocessen innefattar därmed tre olika delar beroende på var i studien forskaren befinner 

sig: öppen kodning, selektiv kodning och teoretisk kodning. Det ska alltså i den öppna 

kodningen ske ett fastställande av kärnkategori relaterat till huvudangelägenheten, vilket kan 

ske med hjälp av att forskaren ställer frågor till materialet gällande vad som händer i data 

(Holton & Walsh, 2017:81-82). Fokus i den selektiva kodningen är att fördjupa förståelsen för 

kärnkategorin och det innebär att kodningen nu leder till att begreppen måste förtjäna sin plats, 

att vissa begrepp som uppdagats i relation till kärnkategorin nu försvinner eller förstärks 

(Holton & Walsh, 2017:84). När forskaren sedan nått den teoretiska kodningen sker all kodning 

genom att söka efter relationer mellan kategorier och kärnkategori, det är under denna process 

extra viktigt med ett ständigt jämförande mellan de minnesanteckningar som tidigare kodning 

genererat (Holton & Walsh, 2017:53). Detta för att det slutligen ska leda till att en teori bildas 

som med hjälp av kärnkategorin kan förklara intresseområdets huvudangelägenhet.  

 

Forskaren inom grundad teori använder sig av minnesanteckningar, vilket kan ses som ett 

verktyg i genereringen av teori (Glaser, 2010:193). Minnesanteckningar är någonting som 

används under hela studien, från den första datainsamlingen tills det att en teori har genererats, 

detta då det är en viktig del i analysprocessen (Glaser, 2010:1193-194). Genom att forskaren 

skriver minnesanteckningar växelvis med kodningen, datainsamlingen och den ständigt 

jämförande processen kan det även agera vägledande i det nästkommande teoretiska urvalet 

(Glaser, 2010:193). Glaser (2010:194) förklarar minnesanteckningarna som ett rullande hjul 

som sätter begreppsliga idéer i rullning och som sedan kommer ha en stor inverkan på den 

framväxande teorin under de olika kodningsprocesserna. Vad forskaren skriver i sina 

minnesanteckningar är individuellt, det kan innefatta innebörder och små idéer kring 

genereringen av teorin men också idéer som nästan förklarar en hel teori. 

Minnesanteckningarnas huvudsakliga syfte är därmed att försöka fånga varje liten idé som 

kommer upp under studiens gång och som kan vara av relevans i teoribildningen eller i 

nästkommande teoretiska urval, men också för att idén inte ska gå förlorad (Glaser, 

2010:194:196). Genom att forskaren emellanåt stannar upp i kodningsprocessen och skriver ner 

minnesanteckningar förutsätter det att hen i framtida kodningar kan spåra tidigare idéer som 

kan vara av relevans för den framväxande teorin (Glaser, 2010:196-197). Forskaren kan även 

med hjälp av sina minnesanteckningar se hur bra passform de framtagna begreppen har och om 

teorin är relevant och fungerar (Glaser, 2010:197). I slutändan ska minnesanteckningarna 

mogna, vilket innebär att forskare utifrån sina minnesanteckningar ska kunna se att kategorier 

och egenskaper är mättade och att det inte behöver göras ytterligare datainsamlingar (Glaser, 

2010:199). När forskaren inte längre finner ny relevant kunskap i minnesanteckningarna eller i 

datainsamlingen är det dags att sortera minnesanteckningarna (Glaser, 2010:200). Sorteringen 

av minnesanteckningarna görs i relation till fältanteckningarna genom att med så få begrepp 

som möjligt förklara hanteringen av intresseområdets huvudangelägenhet, detta leder i sin tur 

till en teoretisk mättnad.  

 

Hur analysprocessen gällande kodning och minnesanteckningar har sett ut i vår studie kommer 

att redogöras för i nästkommande avsnitt gällande genomförande.  

 

3.4. Genomförande  
 
Detta avsnitt kommer att innefatta en redogörelse för hur vi har gått tillväga under arbetet med 

studien, hur genomförandet har sett ut. Avsnittet delas in i tre delar: öppna fasen, selektiva fasen 

och teoretiska fasen. Under respektive del kommer ett konkretiserande att ske gällande hur 

respektive fas sett ut, det innebär att det under detta avsnitt kommer att ske en redogörelse för 

hur processen sett ut från intresseområde till genererandet av en fullständig teori. Varje fas 
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innefattar en växelverkan mellan urval, datainsamling och analys då det är någonting som 

ständigt sker under de olika faserna inom grundad teori.  

 

3.4.1. Öppna fasen 

 
Den öppna fasen syftar till att forskaren ska inhämta data som kan leda till ett framträdande av 

en huvudangelägenhet och slutligen en kärnkategori som förklarar huvudangelägenheten. Detta 

görs genom en ständig växelverkan mellan urval, datainsamling och analys, för att slutligen nå 

mättnad.  

 

Den öppna fasen startade med att vi publicerade inlägg på våra sociala medier samt andra 

plattformar för att komma i kontakt med ungdomar intresserade av att delta i studien. Som 

tidigare nämnt fick vi nästintill endast tillgång till unga tjejer som ville delta och valde därför 

att enbart fokusera på tjejers tankar kring sex och samlevnad. Vid det första urvalet använde vi 

oss av maximal variation för att finna gemensamma mönster i utsagorna trots att ungdomarna 

skilde sig åt på vissa aspekter. Variationen innebar ålder och skolbakgrund, där det sistnämnda 

innefattade ungdomar från olika skolor, inriktningar samt ungdomar som valt att avsluta sin 

utbildning.  

 

När vi väl fått kontakt med ungdomar intresserade av att ställa upp, bestämdes tid och plats för 

intervjun. Det var ungdomarna själva som fick bestämma när och var intervjun skulle ske, detta 

för att de skulle känna sig bekväma i situationen. De flesta av intervjuerna hölls på caféer i stan 

som intervjupersonerna själva valt, men även i ett kontor på en ridskola.  I intervjuerna använde 

vi oss inte av några färdiga frågeställningar utan hade enbart teman (undervisning, relationer, 

internet och samhälle) att vända oss till som vägledning om intervjupersonen tystnade.  Dock 

använde vi oss av en inledande fråga för att få igång intervjupersonen, frågan var: vad tänker 

du på när du hör orden sex och samlevnad? Under intervjusituationerna använde vi oss inte av 

ett inspelningsinstrument utan vi antecknade vad som sades, detta då det är någonting som 

grundad teori förespråkar. Då vi var två stycken som genomförde samtliga intervjuer valde vi 

att dela upp det på så sätt att en av oss ledde intervjun och samtalade med intervjupersonen, 

medan den andra satt vid sidan av och antecknade vad som sades. Detta var någonting som vi 

förklarade för ungdomarna vid respektive intervjusituation, att en av oss var den som skulle 

intervjua och att den andra skulle vara passiv i samtalet och enbart föra anteckningar vid sidan 

av. Att vi var två stycken och kunde fokusera på olika aspekter av intervjun var någonting som 

vi upplevde som positivt i situationerna då det gjorde oss mer närvarande. Efter varje intervju 

satte vi oss på var sitt håll och skrev utförliga fältanteckningar kring det vi vid 

intervjusituationen uppmärksammat.  

 

Efter att vi genomfört intervjuer med fyra tjejer i olika åldrar samt skolbakgrund började vi den 

öppna kodningen. Detta då vi upplevde att vi fått tillräckligt med information för att kunna se 

en tydlig huvudangelägenhet gällande det övergripande som samtliga intervjuer kretsade kring, 

vilket vi valde att benämna som: var är de vuxnas ansvarstagande? Huvudangelägenheten 

uppdagades i och med att det i samtliga intervjuer var ett återkommande tema att det var svårt 

att prata med vuxna om sex- och samlevnadsfrågor. De unga tjejerna tolkade det som att vuxna 

undvek att tala om ämnet då det upplevdes som ett känsligt ämne. Med vuxna refererar vi till 

föräldrar samt lärare i respektive skola. Orsaken till att vi användande oss av ordet 

ansvarstagande i huvudangelägenheten syftar till att det återkommande uttrycktes en besvikelse 

över att vuxna undvek ämnet. Denna besvikelse relateras till att de önskade att fler vuxna hade 

vågat talat om ämnet så att de fått tillgång till mer kunskap om det. Detta tolkade vi som att 
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vuxna inte tog sitt ansvar, som antingen förälder eller lärare, att tala om de aspekter gällande 

ämnet som ungdomarna själva ansåg var viktiga. 

 

Kodningsprocessen började med att vi på var sitt håll gick igenom de fältanteckningar som 

datainsamlingen genererat, vilket sedan ledde oss in på diskussioner kring det vi kommit fram 

till. Vi försökte förstå vad det var som försiggick i materialet genom att vi ställde frågor till det, 

vad är det som händer här? Vad är det som sägs? Vilka indikatorer finns och hur kan de bilda 

kategorier? Genom att vi ständigt jämförde de fraser och ord som framkom i materialet kunde 

vi urskilja indikatorer som tillsammans bildade relevanta kategorier i relation till 

huvudangelägenheten. Jämförandet innebar att vi ett flertal gånger noggrant gick igenom data 

för att finna fraser och ord som upprepade sig, vilka i sin tur innebar ett framträdande av 

indikatorer som tillsammans kunde visa på relevanta kategorier. Med hjälp av detta jämförande 

av indikatorer (fraser och ord) kom vi fram till sju olika kategorier vilka var: praktisk erfarenhet, 

samtycke, internet, vänner, skam/skuld, ungdomsmottagningen och heteronormativ.  

 

Hur vi kom fram till de olika kategorierna förklaras i tabell 1 nedan genom att vi har satt ihop 

varje kategori med de indikatorer som legat till grund för den framtagna kategorin. Ett exempel 

var att det framgick i materialet att varken vuxna eller ungdomar vågar prata med varandra om 

ämnet sex och samlevnad, att det är pinsamt att gå till ungdomsmottagningen, att tjejer påverkar 

varandra negativt genom jämförelser, att många skäms över att tala om sex, att det är 

skuldbelagt med könssjukdomar och att tjejer inte vågar säga emot, vilket tillsammans blev de 

indikatorer som bildade kategorin skam/skuld. Orsaken till att dessa fraser blev till indikatorer 

var för att de upprepade gånger talades om i datainsamlingen och kunde därmed utgöra en av 

studiens kategorier. Kategorins namn (skam/skuld) framträdde utifrån dessa indikatorer då vi 

tolkade det som att alla ovanstående indikatorer påvisade känslor av skam och skuld.  

 

Efter att vi kommit fram till ett flertal kategorier påbörjade vi sökandet efter studiens 

kärnkategori, vilket är den viktigaste kategorin som huvudsakligen förklarar studiens 

huvudangelägenhet. Under denna process skrev vi båda två ner minnesanteckningar som vi 

ständigt jämförde med de kategorier och indikatorer som redan framkommit. Det framkom ett 

flertal kategorier som var potentiella kärnkategorier men efter ytterligare jämförande mellan 

indikatorerna, kategorierna och minnesanteckningarna kom vi slutligen fram till att studiens 

kärnkategori: ”ungdomars förmåga att ta eget ansvar”. Den formulerades på detta sätt då vi 

ansåg att det tydligt framkom i ungdomarnas utsagor att det var de själva som fick ta på sig 

ansvaret att ta reda på svar till de frågor de hade gällande ämnet sex och samlevnad. Antingen 

fick ungdomarna ta reda på det genom praktisk erfarenhet i form av sexuellt umgänge eller via 

internet, där de sökte efter information kring ämnet. En annan aspekt som indikerade på 

ungdomarnas ansvarstagande var att de fick hjälpa varandra inom vänskapskretsarna där de gav 

varandra tips och råd. Ungdomarna talade även om hur de själva fick ansvara för att uppsöka 

vuxna ifall de behövde hjälp, oftast tog de kontakt med ungdomsmottagningen eller andra 

vuxna i närheten men nästintill aldrig med sina egna föräldrar. I och med att vi hade funnit 

kärnkategorin (ungdomarnas förmåga att ta eget ansvar), vilket var ett svar på intresseområdets 

huvudangelägenhet (var är de vuxnas ansvarstagande?), upplevde vi oss mättade i den öppna 

fasen. Därmed gick vi vidare till den selektiva fasen för att göra ytterligare urval, datainsamling 

och kodning. 
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Tabell 1: kategorier och dess indikatorer 

 

 

3.4.2. Selektiva fasen  

 
Den selektiva fasen innebär att forskaren riktar datainsamling i syfte att stärka den tidigare 

framtagna kärnkategorin samt stärka kategorierna med relevanta egenskaper. Anledningen till 

fokuserandet syftar till att forskaren vill att kategorierna ska stärkas med ytterligare egenskaper 

för att vara säker på dess relevans i studien. Stärks inte kategorin kan det innebära att kategorin 

förlorar sin plats i studien och därmed faller bort.  

 

I den selektiva fasen användes ett teoretiskt urval, vilket till en början bestod av två unga tjejer. 

Detta då vi ansåg att intervjuer med dem skulle fördjupa vår förståelse kring ämnet med relevant 

fakta som kunde stärka kärnkategorin och kategorierna med egenskaper. Vi upplevde dock efter 

 

KATEGORIER 

 

 

INDIKATORER 

 

 

SAMTYCKE  

Kommunikation mellan parterna är viktigt, gränser sätts utefter erfarenhet, att det 

ska vara frivilligt är jätteviktigt, sex ska ske på bådas villkor, våga säga nej, säga 

nej utan att killen blir arg, tillit till varandra, förstå varandra, sexuellt våld, förstå 

varandra på rätt sätt, självlärt, lärt sig via UMO  

 

SKAM/SKULD  

Vuxna eller ungdomar vågar inte prata med varandra, pinsamt att gå till UM, tjejer 

ger varandra kroppskomplex och skam över sina kroppar, man ska inte skämmas 

men många gör det, skuldbelagt med könssjukdomar, tabu att gå och kolla sig, 

pratar hellre med någon man inte känner, tjejer ska också kunna ligga med fler, 

tjejer vågar inte säga emot, skam/skuld när vissa delar missas att informeras om 

inom undervisningen 

 

 

HETERONORM- 

ATIVITET  

Viktigt att alla läggningar accepteras, ingenting emot samkönade par, problem förut 

att förstå samkönade relationer men blev accepterande när en släkting gjort en 

könskorrigering men önskade att hon hade fått mer information kring det, många 

äldre förstår inte annat än heterosexualitet, saknas information om 

könsroller/genusroller/läggningar, svårt att förstå när man inte vet, diskuteras bara 

heteronormativt, säga ifrån när någon säger bög som skällsord, mer fokus på 

personlighet i stället för läggning, porr visar mannen som macho och en kvinna som 

bara ligger där 

 

VÄNNER 

Stöttar och hjälper varandra, både positiv och negativ påverkan, hur det går till, vad 

det är, att det är frivilligt, tjejer ger varandra kroppskomplex, information från 

kompisar, frågar varandra, agerar och vänder sig till ”storasystrar”, ger varandra 

tips och råd, det allmänna snacket 

 

INTERNET  

Pornografi, diskussionsforum, Facebook-grupper, tjejer lägger upp utmanande 

bilder för likes, Google, hat och missvisande information, lärdom om att det är 

frivilligt, media, inte tro på allt, pornografi leder till hårdhänta killar, machokillar, 

lärt sig från sociala medier, UMO  

 

PRAKTISK 

ERFARENHET  

 

Sex är skönt, pulla, knulla, suga, behöver inte innebära känslor, ska inte vara 

konstigt för en tjej att ha sex med fler, sex i kärleksrelationer är mer att älska än att 

ha sex, måste ta reda på själv hur man gör, mest är självlärt, kroppskontakt, lär sig 

att förstå varandra, respektera alla, lärt sig av egna erfarenheter, 

beroendeframkallande 

 

UM 

(ungdomsmottagning) 

Könssjukdomar, preventivmedel, att det ska vara frivilligt, fråga om sexrelaterade 

saker, gynekologiska undersökningar, UM ute på skolan, svarar på frågor, gav 

nummer till tjejjour, informerar, trivs med att gå till UM, till stor hjälp 
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att vi genomfört de två intervjuerna att vi inte kände oss tillräckligt mättade och valde därför 

att göra ytterligare ett teoretiskt urval där en till tjej intervjuades. I intervjuerna i den selektiva 

fasen utgick vi från de kategorier som tagits fram tidigare i den öppna fasen, vilka blev till olika 

teman som frågor ställdes kring under intervjusituationerna. Frågorna som ställdes var riktade 

i relation till vilket tema det handlade om, detta då syftet var att få en fördjupad kunskap om 

den information vi tidigare fått tagit del av. En fråga som ställdes i relation till kategorin 

samtycke var: hur tänker du kring samtycke och var har du lärt dig om det?  

 

Intervjuerna skedde även denna gång på ungdomarnas villkor relaterat till tid och plats, det var 

dem som bestämde var och när intervjuerna skulle äga rum med anledning av att ungdomarna 

skulle känna sig trygga och bekväma i situationen. De platser som intervjusituationerna ägde 

rum på var även denna gång på olika caféer. Även vid dessa intervjuer valde vi att inte använda 

oss av ett inspelningsinstrument och spela in intervjuerna, utan vi ville vara så närvarande som 

möjligt i samtalet och verkligen ta vara på det som sades där och då. Det faktum att vi var två 

stycken som deltog under intervjusituationerna innebar, som tidigare nämnt i den öppna fasen, 

att vi kunde fokusera på olika aspekter under intervjuerna. Den ena av oss var den som ledde 

intervjuerna och samtalade med intervjupersonen och den andra var i stället mer passiv och 

skrev ner anteckningar utifrån det som sades. Processen med fältanteckningar såg ut som i 

tidigare fas, att vi separat skrev ner utförliga fältanteckningar på var sitt håll för att inte kunna 

påverka varandra.  

 

När vi hade genomfört de två första intervjuerna tänkte vi vid första anblick att vi hade fått 

tillräckligt med relevant data för att påbörja kodningsprocessen. Processen startade med att vi 

gick igenom de fältanteckningar som datainsamling genererat samt de minnesanteckningar som 

processen innefattat, detta för att sedan gemensamt diskutera vad vi på var sitt håll uppdagat. 

Det uppdagades i diskussionerna att vi upplevde att vi behövde ta del av ytterligare information 

för att vi skulle kunna få den fördjupade förståelse studien kräver, vilket ledde till att vi valde 

att göra en tredje intervju. Vi upplevde efter den tredje intervjun att materialet vi fick tillgång 

till kändes som en upprepning av det vi redan tagit del av i tidigare intervjuer och att ingenting 

nytt framkom, vilket gjorde att vi kände oss nöjda och inte behövde utföra ytterligare intervjuer.  

 

Vi började efter den tredje intervjun om processen med att återigen gå igenom allt material som 

datainsamlingen genererat samt minnesanteckningarna, vilket gjorde att vi till slut kände att vi 

hade all den information vi behövde för att kunna se hur kärnkategorin stärktes genom att 

resterande kategorier fylldes med relevanta egenskaper. Vi gick igenom all data ett flertal 

gånger där vi jämförde indikatorer med varandra i syfte att det skulle uppdagas egenskaper som 

agerade stärkande för studiens kategorier. Genom detta jämförande upplevde vi till slut att 

namnen på två av kategorierna inte kändes helt anpassade till materialet och behövde 

formuleras om, vilka var kategorierna ”praktisk erfarenhet” och ”skam/skuld”. Vi valde då i 

stället att benämna kategorierna som: erfarenhet respektive skam, detta då vi upplevde att det 

talades om olika typer av erfarenhet och inte bara den praktiska samt att det nästan aldrig talades 

någonting om skuld. Hur vi kom fram till egenskaperna var genom att vi jämförde alla 

indikatorer med varandra för att nå ett begreppsliggörande som mer övergripande kunde 

förklara kategorins innebörd.  

 

Samtliga kategorier och dess egenskaper redogörs för i tabell 2 nedan, men kommer mer 

utförligt att redogöras för i resultatdelen. Ett exempel på hur egenskaperna uppdagades kan ses 

i relation till kategorin ”internet”, där egenskaperna ”sociala medier”, ”pornografi” och 

”sökmotorer” framkom. Formulerandet av egenskaperna syftar till att de kunde stryka kategorin 

och ge en övergripande bild över de indikatorer som framkommit ur data. Egenskapen sociala 
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medier uppdagades exempelvis genom de olika indikatorerna: diskussionsforum, Facebook-

grupper, inlägg på Facebook och Instagram, vilka tillsammans bildade samlingsnamnet 

(egenskapen) sociala medier. De ovannämnda indikatorerna kunde därmed tillsammans bilda 

egenskapen sociala medier, vilket i sin tur kunde förklara vad kategorin internet syftade till 

samt dess betydelse. En egenskap uppdagas därmed ur data i relation till den aktuella kategorin, 

där fokus är på att konkretisera kategorins betydelse i teorin med hjälp av relevanta indikatorer. 

Egenskaperna formulerades, precis som kategorierna, utifrån hur vi tolkade de indikatorerna 

som framkommit ur data.   

 

        Tabell 2: Kategorier och dess egenskaper  

 

KATEGORIER  EGENSKAPER  

SAMTYCKE Frivilligt, brister i praktiker och samma villkor  

SKAM Jämförelse och känsligt ämne 

HETERONORMATIVITET Upprätthållandet och motstånd 

VÄNNER Stöttning, ”storasyster” och gemensamt lärande 

INTERNET  Sociala medier, pornografi och sökmotorer 

ERFARENHET Relationer och det sexuella 

UM  Stöttepelare och hälsokontroll  

 

3.4.3. Teoretiska fasen  

 

Den teoretiska fasen innebär att forskaren riktar det teoretiska urvalet i syfte att datainsamling 

ska generera relationer mellan kategorierna, vilket sedan ska leda till att forskaren kan utveckla 

en fullständig teori kring ämnet.  

 

Det teoretiska urvalet bestod i denna fas till en början av två tjejer som vi tidigare intervjuat. 

Urvalet grundade sig i att tjejernas kunskaper kring ämnet ansågs vara av nytta för oss i 

förståelsen kring vilka relationer som fanns mellan studiens kategorier och som skulle leda oss 

till den fullständiga teorin. Vi valde att starta processen med att intervjua två av de unga tjejerna 

för att sedan göra ett ytterligare teoretiskt urval där vi höll en sista intervju. Genom att vi först 

genomförde två intervjuer innebar det att vi i den sista intervjun tydligare kunde fastställa de 

relationer som framkommit. Vi kände oss redan efter de två första intervjuerna i denna fas 

relativt mätta gällande relationerna men ville bekräfta det vi hade fått fram genom en ytterligare 

intervju. Det som sedan tydligt framkom i den sista intervjun var att aspekter upprepade sig och 

vi fick inte fram någonting nytt, därav kände vi en teoretisk mättnad och var redo att fastställa 

en teori.   

 

Innan intervjusituationerna satt vi oss ned med all data som studien genererat för att själva få 

en förståelse kring vilka relationer som fanns mellan kategorierna och hur detta kunde leda oss 

fram till en teori. Tack vare detta jämförande skapades hypoteser kring hur allt hängde samman, 

vilket sedan låg till grund för hur intervjusituationerna utspelade sig. Vi skapade en tabell där 

samtliga kategorier ställdes mot varandra där vi fick fram hypoteser kring hur alla kategorier 

förhöll sig till varandra utifrån den redan insamlade data, vilket innebar att vi fick en överblick 

kring hur allt relaterade till varandra. Ett exempel som uppdagades vara att kategorin ”vänner” 

och ”skam” var nära relaterade genom att det framkommit att vänner jämför sig med varandra 

och därmed leder till skamkänslor. Intervjuerna grundades sedan på dessa hypoteser kring 

relationerna, då frågorna som ställdes i intervjuerna grundade sig i vad vi redan funnit i data. 
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Vi började varje intervju med att låta de unga tjejerna kolla på en tankekarta som vi gjort kring 

studiens alla kategorier och dess egenskaper, detta för att låta dem själva relatera alla kategorier 

till varandra. Anledningen till detta var att vi ville låta dem visa för oss hur de ansåg att allt 

hängde samman, utan påverkan från oss. I samband med att vi visade tankekartan förklarade vi 

även för dem om den teorin som växt fram under studiens gång, detta för att se om de kände 

igen sig i det vi beskrev. Intervjuerna fortsatte sedan med att vi ställde frågor utifrån de 

hypoteser vi funnit kring relationerna för att fastställa om vi uppfattat data korrekt. Även denna 

gång bestämde tjejerna tid och plats för intervjuerna och de hölls på olika caféer och 

inspelningsinstrument användes ej, med anledning av att tjejerna skulle känna sig så bekväma 

som möjligt.    

 

Kodningsprocessen i denna fas påbörjades efter de två första intervjuerna genom att vi ställde 

de hypoteser vi fått fram kring relationerna i relation till ny insamlade data. Att ställa detta i 

relation till varandra innebar att vi kunde fastställa det vi redan fått fram, vilket skedde genom 

att tjejerna bekräftade våra hypoteser kring relationerna. Bekräftandet skedde med hjälp av de 

frågeställningar vi hade för att se om vi förstått tjejerna rätt, vilket också tydliggjordes när de 

själva fick visa på vilka relationer de såg mellan kategorierna. Hypoteserna om relationerna 

hade lika väl kunnat innebära ett avvisande om tjejerna inte upplevt att vi förstått dem korrekt.  

 

Vi ställde sedan det vi fått fram i intervjusituationerna i relation till studiens tidigare insamlade 

data och minnesanteckningar för att återigen försäkra oss om att vi förstått allt korrekt. Det 

skedde ett ständigt jämförande mellan fältanteckningar och minnesanteckningar fram tills att vi 

upplevde oss säkra på hur relationerna mellan kategorierna såg ut. När vi kände oss säkra på 

relationerna valde vi dock att göra ytterligare en intervju för att ännu en gång säkerställa att det 

vi fått fram ligger i linje med verkligheten. Eftersom att det som framkom i den sista intervjun 

enbart var ett upprepande av tidigare insamlade data upplevde vi oss fullständigt mättande och 

redo att fastställa studiens teori. Relationerna mellan kategorier uppdagades i data genom att vi 

såg mönster i hur de unga tjejerna omedvetet talade om ämnet på ett sätt som kopplade samman 

vissa kategorier med varandra. Ett exempel på detta var att när tjejerna talade om internet så 

kom de även in på aspekter som rör känslan av skam, exempelvis att det finns idealbilder på 

internet som kan leda till att en individ känner skam för att hen inte stämmer överens med 

idealet.  

 

3.5. Etik  
 
Inom samhällsvetenskaplig forskning finns det forskningsetiska principer som forskaren måste 

utgå ifrån, vilka är forskningskravet och individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002:5). 

Forskningskravet syftar till att forskning är viktigt för att kunna bedriva utvecklingen framåt 

gällande aspekter som rör samhället och dess medlemmar, där forskning kan användas som ett 

redskap för att utveckla eller fördjupa kunskap. Individskyddskravet syftar i stället till att 

samtliga individer som väljer att delta i en studie ska skyddas för att inte riskera att utsättas för 

varken psykisk eller fysisk skada, för att uppnå detta finns det fyra allmänna krav som forskaren 

måste förhålla sig till (Vetenskapsrådet, 2002:5-6). Informationskravet innebär att deltagare ska 

informeras om vad syftet med studien är och på vilka villkor som deltagandet sker på 

(Vetenskapsrådet, 2002:7). Samtyckeskravet innebär att samtycke för deltagande alltid måste 

ges innan deltagandet sker, att deltagaren när som helst kan avbryta sin medverkan utan att det 

innebär negativa följder såsom påtryckningar eller påverkansförsök (Vetenskapsrådet, 2002:9-

10). Konfidentialitetskravet innebär att deltagandet sker helt i enlighet konfidentialitet och 

anonymitet, att allt sker under sekretess och att utomstående inte överhuvudtaget ska kunna 

identifiera studiens medverkande (Vetenskapsrådet, 2002:12). Nyttjandekravet innebär att 
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materialet som deltagandet genererar enbart får användas i forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002:14). 

 

Vi har tydligt informerat ungdomarna som deltar i studien om vad studien handlar om och 

varför vi anser att det är en viktig undersökning att genomföra. Ungdomarna har informerats 

om att deltagandet sker helt frivilligt och att de därför när som helst kan välja att avbryta sin 

medverkan, detta utan att vara rädda för att känna att de gör oss besvikna eller riskerar 

påtryckningar. Vi har även informerat ungdomarna om att deltagandet sker enligt 

konfidentialitet och att utomstående inte kommer att kunna identifiera dem, detta genom att de 

kommer att vara helt anonyma i studien. För att det inte ska gå att identifiera ungdomarna har 

vi använt oss av siffror i stället för namn och inte nämnt vilken stad ungdomarna kommer ifrån. 

Då vi inte heller spelade in intervjuerna hade vi inte material som behövde raderas som kunde 

koppla ungdomarna till studien. All information gavs vid första kontakt via sociala medier, men 

innan varje intervjusituation har vi muntligen återigen informerat deltagarna om vilka 

rättigheter de har samt varför studien görs. Det är ungdomarna som valt plats för intervjuerna, 

detta för att de ska vara i en omgivning de känner sig bekväma och avslappnade i. Ungdomarna 

är samtliga över 15 år och vi behöver därför inte vårdnadshavares intyg, utan det är ungdomarna 

själva som väljer om de vill delta eller ej.  

 

Enligt Nygren (2019:32) är det av vikt att informera respondenter som ställer upp i en 

intervjustudie som kan tolkas som ett känsligt ämne, om var de kan vända sig för att få hjälp 

om det skulle uppstå obehagskänslor efter intervjusituationen. Ytterligare en aspekt som 

Nygren (2019:28-29) tar upp är att forskning som inte är av kvalitet är oetiskt, detta då det inte 

kommer bidra med någon värdefull information som kan vara av nytta för samhället eller 

respondenterna. Vi utgick därmed från tre kvalitetskriterier: transferability, confirmability och 

worthy topic. Kvalitetskriteriet ”transferability” handlar om att forskaren tydligt ska redogöra 

för det valda forskningsområdet genom detaljerade beskrivningar, detta för att läsaren ska få en 

förståelse för vad forskningsresultatet kan bidra med i liknande kontexter (Symon & Cassell, 

2012:207). ”Confirmability” är ett kvalitetskriterium som innebär att forskaren noggrant ska 

synliggöra hur processen med datainsamling och analysprocess har gått till, detta för att läsaren 

ska få en inblick i hur processen fram till resultatet har sett ut (Symon & Cassell, 2012:208). 

Kvalitetskriteriet ”worthy topic” innebär att forskningen grundar sig i ett personligt, teoretiskt 

eller samhälleligt intresse samt att forskningsresultatet eventuellt kan användas för att utmana 

tidigare antaganden som rör området (Symon & Cassell, 2012:211). 

 

Vi har vid mötet med ungdomarna informerat dem om var de kan vända sig efter intervjun om 

det skulle uppstå känslor som skapar obehag, detta då det är ett ämne som eventuellt skulle 

kunna väcka starka känslor hos individen. Utifrån kvalitetskriteriet ”transferability” har vi 

under forskningens skrivprocess strävat efter att vara så pass övertydliga som möjligt gällande 

vad forskningsområdet handlar om samt forskningsresultatet. Vi har även i relation till detta 

strävat efter att vara övertydliga med om hur hela forskningsprocessen har sett ut, för att vägleda 

läsaren genom studiens alla delar. Övertydligheten kan exempelvis ses genom användandet av 

korta citat från intervjusituationerna i relation till våra egna tydligare förklaringar kring vad det 

handlar om, vilket syftar till kvalitetskriteriet ”confirmability”. Det sista kvalitetskriteriet som 

vi valt är ”worthy topic” och detta har vi upprätthållit genom att vi grundat studiens 

intresseområde på att det finns både en samhällsrelevans och ett personligt intresse. Den 

samhälleliga relevansen syftar till att det finns stora luckor gällande ämnet då det i dagens 

samhälle ständigt talas om i media, det bör därför göras mer forskningsstudier för att skapa 

utvecklingsmöjligheter kring ämnet. Det personliga intresset grundar sig i att vi är två unga 

kvinnor som utfört studien och dessa frågor ligger oss varmt om hjärtat.  
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3.6. Begränsningar  
 
Det som hade kunnat begränsa oss i valet av grundad teori som metodansats skulle kunna 

kopplas till begreppen teoretisk känslighet och teoretiskt tempo. Teoretisk känslighet innebär 

att forskaren utvecklar ett förhållningssätt till data kring dess innebörd, vilket hjälper forskaren 

att rikta fokus mot det som är viktigt (Hartman, 2001:97). Detta syftar till det som ständigt 

återkommer inom grundad teori, att det är viktigt för forskaren att vara öppen mot data för att 

det ska kunna framträda en teori (Holton & Walsh, 2017:41). För att det ska leda till ett 

framträdande av en teori är det även av vikt att forskaren till viss mån utvecklat ett kreativt 

tänkande i relation till studiens tidsbegränsningar, detta för att kunna göra jämförelser som leder 

till en fördjupad förståelse för fenomenet (Hartman, 2001:100). Det kan exempelvis innebära 

att intresseområdet som undersöks är någonting som forskaren kan relatera till, vilket kan vara 

positivt i den bemärkelsen att forskaren då kan göra jämförelser och få flera idéer. Teoretiskt 

tempo syftar i stället till tidsaspekten i undersökningen, vilket relateras till forskarens 

egenskaper och rutin (Hartman, 2001:101). Det är viktigt att forskaren har i åtanke vilket tempo 

som undersökningen bör ha med hänsyn till sig själv som forskare, detta för att undvika att 

hamna i svackor som gör att forskningen försvåras (Hartman, 2001:102). 

 

Under studiens gång har vi ständigt försökt förhålla oss öppna till data och låta den tala till oss, 

detta är däremot någonting som skulle kunna vara svårt då vi inte är vana med att göra 

forskningsstudier. Vid studiens start var vi medvetna om vad vi hade för tankar gällande ämnet 

men det var någonting som vi medvetet försökte se bortom. Detta för att det inte skulle prägla 

data och resultatet som det senare skulle generera. Vi startade även den öppna fasen redan under 

studiens andra vecka utan att ha läst in oss på någon tidigare forskning eller teori för att kunna 

vara objektiva och låta mönster framträda. Att vi är två unga kvinnor som utfört studien var 

någonting som vi var medvetna om skulle kunna begränsa oss och det syntes tydligt gällande 

den aspekten att vi inte fick tillgång till killar villiga att delta i studien. Som vi tidigare nämnt 

under ”3.3.1. Urval” hade ett annat tillvägagångssätt, än att söka efter respondenter på sociala 

medier, kunnat resulterat i fler killar intresserade av att delta i studien. Anledningen till att vi 

ville komma igång så fort som möjligt syftar till den aspekt att vi var begränsade i tid och ville 

försäkra oss om att vi hade tillräckligt med tid för att det skulle kunna leda till en väl utformad 

teori. Att vi sedan är två energiska individer med en positiv inställning har varit till stor hjälp 

för att hålla motivationen uppe under studien.  

4. RESULTAT 
 
Under detta avsnitt kommer vi att redogöra för det resultat som studien genererat, den grundade 

teorin. Vi kommer till en början visa på studiens teoretiska modell för att vidare presentera 

modellens alla delar på ett mer djupgående sätt, vilka är kategorier, egenskaper och relationer. 

Det kommer att ske en växelverkan mellan citat från intervjuerna och våra egna reflektioner 

kring det, detta för att visa på hur teorin växt fram.  

 

4.1. Teoretisk modell  
 
Studiens teoretiska modell grundar sig i kärnkategorin: ungdomars förmåga att ta eget ansvar, 

med fokus på att besvara huvudangelägenheten: var är de vuxnas ansvarstagande? Besvarandet 

sker med hjälp av att samtliga kategorier som framkommit i studien upplevs vara av en 

stärkande karaktär för kärnkategorin. Kategorierna benämns som: samtycke, skam, 
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heteronormativitet, vänner, internet, erfarenhet och UM, där samtliga innefattar aspekter kring 

var och vad ungdomar inhämtar kunskap om ämnet sex och samlevnad. Kategorierna har stärkts 

med egenskaper och relationer, vilket kommer att redogöras för under nästkommande avsnitt. 

Kategorierna förhåller sig inte enbart till kärnkategorin utan samtliga kategorier relateras även 

till varandra.  

 

Figur 1: vår teoretiska modell   

 

4.1.1. Kärnkategorin  

 
Studiens kärnkategori är som tidigare nämnt: ungdomars förmåga att ta eget ansvar, vilket blir 

ett besvarande av den huvudangelägenhet som har framträtt ur data. Formulerandet av 

kärnkategorin skedde i relation till ungdomarnas utsagor, där det tydligt framkom att 

ungdomarna själva fick ta på sig ansvaret att söka efter svar på de frågor de hade om sex och 

samlevnad. Detta innebar att kunskapen som ungdomar besitter om ämnet relateras till huruvida 

de har ett intresse för ämnet eller ej, där ett intresse innebar att ungdomar själva tog på sig 

ansvaret för att utveckla sina kunskaper. I och med att ungdomarna fick ta eget ansvar i sitt 

lärande blev det ett svar på den huvudangelägenheten som vi formulerat som var är de vuxnas 

ansvarstagande?  

 

Det var ett flertal utsagor från ungdomarna som indikerade på det egna ansvaret, vilka 

exempelvis löd: ”jag har lärt mig det mesta på egenhand”, ”ingen vuxen som hjälper en, endast 

ett fåtal”, ”det mesta är självlärt” och ”måste ta reda på själv hur man gör”. Vi tolkade dessa 

utsagor på så vis att ungdomarna själva fick uppsöka vuxna om de hade frågor kring ämnet sex-

och samlevnad, att det inte var någon vuxen som tog initiativet till att tala om ämnet. Att 

ungdomarna i sina utsagor uttalar att det mesta är självlärt eller att de måste ta reda på själva 

hur det går till tolkar vi som att det finns brister i dialoger kring ämnet mellan ungdomar och 

vuxna. Detta var någonting som genomsyrade intervjuerna med de unga tjejerna och därmed 

låg till grund för formuleringen av kärnkategorin. Däremot var det en av intervjupersonerna 

som inte behövde ta eget ansvar för sitt lärande om ämnet, detta då hon hade en mamma som 

redan från tidig ålder samtalat med henne om frågor rörande sex och samlevnad. Att dialogen 

mellan henne och hennes mamma påbörjats redan som ung är någonting som lett till att hon 

idag har god kunskap om ämnet och lättare att hantera frågor kring det. När hon berättade om 
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förmåga 

att ta eget 
ansvar

Vänner

Samtycke

Heteronormativ

UM
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Erfarenhet

Internet
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detta framkom det att hon upplever det som någonting ovanligt då många av hennes vänner 

söker sig till hennes mamma i rådgivande syfte. Detta tolkar vi som någonting som styrker 

innebörden kring att vuxna har ett ansvar kring att föra en dialog med ungdomar om ämnet i 

förebyggande syfte. Vi ser alltså detta som en aspekt som stärker vår kärnkategori då hon är 

den enda som inte har behövt ta ett eget ansvar att lära sig, då hon haft en mamma som 

informerat henne om viktiga aspekter kring ämnet. Kärnkategorin stärks även genom de 

resterande kategorierna, som tas upp nedan, genom att alla kategorier är tydligt sammanlänkade 

med ungdomarnas förmåga att ta eget ansvar.  

 

4.2. Kategorier och dess egenskaper  
 

Denna del innefattar en redogörelse för studiens samtliga kategorier och vilka egenskaper som 

de grundar sig på. Kategorierna är uppdelade i underrubriker där respektive kategori redogörs 

för i relation till både kärnkategorin och dess egenskaper. Vi kommer enbart att använda oss av 

de mest övergripande utsagorna i relation till respektive kategori, detta då samtliga intervjuer 

har berört liknande aspekter där vissa utsagor är mer beskrivande än andra.  

 

4.2.1.  Samtycke  

 
Kategorin samtycke syftar till att ungdomarna i sina utsagor ett flertal gånger refererade till 

aspekter som rör detta viktiga ämne. Att samtycke är ett viktigt ämne är någonting som 

ungdomarna själva uttryckt under intervjusituationerna. De nämner att de till största del fått lära 

sig om dess innebörd på egen hand men att UM även har bidragit med betydelsefull information. 

I intervju 6 nämns det gällande samtycke: ”det är det viktigaste i allt och allt annat än ett ja är 

ett nej”. Att allt annat än ett ja är ett nej är någonting som framkommit under majoriteten av 

intervjuerna med tjejerna. De egenskaper som framkom i relation till kategorin samtycke var: 

frivilligt, samma villkor och brister i praktiken.  

 

Egenskapen samma villkor handlar om att ungdomarna i samtalen kring samtycke relaterade 

till att allt som sker i diverse situationer måste ske på samma villkor för de inblandade. Det 

syftar till att relationer ska präglas av att båda parter har samma förutsättningar vad gäller såväl 

det sexuella som andra aspekter. En uttalande om samma villkor var:  

 

Sex måste ske på bådas villkor och det ska vara lika för båda parter, båda ska få 

njutning. Det handlar om att man känner tillit till varandra. – Intervju 3, 18 år  

 

Intervjupersonen belyser med detta uttalande vikten av att sexuella relationer ska innefatta 

njutning för båda parter, vilket sker genom att de inblandade känner tillit till varandra. Att detta 

uttalades tolkade vi som att det inte alltid sker på samma villkor, utan att ungdomarna hade 

varit med om situationer där den andra parten enbart fokuserade på sin egen njutning.   

 

Egenskapen frivilligt syftar till att ungdomarna i sina utsagor nämner att allt ska vara frivilligt 

i alla situationer som individen stöter på i vardagen. Att en individ aldrig ska behöva gå med 

på att göra någonting som hen inte vill oavsett vad det handlar om. En utsaga kring detta löd:  

 

Det ska vara frivilligt! Det gäller allt, inte bara samlag utan även en kyss, en kram 

eller vad som helst. Man ska acceptera om någon inte vill men det är inte alltid så, 

det är inte alltid frivilligt. – Intervju 5, 15 år  
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Det som uttalades i den femte intervjun var att allt ska vara frivilligt i alla aspekter och att detta 

ska accepteras, men att det inte alltid är någonting som fungerar i praktiken. Uttalandet påvisar 

vikten av att individer har rätt till att säga ifrån om det är någonting hen inte vill. Eftersom att 

detta inte fungerar i praktiken leder det oss in på den tredje egenskapen relaterat till samtycke: 

brister i praktiken. Brister i praktiken syftar till att ett nej inte alltid är ett nej, utan att det i 

intervjuerna framkommit att det finns situationer där det brister. Utsagorna syftar till ett 

belysande kring att tjat är någonting som återkommer i diverse situationer, i hopp om att ett nej 

ska leda till ett ja. Ett uttalande som påvisar detta är:  

 

Vissa tjatar för att ett nej ska bli ett ja, mest killar som tjatar men säkert tjejer också. 

Killar kan typ säga ”snälla” för att de vill att man ska ändra sig om man sagt nej. – 

Intervju 5, 15 år   

 

I uttalandet ovan nämns det att det finns individer som hoppas på att tjat ska leda till att en 

individ ändrar sig och till slut ska gå med på det som det tjatas om. Vilket även påvisas i ett 

uttalande i intervju 7: ”man kanske orkar säga nej ett tag men ger sig till slut för man orkar inte 

säga nej längre”.  De båda uttalandena visar på att ett nej inte alltid accepteras utan att det finns 

de individer som tjatar tills de får som de vill, vilket alla inte orkar stå emot.  

 

De tre olika egenskaperna: samma villkor, frivilligt och brister i praktiken, är det som framkom 

i data när ungdomarna talade om samtycke. Det mesta som de unga tjejerna kan om samtycke 

har de fått tagit reda på själva, detta då det nästan inte är någon vuxen som talar om ämnet med 

dem. Ungdomarna har därmed själva fått ta på sig ansvaret över att lära sig om vad samtycke 

innebär och att det handlar om aspekter som att allt som sker ska vara frivilligt och på samma 

villkor. Att det sedan framkommer i utsagorna att det finns tydliga brister i praktiken gällande 

samtycke tolkar vi som att det krävs att ungdomarna får tillgång till mer information om ämnet. 

 

4.2.2. Skam   

 
Någonting som tydligt framkom under studien var den skam som kretsade kring ämnet sex och 

samlevnad, det kunde innebära skam över allt från relationer till kroppsliga attribut. De unga 

tjejerna upplevde att det fanns förväntningar kring både utseende och beteende, uppfylldes inte 

dessa förväntningar blev skammen framträdande. Kategorin skam innefattar två egenskaper 

som tillsammans redogör för vad skam menas med i relation till det som har framkommit ur 

data, egenskaperna var jämförelser och känsligt ämne. 

 

Egenskapen jämförelser menas med att ungdomar har en tendens att kontinuerligt jämföra sig 

med varandra. Det kan handla om att de jämför allt från erfarenheter till kroppsliga attribut, där 

den andre oftast har det mer åtråvärda. De flesta som vi har intervjuat är väl medvetna om 

skammen och att det är någonting som inte borde behöva erfaras, detta då alla bör acceptera 

varandra precis som de är. Ett citat kring jämförelser:  

 

Jag har aldrig skämts över min kropp, jag är jag och det kan jag inte göra någonting 

åt. Men jag tror däremot att jag är en av få som inte skäms för de flesta tjejer jämför 

sig mellan varandra, det kan handla om utseende och vilka kläder en annan har. – 

Intervju 5, 15 år  

 

Här förklarar intervjupersonen att hon inte skäms över sin kropp men hon vet att känslan av 

skam är vanligt förekommande då många av hennes vänner jämför sig med varandra eller andra. 

Det som även framgår i citatet ovan är att det framförallt är tjejer som jämför sig med varandra 
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när det kommer till både kroppsliga attribut eller vad en person äger och har på sig. Ett 

ytterligare citat om egenskapen jämförelse löd: 

 

Jag kan mycket om ämnet sex och andra mindre, vilket kan leda till att vissa kan 

tycka att det är skämmigt för att den inte kan lika mycket som mig. […] Sen tror 

jag att man jämför sig hela tiden med andra oavsett om det är ens bästa vän eller 

främling, t ex. Att man jämför sin kropp med andra i omklädningsrummet. – 

Intervju 10, 18 år  

 

I detta citat redogör intervjupersonen att det hela tiden sker ett jämförande oavsett om det är 

medvetet eller inte. Det kan handla om allt från erfarenheter av sex till utseenden och 

jämförandet sker oavsett om det är ens bästa vän eller en främling. Det som därmed går att tolka 

utifrån citatet är att jämförandet är någonting som sker dagligen både medvetet och omedvetet.  

 

En annan egenskap som relaterar till kategorin skam var: känsligt ämne, vilket innebär att ämnet 

sex och samlevnad i sig kan vara jobbigt att tala om då det kan ses som intimt och personligt. I 

och med att ämnet kan ses som intimt och personligt kan det resultera i att många helst undviker 

att samtala om det. Det som däremot framkommit ur data är att de flesta unga tjejer som vi 

intervjuat inte anser att ämnet är jobbigt att tala om men att det finns många andra som helst 

undviker att tala om ämnet, inte minst med sina föräldrar. Ett uttalande om detta:  

 

Jag tycker inte att man ska skämmas men jag vet att det är många som inte pratar 

om ämnet sex och samlevnad för att de tycker att det är skämmigt och pinsamt. Jag 

vet också att det är många som inte vågar eller vill prata med sina föräldrar för att 

det är skämmigt. – Intervju 6, 18 år  

 

Tjejen i intervju 6, vilket också är den tjej vars mamma som har tagit ansvar och talat om ämnet, 

redogör för hur hennes vänner kan uppfatta ämnet som känsligt och pinsamt att tala om. Det 

som även går att tolka utifrån det som nämns ovan är att många unga tjejer upplever ämnet som 

intimt och jobbigt att tala om med sina föräldrar. Detta då det uppfattas som pinsamt att tala om 

sex och samlevnad, vilket troligtvis är resultatet av att föräldern inte normaliserat ämnet 

tidigare.  

 

Kategorin skam tillsammans med dess egenskaper kan relateras till kärnkategorin, ungdomars 

förmåga att ta eget ansvar, då det framkom att det var ungdomarnas eget ansvar att förebygga 

och hantera skammen. Detta skulle kunna tolkas som ett resultat av att vuxna inte tar sitt ansvar 

att tala om viktiga aspekter kring ämnet, vilket skulle kunna vara förebyggande för att minska 

risken att ungdomarna ska uppleva skamkänslor. 

 

4.2.3. Heteronormativitet    

 
Ett återkommande tema som uppdagades ur data var att de unga tjejerna upplevde att det fanns 

tydliga normer kring sexualitet och könsroller. De menade på att det i en väldigt liten 

utsträckning talades om andra sexualiteter än heterosexualitet samt att undervisningen endast 

nämnde de stereotypiska könsrollerna. Trots att det talades lite om ämnet var de unga tjejerna 

väl medvetna och accepterande gällande olika sexualiteter och könsroller. Då det 

återkommande uppdagades att det fanns brister i dialogen kring olika sexualiteter och andra 

könsroller än man och kvinna blev heteronormativitet som kategori framträdande. De 

egenskaper som uppdagades i och med kategorin heteronormativitet var: upprätthållande och 

motstånd.  
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Egenskapen upprätthållande syftar till att förklara den del i heteronormativiteten där människor 

upprätthåller de normer som finns om att heterosexualitet är det ”rätta”. Upprätthållandet som 

uppdagats under datainsamlingen har för mestadels inneburit bristerna i kommunikationen 

mellan ungdomarna och föräldrarna, men även hur eller om det talas någonting om ämnet i 

undervisningen. Ett citat gällande upprätthållande:  

 

Vi hade nästintill ingen sex- och samlevnadsundervisning och när vi väl hade det 

var det snarare fokus på sex och ingenting om samlevnad, delar som könsnormer, 

genus och andra läggningar än heterosexualitet saknades... – Intervju 1, 17 år  

 

Det som framgår i det ovannämnda citatet är att det finns tydliga brister i undervisningen, där 

samlevnads delen inte understryks på samma sätt som sex. Hon belyser bristerna i 

undervisningen genom att ta upp sådant som det bör pratas mer om såsom könsnormer, genus 

och andra läggningar än heterosexualitet. Detta tydliggjordes även i andra intervjusituationer, 

där de förklarade att det enda som togs upp i samband med undervisningen var relaterat till sex 

i relation till man och kvinna. Bristerna i undervisningen leder till ett upprätthållande av de 

normer som redan finns om att heterosexualitet är det naturliga och ”rätta”. Det som därmed 

agerar upprätthållande av normen är att när det väl talas om ämnet sex och samlevnad läggs 

fokus på den heterosexuella aspekten där en man och en kvinna är i fokus.  

 

En annan egenskap som uppdagades i och med kategorin heteronormativitet var motstånd, detta 

då det som ovan nämnts kring upprätthållandet även har ett motstånd i form av de unga tjejerna. 

Upprätthållandet är någonting som sker till största del av de vuxna genom att de inte talar om 

ämnet eller glömmer bort viktiga aspekter, men den kan även upprätthållas av andra ungdomar 

som har en mer negativ inställning till andra sexualiteter. Men som vi tolkat det utifrån den data 

vi samlat in är de unga tjejerna väldigt accepterande när det kommer till frågan om olika 

sexualiteter och anser att detta är någonting som det måste arbetas mer med. Därför skulle de 

unga tjejernas positiva attityd kunna tolkas som ett motstånd till upprätthållandet av de 

påtvingande normerna kring sexualiteter och könsroller. Ett uttalande gällande egenskapen 

motstånd löd:  

 

Andra sexuella läggningar än heterosexualitet är någonting som inte påverkar mig 

alls. Du kan vara homo, hetero, bi, trans vad som helst för det enda jag bryr mig om 

är din personlighet. Detta tycker jag är någonting som faller inom ramen för både 

sex och samlevnad då alla ska få välja själva vilka dem vill ha sex eller leva med. 

– Intervju 4, 18 år  

 

Här nämner en av tjejerna hur viktigt det är att acceptera alla, vilket även var ett återkommande 

tema under intervjuerna, att det viktigaste inte är vilken sexualitet en individ har utan 

personligheten. Hon understryker även innebörden av att alla ska få ha sex eller leva med vem 

som helst, oavsett om personen är transsexuell eller bisexuell. Detta är någonting som vi tolkar 

som ett motstånd mot de normer som finns kring sexualitet och könsroller. Ett annat citat som 

visar på de könsroller som finns är från intervju 10: ”Jag tycker att alla ska få ligga med hur 

många man vill, men jag vet vissa tjejer som inte vågar ha sex med flera bara för att de kan bli 

kallade för slampa av andra tjejer och killar”. Här berättar en av tjejerna att det är vanligt 

förekommande att tjejer uppfattas annorlunda om de har sexuellt umgänge med flera personer. 

De blir kallade för skällsordet slampa om de inte handlar i enlighet med de förväntningar som 

finns på könsrollen kvinna, vilket i detta fall innebär antalet sexuella interaktioner. Då 
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intervjupersonen inte handlar i enlighet med de förväntningar som finns på kön gällande 

sexuellt umgänge blir detta ett motstånd mot heteronormativiteten.   

 

Heteronormativitet i relation till kärnkategorin, ungdomars förmåga att ta eget ansvar, kan 

förstås som att ungdomarna själva har fått ansvara för att lära sig om ämnet och att acceptera 

alla människor oavsett sexualitet eller kön. Konsekvenserna av att ungdomarna själva har fått 

ta ansvar att ta reda på information om allt utöver heterosexualitet, såsom transsexualitet och 

homosexualitet, kan resultera i att de skapar en negativ bild av individer med andra läggningar 

än heterosexuell. Hade ungdomarna i stället fått lära sig att acceptera alla människor oavsett 

könsidentitet eller sexualitet hade det minskat risken att ungdomarna skapat en negativ 

uppfattning av allt utöver heteronormativiteten. 

 

4.2.4. Vänner   

 
En kategori som tydligt framkom i data var kategorin: vänner, vilket vi i ett senare skede i 

studien fyllde med egenskaperna: storasyster, gemensamt lärande och stöttning. Kategorin 

syftar till att det under studiens gång tydligt framkom att ungdomarna talar mycket med 

varandra om aspekter som rör ämnet, att de gör detta i större utsträckning än att tala med någon 

vuxen. Kategorin är därmed tydligt sammanlänkad med kärnkategorin, detta då vi tolkat det 

som att ungdomarna tillsammans ger varandra kunskap och insikter om frågor som rör sex och 

samlevnad. Formulerandet av egenskaperna syftar till att belysa vad utsagorna refererade till 

när det talades om ungdomarnas vänner.  

 

Egenskapen storasyster syftar till att ett flertal av de unga tjejerna under intervjuerna nämnde 

att de antingen har fått agera storasyster åt någon yngre vän eller att de själva kunde vända sig 

till någon äldre och be om tips och råd. Det första mötet med egenskapen storasyster var i 

studiens andra intervju där respondenten uttalade:  

 

Får ibland agera storasyster åt yngre vänner, det brukar vara frågor om sex. Får rätt 

många frågor som storasyster ändå. Brukar alltid vara tydlig med att säga att det 

ska vara frivilligt. – Intervju 2, 15 år  

 

Det framkommer tydligt i och med detta uttalande att denna tjej får många frågor från yngre 

tjejer gällande aspekter som rör sex. Hon upplever att hon får agera storasyster åt yngre vänner 

som inte har erfarit lika mycket än och att de därför ber henne om tips och råd om hur de ska 

göra. Det var i detta uttalande som vi fick vårt första möte med uttrycket storasyster och då det 

försatte att dyka upp i ytterligare datainsamling ansåg vi det som en relevant egenskap. Ett annat 

uttalande som refererar till storasyster var:  

 

Har en äldre vän som är som en storasyster som jag kan vända mig till och prata 

med om det är någonting, som stöttar mig och ger mig råd. Det är henne jag vänder 

mig till om jag behöver tips och råd men ibland hänvisar hon mig till UM i stället. 

– Intervju 7, 17 år  

 

I detta uttalande är det i stället tjejen som vi har intervjuat som belyser att hon brukar vända sig 

till vänner som är äldre för att ställa frågor och be om råd. Den äldre vännen, storasystern, 

stöttar henne och ger henne tips krig de frågor som hon har, men kan även i vissa fall hänvisa 

till UM.  
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Egenskapen gemensamt lärande syftar till att det i utsagorna framkom att de unga tjejerna 

pratade med varandra sinsemellan gällande tips och råd. Då tjejerna till största del fått ta eget 

ansvar att lära sig om ämnet innebär det att de talar och diskuterar med varandra i 

vänskapskretsarna om det är någonting de undrar över. Detta leder till att de unga tjejerna 

gemensamt lär varandra om ämnet sex och samlevnad och har därför ett stort inflytande på 

varandra. Ett uttalande som styrker detta är:  

 

Vi frågar om man varit med om någonting och det gör vi för att vi vill lära oss av 

varandra. Vi pratar mycket med varandra om exempelvis våra erfarenheter och 

relationer, mest för att det är intressant. - Intervju 5, 15 år  

 

Detta visar tydligt på att det syftar till ett gemensamt lärande, att den intervjuade tjejen uttrycker 

sig med att säga att de vill lära sig av varandra. Att vännerna faktiskt vill lära sig av varandra 

hänger, utifrån vår tolkning, ihop med att ämnet upplevs vara intressant. Om de unga tjejerna 

inte hade upplevt att det var intressant att tala med varandra om frågor som rör sex och 

samlevnad hade de förmodligen inte gjort det, det hade då inte lett till ett gemensamt lärande.  

 

Den sista egenskapen som framkom i samband med att det talades om vänner var egenskapen: 

stöttning. Stöttning syftar till att de unga tjejerna ansåg att det hade varandra om det var 

någonting som de mådde dåligt eller undrade över. I intervju 7 uttryckte intervjupersonen: ”det 

känns tryggt att tala med vänner, vi stöttar varandra i det man går igenom”. Uttalandet tyder på 

att hon kände sig trygg med att prata med sina vänner om ämnet samt att hon och hennes vänner 

ställer upp för varandra när det behövs, detta var någonting som återkom i samtliga intervjuer.   

 

Egenskaperna: storasyster, gemensamt lärande och stöttning är därmed det som innefattas i 

kategorin vänner. De tre egenskaperna tillsammans syftar till hur ungdomar lär sig om frågor 

som rör sex och samlevnad, att de unga tjejerna själva ansvarar för att lära sig om ämnet vilket 

de gör i relation till sina vänner. Kategorin vänner är alltså, som tidigare nämnt, sammankopplat 

till hur ungdomarna tar ansvar för sitt eget lärande då de samtalar och diskuterar med varandra 

om ämnet, agerar storasyster eller stöttar varandra om aspekter som rör sex och samlevnad.  

 

4.2.5. Internet 

 
Att ungdomarna vänder sig till internet för att få tag på information om ämnet sex och 

samlevnad kan relateras till kärnkategorin, detta då det är ungdomarna själva som ansvarar för 

vad de söker efter kring ämnet. Kategorin syftar till att ungdomarna samtalar och diskuterar 

med såväl vänner som med främlingar eller bekanta på internet samt att de söker efter 

information om ämnet sex och samlevnad. Kategorin internet innebär även ett användande av 

sociala medier och konsumerande av pornografi där båda delarna kan innebära positiva och 

negativa konsekvenser. Dessa aspekter ligger till grund för de egenskaper som framkom i 

relation till kategorin internet, vilka är: sökmotorer, sociala medier och pornografi.  

 

Egenskapen sökmotorer syftar till att ungdomarna vänder sig till diverse webbsidor på internet 

för att inhämta kunskap om frågor som de har gällande ämnet. Det handlar om allt från att söka 

på UMO:s hemsida till att söka efter videoklipp på Youtube som kan informera eller besvara 

frågor om ämnet. Det framkommer även att ungdomarna söker efter information som rör 

sexuella våldsbrott och hur debatterna i relation till detta ter sig gällande samtyckeslagen. Dock 

nämner en av tjejerna en nackdel med att vända sig till internet: 
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Internet är bra för att söka efter information och få tips och råd, men det kan också 

ge mycket fel information och man ska därför inte alltid tro på allt man läser. – 

Intervju 2, 15 år  

 

Detta uttalande syftar till att sökmotorer på internet är bra att vända sig till för att ta reda på 

information, men att det inte alltid går att lita på vad som står på internet. Vi tolkar det som att 

uttalandet syftar till att det i vissa fall är viktigt att vara kritisk till det som står och inte helt 

förlita sig på det. 

 

Under intervjuerna refererades det återkommande till sociala medier, såsom Facebook, 

Instagram och diverse diskussionsforum, därför valde vi att formulera en egenskap: sociala 

medier. Egenskapen syftar till att ungdomarna använder sig av olika typer av sociala medier för 

att söka efter information eller samtala om ämnet. Det kan även handla om att ungdomarna 

exempelvis deltar i diskussioner rörande sex och samlevnad på Facebook eller att de söker sig 

till diskussionsforum för att söka efter information kring frågor de har. Ett uttalande kring detta 

löd: 

 

Det finns många Facebook-grupper där det förs diskussioner, exempelvis om 

samtyckeslagen. Det är intressant för att det finns så många olika perspektiv i 

grupperna vilket gör att det ofta blir diskussioner om ämnet. – Intervju 7, 17 år  

 

Det framkommer tydligt i utsagan ovan att det diskuteras i grupper på Facebook om aspekter 

som rör sex och samlevnad, att detta är intressant då det ger en tillgång till information och 

åsikter från många olika perspektiv. Att söka sig till dessa grupper innebär därmed att ungdomar 

får ta del av ett större perspektiv om ämnet.  

 

Den sista egenskapen som framkom i relation till internet var: pornografi. Detta var någonting 

som togs upp i de flesta intervjuer och utsagorna om ämnet handlade både om positiva och 

negativa aspekter. Det framkom även att ungdomarna upplevde att det fanns skillnader mellan 

tjejer och killar i hur konsumerandet av pornografi såg ut, att killar kollar mer än tjejer och av 

andra anledningar. Intervjupersonen under intervju 5 uttalade gällande detta att: ”det är 

skillnader mellan tjejer och killar, de få tjejer jag vet kollar eller har kollat gör det ensamma för 

att lära sig själv medan killar kollar tillsammans och kan göra det lite var som helst som en kul 

grej”. Att det upplevs finnas skillnader mellan könen i hur konsumerandet av pornografi är 

någonting som framgår med detta uttalande, att konsumerandet verkar se annorlunda ut i 

relation till kön. Det som även talats om är att det upplevs som att killar blir påverkade av 

pornografin i den mån att det har en inverkan på deras beteende, vilket uttalats: 

 

Känns som att killar blir mer macho på grund av porren och att de typ skryter om 

att de har fått tjejer att komma. Men porren gör att de blir mer hårdhänta, de smiskar 

och stryper tjejer och vissa vågar ju inte säga emot. – Intervju 4, 18 år  

 

Det upplevs alltså som att killar får ett förändrat beteende för att de konsumerar pornografi, att 

de blir mer hårdhänta mot tjejer och att vissa tjejer då inte vågar säga ifrån om de inte vill. Vi 

tolkar det därmed som att den information som ungdomar får på internet genom pornografin 

verkar få negativa följder. Att konsumerandet av pornografi leder till en syn om hur sexuella 

akter bör se ut och vilka förväntningar som finns kring könsaspekter, vilket sedan inte stämmer 

överens med verkligheten.  
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Sammanfattningsvis är internet en viktig källa till hur ungdomar lär sig om sex och samlevnad 

genom att de aktivt söker efter information på internet eller samtalar med varandra om det via 

sociala medier. Att ungdomarna använder sig av internet som en kunskapskälla blir som en 

faktor till hur de själva ansvarar för att lära sig, men att det även är av vikt att individen förstår 

att allt som står på internet inte är sant. Den aspekten gällande att ungdomar konsumerar 

pornografi på internet påvisar i stället på en rad negativa aspekter, att det framkommit att killar 

beter sig annorlunda i relation till pornografin. Detta är en allvarlig nackdel med internets 

inverkan på ungdomar och vi upplever att det därför känns mer viktigt än någonsin att vuxna 

faktiskt börjar ansvara för att tilldela ungdomar i sin närhet relevant kunskap om hur 

verkligheten ser ut.   

 

4.2.6. Erfarenhet  

 
Kategorin erfarenhet syftar till att det framkommit att ungdomarna lär sig om aspekter som rör 

sex och samlevnad i relation till vad de har för erfarenhet. Det handlar om att beroende på vad 

ungdomarna erfarit och upplevt kommer det att påverka dem i deras tankar och beteende. Att 

ungdomarna lär sig genom erfarenheter är starkt förknippad med studiens kärnkategori: 

ungdomars förmåga att ta eget ansvar. Detta då det egna ansvaret styr vad det är som de unga 

tjejerna upplever och får erfarenhet av. De egenskaper som uppdagades i relation till erfarenhet 

var: det sexuella och relationer, detta då det var dessa former av erfarenhet som ungdomarna i 

sina utsagor relaterade till.  

 

Egenskapen det sexuella syftar till att ungdomarna talat om att de genom sina sexuella 

erfarenheter har lärt sig vad de tycker om samt var deras gränser går. Erfarenheterna har även 

givit dem kunskap om vad sexuella relationer innebär och därmed legat till grund för hur de ser 

på sex. Ett uttalande kring det sexuella löd:  

 

Jag har lärt mig det mesta på egenhand eller genom fysisk kontakt med min partner, 

vilket lett till att jag har kunnat sätta gränser. När jag tänker på sex är samlag det 

första jag tänker på men även typ pulla och suga. – Intervju 2, 15 år  

 

Uttalandet från intervjupersonen syftat till att hon utifrån sina erfarenheter har lärt sig hur hon 

ser på sex och vad det innebär, men det har även gett henne en insikt i var hennes gränser går. 

Det framkommer även att hon i och med de erfarenheter hon har om det sexuella lärt sig om 

ämnet sex och samlevnad. 

 

Egenskapen relationer syftar till att ungdomarna har lärt sig om såväl vänskapsrelationer som 

kärleksrelationer i relation till vad de har erfarit. Det handlar om att erfarenheter av diverse 

relationer har påverkat dem i vilka relationer de söker sig till samt hur de själva är och beter sig 

i olika relationer. Det som framkom var att om de exempelvis hade haft en dålig 

vänskapsrelation tidigare som präglats av osämja så nämnde de att de idag kan läsa av tecken 

som indikerar på en likande negativ relation. Det uttalades även att ungdomarna lärt sig av sina 

tidigare kärleksförhållanden om hur de vill att förhållanden ska vara eller inte vara:  

 

Första relationen är till stor hjälp, man vet inte hur man ska reagerar i början men 

efter flera relationer kommer man till slut veta bättre om hur man kommer reagera 

och hur man ska hantera det. – Intervju 7, 17 år  

 

Intervjupersonen antyder alltså att erfarenheten av kärleksrelationer är det som gjort att hon vet 

hur faktorer kring det ska hanteras idag. Erfarenheten leder till att hon vet hur hon kommer att 
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reagera i situationer då hon tidigare upplevt det, vilket gör att det blir enklare att hantera. Detta 

är någonting vi tolkar som att individen blir mer trygg i relationer på grund av att individen har 

erfarenhet om det.  

 

Erfarenheten av det sexuella och relationerna ligger till grund för vad de unga tjejerna vet om 

respektive egenskap. Det innebär att beroende på vad den unga tjejen har erfarit av antingen det 

sexuella eller relationer ligger till grund för det hon själv vet om ämnet. Därför blir det i relation 

till kärnkategorin de unga tjejernas eget ansvar att, i den utsträckning de själva vill, erfara och 

lära sig om respektive egenskap.  

 

4.2.7. UM  

 
I relation till att det är ungdomarna själva som får ta på sig ansvaret över att bredda sin kunskap 

om ämnet och lära sig nya saker dök UM upp ett flertal gånger under intervjuerna. Det som 

sades i intervjuerna om UM handlade om att de antingen sökte sig till dem av olika anledningar 

eller att ungdomarna hade stött på representanter från UM i skolorna. Vi upplevde därmed att 

UM var en viktig del i hur ungdomar tog ansvar i aspekter som rör sex och samlevnad och valde 

därför att göra det till en av studiens kategorier. De egenskaper som kategorin fylldes med var: 

hälsokontroll och stöttepelare.  

 

Egenskapen stöttepelare syftar till att majoriteten av ungdomarna uttryckte att det kändes tryggt 

att besöka UM och att de alltid fick ett bra bemötande. Det uttalades att personalen på UM 

kändes stöttande och att de vid besöken ville informera ungdomarna om diverse aspekter för att 

öka kunskapen och förebygga att ungdomarna inte utsätts för någonting negativt. Detta var 

någonting som även nämndes ske i samband med att representanter för UM var ute på skolorna. 

Ett uttalande om UM löd: 

 

UM har lärt mig mycket och varit till stor hjälp för mig. När man är där så 

dubbelkollar de också alltid att det inte har hänt någonting allvarligt som man 

själv inte vill och de säger att allt måste vara frivilligt. De frågar ibland även om 

andra saker än det man är där för men inte alltid. – Intervju 5, 15 år  

 

Det nämns att de anställda på UM har varit till stor hjälp i aspekter kring ämnet, vilket även 

stärks i relation till att de anställda även vid besöken frågar och informerar om viktiga delar. 

Att de även frågar om saker som inte rör besöket tolkar vi som att de anställda verkligen vill 

försäkra sig om att ungdomarna mår bra och inte riskerar att utsättas för någonting negativt.  

 

Egenskapen hälsokontroll syftar i stället till det faktum att ungdomarna vänder sig till UM om 

de upplever kroppsliga eller psykiska besvär som de vill ha hjälp med. Det kan handla om att 

ungdomarna vänder sig till UM för att få hjälp med att testa sig mot könssjukdomar, göra 

graviditetstest, skaffa preventivmedel samt även andra kroppsliga bekymmer som ungdomarna 

upplever. Att det också finns en kurator på UM innebär att det finns vissa som söker sig dit för 

att få någon vuxen att tala med om frågor som rör ämnet sex och samlevnad, vilket vi relaterat 

till egenskapen hälsokontroll men även stöttepelare som vi nämnde ovan. Under den andra 

intervjun talades det om anledningar till att besöka UM:  

 

Fick kontakt med UM första gången när jag skulle skaffa p-piller för läkaren 

hänvisade mig dit. Det var för att jag var tvungen att fixa det på grund av att jag 

hade sådan mensvärk att jag ibland kunde svimma. Men nu går man ju dit för att 

göra tester och undersökningar. – Intervju 2, 15 år  
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Uttalandet antyder att anledningen med det första besöket på UM var för att skaffa 

preventivmedel då hon hade sådana smärtor i samband med menstruation. Detta var alltså 

någonting som preventivmedel skulle kunna hjälpa till med och därmed uppsöktes UM efter 

rådgivning från läkare. Dock uppsöks UM idag av andra anledningar som syftar till att göra 

hälsokontroller.  

 

UM tillsammans med dess egenskaper hälsokontroller och stöttepelare innebär, precis som 

tidigare nämnt, att de unga tjejerna uppsöker UM i syfte att både få hjälp psykiskt och fysiskt. 

Det kan handla om att individen vill få stöttning av en kurator eller har funderingar kring olika 

fysiska förnimmelser, såsom graviditetstest och test för könssjukdomar. I och med att 

ungdomarna har upplevt att UM funnits där för dem och stöttat dem i alla möjliga aspekter går 

det att tolka det som att de anställda på UM är de få vuxna i samhället som verkligen finns där 

för de unga tjejerna. Däremot är det oftast de unga tjejernas egna ansvar att uppsöka UM, vilket 

för vissa kan ses som en bagatell och för andra väldigt jobbigt.   

 

4.3. Redogörelse för relationer mellan kategorier   
 
Under detta avsnitt kommer vi att redogöra för teorins olika relationer mellan de framtagna 

kategorierna. Relationerna mellan kategorierna var någonting som vi konkretiserade under den 

teoretiska fasen, där det blev tydligt att samtliga kategorier var kopplade till varandra på något 

sätt. Det kunde innebära att kategorierna på en eller flera aspekter kunde förstås i relation till 

varandra. Vissa relationer mellan kategorierna var starkare än andra då de talades i relation till 

varandra redan i den öppna fasen. Sedan fanns det de kategorier som hade svagare relationer 

mellan varandra och framträdde endast när vi frågade om det fanns en relation mellan dem i 

den teoretiska fasen. Då vi fann relationer mellan alla kategorier vi funnit i data, där vissa hade 

starkare relationer än andra, har vi valt att endast redogöra för de mest relevanta relationerna 

nedan. 

 

Skam - Internet  

 

Någonting som framkom under intervjuerna med ungdomarna var att kategorierna skam och 

internet hade en stark koppling till varandra. Detta syftar till att ungdomarna uttalade att 

användandet av internet och sociala medier kunde innebära att ungdomar jämför sig med 

varandra, vilket i sin tur kunde leda till en känsla av skam. Det handlar om att internet skapar 

en form av idealbild kring hur tjejer och killar bör agera och se ut, vilket gör att de som inte ser 

ut i enlighet med dessa idealbilder i vissa fall känner skam. Att ungdomarna jämför sig med 

dessa idealbilder som finns på internet leder till att ungdomar exempelvis inte vågar lägga ut 

vad som helst på sociala medier då hen inte ser ut som idealet. Men det som även uppdagats i 

samband med internet och skam var att hat på internet kan leda till skam, att hat i olika aspekter 

kan ha en negativ inverkan på individens mående. Någonting som går att se utifrån en av 

intervjuerna var att skammen blev mindre påtaglig ifall individen var medveten om att dessa 

idealbilder som framställs på sociala medier till största del är redigerade. Om individer är 

medvetna om att många redigerar sina bilder och att det därför kanske inte finns en sann 

idealbild leder det till att individen inte påverkas och känner skam i lika stor utsträckning. Ett 

uttalande kring jämförelser och idealbilder löd: 

  

Idealbilder på internet leder tyvärr till skam, man jämför sig med influencers på 

Instagram men också med sina vänner, man jämför likes och kommentarer. – 

Intervju 8, 15 år  
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Uttalandet från studiens åttonde intervju antyder att idealbilder leder till att individer känner 

skam. Det syftar till att ungdomar jämför sig med influencers som har stora konton på Instagram 

men även att ungdomar jämför sig med sina vänner på internet. Detta påvisas i den aspekten att 

ungdomar tydligen jämför hur många likes och kommentarer som respektive individ får på sina 

bilder. Det finns uppenbarligen en tydlig relation mellan hur ungdomar känner skam över sig 

själva och användandet av internet, vilket grundas i att ungdomarna jämför sig med varandra i 

olika aspekter samt att det finns hat som florerar på internet som kan sätta starka spår hos 

individen.  

 

Erfarenhet - Samtycke 

 

Relationen mellan erfarenhet och samtycke innebär att ungdomarna uttalande att det är 

erfarenheter som ligger till grund för deras gränser. Det handlar om att gränser sätts i relation 

till vad ungdomarna tidigare har upplevt, vilket därmed påverkar i vilken mån individen vågar 

säga nej. Detta gäller alla aspekter som handlar om samtycke, det kan handla om att ungdomar 

inte vågar säga nej till sina vänner på grund av att de har tidigare erfarenheter av att det kan 

innebära negativa konsekvenser. Det kan även handla om att ifall en individ lever i en dålig 

relation så vågar hen inte säga nej då hen är medveten om vilka konsekvenser det kan innebära, 

då hen redan har erfarenhet av det. Detta var någonting som uttalades i en av intervjuerna: 

 

Dåliga relationer påverkar att man inte vågar säga nej. Har en kompis som varit i 

en dålig relation och hen vågade inte säga nej ibland för hen hade blivit slagen 

tidigare när hen sagt nej. – Intervju 8, 15 år   

 

I detta uttalande framkommer det att dåliga erfarenheter av att säga nej kan leda till att en 

individ inte vågar säga nej, detta på grund av de negativa konsekvenser som individen tänker 

att det skulle kunna medföra. Vad ungdomar sätter för gränser för sig själva syftar till vad de 

har för erfarenheter, det är alltså erfarenheterna som ligger tillgrund för i vilken utsträckning 

som ungdomarna upplever att de vågar säga nej eller inte.  

 

Heteronormativitet - Erfarenhet 

 

Att kategorierna heteronormativitet och erfarenhet relateras till varandra syftar till att det under 

intervjuerna framkommit att det är enklare att förstå andra läggningar om individen har 

erfarenhet av det. Erfarenheten syftar till att om individen känner någon med en annan läggning 

än heterosexuell leder det till en större förståelse för det. Detta i relation till att intervjuerna 

präglats av utsagor som antyder på att undervisningen i skolan gällande sex och samlevnad till 

största del inte innefattar ett annat synsätt än det heteronormativa. Dock har det även uttalats 

att det inte behöver vara så att individen måste känna någon med en annan läggning, men att 

det absolut kan ha en stor inverkan på individens förståelse kring det. Ett uttalande om hur 

erfarenheten av att känna någon påverkar löd:  

 

Kanske svårt att förstå samkönade förhållanden om man inte känner någon, man 

vill ju ha mer information om det. Jag har lärt mig mycket av min kusin som nu har 

valt att identifiera sig med det motsatta könet och det har gett mig en annan syn på 

det, det har lärt mig massor och det skiljer sig ju ingenting åt, man ska respektera 

alla oavsett. – Intervju 3, 18 år  
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Det som tjejen i den tredje intervjun uttalat syftar till att hon har fått tagit del av mer information 

och utvecklat sin kunskap i och med att en familjemedlem har valt att identifiera sig som det 

motsatta könet än vad hen föddes till. Det har alltså lett till att intervjupersonen fått tagit del av 

ett annat perspektiv än tidigare och därmed breddat sin förståelse för alla individer oavsett 

sexualitet, vilket tydligt antyds då hon uttrycker att: ”det skiljer sig ju ingenting åt, man ska 

respektera alla oavsett”. Uttalandet visar på det samband som finns mellan heteronormativitet 

och erfarenhet, att det i vissa fall är enklare att förstå om individen känner någon som har en 

annan läggning än heterosexuell. Vi vill dock understryka att alla ungdomar som vi har 

intervjuat har haft en positiv inställning och är öppna för alla människors olikheter och 

rättigheter, men att det framkommit att erfarenheten påverkar kunskapen om det. Vi vill även 

betona vikten av att försöka normalisera sexualiteter redan i tidig ålder, hade ungdomarna fått 

relevant information om ämnet i tidig ålder hade de troligtvis inte diskuterats i relation till 

erfarenhet.  

 

UM - Samtycke 

 

Relationen mellan UM och samtycke syftar till att UM tydligt förmedlar samtycke, både på den 

fysiska mottagningen och deras hemsida UMO. Alla de unga tjejerna nämner att UM är väldigt 

tydliga i sin förmedling av samtycke, att allt ska ske på bådas villkor och att det ska vara 

frivilligt. Några av tjejerna har endast besökt UM ett fåtal gånger men upplever ändå att 

samtycke är någonting som tydligt förmedlas genom att de under varje besök frågar om det 

sexuella umgänget varit på bådas villkor. Ett uttalande från en av de unga tjejerna löd:  

 

Jag går inte så ofta till UM för jag har en egen UM hemma men vet att de har varit 

på min skola en gång och då passade jag på att ta ett graviditetstest och då frågade 

de mig om det var frivilligt. Sen upplever jag att de brukar ta upp det. – Intervju 10, 

18 år  

 

Detta citat är taget från den unga tjejen vars mamma är en av få som tagit ansvar och talat om 

ämnet sex och samlevnad med sin dotter. Hon nämner att hon inte går till UM så ofta då hon 

redan har det stöd hon behöver i hemmet men att UM har kommit till hennes skola för att 

presentera verksamheten. När de hade besökt hennes skola hade hon passat på att ta ett 

graviditetstest och i samband med detta hade de frågat om det sexuella umgänget varit frivilligt. 

Detta är någonting som tyder på att UM tar ett stort ansvar att lära ut om samtycke, att allt ska 

vara frivilligt och ske på bådas villkor.  

 

Internet - Vänner 

 

Internet kan ses i relation till vänner då det i dagens samhälle är väldigt vanligt för ungdomar 

att kommunicera med varandra på olika plattformar kopplade till internet. Det framgick i de 

olika intervjuerna att många gärna diskuterar där och ger varandra tips och råd kring sex- och 

samlevnadsfrågor. De nämner även den aspekt att ämnet kan vara känsligt och intimt att tala 

om men att det blir enklare att uttrycka sig bakom en skärm där de kan skriva ned sina tankar i 

stället för att uttrycka dem verbal, ett citat om detta löd: 

 

Jag tycker det är enklare att prata om ämnet sex och samlevnad på internet, det är 

lättare att uttrycka sig där när man får skriva om det. [...] Vi brukar stötta och ge 

varandra tips och råd om ämnet på internet. – Intervju 8, 15 år  
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I citatet ovan nämner en av tjejerna att hon anser att det är lättare att tala om ämnet sex och 

samlevnad på internet då hon tycker att det är enklare att uttrycka sig via skrift än tal. Hon säger 

även att vänner emellan brukar stötta varandra på internet men också ge varandra tips och råd 

relaterat till ämnet sex och samlevnad. Någonting som även togs upp i samband med 

intervjuerna var att kategorierna vänner och internet kunde ses i relation till heteronormativitet. 

Ett uttalande om detta löd:  

 

Jag tänker att de hör ihop för att om en vän är bisexuell kan det leda till att man 

söker mer information om sexualiteten på internet för att vidare kunna vara ett stöd 

för denna vän som är bisexuell. – Intervju 8, 15 år  

 

Det som nämns i citatet ovan är att intervjupersonen tyckte att kategorierna: vänner, 

heteronormativitet och internet relaterade till varandra. Detta då det kan resultera i att en individ 

börjar söka efter mer information på internet om bisexualitet om hen har en vän som är det. 

Hon poängterar även innebörden av detta för att kunna finnas där som ett stöd för sin vän. 

 

Vänner - Heteronormativ 

 

Relationen mellan kategorierna vänner och heteronormativitet var framträdande i ett flertal av 

intervjuerna. Någonting som återkommande togs upp i samband med heterosexualitet i relation 

till vänner var att vänner emellan både kan påverka varandra positivt och negativt. De berättade 

att de försökt påverka andra i sin omgivning i att alla sexualiteter ska accepteras och respekteras 

oavsett vad andra väljer att identifiera sig som. De nämner även den aspekt där andra personer 

försöker påverka åt andra hållet, att individen inte ska accepteras och respekteras om hen har 

en annan läggning än heterosexuell. En av intervjupersonerna säger i en intervju:  

 

Alla får vara precis vem man vill, jag försvarar alla även främlingar på gatan om 

någon i min närhet säger någonting opassande. Jag försöker påverka mina vänner 

att acceptera andra men sen vet jag de som försöker påverka mig åt andra hållet. 

Därför tänker jag att det finns många som kan påverkas av de som ser negativt på 

andra sexualiteter än heterosexualitet. – Intervju 10, 18 år  

 

Här förklarar en av tjejerna att hon är positivt inställd till alla sexualiteter och anser att alla 

måste få vara precis vem de vill. Om någon pratar illa om främlingar, som öppet visar att de 

exempelvis är homosexuella, säger hon emot och försöker få dem att förstå att alla ska 

respekteras oavsett sexualitet. Hon tar även upp den negativa aspekten i att vänner kan påverka 

varandra, att hon varit med om att andra försökt påverka henne negativt gällande att inte 

acceptera andra sexualiteter. I relation till detta tänker hon att andra kan påverkas negativt av 

personer med detta synsätt. Det som därmed tydliggörs genom relationen mellan vänner och 

heteronormativitet är att heteronormativitet upprätthålls och motsätts inom och mellan 

vänskapskretsar. Vänners påverkan på varandra är en viktig aspekt att ta hänsyn till då det i ett 

vidare perspektiv kan ha en inverkan på samhällsnormer, vilket i detta fall innebär sexualitet.  

 

Samtycke - Skam  

 

Kategorin samtycke är någonting som det återkommande har talats om i relation till skam, detta 

då alla de unga tjejerna tror att skammen ligger till grund för att vissa personer inte vågar säga 

nej. Det kan handla om situationer som innefattar sexuella handlingar eller att umgås med 

vänner. I sådana situationer kan ungdomar ha svårt att säga nej då de kan uppfattas som tråkiga 
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eller fega om de inte går med på att göra vissa saker. En av de unga tjejerna uttrycker sig i en 

intervju: 

 

Jag tror absolut att skam ligger till grund för att man inte vågar säga nej och det 

gäller allt, såsom sex eller att göra vissa enklare saker. – Intervju 9, 17 år  

 

Här förklarar en av tjejerna att hon tror att skammen har ett stort inflytande på om individen 

vågar säga nej eller inte. Hon poängterar också att det gäller alla aspekter, såsom sex eller att 

gå med på att göra vissa enklare saker som individen egentligen inte vill. Detta är någonting 

som framkommit i samtliga intervjuer, att det finns en rädsla för att säga nej. Rädslan syftar till 

att individen inte vill framstå som tråkig eller feg för att hen inte vågar göra det situationen 

kräver, att aspekten att inte våga hade kunnat leda till skamkänslor. I och med att alla de unga 

tjejerna i de tidigare faserna har tagit upp samtyckets innebörd, att allt ska ske frivilligt och på 

bådas villkor blir denna aspekt extra viktig att belysa. Detta för att de poängterar samtyckets 

innebörd men samtidigt belyser skammens inverkan på samtycke, att vissa inte vågar säga nej 

på grund av skammen.  

 

4.4. Sammanfattning av resultat  
 
Den teori som växt fram ur empirin har grundat sig i studiens huvudangelägenhet: var är de 

vuxnas ansvarstagande? Och har besvarats med hjälp av studiens kärnkategori och de 

resterande kategorier som studien genererat. Teorins kärnkategori var: ungdomars förmåga att 

ta eget ansvar, vilket har varit det huvudsakliga svaret på hur ungdomarna hanterat 

huvudangelägenheten. Ungdomarna svarar på bristen av de vuxnas ansvarstagande genom att 

ta eget ansvar, där de antingen får ta reda på information själva eller lära sig genom erfarenhet. 

De resterande kategorier som teorin genererat var: vänner, samtycke, internet, UM, erfarenhet, 

heteronormativitet och skam där alla relaterar till och agerar stärkande för kärnkategorin. 

Kategorierna i sin tur har stärkts med egenskaper som uppdagats i data, vilket vi har redogjort 

för under rubriken ”4.2. Kategorier och dess egenskaper”. För att styrka kategoriernas relevans 

i studien har vi även redogjort för de relationer som de har till varandra samt till studiens 

kärnkategori. Studiens grundade teori blir därmed alla de begreppsliga nivåer som uppdagats 

ur data och hur de relaterar till varandra. Fokus har varit på ungdomars besvarande av 

intresseområdets huvudangelägenhet.  

5. DISKUSSION  
 
Detta avsnitt kommer att innefatta en redogörelse för hur resultatet och den grundade teorin 

förhåller sig till studiens syfte och problemformulering, om teorin innebär en förklaring av det 

valda intresseområdets huvudangelägenhet. Avsnittet kommer även innefatta en redogörelse 

för studiens resultat i relation till tidigare forskning, om resultatet innebär skillnader eller 

likheter med vad tidigare forskning resulterat i. Sedan kommer en redogörelse för resultatet i 

relation till queerteori, där vi med hjälp av Butlers begrepp ”den heterosexuella matrisen” och 

”performativitet” försöker lyfta samt belysa vår teori ur ett annat perspektiv. Avsnittet avslutas 

med en slutdiskussion där vi har försökt ställa oss utanför vår studie för att på ett mer objektivt 

sätt kunna reflektera om vad som eventuellt hade kunnat göras annorlunda, eller om det dykt 

upp några tankar och förslag på framtida forskningsfrågor inom området som vi anser vara 

relevanta att undersöka vidare. Slutdiskussionen kommer även att innefatta reflektioner kring 

studiens samhälleliga, politiska och existentiella relevans.  
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5.1. Resultat i relation till syfte och frågeställning  
 
Syftet med studien har varit att försöka finna en huvudangelägenhet kring ungdomars tankar 

gällande sex- och samlevnadsfrågor. Detta gjordes genom att vi till en början lät ungdomarna 

styra oss mot det som de ansåg vara det mest centrala, vilket gjordes med hjälp av frågan: vad 

tänker du på när du hör orden sex och samlevnad? Utifrån studiens till en början öppna 

förhållningssätt och de intervjuer som gjordes i den öppna fasen kunde vi se en tydlig 

huvudangelägenhet: var är de vuxnas ansvarstagande? Detta blev tydligt i ungdomarnas utsagor 

då alla talade om hur de själva fick ta reda på information kring ämnet och att de flesta inte 

hade någon vuxen att vända sig till. Utifrån huvudangelägenheten och vidare kodning av data i 

den öppna fasen kunde vi slutligen formulera en kärnkategori som innebar ett besvarande av 

huvudangelägenheten. Studiens kärnkategori blev: ungdomarnas förmåga att ta eget ansvar, 

vilket i de senare faserna konkretiserades med kategorier och egenskaper som slutligen ledde 

oss fram till studiens teori. Teorin kretsar därmed kring ungdomarnas huvudangelägenhet och 

hur de besvarar den med hjälp av de begreppsliga nivåerna, vilka är kärnkategorin, kategorier, 

egenskaper och relationer. Vi upplever att syfte och frågeställning har besvarats genom den 

grundade teorin som redogjorts för i resultatet, detta då fokus endast har varit på ungdomarnas 

tankar om ämnet sex och samlevnad. I och med att alla de begreppsliga nivåerna har uppdagats 

ur data genom ett objektivt och öppet förhållningssätt kan studiens syfte och frågeställning 

anses besvarad. Kärnkategorin framträdde ur data då ett återkommande tema var hur de själva 

tagit reda på information om sex- och samlevnadsfrågor. I och med det objektiva 

förhållningssättet och hur kärnkategorin framträtt ur data går det att se att intresseområdet, 

ungdomars tankar gällande sex- och samlevnadsfrågor, blev besvarad då det var utifrån 

ungdomarnas egna utsagor.  

 

Varje kategori har förtjänat sin plats i teorin då samtliga har varit återkommande vid 

datainsamling och relaterar till kärnkategorin. Kategorierna var: samtycke, skam, 

heteronormativitet, vänner, internet, erfarenhet och UM, varje kategori syftar till vad och hur 

de har lärt sig om aspekter rörande sex och samlevnad. Samtliga kategorier har förtydligats med 

egenskaper och relationer mellan dem som visar på kategoriernas relevans i studien, dessa har 

precis som allt annat grundat sig i data och har därmed besvarat studiens syfte och 

frågeställning.   

 

För att förstå den grundade teorin som växt fram ur data måste alla de begreppsliga nivåerna 

ses i relation till varandra. I och med att varje del har grundat sig i ungdomarnas tankar gällande 

ämnet sex och samlevnad blir resultatet i relation till syfte och frågeställning ett besvarande av 

intresseområdets huvudangelägenhet. 

 

5.2. Resultat i relation till tidigare forskning  
 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur vår grundade teori står i relation till den tidigare 

forskningen. Detta kommer att göras genom att vi redogör för hur teorin antingen har stärkt 

resultatet i den tidigare forskningen eller motsagt den. Redogörelsen sker i relation till 

tematiseringarna som vi använde oss av i avsnittet ”2. Tidigare forskning”.  

 

Vikten av sociala relationer  

 

Under detta tema var fokus på vikten av ungdomars relationer till antingen sina föräldrar eller 

vänner. Vår grundade teori i relation till de forskningsartiklar som benämnts under detta tema 

skulle kunna tolkas som ett stärkande. Detta då vår studie har genererat ett resultat som visar 
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på att ungdomar är i behov av socialt stöd, om de inte får det av sina föräldrar går de till sina 

vänner. Precis som i studien gjord av Berard-Thomas m.fl. (2019) har vår studie kommit fram 

till innebörden av det sociala stödet från vänner. Detta var tydligt framträdande då de unga 

tjejerna i vår studie vars föräldrar inte pratat med dem om ämnet i stället vände sig till sina 

vänner för stöd. Den unga tjej vars förälder talat om ämnet har i stället inte haft samma behov 

av att få stöd från sina vänner då hon upplevde få tillräckligt med stöd i hemmet. Då 

intresseområdets huvudangelägenhet fokuserades på bristen av vuxnas sociala stöd 

(ansvarstagande) har ungdomarna i stället talat om vikten av det sociala stödet från sina vänner.  

 

Utifrån Pålshammars (2010) artikel har inte människan en fullt utvecklad hjärna före 20 års 

ålder, vilket resulterat i att ungdomar kan ta irrationella beslut i sociala sammanhang. Då vår 

studie visar på att de unga tjejerna går till dessa sociala sammanhang för att lära sig om ämnet 

sex- och samlevnad kan det resultera i att irrationella beslut tas. Hade föräldrarna i stället visat 

sig öppna att tala om aspekter rörande sex och samlevnad hade de möjligtvis inneburit att 

ungdomarna vänt sig till dem i stället för sina vänner. Att ungdomarna får stöd av sina föräldrar 

i stället för sina vänner ser vi som någonting positivt då vänner emellan i vissa fall kan ha en 

negativ inverkar på varandra, vilket föräldern med största sannolikhet inte har.  

 

Samhällets inverkan på sexualitet  

 

Tidigare forskning under detta tema har handlat om media och undervisningens inverkan på 

heteronormen men även samhällets syn på sexualitet i relation till kultur. Dessa aspekter i 

relation till vår grundade teori stämmer till största del inte överens. Detta då det i vår studie, till 

skillnad från Baker m.fl. (2018) och Lundström (2006), framkommit att de unga tjejerna inte 

upplever några kulturella skillnader gällande sexualitet samt att de upplever att media tar upp 

andra sexualiteter än det heteronormativa. Orsaken till att de unga tjejer som vi har intervjuat 

inte upplevde att det som förmedlades genom media var heteronormativt kan syfta till att de 

endast refererade till de sociala plattformarna, såsom Instagram och Facebook. Detta är 

någonting som den tidigare forskningen inte har benämnt i samband med media utan de har i 

stället fokuserat på större mediala forum, såsom television och tidskrifter (Baker m.fl., 2018). 

Det som däremot ligger i linje med vår studie är att ungdomar inte inhämtar sin kunskap 

gällande ämnet sex- och samlevnad via utbildningar utan använder sig i stället av media. 

Någonting som vår studie styrker i relation till den tidigare forskningen är att undervisningen 

upprätthåller normen kring heterosexualitet. Detta då det både i den tidigare forskningen och i 

vår studie framgått att undervisningen till största del fokuserat på de heteronormativa 

kärleksrelationerna.  

 

Undervisning  

 

Vår grundade teori kan i relation till de tidigare forskningsartiklarna (Hirst, 2004; Berglas, 

2014) under detta tema ses som stärkande. Detta då vi, precis som de tidigare artiklarna tar upp, 

fått fram ett resultat som visar på att det behövs mer sex- och samlevnadsundervisning i skolan. 

Det som uppdagats i både vår studie och i tidigare forskning är att undervisningen behöver 

utvecklas. Undervisningen bör ske i tidigare ålder då många ungdomar redan har erfarenheter 

av intima relationer. Någonting som även tas upp i samband med att undervisningen bör ske 

tidigare är att det kan bidra till ett normaliserande av ämnet, vilket i sin tur kan leda till att 

ämnet blir enklare att tala om. Det som också tas upp i samband med utvecklingen av 

undervisningen, både i de tidigare forskningsartiklarna och i vår studie, är att det måste talas 

mer om individers rättigheter samt ett större perspektiv än det heteronormativa.  
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Pornografi  

 

Det framgår i den tidigare forskningen (Johansson & Hammarén, 2007; Stanley m.fl., 2018) 

gällande pornografins inverkan på ungdomar att det kan ha en påverkan på såväl attityder som 

beteende. Det som är mest framträdande i båda artiklarna är att det finns könsskillnader gällande 

konsumerandet av pornografi, där killar konsumerar det mer än tjejer. Ett kontinuerligt 

konsumerande av pornografin kan innebära att individen utvecklar ett våldsamt beteende i 

samband med den dåliga könsattityd som pornografin medför. I och med den dåliga könsattityd 

som pornografin medför går det att se att killar i större utsträckning än tjejer påverkas negativt 

av pornografin då den präglas av sexism, där kvinnan oftast är i den underordnade rollen. Det 

som därmed går att se utifrån vår grundade teori är att den styrker det som den tidigare 

forskningen resulterat i. Styrkandet syftar till att det framkommit att killar konsumerar 

pornografi mer än tjejer samt att det påverkas mer negativt av konsumerandet.  

 

5.3. Resultat i relation till teori 
 

Vi har valt att använda oss av Judith Butlers queerteorier i relation till vår grundade teori. Butler 

utgår till stora delar av det socialkonstruktionistiska perspektivet, vilket innebär att sociala 

praktiker är i fokus när det kommer till skapandet av människans livsvärld och identitet 

(Rosenberg, 2005:14-15). Detta menas med att människan är socialt skapad och präglas av både 

sin kultur och historia (Rosenberg, 2005:15). Individen har därmed ingen fast och stabil kärna 

med förbestämda karaktäristiska, utan konstrueras i relation till dess omvärld. Inom 

socialkonstruktionismen talas det mycket om diskurser, vilket är de teorier, begrepp och utsagor 

som tillsammans skapar och upprätthåller sociala föreställningar av såväl ting som fenomen 

(Rosenberg, 2005:15). Det är utifrån dessa diskurser som någonting avgörs vara det normala 

eller det onormala. Utifrån detta socialkonstruktonistiska synsätt har Butler utvecklat ett 

perspektiv med fokus på hur kön/genus och sexualitet skapas och upprätthålls med sociala 

praktiker (Rosenberg, 2005:9). Hennes intresse är att försöka undersöka hur sexualiteten över 

tid kan ha blivit en så stor självklarhet, där det heterosexuella omfattar alla människor. Butler 

har varit mycket ifrågasättande när det kommer till detta heteronormativa synsätt, där 

definitionen av man och kvinna anses vara självklar (Rosenberg, 2005:10). Denna självklara 

syn på heterosexualitet, kvinna och man, kallar Butler för den heterosexuella matrisen. 

 

Queerteori handlar om hur individens identitet skapas i interaktionen med andra människor och 

hur det påverkar synen på sexualitet. Då vår studie har handlat om ungdomars tankar gällande 

sex- och samlevnadsfrågor ansåg vi detta som en relevant teori i relation till vår grundade teori. 

Relevansen grundar sig i att vår grundade teori bygger på ett fokus kring interaktion, att det 

återkommande talades om bristen av interaktion med vuxna vilket resulterade i en utökad 

interaktion med andra i omgivningen. Det som däremot gick att se i vår teori var att den enbart 

berörde vissa aspekter gällande queerteori, det som därmed blev av intresse var att använda 

queerteorin som en fördjupning av vår teori. Detta innebar att aspekter gällande genus, kön och 

sexualitet kunde lyftas fram på ett annat sätt än tidigare. 

 

Den heterosexuella matrisen  

 

Den heterosexuella matrisen innebär de upprätthållande normer som finns kring 

heterosexualitet. Det handlar om att det finns föreställningar kring kön och genus som ses som 

hegemoniska i samhället, vilket i sin tur har en inverkan på föreställningarna om individens 

sexualitet (Butler, 2007:9). I relation till att föreställningarna är hegemoniska innebär det ett 

skapande av ett synsätt kring vad som anses vara ”rätt” eller ”fel” gällande 
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kön/genus/sexualitet. Detta blir ett sätt för den rådande kulturen i samhället att ha en inverkan 

på samt styra individers identitetsskapande i en riktning som ligger i linje med det 

heteronormativa synsättet. Butler (Rosenberg, 2005:10) hävdar alltså att den sociala kroppen 

skapas genom den heterosexuella matrisen och att kroppen blir ett bestämt kön/genus i relation 

till matrisen, vilket då antingen är man eller kvinna och att könen ses i relation till varandra.  

 

Enligt den heterosexuella matrisen blir individer som inte handlar i enlighet med normen svåra 

att förstå sig på, detta då de inte följer den normativa synen kring hur individens juridiska kön 

bör ha en inverkan på såväl genus och sexualitet (Butler, 2007:69). Genus syftar till det sociala 

kön som en individ i sociala sammanhang visar och presenterar för omgivningen genom 

språkliga och kroppsliga handlingar, hur individens framträdande i diverse sammanhang 

samspelar med individens inre (Rosenberg, 2005:114). Hur en individ framställer genus är i sin 

tur någonting som påverkas av de heterosexuella normerna. De heterosexuella normerna 

upprätthålls av såväl institutioner som individuella handlingar, vilket resulterar i att allt som 

hamnar utanför ramen heterosexualitet kan ses som avvikande eller fel (Rosenberg, 2005:10). 

Om det heterosexuella synsättet inte hade varit det hegemoniska hade det inneburit en förändrad 

syn gällande hur kön, genus och sexualitet hänger samman med varandra (Butler, 2007:69-70). 

Detta då individens identitet inte hade präglats av att hen enligt normen varit tvungen att göra 

genus i relation till sitt juridiska kön, att sexualiteten inte enbart hade inneburit en norm kring 

ett begär av det motsatta könet.   

 

Den heterosexuella matrisen är någonting som är i linje med den kategori som vi redan 

formulerat som heteronormativitet. Vilket innebär de upprätthållande och påtvingande normer 

som finns kring heterosexualitet, där det som inte faller inom ramen heterosexualitet ses som 

avvikande. Detta är någonting som de unga tjejerna i vår studie har tagit upp i samband med 

intervjuerna, att de finns en norm kring att heterosexualitet är det som ses som det rätta. Att 

heterosexualitet är det rätta är någonting som de unga tjejerna inte håller med om men att 

exempelvis undervisningen endast tar upp könsrollerna kvinna och man i relation till varandra. 

Tillskillnad från undervisningen, där endast heterosexualitet nämns, finns det nästintill ingen 

dialog mellan föräldrar och ungdomar kring sex och samlevnad. Vilket innebär att ungdomarna 

antingen inte talar om ämnet alls eller vänder sig till andra källor för att ta reda på information 

kring ämnet. Några av de unga tjejerna som vi har intervjuat upplever sig ha lättare att förstå 

andra sexualiteter än heterosexualitet om de känner någon med en annan läggning.  

 

I och med att det finns brister gällande dialogen mellan vuxna och ungdomar när det kommer 

till aspekter rörande sex och samlevnad, skapas det en kunskapslucka för ungdomarna som de 

själva behöver fylla med information. Att ungdomarna har denna kunskapslucka är förmodligen 

ingenting som de är medvetna om ifall de inte själva är väl insatta i ämnet, vilket innebär att 

mötet med någonting bortom normen till en början kan vara svårbegripligt. Detta då det som 

inte ligger i linje med normen är svårare att förstå, detta på grund av att det inte har 

normaliserats för ungdomarna genom att de inte blivit informerade om det. Genom att det inte 

talas om ämnet sex och samlevnad, där kön/genus/sexualitet innefattas, innebär det ett 

upprätthållande av den heterosexuella matrisen. Hade exempelvis lärare och föräldrar talat med 

ungdomar mer ingående om ämnet sex och samlevnad hade det inneburit en större förståelse 

för andra individers olikheter. I relation till att det finns brister i dialogen innebär det alltså ett 

upprätthållande av normen, då majoriteten enbart handlar i enlighet med den. Att enbart låta 

ungdomar ansvara för att lära sig om sex och samlevnadsfrågor minskar chansen för att de lär 

sig om ett bredare synsätt som finns bortom normen. Beroende på vad ungdomar har för intresse 

kring ämnet kommer det att påverka kunskapen om det, vilket innebär att de kommer att ha 
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olika kunskap om dessa frågor där vissa behöver mer vägledning än andra i relation till frågor 

gällande sex och samlevnad.  

 

Sammanfattningsvis går det att se att den heterosexuella matrisen är någonting som påverkar 

hur människan ser på kön/genus/sexualitet och hur vi i interaktionen upprätthåller den. Då 

heterosexualitet är den hegemoniska föreställningen om sexualitet blir allt utanför den det 

avvikande och annorlunda. Talas det inte om andra sexualiteter i samband med ämnet sex och 

samlevnad upprätthålls denna norm om att heterosexuella är det rätta. Utifrån den grundade 

teori som vi fått fram i relation till den heterosexuella matrisen, går det att se att det finns behov 

av att tala mer om ämnet för att kunna motsätta den. De unga tjejer som vi har intervjuat är 

medvetna om att det råder en norm kring heterosexualitet men att det inte är någonting som de 

står bakom. Det som gör att de unga tjejerna vi intervjuat har den kunskap de har kring ämnet 

är att de antingen har en annan läggning, känner någon med annan läggning eller har ett 

brinnande intresse för jämställdhetsfrågor. Däremot nämner alla de unga tjejerna att det är 

många i deras omgivning som saknar acceptans gällande olika kön/genus/sexualitet vilket kan, 

enligt de unga tjejerna, tyda på okunskap. 

 

Performativitet  

 

Performativitet i relation till Butlers queerteorier är ett begrepp som syftar till att genus inte är 

någonting en individ är utan att det är någonting som görs genom olika sociala praktiker 

(Rosenberg, 2005:9). Med detta menar Butler att en kvinna blir till genom att hon handlar i 

enlighet med det som förstås i relation till kvinnligt beteende, upprepar sedan kvinnan dessa 

handlingar kommer detta agera upprätthållande. Dessa upprepningar i relation till det som 

förväntas av en kan både ske omedvetet och medvetet på ett rätt eller fel sätt (Rosenberg, 

2005:16). En individ kan medvetet eller omedvetet agera som dennes genus och upprätthålla 

de normer som finns, men hen kan även gå emot dessa normer genom att handla i motsats till 

det som förväntas av hen. Butler menar att om en kvinna handlar i enlighet med det som förstås 

vara kvinnligt upprätthåller hon normerna kring det som ses som kvinnligt respektive manligt 

(Rosenberg, 2005:16). 

 

Att utföra en handling som kan förstås som upprätthållande av de genusnormer som finns kan 

även kallas för en performativ handling. En performativ handling kan innebära allt från att 

utföra en talhandling till att utföra en fysisk handling som antingen tolkas som manlig eller 

kvinnlig (Rosenberg, 2005:110). Det kan innebära en talhandling som att säga ”det är en 

flicka!” till mamman som precis fött ett barn men det kan även innebära att sitta med benen i 

kors, vilket faller inom kategorin kvinna. Dessa performativa handlingar som skapar genus kan 

ses som påtvingade och bestämda då det har en förkroppsligande effekt, men i och med att 

genus är någonting som görs går det att handla i motsatts till det som förväntas av en 

(Rosenberg, 2005:109).  

 

Performativitet i relation till vår grundade teori kan ses som alla de handlingar som de unga 

tjejerna och dem i deras omgivning gör för att upprätthålla genus. Många tar upp de 

könsskillnader som finns och säger att killar är på ett visst sätt medan tjejer är på ett annat. Att 

tala om könen på detta sätt är i sig ett upprätthållande av de könsnormer som redan finns. De 

talade ofta om sig själva i relation varandra, att tjejer emellan skapar olika ideal kring både 

utseende och beteende. Det framkom att idealen påverkar tjejer i deras beteenden, att de hela 

tiden försökte handla i enlighet med de ideal som skapats kring genuset kvinna. Däremot var 

alla tjejer medvetna om detta och ansåg att det inte var någonting som bör efterföljas, detta då 

varje individ bör vara precis som den vill utan att andra ska påverka en. En av tjejerna nämnde 
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exempelvis att endast på grund av att hon var tjej så ansåg andra att hon inte fick ha sexuellt 

umgänge med ett flertal personer utan att det uppmärksammades som konstigt. Många i hennes 

omgivning antydde att detta var ett manligt drag och bör därför inte utföras av henne som 

kvinna. 

 

Någonting som även kan ses som performativt i relation till vår grundade teori är pornografin. 

Att de unga tjejerna upplever att pornografin har en inverkan på individer där killar i större 

utsträckning än tjejer påverkas negativt. En av anledningarna till detta kan vara att den 

hegemoniska föreställningen om kön/genus/sexualitet framställs tydligt via pornografin, där 

mannen är den dominerande och kvinnan den förtryckta. I och med att den heterosexuella 

normen förstärks genom pornografin innebär konsumerandet av den även ett upprätthållande 

av normen. Då de unga tjejerna upplevde att killarna påverkades mer negativt av pornografin 

kan i relation till performativitet tolkas som att killar, i större utsträckning än tjejer, tillämpar 

det dem ser i pornografin i sina relationer. Detta i sin tur blir ett upprätthållande och ett 

förstärkande av de könsroller som redan finns, där mannen i relation till kvinnan ses som mer 

dominant.  

 

De aspekter som berörts har varit hur de talar om könen i relation till varandra samt hur 

pornografin påverkat individer till ett upprätthållande av de existerande könsnormerna. Utifrån 

vår studie går det även att se performativa handlingar när de unga tjejerna talar om sig själva 

som tjejer, när de talar om hur de beter sig i relation till sin könstillhörighet samt hur de talar 

om killar i allmänhet. De performativa handlingar vi nämnt är ett upprätthållande av den 

heterosexuella matrisen, då det speglar normens syn på kön/genus/sexualitet.  

 

5.4. Slutdiskussion   
 

Studiens valda intresseområde har varit öppet och fokuserat på ungdomarnas tankar gällande 

sex och samlevnad där de till största del har fått styra oss vid datainsamling. Studier kring ämnet 

ungdomars tankar gällande sex och samlevnad hade kunnat avgränsas och gjorts med andra 

metodansatser än grundad teori, vilket i sin tur hade inneburit ett annat fokus. Vi vill dock 

poängtera att ett annat fokus inte per automatik hade inneburit en bättre studie, utan endast ett 

annat perspektiv. Till en början var tanken att göra en etnografisk studie där vi hade velat vara 

deltagande observatörer under sex- och samlevnadsundervisningen i några högstadieskolor. 

Detta för att vi ansåg det vara av intresse att se och höra dialogen mellan lärare och ungdomar 

under en sådan lektion, att se hur det samtalades om ämnet ”där och då” och vilka aspekter som 

undervisningen tog upp. Dock hade vi problem med att få tillgång till fältet och var därför 

tvungna att tänka om, vilket resulterade i att vi valde att göra en grundad teori om ungdomarnas 

tankar gällande sex- och samlevnadsfrågor. Det som var fördelaktigt med valet av att använda 

grundad teori som metod var att det endast har gjorts ett fåtal studier om det aktuella ämnet 

med denna metod samt att ungdomarna själva fick styra studiens fokus. Studien hade kunnat 

göras med en hermeneutisk metodansats med mer djupgående intervjuer med ungdomarna där 

ett större perspektiv ur individens livsvärld hade framträtt. I en sådan studie hade det behövts 

en avgränsning av intresseområdet, där avgränsningen hade inneburit ett fokus på ungdomars 

upplevelser snarare än tankar. Det hade även varit av intresse att göra en diskursanalytisk studie 

för att se hur ungdomar uttrycker sig i relation till ämnet på sociala medier eller 

diskussionsforum. Detta hade precis som de andra metodansatserna inneburit en avgränsning 

av det aktuella intresseområdet, där de hade behövts en omformulering av både syfte och 

frågeställning. Det hade med andra ord varit av intresse att göra studier om sex och samlevnad 

i relation till ungdomar utifrån ett flertal olika metodansatser, detta då det hade inneburit att 
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olika aspekter kring ämnet varit i fokus. Att göra vidare studier med andra metoder hade 

inneburit en ännu djupare förståelse för ämnet där flera perspektiv hade tagits i beaktning.  

 

Då vi endast har intervjuat unga tjejer och att vi själva är tjejer så hade det varit intressant att 

fått tagit del av killars syn på ämnet sex och samlevnad. Vi har i denna studie endast haft tillgång 

till tjejer och deras tankar om ämnet, vilket har inneburit att vi har fått tagit del av unga tjejers 

utsagor om ämnet där de i vissa fall talar om killar och får dem att framstå på ett visst sätt. Hade 

vi även haft tillgång till killar i studien hade det kanske framkommit aspekter som inte ligger i 

linje med tjejernas utsagor gällande killars beteende. Att vi enbart fick tillgång till tjejer att 

intervjua kan alltså ha präglat resultatet och resultatet hade eventuellt sett annorlunda ut om 

killars perspektiv även framkommit. Studiens resultat visar på att de unga tjejerna själva får 

ansvara för att lära sig om sex- och samlevnadsfrågor och att de upplever att varken föräldrar 

eller lärare vill prata med dem om ämnet. Men frågan som fortfarande inte besvarats är hur de 

unga killarna tänker om ämnet, upplever de samma sak som tjejerna? Att varken föräldrar eller 

lärare vill prata med dem om ämnet, eller är föräldrar kanske bättre på att prata med sina söner 

om dessa frågor? Detta var frågor som dök upp för oss i samband med resultatet och det är 

någonting som vi gärna hade sett i en senare studie. Det som även hade varit intressant att tagit 

del av syftar till en större variation kring sexuella läggningar, detta då tankar om ämnet 

eventuellt hade skilt sig åt beroende på läggning. Ytterligare en aspekt gällande variation som 

hade varit av intresse syftar till den geografiska aspekten, detta då vi endast hade tillgång till 

ungdomar från samma stad och det hade därför varit intressant att se om tankarna kan skilja sig 

åt beroende på var i landet individen bor. Detta hade eventuell inneburit att det framkommit att 

det fanns skillnader i hur skolor undervisar om ämnet.  

 

I relation till de brister som tas upp i inledningen gällande ämnet sex och samlevnad finns det 

en tydlig samhällelig och politisk relevans att göra ytterligare studier om ämnet, detta för att 

förhoppningsvis komma fram till en lösning som innebär att bristerna minskar och till slut 

försvinner. Det räcker inte med att det redan har gjorts ett flertal studier om ämnet, det måste 

göras mer så länge bristerna finns kvar. Ett förslag, utifrån vår grundade teori, för att minska 

dessa brister skulle kunna vara att ungdomarna involveras mer, där de får möjlighet att påverka 

innehållet i sex- och samlevnadsundervisningen. Samhället har under den senaste tiden 

förändrats i en rasande takt gällande teknik, vilket leder till att människor idag har mer 

tillgänglighet till internet och allt vad det innebär. Tillgången till internet innebär att människor 

idag får tillgång till flera olika perspektiv än förr gällande diverse aspekter, vilket kan komma 

att sätta spår i individers tankar och handlingsmönster. En aspekt som internet gett ökad tillgång 

till är pornografi; individer kan idag hamna på pornografiska hemsidor utan att de sökt sig dit. 

Hur denna tillgång påverkar individer i dagens samhälle gällande deras tankar om sex och 

samlevnad är någonting som det måste studeras mer om. Detta innebär även att frågor om ämnet 

måste belysas och informeras om ännu mer för individer, framförallt för ungdomar och barn. 

Att informera ungdomar om ämnet kan reducera risken av att de tror på allt de ser på internet, 

vilket i sin tur leder till att de inte påverkas negativt i sitt handlande i samma utsträckning.  

 

En ytterligare aspekt är att samhället idag är mer mångkulturell än tidigare vilket leder till att 

studier om detta ämne har en samhällelig relevans och måste belysas mer om. Människor från 

olika kulturer kan ha olika sätt att se på saker och ting, vilket kan skapa konflikter i samhället 

på grund av okunskap om det som är annorlunda än det individen är van med. Om exempelvis 

skolundervisningen skulle bli bättre på att belysa och informera elever om alla individers 

rättigheter, om HBTQ-frågor och jämställdhet hade det eventuellt kunnat innebära att konflikter 

minskas då information och kunskap om ämnet ökar. Okunskap om det främmande genererar 

hat, kunskap leder till förståelse och ett större perspektiv. Det är alltså av tydlig relevans att 



 

 49 

studera mer om ämnet sex och samlevnad i relation till ungdomar. Detta då det finns brister 

som tyder på att ungdomarna inte fått tillräcklig undervisning om ämnet då vissa aspekter 

förbises samt att samhället idag ser annorlunda ut än tidigare i och med tekniken.  

 

Avslutningsvis upplever vi att vi har lyckats göra en väl utförd studie, detta då vi tagit hänsyn 

till grundad teoris metodologiska aspekter vilket genererat en teori ur data. Det är ungdomarnas 

tankar som har styrt oss i genererandet av teori och därför har vår studie uppnått den valda 

metodens mål. Anledningen till att vi upplever att vi utfört en studie av kvalitet kan relateras 

till begreppen teoretisk känslighet och teoretiskt tempo. Vi har under studiens gång 

kontinuerligt försökt förhålla oss objektiva till data för att inte ha någon inverkan på 

genererandet av teori samt att vi har tagit hänsyn till de tidsbegränsningar som studien haft. Vi 

kom snabbt i gång med datainsamling i den öppna fasen för att senare i studiens slutskede ha 

god tid på oss för att låta en teori framträda ur data utan att tvinga teori på den. Den framtagna 

teorin visar på att de unga tjejerna har en god kunskap om ämnet men att de saknar 

kommunikation med vuxna. Vi ser därför att vår studie kan användas som både ett bevis på att 

ungdomar vill att vuxna talar mer med dem om ämnet, men även som en vägledning för vad 

och hur vuxna bör tala med ungdomar i sin närhet om frågor som rör sex och samlevnad. 

Ytterligare en aspekt som talar för vår studie syftar till den samhälleliga relevansen, det finns 

tydliga anledningar till att utföra studier inom detta ämnet och vi anser därför att vår studie kan 

komma att bidra med värdefull kunskap. Detta då det, återigen, är ett samhälleligt problem som 

det måste arbetas vidare med för att bristerna inom ämnet ska minskas och slutligen försvinna.  
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