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Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur unga kvinnor och män har upplevt skolans 

sexualundervisning samt vilka informationskällor de använder sig av vid utforskandet av 

deras sexualitet och andra frågor gällande sex och relationer. Det empiriska materialet baseras 

på sex semistrukturerade intervjuer med tre unga kvinnor och tre unga män i åldrarna 21-23. 

Intervjuerna transkriberades och analyserades genom en konventionell kvalitativ 

innehållsanalys med öppen kodning. Studiens teoretiska ramverk bygger främst på Berger och 

Luckmanns teori om kunskap och socialisation samt Bourdieus teori om socialt kapital. 

Resultatet visar att sexualundervisningen är bristfällig på flera sätt där främst samtal och 

engagerade lärare är frånvarande enligt respondenterna. Detta verkar leda till att ungdomar 

vänder sig till andra informationskällor för att ta reda på frågor om sex och relationer. I vissa 

fall kan dessa informationskällor bidra med tillförlitlig kunskap men i andra fall kan 

kunskapsutbytet vara felaktigt vilket i sin tur kan bli mycket problematiskt för ungdomarna 

och deras sexuella hälsa. 

 

Nyckelord: Sexualundervisning, ungdomar, kunskap 
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Förord 

Att genomföra denna studie har varit lärorikt och utmanande och jag har flera att tacka för att 

arbetet blev färdigställt. Jag vill först och främst rikta ett stort tack till alla mina sex 

respondenter som gjorde denna studie möjlig, tack till er! Sedan vill jag tacka min handledare 

Minoo Alinia för väldigt bra stöd under arbetsprocessen och för bra och användbar respons 

under arbetets gång. Slutligen vill jag rikta ett tack till vänner och familj som även dem har 

varit ett stort stöd genom arbetet.  

 

Tack! 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Ibland vill han titta på porr innan vi har sex. Han har gjort allt med sin förra tjej. Vill liksom inte 

vara sämre, känns som att det är lättare att jag bara står ut med det han vill. Men han vill typ att 

jag suger av honom och han kör ner den rätt långt i halsen, då brukar jag få svårt att andas. Han 

tycker det är sexigt, jag mår jättedåligt, hans killkompisar gör samma sak med sina tjejer och jag 

har inte varit tillsammans med någon innan så vet inte (Unga relationer, 2020). 

 

I somras larmade en barnmorska om hennes möten med unga tjejer. Hon berättade om hennes 

bild av unga tjejers sexvanor; där det finns en utbredd uppfattning om att sex ska göra ont, att 

man ska ställa upp på saker som man egentligen inte vill och att man ibland har sex utan att 

känna lust (Wikén, 2020). Sverige var första landet i världen att införa obligatorisk 

sexualundervisning i skolan redan 1955 och fick därför stor uppmärksamhet internationellt 

(Andersson, 2015, s. 6). Sedan dess har sexualundervisningen varit under debatt vid ett flertal 

tillfällen där innehållet och kvaliteten på undervisningen har ifrågasatts. 

 

Den tredje september 2020 publicerade Regeringskansliet en artikel om nya examensmål i 

lärarutbildningarna. Målen har som syfte att säkerställa att nyexaminerade lärare får rätt 

utbildning för att de ska kunna undervisa i frågor som identitet, sexualitet och relationer. Den 

1 januari 2021 trädde de nya examensmålen i kraft och kommer börja tillämpas i utbildningar 

som startar höstterminen 2021 (Regeringskansliet, 2020). Vidare tog Regeringskansliet den 4 

februari 2021 även beslut om att göra förändringar i läroplanen för sexualundervisningen. 

Syftet är att förbättra kvaliteten och stärka likvärdigheten i undervisningen om samtycke, 

relationer och sexualitet (Regeringskansliet, 2021). Skolinspektionen fick i uppdrag att göra 

en granskning av sexualundervisningen i skolan och resultateten från den rapporten visade på 

att det behövs göras förbättringar. På Skolverkets hemsida kan man läsa om att det tidigare 

ämnet “sex och samlevnad” nu byter namn till “sexualitet, samtycke och relationer” 

(Skolverket, 2021). Området kommer ha i uppgift att: 

 

Främja elevernas hälsa och välbefinnande, stärka förmågan att göra medvetna och självständiga 

val, bidra till förståelse för egna och andras rättigheter, förmedla betydelsen av samtycke, 

omfatta kunskaper om maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck 
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samt utveckla elevernas kritiska förhållningssätt till framställningar av relationer och sexualitet 

(Skolverket, 2021). 

 

Från och med höstterminen 2022 ska dessa förändringar i läroplanerna börja tillämpas och 

förändringarna gäller för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, 

gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen (Regeringskansliet 2021).  

 

Många barn och unga idag verkar inte få de rätta verktygen för att lära sig utforska sin 

sexualitet på ett bra sätt som i sin tur ska lägga grund för en god sexuell hälsa 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). Ungdomar i dagens samhälle växer upp med många 

förväntningar och normer; hur man ska bete sig, vad man ska ställa upp på, hur man ska se ut 

och så vidare vilket ställer krav på de erfarna och utbildade vuxna i ungdomarnas liv som har i 

uppgift att utbilda dem i dessa ämnen. Trots att skolan har i uppdrag att hjälpa individen att 

utveckla beständig kunskap för att förbereda dem för att leva och verka i samhället 

(Skolverket, 2018) så har den sexuella hälsan hos ungdomar blivit ett alldeles för stort 

problem i samhället (Wikén, 2020). Den psykiska ohälsan bland främst unga tjejer är ett 

problem (Ibid.) och ideella organisationer som finns för att stötta ungdomar i destruktiva 

relationer vittnar om högt tryck på stödlinjer och en okunskap hos de unga om hur en bra 

relation ska vara, hur de ska kännas att ha sex och vad samtycke egentligen innebär (Unga 

relationer, 2020). Det finns därför skäl till att undersöka om skolan och samhället i stort 

behöver förbättra förutsättningarna och möjligheterna att ge ungdomar utrymme att prata, 

förstå och lära sig om sin sexualitet och få kunskap om vad samtycke samt annat som rör 

sexuella relationer är för att förebygga och minska den psykiska ohälsan bland ungdomar. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för hur unga heterosexuella kvinnor och mäns syn 

på skolans sexualundervisning är. Vidare är syftet att belysa vilken roll skola, vuxna och 

andra informationskällor har när det kommer till kunskapsutbytet mellan ungdomar i frågor 

kring sexualitet, samtycke och relationer. Frågeställningarna är följande; 

- Vad tycker intervjupersonerna om skolans sexualundervisning? 

- Var hämtar ungdomar kunskap och vägledning gällande sexualitet, samtycke och 

relationer? 
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1.3 Disposition 
 

I avsnitt 2 i uppsatsen kommer tidigare forskning presenteras och dess relevans för syfte och 

frågeställningar. Sedan presenteras det teoretiska ramverket i avsnitt 3 där ett flertal teorier 

och begrepp kommer att redogöras för enskilt men även hur de tillsammans hänger ihop och 

kompletterar varandra samt deras relevans till syfte och frågeställningar. Metod och material 

kommer att beskrivas i avsnitt 4 där bland annat den kvalitativa innehållsanalysen kommer att 

beskrivas samt motiveringar till de val som har gjorts under uppsatsens gång. Resultatet av 

datainsamlingen redovisas i avsnitt 5 där det teoretiska ramverket och tidigare forskning vävs 

ihop med analysen av det empiriska materialet. Avsnitt 6 innehåller en avslutande diskussion 

med slutsatser samt reflektioner kring studien som helhet. I avsnitt 7 redovisas alla referenser 

och bilagor hittas i avsnitt 8. 

 

2. Tidigare forskning 
 
En sammanställd bild har gjorts utifrån tidigare forskning som på olika sätt berör uppsatsens 

problemområde. Den forskning som jag funnit inom området är främst kvantitativt 

genomförda studier vilket medför en brist på kvalitativa mer djupdykande studier angående 

ungdomars syn på den svenska skolundervisning. Nedanstående forskning ämnar till en 

början att redogöra för den svenska sexualundervisningens roll och plats i skolan med ett 

historiskt perspektiv i bakgrunden. Sedan kommer ungdomars erfarenheter av 

sexualundervisningen att belysas och slutligen vilka ytterligare informationskällor som 

ungdomar använder sig av bortsett från skolundervisningen. Eftersom det är den svenska 

sexualundervisningen som studien kretsar kring har jag valt att främst fokusera på svensk 

forskning. 

 

2.1 Sexualundervisningens roll i Sverige 
 
Sexualupplysningen har en lång historia i Sverige men år 1955 blev sexualundervisningen 

obligatorisk i de svenska skolorna (Skolverket, 2013, s. 11). Zetterberg (1969) skriver om hur 

den tidiga sexualundervisningens kunskapsbegränsning användes som social kontroll i 

samhället. Man ville upprätta ett återhållsamt sexualmönster i samhället där man resonerade 

att så länge man inte får kunskap om dessa ämnen så kan man heller inte frestas av det vilket i 

sin tur medför stabilitet i samhällsordningen (Ibid., s.44). En tidskrift som är utgiven med stöd 
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från Svenska Akademien och Vetenskapsrådet skriver om sexualupplysningslitteratur för barn 

mellan år 1965 och 2014. Där beskriver författaren Maria Andersson (2015) inledningsvis att 

förklaringen om hur ett barn går till egentligen är väldigt simpel, ägg + spermie = barn. Trots 

detta har sexualupplysning genom historien i litteraturen förklarats för barn genom myter som 

exempelvis storken som kommer med barnet eller andra förenklade förklaringar (Andersson, 

2015, s. 5).  

 

Trots denna förenklade och begränsande bild av sex och sexualitet så har synen på 

sexualundervisningen förändrats över tid. Skolverket utformade 2013 ett stödmaterial för 

lärare som undervisar i årskurs 7 - 9 med fokus på sexualundervisning. Författarna skriver hur 

motiven för sex och samlevnadsundervisning har förändrats för varje decennium. Så fort ett 

problem har upptäckts i relation till sexualitet så har debatten tagit fart gällande hur kvaliteten 

på sexualundervisningen egentligen är i de svenska skolorna (Ibid., s. 11). Andersson menar 

att även sexualupplysningslitteraturen har utvecklats med tiden där den idag inte bara skriver 

om hur exempelvis heterosexuella får barn utan även hur provrörsbefruktning och 

äggdonation går till, hur homosexuella får barn samt hur ensamstående kvinnor kan vända sig 

till spermabanker (Andersson, 2015, s. 5). Dessutom poängterar hon att innehållet i 

litteraturen varierar utifrån den förväntade läsarens ålder (Ibid., s. 8). För de yngsta barnen 

läggs fokus på var barn kommer ifrån medan för lite äldre barn så läggs större vikt i ämnen 

som pubertet och sexdebut (Ibid.). 

 

Vidare publicerades en rapport från FN:s konferens om befolkning och utveckling 1994 med 

fokus på sexualupplysning och reproduktiv hälsa under 1900-talet (Bygdeman & Lindahl, 

1994). Författarna skriver bland annat att det råder konsensus i Sverige att 

sexualundervisningen bör innehålla mer än kunskap om födelsekontroll, fysiologi och 

anatomi. De redogör för elva olika etiska riktlinjer som formulerades på 70-talet i alla 

lärarhandledningar som skulle användas som stöd för lärarna i undervisningen av 

sexualkunskap. Riktlinjerna handlade bland annat om vikten av att inte utnyttja en annan 

person, hur traditionella könsroller präglar sexuallivet samt ens individuella frihet till en egen 

sexualitet (Ibid., s.44). Samtidigt skrivs det, i likhet med Skolverket (2013), om kritik 

gällande att flera skolor inte ger tillräckligt bra sexualundervisningen; “Många elever får 

grundläggande kunskaper om reproduktion och preventivmedel år efter år. Det är naturligtvis 

viktigt att ge grundläggande fakta, men undervisningen måste innehålla mer” (Bygdeman & 

Lindahl, 1994, s. 46).  
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En avhandling från Linköpings Universitet (Bolander, 2009) delar den bild som beskrivits 

ovan hur sexualundervisningen och dess innehåll har varit under debatt under flera år. 

Debatten under början av 2000-talet handlar om att sexualundervisningen är otillräcklig samt 

fokuserar på fel saker (Ibid., s.16). Sex och samlevnad beskrivs som ett ämnesövergripande 

kunskapsområde i läroplanerna från 1994 där rektor har ett ansvar att organisera och integrera 

sexualundervisningen i de övriga ämnen som finns. I en publikation från Nationella 

kvalitetsgranskningar 1999, som inte längre finns publicerad på internet men som Bolander 

refererar till, framkommer resultat från en undersökning gjord av Skolverket 1999. Den visar 

på stora brister i sexualundervisningen där vissa skolor inte ens har undervisat i dessa frågor 

medan andra skolor har en bra och varierad sexualundervisning. “Skolverket menar i 

rapporten att det är svårt att uppfylla de uppställda målen, på grund av att området sex och 

samlevnad uppfattas som diffust” (Bolander, 2009, s. 16).  

 

2.2 Ungdomars upplevelser av sexualundervisningen 
 
En kvantitativ enkätstudie gjord av Folkhälsomyndigheten (2017) som heter UngKAB15 

undersöker ungdomars kunskap, attityder och beteenden gällande sexualitet och sexuell hälsa 

bland unga i åldrarna 16-29. Inom detta åldersspann inryms även åldrarna på de respondenter 

som ingår i min studie (21-23). Gällande skolans undervisning svarade 44 procent att de fått 

för lite kunskaper från skolan för att ta hand om sin sexuella hälsa medan 49 procent menade 

att de hade fått tillräckligt med kunskap (Ibid., s. 80). Studien fann tre områden som 

respondenterna ansågs hade undervisats mest i; kunskaper om kroppen, hur man blir gravid 

samt kunskap om kondomanvändning. Relationer, genus och jämställdhet, hiv samt HBT-

perspektiv var de tre områden som ungdomarna ansåg belystes minst i skolans undervisning. 

Majoriteten av respondenterna i Zetterbergs (1969) studie fick information kring sex och 

samlevnad från andra källor än hemmet och skolan (Ibid., s. 48).  

 

En masteruppsats gjord på Göteborgs Universitet (Andersson & Östlundh, 2012, s. 17) utgår 

till stor del från det redan insamlade datamaterialet UngKAB09 som är föregångaren till 

UngKAB15 samt egna djupintervjuer. Resultat visar bland annat på samtalets betydelse där 

respondenter uppger behov av samtal och samtalsmöjligheter kring sex och samlevnad där 

professionalitet och rådgivning poängteras som viktiga faktorer för personen som skall utbilda 

eller ge rådgivning (Ibid., s. 37-38). Dessutom beskrivs samtal kring sex och sexuell hälsa 
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som viktigt även i det offentliga rummet för att undvika tabubeläggande. Kritik lyfts även upp 

mot skolornas sexualundervisning där informanterna uppger avsaknad och begränsningar med 

undervisningen samt vilka risker som finns om inte skolan används som en arena för 

kunskapsspridning (Ibid., s. 38). Andra resultat från UngKAB09 visar hur en majoritet är 

nöjda med den sexualundervisning som de fått i skolan medan en mindre andel uppger att de 

inte fått någon undervisning alls eller väldigt lite undervisning (Tikkanen m.fl. 2011, s. 19). 

De som upplever att de fått mindre undervisning är en större andel kvinnor samt personer som 

inte kategoriserar sig utifrån kön (Ibid.). 

 

2.3 Sexuell hälsa och övriga informationskällor 
 
Folkhälsomyndigheten publicerade en studie 2 juli 2020 som heter “Ett spektrum av sexuella 

samtycke”. Studien hade i syfte att undersöka: “hur sexuellt samtycke förstås, praktiseras och 

upplevs i sexuella relationer bland vuxna i Sverige idag” (Folkhälsomyndigheten, 2020, s. 3). 

I ett inledande stycke beskrivs det hur det saknas svenska empiriska studier gällande den 

svenska befolkningens syn på sexuellt samtycke. Resultatet visar bland annat att 63 procent 

kvinnor och 34 procent män har gått med på sex trots att de inte egentligen ville. Orsakerna 

till detta uppgavs ofta vara för partnerns eller relationens skull eller på grund av förväntningar 

(Ibid., s. 8). Vidare uppgav 15 procent av respondenterna (män i högre utsträckning) att de har 

försökt påverka någon att ha sex vid ett eller flera tillfällen och kvinnor har i högre 

utsträckning avbrutit ett pågående samlag än vad man män har gjort.  

 

Trots att undersökningen ovan visar på oroväckande siffror gällande upplevelser och 

värderingar kring samtycke beskriver flera internationella studier Sverige som en förebild 

gällande befolkningens sexuella hälsa. Ett idématerial som producerats inom projektet 

“Utveckling av forskningsbaserad undervisning i Sex och Samlevnad för lärarutbildning och 

skola” med finansiering från Socialstyrelsen och senare Smittskyddsinstitutet har samlat 

forskning kring sexualundervisning ur olika perspektiv (Wallin m.fl., 2012). De refererar till 

forskningsresultat från en undersökning från Australien där länder som Sverige, Frankrike, 

Nederländerna och Tyskland som uppges ha en öppen och flexibel syn på sexualundervisning 

även har lägst frekvens sexrelaterade hälsoproblem bland ungdomar i västvärlden (Ibid., s.23). 

Det som mäts är frekvensen av könssjukdomar och oönskade graviditeter vilket är lägre i 

dessa länder samt i vilken ålder som ungdomar har sin sexdebut vilket är högre i dessa länder 

jämfört med andra länder. Bolander (2009) skriver i likhet med detta: “Ur ett internationellt 
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perspektiv blir det tydligt att svensk sexualupplysning och undervisning har haft en öppnare 

och mer bejakande attityd jämfört med exempelvis USA och Storbritannien.” (Ibid., s. 24).  

 

Likt Wallin m.fl. (2012) redogör en evidensbaserad guide kring sexualundervisning från 

UNESCO även den hur länder som Sverige, Norge och Nederländerna har lägre 

ungdomsgraviditeter än andra länder i Östeuropa och Centralasien (UNESCO, 2018, s.83). De 

beskriver hur dessa länder har långvariga CSE program i skolorna vilket är en förkortning på 

“Comprehensive sexuality education” som innebär en läroplansbaserad process där 

undervisning och inlärning innefattar kognitiva, psykiska, emotionella och sociala aspekter av 

sexualitet. Den ämnar till att ge barn och unga kunskap, verktyg, attityder och värderingar 

som kommer hjälpa dem ha insikt om sitt eget mående, utveckla respektfulla sociala och 

sexuella relationer, överväga hur deras val påverkar andras mående och deras egna mående 

samt förstå och värna om deras säkerhet och rättigheter genom hela livet (Ibid., s.16). 

 

Vidare skriver Wallin m.fl. (2012) om ett flertal artiklar från olika länder som visar att 

skolundervisningen är en viktig informationskälla för många elever, i många fall den 

viktigaste informationskällan när det kommer till frågor om sex och samlevnad (Ibid., s. 26). 

Skolundervisning, vänner och familj (oftast föräldrar) är de tre informationskällor som 

ungdomar uppger är de främsta källorna till kunskap. Media, TV, Internet och böcker är 

ytterligare informationskällor som finns representerade i studierna vilket även Bolander 

uppger har betydande roll som sexualupplysare för ungdomar (Bolander, 2009, s. 19). 

Resultat från UngKAB15 visar bland annat att 70 procent av respondenterna hämtar 

information om sexualitet, preventivmedel och könssjukdomar från Internet 

(Folkhälsomyndigheten, 2017, s. 78). Tjejer hämtade i högre utsträckning (52 procent kontra 

36 procent för killar) sin information från mer tillförlitliga sidor såsom 1177 Vårdguiden och 

UMO. Vad gäller pornografi som informationskälla visar UngKAB09 att män i högre 

utsträckning är mer positiva till det än kvinnor samt i högre grad än kvinnor anser att 

pornografi kan vara lärorikt. En stor andel kvinnor i studien anser att pornografin är äcklig 

och avtändande. Männen tittar oftare på pornografi än vad kvinnor gör och en tredjedel av 

männen i studien konsumerar det dagligen (Tikkanen m.fl. 2011, s. 19).  

 

I UngKAB15 skriver författarna följande: “Skolan, ungdomsmottagningarna, hälso- och 

sjukvården samt socialtjänsten är centrala arenor för att vidareutveckla det främjande och 

förebyggande arbetet inom sexuell och reproduktiv hälsa” (Folkhälsomyndigheten, 2017, 
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s.10). Vidare menar dem att detta förebyggande arbete förmodligen skulle vara mer effektivt 

om informationen och kunskapen nådde fler män genom att de upplever att insatserna är 

riktade även till dem. Detta tyder på att det finns fler instanser utöver skolan som även bör 

vidareutveckla och förbättra sin kunskapsspridning. 

 

Slutligen kan detta avsnitt sammanfattas i att många författare berör den kritik som finns 

gentemot kvaliteten på skolans sexualundervisning och hur denna fråga har skapat debatt 

genom flera decennier. Det finns alltså en tydlig gemensam bild av tidigare forskning att 

sexualundervisningen är bristfällig på flera sätt där ungdomar efterfrågar mer kunskap och 

samtal kring sexualitet, sex och relationer. Samtidigt finns det en bild från internationell 

forskning att Sverige är ett av länderna med lägst sexrelaterade hälsoproblem bland unga. 

Något som kan tilläggas är att det kvalitativa forskningsfältet i Sverige gällande ungdomars 

syn och erfarenheter på sexualundervisningen inte är särskilt stort och än mindre hur lärare 

och vuxna upplever kunskapsluckan i sexualundervisningen som ungdomarna upplever. Den 

forskning som presenterats kommer, tillsammans med det teoretiska ramverket som 

presenteras nedan, att vävas in i resultat och analysavsnittet. 

 

3. Teoretiskt ramverk 
 
Vilka erfarenheter och tankar unga kvinnor och män har från sexualundervisningen samt vilka 

faktorer som verkar spela en viktig roll i utvecklingen till en social och sexuell varelse 

kommer att undersökas utifrån ett socialpsykologiskt och sociologiskt teoretiskt ramverk. För 

att undersöka detta kommer först Peter Bergers och Thomas Luckmanns (2011) teori om 

kunskap och socialisation att redogöras för där främst begreppet sekundär socialisation 

kommer att tillämpas vid analysen av hur ungdomar socialiseras in till att vara en sexuell 

varelse. Vidare kommer bland annat Bourdieus (1986) teori om socialt kapital och sociala 

nätverk att redogöras för samt begrepp som expertsystem, primära grupper och institution 

som är tänkta att nyansera det teoretiska ramverket. I slutet kommer en kortfattad redogörelse 

för hur teorierna kommer att användas i resultat- och analysdelen. 

 

3.1 Kunskap och socialisation  
 

I boken “Kunskapssociologi. Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet” 

skriver Berger och Luckmann (1967) om hur verkligheten är en social konstruktion samt hur 
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kunskap är socialt distribuerat (Ibid., s. 16). Det en individ organiserar som verklighet av 

vardagslivet är det den upplever ”här och nu” samt vad den delar med andra i sin omgivning 

(Ibid., s. 22-23). Kunskap som handlar om sunt förnuft är kunskap som individer delar med 

andra i normala förhållanden i vardagslivet. Författarna menar även att samhället existerar 

som både subjektiv och objektiv verklighet (Ibid., s. 129). Som individ föds vi inte som en 

medlem av samhället utan du föds med en predisposition för socialisation för att sedan bli en 

medlem av samhället. Den primära socialisationen sker under barndomen när barnet blir en 

medlem av samhället där de signifikanta andra (ofta föräldrar eller andra närstående i barnets 

liv) spelar en viktig roll i socialisationen, identifikation och utvecklingen av självet. Den 

sekundära socialisationen innebär den när en redan socialiserad individ blir introducerad till 

nya delar i samhället där man intar nya roller, utvecklas och får ny kunskap (Ibid., s. 130).  

 

En skillnad mellan den primära och sekundära socialisationen är att den första inte kan ske 

utan en emotionell laddad identifikation med barnets signifikanta andra (Berger & Luckmann, 

1967, s. 141). Den sekundära socialisationen däremot behöver inte ha en sådan emotionellt 

kopplad identifikation utan kräver endast ömsesidig identifikation som uppstår i samtal 

mellan människor. Detta kan exempelvis vara i skolan, på arbetet, vänner eller andra personer 

i ens omgivning. Berger och Luckmann menar att konversation är det viktigaste medlet för att 

bevara den subjektiva verkligheten som är viktig för en individ. Dessutom menar författarna 

att viss sekundär socialisation som är komplex ofta kräver utbildning från specialiserade och 

erfarna individer (Berger & Luckmann, 1967, s. 166). Vidare menar författarna att modern 

utbildning såsom skolan är ett bra exempel på sekundär socialisering som kräver utbildad 

personal i form av lärare. Dessa kan även kallas socialisationsagenter som hjälper barnet att få 

den kunskap som krävs för att socialiseras in i nya delar av samhället (Ibid.). 

 

Socialisationsagenter kan liknas med Giddens begrepp; expertsystem som han menar är en 

viktig del i moderniteten (Giddens, 2014, s. 28). Expertsystem grundar sig på tillit och 

trygghet och innefattar allt från teknologisk expertis till sociala relationer och självets mer 

intima sidor där exempelvis psykologer, läkare och rådgivare blir olika typer av expertsystem. 

Giddens beskriver hur experter i form av exempelvis barnläkare, lärare och pedagoger blir 

mer och mer styrande i barnens tidiga socialisering vilket gör att den direkta överförda 

kunskapen som tidigare skett från generation till generation minskar (Ibid., s. 45). Han 

betonar hur både socialisation men även språktillägnelsen gör att mänskliga erfarenheter kan 
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förmedlas mellan varandra (Ibid., s. 34). Dessa expertsystem, signifikanta andra och 

socialisationsagenter har viktiga roller som kunskapsproducerande i barn och ungdomars liv.  

 

En annan viktig källa till kunskap är institutioner som exempelvis är familj, regering eller 

utbildning som alla karaktäriseras av olika rollsammansättningar där olika normsystem råder 

samt olika värden som delas av människor inom institutionen (Smelser, 1997, s. 46). I denna 

uppsats kommer skolan ses som en disciplinerande och kunskapsproducerande institution 

eftersom den är en viktig del i ett barns socialisation där kunskap om samhället och dess 

värden och normer lärs ut. Därmed har skolan som institution en stor möjlighet att påverka 

ungdomars sexuella värderingar.  

 

3.2 Socialt kapital och sociala nätverk 
 

Bourdieu (1986) menar att alla individer och grupper i samhället använder sig av kapital på 

olika sätt (Ibid., s. 234-242). Han skiljer på ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital men där 

alla på något vis handlar om resurser och tillgångar. Det sociala kapitalet handlar om en 

individs sociala nätverk som innefattar alla mänskliga kontakter som personen omger sig av. 

För att det ska räknas som kapital kräver det dock att dessa sociala kontakter som en individ 

har kan användas och mobiliseras av individen själv på ett sätt som gynnar hen positivt (Ibid., 

s. 250-253). Detta innebär att alla relationer en individ har inte alltid kan räknas in i det 

sociala kapitalet så länge inte individen har kapaciteten att använda kontakten på ett gynnsamt 

vis. Genom Lennart G. Svensson (2009) blir begreppet socialt kapital breddat genom 

användningen av begreppen; kontakter, förbindelser och nätverk. Han menar att vänner, släkt 

och andra relationer hjälper individen att upprätta ett socialt kapital (Ibid., s. 210).  

 

Vidare menar Coleman (1988) att tillgången till informationskanaler är en viktig faktor när 

det kommer till socialt kapital (Ibid., s.104). Genom sociala relationer och kontakter utbyts 

kunskap och erfarenheter mellan individer där exempelvis socialisationsagenterna som 

beskrevs i förra avsnittet är en otroligt viktig kunskapskälla för barn och unga i 

socialiseringsprocessen. Personer som kan använda sitt sociala nätverk till att få kunskap om 

nya saker får ett försprång gentemot personer som inte har tillgång till andra aktörers kunskap 

och därför måste söka sig till andra kunskapskällor eller själv får utforska en ny situation på 

egen hand (Ibid., s. 104). Därav finns det skäl för att det sociala kapitalet i form av vuxna i ett 
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barns omgivning där bland annat lärare, föräldrar, vårdpersonal och kuratorer ingår behöver 

förstå sin roll som kunskapskälla för barn och unga i frågor om sex och samlevnad.  

 

Cooley (1909) som skrivit om primära och sekundära grupper kan relateras till både avsnittet 

om socialisation men även detta avsnitt om sociala relationer. Med primära grupper menar 

Cooley informella grupper som karaktäriseras av intima “face-to-face” interaktioner som ofta 

innehåller emotionellt starka och nära relationer mellan individer (Ibid., s. 25-31). Detta kan 

även jämföras med de signifikanta andra som beskrevs i föregående avsnitt som är viktiga för 

ett barns socialisation. De primära grupperna är ofta en individs familj eller ens nära vänner 

vilket gör att dessa grupper har stor betydelse för barn och unga eftersom det är i dessa 

grupper som man utvecklas till en social varelse. Kunskap om egna och andras behov förstås 

ofta genom de primära grupperna samt lärdomar kring hur man samarbetar och känslan av 

samhörighet med andra individer (Ibid.). 

 

Ovanstående teorier och begrepp som har presenterats kommer att användas för att förklara 

min empiri. Teorin om kunskap, socialisation, primära grupper, expertsystem, institution och 

socialisationsagenter kommer användas vid analys av respondenternas erfarenheter av 

sexualundervisningen samt vilken roll skolan och vuxna har i ungdomars 

socialiseringsprocess. Dessa teorier kan vidare kopplas samman med Bourdieus teori om 

socialt kapital samt sociala nätverk eftersom kunskap tillägnas genom ens sociala relationer 

på olika vis. Teorin om kunskap används som det övergripande teoretiska ramverket för att 

sedan använda övriga teorier och begrepp som på olika sätt är kanaler till tillägnandet av 

kunskap. Tillsammans kompletterar teorierna varandra och kan användas för att analysera 

ungdomars sociala nätverk och informationskanaler som på olika sätt är viktiga för 

tillägnandet av kunskap om sex och samlevnad. Om skolan inte lyckas vara den 

kunskapsproducerande institution som den har i uppgift att vara gällande 

sexualundervisningen så är det sannolikt att utbytet av kunskap sker på andra sätt mellan 

ungdomarna eller via andra informationskanaler. Detta kommer vidare att analyseras i 

resultat- och analysavsnittet. 

 
  



 16 

4. Metod 
 

Inledningsvis kommer detta metodkapitel att redogöra för val av metod samt 

tillvägagångssättet för insamling av det empiriska materialet. Sedan kommer urval och 

begränsningar att beskrivas och motiveras. Fortsättningsvis redovisas den analytiska ansats 

som studien utgår ifrån innehållande beskrivning av kodningsprocessen som är gjord utifrån 

en kvalitativ innehållsanalys och grundar sig i en tidigare genomförd pilotstudie. Begreppen 

äkthet och tillförlitlighet redogörs sedan för samt vilka krav som ställs på studien utifrån detta. 

Slutligen innehåller det sista avsnittet etiska överväganden.  

 

4.1 Val av metod 
 

Studien använder en kvalitativ metod där intervjuer används som datainsamling. Kvalitativa 

intervjuer skiljer sig på flera sätt från kvantitativa intervjuer (Bryman, 2018, s. 561). Dels 

brukar tillvägagångssättet vara mindre strukturerat i kvalitativ forskning där tyngden läggs på 

intervjupersonernas uppfattningar och egna tankar som även leder till att studiens 

frågeställningar kan förändras något under processens gång. Det är även viktigt att låta 

respondenten styra samtalet och inte ställa ledande frågor för att verkligen säkerställa att det 

respondenten säger även är det den tycker är viktigt och relevant för ett visst ämne (Ibid.). Jag 

anser att en kvalitativ intervjumetod lämpar sig till studiens syfte eftersom den ämnar 

undersöka just individers erfarenheter, tankar och upplevelser.  

 

Vidare finns det flera typer av kvalitativa intervjuer, bland annat gruppintervjuer, 

fokusgrupper, ostrukturerade- och semistrukturerade intervjuer (Ibid.). Jag valde att göra 

individuella semistrukturerade intervjuer där en intervjuguide utformades med olika teman 

och underliggande frågor som användes vid behov. Syftet var dock att respondenten öppet 

skulle associera och reflektera samt skulle ha stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt 

inom ramen för temat för intervjun (Ibid., s. 563). Intervjuguiden har 30 frågor vilket även 

inkluderar några följdfrågor som uppkom efter den första intervjun i den genomförda 

pilotstudien. Detaljerade och fylliga svar eftersträvas i kvalitativ forskning vilket gör att 

följdfrågor kan ge än mer utförliga och detaljerade svar (Ibid., s. 562). 

 

Eftersom ämnet jag studerar kan vara privat och känsligt för vissa individer la jag stor vikt vid 

att respondenten skulle känna sig avslappnad i samtalet vilket är en anledning till varför jag 
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valde individuella intervjuer framför gruppintervjuer. Dessutom ansåg jag att respondenten 

skulle känna sig mer bekväm om det fanns någon form av struktur i intervjuguiden. Därför 

ansåg jag att det semistrukturerade upplägget var lämpligt till syftet. Jag inledde intervjun 

med frågor gällande vad personen mindes av sexualundervisningen i skolan vilket delvis var 

ett val grundat i min frågeställning men därtill också ett strategiskt val för att enklare börja 

prata om dessa ämnen med respondenten. Ytterligare exempel på frågor som ingår i 

intervjuguiden är bland annat: Vem vände du dig till när du behövde hjälp eller råd kring 

frågor såsom relationer eller sex? Hur agerade lärarna under sexualundervisningen? Har ditt 

förhållningssätt till sex förändrats över tid? (Se bilaga 8.2). 

 

4.2 Tillvägagångssätt 
 

Sex respondenter valdes till denna studie genom bekvämlighetsurval vilket Bryman (2018) 

beskriver som ett urval där personer väljs på grund av att de för tillfället råkar vara 

tillgängliga för forskaren (Ibid., s. 243-244). I mitt fall innebar detta att jag fick tag på 

respondenterna genom att personer i min omgivning tipsade om personer som skulle kunna 

ställa upp på en intervju. Sedan kontaktade jag dessa personer och bestämde tid för intervju 

samt mailade ut informationsbrevet som respondenten ombedes läsa innan intervjun. Detta 

urval användes dels på grund av tidsbegränsning men även på grund av att ämnet som studien 

innefattar kan för vissa vara av känslig karaktär. Därför ansåg jag det vara en fördel att 

respondenterna är personer som kan känna sig relativt bekväma i en intervjusituation som 

handlar om förmodat känsliga och privata ämnen. Nedan finns en presentation av alla 

respondenter med fingerat namn men korrekt ålder och kön. 

 

Fingerat namn Kön Ålder 
Jonna Kvinna 22 
Ebba Kvinna 22 
Ludvig Man 23 
Frida Kvinna 22 
Elton Man 21 
Max Man 23 

 

Alla intervjuer genomfördes genom det digitala kommunikationsverktyget Zoom och pågick 

mellan 30-45 minuter. Zoom valdes på grund av de rådande restriktionerna i samhället där 

regeringen och Folkhälsomyndigheten avråder alla från att träffa personer som inte ingår i ens 
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hushåll. Det finns för- och nackdelar med att göra en intervju digitalt. Både jag och respektive 

respondent befann oss i tysta, stängda miljöer vilket möjliggjorde för ett mer närvarande och 

fokuserat samtal än om det hade funnits störande moment i bakgrunden. Eftersom Zoom 

inkluderar video har jag även fördelen av att kunna inkludera kroppsspråk och minspel när jag 

i ett senare skede ska göra analys och kodning. Kroppsspråk kan exempelvis ha en betydande 

roll i tolkningen av vad en person faktiskt menar eller tycker kring det den pratar om 

(Bryman, 2018, s. 583). Vissa nyanser i respondentens svar kan även gå förlorade om 

kroppsspråket inte går att avläsa vid transkribering. 

 

Innan jag spelade in intervjun med Zooms inbyggda inspelningsfunktion började jag med att 

informera respondenten om i huvudsak informerat samtycke och konfidentialitet. Detta med 

utgångspunkt i forskningsetiska riktlinjer (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 322). Jag berättade 

även kort om syftet till uppsatsen samt informerade om att respondenten får avbryta intervjun 

när som helst utan förklaring, att hen kommer att vara anonym samt att materialet hanteras 

konfidentiellt. Efter informationen började jag spela in intervjun efter godkännande från 

respondenten. Jag spelade in Zoom-samtalet med video samt en upptagning från min telefon 

för att säkerställa att intervjun inte skulle gå förlorad på grund av tekniska problem i Zoom-

verktyget. 

 

Vid transkriberingen av mitt intervjumaterial skrev jag ned hela dialogen vilket inkluderade 

mina frågor och respondentens svar. Jag har markerat pauser med kommatecken eller punkt 

samt skrivit i parentes om personen har gjort en väldigt lång paus eller tittat upp i taket eller 

liknande. Uttryck som “ehm” har jag även skrivit ut då jag anser att detta i vissa fall kan 

handla om att personen uttrycker osäkerhet eller inte vet hur den ska uttrycka sig vilket kan 

vara viktigt att ha med i en vidare analys av materialet.  

 

4.3 Urval och avgränsningar 
 

Materialet som har använts i denna uppsats är transkriberad text från sex olika intervjuer. 

Urvalet består av heterosexuella kvinnor och män mellan åldrarna 21-23 år som befinner sig 

eller har befunnit sig i minst en intim relation. Detta urval anser jag lämpa sig bra till syftet 

eftersom personer i denna ålder har större möjlighet att reflektera och prata om sexuella 

erfarenheter än vad yngre personer kan ha. Dessutom är åldersspannet nära min egen ålder 

vilket underlättade rekrytering av respondenter. Därtill kunde jag även relatera till deras 
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verklighet på ett sätt som både är en fördel och nackdel vid tolkningen av transkriberingen. 

Fördelen är att jag har en bredare förståelse för respondentens talspråk samt eventuella 

referenser eller uttryck som respondenten använder sig av vilket kan underlätta i tolkningen 

av transkriberingen.  

 

Däremot kan min likhet i ålder och livsfas vara till min nackdel då det exempelvis kan öka 

risk för bias. Intresset för detta ämne beror till stor del på egna erfarenheter och tankar kring 

den svenska sexualundervisningen när jag själv gick i skolan. Denna förkunskap bedömer jag 

inte gör mig helt öppen till fenomenet som ska undersökas vilket även det gör att jag måste 

förhålla mig extra varsam till eventuella bias. Richards (2005, s.25) skriver däremot att så 

länge man är medveten om vilka förkunskaper eller erfarenheter man har till ett ämne och tar 

detta i beaktande så behöver inte bias vara en nackdel. Snarare är det vanligt att en forskare 

studerar något som den själv redan har mycket kunskap och tankar om. 

 

Varför jag valt att avgränsa till heterosexuella personer är att jag anser att det kan finnas 

skillnader i hur olika sexuella preferenser påverkas av samhällsstrukturer och normer. I och 

med att antal respondenter är begränsad på grund av tidsbrist anser jag därför att det skulle bli 

svårt att dra slutsatser kring de frågeställningar jag har valt om jag inte skulle gjort denna 

avgränsning. Däremot hade det varit väldigt intressant att i en vidare undersökningen studera 

eventuella skillnader i syn på sex, samtycke och relationer mellan olika individer med olika 

sexuella preferenser. 

 

4.4 Analytisk ansats 
 

En kvalitativ innehållsanalys har valts i denna studie. I den kvalitativa innehållsanalysen finns 

det tre inriktningar som man kan välja att utgå från; den konventionella, den riktade och den 

summativa (Hsieh & Shannon, 2005, s.1277). Alla tre används för att tolka betydelsen av 

innehållet från textdata men den största skillnaden mellan dem är kodningsschema, koders 

ursprung samt hot om pålitlighet. I den konventionella innehållsanalysen skapas 

kodningskategorierna direkt från textdata. Med en riktad innehållsanalys används teori eller 

relevant tidigare forskning som guide för den initiala kodningen. Den summativa 

innehållsanalysen innefattar räkning och jämförelse av nyckelord eller innehåll som sedan 

följs upp av en tolkning av den underliggande kontexten (Ibid., s.1278). För mitt syfte så 

anser jag att den konventionella innehållsanalysen lämpar sig bäst eftersom jag vill förhålla 
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mig så öppen som möjligt till mitt material och finna mönster, likheter och olikheter utan att 

tidigare forskning eller teori guidar kodningen åt ett visst håll. Denna typ av kodning lutar 

mer åt det induktiva hållet då jag utgår från textdata och skapar koder efter den första 

tolkningen av data snarare än att skapa koder från teori eller tidigare forskning (David & 

Sutton, 2016, s. 274). 

 
4.5 Kodning 
 
Efter transkriberingen startar kodningsprocessen som kan delas upp i tre steg. Första steget är 

reduktion av data (kodning) där datamaterialet ordnas grovt med hjälp av koder. Nästa steg är 

presentation av data (tematisering) där datamaterialet ordnas noggrannare vilket innebär att 

koderna slås ihop till bredare kategorier. Tredje steget är slutsatser och verifiering 

(summering) där det bearbetade materialet ligger till grund för analys och slutsatser 

(Lindgren, 2014, s. 34).  

 

I ett första skede läste jag igenom transkriberingen och kodade det mesta jag ansåg vara av 

intresse med provisoriska koder. Alla iakttagelser som ansågs vara relevanta för min 

frågeställning antecknades och tillgavs en kod och nya delar av materialet jämfördes med 

koder som skapats för att se vilka delar som kunde tilldelas samma kod eller om nya koder 

skulle upprättas (Lindgren, 2014, s.38). Efter den första genomläsningen upptäckte jag att jag 

hade fått ett stort antal koder men där vissa delar kunde tilldelas samma kod. I ett nästa skede 

försökte jag hitta mönster i de provisoriska koderna för att skapa lite fler övergripande 

kategorier. Detta resulterade i sex huvudkategorier: Sexualundervisningens innehåll, 

kunskapskällor, könsskillnader, vuxnas roll, kommunikation samt pornografins inverkan. Vid 

en summering slogs dess sex kategorier ihop till fyra övergripande teman som kommer att 

presenteras i resultat och analysavsnittet. 

 
 
4.6 Tillförlitlighet och äkthet 
 

Under en kvalitativ forskningsprocess är tillförlitlighet och äkthet två begrepp som används 

istället för reliabilitet och validitet som används mer inom kvantitativ forskning. 

Tillförlitlighet inom kvalitativ forskning kan delas in i fyra delkriterier; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2018, s. 467). 

Om man ser till pålitligheten av studien så kräver detta fullständiga och tillgängliga 
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redogörelser för alla delar av forskningsprocessen (Ibid., s. 469) vilket jag har försökt göra i 

detta metodavsnitt. 

 

Äktheten handlar om studiens autenticitet där författaren har en viktig uppgift vad gäller att ge 

en rättvis bild av respondenternas erfarenheter, uppfattningar och åsikter. Dessutom handlar 

det om att studien ska bidra till bättre förståelse av den sociala situation och sociala miljö som 

studieobjekten lever i (Ibid., s. 470). Genom att skapa en flexibel intervjuguide utan ledande 

frågor lägger jag grunden för att respondenternas upplevelser och erfarenheter kan uttryckas 

på ett autentiskt vis samt förebygga ett felaktigt resultat (Ibid., s. 566). Vid en senare 

kodningsprocess av transkribering samt val av citat som är med i studiens resultat krävs 

noggranna val av vad som ska tas med för att även detta ska ge en rättvis bild av 

respondenternas åsikter och erfarenheter. 

 

Äktheten kan påverkas av nackdelarna med digitala intervjuer där video och ljudupptagning 

är beroende av exempelvis bra internetuppkopplingen. Om inte så kan betydande ord eller 

fragment vara svåra att skriva av vid transkribering vilket ger ett utrymme för tolkning där 

forskaren behöver gissa vilket ord som har använts var vilket i sin tur även kan påverka 

resultatets pålitlighet. Dessutom ger en Zoom-intervju mindre rum för mer avslappnat samtal 

då respondenten ser sig själv på skärmen och därför kan bli mer självmedveten. Dessa 

påverkansfaktorer har minskat då samtliga respondenter har haft god internetuppkoppling 

vilket gjorde att inget ljud gick förlorat. Däremot hade en respondent något sämre ljudkvalité 

vilket gjorde att några enstaka ord var svåra att transkribera. Dock ansåg jag att dessa ord 

kunde transkriberas ändå på grund av vilken kontext personen pratade om. 

 

Vad gäller exempelvis valet av bekvämlighetsurval kan detta leda till att resultatets 

tillförlitlighet och generaliserbarhet kan ifrågasättas (Bryman, 2018, s. 244). I detta fall är 

tillförlitligheten låg i dem avseenden att studien ska kunna göras om på nytt och få ett 

likvärdigt resultat eftersom urvalet inte är tillräckligt stort och därmed inte representativt för 

alla unga heterosexuella kvinnor och män i Sverige. Jag kan därför endast uttala mig om vad 

resultatet visar utifrån de respondenter jag har intervjuat. Däremot är ett av kraven för att 

kunna göra om studien på nytt samt för att bedöma forskningens kvalité, en noggrann 

beskrivning av de metodologiska steg som genomförts vilket detta metodavsnitt har ämnat att 

göra (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 327).  
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Bryman (2018) tar dock upp kritik mot kvalitativ forskning där bland annat kvantitativa 

forskare ofta tar upp svårigheter med att replikera en kvalitativ studie (Ibid., s. 484). Trots att 

reliabilitet främst används inom kvantitativa studier så finns det sätt att tillämpa den i 

kvalitativa studier. LeCompte & Goetz förklarar extern och intern reliabilitet inom kvalitativ 

forskning där extern reliabilitet står för den utsträckning i vilken en undersökning kan 

upprepas. Min studie skulle vara svår att replikera trots noggranna metodologiska steg i och 

med att man inte kan “frysa” en social miljö med dess sociala betingelser (Bryman, 2018, s. 

465). Detta påverkar den externa reliabiliteten till den grad att en replikering är svår att göra. 

Skulle man däremot göra ett försök till replikering skulle det krävas att den nya forskaren går 

in i en liknande roll som den tidigare forskaren haft. Den interna reliabiliteten handlar om att 

forskarna tillsammans ska komma överens angående hur de ska tolka respondenternas ord och 

gester (Ibid.). Eftersom jag är ensam forskare blir detta inte ett aktuellt problem eftersom det 

endast är jag som tolkar information. Däremot kan det vara en fördel att vara fler forskare då 

en annan person upptäcker saker som jag inte upptäcker. Detta har jag haft i åtanke och 

försökt vara så öppen och transparent som möjligt vid tolkning av det empiriska materialet. 

 

4.7 Etiska överväganden 
 

Studien har förhållit sig till de etiska riktlinjer som står i Vetenskapsrådet där de 

grundläggande individskyddskraven delas upp i fyra kategorier; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). 

Informationskravet har följts genom att alla respondenter har delgivits ett informationsbrev 

via mejl (se bilaga 8.1) minst en dag innan intervjun där syftet med studien beskrivs samt att 

deltagandet är frivilligt och respondenten kan närsomhelst avbryta intervjun (Ibid., s. 7). 

Eftersom ämnet kan vara av mer känslig karaktär ansåg jag det vara av vikt att innan intervjun 

påbörjades upprepa för respondenten att hen får avbryta intervjun utan förklaring. Sedan 

informerade jag respondenten att jag kommer att spela in hela intervjun på Zoom och jag var 

noga med att respondenten kände sig bekväm med detta innan jag startade inspelningen. 

Dessutom har det semistrukturerade upplägget på intervjuguiden delvis motiverats av etiska 

aspekter. Jag ville att respondenten själv skulle få avgöra hur mycket den ville dela med sig av 

viss information och därför hellre ställa en öppen fråga för att sedan följa upp med en 

följdfråga om jag märkte att respondenten var bekväm med frågan. 
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Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter om alla personer i en undersökning ska ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem (Ibid., s. 12). Detta har gjorts genom att inte ladda upp 

inspelningarna på någon molntjänst samt vid transkribering har alla namn anonymiserats så 

att det aldrig kan gå att härleda svaren till en specifik person. Dessutom har försiktighet och 

noggrannhet tagits vid arbetet med intervjuerna genom att alltid befinna mig i ett slutet och 

ensamt rum där ingen obehörig kan ta del av materialet. Nyttjandekravet handlar om att 

uppgifterna endast får användas för forskningsetiska ändamål och får inte användas eller 

utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (Ibid., s. 14). Alla dessa 

fyra kriterier som presenterades inledningsvis informerades genom informationsbrevet som 

alla respondenter fick ta del av innan intervjun. 

 

5. Resultat och analys 
 

I detta avsnitt presenteras resultaten och analysen av intervjuerna som genomförts med alla 

sex respondenter. Avsnittet är uppdelat i fyra delar: Sexualundervisningens innehåll och 

brister, vuxnas roll och vikten av kommunikation, konsekvenser av en frånvarande vuxenvärld 

samt könsskillnader relaterat till pornografi. I respektive avsnitt presenteras hur 

respondenterna tänker kring dessa områden, deras värderingar och erfarenheter samt 

eventuella skillnader mellan de kvinnliga och manliga respondenternas svar. 

 

5.1 Sexualundervisningens innehåll och brister 
 

Fem av sex respondenter upplever sig ha svårt att minnas hur mycket och vad de lärde sig 

under sexualundervisningen. Dessa resultat går i samma linje som mycket av tidigare 

forskning som menar att det finns kritik gällande sexualundervisningen i skolan. Bland annat 

Bygdeman & Lindahl (1994) som beskrev kritik mot skolor som inte levde upp till de etiska 

riktlinjer som formulerades redan på 70-talet. Denna kritik går i likhet med hur 

respondenterna i denna studie har upplevt skolans sexualundervisning vilket ger en tidig insikt 

kring att sexualundervisningen inte verkar ha förändrats så mycket sedan 70-talet. Vissa av 

respondenterna uppger att de hade någon eller några lektioner redan i fyran eller femman 

medan andra uppger högstadiet eller gymnasiet. Det råder stor skillnad i huruvida hur mycket 

sexualundervisning respondenterna har haft, vid vilken ålder den har påbörjats, vilka typer av 
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uppgifter eller kunskap man har blivit tillägnad samt hur lärarna har agerat i undervisningen. 

Eftersom alla respondenter har gått på olika skolor skulle detta kunna tyda på att läroplanen 

gällande sexualundervisningen inte är tillräckligt tydligt utformade vilket även Skolverkets 

nationella kvalitetsgranskning 1999 kom fram till i sin undersökning (Bolander, 2009, s. 16). 

 

Ludvig beskriver sexualundervisningen innehåll som; “tekniska saker, hur könsreproducering 

går till” och Jonna uppger “... det kändes väldigt naturvetenskapligt”. Elton uppger följande 

på frågan om vad han minns från sexualundervisningen: 

 
ärligt talat så minns jag inte så mycket alls faktiskt... vi hade prov på liksom på eh asså 

könsorgan, sätta namn på olika delar och också något om könssjukdomar typ tror jag och också 

något om preventivmedel hade vi något fokus på, men jag kan inte minnas att det var så 

jättemycket om samtal (Elton). 

 

Dessa uppfattningar går i linje med den studie som Folkhälsomyndigheten (2017) gjorde som 

uppgav att de tre största kunskapsområden som skolor undervisat i var kondomanvändning, 

kunskaper om kroppen samt hur man blir gravid (Ibid., s. 80). Detta kan även kopplas till 

UNESCOS (2018) resultat som visar just att Sverige är ett av de länder med lägst 

ungdomsgraviditeter Östeuropa och Centralasien (Ibid., s. 83.) Däremot uppger 

respondenterna att sexualundervisningen till stor del haft brist på visst innehåll. Däribland 

finns önskan om mindre heteronormativ undervisning, mer kunskap om samtycke och mer 

samtalsmöjligheter i skolan. Att samtliga respondenter uppger någon form av brist på 

sexualundervisning uppfattas som problematiskt eftersom skolan uppges som en av de 

viktigaste informationskällorna vad gäller frågor om sex och samlevnad (Wallin m.fl., 2012, 

s. 26). Skolan har i uppgift att vara en kunskapsproducerande institution men detta resultat 

verkar tyda på att skolan brister i detta avseende. 

 

Max beskriver hur sexualundervisningen upplevdes i lågstadiet som:  

 
…oftast var det att vi fick kolla på någon video bara, inte så mycket att dem skulle undervisa 

utan mer ”kolla på den här så är ni färdiga” det var inte så många frågor eller ”vad tyckte ni om 

det här” utan mer ”nu har vi kollat på det här nu är vi färdiga”… (Max). 
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Max uppger här en brist på sexualundervisning där läraren inte öppnar upp för vidare samtal 

om det informationsmaterial de har blivit tillägnade. Berger och Luckmann beskriver hur man 

måste lära sig kalkylera innan man kan lära sig algebra (Berger & Luckmann, 1967, s. 140). 

På ett liknande sätt behöver ett barn lära sig hur en kondom fungerar för att kunna använda 

den vilket alla respondenter uppger sig ha fått lära sig. På samma sätt behöver en tonåring lära 

sig vad exempelvis samtycke är för att kunna veta när det varit eller inte varit samtycke i en 

sexuell situation. Vad resultatet däremot visar enligt respondenterna är att skolan i många fall 

endast valt att undervisa i anatomi och könssjukdomar medan samtycke och andra frågor inte 

har berörts. Den sekundära socialisationen kräver inlärning vilket skolan står för en stor del 

av. När denna inlärning är bristande så kommer detta med stor sannolikhet göra att viss 

kunskap försöker nås på annat håll där risken är stor för att informationen som ungdomar får 

inte stämmer överens med verkligheten. Kunskap i det moderna samhället nås mer och mer 

frekvent från olika expertsystem (Giddens, 2014, s. 45) vilket i detta fall kan tänkas vara 

lärare, kuratorer och annat typ av vårdpersonal. Om lärare undviker att undervisa ungdomar i 

vad exempelvis samtycke innebär så finns en risk att ungdomar inte tillägnar sig den 

kunskapen alls vilket i sin tur kan bli problematiskt när individen blir sexuellt aktiv med andra 

personer.  

 

Det är intressant att Bygdeman och Lindahl redan på 70-talet skrev att sexualundervisningen 

var kritiserad för bristande innehåll. Bolander (2009) skriver även hon hur debatten kring 

bristande sexualundervisning råder under 2000-talet vilket innebär att det inte kan ha skett 

stor förändring från 70-talet till 2000-talet. Det är tydligt vad respondenterna i denna studie 

hade velat ha mer av och vilka likheter som finns mellan det som ansågs viktigt i 

sexualundervisningen redan på 70-talet. Nedan ett citat från Ebba när hon innan pratat om vad 

hon tycker att sexualundervisningen kunde gjort bättre: 

 

...inte bara sitta och ha tjej och killsnack och flabba bort det utan det ska va lite mer allvarlig 

ingång men också lite att ungdomarna får ställa frågor och se det lite roligt och spännande men 

kanske också vara tydlig med att det är jätteviktigt med samtycke och att man kan älska olika… 

(Ebba). 

 

Här nämns alltså att elever ska bli mer inkluderade, inte bara delas upp i tjej- och killgrupper 

(vilket också är något som i princip alla respondenter har uppgett var en del av deras 

sexualundervisning) samt vikten av samtycke och att man kan älska vem man vill. Detta är 
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intressant nog helt i linje med de etiska utgångspunkter som Bygdeman och Lindahl (1994) 

skriver fanns i lärarhandledningarna på 70-talet. Några utdrag från boken: “Ungdomar får inte 

känna sig pressade att ha sex”, “homosexualitet är uttryck för kärlek mellan människor av 

samma kön” och “traditionella könsroller präglar vårt sexualliv och måste diskuteras i skolan” 

(Ibid., s. 44-45).  

 

Det verkar som att problemet i att ungdomar upplever sexualundervisningen som bristande 

inte handlar om en bristande förståelse hos vuxenvärlden vad som skapar en fungerande 

sexuell individ eftersom man redan på 70-talet förstod vikten av samtycke och öppenhet med 

eleverna. Problemet verkar ligga i hur lärare undervisar och att man brister att lära ut den 

kunskap som krävs för att kunna förbereda ungdomar inför ett hälsosamt sexuellt liv. En 

jämförelse kan göras med Andersson (2015) och Zetterberg (1969) som menade att 

sexualundervisning var mycket begränsad förr där syftet var att upprätthålla ett återhållsamt 

sexualmönster. Denna studie visar också på skolans sexualundervisnings begränsande 

kunskapsutbyte men skillnaden från förr är att det idag mycket lättare går att hitta denna 

kunskap på annat håll vilket i sin tur medför en risk att kunskapen är felaktig. Konsekvensen 

av detta blir alltså inte ett återhållsamt sexualmönster för ungdomar utan snarare 

sexualmönster utan kunskap där risk finns för destruktiva sexualmönster i framtiden.   

Ungdomars sexuella hälsa och utveckling till en sexuell individ som sker i den sekundära 

socialisationen verkar vara väldigt beroende av vuxna i deras omgivning. Detta leder oss in på 

nästkommande tema som handlar om vuxnas roll i den sekundära socialisationen och utbytet 

av kunskap. 

 
5.2 Vuxnas roll och vikten av kommunikation 
 

Som tidigare avsnitt har visat är respondenternas kunskap från sexualundervisningen låg. 

Detta avsnitt kommer vidare handla om det som respondenterna mer specifikt uppger vara 

bristfälligt. Både kvinnliga och manliga respondenter minns väldigt lite om 

sexualundervisningen men gemensamt är att nästintill alla uttrycker bristen på samtal och 

bristen på en lärare som tog ämnet och elevernas frågor på allvar. Fanns det samtal så var det 

ingenting som togs speciellt seriöst av lärarna som höll i undervisningen. På frågan hur 

lärarna agerade under sexualundervisningen uppger Frida att: 
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På min första skola var det konstig stämning för den läraren tyckte det var väldigt roligt och höll 

det kanske på en nivå som inte passade oss, vi var 12 (Frida). 

 

Detta tyder på att läraren inte bara måste kunna prata om ämnet på ett lättsamt sätt utan även 

anpassa undervisningen till vilken ålder och mognad ungdomarna befinner sig i. Denna 

önskan om anpassning till ålder kan liknas med Anderssons resultat gällande 

sexualupplysningslitteraturen (Andersson, 2015, s. 8) där litteraturens information anpassas 

till barnets ålder. Detta ställer krav på lärarna i fråga som bör anpassa undervisningen till den 

ålder och mognad som ungdomarna befinner sig i för att göra att kunskapen kan tillägnas på 

ett bra sätt för eleverna. Därför blir både anpassning till ålder samt lärarnas engagemang och 

undervisningssätt otroligt viktigt för ungdomens tillägnande av kunskap. Frida som uppgav att 

det var konstig stämning när läraren undervisade tyder på att läraren i fråga har interagerat 

med ungdomarna på ett bristfälligt sätt. 

 

Max som studerade på en skola utomlands uppger däremot att hans lärare varit ganska 

bekväma och öppna i undervisningen av sex och samlevnad. På frågan om han har haft 

användning av sexualundervisningen i sitt privata liv svarar han: 

  
Jag tror jag har liksom lärt mig mer än jag trodde, man trodde man kunde allt liksom jag tänkte 

det först men jag tror jag lärde mig väldigt mycket faktiskt, väldigt användbart (Max). 

 

Jonna däremot som uppgav att sexualundervisningen kändes naturvetenskaplig där NO-

läraren delade ut stenciler om könssjukdomar och undvek sedan vidare samtal svarar följande 

på samma fråga som Max; “Nej det tycker jag inte, jag kommer inte ihåg något från den 

kursen, som sagt så kändes det väldigt naturvetenskapligt”. Elton beskriver läraren så här:  

 

...vi hade en äldre man på högstadiet som lärare och han var väldigt saklig kanske lite tjeck 

ibland, kändes inte som det var så mycket diskussion utan mer här har ni faktan sen går vi 

vidare till något viktigare typ atomer eller något... (Elton). 

 

Många av respondenterna uppger alltså att deras lärare som undervisade i sexualkunskap ofta 

undvek att svara på vissa frågor och ibland agerade nervöst. Ebba uppger 

sexualundervisningen på följande sätt:  
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jag kommer ihåg att ungdomsmottagningen kom och delade ut kondomer men det var lite såhär 

plojigt, “ah ta dem här med smak” liksom asså det var inget seriöst vad jag kommer ihåg då och 

på grundskolan kommer jag ihåg i sexan att vi hade något som heter kill- och tjejsnack och då 

skulle man sitta en grupp med tjejer och en grupp med killar men det var också plojigt, det var 

fnittrigt o fniss och lärarna var inte seriös med det (Ebba). 

 

Detta citat är ett tydligt exempel på när kunskapen brister på grund av hur läraren sköter 

undervisningen. När barnet eller ungdomen befinner sig i skolan så finns inte längre barnets 

signifikanta andra som ofta är föräldrarna som bidrar med kunskap om hur man agerar i en 

social värld (Berger & Luckmann, 1967, s. 141). Detta ställer högre krav på den 

specialiserade och utbildade läraren som kan bidra med kunskap till den sekundära 

socialisationen som sexualundervisningen ingår i (Ibid., s. 166). Om läraren inte tar vara på 

inlärningstillfället som Ebba uppger bidrar inte detta till ny kunskap vilket i sin tur leder till 

att ungdomen kommer att försöka lära sig om ämnet genom andra informationskanaler.   

 

Ludvig berättar om en kvinna som kom till klassen i fyran som berättade om sex och 

samlevnad och där barnen fick ställa frågor. Jag frågar var denna kvinna kom ifrån varpå han 

svarar:  

 
jag har faktiskt ingen aning hon var ingen från skolan en helt främmande person, jag antar att 

hon var bättre lämpad att prata om det än vår lärare (Ludvig). 

 

Det visar sig under senare delen av intervjun att kunskapen om samtycke och hur man ska 

agera i en sexuell situation kan härledas till undervisningen i fyran samt Ludvigs mamma. 

Alltså har inte en enda lärare varit informationskällan för Ludvigs kunskap om samtycke. Det 

är även intressant hur Ludvig antar att kvinnan var bättre lämpad än deras egen lärare vilket är 

ytterligare ett exempel på hur det så kallade expertsystemet i form av lärarkåren kan ha brister 

i skolan. När Max reflekterar över sexualundervisningen i skolan är han ganska nöjd och tror 

att han tagit med sig mycket kunskap därifrån. Viktigt att poängtera är att Max bott utomlands 

större delen av sitt liv och har därför inte tagit del av den svenska skolundervisningen. Han 

uttrycker följande på frågan om samtycke haft samma innebörd idag sedan han var ung;  

 

jaa jag skulle nog säga att det varit väldigt tydligt att båda ska ha koll på vad som händer och 

båda ska säga till att jag vill göra det här eller jag vill inte göra det här, ah, väldigt tydligt 
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faktiskt. Det tog dem upp i sexualkunskapen också att båda måste säga ja för att det ska vara 

okej (Max). 

 

Detta tyder på att sexualundervisningen har bidragit med kunskap om samtycke som han tagit 

med sig senare i livet. Dettta är ett bra exempel på hur skolan som institution lyckats bidra 

med bra värderingar och viktig kunskap i personens sekundära socialisation som följt med 

honom till vuxen ålder. De manliga respondenterna tenderar att uppleva att skolan nog har 

bidragit till mer kunskap än vad de kan minnas men uttrycker samtidigt att det fanns brist på 

samtal. De kvinnliga respondenterna är mer tydliga kring att sexualundervisningen varit 

bristfällig och inte varit till stor användning i deras privata liv och lyfter även dem fram brist 

på samtal som ett stort problem. Denna könsskillnad i hur nöjd man varit med 

sexualundervisningen går i linje med resultaten från UngKAB09 som visade på hur en större 

andel kvinnor uppgav missnöje och bristande sexualundervisning i skolan (Tikkanen m.fl. 

2011, s. 19).  

 

5.3 Konsekvenser av en frånvarande vuxenvärld 
 

Kunskap nås inte bara via skolan eller genom vuxna utan i det moderna samhället finns det 

även andra sätt att nå kunskap. Internet är en stor informationskanal som flera av 

respondenterna uppgav ha varit en informationskälla gällande sex och samlevnad. Huruvida 

det finns en kausalitet mellan en frånvarande vuxenvärld och användandet av internet som 

kunskapskälla kan jag inte svara på utifrån mitt empiriska material men utgår jag från de svar 

jag har fått från respondenterna anser jag definitivt att det finns en korrelation.  

 

Konsekvenser av brist på samtal och frånvaron av engagerade lärare i sexualundervisningen 

tar sig i uttryck på olika sätt. För det första tenderar detta att ungdomarna söker information 

på annat håll när deras frågor och tankar inte besvaras av vuxna. En konsekvens verkar vara 

att många söker information hos mer erfarna vänner. Det sociala kapitalet (Bourdieu 1986) 

används här i form av individens sociala nätverk för att skaffa sig kunskap om sex och 

relationer. Alla respondenter svarade att de pratat mycket med kompisar när de var på väg in i 

puberteten när sex började bli intressant och spännande och sexualiteten började utforskas. 

Några av respondenterna uppger att kompisar som hade haft sex eller befann sig i en relation 

fick agera informationskälla. När Frida får frågan vem hon vände sig till för att få råd kring 
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frågor om sexualitet, sex eller relationer svarar hon; “...googlade eller frågade en mer erfaren 

kompis…”. Ludvig svarar; “...dels min mamma och dels kompisar…”.  

 

Detta tyder på att kunskapen som skolan skulle ha bidragit med inte har erhållits av 

respondenterna vilket leder till att de söker kunskap på andra håll. Ungdomar är sökande och 

behöver ofta trygghet och stöd under uppväxten vilket till en början är barnets föräldrars 

ansvar. Allteftersom barnet blir äldre blir även andra personer viktiga för den sekundära 

socialisationen, det vill säga när barnet ska introduceras till nya delar av samhället. Precis som 

Giddens (2014) menar att vi mer och mer förlitar oss på expertsystem i form av lärare och 

läkare så har även de primära grupper en betydande roll i socialisationen (Cooley, 1909, s. 25-

31). Dessa primära grupper i form av vänner verkar till viss del ersätta expertsystemen 

eftersom respondenterna uppger att de litade på sina erfarna vänner och tillgavs mycket 

kunskap kring sex och samlevnad från dem. 

 

Den kunskap som ungdomar får från äldre vänner och internet verkar bli den kunskap som 

internaliseras i deras subjektiva värld om hur man ska agera som en sexuell individ. 

Validiteten av ens kunskap om vardagslivet tas för givet av både en själv och av andra tills ett 

problem uppkommer som inte kan förklaras med hjälp av den kunskap som man redan 

besitter (Berger och Luckmann, 1967, s. 58). Jonna som uppger vänner som den främsta 

kunskapskällan när det kommer till sexualitet och relationer är ett bra exempel på hur kunskap 

förs vidare mellan vänner samt hur det sociala kapitalet i form av nätverk används för utbyte 

av kunskap (Coleman, 1988, s. 104). Man kan genom samtal komma nära andra människors 

subjektiva världar när man tolkar och kommer fram till gemensamma uppfattningar om 

världen med människor i sin omgivning som ungdomar ofta gör. Problemet blir dock när 

dessa gemensamma uppfattningar som vänner har kommit fram till inte stämmer överens med 

verkligheten. Frida beskriver bland annat detta: 

 
När jag gick i högstadiet hade vi bara en kompis som hade haft sex och hon var vår ”go to” vi 

frågade henne mycket och det var också lite skevt för mycket grejer hon sa, för det var ingen 

som lärde oss i skolan så vi tog ju bara det hon sa som sanning…någon gång sa hon ”egentligen 

är det bara förspelet som är skönt och resten får man bara stå ut med” (Frida). 

 

Det sociala kapitalet utnyttjas här genom att få tillgång till information om hur exempelvis sex 

ska vara men denna kunskapsöverföring blir problematisk i de fall när kunskapen inte förs 
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vidare från pålitliga expertsystem i form av en legitim och erfaren vuxen som exempelvis vet 

hur jämlikt sex ska vara eller kännas. Här har skolan med utbildad personal en otroligt viktig 

uppgift som en del av ungdomars sekundära socialisation (Berger & Luckmann, 1967, s. 166) 

att överföra rätt kunskap till ungdomarna som ger dem verktyg att kunna agera i en sexuell 

värld och samtidigt ha god sexuell och reproduktiv hälsa. 

 

Utöver vänner och sin mamma nämner Ludvig även populärmedia som kunskapskälla vilket 

Elton även gör på frågan om vilka kunskapskällor han har använt sig av för att lära sig om 

sex, relationer och sexualitet:  

 

ja, umgänge då och sen antar jag att populärkultur och film och sånt har varit en del av det, och 

porrfilm också, sen föräldrar också (Elton). 

 

I detta citat lyfts flera intressanta aspekter upp där en könsskillnad går att finna. Killarna 

uppger vänner, föräldrar, populärmedia och pornografi som de främsta kunskapskällorna 

medan tjejerna uppger vänner (och i ett fall Internet) som den främsta informationskällan. De 

manliga respondenterna verkar i större utsträckning ha påverkats av media och internet när det 

kommer till kunskap om sexualitet och sex än vad de kvinnliga respondenterna har gjort. 

Massmedier och populärkultur beskrivs som ”socialisationsagenter” inom sekundär 

socialisation (Bolander, 2009, s. 19). När den emotionella identifikationen inte längre behövs 

i den sekundära socialisationen som i den primära socialisationen (Berger & Luckmann, 1967, 

s. 166) blir det enklare att förstå hur media och internet kan agera socialisationsagenter utan 

någon vidare kontroll från ungdomens signifikanta andra eller primära grupper som även de 

står för kunskapsutbyte.  

 

En ytterligare konsekvens av den frånvarande vuxenvärlden och bristen på samtal är hur 

respondenterna upplever att de kunnat kommunicera med sina sexpartners eller vilka problem 

de har haft i sina kärleksrelationer. Respondenterna som tydligt har uttryckt att 

sexualundervisningen brast i frånvaron av samtal och lärarnas oseriösa undervisning uttrycker 

också att de haft svårt med kommunikationen i sina kärleksrelationer. Jonna som 

inledningsvis berättar vilka förväntningar hon hade på sex och vilken roll hon intog när hon 

och hennes pojkvän hade sex uttrycker:  
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 jag hade en tydlig uppfattning om vilka roller en tjej och en kille har när det kommer till sex, 

speciellt när man är ung när det kommer till sex, att man liksom, det var killen som tog initiativ 

till det medans det kändes som att jag mer gick med på det ehm och att jag kände mig mer 

passiv, och att jag absolut tänkte att, första gången jag hade sex så var det inte att jag tänkte att 

jag hade liksom förväntningar på att det skulle vara liksom en bra upplevelse att det skulle vara 

skönt utan mer någonting man skulle gjort. Men så även kommer jag ihåg i den åldern och i 

början av relationen ehm dem första gångerna jag hade sex, att jag hade inte förväntningar på att 

det skulle va bra för mig utan det viktiga va att han var nöjd liksom (Jonna). 

 

Detta citat visar att respondenten varit passiv och inte haft några förväntningar på att sexet ska 

vara bra för henne utan det är för killen hon “ställer upp”. Detta kan jämföras med studien 

från Folkhälsomyndigheten (2020) som redovisade hur 63 procent kvinnor och 34 procent 

män har gått med på sex trots att de inte egentligen ville. Orsakerna till detta uppgavs, precis 

som citat uppvisar, ofta vara på grund av förväntningar eller för partnerns eller relationens 

skull (Ibid., s. 8). På en följdfråga hur kommunikationen var mellan henne och partnern svarar 

hon; “Vi pratade inte om sex, vi hade liksom inte samtal om det” (Jonna). 

 

På ett liknande sätt uppger Max på frågan om vad han tror har format hans sexuella identitet 

att han lärt sig mycket av att vara i en relation och att han reflekterat över hur han utvecklats 

sedan den första relationen. När jag ber honom ge ett exempel på hur han har utvecklats 

svarar han; “… att kunna kommunicera sina känslor, jag visste inte hur jag skulle göra det 

alls…” (Max). Detta tyder återigen på en eventuell konsekvens av bristen på samtal där 

ungdomar inte lär sig att prata om dessa ämnen på ett naturligt och avslappnat sätt med 

personer som de är intima med. Detta går i linje med Andersson och Öhlander (2012) resultat 

om ungdomars efterfrågan efter samtal och rådgivning från lärare och andra utbildade vuxna 

(Ibid., s. 37-38). Vikten av mänskliga erfarenheter som förmedlas genom socialisation är stor i 

utbytet av kunskap (Giddens, 2014, s. 34). 

 
 
5. 4 Könsskillnader relaterat till pornografi 
 
En intressant aspekt i resultatet av denna studie är den könsskillnad som funnits mellan 

respondenternas svar gällande pornografi som kan relateras till frågeställningen kring 

ungdomars informationskällor. Detta är ett resultat som inte förväntades men som är ytterst 

relevant i förhållande till problemformuleringen som studien grundar sig i nämligen 
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ungdomars sexuella hälsa där främst tjejer inte alltid vet hur en bra relation ska kännas eller 

hur sex ska vara. Könsskillnaden som jag fann i resultatet är respondenternas erfarenheter, 

attityder och konsumtion av pornografi. Det finns en tydlig skillnad vad gäller kvinnliga 

respektive manliga erfarenheter av porrkonsumtion. Alla manliga respondenter uppger att de 

har konsumerat pornografi sedan tonåren och alla konsumerar den i någon grad än idag. De 

kvinnliga respondenterna däremot har inte alls haft samma erfarenheter vad kommer till 

porrkonsumtion i tonåren och ingen av dem uppger heller att de konsumerar pornografi idag. 

 

Elton beskriver hur han var 13-14 år när han började konsumera pornografi och att det även 

var många av hans killkompisar som konsumerade pornografi. Vid frågor om pornografi har 

påverkat honom på något vis svarar han att han inte riktigt vet. Däremot vid frågan om 

pornografin kan ha påverkat honom inför sexdebuten svarar han: ”Jo men lite kanske, hade ju 

bilder av hur det skulle se ut”. Ludvig berättar om ett minne när han först kom i kontakt med 

pornografi: 

 
...kanske var i sexan eller sjuan eller om det var i åttan när min kompis kom hem till mig och vi 

satte oss vid datorn och han visade mig vad det var, han var något år äldre så han hade väl börjat 

tycka sånt var trevligt att kolla på eller vad man ska säga… (Ludvig). 

 

Max uppger även han att hans första kontakt med pornografi var genom sociala kontakter: 

 
...som ung så hängde jag mycket med min äldre brorsa och hans kompisar och då kanske man 

kollade på en porrfilm… 

 

En samlad bild över de manliga respondenternas svar är att alla kommit i kontakt med 

pornografi någon gång i tonåren där andra kompisar eller äldre syskon har introducerat dem 

till det. Detta kan relateras till hur det genom individens sociala nätverk (Coleman, 1988, s. 

104) sker en förmedling av kunskap genom mediet, i detta fall pornografin. Vänner och 

syskon inom de primära grupperna introducerar individen till pornografin men 

kunskapskällan i detta fall är Internet som Bolander (2009, s.19) menar är betydande 

sexualupplysning för barn och unga. Risken blir dock när dessa källor får agera 

socialisationsagenter för unga i den sekundära socialisationen där det inte finns någon som 

helst övervakning från föräldrar eller skola som kan möta upp och prata om den information 

som barnen tillägnat sig från pornografin. Eftersom kunskap om verkligheten ofta förstås 
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genom det man delar med andra i ens omgivning (Berger och Luckmann, 1967, s. 22-23) kan 

därför gemensam konsumtion av pornografi som sker mellan vänner leda till att pornografin 

blir en kunskapskälla för dessa individer. Denna kunskap kan i sin tur bli en del av individens 

verklighet och därmed ligga till grund för hur individen ser på sex i en kommande relation. 

 

Till skillnad från männen har de kvinnliga respondenterna andra erfarenheter av pornografin. 

De kvinnliga respondenterna uppger sig ha tittat på pornografi enstaka gånger men det som 

svaren fokuserar på är pornografins negativa inverkan på sexualmönster både för män och för 

kvinnor. Frida uppger följande på frågan när hon första gången kom i kontakt med pornografi 

och hur hennes konsumtion ser ut:  

 
Då var jag nog tillsammans med min kille och var arg för att han kollade på porr så då var jag 

typ ”vad är det du ser, visa mig”, det var väl första gången jag kom i kontakt med porr, sen efter 

det tittade jag ibland men sen efter att jag lärde mig mer om porr så är det ganska otänkbart nu 

att titta (Frida). 

 

Vidare uppger hon att pornografin upplevdes: ”rått, hårt och rakt på och jag tyckte inte alls att 

det var upphetsande” (Frida). I likhet uppger Jonna ”jag blir inte upphetsad av att se sån porr 

för jag tycker den är förnedrande mot kvinnor” (Jonna). Ett resultat som går i linje med 

Tikkanen m.fl. (2011) studie som bland annat presenterade hur män ansåg att pornografi kan 

vara lärorikt medan kvinnor upplevde pornografi som avtändande (Ibid., s. 19.). Ebba uppger 

inte heller att hon kollat för eget bruk utan snarare ihop med några kompisar ibland för att det 

var spännande när man var yngre. Hon beskriver följande på frågan om hon eller hennes 

kompisar konsumerat pornografi när de var yngre: 

 

Ja men vissa killkompisar berättade att dem gjorde det, onanerade till porr, då berättade dem att 

de hade prestationsångest när de sett killar med 3 meter långa snoppar och som var hårdhänta… 

(Ebba). 

 

Konsumtionen av pornografi verkar skilja sig mycket mellan könen där männen har 

konsumerat det i högre utsträckning än kvinnorna. Vidare verkar de manliga respondenterna i 

mindre omfattning ha reflekterat över hur pornografin kan ha påverkat deras sexuella 

beteendemönster samt hur den kan ha negativ inverkan på sexualmönster hos ungdomar i 

stort. Ludvig beskriver följande om hur hans inställning till pornografi ser ut: 
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...jag kommer ihåg att man alltid fick höra att porren ger en väldigt skev bild av vad sex är ”det 

man gör i porr är inte hur sex går till”, det tyckte jag var lite konstigt sätt att uttrycka sig för porr 

är egentligen ändå ett samlag och det ger ju lite idéer om hur det fungerar… (Ludvig). 

 

I motsats till detta uppger alla tre kvinnliga respondenterna enbart en kritisk hållning 

gentemot porrindustrin där bland annat Frida berättar följande om hennes pojkväns kompisar: 

”Han har kompisar som han vet är porrskadade som inte kan bli upphetsade av sina 

flickvänner längre” (Frida). Jag upplever en större medvetenhet kring de kvinnliga 

respondenternas svar gällande pornografins baksidor medan de manliga respondenterna har 

något kortare svar gällande dessa frågor. Elton uppger i slutet hur han uppskattat att ta del av 

denna studie: ”Jag tycker det var väldigt bra att jag fick ta del av studien för det är inte något 

jag tänker på, speciellt inte på senare tid” (Elton). Könsskillnaderna som kommit fram kan 

relateras till vad Folkhälsomyndigheten (2017) skriver om hur kvinnor tenderar att söka efter 

information på mer tillförlitliga internetsidor än män gör samt hur det preventiva arbetet kring 

ungdomars sexuella hälsa skulle gynnas av att kunskapen nådde fler män (Ibid., s. 78). 

 

6. Avslutande diskussion  
 

Syftet med denna studie har varit att undersöka unga kvinnor och mäns upplevelser av 

sexualundervisningen samt vilka andra kunskapskällor de använt sig av för att lära sig om sin 

sexualitet, sex och relationer. Efter att ha redogjort för resultat och analysavsnittet finns det 

några viktiga faktorer att ta fasta på. Nedanstående avsnitt innehåller en summering av 

studiens resultat i förhållande till uppsatsens två frågeställningar samt en diskussion kring 

könsskillnader som uppkom i resultatet. Vidare görs en diskussion kring metod, teori och 

tidigare forskning kopplat till studiens resultat. Sist i detta avsnitt finns en slutsats som 

innehåller reflektioner kring studiens bidrag till forskningsfältet samt framtida forskning. 

 

6.1 Summering 
 
Studiens första frågeställningen handlade om vad intervjupersonerna tycker om skolans 

sexualundervisning. I resultatet framkom en tydlig bild över att respondenterna har upplevt att 

skolans sexualundervisning varit bristfällig vilket överensstämmer med flera resultat som 

presenterades under tidigare forskning. Det främsta som uppges vara mindre fungerande är 
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samtal och diskussion med vuxna i skolan kring dessa frågor som upplevs vara mycket 

bristfälliga eller icke existerande. Samtal tillsammans med pedagogiska, engagerade och 

utbildade vuxna hade potentiellt kunnat ge ungdomarna mer och ibland bättre kunskap än den 

de själva fick utforska på egen hand. I skolan fick de lära sig om reproduktion, namn på 

könsorgan och könssjukdomar, sådant som i många fall går att googla sig fram till. Men vad 

många uppger att de inte fick lära sig var konsten att våga prata om sex och känslor kring 

intimitet med sin sexpartner, att förstå vad samtycke innebär, att njutning är lika viktigt för 

båda parter, att sex inte ska göra ont samt förstå problematiken med pornografins inverkan på 

sexuellt beteende.  

 

Den andra frågeställningen som handlade om varifrån ungdomar hämtar kunskap och 

vägledning gällande sexualitet, sex och relationer visade att de flesta respondenter hämtat 

kunskap från äldre eller mer erfarna vänner, sina föräldrar, internet och i vissa fall skolan. 

Bristen på samtal och kunskapsutbyte i skolan verkar dock vara orsaken till att ungdomar 

söker kunskap hos vänner eller internet. Det framstår som viktigt att det finns vuxna i 

ungdomars omgivning som vågar prata om sex, relationer, sexualitet och samtycke. Den 

sekundära socialisationen som pågår i en tonårings liv bör mötas upp från en mer erfaren och 

pedagogisk vuxen när det kommer till frågor som sex och samlevnad. Denne ska både kunna 

prata om dessa frågor på ett avslappnat och tryggt sätt men även anpassa samtalet utefter vad 

barnet eller ungdomen är mogen för.  

 

En tydlig könsskillnad som resultatet visade var respondenternas erfarenheter och attityder 

gentemot pornografi. De manliga respondenterna upplevdes i lägre grad vara medvetna om 

pornografins negativa inverkan på individers sexuella beteenden medan alla de kvinnliga 

respondenterna hade mer eller mindre utvecklade resonemang kring pornografins negativa 

inverkan på sexualmönster hos både kvinnor och män. Dessutom fanns en könsskillnad i 

konsumtion av pornografi där de kvinnliga respondenterna konsumerat det några enstaka 

gånger medan alla de manliga respondenterna konsumerat det i hög grad när de var unga samt 

konsumerar pornografi än idag. 

 

Resultatet visade även att de kvinnliga respondenterna uppgav kompisar som den främsta 

informationskällan medan de manliga respondenterna uppgav kompisar men även pornografin 

och populärmedia som informationskällor. Vidare fanns ett generellt mönster i att kvinnorna 
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hade enklare att prata om sex och relationer under intervjun medan männen tenderade att ha 

lite kortare svar. Dessutom uppgav de manliga respondenterna i högre grad att de har enklare 

att prata med män om dessa frågor samtidigt som de kvinnliga respondenterna uppgav sig ha 

lättare att prata med andra kvinnor om sex och samlevnad. Varför det fanns en könsskillnad 

gällande hur mycket eller lite respondenterna kunde prata öppet om frågorna under intervjun 

kan potentiellt handla om att jag själv är kvinna vilket gjorde att kvinnorna hade lättare att 

öppna upp sig. Det skulle även kunna bero på att de kvinnliga respondenterna var mer insatta i 

den problematik som kommer med en bristande sexualundervisning då konsekvenserna av 

detta påverkar kvinnor i högre grad än män i form av sexualbrott och liknande.  

 

6. 3 Diskussion kopplat till studien som helhet 
 

Den kvalitativa metodansatsen gav mig en djupare inblick i respondenternas erfarenheter och 

tankar vilket möjliggjorde ett rikt och detaljerat empiriskt material än om en kvantitativ ansats 

hade valts. Önskvärt hade självklart varit att få ett ännu större urval av respondenter samt att 

intervjun kunde äga rum personligt och inte genom ett digitalt verktyg. En kritisk reflektion 

handlar om min roll som kvinnlig forskare då jag upplevde att de kvinnliga respondenterna 

var mer avslappnade i samtalet än de manliga respondenterna. Det hade varit intressant att se 

om resultatet hade blivit annorlunda om det istället varit en man som intervjuade 

respondenterna. Dessutom finns en risk att urvalet varit homogent i den bemärkelsen att alla 

varit bekväma att prata om sex och relationer (män i mindre utsträckning). Förmodligen hade 

intervjuerna inte gett tillräckligt detaljerade svar om respondenterna varit mindre öppna att 

prata om sex och relationer. Här finns en fördel att använda en kompletterande kvantitativ 

ansats eftersom ämnet är av känslig karaktär och med exempelvis en enkätstudie hade urvalet 

varit betydligt större. Däremot tillåter den semistrukturerade kvalitativa intervjuansatsen som 

jag valt en mer respondentfokuserad riktning där resultatet verkligen bygger på det 

respondenterna tycker är viktigt. 

 

Det teoretiska ramverket har gått att tillämpa på flera sätt där vikten av hur kunskap är socialt 

konstruerat haft en stor roll. Något som varit tydligt är hur kunskap kan tillägnas från många 

olika nivåer och delar av samhället samt hur flera begrepp kan tillämpas på olika delar. 

Skolan och lärare kan ses som institutioner och expertsystem som bidrar med kunskap genom 

utbildning där även normer och värderingar frodas. Det är även här den sekundära 

socialisationen till stor del sker vilket gör att lärare kan ses som socialisationsagenter. Vänner 
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och familj kan ses som socialisationsagenter samt primära grupper som även de har en viktig 

roll i kunskapsutbytet i den sekundära socialisationen men som kan bli problematisk om de 

ersätter de erfarna och utbildade vuxna (expertsystem). Resurser i form av socialt kapital 

verkar vara viktigt för ungdomar i deras kunskapsutbyte men även här blir det problematiskt 

när det sociala kapitalet i form av vuxna avlägsnar sig själva från frågor om sex och 

samlevnad under den tid som ungdomar utforskar detta som mest. Det moderna samhället har 

skapat nya sätt att tillägna sig kunskap där Internet och media har en stor inverkan som i vissa 

fall agerar socialisationsagent under ungdomars sekundära socialisation. Med frånvaron av 

utbildade och engagerade vuxna förflyttas ungdomars kunskapsinhämtning från skolan till 

andra plattformar. Pornografin blir exempelvis en stor plattform som påverkar ungdomars 

sexualmönster. Jag anser att teorierna och begreppen har kompletterat varandra väl men det 

finns dock anledning att diskutera huruvida det teoretiska ramverket eventuellt innehållit för 

många olika begrepp för att kunna leda till djupdykning i de teorier som valts. 

 

Vad som till en början kan sägas om studiens resultat kopplat till tidigare forskning är att 

denna studie är ett bidrag till det kvalitativa forskningsfält inom detta ämne då det tidigare 

främst har gjorts kvantitativa studier inom detta forskningsfält. Vad som ligger i linje med 

resultat från tidigare forskning är kritiken mot sexualundervisningens kvalité (Skolverket, 

2013; Bygdeman & Lindahl, 1994) där fokus ligger på att undervisa om könssjukdomar och 

graviditeter och inte så mycket om samtycke, integritet och sunda relationer 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). Vidare överensstämmer resultatet med UngKAB09 som 

visade hur kvinnor i högre utsträckning upplevt att de fått mindre sexualundervisning än vad 

männen upplevt (Tikkanen m.fl. 2011). 

 

Zetterbergs (1969) resultat som förvisso är en gammal studie visar likt mitt resultat hur 

ungdomar ofta får information om sex och samlevnad på andra platser än i hemmet och 

skolan. Det går inte att dra någon kausal slutsats kring om båda resultaten beror på skolans 

brist på sexualundervisning men det är dock intressant att resultaten ändå liknar varandra trots 

att det är en väldigt gammal studie. Resultaten kring ungas efterfrågan efter mer samtal med 

vuxna om sex och samlevnad överensstämmer med Andersson och Öhlanders (2012) resultat.  

 

Angående likheter mellan mitt resultat och den internationella forskning som presenteras 

ställer jag mig delvis kritisk till då dessa studier mäter den sexuella hälsan i bland annat antal 

oönskade graviditeter och frekvens av könssjukdomar (Wallin m.fl. 2012; UNESCO, 2018). 
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Mitt resultat visar förvisso att kunskap kring könssjukdomar och graviditet har funnits med i 

undervisning vilket självklart är positivt men det jag ställer mig kritisk till är att den 

internationella forskningen inte inkluderar bristen på exempelvis information om samtycke 

eller samtal om pornografins problematik som mätfaktor för den sexuella hälsan. Från 

respondenternas svar anser jag inte heller att resultatet går i linje med Bolanders (2009) 

resultat som visar att Sverige har en öppen och bejakande syn på sexualundervisningen. 

 

6.4 Slutsats 
 

Jag anser att de satsningar som regeringen har gjort med nya examensmål för 

lärarutbildningar som skall träda i kraft till hösten 2021 är en väg i rätt riktning mot att ge en 

mer innehållsrik sexualundervisning. Det krävs dock stora krafttag i att få vuxna att förstå 

vilken stor roll och inverkan de faktiskt har vad gäller ungdomars inträde i att vara sexuellt 

aktiva. I nuläget upplever jag att det finns en skiljevägg mellan vuxna och ungdomar under 

den tid som ungdomar utforskar sin sexualitet och allt vad det innebär. När de vuxna varken 

vågar eller vill prata om dessa ämnen med ungdomarna så blir det naturligt att ungdomarna 

söker kunskap på annat håll. Konsekvensen av detta verkar göra att ungdomar vänder sig till 

Internet eller sina vänner för att lära sig om sin sexualitet och om frågor som rör sex vilket gör 

att de ibland inte får rätt verktyg för att förstå och agera som en sexuell varelse.  

 

Eftersom ungdomar spenderar mycket av sin vakna tid i skolan finns det stora möjligheter till 

att forma ungdomar till att ha sunda värderingar när det kommer till sex och relationer. Om de 

får prata med erfarna och utbildade lärare som tar ämnet på allvar samtidigt som 

undervisningen är anpassad till barnet eller ungdomens ålder och mognad tror jag att det finns 

goda chanser till att fler unga kommer att utveckla mer kunskap inom detta område vilken i 

sin tur ger bättre sexuell och psykisk hälsa. Genom förbättrad sexualundervisning med bland 

annat mer samtal och diskussioner kan ungdomar få större chans att tillägna sig de verktyg 

som behövs för att skapa en sund sexualitet och ett sunt sexuellt liv. Att exempelvis lära sig 

känna integritet kring sin egen kropp kan öka förståelsen om när sex inte känns bra och 

därmed öka chansen för hälsosamma sexuella relationer bland unga.  

 

Att genomföra denna studie har varit otroligt lärorikt och har gett mig ny kunskap och insikt 

om sexualundervisningen i Sverige och hur viktig den faktiskt är som informationskanal för 

ungdomar. Slutligen önskar jag att denna studie kan bidra till forskningen om ungdomars 



 40 

erfarenheter av sexualundervisningen samt vilka konsekvenser det medför att många vuxna 

inte förstår vilken viktig roll de har som förebilder och utbildare för unga som söker efter svar 

kring dessa frågor. Vidare hoppas jag att de nya examensmålen och satsningarna på 

sexualundervisningen kommer att ge resultat i form av att fler unga får prata och lära sig om 

sexualitet, samtycke och relationer för att i framtiden ha en förståelse för hur man ska vara 

som sexuell varelse för att både må bra i sig själv men även hur man ska vara gentemot andra 

i sexuella eller intima sammanhang. Det hade varit intressant är att göra en liknande studie i 

framtiden för att undersöka om upplevelser och erfarenheter från unga kvinnor och män 

kommer att se annorlunda ut för de barn som kommer att ta del av den nyreformerade 

sexualundervisningen. Utan tillräcklig kunskap kan varken barn, unga eller vuxna uppnå god 

sexuell eller reproduktiv hälsa. 
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8. Bilagor 
 

8.1 Informationsbrev 
 

Uppsala universitet, 

Sociologiska institutionen 

Vill du delta i en studie om tjejer och killars syn på sexualitet, samtycke och relationer? 

Hej! Jag skall påbörja mitt examensarbete på 15 högskolepoäng vid Sociologiska institutionen vid 

Uppsala universitet. Syftet med examensarbetet är att få en fördjupad förståelse kring hur unga 

kvinnor och män har upplevt skolans sexualundervisning samt vilka andra informationskällor som 

ungdomar använder bortsett från skolan. 

Studien riktar sig till unga kvinnor och män mellan 20 och 25 år. Intervjuerna kommer att pågå fram 

till 30/4–21, därav är det bra om du som respondent har möjlighet att medverka i en intervju under 

denna tidsperiod. Jag är flexibel gällande tid och plats för intervjun och anpassar mig därför till när det 

passar dig. I och med den rådande pandemin som pågår i samhället går det självklart bra att genomföra 

intervjun över Zoom. Intervjun förväntas pågå under cirka 45 minuter och kommer att spelas in. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. Det 

insamlade materialet förvaras digitalt och kommer att förvaras så att endast jag och min handledare har 

tillgång till det under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Materialet kommer vidare 

att analyseras och publiceras i form av en kandidatuppsats vid den Sociologiska institutionen. 

Önskar du delta i min studie eller har frågor gällande studien var vänlig kontakta mig via mail eller 

telefon via kontaktuppgifterna nedan. 

Uppsala den 24/02–21 

Med vänliga hälsningar, 

Sara Winter 

E-post: Sara.Winter.2111@student.uu.se 

Handledare: Lektor, Minoo Alinia 
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8.2 Intervjuguide 
 

• Hur gammal är du?  

• Vad är din huvudsakliga syssla? 

• Vad minns du från sexualundervisningen i skolan? 

• Hade du användning av det du lärde dig i ditt privata liv, på vilka sätt? 

• Hur agerade lärarna under sexualundervisningen? 

• Vem vände du dig till när du behövde hjälp eller råd kring frågor såsom relationer 

eller sex? 

• Hur har din kontakt sett ut med UMO eller liknande? 

• Befinner du dig eller har du befunnit dig i en kärleksrelation?  

• Har du haft flera relationer?  

• Har du känt att dem tidigare relationerna har påverkat dig på något vis? 

• Vad är viktigt för dig i en kärleksrelation? Hur har du kommit fram till att detta är 

viktigt för dig? 

• När hade du din sexdebut?  

• Vilka förväntningar hade du innan den första gången? Levdes förväntningarna upp 

till? Var det första gången för den andra personen?  

• Fanns det några specifika genusroller? I den relationen eller senare? 

• Vad är samtycke för dig? 

• Är innebörden av samtycke likadan för dig idag som den var när du var yngre? 

• Har du upplevt att ditt förhållningssätt till sex har förändrats över tid? I så fall varför 

och på vilket sätt? 

• Hur ser din konsumtion ut vad gäller pornografi? Förhållningssätt till porrindustrin? 

• Om du hade fått ge råd till dig själv som ung nu efter att har levt några år, hade du gett 

något råd då? 

• Känner du att du kan prata med personer i din omgivning kring ämnen såsom 

samtycke, relationer eller sexualitet?  

• Vilket kön har du lättast att prata med om dessa ämnen? 

• Sex och samlevnad i skolan byter namn till “sexualitet, samtycke och relationer”, vad 

tänker du kring det? 

• Utöver det vi har pratat om, är det något annat du vill tillägga? Något som kan ha haft 

en inverkan på formandet av din sexuella identitet? 

 


