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SAMMANFATTNING 
 
Denna studie handlar om att undersöka ungdomars uppfattningar om kärlek, sex, sexuella 

identiteter samt deras erfarenhet av sex- och samlevnadsundervisning. Ungdomarnas 

uppfattningar jämfördes med varandra samt med uppfattningarna från en person verksam på 

RFSL*. Detta är en kvalitativ studie som bygger på intervjuer med en tjejgrupp, en killgrupp 

och med en respondent från RFSL. Resultatet visade inte på några större skillnader mellan 

ungdomsgruppernas uppfattningar, utan den största skillnaden fann vi emellan deras och 

RFSL- respondentens uppfattning. I resultatet framkom det att ungdomarna ser kärlek och sex 

som två fenomen beroende av varandra. Samtidigt framkom det att det var möjligt med sex 

utanför en relation, men ungdomarnas uppfattningar präglades av motstridiga tankar gällande 

vad som var sexuellt accepterat för tjejer respektive killar. Samtliga respondenter uppvisade 

ett accepterande förhållningssätt gentemot olika sexuella identiteter. Däremot visade 

ungdomarnas utsagor på att deras uppfattningar grundas i heteronormen då de i första hand 

antar att alla är heterosexuella. Angående sex- och samlevnadsundervisningen i skolan 

framkom det att det finns brister i undervisningen gällande att involvera olika sexualiteter. 

Samtliga respondenter ansåg att det är viktigt att inkludera olika sexuella läggningar för att 

minska uppkomsten av fördomar.        

 

*(RFSL står för Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter). 

 

Nyckelord: Ungdomar, kärlek, sex, sexuella identiteter, heteronormativitet, queerteori, sex- 

och samlevnadsundervisning. 
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ABSTRACT 
 
The aim for this study is to examine young people’s view of love, sex, sexual identities and 

sex- and relationships education. These youth’s views were compared to each other and with 

a respondent active in RFSL*. This study has a qualitative approach and we have conducted 

group interviews, one with girls, one with boys and one with a respondent from RFSL. The 

study shows that there are no significant differences between the youth’s groups views but it 

revealed a difference from the RFSL respondent vision. The result showed that young people 

experience love and sex as two phenomena which are dependent on each other. Furthermore it 

emerged that sex outside a relationship was accepted, but the young people’s view were 

contradictory towards accepting sexual behaviors among boys and girls. The participants 

showed accepting attitudes towards different sexual identities. In contrast, the young people’s 

assumptions showed that their beliefs are based on the heterosexual norm, since they 

primarily assume that everyone is heterosexual. Regarding to sex and relationships education 

in school, it emerged that there is deficiencies in involving different sexualities. All 

respondents considered that it is important to include different sexual identities to reduce 

prejudices. 

 
*(RFSL stand for National association for lesbian, gay, bisexual and transgender rights) 

 

Keywords: Young people, love, sex, sexual identities, heteronormativity, queertheory, sex 

and relationships education. 
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1. INLEDNING 
 

Det finns olika normer om kärlek, sex och sexuella identiteter i samhället och frågan är om 

och på vilket sätt dessa normer påverkar ungdomar? En utveckling mot mer öppna attityder 

gällande dessa ämnen kan resultera i en förändring för både samhälleliga normer och 

personliga identiteter. Ämnet kärlek, sex och sexuella identiteter har fått uppmärksamhet i 

både positiv och negativ bemärkelse vilket påverkar människans uppfattningar. Ungdomar 

befinner sig i en identitetssökande period och de samhälleliga normerna blir därför särskilt 

påtagliga för dem. En negativ påverkan kan förhindra ungdomars möjlighet att grunda sin 

identitet på egna känslor och värderingar (Forsberg, 2006). Det av stor vikt att belysa 

samhällsnormer kring kärlek, sex och sexuella identiteter, då det kan bidra till en utveckling 

mot ett mer accepterande samhälle och en medvetenhet kring normers inverkan på ungdomars 

identitetsskapande. 

Ungdomstiden handlar till stor del om identitetsskapande vilket innebär en strävan efter att 

finna sig själv och detta upplevs många gånger som krävande och förvirrande för ungdomar. 

Identitet och sexualitet är fenomen som är nära förenade med varandra vilket gör att en 

identitetsförvirring kan leda till en sexualitetsförvirring och tvärtom. Sexualiteten är 

individuell och bör innebära en frihet att göra egna val i förhållande till sin sexualitet 

(Bäckman, 2010). När ungdomar formar sin identitet och sexualitet kan det uppstå tankar om 

vad som är accepterat eller inte och det som anses som accepterat skapas efter samhälleliga 

normer. Det kan således innebära att ungdomar påverkas av vad som anses vara normalt och 

onormalt och därmed kan de inte fritt utveckla sin sexuella identitet (Lalander & Johansson, 

2007). 

    

Homosexualitet klassades som ett lagbrott i Sverige fram till mitten på 1900-talet. Efter lagens 

försvinnande fanns dock fortfarande vissa specifika restriktioner kvar. Exempelvis var 

åldersgränsen för att ha homosexuellt umgänge högre än för att ha heterosexuellt umgänge. 

Under 50-talet framhävde sexualundervisningen i Sverige att individer med en avvikande 

sexualiteter skulle förknippas med fara. Exempelvis skulle unga, speciellt pojkar, akta sig för 

homosexuella män då de förknippades med pedofili. Vidare syftade sexualundervisningen till 

att informera om risker med sexuellt umgänge i allmänhet. Informationen som eleverna tog 

del av förespråkade avhållsamhet fram till att graviditet var syftet med den sexuella 

kontakten. Den historiska aspekten gällande uppfattningar om sex och sexuella identiteter 

påverkar fortfarande ungdomars syn på kärlek, sex och sexualitet i dagens samhälle. Även om 

det skett en betydande utveckling så lever tidigare normer om homosexualitet till viss del 

kvar. Exempelvis har präster möjlighet att vägra viga ett homosexuellt par trots dess fulla rätt 

att ingå äktenskap (Myndigheten för skolutveckling, 2005). 

 

Sexualitet har i alla tider varit mer eller mindre tabubelagd och även om vårt moderna 

samhälle vill framställas som öppet och fritt finns tabustämpeln många gånger kvar. 

Tabustämpeln gäller inte minst ungdomars sexualitet och alternativa sexuella läggningar 

(Lalander & Johansson, 2007). Enligt Lalander och Johansson (2007) är den sexuella 

frigjordheten som anses råda i samhället en sanning med modifikation. Nutida forskning har 

dock påvisat att uppmärksamheten kring ämnet exempelvis i media och i skolan har bidragit 

till att tabustämpeln minskats (Myndigheten för skolutveckling, 2005). Det vill säga att 

samhället idag ändå är mer öppet för olika sexuella identiteter såsom heterosexualitet, 

homosexualitet, bisexualitet och queer än vad det varit tidigare (Dahlgren & Starrin 2004). 
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För att få större förståelse för ungdomars livssituation är det av stor vikt att kartlägga och 

studera deras kulturmönster i samhället (Lalander & Johansson, 2007). Eftersom det hela 

tiden skapas nya förutsättningar i samhället för ungdomars identitetsutveckling är det relevant 

att uppdatera kunskaperna kring ungdomars uppfattningar om kärlek, sex och sexuella 

identiteter. Detta för att vi i det sociala arbetet ska kunna använda oss utav denna kunskap när 

vi möter ungdomar i det dagliga arbetet.  

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka ungdomars (killar och tjejers) uppfattningar om 

fenomenen kärlek, sex och sexuella identiteter samt undersöka ungdomars upplevelse och 

erfarenhet av sex- och samlevnadsundervisning i skolan. Vidare är studiens syfte att se om det 

finns skillnader i uppfattningar mellan killar och tjejer samt jämföra deras utsagor kring 

ämnet med en person som är verksam på RFSL och dennes uppfattning.  

2. TIDIGARE FORSKNING 
 

2.1 Forskning om ungdomar och sexualitet 
Statens folkhälsoinstitut presenterade år 2006 en forskningsöversikt som belyste ungdomar 

och deras sexualitet. Studien uppmärksammade att det fanns olika aspekter på hur sexualiteter 

skapas och det framkom å ena sidan att det var något biologiskt som redan från födseln var 

inbyggt i människan, å andra sidan att det var något som formades genom vår utveckling och 

sociala påverkan (Forsberg, 2006). I studien beskrev Forsberg (2006) hur människan utifrån 

samhällets förväntningar formade sina relationer. Synen på sexualitet och relationer hade 

förändrats över tid och det moderna samhället öppnade upp för många olika alternativa 

konstellationer. Detta kunde bero på att den tidigare strikta synen på att sex skulle falla inom 

ramen för äktenskapet, nästan helt hade eliminerats. Denna frikoppling öppnade upp för 

individens möjlighet att utforska olika former av sexualitet (Forsberg, 2006).  
 

2.1.1 Kärleksideologin  
Kärleksideologin var en position som i slutet av 60-talet innebar uppfattningar om att sexuella 

handlingar skulle ske inom ramen för kärleksrelationen. Äktenskap var dock inte ett 

nödvändigt villkor för att inleda en sexuell relation med en partner (Forsberg, 2006). I studien 

Sex i Sverige gjord av Folkhälsoinstitutet (1996) undersöktes svenskarnas attityder angående 

om man bara skulle ha sex med den man var kär i. Denne föreställning visade sig ha minskat i 

jämförelse med studier från 60- talet där de flesta ansåg att sex enbart var legitimerat när man 

var kär. Dock visade resultaten att kvinnor, i större grad än män tenderade att ge uttryck för 

kärleksideologin (Folkhälsoinstitutet, 1996) Kopplingen mellan begreppen kärlek och sex har 

idag dock blivit mer konstruktiv än den beskrivna kärleksideologin. Bland annat då 

kärleksrelationer hos ungdomar idag är mer tillfälliga eller pågår under kortare tid. Detta 

visade på att ungdomar har skapat ett större spelrum för sexuella relationer (Forsberg, 2006).  

Hammarén och Johansson (2001) gjorde en studie om ungdomars attityder till sex. Deras 

studie visade att ungdomar idag kunde ge utlopp för sina sexuella lustar utan att vara i en 

relation eller vara kär. Detta ”kärlekslösa” samlag betraktades på liknande sätt av både 

killarna och tjejerna som deltog i studien (Hammarén & Johansson, 2001). Av 

Folkhälsoinstitutets undersökning från 1996 framgick att kvinnor i lika stor uträckning som 

män saknade en stark sexuell lust (Folkhälsoinstitutet, 1996). Detta skulle i enlighet med 

Forsberg (2006) kunna vara ett uttrycka för att det idag är mer accepterat för kvinnor att ge 
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utlopp för sin sexualitet jämfört med för 15 år sedan.  Andra studier gjorda på 2000- talet har 

visat att fler ungdomar har sin sexuella debut med en tillfällig partner (Forsberg, 2006). 

Forsberg (2006) visade i sin studie att det skett en avdramatisering i förhållande till att ha 

många och olika sexuella partners bland ungdomar på 2000-talet. Att ha många sexuella 

partner har tidigare ansetts vara mer accepterat bland killar än tjejer. Enligt Folkhälsoinstitutet 

(1996) studie framkom det att antalet samlagspartners hade ökat, framförallt för kvinnor 

jämfört med tidigare studier. Hammarén och Johansson (2001) framhävde resultat som 

pekade mot att tjejer tillät sig ett större sexuellt utrymme med fler sexuella partners och att det 

i sin tur inte behövde leda till att dessa tjejer betraktades som sämre än killar. Ett belägg för 

detta kunde vara användandet av det moderna begreppet ”KK” (knullkompis) som innebar att 

personer inleder relationer som har fokus på sexuellt umgänge och tillfredsställelse. KK hade 

i forskning visat sig vara ett begrepp som uppmärksammats med tvetydiga attityder, där 

många såg det som en naturlig och positiv lösning till att tillfredsställa sina behov medan 

andra såg det som ett destruktivt beteende. Enligt Forsberg (2006) var barnafödande sedan 

decennier tillbaka inte huvudprincipen för sexuell kontakt, istället var det engagemanget hos 

två individer som förde dem samman.  

2.1.2 Samhällets påverkan på identitetssökande och sexualiteten 

Könsskillnader var ständigt närvarande i samhället och inom sexualiteten. Ideal om vad som 

var kvinnligt och manligt byggdes upp som motsatser till varandra och det fanns mer eller 

mindre uttalade mallar för hur en kvinna respektive man skulle vara och se ut. Enligt Forsberg 

(2006) innebar det att individerna definierades som antingen män eller kvinnor. Detta ledde 

till en kategorisering som innefattade begränsningar för vad som kom att betraktas som 

”normalt” eller ”avvikande”. Forskning visade på att de mallar som styr våra könsidentiteter 

på senare tid höll på att luckras upp. Dels på grund av en ökad jämställdhet mellan könen och 

dels på grund av att det hade utvecklats en acceptans för alternativa sexualiteter under de 

senaste decennierna (Forsberg, 2006). Även i studien av Hammarén och Johansson (2001) 

indikerade resultaten på att strikta könsmönster hade börjat luckras upp och tjej- och 

killungdomar tenderade att mötas vad det gällde ideal, handlingar och attityder. I Forsbergs 

(2006) studie framkom det hur homosexualitet karaktäriseras på olika sätt beroende på om det 

var mellan män eller kvinnor. Manlig homosexualitet förekom ofta i skämt eller 

skällsordssammanhang, medan kvinnors homosexualitet i större grad osynliggjorts och tystats 

ner i vardagliga konversationer (Forsberg, 2006). I Folkhälsoinstitutets (1996) studie 

framkommer antydningar om att attityder till homosexualitet på 1990-talet var präglad av 

misstro och ambivalens. Författaren trodde att denna negativa attityd till stor del kom ur 

uppkomsten av HIV/AIDS (Folkhälsoinstitutet, 1996).  Detta till skillnad mot de senaste åren 

då homosexualitet används i en mer positiv bemärkelse. Det handlade om ett offentliggörande 

av homosexuella förebilder som i sin tur lett till förhöjd acceptans, vilket innebar att andelen 

ungdomar som skaffat sig erfarenheter av samkönad sexualitet ökat (Forsberg, 2006). 

Liknande resultat framkom i Hammarén och Johanssons (2001) studie där ungdomar hade en 

ökad tolerans gentemot homosexuella, dock var det framförallt tjejer som visade en öppenhet 

mot homosexuella.   

2.2 Ungdomars uppfattningar om sexualitet samt erfarenhet av sex- och 

samlevnadsundervisning  
Ambjörnsson (2008) har gjort en observationsstudie i två klasser på en gymnasieskola i 

Stockholms län. Ambjörnsson (2008) fördjupade sig i hur gymnasietjejer skapade och förhöll 

sig till kön och sexualitet, hur tjejer såg på vad som är manligt respektive kvinnligt samt hur 

heterosexualitet respektive homosexualitet kunde förstås i sociala sammanhang. Enligt 

författaren var processen av genusskapande starkt sammankopplat med ideal, föreställningar 
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och handlingar knutna till sexualitet och den heterosexuella normen. I studien framkom att 

unga tjejer sökte en balans mellan att vara sexuellt attraktiv utan att gå över gränsen till att bli 

lösaktig. Denna balans var svåruppnådd och kunde förklaras genom att det var status att ha 

pojkvän då tjejen betraktades som ”lagom” sexuell inom en relation. Att tjejer betraktades 

som lösaktiga bedömdes i förhållande till hur många sexuella partners de haft (Ambjörnsson, 

2008). Hammarén och Johansson (2001) menade att en stor andel av de ungdomar som deltog 

i deras studie, ville ta avstånd från att bedöma en tjej som hora på grundval att hon hade legat 

med många. Ambjörnssons (2008) studie uppmärksammade att många ungdomar kom till 

insikt om sin sexuella läggning genom att upptäcka vad de inte var. Det visade sig att både 

tjejer och killar förhöll sig till normer och beteenden som konstrueras efter föreställningar om 

kön. Några föreställningar om tjejer var att de var kontrollerade, omsorgsfulla och hade 

inlevelseförmåga medan killar förväntades vara tuffa och hårda (Ambjörnsson, 2008). 

Hammarén och Johansson (2001) beskrev i att det fanns en liknande föreställningar i 

förhållande till sexualitet. Bilden av unga män var att de var aktiva samt tenderade att vara 

sexistiska och homofobiska. En bild av unga kvinnor var att de tvärtom var passiva och i viss 

mån var beredda på att ge av kall på sin sexualitet (Hammarén & Johansson (2001). Vidare i 

Ambjörnssons (2008) studie knöts en heterosexuell identitet respektive homosexuell identitet 

till sättet man gjorde kön på. Homosexuella män betraktades som fjolliga, feminina och 

offensivt sexuella, vilket legitimerade ett avståndstagande från killarna och detsamma gällde 

tjejer då många såg på homosexuella tjejer som maskulina. Dock förknippades inte den 

lesbiska kvinnan på samma sätt med sexualitet. Ambjörnssons (2008) slutsats i studien visade 

på att diskussioner kring kön och homosexualitet inte var ett oproblematiskt ämne i skolan. 

Författaren menade att det var av stor vikt att uppmärksamma andra sexuella identiteter än 

bara den heterosexuella läggningen i sex- och samlevnadsundervisningen för att undvika 

förtryck och diskriminering.  

 

I en brittisk artikel skriven av Formby (2011) beskrevs ungdomars erfarenheter av sex- och 

samlevnadsundervisning samt deras erfarenheter av att bli bemötta med negativa attityder på 

grund av sin sexuella läggning. Artikeln byggde på tre mindre studier med ungdomar mellan 

13-20 år från städer i Storbritannien. Ungdomarna som intervjuades identifierade sig som 

lesbisk, gay eller bisexuell (LGB). I studien framkom att det fanns en liten men växande 

mängd forskning som syftade till att ta itu med den rådande och bristande 

sexualundervisningen. Bristerna låg i att olika sexuella identitet inte togs upp och att det fanns 

ett behov av lyssna till unga LGB- personer. Artikeln tog upp alternativa informationskällor 

till sex och sexualitet utöver sexualundervisningen, som exempelvis media, vänner och familj. 

Enligt Formby (2011) var LGB- ungdomar osynliga, marginaliserade och utslagna, framför 

allt inom skolan. De flesta av LGB- ungdomarna ansåg att sexualundervisningen gav en 

negativ bild av samkönade relationer. Många av ungdomarna upplevde att det inte fanns något 

som rörde homosexuella och att undervisningen syftade till en dogmatisk uppfattning om 

heterosexuella par som lever tillsammans i äktenskap. Ungdomarna föreslog åtgärder som 

information och diskussion om samkönade relationer i sexualundervisningen, vilket skulle 

bidra till en ökad medvetenhet om olika sexuella relationer (Formby, 2011).  

 

Formby (2011) visade i sin studie på att flertalet kvinnor ansåg att deras sexuella hälsa och 

behov skulle tillgodoses mer effektivt genom ökad förståelse och kunskap hos professionella. 

De flesta hade antagits vara heterosexuella på grund av fördömande attityder, okunskap eller 

homofobi. Vilket framkallat känslor av ilska eller förlägenhet. Flera av kvinnorna tvekade att 

söka vård, stöd, råd eller behandling och männen rapporterade liknande tveksamheter. Både 

den svenska studien av Ambjörnsson (2008) och den brittiska studien av Formby (2011) tog 

upp vikten av sex- och samlevnadsundervisning. Sexualundervisningen var viktigt för att 
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vidmakthålla mänskliga rättigheter i frågor kring sex, relationer och sexuella identiteter för att 

minska förtryck, osynliggörande och marginalisering.  

 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I studien är syftet att undersöka hur ungdomar uppfattar fenomenen kärlek sex och sexuella 

identiteter. Vi har därför använt oss av teorier om grupprocesser och ungdomars 

identitetsskapande för att erhålla kunskap om hur deras uppfattningar uppkommer och 

kvarstår. Nedan beskrivs tre ideologiska utgångspunkter för hur man kan betrakta kärlek och 

sex. När man studerar ämnena kärlek, sex och sexuella identiteter uppkommer tabu kring 

ämnena, därav beskrivs hur tabun eventuellt ser ut idag. Vidare utgår den teoretiska ansatsen 

från heteronormativiteten och queerteorin för att visa på två separata idéer om köns- och 

maktstrukturer i samhället.  

 

3.1 Identitetsskapande och symbolisk interaktionism 
Identitet handlar om en individs självbild och en upplevelse av att vara en levande varelse 

med en tydlig gräns mellan sig själv och andra människor. Utifrån sin identitet kan individen 

bestämma över sina tankar och handlingar samt vara medveten om sin personlighet. 

Personligheten formas av erfarenheter under livet och en persons identitet skapas och 

upprätthålls genom samspel mellan människor. Ungdomstiden präglas av förändringar i 

självidentiteten och sexuella känslor införlivas i identitetsskapandet. Utifrån det handlar 

ungdomstiden om att testa och förstå sin identitet genom bland annat sexuella handlingar, då 

den egna identiteten skapas i intima handlingar och relationer. En persons sexualitet är inte 

förutbestämd och fastställd och den påverkas av och finner olika uttryck beroende på 

historiska normer samt de sociala och kulturella kontexter som personen lever i (Pedersen, 

2005).  

När ungdomar söker en identitet och livsstil leder det ibland till att de upplever känslor av 

osäkerhet kring sin identitet. Identitetssökande handlar bland annat om att ungdomar måste 

reflektera över framtiden, stilen och identiteten (Lalander & Johansson, 2007). För att förstå 

processer av identitetsskapande kan man utgå från den symboliska interaktionismen. 

Johansson & Lalander (2010) beskriver att människan är en tolkande och reflekterande 

varelse som kommunicerar genom symboler (språket). Genom kommunikation och 

interaktion med andra människor skapas ett självmedvetande. Inom identitetsskapandet 

benämner Johansson & Lalander (2010) den symboliska interaktionismen som bland annat 

innehåller den så kallade rollövertagande förmågan. Det innebär att människor har en förmåga 

att se sig själv genom andras ögon. Det är denna sociala förmåga som gör att människor kan 

leva tillsammans, då människor kan anpassa sig och agerar utifrån vad personen tror att den 

andra förväntar sig. Hur vi tror att andra ser på oss ligger till grund för formandet av 

individens självmedvetande. Detta innebär att ungdomar skapar och testar sin identitet och 

sexualitet i förhållande till andra människor (Johansson & Lalander, 2010). Ungdomar söker 

sig därmed till olika sociala grupper och kulturer där de upplever att de passar in och får vara 

den de är. Ungdomars identitetsskapande påverkas av faktorer som, familjen, vänner, skolan 

och samhälle (Myndigheten för skolutveckling, 2005). I den identitetsskapande perioden kan 

ungdomen uppleva trygghet och frihet i en grupp. Att en individ tänker och agerar som en 

gruppmedlem bör inte betraktas som om denne är rädd för eventuella bestraffningar om denne 

skulle avvika från gruppen. Snarare stärks individens egen identitet genom att göra som andra 

i gruppen. Lalander & Johansson (2007) menar att man ska vara försiktig med att enbart 

framställa ungdomar som tillhörande en homogen grupp. Snarare bör man lyfta fram att 
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ungdomar tänker självständigt och är olika varandra. (Giddens, 1995). Ungdomar socialiseras 

inte automatiskt in i givna köns-, klass- och maktstrukturer. De flesta ungdomar bedriver 

någon form av motstånd emot givna positioner. I grupper använder ungdomar symboler för att 

uttrycka avståndstagande från givna ideal och uppfattningar i samhället (Lalander & 

Johansson, 2007). Att ungdomar är reflekterande individer som inte automatiskt faller in i ett 

givet mönster indikerar att de medvetet tar ställning för olika synsätt på sexualitet (Giddens, 

1995).  

Avslutningsvis kan begreppet sexuell identitet betraktas som en funktion av en persons 

sexuella läggning. En sexuell läggning beskriver om en person blir förälskad i eller attraherad 

av, tjejer, killar eller både tjejer och killar. Ett vanligt begrepp för olika sexuella läggningar är 

HBTQ. Detta står för homosexuella, bisexuella, transsexuella och queer (RFSL, 2011). 

Pedersen (2005) beskriver att det finns en ”gråzon” i förhållande till identitetskonstruktioner, 

det innebär att identiteter är dynamiska och kan flyta över gränser och att personer kan tillhöra 

flera olika sexualiteter. 

 

3.2 Det romantiska kärlekskomplexet 
Idag finns det en uppfattning om att ungdomar är fria i utvecklandet av sin sexualitet, vilket 

innebär att de har möjlighet att frångå tidiga normer kring sex och kärlek. Det romantiska 

kärlekskomplexet bygger på en idé om att kärlek och sexualitet hör samman, det vill säga att 

sex utan kärlek anses som avvikande. Sex ses som spontant, känslolöst och odisciplinerat och 

kärlek som något fint och upphöjt. Dessutom ska relationer bygga på ömsesidighet, 

tillgivenhet och attraktion (Lalander & Johansson, 2007). Den romantiska kärleken är en 

kärleksideologi som innebär att sex hör hemma inom ramen för en kärleksrelation och det är 

kärleken som legitimerar sexualiteten. I det romantiska kärlekskomplexet definieras 

sexualiteten enbart inom en heterosexuell relation (Giddens, 1995). Den romantiska kärleken 

tar upp kärlek och sexualitet, som om dessa två inte går att separera. Den romantiska kärleken 

syftar därmed inte enbart till sex, men menar att kärleken är beroende av näringen i den 

sexuella känslan, likväl som sex är beroende av kärleken (Solomon, 1995, refererad i Berg, 

2002). Den romantiska kärleken återfinns i ett historiskt perspektiv där sex ansågs som 

skamligt men var godkänd inom en relation i syfte att skaffa barn. Det har dock visat sig att p-

pillrets introduktion på 1960-talet gjort att sexualiteten blivit mer frikopplad från sambandet 

med fortplantningen. Därmed har det skapats nya förutsättningar för intima relationer och 

utformandet av sexualitet (Giddens, 1995). 

 

3.3 Den rena relationen och den sammanflödande kärleken 
Det finns idag flera perspektiv på hur kärlek och sex kan betraktas. Det har skapat utrymme 

för en annan typ av kärleksideal där varaktigheten i en relation är mer tillfällig (Lalander & 

Johansson, 2007). Den senmoderna positionen kallas enligt Giddens (1995) för den rena 

relationen. Giddens (1995) menar att den rena relationen anger ett nytt sätt att betrakta 

sexuella relationer på. Denna kärleksideologi ger även rum för det sexuella utöver ett 

äktenskap eller inom en relation. Den rena relationen rymmer en relation som är mer tillfällig, 

till skillnad från den romantiska kärleken, där relationen förutsätts vara evig. Det som gör att 

den rena relationen upprätthålls är parternas godkännande att relationen ska fortsätta så länge 

varje person för ut så mycket som den vill av relationen (Giddens, 1995).  

Ytterligare en ideologisk utveckling av synen på relationen är den sammanflödande kärleken.  

Utifrån den samflödande kärleken handlar sexuella relationer om ömsesidig tillfredställelse 

enligt Giddens (1995). Den sammanflödande kärleken kan upprätthållas så länge personerna 

som ingår i relationen känner ett ömsesidigt känslomässigt engagemang. Den 
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sammanflödande kärleken kräver inte att kärleken är monogam, vilket innebär att den inte 

behöver vara sexuellt exklusiv och sätter istället den sexuella njutningen i fokus. Till skillnad 

emot den romantiska kärleken har den sammanflödande kärleken plats för homosexuell 

kärlek. Giddens (1995) menar att den rena relationen och den sammanflödande kärleken i 

vissa avseenden har liknande syn på relationen, bland annat att det är personerna i relationen 

som själva sätter upp de regler och förhållningsätt som de anser behövs.  

3.4 Tabubelagd sexualitet 
Homosexualitet var för några årtionden sedan stämplat som tabu, men denna stämpel har i det 

moderna samhället börjat suddats ut i takt med att ämnet fått uppmärksamhet i media och 

skola (Myndigheten för skolutveckling, 2005). Lalander & Johansson (2007) menar att det 

finns en antydan till att tabun kring sexualitet har minskar då ungdomar idag generellt anses 

vara mer sexuellt frigjorda jämfört med förr. Å ena sidan har möjligheten för ungdomar att 

välja partner, experimentera sexuellt och undersöka sina njutningar ökat i det senmoderna 

samhället men å andra sidan finns det fortfarande normer, gränser och moralisk tabu som 

kontrollerar ungdomars sexualitet (Lalander & Johansson, 2007).  

 

För att ungdomar ska kunna utveckla sin sexuella identitet utan att påverkas negativt av 

samhälleliga normer som kontrollerar sexualiteten krävs en medvetenhet. Ungdomar i övre 

tonåren påverkas av normer då de upplever ett behov av att passa in i mängden då de är rädda 

för att avvika från det som anses accepterat (Lalander & Johansson, 2007). Ungdomar i det 

moderna samhället har ett behov av stöd och samtal med både jämgamla och äldre i syfte att 

bilda sin personliga livsplattform. Samtidigt anser många ungdomar att det är svårt att prata 

om sex och sexualitet. För att samtal ska vara möjligt bör ungdomar känna ett ömsesidigt 

förtroende till sin omgivning. Skolan är en arena där ungdomar utvecklar identitet. Detta 

innebär att skolan har en roll i att prata om och neutralisera sex och sexualitet, i syfte att skapa 

en trygg miljö där ungdomarna kan finna sin identitet utan negativ påverkan från andra 

(Myndigheten för skolutveckling, 2005). 

 

Tjejer och killar i ungdomen kontrolleras av normer som reglerar intimiteten mellan vänner. 

Intimiteten killar emellan anses vara striktare kontrollerad än tjejers. Exempelvis är kramar 

och kyssar noggrant reglerade med normer om vad som anses passande. Det vill säga att tjejer 

i en vänrelation kan vara mer fysiska än killar. En annan skillnad mellan könen är synen på 

hur sexuellt frigjord man får framställa sig. Lalander & Johansson (2007) beskriver en 

uppfattning om att tjejer i större utsträckning betraktas som lösaktiga om de bejakar sin 

sexualitet utanför en relation medan det inte finns någon manlig motsvarighet till det 

(Lalander & Johansson, 2007). 

3.5 Heteronormativitet 
Heteronormativitet är en kravstruktur i samhället som innefattar förväntningar på sexuella 

identiteter, könsidentiteter och tillskrivna beteenden gällande kön och sexualitet. 

Heteronormativitet gör en skillnad mellan könen där vi uppfostras in i olika könsroller i syfte 

att göra könen olika och skilda från varandra. Enligt det heteronormativa antagandet är det 

biologiska kön som personen tillhör också är det som personen ska känna sig som och 

identifiera sig med. Grundtanken är att män ska vara maskulina och kvinnor feminina. I 

heteronormen finns det förväntningar och föreställningar om att personer är heterosexuella 

tills motsatsen är bevisad. Heterosexuella samhällsstrukturer förutsätter att du är intresserad 

av en person av det motsatta könet och undertrycker så kallade annorlunda sexuella 

läggningar, könsidentiteter och könsuttryck som möjliga sätt att vara och leva på. Normen vill 

behålla heterosexualitet som överordnad andra sexuella läggningar. Avvikelser från normen 



8 

 

kan leda till att det skapas en fobisk rädsla för dem som avviker. Detta kan i sin tur leda till 

utfrysning, våld, trakasserier, marginalisering samt osynliggörande av dem som avviker. I 

många fall kan rädslan grunda sig i okunskap om homo-, bi-, transsexuella och queer personer 

(Rosenberg, 2002).  

 

Vår heteronormativa värld får sina karaktärsdrag från reklam, övrig media och beskrivningar 

som visar upp föreställningar om heterosexuella relationer. Vidare reproduceras det 

heteronormativa antagandet i exempelvis skolans sexualundervisning. Sexualundervisningen 

tenderar att lägga fokus på befruktning och samspel mellan man och kvinna. När 

sexualundervisningen lyfter fram homosexualitet som ett exempel på en sexuell läggning sker 

det många gånger i samband med HIV och aidssmittan. Därmed får ämnet en negativ stämpel 

(Myndigheten för skolutveckling, 2005).   

3.6 Queerteori 
Queer handlar om att utmana normativa teorier och diskurser. Teorin kräver ett ifrågasättande 

av definitioner om sexuella identiteter och heteronormativa definitioner av genus och kön. För 

att förstå queerteorin bör det mest centrala delarna lyftas fram, å ena sidan betraktar teorin 

sexualitet som något historiskt och geografiskt konstruerat, å andra sidan framhåller den ett 

kritiskt förhållningsätt gentemot det heteronormativa. Det heteronormativa refererar till de 

institutioner, strukturer, relationer och handlingar som vidmakthåller heterosexualitet som en 

enhetlig och universell ursprungsidentitet (Rosenberg, 2002). Queerteorin och det 

socialkonstruktivistiska förhållningssättet är nära sammankopplade. Det framgår bland annat 

genom att forskare har ifrågasatt det vetenskapliga i att klassificera eller stämpla någon som 

homosexuell. Denna sociala kategorisering av människor utpekar vissa som avvikande och är 

en mekanism för socialkontroll, vilket framhäver tillåtna och icketillåtna former av beteenden 

(Mc Intosh, refererad i Rosenberg, 2002). 

 

Queer beskriver olika icke- heterosexuella positioner. Till viss del handlar queer om att 

individen ska få skapa sig själv men att individen alltid står i relation till den heterosexuella 

normen. Kosofsky (refererad i Rosenberg, 2002) har föreslagit att en person är queer när 

denne själv bestämmer var denne vill höra hemma. Rosenberg (2002) menar att människor 

inte ska behöva anpassa sig till gruppen eller till andras föreställning om en själv. Vidare 

menar Rosenberg (2002) att det inte är nödvändigt att utplåna skillnader mellan människor för 

att uppnå social rättvisa, utan snarare erkänna och respektera de skillnader som finns mellan 

olika sociala grupper. 

3.6.1 Butlerismen 

Judith Butler är en av queerteorins främsta företrädare och hon utvecklade butlerismen. 

Butlerismen kännetecknas av två centrala tankegångar som kan sammanfattas under 

begreppen genealogi och performativitet. Rosenberg (2002) beskriver att Butler i likhet 

Foucault aldrig sökte efter den äkta och naturliga ursprungssexualiteten. Foucault ville istället 

undersöka hur sexualitet genom tiderna kunnat utformas till att bli den så enhetliga, självklara 

och naturliga heterosexualitet som verkar inbegripa alla. Foucault menade på att det beror på 

en maktutövning, där heterosexualiteten ska få en högre status, genom att peka ut andra 

sexualiteter som avvikande. Butlers främsta kritik gäller den heteronormativa definitionen av 

kvinnor och män enligt logiken; feminin= kvinnligt= kvinna och maskulin= manligt= man. 

Butlers mest kända begrepp är den heterosexuella matrisen, begreppet innefattar en 

hegemonisk modell av genustydlighet som påstår att kroppar måste utgå från ett stabilt kön, 

alltså maskulint= manligt eller feminint= kvinnligt. Dessa måste definieras efter varandras 

motsatser och vara hierarkiskt ordnade enligt den obligatoriska heterosexualiteten. Den 

heterosexuella matrisen står för vad som betraktas som socialt godkänt eller inte. Med 
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utgångspunkt i den heterosexuella matrisen kan normbrytningar studeras, som när femininitet 

inte knyts till en kvinnokropp alternativt när maskulinitet inte knyts till en manskropp. Kön 

står därför inte fritt från sexualitet då den kulturella produktionen av kvinnligt och manligt 

enligt den heterosexuella matrisen är kopplade till varandra. Enligt Butler beter sig de flesta 

personer enligt exempelvis den heterosexuella matrisen eller uppsatta köns/genus normer 

vilket leder till att dessa normer upprätthålls (Rosenberg, 2002). 

 

3.7 Ungdomars sexualitet idag 

Ämnet sex och sexualitet blir mer och mer utpräglat i media och i skolan och på många sätt 

har det visat sig att vi inte har kontroll över vilka eventuella konsekvenser det kan ha på 

ungdomar. Ungdomar idag befinner sig i ett spänningsfält mellan å ena sidan en strikt moral 

kring sexualitet och å andra sidan en sexuell frigjordhet. Vidare står ungdomarna mellan 

könsförtryck och en jämlik sexualitet samt mellan att ha fritt utrymme till att utforma nya 

typer av sexualitetsmönster eller att falla in i gamla sociala former (Lalander & Johansson, 

2007). Som om inte detta är nog menar Lalander & Johansson (2007) att ungdomstiden är en 

period av konkreta problem, frågor och känslomässiga upplevelser som kretsar kring kroppen 

och sexualiteten. Detta innebär att dagens ungdomar står i en korsning av olika krav, 

förväntningar, begär och moraliska sanktioner (Lalander & Johansson, 2007). 

4. METOD 

 
4.1 Kvalitativ metod 
Uppsatsen utgick från den kvalitativa forskningsmetoden, i uppsatsen genomfördes 

forskningsintervjuer med en tjejgrupp och en killgrupp i årskurs tre på gymnasiet samt med en 

person verksam på RFSL. Den kvalitativa metoden syftar till att belysa människors 

upplevelser av olika fenomen (Djurfeldt m.fl., 2010). Den kvalitativa forskningsintervjun 

syftade till att tillhandahålla beskrivningar från intervjupersonerna angående hur de 

uppfattade fenomenen kärlek, sex och sexuella identiteter (Kvale, 2009). Intervjuerna 

genomfördes i form av gruppintervjuer med inspiration av fokusgruppsmetodiken. Metoden 

går ut på att studera människors föreställningar, kunskaper, attityder och värderingar (Wibeck, 

2010). Gruppintervjuerna innebar att det skapades ett samspel mellan intervjupersonerna 

vilket kunde ge spontana och känsloladdade utsagor om det diskuterade ämnet (Kvale, 2009). 

Vid gruppintervjuerna hade deltagarna möjligheten att själva styra innehållet i diskussionerna 

då intervjuguiden var semistrukturerad. Detta skapade utrymme för deras egna tankar och 

reflektioner. Den semistrukturerade intervjun utfördes enligt en intervjuguide med fokus på 

ett antal teman och följdfrågor utifrån dessa teman. Det innebar att det varken var ett fritt 

samtal eller ett hårt strukturerat frågeformulär. Med utgångspunkt i den valda metoden 

syftade den kvalitativa ansatsen till att samla in så fylliga och förutsättningslösa beskrivningar 

som möjligt (Kvale, 2009). Intervjuguiden utformades med teman som matchade studiens 

syfte och frågeställningar (Se bilaga 1). Vi valde att ha något mer strukturerade frågor då det 

lämpade sig bättre för att vi skulle kunna genomföra en jämförelse mellan killarna och 

tjejernas utsagor utifrån vårt syfte. En av författarna tog rollen som moderator vilken 

intervjuade och styrde innehållet. Den biträdande moderatorn hade till uppgift att stödja så att 

deltagarnas synpunkter framkom samt se till så att tidsramen efterföljdes. Observatören förde 

anteckningar, observerade och uppmärksammade samspelet och interaktionen mellan 

ungdomarna (Wibeck, 2010). 
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4.2 Litteraturanskaffning 
Inspiration till ämnet kom från att två av författarna läste kursen, Ungdomar, sexualitet och 

samhälle vid Örebro universitet. Kursen byggde upp ett intresse för ämnena sex och sexuella 

identiteter och genom kursen framkom ett behov av att lyfta upp och diskutera dessa ämnen 

med ungdomar. Förkunskap skaffades från litteratur om kärlek, sex och sexuella identiteter i 

syfte att skapa en så relevant intervjuguide och tolkningsram som möjligt. Relevant litteratur 

och forskning söktes inom ämnet och Örebro Universitets databas, Libris användes. Sökorden 

var: ”ungdomar”, ”sexualitet”, ”genus”, ”rena kärleken” och ”queer”. Därigenom 

framkom lämplig litteratur som vi sedan fördjupat oss i. Vidare användes sökmotorn Libhub 

och sökorden var ”youth”, ”young people” ”attitudes”, ”sex” och ”sexual identities”. 

4.3 Urvalsförfarande  
Uppsatsen utgick från ett bekvämlighetsurval, främst på grund av tidsmässiga restriktioner. 

Bekvämlighetsurvalet innebar att man koncentrerade undersökningen på tillgängliga platser 

där det var enkelt att nå människor som kunde ingå i undersökningen. För att få deltagare till 

intervjuerna kontaktades gymnasieskolor i en mellanstor stad i västra Sverige. Kontakt 

upprättades med två lärare på två olika gymnasieskolor och en utav dessa skolor valdes då 

flest elever visade intresse att delta i undersökningen från den valda skolan. Därefter 

genomfördes två separata intervjuer under lektionstid med ungdomar i årskurs tre på 

gymnasiet. Då intervjuer med omyndiga personer kräver målsmans tillåtelse samt tillförsäkra 

att ungdomarna kände sig bekväma med att diskutera ämnet valdes ungdomar över 18 år. 

Gruppen var lämplig utifrån syftet med uppsatsen som var att undersöka ungdomar i övre 

tonåren. Det är dock svårt att generalisera resultatet samt veta vilken population 

respondenterna är representativ för (Thyer, 2010). Grupperna delades in i en tjej- respektive 

en killgrupp. Målet var att välja ut två homogena grupper som skulle bestå av individer som 

kunde antas delge perspektiv och åsikter inom vårt ämne samt för att kunna beakta 

könsperspektivet. Homogena grupper har generellt bättre förutsättningar för 

gruppdiskussioner (Kvale, 2009). Det har funnits en medvetenhet om att en annan 

gruppkonstellation än den som valdes skulle ha inneburit ett annat resultat än det som 

framkommit i denna uppsats. För att belysa ämnena kärlek, sex och sexuella identiteter 

ytterligare togs kontakt med RFSL. Detta i syfte att nå en person som kan generera en annan 

infallsvinkel till ämnet. Personen som kunde delta i studien arbetar med ungdomar och frågor 

kring sex och sexuella identiteter. Därav önskade vi att konstratera dennes uppfattningar med 

ungdomarnas med bakgrund mot att dessa har olika erfarenheter och upplevelser.  

 

Intervjuerna skedde under två lektioner, tjejgruppen bestod av tre respondenter och intervjun 

tog drygt en timma. Killgruppen bestod av fyra respondenter och intervjun tog cirka en 

timma. Önskvärt hade varit fem respondenter men vid intervjutillfällena uppstod bortfall. 

Intervjun med respondenten från RFSL varade i drygt en timma. Innan intervjun startades 

gjordes en presentation av författarna och deltagarna, information delgavs grupperna/personen 

om det generella syftet samt om deras anonymitet och att det var frivilligt att delta och 

avbryta om de önskade. Intervjuerna spelades in med en mp3 spelare, med samtycke från 

samtliga deltagare. Under intervjuerna togs hänsyn till den mellanmänskliga dynamiken vilket 

innebar att skapa en så trygg och kamratvänlig miljö som möjligt innan intervjun startade 

(Kvale, 2009). 

4.4 Analysmetod 
Efter genomförda intervjuer transkriberades det inspelade materialet. Som analysmetod 

användes tematisering och kategorisering. Vid tematisering av det transkriberade materialet 

arbetades en helhet fram och genomgående teman söktes. Teman utformades så att de skulle 
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besvara våra frågeställningar. Kategoriseringen utgick från delarna i materialet i syfte att 

teoretisera (Thyer, 2010). Analysen syftar till att göra empirin begriplig och teoretiskt relevant 

samt att skapa en teoretisk förståelse för empirin i uppsatsen (Thyer, 2010).  Exempel på detta 

var att ungdomarnas uppfattningar om kärlek och sex analyserar genom att belysa det utifrån 

det romantiska kärlekskomplexet, den rena relationen och den sammanflödande kärleken i 

syfte att teoretisera.  

4.5 Studiens begränsningar och etiska överväganden 
Syftet med uppsatsen var att skapa en vidare förståelse för fenomenen sex, kärlek och sexuella 

identiteter. Kunskap har funnits om att författarnas förståelse om ämnet kan inverka på 

tolkningen av deltagarnas utsagor, något som försökte undvikas med noggrann analys av 

resultatet. Vidare har det funnits en medvetenhet om att ämnena kärlek, sex och sexualitet 

kunde vara svåra att diskutera då det kan upplevas som tabubelagt. Grupprocessen kunde 

komma att inverkan på ungdomarnas svar, då de kunde påverkas av varandra i diskussionerna 

(Wibeck, 2010). 

 

Efter etiska ställningstaganden formulerades alla teman inför intervjuerna utifrån allmänt 

ställda frågor och genom det kunde diskussionen utföras på en mer generell nivå istället för en 

personlig nivå. Vidare utifrån den etiska aspekten har hänsyn tagits till att behandla data strikt 

konfidentiellt. Bland annat har deltagarnas namn tagits bort i det skrivna materialet samt 

informerades de om att endast författarna har tillgång till rådata.  

 

I ett tidigt skede tog vi hänsyn till tidsdimensionen för uppsatsen, vilket påverkade valet av 

antal deltagare. Eftersom uppsatsen har ett mindre antal intervjupersoner gavs det tid för 

förberedelse och möjlighet att grundligt genomföra analys av resultat, vilket ökade kvalitén på 

uppsatsen (Kvale, 2009). För att tillförsäkra att ungdomarna upplevde att de fick komma till 

tals samt undersöka hur deras upplevelse av att bli intervjuad i grupp, fick ungdomarna fylla i 

en utvärdering i slutet på intervjuerna (se bilaga 2). Alla utom en fyllde i 

utvärderingsformuläret. De respondenter som fyllde i formuläret upplevde gruppintervjun 

som positiv, exempelvis då de under diskussionerna kunde lära av varandra. Det negativa som 

framkom var att en respondent upplevt att denne inte vågade säga allt denne önskade. 

Samtliga respondenter som svarade upplevde att de hade kommit till tals. En respondent 

upplevde att stämningen var, ”icke dömande”, medan en annan respondent hade fundering på 

vad andra kunde komma att säga om det som framkommit. Utvärderingsenkäten visade att en 

av sju respondenter upplevde att de inte obehindrat kunde ge utryck för sin åsikt. Personen 

skrev dock i enkäten att denne fick komma till tals om så önskade. Wibeck (2010) menar att 

det finns en styrka i gruppintervjuer med fokus på känsliga ämnen, vilket är att deltagarna kan 

välja att vara tysta om de inte vill diskutera eller svara på frågan. Dock skulle detta kunna 

påverkat resultatet i denna uppsats då det eventuellt saknas uppfattningar från vissa personer 

kring vissa ämnen. Samtidigt gavs utrymme för deltagarna att själva välja om de ville svara på 

ett generellt- eller personligt plan och därigenom försökte vi skapa förutsättningar för alla att 

delta på deras villkor.     

4.6 Validitet och reliabilitet i studien 
Maxwell (refererad i Svensson & Starrin, 1996) förespråkar användandet av fyra olika typer 

av validitet för kvalitativ forskning; beskrivande, tolkande, teoretisk och generaliserbarhet 

(Svensson & Starrin, 1996). Den beskrivande validiteten avser om resultatredovisningen är 

relevant i förhållande till studiens syfte, denna stärks genom att vi har varit tre personer som 

haft möjlighet att bekräfta de iakttagelser som gjorts utifrån intervjurespondenternas utsagor. 

Den tolkande validiteten handlar om hur väl tolkning av meningen och innebörden av 
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intervjupersonernas utsagor stämmer med vad intervjupersonerna menade. Det eftersträvades 

att göra så korrekta tolkningar av intervjupersonernas utsagor som möjligt, genom att under 

intervjuerna ställa frågor som ”förstår jag rätt, att ni menar så här…” eller ” får jag be dig att 

förtydliga ditt svar”. Vidare har hänsyn tagits till att förmedla intervjupersonernas 

diskussioner utan att övertolka deras känslor eller intentioner. Med hjälp av sammanfattande 

frågor har vi försökt få en så god bild av deras känslor och intentioner som möjligt. Vidare har 

hänsyn tagits till den teoretiska validiteten, Maxwell (refererad i Svensson & Starrin, 1996) 

hänvisar då till begreppsvaliditet. Begreppsvaliditeten handlar om att de begrepp som använts 

är meningsfulla i förhållande till det som undersöktes. Vi har eftersträvat detta genom att läsa 

forskning och litteratur om ungdomar, identitetsutveckling och sexualitet, vilket gett oss en 

god inblick i ämnet, utifrån detta utformade vi de begrepp och teoretiska utgångspunkter som 

nu är centrala för vår uppsats. Generaliserbarhetsvaliditet syftar till olika former av 

generaliseringar i den kvalitativa ansatsen. Bland annat har vi i vår uppsats kommit fram till 

liknande resultat som tidigare forskning på uppsatsens område vilket visar på en viss 

generaliserbarhet (Svensson & Starrin, 1996). Till viss del kan uppsatsen visa på teoretisk 

generaliserbarhet, vilket innebär att vår teoretiska ram är generellt vedertagen i förhållande till 

ämnena kärlek, sex och sexuell identitet. Uppsatsen går inte att generalisera i meningen om 

empirisk generalisering, bland annat då vi inte haft möjligheten att genomföra ett 

slumpmässigt urval av deltagarna till uppsatsen (Kvale, 2009). 

 

Reliabilitet handlar om att mäta frågornas tillförlitlighet (Thyer, 2010). Genom noggrann 

transkribering och övrig bearbetning av intervjuerna kunde en så hög reliabilitet som möjligt 

presenteras utifrån uppsatsens förutsättningar. Intersubjektiviteten styrks genom användandet 

utav samma moderator vid alla intervjutillfällen (Kvale, 2009). Vidare bedöms att interrater 

reliabiliteten stärks då författarna har kommit fram till och är överens om tolkningarna av data 

(Thyer, 2010). En studies reliabilitet kan styrkas genom uppföljningsfrågor i syfte att 

säkerställa tillförlitligheten i respondenternas svar. I intervjuguide gavs utrymme för att ställa 

följdfrågor för att försäkra oss om att vi och respondenterna uppfattat frågorna på liknande 

sätt. Slutligen är intervjuguiden till fördel för uppsatsens reliabilitet, då sannolikheten att få 

liknande svar vid ett annat tillfälle genom en annan forskare under samma förutsättningar, 

bedömer vi som hög med hjälp av samma intervjuguide (Kvale, 2009).  

5. RESULTAT  
 

I detta kapitel presenteras resultatet från intervjuerna med tjej- respektive killgruppen, samt 

med personen verksam på RFSL. Resultatet presenteras i teman efter kärlek och sex, sexuell 

identitet samt sex- och samlevnadsundervisning.  

 

5.1 Tjejrespondenternas uppfattningar om kärlek och sex  

Vad betyder kärlek för dig? 

Under intervjun hade respondenterna i tjejgruppen till en början svårt att beskriva vad kärlek 

var och innebar. Det framkom olika reflektioner om att kärlek i allmänhet kunde riktas till 

vänner, familj, pojkvän eller flickvän. Kärleken i en relation mellan en pojk- och en flickvän 

förväntades bygga på ömsesidighet, tillit och bekräftelse. En respondent beskrev att kärlek i 

en relation kunde vara både det bästa och det värsta som fanns. Övriga respondenter höll med 

om detta. 
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Vad betyder sex för dig? 

En av respondenterna beskrev att sex kunde betyda olika saker från situation till situation. 

Exempelvis att sex i en relation kunde betyda mycket då det var känslor inblandade. 

Samtidigt menade respondenten att sex kunde betyda att endast gå hem med någon efter 

krogen i syfte att ha samlag. Respondenterna i tjejgruppen kom fram till att sex i en relation 

innefattade mer än samlag då det snarare kopplades till närhet och självförtroende inom 

relationen. Respondenterna diskuterade att tillit från partnern var viktigt för att kunna visa sig 

naken och känna trygghet. Respondenterna diskuterade deras syn på sex och de höll med 

varandra om att det första de tänkte på var samlag;  

 
”Jag tänker att sex är samlag. Det har väl att göra med att det kan bli barn. Någonstans där tycker 
jag att kriteriet ligger. Det funkar inte om det är två killar eller två tjejer, men jag tänker så”  

 

Anser ni att sex och kärlek hänger ihop? 

En respondent ansåg att man i en relation endast har sex med den personen. Respondenterna i 

tjejgruppen diskuterade att en person som var singel kunde ha sex för att denne var kåt och 

det behövde inte innebära kärlek. När vi ställde frågan huruvida man måste ha sex för att man 

är kär, ansåg respondenterna att det inte var något krav att ha sex för att man var kär men att 

det kunde bli svårt i längden att inte ha sex. Detta berodde på att det förväntades av en att man 

ska ha sex i en relation. Diskussion ledde vidare in på att sex kan vara skambelagt; 

 
 ”Det är så skambelagt. Att vara singel tillexempel, det är ju inte fint. Det är misslyckat. Men sen 
får man inte gå för fort fram med en kille, för då är man inte en bra människa heller, man kan 
inte göra rätt vad man än gör”  
 
”Ofta handlar man efter hur man tror att andra människor kan komma att reagera på handlingen 
och det följer ju med in i de här frågorna också. Man blir ju stämplad efter vissa handlingar”  

 

Har killar och tjejer lika stort sexuellt behov?  

Respondenterna ansåg att killar och tjejer hade ett lika stort sexuellt behov. Dock trodde de att 

uppfattningar om vilket sexuellt behov killar eller tjejer har kunde bero på hur öppet man 

pratade om sex med andra. En respondent i tjejgruppen tänkte att killar pratade mer öppet om 

sex så att andra hör, därför trodde man att de hade ett större sexuellt behov. Det framkom 

uppfattningar om att tjejers sexuella behov var skambelagt. En respondent anmärkte att en tjej 

aldrig satt och skröt om sex som killar kunde göra; 

 
 ”…är man tjej och har legat med fem personer så är man hora och är man kille och har legat 
med tio personer så är man kungen. Men man har nog lika stort behov för alla vill ju ligga 
mycket. Men tjejer väljer nog som sagt att dölja det mer”  

 

5.2 Tjejrespondenternas uppfattningar om sexuella identiteter 
Vad karaktäriserar en man respektive en kvinna? 

Respondenterna uttryckte olika tankar om vad som karaktäriserade en man. De associerade en 

man med det biologiska könet, muskler och självförtroende. Respondenterna beskrev också 

den man som de skulle kunna bli intresserad, det skulle vara en ödmjuk person med fötterna 

på jorden. Vid karaktäriseringen av en kvinna kom respondenterna fram till att det fanns en 

skillnad i hur en tjej var och hur hon förväntades vara. 

 
”Jag tänker typ barbiedockan, stora bröst och smal midja. Size zero och långt hår. 
Prestationsångest tänker jag mig”  
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Respondenterna ansåg att det var tråkigt att denna bild existerar och att den idealbild som 

framställdes genom citatet ovan påverkade unga tjejer. De ansåg att en tjej borde betraktas 

som självständig men samtidigt berättade en respondent att hon inte kände en enda tjej som 

hade bra självförtroende.  

 

Kan man se på en person vilken sexualitet denne har? 

Respondenterna ansåg att de kunde se på en person vilken sexuell läggning denne hade. 

Främst gällde det homosexuella killar som enligt respondenterna utmärkte sig och därmed 

betraktades som homosexuell. Respondenterna trodde samtidigt att det fanns en stereotypbild 

om att homosexuella killar var feminina och att homosexuella tjejer var maskulina och hade 

kort hår och stora kläder. En av respondenterna ansåg att det i en homosexuell relation alltid 

fanns en person som hade en kvinnlig respektive en som hade en manlig roll. 

 

Vi bad respondenterna att diskutera vad de ansåg karaktäriserade en homosexuell kille och en 

homosexuell tjej. Respondenterna i tjejgruppen ansåg att en homosexuell kille ofta var ytlig 

och stilintresserad. När tjejgruppen karaktäriserade en homosexuell tjej tog en av 

respondenterna upp att det oftast inte gick att se om en tjej var lesbisk. Under diskussionen 

framkom funderingar om vilket som var mest accepterat en homosexuell kille eller en homo- 

sexuell tjej. En respondent beskrev att hon trodde att det var mer accepterat att vara 

homosexuell tjej, medans en annan respondent ansåg att det var mer accepterat att vara 

homosexuell kille; 

 
”… om man kollar på tv så är det ju mer bögar som framkommer. Det är ju mer 
uppmärksammat för man ser dem mer, lesbiska par har man nästan aldrig sett på tv…”  

 

Brukar ni prata om er sexuella läggning med kompisar, föräldrar eller andra? 

En av respondenterna ansåg att det mer eller mindre var självklart att man var heterosexuell 

och att man därför inte pratade om sin sexuella läggning. Vidare uppgav respondenten att man 

inte frågade en kompis om hon eller han hade en annan sexuell läggning. En annan utav 

respondenterna upplevde att det var tvärtom, hon brukade få förklara att hon var heterosexuell 

då personer antog att hon var homo- eller bisexuell. Respondenterna i tjejgruppen diskuterade 

att tjej- och killkompisar ofta förhöll sig till varandra på olika sätt. 

 
”Tjejer kan ju hålla på och pussa varandra på bilder och så man vet ju fortfarande att de är 
hetero, men hade två killar gjort det då hade det ju verkligen varit annorlunda”  

 

Har ens sexuella läggning betydelse för vem man är och på vilket sätt?  

En respondent ansåg att ens sexuella läggning inte behövde påverka personligheten, däremot 

styr ens sexuella läggning hur man såg på andra och betedde sig i en social situation. De 

övriga respondenterna hade inget att tillägga. 

 

Är man fri att välja sin sexuella läggning? 

Respondenterna i tjejgruppen ansåg att personer inte alltid var fria att välja sin sexuella 

läggning, utan att det påverkades av uppväxtförhållanden, religion och samhällsklass. 

Respondenterna diskuterade att vissa personer eventuellt valde ett heterosexuellt liv, eftersom 

det upplevdes som lättare än sticka ut och vara annorlunda. Respondenterna trodde främst att 

detta gällde i tonåren beroende på att man gärna ville passa in bland alla andra.  

 

Är det accepterat att ha vilken sexuell läggning man vill bland vänner och i samhället? 

Respondenterna ansåg att personer i omgivningen sa att det var accepterat men att de bara sa 

det eftersom det var vad som förväntades; 



15 

 

 
”… jag märker att det finns fördomar och många när de tänker på homosexuella så kopplar de 
det direkt till sex” 

 

5.3 Tjejrespondenternas erfarenhet av sex- och samlevnadsundervisning 

Hur har er sex- och samlevnadsundervisning sett ut under skoltiden? 

Respondenterna berättade att de hade få lektioner av sexualundervisning och att dessa hade 

handlat om biologi. Fokus för lektionerna var könssjukdomar, preventivmedel och graviditet. 

De flesta av respondenterna beskrev att lärarna och många av eleverna hade upplevt 

lektionerna som pinsamma. Respondenterna upplevde att de hade frågor som de inte hade fått 

svar på och att de inte hade haft någon att vända sig till. På frågan om det involverades olika 

sexuella identiteter i sexualundervisningen, ansåg respondenterna att det inte hade involverats. 

Det frågades också om de trodde att det var viktigt att prata om olika sexualiteter.  

Respondenterna önskade att det hade gjort det, för att det eventuellt skulle kunnat minska 

tabun kring olika sexualiteter. 

 

Var tror ni att ni har fått era värderingar och uppfattningar om kärlek, sex och sexuella 

identiteter ifrån? 

Respondenterna ansåg att de först och främst hade påverkats av sin omgivning exempelvis 

föräldrar och vänner samt att media haft inverkan på hur de skapade sina uppfattningar kring 

kärlek, sex och sexuella identiteter.  

5.4 Killrespondenternas uppfattningar om kärlek och sex 
Vad betyder kärlek för dig? 

Respondenterna i killgruppen beskrev att kärlek var något viktigt, kärlek var något som de 

ansåg att man blev glad av. Kärlek associerades i förhållande till familj, vänner, partners och 

djur. Respondenterna ansåg att kärlek karaktäriserades utifrån att man skulle trivas i varandras 

närhet, att man kände sig trygg och att det skulle liva upp vardagen.  

 

Vad betyder sex för dig? 

Respondenternas första tanke var att sex innebar samlag och penetration. Killarnas 

förhållningssätt till sex förändrades under diskussionens gång, de kom fram till att sex kunde 

vara mer än samlag och penetration. Respondenterna diskuterade att sex i en relation kunde 

vara någonting vackert och ett uttryck för känslor. Samtidigt framhöll de att sex betraktades 

som ett behov. Respondenternas slutsats var att det var upp till var och en att definiera vad sex 

betydde. 

 

Anser ni att sex och kärlek hänger ihop? 

Det framkom att sex och kärlek kunde höra ihop, samtidigt som det inte behövde höra ihop. 

Respondenterna kom fram till att man kunde ha sex utan kärlek. En utav respondenterna 

påpekade dock att sex utanför en relation kunde leda till komplicerade situationer. Dessa 

situationer kunde uppstå om personerna hade olika syn på relationen samt om de inte ansåg 

att den sexuella relationen skedde på samma villkor. På frågan om de trodde att man kunde ha 

kärlek utan sex ansåg respondenterna att man inte nödvändigtvis behövde ha sex i en 

kärleksrelation, emellertid ansåg de att sex var en del av kärleken. 

 

Har killar och tjejer lika stort sexuellt behov?  

Respondenterna ansåg att killar hade starkare sexuellt behov än tjejer. En utav respondenterna 

betonade att även tjejer hade ett sexuellt behov i likhet med killar, vilket alla inte höll med 

om. Under vidare diskussion enades respondenterna kring tanken om att killar hade ett 
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starkare sexuellt behov än tjejer. Dock ansåg de att det kunde bero på att det var mer 

accepterat för killar än för tjejer att framhäva sina sexuella behov; 

 
”Tjejer som har sex med många de är horor, medan killar är kungar om de har sex med många 
/… / tjejer ska liksom vara rena och fina …” 

 

En utav respondenterna funderade på om innebörden av citatet ovan kunde bero på att det var 

och hade varit ett mansdominerat samhälle. Övriga respondenter ansåg att samhället 

förmodligen höll på att bli mer jämställt gällande sexualitet. 

 
”Fast det kan ändå vara fel för en kille om han haft sex med många, kanske inte mellan grabbarna 
men runt om…” 
 
”Stigman har försvunnit. Förr såg man ner på en kvinna som var sexuellt frisläppt, men det är 
inte samma sak längre”  

 

5.5 Killrespondenternas uppfattningar om sexuella identiteter  
Vad karaktäriserar en man respektive kvinna? 

Respondenterna i killgruppen karaktäriserade en man som en bastant person, en gentleman 

och en fadersgestalt. En av respondenterna beskrev att det fanns en normsyn som påverkade 

synen om vad som karaktäriserade en man, vilken han inte höll med om. Han ombads förklara 

vidare och han ansåg att normen präglades av en syn om en hjältemodig, stark, självständig 

och beskyddande man. Denna norm diskuterades och respondenterna uppmärksammade att de 

själva påverkades av den. Exempelvis ansåg respondenterna att de mer eller mindre medvetet 

försökte leva upp till ett ideal av en man genom träning och klädstil. Däremot ansåg 

respondenterna att tjejer hade en större press på sig om att leva upp till ett ideal av en kvinna. 

Killgruppen fick frågan om vad som karaktäriserar en tjej och följande begrepp framkom: 

varmhjärtad, liten, söt, lojal, social, modersfigur, ömtålig, snäll och känslosam. 

Respondenterna diskuterade ett tv-program där en tjej hade medverkade som enligt dem 

tydligt avvek från normen kring hur en tjej förväntades vara och se ut; 

 
”… hon chockar ju ögonen direkt. Man tänker att en tjej ska ha långt hår, stora bröst, lång, men 
det borde inte vara så. Vad man tycker är snyggt utgår från vad media visar. Man borde lära sig 
själv vad man tycker, istället för att kolla på allt annat” 

 

Kan man se på en person vilken sexualitet denna har? 

Enligt killgruppen var det möjligt att se på en person vilken sexualitet den hade, men det 

berodde på om personen öppet valde att framställa sin sexuella läggning eller inte.  En av 

respondenterna trodde att det fanns antaganden i samhället om att en homosexuell kille skulle 

vara feminin till både utseende och beteende. Vidare bad vi killgruppen karaktärisera en 

homosexuell tjej, vilket de upplevde svårt. Respondenterna diskuterade att det existerade en 

stereotypbild för tjejer men att den inte var lika tydlig som för killar. En respondent upplevde 

att det var mer accepterat att vara homosexuell tjej än att vara homosexuell kille. 

Respondenterna trodde att detta kunde bero på att homosexuella killar kopplades till 

femininitet som betraktades som underordnat den manliga positionen. Diskussionen ledde 

fram till att respondenterna definierade två stereotypbilder av homosexuella tjejer. I dessa två 

stereotyper framställdes den ena som ”butchig” med stora kläder och kort hår och den andra 

som ”girlygirly” som är kvinnlig med långt hår, vilken ofta framställdes i så kallade ”high 

¨school” filmer. Det sistnämnda ansåg respondenterna ändå vara till för att främst 
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tillfredsställa män. Avslutningsvis diskuterade respondenterna att tjejer och killar kan agera 

olika i relation till vänner utan att bli betraktad som homosexuell; 

 
”… om tjejer strular på en fest är det inget märkvärdigt, men om en kille gjorde det skulle det bli 
värsta grejen…” 
 

Brukar ni prata om er sexuella läggning med kompisar, föräldrar eller andra? 

Respondenterna ansåg att de inte pratade om sin sexuella läggning med vänner, familj eller 

andra personer. Respondenterna menade att om de pratade om sexuella läggningar så gällde 

det personer i deras omgivning som utmärkte sig. I övrigt menade respondenterna att de 

personer som inte utmärkte sig alltid antogs vara heterosexuella. En utav respondenterna 

berättade om när han hade långt hår och blev därför tillfrågad om han var homosexuell. 

 

Är man fri att välja sin sexuella läggning? 

Respondenterna diskuterade kring att personer troligtvis var fria att välja sin sexuella läggning 

men att det handlade om att våga välja. En respondent förmodade att många väljer att vara 

heterosexuella och att det kunde bero på det var enklare. Ytterligare en åsikt framkom vilken 

tog upp att människan har ett val; 

 
”jag tror inte att man antingen är något, bi, homo eller hetero, utan det är egentligen ett brett 
spektrum. Det handlar mycket om att man är nyfiken och har sexuell lust. Man kan välja om man 
vill”  

 

Är det accepterat att ha vilken sexuell läggning man vill bland vänner och i samhället? 

Respondenterna trodde att umgänget hade stor inverkan på om det var accepterat att ha vilken 

sexuell läggning man ville, men de antog att det fanns personer i omgivningen som inte 

accepterade olika sexuella läggningar fullt ut. Utifrån samhällsperspektivet tänkte 

respondenterna att de homosexuella förebilder som framställts i media medverkar till att det 

blivit mer accepterat att ha olika sexuella läggningar. 

 

5.6 Killrespondenternas erfarenhet av sex- och samlevnadsundervisning  
Hur har er sex- och samlevnadsundervisning sett ut under skoltiden? 

Respondenterna berättade att de hade sexualundervisning under skoltiden. Undervisningen 

skedde under temadagar eller biologilektioner. Sexualundervisningen handlade främst om 

samlag mellan en tjej och en kille, preventivmedel och könssjukdomar. En respondent 

berättade att en transvestit som var HIV-positiv besökte deras temadagar och berättade om sig 

själv och sitt liv. Vi frågade huruvida olika sexualiteter i övrigt involverades i 

sexualundervisningen. Respondenterna uppgav att det inte hade involverats olika sexuella 

läggningar, förutom respondentens erfarenhet av transvestiten. Vi bad respondenterna 

diskutera om de tänkte att det var viktigt att involvera olika sexualiteter i 

sexualundervisningen. Respondenterna ansåg att det var viktigt att prata om olika aspekter av 

sex och sexualitet för att förhindra uppkomsten av fördomar.  

 

Var tror ni att ni har fått era värderingar och uppfattningar om kärlek, sex och sexuella 

identiteter ifrån? 

Respondenterna framhöll att de fått sina värderingar kring kärlek, sex och sexuella identiteter 

från kompisar, föräldrar och media.   
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5.7 RFSL-respondentens uppfattning om kärlek och sex   
Vad betyder kärlek för dig? 

Respondenten började med att beskriva sig själv som cynisk till begreppet kärlek. Vidare 

beskrev respondenten att kärlek med rätt person kan vara fantastiskt och att bekräftelse var en 

förutsättning för att vara kär. Respondenten ansåg att kärlek handlade om att våga vara sig 

själv. Personen från RFSL ansåg att en kärleksrelation kunde påverkas utav normer och 

attityder från familj, vänner samt samhället. Det var viktigt att känna att man hade någon i sin 

närhet som stöttade och ställde upp. Det behövde inte vara ens biologiska familj utan det 

kunde lika gärna vara ens vänner, då människor lever i olika konstellationer och vad man 

betecknar som sin familj var högst individuellt.  

 

Vad betyder sex för dig? 
Respondenten beskrev sig komma i kontakt med olika definitioner av sex; 

”Jag har anammat begreppet; behåll den sköna känslan både före under och efter sex - det tycker 
jag är ett väldigt bra begrepp på vad sex ska vara” 

 

Respondenten uttryckte att sex var upp till var och en att välja vad som inbegreps i begreppet, 

oavsett om det handlade om penetrering, smeksex, oralsex eller hångel,. Respondenten 

påpekade att alla personer inte behövde vara sexuella varelser utan att man kunde vara 

asexuell. Dessutom kunde sex definieras olika beroende på sexuell läggning; 

 
”För HBT- personer räknas oralsex som sex. Medan för hetero-par så räknas inte oralsex som sex 
utan det är förspel, det är penetreringen som är så där waaw. Det får lite implikationer att normer 
utgör hur man ser på HBT- sex” 

 

Respondenten beskrev att penetrationssex är en norm som existerar som en definition av sex, 

normen innebar att smeksex bland lesbiska inte betraktades som sex.  

 

Anser du att sex och kärlek hänger ihop? 

Respondenten ansåg att det var svårt att säga om sex och kärlek hörde ihop eftersom det var 

en högst individuell uppfattning. Respondenten ansåg inte att sex var en nödvändighet i 

kärleksrelationen. Dock menade respondenten att det fanns förväntningar om att man skulle 

vilja ha sex i en kärleksrelation. Utifrån detta var det viktigt att människor vågade säga nej, 

särskilt ungdomar som kunde vara osäkra och ha dåligt självförtroende. Vidare i intervjun 

diskuterades fördomar kring HBT-personer och att heteronormen var starkt etablerad i 

samhället. Respondenten menade att heteronormen buntar ihop människorna i samhället och 

normen gör de andra till en grupp icke-individer; 

 
”Även heterosexuella blir påverkade, det ska helst vara seriell monogami där man lever med en 
person och har sex med den. Sen om man kör porr ojoj då blir det liv i knutarna. Eller om man 
har gruppsex eller olika sätt som bryter mot normen och sen lägger man på lite HBT då blir det 
hmm. Trans-sex pratar man inte ens om” 

 

Har killar och tjejer lika stort sexuellt behov?  

Respondenten ansåg att killar och tjejer har lika stort sexuellt behov och att män och kvinnor i 

grund och botten är lika varandra. Vidare beskrev respondenten sin uppfattning kring sexuella 

behov, vilken var att samhället inte tillät kvinnor att vara kåta, de fick heller inte i samma 

utsträckning som män ha många olika sexuella partners.  Denna kvinnliga begränsning 

grundades enligt respondenten i att kvinnors sexualitet var mer accepterad inom ramarna för 

en kärleksrelation vilket kunde bero på att vi fortfarande lever i ett ojämnställt samhälle där 

kvinnor är underordnade. 
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5.8 RFSL- respondentens uppfattning om sexuella identiteter  
Vad karaktäriserar en man respektive kvinna? 

Respondenten menade att hur man karaktäriserad någon berodde på vilka kretsar man rörde 

sig i. RFSL-respondenten ansåg att det fanns generella uppfattningar om hur män och kvinnor 

skulle vara till beteende och utseende. En generell uppfattning var att män ofta förknippades 

med att vara icke empatiska, okänsliga, vältränade och intresserade av teknik. Kvinnor i sin 

tur förknippades med motsatsen, empatiska, snälla, lugna, med långt hår. Respondenten 

framställde att synen om vad som betraktades som manligt respektive kvinnligt påverkades av 

media.  

 

Kan man se på en person vilken sexualitet denne har? 

Respondenten ansåg att det inte gick att se på en person vilken sexuell läggning denne hade. 

Däremot fanns det stereotypa fördomar om hur manliga och kvinnliga homosexuella borde 

vara och se ut; 

 
”Utifrån majoritetssamhället så karaktäriseras återigen en homosexuell man som feminin och en 
lesbisk kvinna som maskulin” 

 

Brukar du prata om sexuella läggningar med kompisar, föräldrar eller andra personer? 

Respondenten upplevde att man inte pratade om sin sexuella läggning, utan pratade snarare 

om sexuella läggningar på en allmän nivå. Respondenten hade en upplevelse av att människor 

kunde ha svårt att förhålla sig till människor som definierade sig som queera. Respondenten 

trodde att anledningen till detta kunde vara att människor önskade kategorisera in varandra i 

fack. 

 

Har ens sexuella läggning betydelse för vem man är och på vilket sätt?  

Enligt respondenten borde inte sexuella läggningar ha betydelse för vem man är men det har 

ändå betydelse i dagens samhälle, detta då individers sexualitet blir en del av identiteten. 

Samtidigt påtalade respondenten att heterosexuella personer inte behövde tänka på sin 

sexuella läggning i samma utsträckning som HBT- personer, på grund av den rådande 

heteronormativiteten i samhället.  

 

Är man fri att välja sin sexuella läggning? 

Respondenten ansåg att sexuella läggningar och könsidentiteter inte var statiska och att man 

blev kär i en person och inte i ett kön. Om heteronormen försvann skulle fler kunna identifiera 

sig som HBT- eller transpersoner, detta enligt respondenten.  

 

Är det accepterat att ha vilken sexuell läggning man vill bland vänner och i samhället? 

Respondenten ansåg att samhället försökte spela ut HBT- personer och upplevde därför att det 

inte var accepterat att ha vilken sexuell läggning man ville. Respondenten menade att det 

visades genom osynliggörande och marginalisering av HBT- personer. Respondenten 

anmärkte att det å ena sidan fanns lagar som förutsatte att människorna i samhället var 

heterosexuella, å andra sidan påpekade respondenten att det också fanns bra lagar men att de 

inte fungerade i praktiken.  

 
”… som jag har börjat märka nu är att man börjar prata om att HBT personer har det så bra. 
Det tycker jag är ett bra exempel på hur man försöker spela ut HBT personer, förut har det varit 
jaja men ni kan få lite mera rättigheter men nu har ni ju fått era så varför är ni inte glada?” 
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5.9 RFSL- respondentens reflektion om sex- och samlevnadsundervisning 
Hur ser du på sex- och samlevnadsundervisningen i skolan? 

Respondenten ansåg att sex- och samlevnadsundervisningen i skolan var viktig och att den 

borde inkludera olika sexuella identiteter samt att de rådande normerna kring sex och 

sexualiteter borde diskuteras. Respondenten ansåg att det var viktigt att i 

sexualundervisningen lyfte fram att alla människor ska ha lika rättigheter oavsett sexuell 

läggning.  

6. ANALYS 
 

6.1 Uppfattningar om kärlek och sex 
Tjejgruppen och killgruppen betraktade kärlek som något fint och vackert, samtidigt som 

tjejgruppen tog upp att kärlek kunde upplevas som något fruktansvärt. Tjejgruppen ansåg att 

kärlek i en relation skulle bygga på ömsesidighet, tillit och bekräftelse. Tjejrespondenternas 

uppfattning om kärlek skiljer sig från killrespondenternas uppfattning då killarna definierade 

kärlek enbart utifrån en positiv aspekt. Ungdomarnas positiva utsagor om kärlek som något 

fint, främst killarnas men till viss del även tjejernas, kan tolkas som uttryck för den 

romantiska kärleken (Lalander & Johansson, 2007). 

 

Respondenterna i tjej- och killgruppen definierade främst sex som samlag mellan en tjej och 

en kille. Ungdomarnas utsagor kan vara ett uttryck för en förhärskad norm kring sex. 

Ungdomarnas utsagor kunde tolkas i ljuset av det heteronormativa perspektivet vilket 

förutsätter att personer i första hand är heterosexuella (RFSL, 2011). Respondenten från 

RFSL kom fram till att sex kunde definieras olika beroende på sexuell läggning. RFSL-

respondentens utsaga om sex kunde vara ett uttryck för den sammanflödande kärleken då 

respondentens utsaga ger utrymme för den egna individen att själv definiera vad sex innefattar 

(Giddens, 1995).  

 

Tjejgruppen ansåg det vara svårt att ha en kärleksrelation utan sex då det i en relation 

förväntades att man har sex. I likhet med tjejrespondenterna ansåg RFSL-respondenten att det 

fanns förväntningar på sex i en kärleksrelation. Killgruppens utsagor beskrev att sex inte var 

ett måste men att de betraktade sex som en del av kärleken. Respondenternas utsagor kunde 

tolkas i ljuset av den romantiska kärleken, där kärleken får sin näring genom en sexuell känsla 

och den sexuella känslan får sin näring ur kärleken (Solomon, 1995, refererad i Berg, 2002). I 

tjejernas och killarnas tankar kring sex i en relation urskildes vissa skillnader. Tjejerna 

uttryckte att det fanns en förväntan på att ha sex, vilket kan belysas utifrån den symboliska 

interaktionismen som handlar om att individen anpassar sig efter föreställningar om andras 

förväntningar (Johansson & Lalander, 2010). Samtidigt är det beroende det på vilken grupp 

individen ingår i då det kan finnas olika förväntningar att antingen ha eller inte ha sex. Båda 

respondentgrupperna kom i diskussionerna fram till att sex i en relation definieras som något 

mer än samlag eftersom det är känslor inblandade. I enlighet med Pedersen (2005) skulle 

detta kunna vara uttryck för ett identitetsskapande då ungdomar testar och skapar sin identitet 

i intima relationer tillsammans med en annan person. En respondent från tjejgruppen uttryckte 

att sex i en relation endast sker med partnern, vilket indikerar på att respondenten grundar sina 

tankar i det romantiska kärlekskomplexet som förutsätter att man ska leva monogamt och 

endast ha sex med den person man är tillsammans med (Lalander & Johansson 2007: 

Giddens, 1995). Tjej- och killgruppen uttryckte samtidigt motstridiga åsikter eftersom de 

beskrev att man även kan ha sex utan kärlek. Respondenterna gav one night stand som 
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exempel på sex utan kärlek. One night stand skulle kunna ses som ett utryckt för den 

senmoderna kärleksideologin, den sammanflödande kärleken (Giddens, 1995). En respondent 

i killgruppen framhöll att sex utan kärlek kan bli komplicerat om personerna ser på 

”relationen” på olika sätt. Respondenten gav uttryck för den rena relationen och den 

sammanflödande kärleken, vilka menar på att det krävs en ömsesidig syn på relationens 

innebörd för att relationen ska kunna uppstå och fortsätta (Giddens, 1995). Avslutningsvis 

visade ungdomarnas utsagor på ett komplext förhållningsätt till kärlek, sex och sex i relationer  

vilket innebar att ungdomarna stod med fötterna i olika kärleksideologier. Ungdomarnas 

uppfattningar om kärlek kunde präglas av den romantiska kärleken och uppfattningarna om 

sex och relationer kunde präglas av de senmoderna kärleksideologierna, den rena relationen 

och den sammanflödande kärleken (Lalander och Johansson, 2007: Giddens, 1995). Till 

skillnad från ungdomarna indikerar RFSL-respondentens uppfattning om kärlek, sex och sex i 

relationer snarare enbart på den rena relationen och den sammanflödande kärleken. Ungdomar 

idag ansågs generellt som sexuellt frigjorda och detta kan ha sin grund i hur media framställer 

sexualitet. Samtidigt påverkades ungdomarnas sexuella frigjordhet av normer som reglerade 

deras sexualitet (Lalander & Johannsson, 2007). Ungdomarna har uttryckt att det är accepterat 

att ha sex utanför en relation samt ha one night stands och samtliga respondenter ansåg att 

tjejer och killar lika stort sexuellt behov. Det framkom i både tjej- och killgruppens 

diskussioner att tjejers sexuella behov omges av restriktioner till skillnad från killarna, vilket 

visade på att den sexuella frigjordheten är olika för tjejer och killar (Lalander & Johansson, 

2007). 
  

”… är man tjej och har legat med fem personer så är man hora och är man kille och har legat 
med tio personer så är man kungen…” (Tjej) 
 
”Tjejer som har sex med många de är horor, medan killar är kungar om de har sex med 
många…” (Kille) 

 

I och med att ungdomarna lyfte fram en skillnad mellan hur tjejer och killar kan leva ut sina 

sexuella behov, skulle det kunna indikera att ungdomarna är medvetna om att det finns 

normer som har en inverkan på tjejer och killars sexualitet. Enligt Lalander & Johansson 

(2007) utövar ungdomsgrupper motstånd emot givna strukturer. Ett avståndstagande kan 

tydliggöras genom användandet av symboler för att markera givna positioner. Att 

ungdomsgrupperna använder sig utav samma uttryck ”horan och kungen” antyder att 

uttrycken är vedertagna bland dem. Det skulle kunna betraktas som ett medvetet eller 

omedvetet avståndstagande från de positioner som de ger uttryck för. Dessutom skulle 

användandet av dessa vedertagna uttryck kunna betraktas som om ungdomarna är medvetna 

om innebörden av uttrycken och att det är fel. Samtidigt kan ungdomarna vara omedvetna om 

att användandet av dessa uttryck kan bidra till att köns-, klass- och maktstrukturer 

reproduceras (Lalander & Johansson, 2007).   

6.2 Uppfattningar om identitet och sexualitet  
Det framkom att båda ungdomsgrupperna framställde en bild av män i termer som manliga 

och kvinnor i termer som kvinnliga. Detta kunde belysas med utgångspunkt i den 

heterosexuella matrisen, maskulin = manligt = man och feminint = kvinnligt = kvinna enligt 

Butler (Rosenberg, 2002). Ungdomarnas definitioner av män och kvinnor kan visa på ett 

heteronormativt antagande om kön, då heteronormen gör en skillnad mellan könen (RFSL, 

2011) men enligt queerteorin beror det på att män uppfostras till maskulina och kvinnor till 

feminina. Vidare utifrån heteronormen ska en individ identifiera sig med sitt biologiska kön. 

Detta heteronormativa uttryck blev bland annat tydligt då tjejgruppen och killgruppen gav 

samma exempel på en person som varit med i ett medialt TV-program. Personen 
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ungdomsgrupperna syftade på var biologiskt sett en tjej men såg inte ut att vara det och 

identifierade sig inte som tjej. Båda grupperna upplevde att det var svårt att förhålla sig till 

om denna person var kille eller tjej. Vidare framhöll respondenten från RFSL att det var 

vanligt förekommande att det finns en normativ bild av kvinnligt och manligt och människor 

därför kunde ha svårt att förhålla sig till personer som identifierar sig som queer. Mc Intosh 

(refererad i Rosenberg, 2002) redogjorde för att den som avviker från den heteronormativa 

könsordningen ofta utpekas ha en icke tillåtande form av beteende och det är en mekanism för 

social kontroll.  

 

Respondenten från RFSL framhöll att den normativa bilden av manligt och kvinnligt på 

liknande sätt kunde ses i förhållande till homosexuella killar och tjejer. I och med detta 

framhåller RFSL-respondenten ett kritiskt förhållningssätt till det heteronormativa synsättet, i 

likhet med queerteorin (Rosenberg, 2002). Tjejgruppen uttryckte att det alltid fanns en person 

som gestaltar manlighet och en person som gestaltar kvinnlighet i en homosexuell relation. 

Detta indikerar på att en heteronormativsyn även påverkade hur tjejrespondenterna betraktade 

homosexuella par eftersom heteronormen utgick från att en person blir intresserad av det 

motsatta könet (RFSL, 2011). Ungdomsgruppernas karaktärisering av homosexuella tjejer och 

killar visade sammantaget på att det var lättare att se om en kille är homosexuell än om en tjej 

som är homosexuell. Eftersom respondenterna ansåg att homosexuella killar i större 

utsträckning avvek från det typiskt manliga än vad homosexuella tjejer avvek från det typiskt 

kvinnliga. Ungdomarna ställde sig samtidigt kritiska till denna generella syn på homosexuella 

då de uttryckte att deras egen definition inte behövde gälla alla homosexuella. Resultatet av 

ungdomarnas utsagor skulle kunna tolkas som en upplösning av den strikta heteronormativa 

definitionen av manligt och kvinnligt (RFSL, 2011). Respondenten från RFSL ansåg att det 

inte gick att se på en person vilken sexuell läggningen denne har, men att det fanns normativa 

antaganden kring hur HBT- personer skulle se ut. En utav respondenterna från killgruppen 

berättade att han vid ett tillfälle blev tillfrågad om han var homosexuell, personen som 

frågade hade hänvisat till respondentens långa hår. Detta kan indikera på att ungdomar i övre 

tonåren sammankopplade manliga feminina drag med homosexualitet. Dessa normativa 

antaganden stämplade den som inte höll sig inom ramarna för heteronormen som avvikande. 

Respondenten från RFSL ifrågasätta heteronormen vilket sammanfaller med det 

queerteoretiska förhållningssättet. Queerteorin framhåller ett kritiskt förhållningssätt till den 

heteronormativa definitionen av kön och genus (Rosenberg, 2002).    

 

Tjej- och killgruppen beskrev att de förutsatte att de personer de möter är heterosexuella, så 

länge de inte utmärkte sig som någonting annat. Resultatet indikerar på att ungdomarna 

betraktade heterosexualiteten som en ursprungsidentitet och det kan vidare belysas utifrån 

queerteorin som menade att det fanns samhällsstrukturer och relationer som upprätthåller 

heterosexualiteten som en universell ursprungsidentitet (Rosenberg, 2002). Respondenten från 

RFSL lyfte fram att HBT- personer såg en samhällelig struktur tydligt då de avvek från den 

etablerade heteronormen som de inte kan identifiera sig med. Queerteorin hade ett kritiskt 

förhållningssätt till en samhällsstruktur som förutsätter heterosexualitet som en 

ursprungssexualitet eftersom den förtryckte andra grupper (Mc Intosh i Rosenberg, 2002).  

 

Killgruppen ansåg att människan var fri att välja sin sexualitet och att det handlade om att 

våga välja sin sexuella läggning. Tjejerna lyfte fram en komplexitet i om man var fri att välja 

sin sexualitet då människan påverkades av kulturella aspekter, samhälleliga normer och 

religion. Respondenten från RFSL ansåg att det var svårt att säga om människan var fri i valet 

av sexualitet och hävdade att sexualiteten inte är statisk utan att den kunde förändras under en 

livstid. Det respondenten beskrev uttryckte Pedersen (2005) som den så kallade ”gråzonen” 
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vilket syftade till att sexuella identiteter inte var fastställda utan att de var ständigt dynamiska. 

Det kunde således innebära att tjejrespondenterna och RFSL-respondenten såg att det både 

fanns olika faktorer som kom att inverka på sexualiteten och att den där med var föränderlig. I 

resultatet framkom att alla respondenter ansåg att det kunde vara lättare att välja ett 

heterosexuellt liv för att slippa avvika. Ungdomarna uttryckte att känslan av tillhörighet till en 

grupp var viktigt i skapandet av sin identitet. Detta skulle kunna vara ett uttryck för en rädsla 

att hamna i utanförskap på grund av en annorlunda sexualitet då den starka 

gruppgemenskapen präglade ungdomstiden (Lalander & Johansson, 2007). 

 

Tjej- och killgruppen beskrev att det i samhället och i skolan fanns motstridigheter i 

förhållningssätten till olika sexuella identiteter, ungdomarna ansåg å ena sidan att alla 

individer bör vara accepterande gentemot olika sexuella läggningar, å andra sidan visar 

resultatet på att ungdomarna upplevde fördomsfullhet i skolan och i samhället gentemot vissa 

sexuella läggningar, vilka de hade reagerat på. Respondenten från RFSL uttryckte liknande 

uppfattningar och hänvisade att den låga acceptans idag kan bero på att heteronormen 

fortfarande var stark i dagens samhälle. Respondenternas beskrivningar om hur de uppfattade 

acceptansen för sexuella läggningar kunde kännetecknas utifrån det romantiska 

kärlekskomplexet. Detta då det förutsätter att relationer är heterosexuella och har en strikt syn 

på hur relationer ska vara (Giddens, 1995). Däremot kunde ungdomarnas medvetenhet om 

fördomar tolkas utifrån att de hade en öppen inställning till olika former av sexuella relationer 

i likhet med den sammanflödande kärleken. Detta kunde indikera på att acceptansen gällande 

olika sexuella läggningar hade ökat och att olika sexuella relationer hade fått större utrymme 

bland ungdomar (Giddens, 1995). I resultatet lyfte killgruppen fram att media till stor del 

bidragit med ökad acceptans för olika sexuella identiteter och att många unga har mediala 

förebilder som kommit ut med att de var homosexuella. Lalander & Johansson (2007) beskrev 

detta som en logisk följd av att tabustämpeln kring olika sexuella läggningar i det moderna 

samhället har börjat suddats ut. I resultatet framkom att våra respondenter var medvetna om 

att deras värderingar kring kärlek, sex och sexuella identiteter grundats utifrån samhälleliga 

normer, media, familj och vänner. 

6.3 Erfarenheter av sex- och samlevnadsundervisning 
I resultatet framkom likheter mellan tjej- och killgruppens erfarenheter av sex- och 

samlevnadsundersvisningen. Dessa var att sexualundervisningen hade fokus på sex mellan en 

kvinna och en man, könssjukdomar och preventivmedel. Liknande resultat framkommer i 

myndigheten för skolutvecklings (2005) beskrivning om hur sex- och 

samlevnadsundervisningen ser ut idag. Myndigheten för skolutveckling (2005) menar att 

sexualundervisningen främst fokuserar på fortplantning och sexuellt samspel mellan en man 

och en kvinna. Ett sådant synsätt bidrar till att heteronormativiteten upprätthålls. Utöver det 

tog killgruppen upp att de hade temadagar där en transvestit som var HIV- positiv besökte 

skolan. Myndigheten för skolutveckling (2005) menade att liknande framställanden kunde 

leda till att olika sexuella läggningar utöver heterosexualitet fick en negativ stämpel då de 

förknippas med könssjukdomar. I resultatet framkom att tjejerna hade erfarenhet av att de 

lärare som hade sexualundervisningen ofta upplevt lektionerna som pinsamma. Detta kunde 

komma att påverka hur ungdomar vågade prata om ämnet sex och sexualitet. För att lyfta upp 

sex och sexualitet var det en förutsättning att ungdomarna känner ett ömsesidigt förtroende till 

personer i deras omgivning. Därmed var det viktigt att skolan skapade en trygg miljö där 

ämnen som sex och sexualitet kunde lyftas upp i syfte att neutralisera ämnet så att inte vissa 

aspekter av sexualitet blev förenade med tabu (Myndigheten för skolutveckling, 2005).  

Resultatet visade på att samtliga respondenter ansåg att det var viktigt att prata om olika 

sexualiteter för att motverka fördomar och negativa attityder.     
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7. DISKUSSION OCH SLUTSATS  
 

Uppsatsen syftade till att undersöka ungdomars uppfattningar om fenomenen kärlek och sex 

samt undersöka om utsagorna skiljde sig åt mellan killarna och tjejerna. Detta belystes i sin 

tur utifrån RFSL- respondentens uppfattning om kärlek och sex. I uppsatsen framkom det att 

båda ungdomsgrupperna hade ett komplext förhållningssätt till kärlek och sex. Detta tolkades 

genom att ungdomarnas uppfattningar flyter mellan de olika kärleksideologierna, det 

romantiska kärlekskomplexet, den rena relationen och den sammanflödande kärleken. 

Killgruppen och tjejgruppen lyfte båda i första hand fram en positiv uppfattning av kärlek. 

Ungdomarnas uppfattningar om sex i en relation var att det uttryckte känslor mellan en man 

och en kvinna. Ungdomarnas uppfattning av sex utanför en relation hade i likhet med den 

rena relationen och den sammanflödande kärleken en mer frigjord syn då fokus låg på sexuell 

njutning. En del av komplexiteten framträdde här då en slutsats därmed var att ungdomars 

uppfattning om kärlek präglades av den romantiska kärleken men att deras syn på sex istället 

präglades utifrån både den rena relationen och den sammanflödande kärleken. I uppsatsen 

framkom inte några större skillnader mellan tjejer och killars uppfattningar om kärlek och sex. 

Skillnaderna framträdde tydligare mellan ungdomarnas och RFSL-respondentens 

uppfattningar om kärlek och sex där respondenten från RFSL generellt uppvisade en mer 

öppen och tillåtande inställning till de båda fenomenen. 

 

Resultatet visade bland annat att båda ungdomsgrupperna ansåg att tjejer och killar hade lika 

stort sexuellt behov, samtidigt som det framkom att tjejer inte lika fritt kunde uttrycka sitt 

sexuella behov som killar. Ungdomarna uttryckte även en uppfattning om att tjejer och killars 

möjlighet att uttrycka sina sexuella behov till viss del hade ökat och blivit mer jämställt. 

Forsberg (2006) beskrev i likhet med Lalander & Johansson (2007) att det under 2000-talet 

skett en avdramatisering gällande att ha många och olika sexuella partners bland ungdomar.  

Resultatet i uppsatsen visade att ungdomarna använde sig utav samma uttryck såsom, ”horan” 

när de beskrev en tjej som hade legat med flera och ”kungen” när de beskrev en kille som 

hade legat med flera. Konsekvensen av att använda dessa begrepp kunde leda till att tjejers 

sexualitet reglerades vilket även visats i Ambjörnssons (2008) studie. Ambjörnsson (2008) 

menade att tjejer tvingades balansera mellan att vara sexuellt attraktiva men samtidigt inte 

riskera att gå över gränsen till att bli lösaktig. Vidare visade Ambjörnsson (2008) att det var 

svårt för tjejer att finna en balans, men genom att ha en pojkvän uppnådde tjejer en lagom 

sexualitet. En slutsats blev därav att tjejers sexualitet eventuellt fortfarande var omgiven av en 

tabusyn samt att det var mer tillåtet för killar att vara sexuellt frigjorda. En annan slutsats av 

denna studie var att det var viktigt att ta upp skillnader i kön och sexuell tillhörighet vid 

undersökningar kring uppfattningar om den sexuella frigjordheten.   

 

Syftet med studien var vidare att undersöka ungdomars uppfattningar om sexuella identiteter. 

Resultatet visade att båda ungdomsgrupperna påverkades av den heterosexuella matrisen 

gällande deras uppfattning av män som manliga och kvinnor som kvinnliga (Rosenberg, 

2002). Enligt Forsberg (2006) kunde en beskrivning av kön i motsats till varandra innebära en 

kategorisering där individer antingen definieras som män eller kvinnor enligt förutbestämda 

beskrivningar. RFSL- respondenten ställde sig kritisk till att definiera manligt och kvinnligt 

och menade att en definiering gör att personer inte får möjlighet att vara som de vill. 

Respondenten från RFSL menade att personer inte ska behöva kategoriseras till man eller 

kvinna, heterosexuell eller homosexuell. Enligt Forsberg (2006) ledde en strikt kategorisering 

till att individers identitetsutveckling begränsades, eftersom personer som avviker emot dessa 

strikta beskrivningar istället blev betraktade som homosexuella. Detta visade sig i studien då 

både tjejerna och killarna uttryckte att de kunde se om en person var homosexuell genom att 
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denne avvek från normen om män som manlig och kvinnor som kvinnliga. Båda 

ungdomsgrupperna förutsatte att personerna i deras omgivning var heterosexuella så länge de 

inte avvek från synen om vad som betraktades som manligt och kvinnligt. Samtidigt framhöll 

ungdomarna att detta dock inte behövde gälla alla. En slutsats blir därmed att ungdomarna såg 

på heterosexualitet som en ursprungsidentitet. Samtidigt uppvisade ungdomarna en 

medvetenhet om hur sexuella läggningar sammankopplades med manligt och kvinnligt. 

 

Resultatet visade vidare att ungdomarna hade en uppfattning om att man var fri att välja sin 

sexuella läggning, men att friheten att välja påverkades av omgivningen. Respondenten från 

RFSL ansåg att det var svårt att svara på om man var fri att välja sin sexuella läggning utan 

tänkte snarare att sexuella läggningar var dynamiska. Tjej- och killrespondenterna ansåg att 

ungdomar eventuellt väljer ett heterosexuellt liv därför att det var lättare än att riskera att 

sticka ut. Lalander & Johansson (2007) menade att en grupptillhörighet generellt var viktig 

för ungdomar. En slutsats blir därav att ungdomarna prioriterade att känna tillhörighet till en 

grupp snarare än att sticka ut och riskera utanförskap. I och med att ungdomarna uttryckte att 

personer till viss del avviker om de inte valde ett heterosexuellt liv visade det att deras 

uppfattning grundades i den etablerade heteronormen. RFSL- respondenten uttryckte också att 

heteronormen ofta präglade ungdomars uppfattningar kring sexuella läggningar. 

Avslutningsvis lyfts ungdomarnas medvetenhet kring fördomar om olika sexuella läggningar 

fram. En medvetenhet kring fördomar om sexuella läggningar kunde tyda på en utveckling 

mot den sammanflödande kärleken som tillät en mer frigjord sexualitet där olika sexuella 

läggningar var accepterade. 

 

Båda ungdomsgrupperna hade liknande erfarenheter av sex- och samlevnadsundervisningen. 

Respondenterna från ungdomsgrupperna önskade att det skulle involverats olika sexuella 

läggningar i undervisningen. Tidigare forskning hade visat att HBT- ungdomar upplevde att 

sexualundervisningen framhävde en negativ bild av homosexualitet (Formby, 2011) 

Respondenterna i uppsatsen trodde att om olika sexuella läggningar fick större utrymme i 

sexualundervisningen skulle det kunna bidra till att minska fördomar. RFSL- respondenten 

lyfte i likhet med ungdomsgrupperna upp det faktum att det var viktigt att prata om olika 

sexualiteter, så att ungdomar oavsett sexuell läggning kände sig involverade. Formby (2011) 

framhöll att professionella, lärare och andra vuxna som kom i kontakt med ungdomar kunde 

bidra till att minska fördomar, förtryck och tabu kring sexualitet, genom ökad kunskap och 

förståelse och därav skrevs denna uppsats.  

 

Tankar om kärlek och sex var vanligt bland ungdomar och alla kom någon gång i kontakt med 

ämnet. Hur ungdomar såg på kärlek och sex var deras individuella uppfattning. 

Uppfattningarna grundades utifrån vilka preferenser individen hade, vilken sexuell identitet 

man hade samt på vilket sätt omgivningen påverkat individen. Ungdomar påverkades av 

rådande normer om kärlek, sex och sexuella identiteter, dessa kunde haft både positiv och 

negativ inverkan på deras identitetsskapande. Samhälleliga normer kunde aldrig elimineras, 

men genom att belysa dem och skapa en medvetenhet kring normernas påverkan kunde en 

utveckling mot ett mer öppet och accepterande samhälle upprätthållas. Skolan spelade därför 

en viktig roll i att visa en mer öppen och tillåtande attityd gentemot olika sexualiteter, så att 

sexualundervisningen inte reproducerade normer som endast såg samkönad kärlek som det 

rätta sättet att vara. Viktigast av allt var att alla ungdomar, oavsett sexuell läggning hade lika 

rättighet till en god fysisk-, psykisk- och sexuell hälsa.  
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8. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

 

I uppsatsen uppmärksammades att ungdomarna i vissa avseende diskuterade att det kvinnliga 

och manliga könet inte var jämställt men att det till viss del börjar luta åt att det blivit mer 

jämställt. Därför skulle det varit intressant om vidare forsning på ämnet i större utsträckning 

belyste kärlek, sex och sexuella identiteter utifrån könsperspektivet och könsmaktsordningen 

än vad som gjordes i denna uppsats. Vidare fanns en medvetenhet om att respondenterna i 

uppsatsen inte kunde representera ett generellt urval av populationen. Därför var det relevant 

att undersöka vilka resultat som skulle framkommit med en annan gruppkonstellation 

avseende samma teman.  
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Bilaga 1 
 

Inledning: 
Vår uppsats handlar om begreppen kärlek och sex och hur man tänker kring olika sexuella 

identiteter. Det är inte meningen att du/ni ska behöva använda personliga erfarenheter i era 

svar om du/ni inte vill. Det viktiga är att du/ni lyfter fram tankar och funderingar. Det finns 

inga rätt eller fel svar, alla tankar och idéer är bra.  

 

Vi kommer att behöva spela in, för att få med så korrekt information som möjligt, ingen 

annan än vi kommer att lyssna på det inspelade. Vi kommer att ändra era namn i det skrivna 

materialet så att ni kan vara anonyma. Ditt/erat deltagande är frivilligt och skulle det vara 

något som känns konstigt är det okej att avbryta. Har ni några frågor? 

 

Tema: Kärlek och sex 

 
Vad betyder kärlek för dig?  

Exempel: Strul och problem, Att ligga med varandra, Att respektera varandra, Att känna 

närhet till någon, Att vara sig själv med någon annan, Att våga visa ömhet, Att vara kåt 

 

Vad betyder sex för dig? 

Exempel: Samlag, Kel och smek, Närhet till någon annan, Lust och längtan, Smitt/ 

könssjukdomar, Kåthet, Flört och förälskelse, Bekräftelse 

 

Sex och kärlek – tycker ni dessa ord hänger ihop?  

Måste man vara kär för att ha sex med någon. Måste man ha sex för att man är kär? 

 

Har killar och tjejer lika stort sexuellt behov?  

 

Tema: Sexualitet & identitet  

 
Vad karaktäriserar en man? Utseende, beteende 

Vad karaktäriserar en kvinna? Utseende, beteende 

 

Kan man se på en person vilken sexualitet denne har? Ex. klädstil, kroppsspråk Vad 

karaktäriserar en homosexuell kille? Vad karaktäriserar en homosexuell tjej? 

 

Brukar ni pratat om er sexuella läggning med kompisar, föräldrar eller andra 

personer? Andras sexuella läggning? Är det viktigt och/eller lätt att prata om det? Har du 

uttryckligen behövt säga, eller försvara din sexualitet? 

 

Har ens sexuella läggning betydelse för vem man är och på vilket sätt i så fall? 

 

Är man fri att välja sin sexuella läggning?  

Exempel: är man eller blir man? Om man blir, vad blir man först och vad blir man sen? 

 

(Är det accepterat att ha vilken sexuell läggning man vill bland vänner och 

klasskompisar? På vilket sätt utmärks det? 
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Anser/ Tror ni att det i samhället är accepterat med olika sexuella läggningar? På vilket 

sätt märks det? 

 

Har ni någon gång haft funderingar kring vad som är normalt eller onormal när det 

gäller sex och sexualitet? Finns det oskrivna regler som reglerar vad som är accepterat eller 

inte? 

 

Hur har er sex- och samlevnadsundervisning i skolan sett ut? 

Vad innehöll den? Involverades olika sexualiteter i undervisningen? Pratade ni om 

heterosexualitet eller homosexualitet. Om ja, hur då? Om nej, vad tror ni det beror på? Är ni 

nöjda med den information som ni fått? 

 

Varifrån tror ni att ni har fått era värderingar och uppfattningar om sex och sexualitet? 

Kompisar, Föräldrar, Lärare, Elevhälsan, Ungdomsmottagningen, Media, tv, filmer, 

tidningar, internet 
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Bilaga 2 
 

Utvärdering av dagens innehåll och upplevelse 

 

 
Hur upplevde du att bli intervjuad i grupp? 

 

Vad var positivt? 

 

 

 

Vad var negativt? 

 

 

 

Kände du att du fick komma till tals? Varför/ Varför inte? 

 

 

 

 

 

Upplevde du att du vågade säga vad du tyckte kring ämnet? Varför/ Varför inte? 

 

 

 

 

 

Anser du att det är viktigt att lyfta fram dessa frågor som har diskuterats? 

Varför/Varför inte? 

 

 

 

 

 

Sätt ett X på linjen där du anser att du befinner dig angående din sexualitet Här ska du 

försöka beskriva vart du ligger i din sexuella läggning, ha i åtanke att man inte behöver vara 

antingen hetero-, bi- eller homosexuell. Exempelvis kan man anses sig vara heterosexuell men 

ändå känna en viss attraktion till samma kön. 

 

 Heterosexuell   Bisexuell                                                 Homosexuell

   

I---------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 

 

Egen kommentar! 

 

Tack för er medverkan! 

Emilia, Helena, Matilda 


