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Sammanfattning 
 

Internet är en relativt ny arena för ungdomar och kunskap saknas 
fortfarande om hur ungdomars beteende i denna nya miljö hänger 
samman med vad de gör i traditionella miljöer. Syftet med 
föreliggande studie är att undersöka ungdomars sexuella aktiviteter 
online respektive offline. Materialet som analyserats kommer från de 
två första insamlingstillfällena i en treårig pågående longitudinell 
undersökning i Västra Götaland.  I undersökningen ingår två 
ungdomskohorter; en grupp som följs över högstadietiden och en som 
följs över gymnasietiden. Variabel- och mönstercentrerade analyser 
användes för att få en så komplett bild av ungdomssexualitet som 
möjligt. Korrelationsanalys visade att det finns ett svagt positivt 
samband mellan sexuella aktiviteter online och offline det vill säga 
mellan sexuella aktiviteter på internet och i traditionella 
vardagsmiljöer. Resultatet av mönsteranalysen visar att det inte är 
vanligt med en utveckling där man går från att enbart ägna sig åt 
sexuella aktiviteter online till att enbart ägna sig åt sexuella 
aktiviteter offline och vice versa, det vill säga att man rör sig mellan 
de båda arenorna. Detta ger värdefull information för 
vuxna/behandlare som kommer i kontakt med ungdomar då det gäller 
planerandet av preventiva åtgärder.   
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Abstract 
 

Internet is a rather new arena for adolescents and there is still a lack of 
knowledge about adolescent behavior in this new environment and 
how it is correlated with the behavior in traditional environments. This 
master thesis aims at exploring adolescents’ sexual activities online 
and offline respectively. The analyzed material is part of a 
longitudinal study in the Västra Götaland region in Sweden, where 
researchers follow two cohorts of early (13-15 years) and mid (16-19 
years) adolescents for three years. Data from the first two years of that 
study were analyzed in the present study. Variable and pattern 
centered analyses were conducted to get a broad understanding of 
adolescents’ sexuality as possible. Correlational analyses showed that 
there is a weak positive correlation between sexual activities online 
and offline, i.e.in the Internet and in traditional environments. The 
results from the pattern centered analysis showed that it is not 
common for adolescents to move from sexual activities online to only 
sexual activities offline and vice versa. This gives valuable 
information to adults/practitioners to help them plan preventive 
programs.  
 
 
.
Keywords: Adolescents, Internet, sexual activities online, offline sexual 
activities.  
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Ungdomssexualitet on- och offline 

Ungdomstiden karaktäriseras av förändringar. Människan utvecklas från att vara ett barn 

till att på många sätt bli vuxen under ungdomstiden. En av de mest genomgripande 

förändringarna rör puberteten och den relaterade sexuella utvecklingen (de Graaf, 

Vanwesenbeeck, Woertman & Meeus, 2011). Hittills har ungdomars sexuella utveckling ägt 

rum i och påverkats av traditionella miljöer som exempelvis hemmet och skolan. Numera 

finns goda skäl att tro att nya vardagsmiljöer, det vill säga internet, också har en viktig roll i 

ungdomars sexuella utveckling. I den här uppsatsen undersöker vi hur romantiska och 

sexuella aktiviteter på internet (så kallade sexuella aktiviteter online) hänger samman med 

sexuella aktiviteter i traditionella miljöer (så kallade sexuella aktiviteter offline) bland 

ungdomar i högstadie- och gymnasieålder.  

Uppsatsen kretsar kring två huvudbegrepp, sexuella aktiviteter online och sexuella 

aktiviteter offline. Vi använder oss av termen sexuella aktiviteter online som inrymmer en 

mängd sexuella fenomen på internet och som bland annat kan syfta till informationssökning 

eller råd kring sexuell hälsa, romantik eller förhållanden, chatta med sexuellt innehåll, titta på 

erotik, köpa erotiskt material eller arrangera sexuella möten utanför nätet (Cooper, Schreiber, 

& Mathy, 2001). Sexuella aktiviteter online kan sammanfattas som sexuellt relaterat material 

och sexuella aktiviteter som manifesteras på internet (Döring, 2009). Definitionen kan 

breddas till att även innefatta sexuella nätverk och anslagstavlor varvid vi istället kan tala om 

online sexualitet eller cybersexualitet (Döring, 2009). Begreppet sexuella aktiviteter offline 

syftar i denna uppsats på sexuella aktiviteter som sker i direkt fysisk kontakt med en annan 

individ utanför internet men även former av romantiskt, icke-sexuellt beteende (exempelvis 

att flörta och dejta). 
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Puberteten  

En viktig del i ungdomars sexuella utveckling sker i och med puberteten, som är 

samlingsnamnet för de tonårstypiska kroppsliga förändringar, vilka syftar till att göra det 

möjligt för individen att få barn. Under puberteten förändras kroppens utseende (O'Sullivan, 

Meyer-Bahlburg, & Watkins, 2000). Hormonerna östrogen respektive testosteron påverkar 

den fysiska utvecklingen hos killar och tjejer såsom att tjejer utvecklar bröst, rundare former 

samt börjar menstruera och att killarnas röst mörknar, testiklar och penis växer och mognar 

(Gillå, 2006). Puberteten innebär även andra fysiska förändringar såsom längdtillväxt (Huang, 

Biro & Dorn, 2009), viktökning (Tanner-Smith, 2010) och ökad andel kroppsfett, särskilt för 

tjejer (Huang et al., 2009). 

Sexualiteten 

En av de stora förändringarna som kännetecknar tonårstiden rör alltså sexualitet. Sexual-

biologiskt utvecklas ungdomens kropp enligt samma mönster oavsett var på jorden ungdomen 

har sitt ursprung medan tankar, känslor och overta beteenden skiljer sig mellan kulturer 

(Miller & Benson, 1999). Många ungdomar börjar i och med puberteten att fundera över sin 

kropp, kärlek och sin sexualitet. Tankar och fantasier kring sex följer på det ökade sexuella 

intresset (Udry, 1988). Ungdomen som kommer in i puberteten har ofta ett intensivt känsloliv 

och ställs inför utmaningen att bemästra sin egen kropp och vuxna sexualiteten (Havnesköld 

& Risholm Mothander, 2002). Pubertetstimingen, det vill säga när i relation till samkönade, 

jämnåriga kamrater en individ genomgår puberteten, varierar stort mellan ungdomar och så 

gör även tidpunkten för samlagsdebut och andra sexuella aktiviteter (James, Ellis, Schlomer, 

& Garber, 2012). 

Majoriteten av alla killar och tjejer samlagsdebuterar under tonåren. I Sverige har ungefär 

en tredjedel av ungdomarna samlagsdebuterat då de går ut högstadiet och två tredjedelar innan 

de slutar gymnasiet (Forsberg, 2006). Samlagsdebuten ska dock inte ses som det samma som 
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sexualdebuten. Vanligen föregås samlag bland ungdomar av att hålla hand, för att därefter 

kyssas och sedan i följande ordning hångla, känna på brösten genom kläder, känna på brösten 

under kläder, känna penis genom kläder, känna penis under kläder eller naken, känna vagina 

genom kläder eller naken och därefter samlag eller oralsex. Studier ger tvetydiga resultat om i 

vilken ordning ungdomar vanligen har samlag och oralsex (Savin-Williams & Diamond, 

2009). Detta kan innebära att sexualdebut i betydelse av att ha haft vaginalt samlag för första 

gången kan behöva omdefinieras till att istället betyda att personen för första gången erfarit en 

sexuell aktivitet, då många ungdomar visat sig ha erfarenhet av sex, exempelvis oralsex, innan 

de har haft vaginalt samlag (Edgardh, 2002b). 

Även om majoriteten av tonåringarna har samlagsdebuterat innan de lämnar gymnasiet så 

börjar utforskandet av kropp och sexualitet mycket tidigare än så. Åttioåtta procent 

rapporterade i en retrospektiv studie att de hade haft någon form av sexuell erfarenhet innan 

de fyllt 13 år (Larsson & Svedin, 2002). Den vanligaste upplevelsen var att i sin ensamhet 

undersöka sig själv, studera sin kropp med spegel samt att titta på porr. I åldern yngre än sex 

år var det mindre vanligt med sexuella erfarenheter även om det förekom. Förekomsten av 

sexuella erfarenheter ökade med åldern och vid tolv års ålder uppgav 62 % av killarna att de 

hade onanerat, motsvarande siffra för tjejerna var 36 % som också uppgav att de känt sig 

skyldiga medan killarna rapporterade högre grad av positiva känslor.  

Ungdomars sexualitet utvecklas inte i ett interpersonellt vakuum (Escobar-Chaves & 

Anderson, 2008). Sociala kontexter har en inverkan och det kan röra sig om allt från kamrat- 

och föräldrarelationer (Whigt, Wiliamson & Henderson, 2006) till religiositet (Landor, 

Gordon Simons,Simons, Brody & Gibbons, 2011) och bostadsområde (Hittner & 

Kryzanowski, 2010). Kamraterna blir en viktig del av ungdomars liv då de börjar frigöra sig 

från familjen genom att istället anamma vännernas attityder, normer och beteenden, vilket 

utgör en normativ utveckling mot den egna identiteten (Tolman & McLelland, 2011). En stark 
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prediktor för tidig sexualdebut har visat sig vara om ungdomen tror att dennes kamrater har 

sexuell erfarenhet (Brown, et al., 2006). En del talar om att TV och internet skulle kunna 

fungera som en så kallad superpeer, vilket innebär att dessa medier kan fungera på liknande 

sätt som kamrater vad gäller den sexuella utvecklingen (Strasburger, 2004).  

Media och sex 

Media verkar alltså vara ytterligare en kontext som verkar påverka ungdomars sexualitet 

och sexuella utveckling. Ungdomar som tittar mycket på TV överskattar i högre grad i vilken 

utsträckning deras jämnåriga har sex eftersom media förstärker bilden av att det är ett 

normativt beteende för tonåringar (Ward & Rivadeneyra, 1999; Ward, 2002). TV-

programmens rättframhet kring ämnet sex, i kombination med att de är lättillgängliga och 

kommer i ett tilltalande format, gör att de ses som ”utmärkta” sexualutbildare (Ward & 

Friedman, 2006). Särskilt för ungdomar som mognar fysiskt tidigare än sina jämnåriga 

kamrater kan media fungera som en modell för sexualitet eftersom detta inte finns tillgängligt 

inom den egna kamratgruppen (Brown, Halpern Tucker & Landin L´Engle, 2005). Även 

sedan flertalet riskfaktorer kontrollerats för kan fortfarande ett signifikant samband ses mellan 

mängden TV med sexuellt innehåll ungdomen ser på och dennes sexuella beteende ett år 

senare (Collins et al., 2004).  En longitudinell studie kring 12 till 17-åringars TV- och 

sexvanor pekar på ett samband mellan exponering för sex på TV och samlags- och 

sexualdebut. De ungdomar som exponerades mest uppvisade erfarenhetsmässigt en ålder 

motsvarande nio månader äldre än deras kronologiska ålder när det gällde samlag och 

motsvarande 17 månader äldre gällande sexuella erfarenheter (Collins et al., 2004). Tjejer 

som mognar fysiskt tidigare har visat sig mer intresserade av media med sexuellt innehåll än 

senare utvecklade tjejer (Brown et al., 2005), vilket skulle kunna förklara varför ungdomar 

som söker sig till media med sexuellt innehåll sexualdebuterar tidigare jämfört med sina 

jämnåriga kamrater.  
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Internet och sex  

Som beskrivits verkar det som om traditionell media har en inverkan på ungdomars 

sexualitet. Kan vi förvänta oss liknande samband när det gäller internet? Donnerstein och 

Smith (2002) menar att internet kan ha en ännu större inverkan på ungdomars sexualitet än 

traditionell media. Internet erbjuder större möjligheter att ta del av sexuellt explicit material 

som tidigare var svårtillgängligt för ungdomar (Lo & Wei, 2005) och ger dem tillgång till en 

uppsjö av sexuell information som de kan ta del av på ett konfidentiellt och privat sätt. Om 

ungdomen dessutom har datorn på det egna rummet, vilket 74 % av ungdomar mellan 12 

och16 år har (Mediarådet, 2010), medför detta mindre föräldraövervakning och större 

möjligheter att på egen hand utforska material på internet. I och med att så kallade smarta 

telefoner (ett mellanting mellan en handdator och en mobiltelefon) numera är vanliga bland 

ungdomar, så har många ungdomar i stort sett obegränsad och konstant uppkoppling mot 

internet (Lenhart, 2012). Effekten av att kunna söka information och material om sex kan vara 

både positiv och negativ (Braun-Courville & Rojas, 2009).  Några av de sexrelaterade 

internetaktiviteterna kan handla om att möta en partner, titta på sexuellt material med 

pornografi eller inhämta information om preventivmedel eller sexuellt överförbara sjukdomar 

(Braun-Courville & Rojas, 2009). Tack vare internets popularitet, lättillgänglighet och 

möjlighet till att vara anonym fungerar det idag som en viktig källa till information om sex för 

ungdomar (Brown & Whiterspoon, 2002). Resultatet i en studie gjord av Lo och Wei (2005) 

indikerade att ungdomar använder internetpornografi i större utsträckning jämfört med 

traditionella pornografikällor som böcker, tidningar och serietidningar.  

Finns det några skillnader i internetanvändandet mellan killar och tjejer? Internet-

användandet utvecklas till att bli allt mer likt mellan killar och tjejer (Gross, 2004), men 

skillnader kan fortfarande skönjas. Forskning från ett flertal länder har visat att tonårskillar i 

större utsträckning söker sig till websidor med sexuellt explicit material (Peter & Valkenburg, 
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2011) och porrsajter (Medierådet, 2010) än tjejer som i högre grad ägnar sig åt sociala medier 

(Medierådet, 2010; Lo & Wei, 2005). En slutsats som skulle kunna dras av detta är att killar i 

större utsträckning lever ut sin sexuella nyfikenhet och att tjejer i högre grad använder nätet 

för att upprätthålla och skapa relationer.  

Tidigare forskning, av tvärsnittsdesign, har funnit ett positivt samband mellan långvarig 

exponering för pornografi och en överdriven uppfattning om förekomst av sexuella aktiviteter 

inom kamratgruppen, sexuellt tillåtande attityder och sexuell känslolöshet, vilket innebär en 

mer negativ attityd gentemot sexualpartners (Braun-Courville & Rojas, 2009). Senare 

forskning, av longitudinell design har specificerat sambandet av dessa tidigare fynd och 

kommit fram till att ju oftare ungdomar tittar på sexuellt explicit material online desto mer 

upptagna av sex blir de, utvecklar mindre progressiva könsroller, upplever mer sexuellt 

missnöje samt debuterar tidigare med oral- och analsex (Brown & L'Engle, 2009; Peter & 

Valkenburg, 2008, 2009). Lo och Wei (2005) fann att högre grad av exponering av 

internetpornografi var kopplat till en mer liberal inställning till sex både vad gäller attityder 

och beteende.  

Peter och Valkenburg (2010) visade att sexuellt explicit material har en effekt på 

ungdomars sexuella attityder. Effekten är inte direkt utan medieras av i vilken grad 

ungdomarna uppfattar att materialet speglar verkligheten. Tonåringar anser själva att sexuellt 

explicit material online uppmuntrar till tidigt sexualdebuterande och att det kan ha en allvarlig 

effekt på underåriga som inte är redo för det och att det uppmuntrar till att ha oskyddat sex, 

vidare uppfattar de förväntningar på sig att agera på liknande sätt som de sett i pornografiskt 

material. De överväger även själva att prova de sexuella aktiviteter som de tagit del av i 

pornografiskt material (Häggström-Nordin, Sandberg, Hansson & Tydén, 2006).  
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Problem med och begränsningar i tidigare forskning 

Det har forskats en hel del om ungdomars sexuella utveckling de senaste åren och en del 

har handlat om i vilken mån sexuella aktiviteter online påverkar både attityder och beteenden 

offline. Trots det är kunskapen relativt begränsad. De flesta studier har varit av tvärsnitts-

design, vilket innebär att man inte kan säga någonting om kausaliteten. Är det de sexuella 

aktiviteterna online som påverkar de sexuella aktiviteterna offline, eller tvärtom? Den tidigare 

forskningen har tittat på hur sexuellt beteende online ser ut vad gäller bland annat 

amerikanska, brittiska och taiwanesiska förhållanden och få har studerat svenska 

förhållanden. Att studera svenska förhållanden är intressant med tanke på den mer liberala 

hållning som svenskar i allmänhet har gentemot sex (Edgardh, 2002a). Dessutom har fokus 

ofta varit på universitetsstudenter och inte på högstadie- och gymnasieungdomar.  

Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats, som är en del av en större studie om ungdomars sexualitet i 

traditionella och nya miljöer (Föräldrar, Ungdomar och Nätet; FUN-studien), är att undersöka 

om internet spelar en roll för hur ungdomars sexuella beteende utvecklas i traditionella 

vardagsmiljöer. Med anledning av de snabba förändringarna som sker under tonårstiden finns 

det skäl att tro att sambanden kan se olika ut i olika utvecklingsskeden under tonårsperioden. 

Vi kommer därför att inkludera ungdomar som på gruppnivå befinner sig tidigt i sin sexuella 

utveckling (högstadieungdomar) och ungdomar som befinner sig ”mitt i” sin sexuella 

utveckling (gymnasieungdomar). I och med de ökade möjligheterna att inhämta både kunskap 

och erfarenheter från internet är det intressant att se om ungdomarnas sexuella beteende på 

nätet ”spiller över” på traditionella miljöer. Det är även av intresse att se på vilket sätt 

ungdomarnas sexuella beteende online skiljer sig åt från beteendet offline.  

Till skillnad från tidigare forskning följer denna studie två kohorter under två års tid, vilket 

gör det lättare att uttala sig om kausaliteten. Med den här uppsatsen bidrar vi därför till 
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kunskapen om hur svenska ungdomars sexuella beteenden online påverkar sexuella beteenden 

offline och vice versa. Området är relevant då ungdomar idag tillbringar en stor del av sin 

fritid på nätet vilket även har utvecklats till platsen för stora delar av deras sociala umgänge 

(Mediarådet, 2010). Utvecklingen av smarta telefoner gör att de kan vara uppkopplade oavsett 

tid och rum. 

Utifrån vårt syfte har vi formulerat fyra frågeställningar som vi ställer separat för 

högstadie- och gymnasieungdomar: (1) Hur ser förekomsten ut av sexuella aktiviteter online 

och offline i de olika åldrarna? (2) Hur hänger olika former av ungdomssexualitet samman, 

specifikt den biologiska sexuella utvecklingen (puberteten), sexuella aktiviteter online och 

sexuella aktiviteter offline i de olika åldrarna? (3) Hur ser typiska utvecklingsmönster 

gällande sexuella aktiviteter on- och offline ut i de olika åldrarna? (4) Finns det någon 

skillnad mellan killar och tjejer? (5) Påverkas frekvensen av sexuella aktiviteter online av att 

ha dator på det egna rummet? 

Metod 

Deltagare 

Denna studie använder data från ett pågående forskningsprojekt om ungdomars sexuella 

beteende på internet och i traditionella vardagsmiljöer. FUN projektet är av såväl 

longitudinell som tvärsnittsdesign och data samlas in från två kohorter. Den ena kohorten 

utgörs av högstadieungdomar och den andra av gymnasieungdomar som följs under tre års tid, 

under högstadie- respektive gymnasietiden. Det har hittills skett två datainsamlingar under 

vårterminerna 2010 samt 2011 och en tredje genomförs under våren 2012. Vi använde oss av 

data från studiens två första insamlingstillfällen. 

Urvalet av ungdomar att delta i undersökningen skedde utifrån ett bekvämlighetsurval. 

Skolorna ligger i närheten av Högskolan Väst som är utgångspunkt för FUN studien. 

Forskarna har vinnlagt sig om att ta med skolor som representerar både landsbygd och stad 
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samt teoretiska såväl som praktiska gymnasieutbildningar. Den socioekonomiska statusen för 

kommunerna där skolorna är placerade är av medelkaraktär. Antal deltagare i studien är 647 

varav 308 är högstadieungdomar och 339 gymnasieungdomar. Könsfördelningen är jämn med 

329 tjejer (50,9 %) och 318 killar (49,1 %). I stort sett samtliga ungdomar (99,7 %) har 

tillgång till internet.  

Design 

Denna studie är av longitudinell design där vi följer två kohorter under två års tid. Det 

utgör en så kallad longitudinell kohortsekventiell design. 

Procedur 

För ifyllandet av enkäten hade ungdomarna 60 minuter till förfogande, och det tog de flesta 

ungdomar 30 till 40 minuter att fylla i den. Enkäterna besvarades med hjälp av datorer och vid 

de tillfällen då dessa inte var tillgängliga svarade ungdomarna i pappersformat. De 

datoriserade enkäterna var upplagda så att de svar en enskild elev gav, exempelvis om denna 

var kille eller tjej, påverkade vilka frågor som sedan eleven fick svara på. Om eleven svarade 

att han var en kille, fick han bara frågor som gällde killar. På samma sätt var det bara om 

eleven angav att denne hade tagit del av sexuellt material på internet, som denne fick 

detaljfrågor kring det beteendet. Biobiljetter lottades ut i de klasser som deltog i besvarandet 

av enkäten. Vid varje insamlingstillfälle informerades ungdomarna om frivilligheten att delta i 

studien och att de, om de så önskade, kunde hoppa av närsomhelst.  

Bortfall 

Vid de tillfällen då ungdomar av någon anledning inte kunde närvara vid 

insamlingstillfället anordnades i de flesta fall ett eller flera extra tillfällen då de frånvarande 

erbjöds att besvara enkäten. Ungdomarna har inte behövt redovisa skälen till varför de inte 

deltog vid insamlingstillfället, men skolfrånvaro är en av anledningarna. Storleken på 

bortfallet mellan insamlingstillfälle 1 och 2 är 22 % (N = 143). Bortfallet var mindre bland 
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högstadieungdomar (10 %) än bland gymnasieungdomar (33 %). Det relativt stora bortfallet 

bland gymnasieungdomarna berodde bland annat på administrativa problem i samband med 

besöken på skolorna.  

Etiska överväganden 

Etisk prövning av FUN studien har genomförts och studien har godkänts av den regionala 

etikprövningsnämnden i Göteborg då enkätens frågor kan upplevas vara av känslig natur och 

då personliga uppgifter samlas in och lagras i en databas. Hänsyn har tagits till informations-, 

nyttjande-, konfidentialitets- och samtyckeskravet i genomförandet av undersökningen. 

Ungdomar och deras föräldrar informerades om projektet brevledes. Ungdomarna 

informerades även muntligt. Samtycke från både föräldrar och ungdomar krävdes för att få 

delta i studien för högstadieungdomarna. För gymnasieungdomarna krävdes samtycke enbart 

från ungdomarna själva.  

Mått 

Internetanvändning mättes genom att ställa frågor kring tillgång till internet i hemmet. 

”Hur ofta använder du internet? (hemma eller någon annanstans)” besvarades med 1) varje 

dag (mer än 3 timmar), 2) varje dag (mindre än 3 timmar), 3) några gånger i veckan, 4) en 

eller ett par gånger i månaden, 5) aldrig/nästan aldrig. Frågorna ”Har du tillgång till internet 

hemma?” samt ”Om du har dator med internetuppkoppling hemma, var står den?” besvarades 

med antingen ja eller nej respektive ett av följande svarsalternativ Mitt eget rum, Varierar 

p.g.a. bärbar dator, Allrum/Kök/Hall (gemensamt rum) och Arbetsrum/Någon annans rum 

som ungdomarna fick kryssa för.  

Pubertetsutveckligen mättes med ett könsspecifikt item som handlar om upplevd 

pubertetstiming. Frågan som ställdes till tjejer var: ” Tycker du att din utveckling är tidigare 

eller senare jämfört med andra tjejer i din ålder?”. Killar besvarade en parallell fråga. 

Frågorna besvarades på en femgradig Likertskala från (1) Mycket tidigare till (5) Mycket 
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senare. Detta item har använts tidigare, har god konstruktvaliditet och verkar fungera bra 

även i senare delen av tonåren, då mycket av pubertetsförändringarna är avklarade (Alsaker 

1992; Dubas, Graber & Petersen 1991 ref. i Wichstrom, 2001). Frågorna för tjejer och killar 

slogs samman till ett gemensamt item som mätte upplevd pubertetsutveckling i relation till 

samkönade, jämnåriga kamrater. Frågan reverserades så att höga poäng indikerade tidigare 

utveckling.  

Sexuella aktiviteter online mättes genom att först ställa en portalfråga till ungdomarna om 

huruvida de någon gång exponerats för sex på internet. Om de svarade ja på den frågan, 

ställdes följande sex frågor till dem: ”Har du flörtat på internet?”, ”Har du via internet sökt 

efter en pojkvän/flickvän för att kunna träffa även utanför internet?”, ”Har du besökt 

webbsidor med pornografiska bilder eller filmer?”, ”Har du deltagit eller varit åhörare till 

sexdiskussioner på chattforum?”, ”Har du lagt ut bilder eller filmer på dig själv för att andra 

ska tycka att du är attraktiv (snygg)?”,”Har du använt webbkamera för att ha sexuellt möte?”. 

Alla dessa frågor besvarades med antingen 1) aldrig 2), ja, har skett vid ett fåtal tillfällen, 3) 

ja, en eller ett par gånger i månaden, 4) ja, några gånger i veckan5) ja, varje dag. Vi skapade 

en skala som mätte sexuella aktiviteter online genom att slå samman variablerna och 

reverserade frågorna så att höga värden indikerade mer aktivitet. Skalan hade en god intern 

reliabilitet vid tillfälle ett (!= ,77) och tillfälle två (!= ,72).  

Sexuella aktiviteter offline mättes genom fem frågor gällande sexuella aktiviteter i 

traditionella miljöer, det vill säga utanför internet. Frågorna gällde om man hade flörtat, 

dejtat, kysst någon, läst porrtidningar samt haft sex med någon. Alla frågor besvarades med 1) 

har aldrig hänt, 2) har skett vid ett fåtal tillfällen, 3) 1-2 gånger i månaden, 4) några gånger i 

veckan, 5) varje dag. Frågorna slogs även samman till en skala som mätte sexuella aktiviteter 

offline. Den interna reliabiliteten för skalan var god vid tillfälle ett (!=,83) och tillfälle två 

(!= ,82).  
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Statistiska analyser 

Data samlades in via frågeformulär som var skapade i SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) Data Collection 5.6. Ungdomarna besvarade formuläret på bärbara datorer 

med SPSS Data Collection Interviewer 5.6. Data från respektive bärbar dator exporterades 

och slogs samman till en stor fil. Genom detta förfarande behövdes i normalfallet ingen 

inmatning av data ske. Endast vid de tillfällen då pappersenkät, av tekniska skäl, erbjöds 

behövdes data matas in manuellt. SPSS användes även för att utföra de statistiska 

beräkningarna. De statistiska analysmetoder som användes var av både så kallad 

mönstercentrerad och variabelcentrerad karaktär, vilket gav oss möjlighet att studera både 

enskilda variabler samt mönster vad gäller ungdomarnas sexuella beteenden on- och offline.  

Då vi ville studera sambandet mellan förekomst av internet på det egna rummet och 

förekomst av sexuella aktiviteter online utförde vi ett chi2 test. Då korstabuleringen utfördes 

som en 2x2 tabell, eftersom vi endast ville jämföra två kategorier av data, avläste vi värdet för 

Continuity Correction som representerar Yates’ Correction for Continuity.  

För att studera förekomsten av sexuella aktiviteter on- och offline bland högstadie- 

respektive gymnasieungdomar genomfördes en frekvensanalys där vi undersökte samtliga, i 

studien ingående, sexuella aktiviteter fördelat på tjejer och killar. Signifikanta skillnader 

testades med hjälp av chi2 analyser. 

Variablerna för sexuella aktiviteter både on- och offline bröt enligt mått på skewness (! 0) 

och kurtosis (!3) antagandet om normalfördelning och vi använde därför icke-parametriska 

test som Spearmans rangkorrelation och Kruskal-Wallis H test. 

För att kunna uttala oss om skillnader mellan de båda kohorterna utförde vi  

Kruskal-Wallis H test som är det icke-parametriska alternativet till ANOVA. Vi jämförde 

tjejer och killar, högstadiet och gymnasiet med avseende på samtliga sexuella aktiviteter on- 
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och offline. Vi utförde även ett Mann-Whitney U test för att kunna uttala oss om skillnaden 

var signifikant eller inte.  

Vi utförde korrelationsanalyser där vi specifikt undersökte pubertetsutveckling som ett 

mått på den biologiska, sexuella mognaden, sexuella aktiviteter offline samt sexuella 

aktiviteter online vid tillfälle 1 och 2 för de två kohorterna.  

För att undersöka om styrkan i korrelationerna skiljde sig åt mellan tjejer och killar 

använde vi oss av Fisher r-t-z transformation (Lowry, 2001-2012). 
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Resultat 

Förekomst av internetanvändning och placering av dator 

Vi började med att undersöka hur stor internetanvändningen var bland ungdomarna samt 

om de hade tillgång till dator på rummet. Han man dator inne på det egna rummet implicerar 

det mindre föräldraövervakning, vilket i sin tur medför att det borde vara lättare att komma i 

kontakt med sidor på internet med sexuellt explicit material. Alla utom två ungdomar hade 

tillgång till internet hemma år 1. I högstadiegruppen hade 49 % tillgång till dator i det egna 

rummet. I gymnasiet var motsvarande andel 61 %. Högstadieungdomar som i årskurs 7 hade 

tillgång till dator på rummet rapporterade oftare att de hade varit sexuellt aktiva på internet än 

vad de som inte hade dator på egna rummet hade varit ( "2 = 4,6 (df = 1), p < ,05). Resultaten 

för årskurs 8 visade samma sak ( "2 = 5,01 (df = 1), p < ,05). Bland gymnasieungdomar fanns 

inget sådant samband varken i årskurs 1 eller 2 ( "2 = 3,2 (df = 1), p < ,05) respektive  

( "2 = ,00 (df = 1), p < ,05).   

Förekomst av sexuella aktiviteter bland högstadie- respektive gymnasieungdomar 

För att undersöka förekomsten av olika sexuella aktiviteter bland högstadie- respektive 

gymnasieungdomar använde vi oss av frekvensanalyser där vi studerade andelen ungdomar 

som uppgav sexuell aktivitet on- och offline för respektive kohort. Vi började med att 

analysera hur vanligt förekommande sexuella aktiviteter on- och offline var bland 

ungdomarna i de två grupperna vid de två mättillfällena. Vi undersökte frekvensen av om 

någon aktivitet överhuvudtaget hade pågått i de olika kontexterna. Resultaten presenteras i 

tabell 1. I årskurs 7 rapporterade en minoritet, en av fyra, att de hade ägnat sig åt någon form 

av sexuella aktiviteter online medan en klar majoritet, fyra av fem, angav att de hade någon 

slags erfarenhet av sexuella aktiviteter offline. Ett år senare, i årskurs 8 var det fortfarande en 

minoritet, två av fem, av ungdomarna som hade ägnat sig åt sexuella aktiviteter online medan 

ungefär lika många som ett år tidigare angav att de hade erfarenhet av sexuella aktiviteter 
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offline. Bland de äldre ungdomarna i årskurs 1 på gymnasiet, uppgav drygt hälften att de hade 

ägnat sig åt sexuella aktiviteter online och över nio av tio angav att de hade ägnat sig åt 

sexuella aktiviteter offline. Ett år senare, i årskurs 2 på gymnasiet, rapporterade fortfarande 

drygt hälften av ungdomarna att de hade ägnat sig åt sexuella aktiviteter online och lika stor 

del som året innan angav att de hade erfarenhet av sexuella aktiviteter offline. I linje med våra 

förväntningar rapporterade fler gymnasieungdomar än högstadieungdomar sexuella aktiviteter 

on- och offline. I båda åldersgrupperna rapporterade fler ungdomar att de hade ägnat sig åt 

beteendena offline än online.  

Vi undersökte även förekomsten av de specifika aktiviteterna online och offline. 

Resultaten presenteras i tabell 1. Den mest förekommande sexuella aktiviteten offline både 

bland högstadie- och gymnasieungdomarna vid båda mättillfällena var att ha flörtat följt av att 

ha kysst någon och de lägst förekommande sexuella aktiviteterna offline var att ha haft sex 

följt av att titta i porrtidningar. När det gällde sexuella aktiviteter online skiljde sig inte 

högstadie- och gymnasieungdomar heller åt gällande vilka aktiviteter som var vanligast. Den 

aktiviteten med högst frekvens var att ha tittat på porr följt av att ha flörtat och de 

aktiviteterna med lägst frekvens var sex via webbkamera samt sexdiskussioner. 
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Killar rapporterade genomgående högre frekvens av sexuella aktiviteter online jämfört 

med tjejer. När det gäller sexuella aktiviteter offline var det däremot relativt jämnt mellan 

killar och tjejer. Killar ägnade sig alltså i större utsträckning åt sexuella aktiviteter på nätet 

jämfört med tjejer.  

Vi testade om tjejer och killar i högstadiet och gymnasiet skiljde sig signifikant åt gällande 

hur ofta de ägnade sig åt de olika sexuella aktiviteterna on- och offline vid de två 

mättillfällena med hjälp av Kruskal-Wallis envägs variansanalys. Vid första mättillfället 

skiljde sig grupperna signifikant åt med avseende på alla offlinebeteenden ( !2 > 75,7 (df = 

3), ps < ,05). Post hoc test (Mann-Whitney U) visade att det främst rörde sig om skillnader 

mellan åldersgrupperna. Tjejer och killar i samma ålder skiljde sig inte signifikant åt (ps > 

.05). När det gällde att läsa porrtidningar/se på porrfilmer skiljde sig dock alla grupper från 

varandra, förutom högstadiekillar och gymnasietjejer. Vid andra mättillfället, när ungdomarna 

var ett år äldre, var resultaten snarlika gällande sexuella aktivteter offline. Gällande alla 

aktiviteter så fanns det skillnader mellan grupperna ( !2 > 31,6 (df = 3), ps < ,05). Den enda 

förändringen från året tidigare fanns gällande post hoc testet av att läsa porrtidningar/se på 

porrfilm, där det inte fanns några skillnader mellan de två tjejgrupperna och inte heller de två 

killgrupperna. I övrigt skiljde sig dock grupperna från varandra gällande den aktiviteten.  

Vid första mättillfället skiljde sig grupperna signifikant åt även med avseende på alla 

onlinebeteenden ( !2 > 17,4 (df = 3), ps < ,05).Post hoc test (Mann-Whitney U) visade en 

något annorlunda bild än för offlinebeteendena. Gymnasiekillarna skiljde sig från alla andra 

grupper med avseende på att flörta, söka en partner, delta i sexdiskussioner, att lägga ut bilder 

på sig själva och att ha sex via webbkamera. När det gällde pornografi skiljde sig 

gymnasiekillar från alla andra grupper och killar och tjejer i högstadiegruppen skiljde sig åt.  I 

övrigt skiljde sig inte grupperna åt signifikant. 
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Vid andra mättillfället återupprepades resultatet att grupperna skiljde sig med avseende på 

alla onlinebeteendena ( !2 > 9,8 (df = 3), ps < ,05). Post hoc testen visade att gymnasiekillarna 

skiljde sig från alla andra grupper gällande att flörta, söka efter en partner, delta i 

sexdiskussioner samt att lägga ut bilder på sig själva. Gymnasiekillar skiljde sig åt från 

gymnasietjejer angående att ha sex via webbkamera. När det gällde att ta del av pornografi 

skiljde sig alla grupper från varandra. Det enda fallet då grupperna inte skiljde sig åt var när 

tjejer i högstadiet och gymnasiet jämfördes. I övrigt skiljde sig inte grupperna åt signifikant. 

Korrelationer mellan olika former av ungdomssexualitet 

Vi fortsatte våra analyser genom att studera hur olika former av ungdomssexualitet 

korrelerar med varandra bland högstadie- och gymnasieungdomar. Resultatet presenteras i 

tabell 2 nedan.  

Eftersom det rör sig om en korrelationsanalys tittar vi bara på styrkan på sambandet och 

om det är en positiv eller negativ korrelation. Vi kan inte uttala oss om kausaliteten, det vill 

säga att vi inte kan säga någonting om vad som orsakar vad. Då studien är av longitudinell 

tvärsnittsdesign finns ändå en inbyggd riktning i resultaten, som exempelvis det starka 

positiva sambandet mellan att ägna sig åt sexuella aktiviteter offline i årskurs 7 och att ett år 

senare ägna sig åt sexuella aktiviteter offline i årskurs 8. Det är logiskt omöjligt att aktiviteter 

i årskurs 8 skulle ha en inverkan på aktiviteter i årskurs 7. 

Avseende den pubertala mognaden fann vi enbart ett svagt samband med sexuella 

aktiviteter on- respektive offline med undantaget av tjejer i högstadiet där vi fann ett 

medelstarkt samband.    

När det gäller sexuella aktiviteter bland högstadieungdomar fanns ett positivt samband 

mellan att vara sexuellt aktiv både online och offline vid båda mättillfällena. Det var även så 

att sexuella aktiviteter i den ena kontexten vid tillfälle 1 korrelerade med sexuella aktiviteter i 

den andra kontexten vid tillfälle 2. Detta samband återfanns bland gymnasieungdomarna. Det 
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finns alltså ett samband mellan sexuell aktivitet online och sexuell aktivitet offline bland både 

högstadie- och gymnasieungdomar. De starkaste sambanden återfanns dock för aktiviteter i 

samma kontext det vill säga vid mätning av samma typ av aktivitet två år i rad. 

Vi fortsatte vår analys med att studera hur det såg ut i respektive kohort vad gäller tjejer 

och killar för att se hur kön påverkade styrka och riktning i korrelationen. Vi fann ungefär 

samma mönster av korrelationer som då grupperna var sammanslagna. Resultaten presenteras 

i tabell 3.  

Fisher r-to-z transformation visade att enbart sambandet mellan sexuella aktiviteter offline 

i årskurs 1 och 2 var signifikant starkare för tjejer än för killar (z = 3,29, p < ,001). De andra 

sambanden skiljde sig inte signifikant åt i styrka för vare sig högstadiet och gymnasiet.  

 

Tabell 2. Korrelationer mellan olika former av ungdomssexualitet 

 1 2 3 4 5 6 

1. Pubertetsutv. T1 1 ,67*** ,11 ,06 ,20*** ,23*** 

2. Pubertetsutv. T2 ,73*** 1 ,11 ,05 ,09 -,13* 

3. Sex. akt. online T1 ,05 ,11 1 ,44*** ,32*** ,27*** 

4. Sex. akt. online T2 ,10 ,11 ,56*** 1 ,33*** ,41** 

5. Sex. akt. offline T1 ,14* ,19** ,32*** ,27*** 1 ,71*** 

6. Sex. akt. offline T2 ,17** ,18** ,17* ,25*** ,73*** 1 

 
Not Korrelationerna för högstadieungdomarna presenteras ovan diagonalen och korrelationerna för 
gymnasieungdomarna presenteras under diagonalen.  
*p!,05; ** p!,01; ***p !,001. 
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Tabell 3.  Olika former av ungdomssexualitet uppdelat efter kön.  
 
 1 2 3 4 5 6 

1. Pubertetsutv. T1 
1 ,66*** ,14 ,05 ,19* ,17* 

1 ,69*** ,05 -,00 ,24** ,31*** 

2. Pubertetsutv. T2 
,75*** 1 ,11 -,03 ,14 ,12 

,70*** 1 ,12 ,06 ,04 ,15 

3. Sex. akt. online T1 
,05 ,12 1 ,45*** ,26* ,21* 

-,09 -,09 1 ,47*** ,35*** ,10 

4. Sex. akt. online T2 
,08 ,14 ,33*** 1 ,25** ,20** 

-,16 -,13 ,48*** 1 ,28** ,29** 

5. Sex. akt. offline T1 
,13 ,22* ,26* ,34*** 1 ,83*** 

,16* ,17 ,37*** ,29* 1 ,63*** 

6. Sex. akt. offline T2 
,23* ,26** ,18* ,39*** ,70*** 1 

,12 ,11 ,32*** ,39*** ,71*** 1 

 
Not. Korrelationerna för högstadieungdomarna presenteras ovan diagonalen och korrelationerna för 
gymnasieungdomarna presenteras under diagonalen. Tjejer redovisas på den övre raden i respektive cell.  
*p!,05; ** p!,01; ***p !,001.  
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Typiska utvecklingsmönster gällande sexuella aktiviteter on- och offline 

Som tidigare nämnts använde vi variablerna kyssar respektive sex som representant för 

sexuella aktiviteter offline för högstadiet respektive gymnasiet. Dessa tillsammans med 

portalfrågan för sexuella aktiviteter online användes för att utföra en mönsteranalys med hjälp 

av EXACON. Vi var intresserade av att studera om ungdomar bytte beteendemönster mellan 

de två datainsamlingstillfällena. Vi studerade tjejer och killar i högstadie- och gymnasieåldern 

separat. Figur 1 och 2 visar de förflyttningar som var typiska mellan de två mättillfällena, 

alltså förflyttningar som ägde rum signifikant oftare än slumpen i de fyra olika grupperna, 

gällande tjejer och killar för högstadiet respektive gymnasiet. Den visar även de förflyttningar 

som var antitypiska, med andra ord förflyttningar som ägde rum signifikant mindre sällan än 

slumpen. Eftersom frågorna om sexuella aktiviteter online och offline handlade om huruvida 

ungdomen någonsin hade ägnat sig åt aktiviteten, är de kopplingar som indikerar stabilitet 

samt de kopplingar som indikerar förändring från färre till fler aktiviteter de intressanta.  
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Figur 1. Mönsteranalys för högstadieungdomar respektive gymnasieungdomar. De två första diagrammen 
visar högstadieungdomar, tjejer först och killar sedan. De två sista diagrammen visar gymnasieungdomar, 
tjejer först och killar sedan. Pilarna visar de typiska och antitypiska utvecklingsvägarna vid ett signifikant 
resultat (p <,05). 
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Analyserna visar att det är typiskt att fortsätta på den inslagna vägen, det vill säga att om 

de inte har ägnat sig åt sexuella aktiviteter överhuvudtaget i årskurs 7 så gör de det inte heller 

i årskurs 8. Detsamma gäller för sexuella aktiviteter online och för sexuella aktiviteter offline 

eller om de ägnar sig åt både sexuella aktiviteter online och sexuella aktiviteter offline.  

Detsamma gäller för alla sexuella aktiviteter både online och offline både vad gäller 

högstadiet respektive gymnasiet, tjejer och killar. Ett typiskt utvecklingsmönster som 

framträder är att högstadietjejer utvecklas från att inte ägna sig åt någon sexuell aktivitet 

överhuvudtaget till att enbart ägna sig åt sexuella aktiviteter online.  

Generellt är det ett antitypiskt utvecklingsmönster att gå från att enbart ägna sig åt sexuella 

aktiviteter online till att enbart ägna sig åt sexuella aktiviteter offline och vice versa. Det är 

även antitypiskt att gå från att vara aktiv i båda miljöerna till att enbart vara aktiv i en av 

miljöerna.  
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Diskussion 

 Vår intention med denna examensuppsats var att bidra till kunskapen om hur ungdomars 

sexualitet i såväl nya (online) som traditionella (offline) miljöer ser ut. Mer specifikt 

undersökte vi hur förekomsten av sexuella aktiviteter online och sexuella aktiviteter offline 

ser ut bland svenska högstadie- och gymnasieungdomar. Vi undersökte även hur olika former 

av ungdomssexualitet hänger samman i respektive kohort och hur ungdomssexualiteten 

utvecklas över tid, genom att utföra analyser över förekomsten av vissa typer av 

beteendekonfigurationer. Vi studerade även om det fanns skillnader mellan killar och tjejer 

med avseende på de olika frågeställningarna och om dator på det egna rummet påverkade i 

vilken utsträckning ungdomar ägnar sig åt sexuella aktiviteter online. 

När vi undersökte förekomsten av sexuella aktiviteter online och offline i de olika åldrarna 

fann vi att erfarenheter av sexuella aktiviteter offline inte skiljde sig åt nämnvärt mellan killar 

och tjejer inom respektive åldersgrupp bortsett från att ha läst porrtidningar/sett på porrfilmer, 

där killar generellt rapporterade högre erfarenhet än tjejer.  Även när det gällde sexuella 

aktiviteter online kvarstod tjejers och killars olika erfarenhet av att ha tittat på porr. Ett tydligt 

mönster kunde ses i andelen gymnasiekillar och -tjejers onlineerfarenheter där killgruppen 

generellt rapporterade en högre grad av erfarenhet än tjejgruppen. $;<.=>?.@ABCD.=>EFGH>?;.

IJ?.KDL;.<M;M;?.@AN.BGFF>?.><<.OHE>.CGH.D<.C;PQ;FF>.>B<G=G<;<;?.@IIFGE;.OE.=>L.L;<.=>?.><<.HJ?>.

L;<.@EFGE;R.Om ungdomen ansåg sig vara tidig, sen eller i fas med jämnåriga kamrater i sin 

pubertetsutveckling såg inte ut att hänga mer än svagt samman med om de ägnade sig åt 

sexuella aktiviteter on-eller offline.  Även om samtliga ungdomar var sammanslagna till en 

grupp när vi letade efter samband mellan olika typer av sexualitet kunde vi se ett starkare 

samband mellan att ägna sig åt en aktivitet det tidigare året och att fortsätta med samma typ 

av aktivitet ett år senare än vad vi kunde finna mellan att ägna sig åt en typ av aktivitet i den 

yngre åldern och annan typ av aktivitet året därpå. Detta var något vi fann för både högstadie- 
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och gymnasieungdomar. Av speciellt intresse för oss var om vi kunde finna något samband 

mellan att vara aktiv on- respektive offline. Det vi fann var ett svagt samband. Det enda 

sambandet där vi kunde se en skillnad mellan tjejers och killars beteende var i gymnasiet där 

tjejer och killar skiljde sig åt vad gäller i vilken utsträckning de hade ägnat sig åt sexuella 

aktiviteter offline. 

Högstadieungdomar med dator på det egna rummet ägnade sig i högre grad åt sexuella 

aktiviteter online, detta gällde dock inte gymnasieungdomar..

Det typiska utvecklingsmönstret för ungdomarna verkade vara att fortsätta med den 

aktivitet de redan är bekanta med, det vill säga de ungdomar som enbart varit sexuellt aktiva 

online fortsatte att vara aktiva enbart online, de ungdomar som enbart varit aktiva offline 

fortsatte med det och de som inte var aktiva över huvud taget debuterade inte. De ungdomar 

som varit aktiva i båda miljöerna, on- och offline, har också varit aktiva i bägge miljöerna ett 

år tidigare. Det fanns dock ett undantag till dessa mönster och det gällde för gruppen yngre 

tjejer. Här kunde vi se att det var ett typiskt utvecklingsmönster att gå från att vara inaktiv till 

att ett år senare vara sexuellt aktiv online. Detta mönster kunde dock inte ses hos de äldre 

tjejerna. Att gå från att vara inaktiv till att bli aktiv offline, eller att bli aktiv i båda miljöerna, 

var dock ett antitypiskt beteende. 

Analyserna som diskuterades ovan var både av variabel- och mönstercentrerad karaktär. 

Skälet till att vi valde att använda båda var för att få en så heltäckande bild som möjligt av 

ungdomars sexualitet. De olika teknikerna ger svar på frågeställningarna på olika sätt. Enligt 

korrelationsanalyser, som tillhör de variabelcentrerade analyserna, verkade det som om 

sexuella aktiviteter online har ett positivt, om än svagt, samband med sexuella aktiviteter 

offline. Detta gällde även över samband tid..Det variabelcentrerade utfallet styrktes av 

tidigare forskning av liknande karaktär (Donnerstein & Smith, 2002; Döring, 2009). Den 

mönstercentrerade analysen visade att det är ett typiskt utvecklingsmönster att ägna sig åt 
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samma typ av sexuellt beteende vid första respektive andra mättillfället, men generellt inte att 

aktiviteter i den ena kontexten ledde till aktivitet i den andra kontexten året efter. Man kan se 

det som ett resultat i linje med resultaten från korrelationsanalyserna då vi fick ett högt 

korrelationsvärde, enligt Cohens riktlinjer för svagt (,10), medelstarkt (,30) och starkt (,50) 

samband (Borg & Westerlund, 2006), mellan sexuella aktiviteter online respektive offline vid 

första och andra mättillfället för både högstadiet och gymnasiet.  

Vi var intresserade av att undersöka om ungdomarnas sexuella beteenden online och 

offline skilde sig åt mellan killar och tjejer. Det visade att killar i högre utsträckning ägnar sig 

åt sexuella aktiviteter både on- och offline, något som även tidigare studier av bland annat 

Medierådet (2010) samt Peter och Valkenburg (2011) visat. Vad är det då som styr detta? Är 

det den pubertala utvecklingen eller sociala faktorer som kamrattryck och omgivningens 

förväntningar? 

Tjejers pubertala utveckling ligger inledningsvis ungefär två år före killars (Susman & 

Dorn, 2004), vilket gjorde det intressant att väga in den pubertala timingen i den 

variabelcentrerade analysen. Vi hade förväntat oss att den pubertala utvecklingen skulle ha 

större inverkan på ungdomars sexuella beteende offline än vad vi har funnit. Våra resultat 

visar endast på ett svagt (tjejer) till medelstarkt (killar) samband För att mäta den pubertala 

utvecklingen fick ungdomarna själva skatta sin mognad i relation till sina jämnåriga kamrater. 

Studier som använt detta mått (Skoog, Sorbring, Bohlin & Hallberg, under förberedelse; 

Brown & L’Engle, 2009) har misslyckats med att visa på ett samband mellan pubertal 

mognad och sexuell aktivitet. Extra intressant blir en studie av Skoog och kollegor (under 

förberedelse) där både självskattningsmåttet och pubertetsskalan PDS jämförs mot sexuella 

aktiviteter och där PDS finner ett samband där självskattningsmåttet inte gör det. Valet av 

metod för att mäta pubertetsutveckling kan vara en förklaring till varför vi inte fann det 

samband vi förväntade oss att finna. 
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Ytterligare en förklaring är att omgivningen kan ha olika förväntningar på hur tjejer 

respektive killar skall bete sig (Crawford & Pop, 2003). Tjejers sexualitet verkar påverkas 

mer av kultur, sociala situationer och sammanhang än vad det gör för killar när det gäller 

sexuella beteenden (Baumeister, 2000). Killar förväntas ta alla chanser de får till att ha sex 

medan tjejer inte skall ha lösa förbindelser utan enbart ha sex när de är förälskade och i en fast 

relation. Existensen av detta dubbla normsystem är ifrågasatt med en möjlig förklaring att det 

är en allmänt utbredd uppfattning som fortlever genom bekräftelse bias och genom att det 

dubbla normsystemet för män och kvinnor frekvent spelas upp i media (Marks & Fraley, 

2005). Oavsett om den dubbla normen existerar i verkligheten eller inte så kan det räcka att 

ungdomar uppfattar att den existerar för att påverka ungdomars upplevda frihet att utforska 

sin sexualitet.  

När det gäller sexuella aktiviteter i traditionella vardagsmiljöer (offline) fann vi främst en 

skillnad mellan åldersgrupperna, vilket vi också hade förväntat oss. Det antyder att det sker en 

utveckling från mindre intim till mer intim sexuell aktivitet och helt enligt den normativa 

utvecklingen vad gäller sexuella beteenden. Det förefaller alltså som om sexuella aktiviteter 

offline inte skiljer sig åt mellan killar och tjejer. Men när det gäller sexuella aktiviteter online 

skiljer sig gymnasiekillar ganska markant från tjejer i det att använda internet till att flörta, 

söka efter en partner, delta i sexdiskussioner, lägga ut bilder och att använda internet till att ha 

sex via webbkamera. Det här ligger i linje med resultaten från en studie gjord av Peter och 

Valkenburg (2011).  

Internet erbjuder tillgång till sexuellt explicit material på ett billigt och lättillgängligt sätt, 

vilket Lo och Wei (2005) menade kunde förklara deras resultat att ungdomar använde 

internetpornografi i större utsträckning jämfört med traditionella pornografikällor som böcker, 

tidningar och serietidningar. Vår studie visade konsumtionen av pornografi var i stort sett 

densamma för pornografi online och offline. Gymnasiekillar i årskurs 1 skiljde sig dock från 
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övriga grupper och verkade konsumera mer av det än övriga grupper, något som också ligger i 

linje med Peters och Valkenburgs studie (2011). När det gäller pornografi skiljer sig alla 

grupper från varandra och vi finner att killar i betydligt större utsträckning konsumerar 

pornografi. En tänkbar förklaring skulle kunna vara det faktum att många tjejer upplever att 

pornografi gör kvinnan till ett sexobjekt, och är därför inte tilltalande för många tjejer.  

Tjejer och killar verkar ha olika inställning till sex och det verkar även som att 

inställningen förändras under tonårstiden. De yngre tjejerna verkar beskriva kärlek som 

anledningen till att de har sex (Regan & Berscheid, 1995) medan de yngre killarna mer verkar 

beskriva en nyfikenhet och en strävan efter njutning (Frazier & Esterly, 1990). När tjejerna 

kommer in i den övre delen av tonåren och skaffat sig fler sexuella erfarenheter och ökat 

självförtroende upplever de inte längre ett behov av att rättfärdiga sitt sexuella beteende 

(Feldman, Turner & Araujo, 1999) och kan därmed bli mer fria att experimentera med sin 

sexualitet. I en amerikansk studie ombads 18- till 25-åringar uppge vid vilken ålder de hade 

genomfört en rad sexuella aktiviteter (Feldman et al., 1999). De ombads även ange vid vilken 

ålder de tyckte det var acceptabelt för ungdomar att, för första gången, utföra dessa aktiviteter 

inom ramen för ett fast förhållande och även inom ramen för en lös förbindelse. Ett spännande 

resultat som framkom var att även om ungdomarna tyckte att var och en av aktiviteterna var 

acceptabla att ägna sig åt i en yngre ålder i ett fast förhållande än i en lös förbindelse, så 

genomfördes aktiviteterna i praktiken tidigare i lösa förbindelser än i fasta förhållanden. 

Vanligen tänker man sig att kärlekskänslor och intimitet med en annan person leder ungdomar 

till att så småningom ha sex med varandra men på senare tid har det blivit allt vanligare att 

ungdomar delar en sexuell upplevelse som ett sätt att skapa intimitet (Miller & Benson, 1999). 

Detta kan stödjas av det motsägelsefulla resultat som presenterades av Feldman och kollegor 

(1999), att ungdomar har sex i yngre ålder tillsammans med en lös förbindelse än i ett seriöst 

förhållande, trots att ungdomarna själva anser att det bör vara tvärtom. 



!"#$%&''()!*+,-(-.%"/.%01.%22+,"(! 63.

I stort sett alla ungdomar (97 %) i vår studie hade tillgång till internet hemma och 55 % 

hade tillgång till internet på det egna rummet. Har man dator inne på det egna rummet 

implicerar det mindre föräldraövervakning, vilket i sin tur medför att det blir lättare att 

komma i kontakt med sidor på internet med sexuellt explicit material. Detta var även något 

som våra analyser visade gällande högstadieungdomarna. Det var betydligt fler som kommit i 

kontakt med pornografi online jämfört med offline, både bland högstadieungdomarna och 

gymnasieungdomarna. Det faktum att man kan vara anonym, att det är billigt och 

lättillgängligt underlättar att man som ungdom, ofta av nyfikenhet, söker upp sexuellt material 

(Savin-Williams & Diamond, 2009). Man behöver inte exponera sin nyfikenhet i en 

snabbköpskassa inför eventuella vänner och bekanta, utan kan surfa in anonymt på sexuellt 

explicita sidor. Enligt Savin-Williams & Diamond (2009) vill ungdomar gärna lära sig mer 

om sex och söker ofta upp webbsidor med sexuellt innehåll.  

Ett intressant fynd var att det fanns en positiv korrelation, om än svagt, mellan sexuella 

aktiviteter online och sexuella aktiviteter offline. Det är dock inte säkert att dessa sexuella 

aktiviteter står för samma sak. Det vill säga att sexuella aktiviteter online kanske står för en 

nyfikenhet och en önskan om att lära sig mer om sexualitet (Savin-Williams & Diamond, 

2004) och sexuella aktiviteter offline för den biologiska sexuella mognaden. Det faktum att så 

många ungdomar har tillgång till internet, något som vi även tidigare diskuterat, att sexuellt 

explicit material blir lättillgängligt på nätet och att det i stort sett är gratis samt anonymt kan 

bidra till att göra det odramatiskt att porrsurfa eftersom upplevelsen är att ingen kan se vad 

man håller på med. Det kan även vara en rolig aktivitet för nyfikna att göra tillsammans med 

sina kompisar. Det är säkerligen många som har gjort sina första trevande försök till sexuella 

aktiviteter online tillsammans med sina kompisar för att sedan fortsätta ensamma vid ett 

senare tillfälle. För unga idag är internet en naturlig del av vardagen. De är vana vid att delar 

av det sociala livet förflyttats till internet med Facebook, Twitter och andra sociala medier. De 



!"#$%&''()!*+,-(-.%"/.%01.%22+,"(! 66.

är också vana vid att utföra flera aktiviteter såsom att söka information, boka sina tågbiljetter 

med mera online och det är därför en naturlig fortsättning att använda internet när de vill veta 

något nytt.  

Offline sex är inte anonymt och ungdomarna riskerar ett nej eller känna att de skäms när de 

närmar sig en annan ungdom. Detta leder möjligtvis till att driften måste bli så mycket högre 

innan tröskelvärdet nås för att de skall våga ta steget. De tidigt utvecklade kan drivas av sin 

pubertala mognad och därigenom sitt sexuella driv, de mindre mogna kanske väntar tills de 

antingen mognar ikapp eller till dess att så många i omgivningen sysslar med sexuella 

aktiviteter offline att det inte längre är en uppseendeväckande företeelse. Det kan alltså vara 

så att de tidigt mogna ungdomarna hjälper till att föra utvecklingen framåt i lite snabbare 

tempo än vad som kunde skett om de ungdomar som låg senare i sin pubertala mognad 

väntade in motsvarande grad av mognad innan de agerade. 

En biologisk förklaring till skillnader i sexuellt beteende mellan tjejer och killar 

tillhandahålls av Tolman och Diamond (2001) som bland annat tillskriver skillnaden i 

mängden könshormon som en av orsakerna. De menar att mängden testosteron hos tjejer 

varierar från dag till dag men håller sig stabilt på en nivå relativt lägre än hos killar, med 

undantag av några dagar per månad då nivåerna höjs. Det är inte frågan om en svagare sexuell 

drivkraft, bara inte lika ofta. Detta ligger i linje med Wallens (1995) forskning på rhesusapor 

där honorna i dagarna runt ägglossning upplevde en kortare period av högre sexuell 

motivation. Hanarna som hade ständigt högre nivåer uppvisade även en generell högre sexuell 

motivation.    

Vi hade som mål att få ökad kunskap om ungdomars sexualitet i Sverige då mycket av den 

litteratur som skrivits handlar om utländska förhållanden. Edgardh (2002b) menar att vi i 

Sverige har en mer tillåtande attityd gentemot sex. I vår studie hade 80,2 % erfarenhet av 

någon sexuell aktivitet offline i årskurs 7. Larsson och Svedin (2002) genomförde en 
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retrospektiv studie där det framkom att 88 % hade haft någon form av sexuell aktivitet innan 

de fyllt 13 år. När det gäller att ha haft sex skiljde sig våra studier åt. Deras resultat var 

markant lägre än våra, men de hade å andra sidan studerat 11-12 åringar och vi börjar med 13 

åringar. Det är intressant att se att den sexuella utvecklingen vad gäller att ha sex verkar ta fart 

i skiftet mellan mellanstadiet och högstadiet. Detta är viktigt att känna till då man utformar 

preventionsprogram och när i tid de passar bäst att erbjudas. Det finns uppgifter om att en 

tredjedel av svenska ungdomar har haft sex innan de slutar högstadiet och två tredjedelar 

innan de går ut gymnasiet (Forsberg, 2006), vilket verkar ligga i linje med våra resultat. Enligt 

Häggström-Nordin, Hansson och Tydén (2002) ligger medelåldern för sexualdebut i Sverige 

på 15 år. Feldman och kollegor (1999) menar att tjejer och killar börjar att ha sex ungefär 

samtidigt, vilket det också är i vår studie procentuellt sett. I vår studie har få haft sex i årskurs 

7, några fler i årskurs 8 och när de kommer till årskurs 1 har drygt hälften haft sex. Eftersom 

vi saknar insamlade data för årskurs 9 är det svårt att uttala sig om när den stora ”spurten” 

sätter in. 

Vår studie skiljer sig från andra svenska studier vad gäller frågor om erfarenhet av sexuella 

aktiviteter online. Det är ett relativt nytt och outforskat ämnesområde, vilket har aktualiserats 

av den stora genomslagskraft som internet har haft de senaste två decennierna.  

Till skillnad från många andra svenska studier följer vår studie två kohorter över två års 

tid, vilket ger möjlighet att även uttala sig om kausalitet.  

Styrkor 

Ungdomarna som ingick i studien är rekryterade via skolan och svarade på enkäten under 

skoltid vilket bidrar till att minska bortfallet. Genom att ungdomarna besvarade datoriserade 

enkäter har risken för inmatningsfel, enskilda uteblivna svar och sammanblandade enkäter 

minimerats. Gruppen ungdomar kan anses representera ett tvärsnitt av befolkningen som 
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besvarade retrospektiva och samtida frågor om beteenden som skett relativt nyligen vilket 

leder till att deras svar bör kunna generaliseras till den större andelen ungdomar. 

De analytiska metoder som användes är allmänt vedertagna och hänsyn har tagits till 

deltagarnas icke-normalfördelade spridning av svar.  

Ytterligare en styrka är att vi har ett differentierat mått på sexuella aktiviteter i båda 

kontexterna (online respektive offline). Vi har data på flera olika typer av sexuella aktiviteter 

vilket är en styrka då det ger en nyanserad bild av ungdomars sexuella aktiviteter både online 

och offline.  

Begränsningar 

En begränsning i vårt material är att våra data enbart består av ungdomar som faktiskt går i 

skolan. Skulle det se annorlunda ut om man även tagit med ungdomar som valt att hoppa av 

gymnasiet? Vår bedömning är att det inte borde spela någon roll eftersom Individuella 

programmet finns representerat i studien, där de ungdomar som inte skulle ha gått ett 

nationellt program fångas upp. I en studie gjord av de Graaf, Vanwesenbeeck, Meijer, 

Woertman och Meeus (2009) framkom att ungdomar med en lägre utbildningsgrad i mindre 

utsträckning följde det traditionella utvecklingsmönstret, något som författarna tillskrev färre 

valmöjligheter och begränsningar i exekutiv förmåga att ha kontroll över tidiga sexuella 

erfarenheter.  

Ytterligare en begränsning skulle kunna vara att eftersom enkäterna besvarats av 

ungdomarna själva kan svaren spegla ett visst mått av social önskvärdhet, vilket är viktigt att 

ta i beaktande. En del ungdomar kanske inte vill uppge i vilken utsträckning de porrsurfar 

alternativt att man gärna vill överdriva sina sexuella erfarenheter vilket skulle minska den 

interna och externa validiteten. Det skulle i så fall kunna innebära att våra data inte riktigt ger 

en realistisk bild av verkligheten. Ungdomarna ges heller inte möjlighet att svara på om deras 

sexuella erfarenheter har skett genom samtycke, eller varit påtvingade vilket skulle kunna 
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påverka de slutsatser som dras om ungdomars naturliga sexuella utveckling då 13 procent i en 

tidigare svensk studie uppgav att de tvingats till sexuell aktivitet av ett annat jämnårigt barn. 

Flickor i högre utsträckning än pojkar (Larsson & Svedin, 2002).   

Vi har ett relativt stort bortfall i gymnasiekohorten vid andra mättillfället, vilket också 

påverkat våra resultat. I tabell 1 framkommer det att det skett ett skevt bortfall där det är en 

större andel erfarna ungdomar som inte besvarat enkäten en andra gång, vilket påverkar 

utkomsterna av våra analyser. En utveckling som skett mellan år 1 och år 2 riskerar därmed 

att inte få full genomslagskraft i analyserna.  

Det har saknats en tydlig definition av vad olika sexuella aktiviteter innebär, detta gäller 

främst frågan om att ha haft sex. Ordningen på frågorna implicerar ett avancemang från 

mindre till mer avancerade sexuella erfarenheter vilket gärna leder tankarna i riktning mot att 

sex enbart innebär erfarenhet av en penetration. Det är möjligen inte enbart den typ av 

aktivitet som ungdomar idag definierar som sex. Detta område skulle behövas undersökas 

närmare för att, på ett tydligare sätt, formulera frågor kring sex.   

Implikationer för framtiden 

Denna studie har gett ett bidrag till kunskapen om svenska ungdomars sexuella 

aktivitetsmönster både online och offline genom att ungdomars sexuella aktiviteter i dessa två 

kontexter har studerats och jämförts. Att ha kunskap om detta är viktigt vid utformandet av 

preventiva åtgärder riktade både till föräldrar och ungdomar och veta när i tid de bör erbjudas 

och vad de risker och möjligheter som den nya arenan erbjuder.  

Det är viktigt för vuxna i ungdomars närhet att känna till hur ungdomars sexuella 

aktivitetsmönster ser ut och på vilket sätt det ökade användandet av internet även medför att 

man lättare exponeras för sexuellt explicit material, något som en del ungdomar inte är redo 

för och som också kan medföra att många grubblar över huruvida det de ser är realistiskt eller 
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inte då ungdomar är mindre erfarna och kan ha svårare än vuxna att avgöra graden av realism 

(Huston, Wartella & Donnerstein, 1998). 

Framtida forskning 

Vi ville med vår studie bidra till kunskapen om svenska ungdomars sexuella beteende och 

en viktig del som återstår att ta reda på är hur det ser ut bland svenska ungdomar med 

utländsk härkomst. I Forsberg (2009) beskrivs att ungdomar med en annan kulturell bakgrund 

drar upp medelåldern för sexualdebuterande bland svenska ungdomar, men det vore även 

intressant att se om och i så fall hur de specifika sexuella beteendena både online och offline 

skiljer sig åt. 

Det är också viktigt att studera ungdomar med en annan sexuell identitet än den 

heterosexuella och lyfta fram sexuella aktiviteter i relation till sexuella minoriteter, för att 

studera om den sexuella utvecklingen följer likartade mönster för homo- som heterosexuella 

ungdomar för att kunna tillgodose även homosexuella ungdomars behov av adekvat 

information. 

Framtida forskning skulle kunna samla in data på liknande sätt som denna studie gjort 

eftersom det ger en god inkludering av ungdomar ur olika samhällsgrupper, men använda sig 

av de mer nyanserade måtten som finns tillgängliga i databasen. Vi dikotomiserade många av 

svarsalternativen så att det antingen blev ett ja eller ett nej. Variationen inom svarsalternativet 

ja kommer inte fram ordentligt på detta sätt, vilket är viktigt att betona. Det var ursprungligen 

fyra svarsalternativ av varierande frekvens för ett jakande svar.  

Mer forskning behövs inom området kring olika definitioner av sexuella aktiviteter, vilket 

är ett område som, oss veterligen, inte forskats så mycket på tidigare. Detta för att kunna 

utforma enkäter som fångar in det beteende hos ungdomar som man önskar undersöka 

närmare.  
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Slutsatser 

Denna studie har gett värdefull information om ungdomars sexuella beteenden och 

framförallt visat att det är ett komplext område, vilket inte minst visas av de varierande 

resultaten för de olika analyserna. Vi har sett att det frekvensmässigt är en skillnad när det 

gäller killars och tjejers sexuella beteenden både online och offline, men inte när det gäller 

samband mellan olika former av ungdomssexualitet, det vill säga sexuella aktiviteter on- och 

offline samt pubertal mognad, där vi inte finner någon signifikant skillnad. Mönsteranalysen 

visade att sexuella beteenden mellan killar och tjejer inte skiljer sig åt nämnvärt. Det 

förefaller därför som att killars och tjejers sexuella beteenden generellt liknar varandras och 

att det snarare är enstaka sexuella beteenden, som exempelvis att titta på pornografiska filmer 

och bilder, som skiljer tjejer och killar åt. Vidare har vi funnit skillnader mellan unga 

(högstadiet) och äldre (gymnasiet) ungdomar, vilket indikerar att det sker en utveckling som 

är helt i enlighet med vad man tänker sig om ungdomars utveckling till sexuella individer, där 

man börjar med ”lättare” former av sexuella aktiviteter och avancerar successivt. På vilket sätt 

skiljer sig svenska ungdomar åt från andra ungdomar? Egentligen inte på något vis, vilket är 

värdefull kunskap. Svenska ungdomar ägnar sig i högre grad åt sexuella aktiviteter offline 

jämfört med online. Detta gör att vi spekulerar i ifall det kan vara så att de sexuella 

aktiviteterna on- och offline står för olika saker i ungdomars sexuella beteende. Står 

onlinebeteendena för en nyfikenhet som tidigare, före internetrevoultionen, var svårare att 

tillfedsställa? Offlinebeteendena, det vill säga de sexuella beteendena som ungdomarna ägnar 

sig åt i traditionella vardagsmiljöer, är kanske mer kopplade till könsmognaden i samband 

med den pubertala utvecklingen.  
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