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Abstract 
 
The purpose of this essay is, using discourse analysis, to define how the Swedish society sees 
sexuality and how this is conveyed to young people.  The questions at issue are; How is the 
term sexuality defined and delimited? How are the young people described in relation to 
sexuality? Are young people ascribed to different needs and qualities in relation to sexuality 
depending on their gender?  
There is previously a lot of research with great multitude about the sexuality of the youth. The 
research methods vary but text analysis within the subject area is unusual. The material used 
in this discourse analysis have been published by normative public institutions. The text 
material have been worked up with discourse analysis as a tool to show the picture conveyed 
by the discourse about sexuality in relation to the youth. To get a second perspective on the 
analysis gender theory has been used, as well as comparisons with earlier research. The 
results of the study show that sexuality is a disputed and ambiguous conception. Information 
also has a central part regarding young people and sexuality and the way that it is necessary 
for young people differs depending on gender. 
 
 
Key words: the youth, sexuality, information, social outlook, gender differences, discourse 
analysis 
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Inledning 
Frågor kring sexualitet har som inget annat ämne väckt oro, moralpanik och revolution i olika 
samhällen och i olika tider. Få ämnen har skapat samma ständiga flöde av regler för individen 
att förhålla sig till. I vårt samhälle är sexualitet ett omdiskuterat och välanvänt begrepp som 
medför både positiva och negativa associationer.  
 
Enligt världshälsoorganisationen (WHO) är rätten till en egen sexualitet och sexuellt 
välbefinnande grundläggande för alla människor och påverkar även vår allmänna hälsa. 
Begreppet sexualitet kan innefatta många olika dimensioner. Tydligaste exemplet på detta är 
kanske detta citat: WHO ”...slår fast att sexualitet är centralt för människan och hennes 
identitet, något som följer oss hela livet. I synen på sexualitet innefattas både biologiskt och 
socialt kön, sexuell orientering, lust, intimitet och fortplantning. Vidare betonas att sexualitet 
handlar om mer än praktik. Sexualitet uttrycks genom tankar, fantasi, relationer, värderingar 
mm” (I Heberlein, 2004, s.40-41).  
 
Det svenska samhället uppfattas generellt som öppet kring sexualitet, både av sig självt och av 
omvärlden. Vi har en folkbildande tradition kring ämnet som i dag handlar om mer än 
prevention, både unga och gamla uppmuntras att bejaka sin sexualitet. Sexualitet är förknippat 
med lust och media förser oss ständigt med råd för hur vi ska uppnå den ultimata njutningen. 
Sexualiteten besitter också krafter som vi måste skydda oss ifrån. Exempelvis sexuellt tvång, 
som framför allt kvinnor och barn kan utsättas för och som både samhälle och individ måste 
ha i åtanke. Även den frivilliga sexuella förbindelsen kan medföra oönskade följder i form av 
sjukdomar och oönskade graviditeter. Genom sin sexualitet riskerar individen också att dra på 
sig omgivningens ogillande. Den öppna syn som finns i samhället där individen uppmuntras 
att bejaka sin sexualitet är i sig normativ och medför självklara begränsningar för individen. 
 
Ungdom som begrepp uppkom i Europa under sent 1700-tal, men det var först vid sekelskiftet 
1800 som ungdomars beteende oroade på ett sätt så att det betraktades som ett socialt problem 
och vuxengenerationen började se ungdomsperioden som problemfylld. En mängd andra 
begrepp började förknippas med ungdomar, exempelvis våld, huliganism, gatuhängande och 
förvildning, vilket ledde till att begreppet ungdomsproblem började användas. Synonymer till 
ungdomsproblem var ”problem med det uppväxande släktet” och ”ungdomens förvildning”. 
Under tidigt 1900-tal var det ligapojkarna och ligaflickorna som oroade myndigheterna 
genom att störa samhällsordningen. Denna oro följdes av en kampanj mot ”smutslitteraturen” 
som påstods kunna leda till ökad brottslighet och försämrad rättskänsla. Första världskriget 
förde med sig att normer och värderingar löstes upp, vilket ansågs leda till förflackning och 
ökad brottslighet bland de yngre medborgarna. Under 1920-talet var jazzen det stora 
orosmomentet. 1930-talet färgades av stor arbetslöshet bland ungdomar, vilket i sin tur, om 
farhågorna besannades kunde leda till kriminalitet och nazistiska tendenser. Under 1940-talet 
var det dansbanorna och det som försegick bland ungdomar där som oroade den vuxna 
generationen. 1950-talet var raggarnas tid, andra faktorer som bekymrade var ökat missbruk 
samt höjd materiell standard, vilket skulle kunna leda till bristande kultur och moral. 1960-70-
talens stora ungdomsproblem var narkotikan, gängbildningar och olämpliga miljöer som unga 
vistades i samt kommersialismens konsekvenser. 1980-90-talen präglades av rädsla för 
ungdomens förfall på grund av den höga arbetslösheten inom gruppen, nynazistiska tendenser, 
videovåldet och ravekulturen. Problem förknippade med ungdomsgenerationen utformas i en 
spänning mellan kulturella och ekonomiska förhållanden och olika politiska och sociala 
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institutioner, men också genom barns och ungdomars handlande och experternas och 
föräldragenerationens uppfattning om ungdomarnas moral och behov (Swärd, 2000, s.58-59).  
 
För att ungdomar ska kunna tillägna sig den kunskap som är nödvändig för att kunna upptäcka 
sin sexualitet och i längden nå ett sexuellt välbefinnande, spelar upplysning kring relationer 
och prevention en avgörande roll (RFSU, 2004, Ohlsson, 1994). Sverige var det första land i 
världen som lagstiftade om att sex- och samlevnadsundervisning skulle ingå i skolans 
läroplan. Beslutet fattades utifrån principen att attityder främst förändras genom upplysning 
och kunskap (Andersson-Ellström, 1996). Tanken om att upplysa ungdomar om sexualitet har 
dock funnits mycket längre än så. I början på 1900-talet skedde upplysningsarbetet främst 
efter privata initiativ och genomfördes ofta av kvinnliga läkare. På 1920-talet fick elever på 
flickskolorna i landet undervisning i så kallad sexualhygien. Syftet var att varna för tidig 
sexuell debut samt att ge kunskap om befruktning och sexuellt överförbara sjukdomar, men 
också varnas för männens sexuella drift. Pojkar fick inte ta del av liknande undervisning med 
förklaringen att man inte ville ”väcka den björn om sover” (Bäckman, 2003, s.53).  
  
1933 bildades RFSU och förbundet var en av de aktörer som tydligast stred för att 
sexualundervisning skulle införas i skolorna. Under 1940-talet började en del skolor i landet 
att ge undervisning i ämnet och 1955 blev den alltså lagstadgad. Bakom lagstiftningen låg 
som tidigare nämnts, en tanke om att beteende går att påverka och förändra genom kunskap, 
men också att med hjälp av skolan förmedla den ”rätta” sexualiteten (Bäckman, 2003, ss.53-
55). Två argument som förts fram i samband med lagstiftningens tillkomst var den obildade 
medborgarens behov av upplysning samt en idé om att staten måste agera som motvikt mot 
marknadens kommersialism. Anledningen till att skolan skulle ge ungdomarna denna kunskap 
var att deras föräldrar ansågs oförmögna att göra det. Den del av befolkningen som var under 
uppväxt sågs som en målgrupp då det gällde folkhälsoarbete och därför blev skolans roll som 
en resurs i detta arbete central. Tanken var att, baserat på vetenskap visa på vad som var ett 
lämpligt respektive ett olämpligt beteende inom området. Fram till 1970-talet var 
undervisningsformen förmedlande med läraren som sändare och eleverna som mottagare, 
därefter övergick formen till att bli allt mer dialogbaserad (Bäckman, 2003, s.58-59).  
 
I Sverige har Ungdomsmottagningarna sedan 1970-talet spelat en viktig roll för synen på 
ungdomars sexualitet. Till en början var föräldrar och styrande politiker kritiska då man 
tyckte att upplysning om sex och samlevnad uppmuntrade ungdomar till sexuella kontakter. 
Dessa tveksamheter försvann med tiden då det visade sig att mottagningen fyllde ett tomrum 
för ungdomarna. Först ägnade sig mottagningarna främst åt graviditetsprevention och att få 
samhället att ändra sin syn på ungdomars sexualitet (Andersson, 2003). Under åttiotalet 
förändrades förutsättningarna i och med upptäckten av HIV/AIDS och preventionen av 
sexuellt överförbara sjukdomar (STI) hamnade högt upp på dagordningen. Idag är många 
ungdomars första egna kontakt med en hjälpgivande inrättning kontakten med 
ungdomsmottagningen. FSUM (Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar) menar att 
utvecklingen av en sexualitet är en del av ungdomars identitetsutveckling mot vuxenlivet 
(2005). 
 
Överföringen av normer kring sexualitet är centrerad till ungdomsåren, då individen anses 
vara extra formbar och skapar en egen identitet. Ungdomarna utgör en grupp som aldrig 
lyckas hålla sig på mattan eller uppföra sig som sig bör, utifrån rådande normer. Vuxna har 
alltid diskuterat ungdomens förfall och försökt föra in dem på rätt spår, det vill säga de 
vuxnas. Detta gäller också frågor som rör sexualitet och det är det vi studerat i denna uppsats.  
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Syfte och frågeställning  
Samhällets attityd till sexualitet påverkar i det långa loppet den enskilde individens 
förhållningssätt till sexualitet. Vi är intresserade av att studera hur denna påverkan gestaltar 
sig när den riktas mot ungdomar. Vi vill framför allt ringa in den attityd som vårt samhälle 
strävar efter att förmedla kring ungdomars sexualitet i allmänhet. Normskapande institutioners 
uppgift är att formulera de mål som samhället bör leva upp till. Dessa formuleringar har en 
grundläggande betydelse för den attityd till ungdomars sexualitet som sprids i resten av 
samhället. Därför tycker vi att bilden av den generella ungdomens sexualitet går att finna hos 
dessa institutioner. 
 
Vad upptar utrymme då samhället definierar ungdomars sexualitet och behov av att uttrycka 
denna? Vi upplever att människors egenskaper och behov definieras utifrån vilken 
könstillhörighet de har och att detta kanske är som tydligast när man talar om sexualitet. Om 
det är så, på vilket sätt definieras dessa olikheter? 
 
Vårt syfte med uppsatsen är att ringa in hur samhället ser på sexualitet och hur normskapande 
institutioner försöker förmedla denna bild till ungdomar.  
Frågeställningarna är:  

- hur definieras och avgränsas begreppet sexualitet? 
- hur beskrivs ungdomsgruppen i förhållande till sexualitet? 
- tillskrivs ungdomar olika behov och egenskaper i förhållande till sin sexualitet 

beroende på könstillhörighet? 
 
 

Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är indelad i sex kapitel. Det första har redan presenterats. I det följande kapitlet 
kommer vi att presentera forskningsfältet samt några viktiga studier inom ämnet. Tillsammans 
utgör dessa den samhälleliga kontext som vår studie springer ur. I kapitel tre kommer vi att 
presentera de teorier som vi har använt oss av, diskursanalys och genusteori. Det fjärde 
kapitlet utgör en redovisning av vår metod där vi bland annat redogör för materialsökning, 
urval, analysverktyg samt bearbetning av material. I det femte kapitlet har vi slagit samman 
resultat och analys, först redovisar vi vår diskursanalys och därefter diskuterar vi den utifrån 
genusteori samt tidigare forskning. I det avslutande kapitlet kommer vi först ge en 
sammanfattning av uppsatsen, sedan kommer vi att diskutera vårt resultat och avslutningsvis 
ge förslag på vidare forskningsfrågor. 
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Tidigare forskning 
Det finns många studier gjorda inom ämnet sexualitet och i synnerlighet i Sverige finns ett 
intresse för att forska kring ämnet. Folkhälsoinstitutet gjorde 2005 en sammanställning av den 
forskning som gjorts kring ungdomars sexualitet, resultatet är en översikt med sammanlagt 88 
referenser från 1951 till 2005 (Forsberg, 2006).  

Sammanfattning av forskningsfältet i Sverige 
Under vår studie av tidigare forskning har vi märkt att ungdomars sexualitet är ett ämne som 
studerats utifrån en mängd olika perspektiv och att det går att se trender i de forskningsfrågor 
som har ställts. Grovt kan forskningen delas in efter tre olika vetenskapliga discipliner:  
 
Den medicinska forskningen har framför allt inriktats på användning av preventivmedel samt 
förekomst av sexuellt överförbara sjukdomar (STI). (t ex, Edgardh, 1992, och Andersson-
Ellström, 1996). 
 
Den sociologiska forskningen inriktar sig främst på sexualitet som en del av ungdomens 
identitet och jämförelser av hur genus, klass och etnicitet kan påverka ungdomars syn på sex 
och samlevnad. (t ex, Hammarén & Johansson, 2002, och Lundgren & Sörensdotter, 2004). 
 
Den forskning som har utförts på institutioner för socialt arbete och fältforskning inom 
samma område tenderar att vara mer specifika i sitt urval och mer djupgående och har inte 
avsikt att vara generaliserande. Eftersom socialt arbete är tvärvetenskapligt med stora inslag 
av sociologi utgår även en stor del av denna forskning från sociologisk teori. (t ex, Henriksson 
& Lundahl, 1993 och Nilsson, 1999). Dessa institutioner producerar också många C – och D-
uppsatser inom ämnet ( t ex, Kull & Wiik, 2005 och Pfannenstill, 2006).  
 
Vi har märkt att forskningens problemformuleringar förändrats över tid. Under 40- och 50- 
talen handlade det mycket om moralfrågor. 1980-talets forskning präglades av rädslan för 
HIV/AIDS, därför forskade man då främst kring prevention. Dagens forskning intresserar sig 
för genusfrågor, samkönade relationer och det mångkulturella perspektivet. 

Tre befolkningsstudier 
I Sverige har det under 1900-talet genomförts tre befolkningsbaserade studier där fokus har 
varit människors sexuella erfarenheter. Den första, Om sexuallivet i Sverige, utfördes 1969 
och var en statlig offentlig utredning. Den andra, Sex i Sverige, om sexuallivet i Sverige 1996 
är dels en uppföljning av den tidigare undersökningen, men innehåller också en del nya frågor 
som har blivit aktuella sedan dess. Materialet som dessa två är baserade på är hämtat från 
nästan samtliga vuxna åldersgrupper. Den första har ålderskategorierna mellan 18 och 60 år, 
den andra 18-74 år. Den tredje undersökning, SAM 73/90 är helt inriktad på ungdomar. Den 
genomfördes 1990 på uppdrag av Skolöverstyrelsen och är baserad på cirka två tusen 
ungdomar födda 1973. I Sverige är den unik i sitt slag och finns redovisad i tre olika skrifter 
av skolläkare Karin Edgardh (Forsberg, 2006, s.26-27). 

Tre forskare inom ämnet 
Vi har valt att närmare presentera forskning av Helmius, Foucault och Giddens. Gemensamt 
för dessa verk är att de studerar individens sexualitet i relation till samhälleliga kontexter i 
västvärlden.  
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Mogen för sex?! 
Helmius forskning kring ungdomars sexualitet från 1990 är väl refererad till i övrig svensk 
litteratur inom ämnet som vi har tagit del av. Helmius försöker teckna en bred bild av den 
sexuella verklighet, bestående av sociala konstruktioner, som ungdomar socialiseras in i. 
Studien har ett sociologiskt perspektiv och dess syfte är att belysa vilka villkor som finns i 
Sverige för unga människors socio-sexuella utveckling och fostran till sexuella varelser. 
Författaren menar att ”varhelst två människor är tillsammans sexuellt, är samhället med som 
tredje part (s.6)”. Studiens fokus ligger på att belysa ungdomstidens sexuella socialisation 
som ett dilemma mellan vuxenvärlden och ungdomsgruppen och därför väljer författaren att 
se på ungdomsgruppen som en helhet (utan könsperspektiv) och avgränsning görs runt 
heterosexualitet.  Trots att denna forskning är nästan tjugo år gammal tycker vi att den är 
relevant för vårt arbete då Helmius utgångspunkter i månt och mycket stämmer överens med 
de i detta arbete och att det från hennes studie går att dra flera paralleller till vår egen.  
 
Vuxengenerationen har alltid haft problem med tidens ungdom. Ur ett vuxenperspektiv beter 
sig ungdomar ofta felaktig och detta förklaras med att de är omogna. De förstår helt enkelt 
inte sitt eget bästa. Därför behöver de unga skyddas från faror och ledas in på rätt vägar av de 
vuxna. Synen på vad som är rätt beteende är under ständig förändring i samhället men synen 
på ungdomsgenerationen är konstant. Föreställningen om de ungas omognad avspeglas också 
i hur vuxna ser på ungdomssexualitet. Även i dessa frågor agerar de unga ansvarslöst om de 
lämnas på egen hand och behöver därför de vuxnas hjälp (Helmius, 1990, s.2).  
 
I dagens svenska samhälle råder en öppen syn på sexualitet och det är inte längre tabubelagt 
att tala om frågor som rör sexualitet. Även ungdomar tillskrivs en egen sexualitet som de 
tillåts att uttrycka. Men de får inte uttrycka den hur som helst. Sexualiteten legitimeras enbart 
om ungdomarna agerar som sexuella varelser i enlighet med samhällets förväntningar. Genom 
sexualupplysning kan vuxenvärlden bekräfta och förmedla samhällets rådande normer kring 
sexualitet och på så sätt påverka ungdomarnas sexuella beteende i rätt riktning. 
Vuxenvärldens inblandning i ungdomars sexuella liv möjliggörs av den öppna syn på 
sexuallupplysning som är rådande i vårt samhälle (Helmius, 1990, s.3).  
 
Sexualiteten ses i denna studie som en social konstruktion. Människan har fysiologiska 
förutsättningar att uppleva sexuell lust. Dessa förutsättningar för sexuella upplevelser är dock 
inte kopplade till några speciella värden. Föreställningar om när, var, hur, varför och med vem 
sexualiteten ska uttryckas är kulturellt bestämt och varierar mellan olika samhällen och olika 
tider. Ramar för den sexualitet som legitimeras av omgivningen anpassas och formas utifrån 
vilka behov som finns under en speciell tid i ett visst samhälle. I dagens samhälle dominerar 
föreställningar om sexualitet förknippade med kärlek, intimitet och närhet i den privata 
tvåsamheten (Helmius, 1990, s.5).  
 
Kärleksideologin  
Den syn som samhället har på sexualitet som ett utryck för kärlek, gemenskap och ömhet 
kallar Helmius för kärleksideologi. I och med tillgången till effektiva preventivmedel 
förknippas sexualiteten inte lika starkt med reproduktion som under tidigare århundraden. 
Sexuellt experimenterande utan samtidigt barnavlande och försörjningsansvar har blivit 
tillgängligt för unga människor av båda könen. Samhället präglas idag av kärleksideologin där 
sex är ett uttryck för kärlek och sex legitimeras om det sker i en kärleksrelation. Dagens 
ungdomar växer upp i ett kärleksideologiskt samhälle där samlag inom en på kärlek grundad 
parrelation anses vara naturligt. Genom kärleken och parrelationen lever vi våra liv på ett 
önskvärt sätt. Kärleksideologin rymmer många förväntningar - trygghet och spänning, 
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självförverkligande och ömsesidighet, romantisk kärlek och gränsöverskridande passion, 
sexuell överensstämmelse och sexuell variation och förnyelse – inom ramen för monogam 
tvåsamhet. Sexualiteten kontrolleras och tämjs med hjälp av kärleksideologin. Människors 
sexuella handlande bedöms olika om det sker för kärleks skull än då det sker för nyfikenhets 
skull, för njutnings skull eller för pengars skull (Helmius, 1990, s.90-97).   
 
Mognad 
Tidigare sanktionerade samhället sexualiteten enbart inom äktenskapet. Idag, då äktenskapets 
roll är uträknad, används mognad för att kontrollera sexualiteten. För att tillåtas uttrycka sin 
sexualitet ska individen genom sin ålder ha uppnått mognad. Denna mognad kan sägas vara 
dagens samhälles främsta kontrollinstrument för ungdomens sexualitet. Vuxenvärlden kopplar 
samman ”för tidig” sexualitet med de risker som sexuell aktivitet medför (oönskade 
graviditeter, könssjukdomar m.m.). Det är tillåtet för individen att uttrycka sexualiteten i 
”rätt” ålder, då individen är mogen för detta. Då individen är mogen att ta ansvar över sin 
sexualitet minimeras även riskerna med den. Var gränsen går mellan ”för tidigt” och mogen är 
dock otydligt och det finns inga exakta definitioner av dessa begrepp. Mognaden avgörs 
varken utifrån hur långt individen har kommit i sin sociala- eller fysiska utveckling. Har 
ungdomen inte uppnått mognad kan han eller hon drabbas av djupa emotionella skador av att 
ha samlag ”för tidigt”. Mognaden ska skydda den unge mot detta och hjälpa henne eller 
honom att hantera sin sexualitet på ett moget sätt och ta rationella beslut. Mognaden kopplas 
samman med kärleksideologin. Det rationella sätt som den unga ska vara mogen att hantera 
sin sexualitet på ska ske inom ramen för kärleksideologin. Mogen är man då man förstår att 
uttrycka sin sexualitet inom ramen för kärlek (Helmius, 1990, s.97-112). 

Sexualitetens historia 
I denna forskning kartlägger Foucault sexualitetens diskurs ur ett historiskt perspektiv. Det 
finns i dagens västerländska samhälle en utbredd uppfattning om att vårt kön och vår 
sexualitet är förtryckt. Föreställningen om ”den förtryckta sexualiteten” är en del av 
sexualitetens diskurs och samspelar på så sätt med ”det förtryckande”. Under de senaste 
århundradena har sexualitetens diskurs ökat både i kvantitativ omfattning och genom att 
innehållet har breddats. Ett centralt tema i diskursen kring sexualitet är ”bekännelsen”. Den 
struktur av makt och vetenskap som styr diskursen har utvecklat en kultur där människan har 
blivit ”skyldig” att bekänna allt om sin sexualitet och åtrå. Ur bekännelsen springer den 
kunskap vi numer har om människans sexualitet och detta breddar sexualitetens diskurs. I 
diskursen inkluderas vetenskaper som biologi, medicin, psykiatri, psykologi, pedagogik och 
politik med flera. Distinktioner mellan vad som anses vara normal/onormal, sjuk/frisk och 
tillåtet/förbjudet sexualitet har utkristalliserats och förfinats. Då kunskapen om sexualiteten 
ökat och diskursen breddats har även maktens kontrollverktyg förfinats vilket leder till att 
människans sexualitet kontrolleras mer och mer (Foucault, 2002, s.15-17). Foucaults slutsats 
är: ”…den enda möjliga frigörelsen blir njutningens frigörelse från sexualitetens regim och 
sexuella identiteter.” (Foucault, 2002, s.17) 

Intimitetens omvandling 
Sociologen Antony Giddens har diskuterat förändringar i nära relationer i västvärlden. 
Giddens använder sig av några nyckelbegrepp för att teoretisera kring förändringar i nära 
relationer såsom; romantisk kärlek, den rena relationen och den sammanflödande kärleken 
samt den plastiska sexualiteten. 
 
Enligt Giddens har föreställningen om ”den romantiska kärleken” vuxit fram sedan mitten av 
1700-talet. Den romantiska kärleken handlar om självförverkligande. Genom en relation med 
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en för en själv rätt person blir man hel som människa. Det har framför allt varit en kvinnlig 
föreställning då kvinnor i större utsträckning självförverkligats genom relationen då de haft 
ansvar över hem och relationer i familjen. Mannens självförverkligande har skett utanför 
hemmet i yrkeslivet (I Bogren, 2001, s.18-19). 
 
Tidigare har kärlek främst förknippats med sexualitet inom äktenskapets ram men i dagens 
samhälle förknippas kärlek med sexualitet inom ramen för ”den rena relationen”. Den rena 
relationen vilar på att båda parter frivilligt etablerar en relation med varandra som varar så 
länge båda parter får ut tillfredsställelse av denna (Giddens, 1995, s.58). Giddens menar att i 
denna relation är varje part beredd att öppna och blotta sig själv för den andre och ge den 
andre ovillkorslös sexuell tillfredställelse, detta kallas för ”den sammanflödande kärleken”. 
Tidigare var idealet att hitta den speciella personen medan fokus nu ligger på att hitta den 
speciella relationen. Den rena relationen och den sammanflödande kärleken existerar inte, 
som den tidigare nämnda romantiska kärleken, i relation till vare sig heterosexualitet eller 
monogami (I Bogren, 2001, s.20).  
 
Framväxten av den rena relationen är sammanvävt med framväxten av den ”plastiska 
sexualiteten” dvs. att sexualiteten befriats från fortplantningens behov genom utbredningen av 
modern födelsekontroll och fortplantningstecknologi. Den plastiska sexualiteten kan formas 
som vilket personlighetsdrag som helst och betraktas som en integrerad del av en individs 
identitet. Den plastiska sexualiteten innebär en slutgiltig befrielse av sexualiteten och en ny 
öppenhet för olika former av sexualitet (Giddens, 1995, s.10).  
 
Framväxten av den rena relationen, den sammanflödande kärleken och den plastiska 
sexualiteten menar Giddens har inneburit en demokratisering på alla plan av den intima 
sfären, då denna numer kännetecknas av större jämlikhet och öppenhet för olika sexuella 
beteenden (I Bogren, 2001, s.21). 
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Teori 
Detta kapitel innehåller redogörelser för de teorier som ligger till grund för vår forskning. 
Dessa är diskursanalys med betoning på diskursteori samt genusteori. 

Diskursanalys  
Diskursanalysen är både en textanalytisk metod och en teori om samhället. Genom att sätta 
språket i fokus studerar man i en diskursanalys olika samhällsfenomen. Inom diskursanalysen 
finns flera olika inriktningar. 

Vad är en diskurs?  
Gemensamt för de olika inriktningarna inom diskursanalysen är att de är ”systematiska studier 
av diskurser” (Bergström & Boreus, 2000, s.223). Termen diskurs har beroende på om man 
väljer att anamma ett snävt eller ett vitt perspektiv olika innebörder. Man kan se en diskurs 
som en text och interaktionen mellan textens avsändare och mottagare, det är en snäv 
distinktion. Man kan också se en diskurs ur ett tredimensionellt perspektiv där man skiljer på 
text, diskursiv praktik (hur texten produceras, distribueras och konsumeras) samt social 
praktik (den kontext som finns utanför texten). Det är en vid distinktion. Diskursen omfång 
bestäms av hur många och vilka dimensioner som används i en undersökning (Bergström & 
Boreus, 2000, s.223-224). 

Diskursanalysen kan delas in i fem vetenskapsfilosofiska 
utgångspunkter: 

- Språket är inte neutralt, det skapas i en social kontext och att använda språket är en 
social aktivitet. Det finns ingen sann verklighet som språket representerar. När vi 
använder språket så formar och omformar vi vår verklighet och sociala kontext. 
Språket är grunden för både vad vi tänker och gör. Vi kan inte diskutera 
samhällsfenomen om vi inte har tillgång till språkliga begrepp för att beskriva dessa 
och vi kan inte heller utföra sociala handlingar som inte kan beskrivas i språket. 
Genom språket skapas hela vår bild av vår omvärld och oss själva. Diskursanalysen 
menar att det finns en maktfaktor i att hantera språket, att skapa de tolkningar som blir 
grundläggande för både vad vi tänker och gör (Bergström & Boreus, 2000, s.234-235).  

 
- Diskursanalysen är inriktad på både vad som sägs och vad som görs, att det inte görs 

någon åtskillnad dem emellan. Då vi tänker på ett begrepp, exempelvis bil, inbegriper 
vi inte bara själva föremålet utan även vad vi kan göra med det, exempelvis köra bilen. 
I diskurser legitimeras handlingar (Bergström & Boreus, 2000, s.235).  

 
- I en diskursanalys ses identiteter som föränderliga och olika metoder används för att 

dekonstruera dessa. Förutsättningarna i diskursen för en viss identitet bestämmer 
också över vilket handlingsutrymme denna identitet har. Ofta ställs en 
identitetskonstruktion emot en annan för att inringas, man använder termer som ”vi” 
och ”dom”. Grunden för en identitetskonstruktion är en sammansmältning av självbild 
och andras bilder av en person eller grupp (Bergström & Boreus, 2000, s.235-236)  

 
- En diskursanalys fokuserar ofta på makt, antingen genom att beskriva 

utestängningsmekanismer eller ”meningskamper”. Bestämningen av vem som har rätt 
att uttala sig inom ett ämne är ett maktinstrument då det innebär att någon annan inte 
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har samma rätt. En diskurs innehåller vissa implikationer om vilka handlingar och 
sociala praktiker som är de ”rätta”( Bergström & Boreus, 2000, s.236).   

 
- Diskursanalysen fokuserar på de normer som skapas inom diskursen, inte på 

bakomliggande orsaker till dessa. (Bergström & Boreus, 2000, s.236).  

Diskursteori  
Den inriktning inom diskursanalysen som vi valt att använda oss av som utgångspunkt för vår 
uppsats kallas diskursteori. Den bygger på teorier från de politiska teoretikerna Laclau och 
Mouffe. Deras arbeten fokuserar nästan uteslutande på diskursteorin som just en teoretisk 
utgångspunkt och tillhandahåller inte så många praktiska redskap. Den överordnade ”regeln” 
inom diskursteorin är att sociala fenomen aldrig är slutgiltigt definierade utan alltid kan 
förändras. Detta sker genom ”meningskamper” mellan olika definitioner av begrepp och 
fenomen. ”Meningskampernas” utfall får i sin tur sociala konsekvenser. Hela det sociala fält 
som vi lever i uppfattas som en väv av betydelsebindningsprocesser. Diskursanalysens 
huvudsakliga uppgift är att ”kartlägga de processer där vi kämpar om hur tecknens betydelse 
ska fastställas”( Winther-Jörgensen & Phillips, 2000, s.32). Vissa betydelsebildningar blir så 
vedertagna att vi uppfattar dem som naturliga. Enligt diskursteorin är dock ingen 
betydelsebindning fast bestämd (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000, s.31-32).  
 
Centrala begrepp i diskursteorin 
En diskurs är en tillfällig betydelsefixering inom ett avgränsat område. För att avgränsa och 
synliggöra olika diskurser används inom diskursteorin några centrala begrepp: 
 
Ett ord består av både uttryck och innehåll, sammanvägningen av dessa komponenter kallas 
tecken (Bergström & Boreus, 2000, s.229). Alla tecken inom en särskild diskurs kallas för 
moment (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000, s.33).  
 
I en diskurs finns priviligerade tecken som de andra ordnas runt och får sin mening av. Dessa 
kallas för nodalpunkter. En diskurs utkristalliseras kring sina nodalpunkter. Inom 
läkarvetenskapen är tecknet ”kropp” en sådan nodalpunkt som är mittpunkten för diskursen. 
Vilket innehåll som ges till tecknet ”symptom” bestäms i relation till nodalpunkten ”kropp” 
(Winther-Jorgensen & Phillips, 2000, s.33).  
 
Element är de tecken vars betydelse är utsatta för en ständig omtolkning och omvärdering. En 
diskurs försöker göra element till moment genom att försöka bestämma en slutgiltig betydelse 
för dem. Detta kallas för tillslutning och sker genom att alla de möjliga betydelser som 
tecknet kan ha utesluts ur diskursen. Det är inte möjligt att göra en beständig tillslutning av 
elementens betydelse. Element som mer än andra är mångtydiga kallas för flytande 
signifikanter. De är de begrepp som olika diskurser försöker ge innehåll åt på just sitt sätt. 
Den flytande signifikantes innehåll befinner sig i en meningskamp mellan olika diskurser. Då 
den medicinska diskursens och den alternativ medicinska diskursen tillskriver tecknet ”kropp” 
olika egenskaper blir kropp en flytande signifikant (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000, s.34-
35). 
 
De alternativa tolkningar och betydelsefixeringar av ett tecken som utesluts ur den gällande 
diskursen kallas för det diskursiva fältet. Det diskursiva fältets mångtydighet hotar ständigt att 
förändra och undergräva den entydiga diskursens betydelsefixeringar. I den medicinska 
diskursen står alternativa behandlingsmetoder för detta diskursiva fält (Winther-Jörgensen & 
Phillips, 2000, s.34).  
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I en diskurs skapas olika subjektspositioner dvs. positioner som individer försätts i inom 
diskursen. Dessa positioner innehåller angivelser för hur subjekten i fråga förväntas bete sig 
och hur de inte förväntas bete sig. Ett individ kan inta flera olika subjektspositioner i en 
diskurs, till exempel ungdom och homosexuell (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000, s.48).  
 
Enligt diskursteorin existerar det en fysisk, materiell, verklighet men denna innehåller i sig 
ingen betydelse. Den fysiska verklighetens betydelse är helt beroende av vad vi genom olika 
diskurser tillskriver den. Vi lever och agerar i en värld som vi uppfattar som fast och bestämd. 
Vår egna och andras identitetstillhörighet ser vi som objektivt givna. Men varken det samhälle 
vi befinner oss och verkar i eller den identitet som vi tror oss ha, representerar en beständig 
och objektiv verklighet. Detta är något som vi själva skapar och omskapar i vår sociala 
praktik. Begreppet samhälle är exempelvis vårt försök att skapa ordning och entydighet i det 
sociala fältet. Diskursanalysens uppgift är att utforska den process då vi skapar den 
verkligheten vi uppfattar som verklig (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000, s.40-42).  
 

Genusteori 
Genus är de samhälleliga eller sociala aspekterna av kön. Genus definieras olika av olika 
teoretiker men samtliga menar att könets och könstillhörighetens betydelse är socialt 
konstruerad och att insikten om detta är grundläggande (Wendt Höjer & Åse, 2001, s.20).  
Genus och sexualitet kan endast förstås i relation till kultur och samhälle. Kön och sexualitet 
är kulturellt konstruerade och definierade snarare än naturligt givna. Genus är en föränderlig 
och meningsskapande relation (Bäckman, 2003, s.16). 

Utgångspunkter 
Den svenska historikern Yvonne Hirdman menar att samhället är uppbyggt kring vad hon med 
flera kallar för genussystemet. Genussystemet innebär ett meningssystem som ger näring till 
makt och består av två motsatta kategorier i vilka alla människor delas in. Det är en kulturellt 
skapad maktordning relaterad till föreställningar om manligt och kvinnligt. ”Man blir den man 
är på grund av hur man agerar (I Ambjörnsson, 2003, s.12)”. Genus existerar endast genom de 
handlingar vi dagligen utför. Våra identiteter som kvinnor och män bestäms inte av något 
biologiskt och naturligt kön. Genus är en effekt av olika sorters handlingar inte orsaken till 
dem (Ambjörnsson, 2003, s.13). 
 
Formerna man och kvinna kan tyckas naturliga, men bakom dessa döljer sig prägling, fostran, 
tvång och underordning. Dessa former är inte helt fasta, utan är under ständig formering. Vad 
som kännetecknar man och kvinna förändras genom åren. Genusteori ligger nära teorin om 
könsroller. Båda handlar om män och kvinnor och sociala processer. Könsrollsteorin drar en 
tydlig linje mellan kön i biologisk mening och roll som en social och kulturell konstruktion. 
Genus är en mänsklig uppfinning, men för att förstå tankarna och idéerna kring detta, krävs 
det att man raderar ut den hårda uppdelningen mellan biologiskt kön och genus. I genusteori 
ses inte denna uppdelning som realistisk. Man kan inte skilja dessa två delar från varandra, 
utan de kan endast ses som en helhet. Kultur och social konstruktion representeras av vårt 
medvetande. Vi tolkar allt vi upplever via vårt medvetande och kan inte existera utan det. Den 
biologiska kroppen kan inte heller existera som individ utan ett medvetande (Hirdman, 2001, 
s.14). 
 
Genus utgör föreställningar om och upplevelser av könsskillnad, samt den meningsskapande 
process som ligger bakom detta. Genus skapar hela tiden betydelse och innebörd åt vår 
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samvaro med andra människor. Uppfattningen om två separata kön handlar alltså sällan 
endast om anatomiska olikheter, den bidrar också till att skapa de ramar innanför vilka vi 
tänker, talar och agerar. Tillskrivna och upplevda könsskillnader anses ligga till grund för 
både sociala relationer samt bära upp och motivera olika typer av maktförhållanden. Att 
kategorisera män för sig och kvinnor för sig är meningsbärande och skapar på så sätt en 
mening som hjälper till att legitimera och vidmakthålla rådande sociala förhållanden. Dessa 
meningsskapande sker framför allt genom de processer varigenom språket fyller världen med 
betydelse. Det är med hjälp av språket som vi orienterar oss i omvärlden, därför kan vi genom 
att ta fasta på språkliga uttryck och betydelser upptäcka det sociala meningsskapandet 
(Bäckman, 2003, s.14-15). 

Genusidentitet 
Enligt Monique Wittig (i Ljung, 2003) bestäms genusidentiteter inom det sociala, ekonomiska 
och politiska systemet, även om det med våra västerländska ögon sett verkar vara naturgivet. I 
det västerländska tänkandet är heterosexualiteten integrerad på ett sätt och gör anspråk så att 
annan sexualitet utesluts (s.244). 
 
Butler (i Esseveld, 1997) ser till de processer som bevarar könsidentiteter. Hon menar att även 
könet är socialt konstruerat. Könet är inte essensen bakom genuskonstruktionen, utan är 
liksom kroppen och sexualiteten socialt konstruerat och då konstruerat som heterosexuellt. 
Identiteter konstrueras genom sociala praktiker och i fallet genusidentitet är de ”en effekt av 
diskursiva praktiker” (Esseveld, 1997, s.47). Identitetsskapandet är en pågående process där 
identiteterna man och kvinna konstitueras i bestämda sammanhang där begäret dem emellan 
definieras som heterosexuellt. I dessa sammanhang existerar ett motsatsförhållande mellan två 
genus. Även konstruktionen av kropp och sexualitet sker på liknande sätt. Butler menar att 
sexualiteten inte har sina rötter i biologiska processer i de olika könens kroppar och att den 
inte heller är oberoende av de diskursiva praktikerna. Dessa processer innehar också 
möjligheter för andra sociala praktiker. Identiteter reproduceras diskursivt och kan därför 
förändras om det språk som bidrar till att upprätthålla de heterosexuella könsidentiteterna inte 
längre används. Nya identiteter kan skapas och föras in i diskursen (Esseveld, 1997, s.43-47). 
 
Enligt Butler är människans identitet diskursiv, alltså språkligt och socialt bestämd. Kvinnors 
identitet som kvinnor är skapad av diskursiva strukturer. Det finns ingen sann kvinnoidentitet 
bakom det som maktordningen har skapat. Identitet är enligt Butler inget som kommer till 
uttryck, utan är sina uttryck i sig. Genom att beteckna kvinnor som kvinnor gynnas endast 
förtrycket. Att utgå från kvinnor som grupp är ett sätt att förstärka just det som man önskar 
rasera. Att tala om kvinnor som en förtryckt grupp innebär att göda en identitet som i sig är 
förtryckande. Att se kvinnor som ”kvinnor” upprätthåller stereotypa föreställningar om hur 
kvinnor är och förstärker på så sätt rådande maktstrukturer (Wendt Höjer & Åse, 2001, s.33- 
34 ). 

Queerteori och heteronormen 
Butler (i Ambjörnsson, 2003) menar att iden om ett naturligt kön bortom sociala och 
kulturella villkor är normativ. En sådan idé sätter upp regler för hur man ska vara som kvinna 
eller man, men också att man ska vara det. Hon menar att kategorierna man och kvinna inte 
existerar enbart i sig själva, utan först inom en heterosexuell förståelseram där två separata 
kön framställs som de enda tänkbara identiteterna. Denna konstruerade uppdelning mellan 
kön och genus samt man och kvinna utvecklas genom ett kulturellt filter som begripliggör 
kroppar, genus, sexualitet och begär. Man särskiljer maskulint och feminint för att sedan 
knyta samman detta inom ramen för de heterosexuella handlingarna. Att för en individ 
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iscensätta genus på ett korrekt sätt kan vara en överlevnadsstrategi. En heteronormativ 
genusordning där vissa sexuella relationer, begär, rörelsemönster och tal ses som mer 
önskvärda och mer begripliga än andra leder till att de individer som befinner sig vid 
gränserna för denna ordning uppfattas som obegripliga, kanske till och med skrämmande och 
icke önskvärda (s.15).  
 

Motiv till teorival 
Både diskursanalys och genusteori passar som teoretiska utgångspunkter i vår studie. 
Diskursanalys är även en användbar metod för att få en övergripande bild av ett 
samhällsfenomen. Den lämpar sig särskilt väl för att studera de identitetskonstruktioner som 
vi vill studera (sexualitet som en del av identiteten) och maktförhållanden (det vuxna 
samhällets syn på ungdomar). Med hjälp av ett genusperspektiv försöker vi också studera om 
olika normer förmedlas till killar och tjejer samt om deras sexualitet anses skilja sig åt. Det är 
med anledning av detta som vi har valt dessa teoretiska utgångspunkter.  
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Metod 
Bergström och Boreus (2000) har formulerat fyra steg för hur man ska gå till väga då man 
använder sig av diskursanalys som metod: 

- Den diskurs som ska studeras måste avgränsas, både i tid och i rum. 
- Urvalet av vilka källor som används är centralt för resultatet och måste motiveras på 

ett noggrant sätt. 
- Vilka analysverktyg som ska användas i den diskursanalytiska undersökningen avgörs 

utifrån forskningsfrågan. 
- En diskursanalys kräver först en genomläsning av materialet och sedan flera 

närläsningar för att man ska kunna komma fram till hur språk och handling hänger 
ihop (s.266). 

Dessa fyra steg har vi försökt att följa och i detta kapitel ska vi beskriva hur. 
  
Materialsökning  
Vår diskursanalys baseras på texter från olika normskapande institutioner som genom sina 
respektive uppdrag har med ungdomssexualitet att göra på ett eller annat sätt. Vi bestämde oss 
för ett antal kriterier som skulle uppfyllas för att texterna skulle inkluderas i vår undersökning. 
Dessa var: 

- att de är publicerade och utgivna av offentliga institutioner i tryckt form 
- att de är högst tio år gamla  
- att de på något sätt tar upp ungdomsgruppen och sexualitet.  

Val av aktörer  
Statens folkhälsoinstitut är en statlig myndighet vars huvuduppgift är att förbättra folkhälsan. 
Extra fokus läggs på de grupper som av olika anledningar är som mest utsatta för hälsorisker. 
FHI är organiserat under Socialdepartementet och har ansvar för sektorsövergripande 
uppföljning och utvärdering av insatser inom området. FHI är ett nationellt kunskapscentrum 
för metoder och strategier inom folkhälsoområdet. Verksamheten har en vetenskaplig grund 
och bedrivs i samarbete med andra statliga myndigheter, kommuner, landsting och 
organisationer (www.fhi.se). 
 
Skolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet. Rollen i det 
svenska utbildningssystemet är tredelad. Skolverket anger mål för att styra, att informerar för 
att påverka och granskar för att förbättra. Granskningen av verksamheterna sker på många 
olika sätt, men fokus är alltid oavsett vilken metod som används i granskningen, att hävda 
varje individs rätt till kunskap och personlig utveckling (www.skolverket.se). 
 
Regeringen styr riket och är ansvarig inför Riksdagen, detta enligt 1 kapitlet 6 § i 
Regeringsformen. Regeringskansliet är indelat i olika fackdepartement, bland andra 
Socialdepartementet och Utrikesdepartementet. I Socialdepartementets ansvarsområden ingår 
frågor som rör ekonomisk trygghet (på individnivå), sociala tjänster, hälso– och sjukvård samt 
främjandet av till exempel barns rättigheter. Utrikesdepartementets uppgift är att bidra till att 
Regeringens övergripande mål i utrikespolitiska frågor förverkligas (www.regeringen.se). 
 
Barnombudsmannens övergripande uppgift är att tillvarata barns och ungas rättigheter och 
intressen i samhället. En viktig del är att bevaka att lagar och andra befattningar samt sättet 
som de tillämpas på stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt FN’s konvention om 
Barns rättigheter. BO företräder barn och unga i den allmänna debatten och arbetar generellt 
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för dessa. Prioriterade är de frågor som rör barn i utsatta situationer (www.bo.se). Inrättandet 
av BO var en direkt följd av att Sverige som ett av de första länderna ratificerade 
barnkonventionen. Viktiga målgrupper för myndigheten när det gäller att genomföra 
barnkonventionen är de lokala och regionala nivåerna. BO har vissa rättsliga befogenheter att 
uppmana myndigheter, kommuner, landsting och regioner att lämna uppgifter om vad som har 
gjorts för att genomföra barnkonventionen (BO, s.142). BO utövar dock ingen tillsyn över 
andra myndigheter och får inte heller ingripa i enskilda fall (www.bo.se). 
 
Vi sökte i dessa institutioners hemsidor efter texter om ungdomssexualitet. 

Sökprocessen 
På www.fhi.se sökte vi på ungdom som gav nio träffar, sexualitet som gav tio träffar, ungdom 
+ sexualitet som gav en träff samt ungdom + hälsa som gav tre träffar. Ingen av dessa träffar 
var intressanta för oss och vi gick vidare genom att gå in under fliken publicerat, där valde vi 
rapportserier som publicerats under den tidsperiod vi valt. Nästa hemsida vi besökte var 
www.skolverket.se, även där började vi under publikationer och sökte först på sex –och 
samlevnad, vilket inte gav några träffar. När vi sökte på bara samlevnad fick fem träffar. På 
www.regeringen.se sökte vi bland publikationer, alla typer. Sökorden vi använde oss av var 
sexualitet, som gav två träffar, ungdom + hälsa som gav nitton, folkhälsomål, folkhälsa(n) 
gav sex träffar. Eftersom ungdomsmottagningen är en viktig arena för ungdomar provade vi 
också med det som sökord, men det gav inte något resultat. Vi hade hört talas om att 
Barnombudsmannen hade gett ut en rapport om barn/ungdomar och kärlek och ringde därför 
till dem och fick den information om det material vi var intresserade av. 

Urval och avgränsning 
Utifrån de sökträffar vi fick under vår materialsökning har vi gjort ett urval av texter. Vi har 
valt bort de texter med en forskningssansats då vår ambition är att få fram den bild som 
förmedlas från de offentliga institutionerna om ungdomars sexualitet och inte en bild av hur 
den ”egentliga” ungdomssexualiteten tar sig uttryck. Vi har också valt bort de texter som 
inriktar sig på en speciell grupp eller företeelse inom gruppen ungdomar, detta eftersom vi vill 
undersöka hur samhällsinstitutioner generellt beskriver ungdomars sexualitet. Efter denna 
urvalsprocess hade vi kvar ett antal texter som vi efter genomläsning begränsade ytterligare.  

Beskrivningar av texterna  
De texter som vi slutligen valt ut för vår analys är: 
 
Bättre hälsa för barn och ungdom. En strategi för de sämst ställda. FHI. Rapport 1998:38 
Rapporten är den första av tre delar som tillsammans utgör ett strategidokument för barns och 
ungdomars hälsa. Forskning kring hälsofrämjande arbete bedrivs mycket sparsamt, därför 
ligger tonvikten av rapporten på förebyggande insatser. Förhoppningen är att 
strategidokumentet ska kunna bidra till att utveckla jämlikhetsperspektivet i folkhälsoarbetet 
(FHI, 1998:38, s.3). Målet för hälsopolitiken i Sverige är att främja en god hälsa för hela 
befolkningen. De hälsorisker som en individ utsätts för under de tidiga levnadsåren är svårare 
att kompensera än de som en vuxen utsätts för. De villkor för hälsa som är påverkbara bör 
vara lika för alla när vi är i början av våra liv. Rapporten ger olika förslag på hur sociala 
skillnader i ohälsa bland barn kan motverkas. Förslagen är grundade på vetenskapliga 
undersökningar som utgår från risk och skyddsfaktorer. I rapporten definieras hälsa som frihet 
från ohälsa (FHI, 1998:38, s.15-17).  
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Skolverkets rapport  180 
Nationella kvalitetsgranskningar 1999 . 
Rapporten är en nationell kvalitetsgranskning av tre ämnesöverskridande kunskapsområden, 
däribland sex och samlevnadsundervisningen. Tonvikt i granskningen har legat på 
jämställdhet och elevinflytande. Resultatet har analyserats med bakgrund av läroplanens 
övergripande mål och de mål som är specifika för kunskapsområdet (Skolverket, 2000, s.52). 
 
I dag innehåller läroplanen inte något formulerat mål för undervisningen kring sex och 
samlevnad. Varje rektor har det övergripande ansvaret för att ämnesöverskridande 
kunskapsområden integreras i undervisningen i olika ämnen. Sex och samlevnad är ett av 
dessa ämnen. Det är endast i biologi som läroplanen anger tydliga mål för undervisningen 
kring sex och samlevnad. I andra ämnen kan ibland samlevnadsundervisning tolkas in i 
målbeskrivningen, men det är alltså en fråga om tolkning. Lärarnas prioriteringar avgör hur 
mycket tid och utrymme ämnesområdet får. När det gäller gymnasieskolan ser det olika ut på 
olika program och beroende på hur målformuleringar läses, kan man tolka in sex- och 
samlevnad i kärnämnena. En del specifika linjer har kurser som tar upp ämnet, till exempel 
barn och fritid och naturvetenskapligt program (Skolverket, 2000. s.57). 
 
SOU 2000:91 Hälsa på lika villkor 
 –nationella mål för folkhälsan 
Nationella folkhälsokommittén har formulerat 18 mål för folkhälsan. Det som har varit 
grundläggande i formuleringen av målen har varit den humanistiska hälsosynen, det är också 
den som har styrt svensk hälso –och socialpoltik. Den humanistiska synen på hälsa ser till alla 
människors lika värde, och ser på individen som aktivt handlande och socialt ansvarig varelse. 
Alla ska ha likvärdiga möjligheter till utveckling och ska själv kunna välja hur man vill 
tillfredsställa sina önskemål. Den humanistiska synen strävar efter full delaktighet och 
jämställdhet för alla individer. Individens frihet att själv kontrollera och styra sina 
levnadsvillkor är central (s.63). Kommittén fokuserar på den ohälsa som lägger hinder för 
individen att nyttja sin frihet att själv forma sina liv. Målen är formulerade kring ohälsans 
orsaker och kommittén vill betona att de frisk och skyddsfaktorer som finns för att främja 
hälsa, oftast motsvaras av riskfaktorer för ohälsa. Till exempel att främja social gemenskap är 
en skyddsfaktor och frånvaron från social gemenskap kan bli en riskfaktor (s.64). I 
utredningen används begreppet sårbarhet för att uttrycka de förhållande som gör att 
individer/grupper, till följd av genetiska faktorer, uppväxtvillkor etc, är mer känsliga för 
effekterna av de givna bestämningsfaktorerna för ohälsa än andra. Därför riktas hälso- och 
socialpolitiska insatser särskilt till vissa grupper (s.67).Två av kommitténs mål är aktuella för 
vår analys. Mål 3 handlar om trygga uppväxtvillkor, och mål 11 om trygg och säker 
sexualitet. Under mål 11 kommer utredningen fram till att ungdomar ska ses som en särskilt 
prioriterad grupp för insatser. 
  
Sveriges internationella politik för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. 
Dokumentet är utgivet som informationsmaterial från UD. Syftet med detta dokument är att: 
”Redovisa Sveriges positioner och strategiska områden inom området sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter. Det ska ligga till grund för det bilaterala, multilaterala, operationella och 
normativa arbete Sverige på olika sätt bedriver internationellt” (UD, 2006, s.3). 
Utgångspunkterna för dokumentet är resultatet från FN:s internationella konferenser, speciellt 
de i Kairo och Peking samt regeringens proposition ”Gemensamt ansvar – Sveriges politik för 
global utveckling” från 2003. Under konferenserna i Kairo och Peking bidrog Sverige starkt 
till dessa konferensers slutdokuments lyckade utfall och försvarar dessa slutdokuments 
resultat även i fortsättningen. (UD, 2006, s.3-4). 
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Älskar, älskar inte. 
- Om barns nära relationer. 
Rapporten är BO’s årsrapport för 2004, valet av tema motiveras med att nära relationer är 
livsviktiga för barn och unga, precis som de är för vuxna. Det handlar om relationer till 
föräldrar, kamrater och partners. I rapporten presenteras såväl BO’s egna kunskap i ämnet 
som andras. Det som BO framför allt vill föra fram med rapporten är vad barn och unga själva 
tycker och tänker. BO skriver att ungdomar ofta tar upp frågor som rör kärleksrelationer och  
med den här rapporten hoppas man kunna ge en bättre bild av ungdomarnas egna 
uppfattningar kring detta(BO, 2004, s.4-7). 
 
Den diskurs vi ringat in utgörs av texter, med olika perspektiv på ungdomars sexualitet, från: 
BO (som ska föra barn- och ungdomsgruppens talan i samhället och har ett uttalat barn- och 
ungdomsperspektiv), Skolverket (som genom sitt ansvar över skolgångens innehåll har stor 
betydelse för ungdomars vardag), Regeringen (som på uppdrag av befolkningen talar för 
samhället Sverige), FHI (vars målsättning att inrätta en allmän god folkhälsa ger dem mandat 
att bestämma vilka behov befolkningen har inom folkhälsoområdet). Vi tycker att dessa texter 
kompletterar varandra och på så sätt ger en god bild av det fenomen vi vill undersöka. Enskilt 
utgör de delar av den offentliga bild som samhället förmedlar om ungdomars sexualitet. 
Tillsammans bildar de en helhet, som vi tycker kan beskrivas som de normskapande 
institutionernas diskurs om ungdomars sexualitet.  

Bearbetning 
Diskursanalys är en form av textanalys som med språket i fokus studerar olika 
samhällsfenomen. Som metod anger den inte något direkt tillvägagångssätt (Bergsström & 
Boreus, 2000, s.238). Av denna anledning har vi strukturerat vårt läsande på egen hand. Vi 
började med att läsa det utvalda materialet flera gånger och då upptäckte vi några 
återkommande teman som vi ansåg var intressanta för vår frågeställning. Dessa var; 
upplysning, sexualitet, ungdomars behov och situation samt skillnader mellan tjejer och killar. 
De delar av materialet som vi inte tyckte hörde ihop med något av våra teman klipptes bort. 
På så sätt förminskade vi materialet så att det blev lättare att hantera i analysen. Efter att vi 
tematiserat texterna valde vi att betrakta materialet som en helhet där texternas innehåll 
tillsammans utgör den bild vi undersökt. Vi har i analysen lagt tyngdpunkten på likheterna 
trots att vi ibland uppmärksammat skillnader. För att verkligen lära känna det beskurna 
materialet har vi läst även detta ett flertal gånger innan vi påbörjade utformningen av 
analysverktygen.   
 

Analysverktyg 
I vår studie har vi utgått från den inriktning inom diskursanalys som kallas för diskursteori 
eller anglosaxisk diskursanalys. Den bygger på teorier från de politiska teoretikerna Laclau 
och Mouffe. Diskursteorin tillhandahåller inte så många konkreta analysverktyg, men de 
begrepp som diskursteorin bygger på går att använda som redskap i analysen. Det är upp till 
författaren att själv formulera och välja passande analysverktyg (Winther-Jörgensen & 
Philips, 2000, s.57).  
 
För att belysa föreställningar och se vilka ideal som ingår i diskursen och vilka som utelämnas 
kan man skapa en problembild enligt följande: 
problem - orsak till problem – lösningar till problem (Bergström och Boreus, 2000, s.240). 
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Nodalpunkter är diskursens centrala begrepp. Som ensamma tecken säger de inte så mycket. 
Först när man i en diskurs kopplar dem till andra moment och element i ekvivalenskedjor blir 
de betydelsefulla. Genom att dess betydelse tydliggörs, synliggörs också diskursens innehåll 
(Winther-Jörgensen & Phillips, 2000, s.33). 
 
Element är de tecken vars betydelse är utsatta för en ständig omtolkning och omvärdering 
inom den studerade diskursen. De element som olika diskurser försöker ge innehåll åt på just 
sitt sätt kallas för flytande signifikanter. Då står meningskampen för begreppet mellan olika 
diskurser. Ett tecken kan vara både nodalpunkt och flytande signifikant (Winther-Jörgensen & 
Phillips, 2000, s.35).  
 
Alla de möjligheter som en diskurs utesluter kallas för det diskursiva fältet. Ordningen inom 
en diskurs bestäms genom att uteslutningsmekanismer hindrar alternativa tolkningar som inte 
går ihop med de rådande föreställningarna inom diskursen.  En diskurs är aldrig så tillsluten 
att dess innehåll inte kan påverkas och förändras av det diskursiva fältets (Winther-Jörgensen 
& Phillips, 2000, s.34).  
 
Mästersignifikanter är identitetens nodalpunkter. Signifikanterna tydliggörs genom 
ekvivalenskedjor. Den diskursiva konstruktionen av en identitet anger vad identiteten liknar 
och skiljer sig från. Genom att knyta individer till olika identiteter och koppla samman dessa 
med förväntade handlingar och egenskaper anger diskursen således ramarna för individens 
handlingsutrymme (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000, s.50). 
 
Enligt diskursanalysen går konstruktionen av kollektiva identiteter till på samma sätt som 
konstruktionen av mästersignifikanterna. En grupp skapas genom att vissa 
identitetsegenskaper framhävs och andra utesluts. För att studera detta kan man använda sig 
av ekvivalenskedjor. Diskursiva gruppbildningar döljer ofta de skillnader som finns inom en 
grupp, inom gruppen ungdom finns exempelvis individer med skild sexuell orientering 
(Winther-Jörgensen & Phillips, 2000, s.51-52). Ofta ställs en identitetskonstruktion mot en 
annan för att inringas och man använder termer som ”vi” och ”dom”. Genom att undersöka 
vad en offentlig text förmedlar om exempelvis en viss ålderskategori kan vi förstå vilka 
förutsättningar man kopplar samman med en speciell identitet (Bergström och Boreus, 2000, 
s.235-236). 
 
Myter organiserar ett socialt rum (Winther Jorgensen & Phillips, 2000 s.57). Myten möjliggör 
en viss social praktik och ger grupperna en nödvändig plattform utifrån vilken de kan 
interagera. Mytbildningen sätter också upp ramar för vilken interaktion som är meningsfull 
och inte meningsfull. Diskursanalysens syfte är att studera vilka myter som ses som objektivt 
verkliga och vilka som förkastas som omöjliga (Winther Jorgensen & Phillips, 2000, s.47). 
  
Vissa betydelsebildningar blir så vedertagna att vi uppfattar dem som naturliga. Hegemoniska 
kallas dessa uppfattningar som inte ifrågasätts och därför ses som rådande (Bergström och 
Boreus, 2000, s.233). 
 
 
Vi ska använda oss av nodalpunkter, ekvivalenskedjor, flytande signifikanter, element, 
diskursivt fält, mästersignifikanter, kollektiv identitet, myter och hegemonier som redskap i 
vår analys av ungdomars sexualitet. Med hjälp av dessa analysverktyg kommer vi att söka 
efter medvetet och omedvetet, uttalade eller outtalade, normer och värderingar kring frågor 
som rör ungdomars sexualitet.    
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Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om resultatets tillförlitlighet. För att få en så god reliabilitet som möjligt 
då man gör en textanalys är det viktigt att arbetet har en hög grad av intersubjektivitet, det vill 
säga att de tolkningar som görs har stöd i de för arbetet utvalda texterna. Ju mer 
genomarbetade och utvecklade analysverktyg man använder i sin forskning, desto större är 
chanserna för hög intersubjektivitet. Diskursanalys är som metod relativt ”öppen” och lämnar 
mycket utrymme för den enskilde forskaren att utveckla egna analysverktyg, detta hotar 
intersubjektiviteten i arbetet. För att motverka detta måste arbetet innehålla noggranna 
förklaringar till hur undersökningen gått till och utförliga motiveringar för de tolkningar som 
gjorts (Bergström & Boreus 2000, s.258-260). 
 
Vi har i teoridelen förklarat diskursteorins teoretiska grundstenar. I detta kapitel har vi mer 
detaljerat redogjort för de analysverktyg vi valt och deras funktion. I analysen har vi 
applicerat dessa verktyg på den diskurs vi ringat in och förklarat våra tankar kring våra 
tolkningar. Genom att i analysen använda oss av olika citat ur vårt material har vi försökt att 
göra analysprocessen begriplig och tydlig för våra läsare. Detta ökar studiens 
intersubjektivitet och på så sätt har vi försökt påverka studien så att den får högre reliabilitet. 
 
I kvalitativa undersökningar spelar forskaren själv en stor roll. Dennes kunskap och 
erfarenheter påverkar hans eller hennes möjligheter att se olika nyanser i datamaterialet. 
Forskaren är själv ett viktigt redskap i forskningsprocessen (Ruth, 1991, s.285). 
 
Det är viktigt att komma ihåg att vi är en del av det samhälle som den diskurs vi undersökt 
formas i. Att vi är det går inte att ändra på. Detta kan göra oss blinda för fenomen som en 
”utomstående” skulle kunna uppmärksamma. Vi hävdar inte att den bild som vi ser, på något 
sätt är den ”sanna” bilden. Diskursteorin är som vi tidigare beskrivit socialkonstruktivistisk, 
vilket innebär att forskningsansatsen inte är att ta reda på en ”objektiv” sanning då denna inte 
anses existera. Man kan därför se på vårt forskningsresultat som en av många versioner av 
verkligheten.  

Validitet  
Att studera validiteten innebära att man ställer sig frågan om man ”har undersökt det man 
säger sig undersöka” (Esaiasson, mfl, 2003, s.61). Om validiteten i en diskursanalys går det 
inte att uttala sig generellt, den måste bedömas från fall till fall (Bergström & Boreus, 2000, 
s.258-260). Ett sätt kan vara att utröna sammanhanget inom diskursen för att se om de 
analytiska påståendena som man kommit fram till, hänger ihop och på så sätt är trovärdiga. 
Genomskinlighet i rapporten är viktig för validiteten. Detta för att en utomstående ska kunna 
förstå forskningsprocessen som ligger bakom forskningsresultatet, samt för att kunna bedöma 
tillförlitligheten i denna (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000, s.123). 
 
För att undersöka validiteten i vår forskning är det urvalet av texter som är det viktigaste. Om 
våra texter speglar den diskurs som vi säger oss studera har vi också undersökt det vi velat 
undersöka. Därför är valet och motiveringen av texter det väsentliga för oss när det gäller 
validitetsfrågan. För att gör forskningsprocessen genomskinlig har vi försökt beskriva 
bearbetningen av materialet och i analysen använt oss av mycket citat. 

 22



Resultat och analys 
Diskursanalyserna är baserade på de fem texter som vi presenterat tidigare. Vi analyserar 
texterna utifrån diskursteori, men också med ett genus- och queerperspektiv. I slutet av 
kapitlet jämför vi vår analys med tidigare forskning. 

Diskursanalys  
Under denna rubrik ligger studiens tyngdpunkt. Vi presenterar här det resultat som vi med 
hjälp av våra analysverktyg har fått fram. 

Sexualitet, ett socialt konstruerat fenomen 
I diskursen framgår det att sexualiteten innefattar flera olika dimensioner. I formandet av 
sexualiteten påverkas individen av den närmsta omgivningen, men också av samhället i stort.  
 
I skapandet av en sexuell identitet påverkas människor av sin omgivning.(BO, 2004, s. 18) 
 
Människors syn på sexualitet formas i samspel med andra och efter det samhälle där man 
växer upp och lever. Det är biologiska, emotionella, sociala och religiösa faktorer som 
påverkar synen på sexualitet i samhället. Dessa faktorer växlar i betydelse under olika åldrar 
hos resp. individ, hos olika grupper och i samhället över tid.(SOU, 2000:91, s.129) 
 
Sexualitet ses inte som något definitivt, utan något som hela tiden formas och omformas i 
interaktion mellan samhället, grupper och enskilda individer.  
 

Vad är sexualitet? 
I den diskurs som vi analyserar har vi stött på ett antal återkommande begrepp som kopplas 
ihop med sexualitet. Det är denna diskursiva struktur vi ska försöka beskriva, vilket kallas för 
en ekvivalenskedja (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000, s.33). 
 
I Sveriges SRHR-politik (Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) ingår ett stort antal 
skilda frågor som alla hänger samman; jämställdhet, sexualundervisning, 
uppmärksammandet av utsatta grupper, rätt till preventivmedel, säkra aborter, mödravård 
och vård av nyfödda. Även arbetet mot hiv och aids samt andra sexuellt överförbara 
sjukdomar hör hit, liksom arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 
Uppbyggnad av hälsosystem, utbildningsväsen och rättsväsen är också viktiga förutsättningar 
för en framgångsrik SRHR-politik. (UD, 2006, s.3) 
  
I diskursen kopplas sexualitet ihop med:  
- Hälsa, som innefattar tillgång till kondomer och p-piller samt olika reproduktionsfrågor.   
- Kunskap, som innefattar sexualundervisning och preventionsupplysning.  
- Jämställdhet, som innefattar uppmärksammandet av utsatta grupper samt arbete mot 
diskriminering och förtryck. 
Hälsa, kunskap och jämställdhet är begrepp som tillsammans utgör förutsättningen för tanken 
om var människas rätt till en egen sexualitet. Dessa begrepp är starkt kopplade till de behov 
människor har för att kunna uppleva välbefinnande. Sexualiteten blir då en del av människors 
välbefinnande och människans rätt till en egen sexualitet är på så sätt en viktig faktor i varje 
människas liv.  
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Sexualitet är en viktig faktor i människor liv och har betydelse för lust och livsglädje. (SOU, 
2000:91, s.129) 
 
Sexualitet är bland det mest intima i människors liv. Den rymmer i sig ett hälsofrämjande 
potential och är en del av människans identitet och personlighet. (FHI, 1998:38, 105)   
  
…målet om en god sexuell hälsa är att alla människor ska ha lika möjligheter, rättigheter och 
förutsättningar att kunna bejaka sin sexualitet och bestämma över sin egen kropp. (UD, 2006, 
s.7) 
 
I diskursen kopplas sexualiteten ihop med identitet och kropp. Den förmedlar även en känsla 
eller upplevelse, den är lust- och glädjefylld. Sexualiteten är fysisk, psykisk och 
känslomässig. Detta är ekvivalenskedjan kring sexualitet. Varje människa har rätt till en egen 
sexualitet och den är en del av det fysiska, psykiska och känslomässiga livet.  

Problematiseringen av ungdomars sexualitet 
För att belysa föreställningar och se vilka ideal som ingår i diskursen och vilka som utelämnas 
kan man skapa en problembild enligt följande: 
problem - orsak till problem – lösningar på problem (Bergström och Boreus, 2000, s.240). 
Vi ska försöka formulera en problembild för att tydliggöra det som vi uppfattar som 
grundstommen i diskursen kring ungdomars sexualitet. Diskursen handlar om ungdomars 
sexualitet och problemet är de negativa konsekvenser som denna kan medföra. 
 
Den (sexualitet, vår anm) rymmer i sig en hälsofrämjande potential och är en del av 
människors identitet och personlighet… Sexuell aktivitet är förknippad med hälsorisker som 
oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar (STD) med sekundära 
komplikationer som infertilitet och vissa former av cancer. (FHI, 1998:38, s.103-104) 
 
En lustfylld och trygg sexualitet, fri från fördomar, diskriminering, tvång och våld är 
hälsosam. Synen på sexualiteten i samhället som helhet är därför viktig. (SOU, 2000:91, 
s.129) 
 
Sexualiteten är både problemet och orsaken till problemet i diskursen. Problemet sexualitet, är 
i sig en god kraft och utgör en viktig del i människans välbefinnande. Orsaken till att 
sexualiteten problematiseras är den ohälsa som ibland följer med sexuell aktivitet, samt att 
bilden av sexualitet ofta är risk- och problemfylld. Detta skapar ogynnsamma förutsättningar 
för ungdomar då de ska utveckla en egen sexualitet. Lösningarna på problemet är flera och 
hänger ihop med varandra. 
 
I ett öppet klimat är det lättare att våga skydda sig vid sexuella kontakter. (SOU 2000:91, s. 
.129) 
 
Sociala normer är avgörande för dessa beteenden (att praktisera säkert sex, vår anm.). De 
främsta metoderna för att direkt påverka ungdomar är sexualundervisning i skolan (FHI, 
1998:38, s.106) 
 
Användningen av kondom och p-piller påverkas av pris och tillgänglighet, sociala normer, 
färdighet att praktisera och använda kondom samt tillgång till rådgivning (FHI 1998:38, 
s.105) 
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Grundläggande i diskursen är att den attityd som ska förmedlas till ungdomarna kring 
sexualitet ska vara öppen och positiv, samt att de ska ha god tillgång till rådgivning och 
upplysning i frågor som rör sexualitet. Detta ska ske i skolan och på ungdomsmottagningen, i 
kontakten mellan den vuxne och ungdomen. På så sätt ska de unga påverkas att utveckla en 
trygg sexualitet samt att praktisera säkrare sex och då minskar risken att sexualitet medför 
negativa konsekvenser. 
 
Sammanfattningsvis, diskursens problembild är: sexualitet är i sig en god kraft men 
förknippas ofta med dess negativa konsekvenser. Detta påverkar de ungas sexuella utveckling 
negativt på olika sätt. För att motverka det krävs det att samhället förmedlar bilden av den 
goda sexualiteten samt tillhandahåller kunskap och rådgivning till ungdomarna.  

Den goda sexualiteten och riskperspektivet 
Flytande signifikanter är de tecken vars betydelse är kontroversiell och som olika diskurser 
vill fylla med det innehåll som är ”rätt” i just den diskursen. I detta fall pågår en kamp om vad 
som ska innefattas i begreppet sexualitet. Diskursen förmedlar att sexualitet ska värderas som 
något gott genom att undergräva andra tolkningar. Dessa alternativa tolkningar utgör det 
diskursiva fältet. Processen då de flytande signifikanterna tillskrivs en varaktig och enhetlig 
betydelse inom diskursen kallas tillslutning. Total tillslutning är dock omöjlig på grund av att 
verkligheten inte är fast utan ständigt formas och omformas (Winther-Jörgensen & Phillips, 
s.35).  
 
När frågor som rör människors sexualitet berörs i internationella sammanhang fokuserar 
debatten ofta på problem och negativa effekter. I många fall bortser man från sexualitetens 
positiva och livskvalitetshöjande funktioner. (UD, 2006, s.7) 
 
Det behövs ett skifte från fokus på risker (sexualitet och våld) till ett mer främjande där både 
flickor och pojkar får möjlighet att integrera sexualiteten som en god kraft i sig… Skolan bör 
arbeta med att stödja båda könen i ett främjande perspektiv, vilket är en utmaning, när media 
så tydligt har fokus på ”riskperspektivet”. (Skolverket, 1999, s.93) 
 
En lustfylld och trygg sexualitet, fri från fördomar, diskriminering, tvång och våld är 
hälsosam. Sexualitet förknippas ofta med sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade 
graviditeter. Så skall det inte behöva vara. (SOU 2000:91, s.129) 
 
Den bild av sexualitet som diskursen framställer som den rätta är positivt laddad. Denna 
sexualitet är: jämställd, en rättighet, lustfylld, hälsosam, livskvalitethöjande och en god kraft i 
sig. De tolkningar av sexualitet som diskursen förkastar är de som förmedlar en negativ bild 
av sexualitet. Dessa tolkningar kopplar ihop sexualitet med problem, risker, tvång och våld 
samt aborter och sjukdomar av olika slag. Dessa ”felaktiga” tolkningar utgör det diskursiva 
fältet och produceras i detta fall av media och i internationella sammanhang, vilket citaten 
nedan är exempel på. 
 
Sex för tankarna till en ytlighet som ofta förekommer när dagens press skriver om sexualitet. 
Sexualitet är ett djupare begrepp…(Skolverket, 1999, s.94) 
 
”Att se talkshows i tv, läsa frågespalter och söka på Internet medför sina självklara 
begränsningar. (BO, 2004, s.29) 
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Definitionen av sexualitet som en god kraft är ett försök till tillslutning då diskursen strävar 
efter att skapa en enhetlig bild av sexualitet. Processen vi har försökt beskriva är hur det 
offentliga samhället försöker fastställa en positivt laddad bild av sexualitet. Detta sker då den 
negativa bild som förkommer i media utesluts. Genom denna process avgränsas den diskurs vi 
undersöker från det diskursiva fältet och organiseras som en egen. 
 
Element är de begrepp inom diskursen vars betydelse är omtvistad (Winther-Jörgensen & 
Phillips, 2000, s.35). Vi ser på sexualitet också som ett element, då begreppet även inom 
diskursen är omdiskuterat. Den positiva bilden som vi har beskrivit ovan är ett officiellt 
ställningstagande, men även den ”felaktiga” negativa bilden är ständigt närvarande inom 
diskursen. 
 
Att sexuellt överförda sjukdomar och antalet aborter ökar bland de yngsta tonåringarna är en 
varningssignal om ett sexuellt beteende som kan leda till ohälsa. (SOU, 2000:91, s.130) 
 
Bristen på jämställdhet, fattigdom, sociala orättvisor, otillräcklig hälso- och sjukvård, brist 
på information och inflytande är alla faktorer som står i vägen för en god sexuell och 
reproduktiv hälsa. (UD, 2006, s.6-7) 
 
I Sverige genomfördes under 1996 17,8 aborter per 1000 kvinnor i åldern 15-19 år… den 
vanligaste sexuellt överförda infektionen orsakas av klamydia… Den allvarligaste sexuellt 
överförda sjukdomen är HIV/AIDS. (FHI, 1998:38, s. 104) 
 
Begreppet sexualitet innehåller en motsättning. Den goda kraften kan inte helt överskugga de 
negativa konsekvenserna och dessa får stort utrymme i diskursen. Att totalt tillsluta ett 
element är som vi tidigare skrivit inte möjligt, vilket också denna diskurs är ett exempel på. 
De negativa konsekvenserna av sexuell aktivitet utgör ett sådant hot att de inte går att bortse 
från och motverkar på så sätt tillslutningen. 

Ungdomsgruppen 
Begreppet för identitetens nodalpunkt är mästersignifikanter, i den här diskursen utgörs de av 
ungdomar. Även mästersignifikanterna kan tydliggöras genom ekvivalenskedjor (Winther-
Jörgensen & Phillips, 2000, s.50). Vi ska i detta stycke försöka beskriva den kollektiva 
identitetskonstruktionen för ungdomsgruppen, samt vilka möjligheter och begränsningar detta 
ger för individens handlingsutrymme. 
 
Sverige anser att det är viktig att inte bara betrakta ungdomar som mottagare av vård och 
information utan även som handlingskraftiga aktörer som har förmåga att hantera 
information och kunskap om SRHR. (UD, 2006, s, 15) 
 
Citaten ovan belyser vad diskursen anser som sin egen ståndpunkt när det gäller 
ungdomsgruppen och sexualitet. Diskursen legitimerar ungdomars sexualitet samt deras egen 
förmåga att hantera den. Men diskursen sätter ändå gränser för vad ungdomar klarar av själva 
och hur långt deras handlingsutrymme sträcker sig.  
 
Tonåringen som står mitt uppe i att lära sig tycka om sin ”nya” kropp och hantera obekanta 
och bitvis kaotiska känslor behöver få stöd att integrera sexualiteten som en god kraft i 
sig…Den vuxne har också en viktig roll att vara sammanhangsskapande och inge hopp och 
goda förväntningar på tillvaron och framtiden. (Skolverket, 1999:180, s.59) 
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Detta i syfte att skaffa mer och fördjupad kunskap (om ungas kärlek och sexualitet, vår anm.), 
och därmed förbättra möjligheten att stödja alla unga i vuxenblivandet och 
identitetsskapandet. (BO, 2004, s.12)  
 
Barnombudsmannen ser, oavsett diskussionen, att många ungdomar i dag har ett stort behov 
av att diskutera dessa frågor med vuxna som finns på plats… Ungdomar vill diskutera med 
verkliga vuxna som kan bemöta argument och stötta eleverna i deras identitetsutveckling. 
(BO, 2004, s.29) 
 
Då vi ser ungdom som en mästersignifikant i diskursen utgörs vår slutsats av det vi kallar för 
ekvivalenskedjan: Ungdomen anses vara en utvecklingsfas. De unga tar ständigt intryck av 
omgivningen och är därför i behov av god information och vägledning av vuxna. Det är 
tydligt att unga ses som en egen grupp i samhället och att den gruppen har särskilda behov. 
Genom att beskriva vilka kunskaper som de vuxna ska förmedla till ungdomarna, tydliggörs 
vilka egenskaper ungdomsgruppen anses sakna. Att vara ung är en del av vuxenblivandet och 
skapandet av en egen identitet, där sexualiteten är en del. De vuxna har å andra sidan, genom 
erfarenhet kunskap och möjlighet att hjälpa ungdomen att se sammanhang. Ungdomars 
handlingsutrymme begränsas av att de inte klarar sig på egen hand då de ännu inte är färdiga 
med sin utveckling. De unga saknar, på grund av brist på erfarenhet och kunskap, egenskaper 
för att ensamma kunna möta och utveckla en egen sexualitet, och därför behövs de vuxnas 
inblandning. 

Tjejer och killar  
Diskursiva gruppbildningar döljer ofta de skillnader som finns inom en grupp (Winther -
Jörgensen & Phillips, 2000, s.51-52). Ungdomsgruppen är den övergripande gruppbildningen 
i diskursen, men det är inte en homogen grupp. Ungdomar skiljer sig åt då det gäller kön, 
klass, etnicitet, sexuell orientering m.m. I diskursen formas framförallt två andra 
identitetskonstruktioner, baserade på könstillhörighet.  
 
Barnombudsmannen föreslår: Att ungdomsmottagningarnas verksamhet utvecklas och 
anpassas även utifrån pojkars behov. Kompetensförstärkning bör ske med inriktning på 
pojkarna, utan att detta sker på bekostnad av resurserna för flickornas behov. Detta ställer 
också krav på verksamhetsformer, som exempelvis särskilda tider för pojkar och på att det 
finns både manlig och kvinnlig personal på mottagningen. (BO, 2004, s.26) 
 
Att få en mer nyanserad bild av hur klasskamrater tänker och känner, framför allt inför det 
motsatta könet bidrar till tryggare relationer. (Skolverket, 1999:180, s.59) 
 
Ovan fastslås att killar och tjejer är olika och att deras behov ser olika ut beroende på deras 
könstillhörighet. Trots att stereotypa könsroller ifrågasätts, vilket vi nedan kommer diskutera, 
är föreställningen om skillnader mellan könen så invand att den är grundläggande inom denna 
diskurs. Vem man är och vad man behöver bestäms till stor del utifrån om man är tjej eller 
kille. 
 
Den (en lustfylld och trygg sexualitet, vår anm.) är också väsentlig för kvinnors hälsa. En 
förnedrande syn på kvinnors sexualitet leder till tvång och våld och därmed ohälsa. (SOU, 
2000:91, s.129) 
 
Ett par exempel visar att flickor och pojkar medvetet erbjuds olika undervisning. Flickor får 
lära sig självförsvar, hur man klarar sig ur svåra situationer och hur man säger nej. 
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Pojkarna får diskutera mansrollen idag, sexuellt våld, våldsfilmer och etik och moral. 
(Skolverket, 1999:180, s.82) 
 
Samhället tillskriver tjejer och kvinnor en offerroll, killarna och männen blir i förhållande till 
det förövare. Exemplen ovan visar att detta även att denna diskurs tillskriver könen de 
traditionella rollerna, men samtidigt ifrågasätts dessa stereotypa indelningar.  
 
Vem stärker pojkarna?... Eller är allt tal om att stärka flickorna ett uttryck för att flickorna är 
”offer”? Att de är viljelösa, inte handlingskraftiga eller kapabla att ta ansvar för sina egna 
liv. Om flickorna enbart skildras som att de behöver stärkas, hur är det då med pojkarna? Ser 
vuxna dem som förövare? Behöver inte pojkarna också stärkas eller har de redan en god 
självkänsla? (Skolverket 1999:180, s.82)  
 
Pojkarnas sexualitet undgår kommentarer och manlig sexualitet blir därmed osynliggjord. 
(Skolverket, 1999:180, s.76) 
 
…strävandet efter jämställdhet har problematiserat många unga mäns tidigare helt självklara 
könsposition. (BO, 2004, s.22) 
 
Här framställs killarna som förlorare i och offer för jämställdhetsarbetet, vilket tillsammans 
med tidigare citat där de tillskrevs rollen som förövare ger en kluven bild av killar som grupp. 
Hur de är och vilka förutsättningar de har är omdiskuterat. I diskursen är deras 
identitetskonstruktion motstridig och därför svår att inringa, den är under förändring.  

Sexualupplysning  
I diskursteorin kallas de uppfattningar som är utbredda och som anses vara självklara för 
hegemoniska (Bergström och Boreus, 2000, s.233). I denna diskurs är upplysnings roll central 
och inte ifrågasatt och vi ser den som en hegemonisk föreställning. Sexualupplysningen till 
ungdomar ska ske inom skolans sex- och samlevnadsundervisning samt på 
ungdomsmottagningarna. 
 
De främsta metoderna för att direkt påverka ungdomar är sexualundervisning i skolan. (FHI, 
1998:38, s.106) 
 
Kunskapen om sexualiteten som en hälsofrämjande faktor, både ur ett genus och 
åldersperspektiv, bör öka… För att ungdomar ska få möjlighet att reflektera och samtala 
kring sexualitet, etik och samlevnad är skolan och ungdomsmottagningarnas roll mycket 
betydelsefull.(SOU, 2000:91, s.130) 
 
Barnombudsmannen anser att frågor och reflektioner om relationer, vänskap, kärlek och 
respekt måste ges utrymme tidigt i skolgången och samtal, övningar och kunskapsinlärning 
måste regelbundet varvas genom hela grundskolan. (BO, 2004, s.29) 
 
I dag, när det i informationsutbudet finns många anspelningar på sexualitet, utgör skolan en 
viktig plats för reflektion. Fler skolor behöver utveckla ett arbetssätt som möjliggör detta och 
vara mötesplatser för goda samtal. (Skolverket, 1999:180, s.53) 
 
Att upplysning till ungdomar är nödvändig fastställs som en sanning i diskursen. 
Sexualupplysning har en hegemonisk ställning i diskursen. Men den rådande synen på sex- 
och samlevnadsundervisningen delas inte av alla. 
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Många, både pojkar och flickor, har skrivit att det bör vara en trygg och generös atmosfär 
när man pratar om sex och kärlek - många tar avstånd ifrån sex- och 
samlevnadsundervisningen på grund av att formen känns pinsam och att det känns konstlat. 
Många uttrycker också att var och en måste få upptäcka sig själva, kärleken och sex på egen 
hand. (BO, 2004, s. 28) 
 
Den ståndpunkt som uttalandet ovan står för utgör inte den bild av verkligheten som vår 
diskurs vill förmedla. Synpunkten får endast utrymme på ett ställe i hela materialet, i BO. 
Trots att BO tar med åsikten i sin redogörelse så resoneras det inte vidare kring denna aspekt.  
Uppfattningen om sex- och samlevnadsundervisning som något gott och nödvändigt har blivit 
så utbredd att dess självklara position inte ifrågasätts. Uppfattningen ses som en sanning och 
det leder till andra uppfattningar inte får något utrymme i diskursen.  

Sex- och samlevnadsundervisning 
Myterna organiserar ett socialt rum och möjliggör en viss social praktik samt ger grupperna 
(inom diskursen) en nödvändig plattform utifrån vilka de kan interagera (Winther-Jörgensen 
& Phillips, 2000, s.47). En myt som vi tycker oss se i diskursen är sex- och 
samlevnadsundervisningen. Trots att den anses så betydelsefull för ungdomar och därför är ett 
så självklart fenomen är både mål och innehåll för den otydligt formulerade. 
 
Innebörden i begreppet ”sex- och samlevnad” är diffust och visade sig vid granskningen 
kunna innebära allt från ordningsregler i klassen till undervisning om anatomi och fysiologi. 
(Skolverket, 1999:180, s.94) 
 
I dag innehåller inte läroplanen något formulerat mål för sex- och samlevnadsundervisningen, 
det är inte ett eget ämne, utan ska ses som ett ämnesöverskridande kunskapsområde. Endast i 
ämnet biologi finns tydliga mål för undervisningen kring sex – och samlevnad. I andra ämnen 
kan ibland samlevnadsundervisningen tolkas in i målbeskrivningen, men det är en fråga om 
tolkning som också är beroende av enskilda lärares prioriteringar (Skolverket, 1999, s.57). 
 
Det är lite märkligt att upplysningen vars roll i diskursen är hegemonisk, i praktiken kan 
variera stort i kvalitet och kvantitet. I diskursen framgår också att det pågår en debatt kring 
vad undervisningen ska kallas samt vad den ska innehålla. 
 
Barnombudsmannen anser: Byt namn på ”sex– och samlevnad” till ”relationskunskap” i 
läroplanerna. Detta för att markera att det är kärleksrelationer mellan unga människor som 
är i fokus, där sexualitet ingår. (BO, 2004, s.33)  
 
En del lärare menar dock att sexualitet får för lite utrymme eller till och med försvinner i det 
breda innehåll som Samlevnad och Livskunskap kan täcka. (Skolverket, 1999:180, s.77)  
 
På 1970-talet kallade RFSU sina femdagarskurser för sexualitet, samlevnad och samhälle. 
Kanske begreppet ”samhälle” borde återtas, för att begreppet skall genomsyras av ett 
tvärvetenskapligt förhållningssätt och ha sin rättmätiga plats som ett övergripande 
kunskapsområde inom olika ämnen? (Skolverket, 1999:180, s.94) 
 
…jämställdhet behöver få en tydligare plats i undervisningen, framför allt kopplat till 
sexualitet och identitet. Med dagens stora informationsutbud skulle sexualiteten behöva 
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ytterligare knytas till våra föreställningar om kvinnlig och manlig sexualitet och kvinnors och 
mäns syn på kärlek, relationer och samhällsutveckling. (skolverket, 1999:180, s. 93) 
 
Vad som ingår i sex –och samlevnadsundervisningen är inte självklart. Sexualitet är ett viktigt 
kunskapsområde men får litet eget utrymme. Begreppet sätts in i olika sammanhang vilka 
också bestämmer innebörden för det och på vilket sätt det är intressant att diskutera kring 
ämnet. Då skolan undervisar om sexualitet ska detta ske på ett sätt som belyser relations- och 
jämställdhetsfrågor. På så sätt konstruerar det vuxna samhället ramar, för de unga, som anger 
på vilket sätt som sexualitet bör uttryckas, detta kallas för mytbildning. Sexualitet är 
meningsfull om den tar sig uttryck i kvinnligt och manligt samt inom relationer.   

En öppen syn 
En annan myt inom diskursen är myten om vårt samhälle. Den organiserar ett socialt rum och 
möjliggör en social praktik. I detta fall är myten det svenska samhällets öppna attityd till 
ungdomssexualitet. 
 
I de nordiska länderna är sexualitet mellan tonåringar mer accepterat än i flertalet andra 
länder. (BO, 2004, s.15) 
 
I Sverige finns en ganska öppen syn på unga människor och kärlek. (BO, 2004, s.12) 
 
Trots att den attityd till och syn på ungdomssexualitet som råder anses vara öppen, finns det 
begränsningar för hur öppet klimatet i vårt samhälle kan vara.  
 
Ämnet är känsligt och man kanske inte vill berätta om sina tankar och erfarenheter för 
främmande människor. (BO, 2004, s.12) 
 
Andra (lärare, vår anm.) menar att ”täcknamnet” Livskunskap gör det möjligt att komma in 
på ett nödvändigt kunskapsområde i de fall det annars skulle vara känsligt på grund av 
elevernas bakgrund. (Skolverket, 1999:180, s.77) 
 
Sexualitet upplevs som något privat och intimt och det finns fortfarande begränsningar för i 
vilka sammanhang dessa frågor passar in. Enligt ett av citaten är det till och med så att dess 
innehåll ibland behöver döljas. Samhället är ännu inte så öppet att det upplevs som helt 
bekvämt att prata om sexualitet. 

Sammanfattningsvis…  
Vår utgångspunkt har varit att sexualitet är en social konstruktion vilket är en uppfattning som 
delas av aktörerna. Sexualitet är inte något definitivt, vår uppfattning om sexualitet formas 
och omformas i interaktion mellan samhället, grupper och enskilda individer. Den 
konstruktion av sexualitet som vi genom analysen fått fram är att; den är fysisk, psykisk och 
känslomässig, samt en viktig del av individens identitet.  
 
Inbyggt i diskursen kring ungdomssexualitet finns en problembild. Denna utgörs av två delar. 
Å ena sidan de psykiska och fysiska hälsorisker som sexuell aktivitet kan medföra. Å andra 
sidan det riskperspektiv på sexualitet som förmedlas i samhället. Lösningen är att samhället 
flyttar fokus från riskerna till det hälsofrämjande potential som sexualitet har samt ger 
ungdomarna kunskap och rådgivning. 
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Sexualitet är ett begrepp som innehåller starka motsättningar. Definitionen av den goda 
sexualiteten innehåller positivt laddade ord som jämställdhet, lust och hälsa. Men i 
sexualitetens kölvatten lurar många hälsorisker som det inte går att komma ifrån. 
Hälsoriskerna får mycket utrymme i media och på så sätt förmedlar media en negativ bild av 
sexualitet till ungdomarna, den bild som våra aktörer försöker motverka. Slutsatsen är att 
sexualiteten är både positiv och negativ samt att det inte går att bortse från någon av dessa 
sidor.  
 
Ungdomar utgör en egen grupp i samhället med särskilda behov. Ungdomstiden är en 
förberedelse för att bli vuxen. En stor skillnad mellan dessa åldersgrupper är att den unge inte 
hunnit tillägna sig lika mycket kunskaper och erfarenheter som den vuxne. Ungdomar håller 
på att skapa sin identitet och tar mycket intryck av sin omgivning. Den vuxnes roll blir på så 
sätt att stötta den unge i identitetsskapandet. Slutsatsen blir att den unge inte kan lämnas 
ensam ansvarig för sin sexualitet. 
 
Inom gruppen ungdomar finns två tydliga undergrupperingar, tjejer och killar. Dessa grupper 
bedöms på grund av sin könstillhörighet vara olika och ha olika behov. Då det pågående 
jämställdhetsarbetet har inriktats till stor del på tjejer och deras behov har killarnas och deras 
situation kommit i skymundan.  
 
Sexualupplysningens roll är central inom ämnet ungdomssexualitet. Föreställningen om att 
den förebygger och löser många av de problem som förknippas med sexualitet är rådande. 
Detta sker dels genom att ungdomarnas kunskaper ökar men också genom att 
samhällsklimatet blir mer öppet genom upplysning.  
 
Upplysning är per definition bra, men när detta i praktiken ska ske i skolans sex- och 
samlevnadsundervisning finns inte några klara ramar för hur det ska gå till eller vad denna ska 
innehålla. Det framkommer att det anses fruktbart att diskutera sexualitet i förhållande till 
relationer, jämställdhet samt kvinnligt och manligt med ungdomar.  
 
Det svenska samhällets syn på sexualitet beskrivs som öppen, men här och där framskymtar 
en annan bild. Sexualitet är ett känsligt ämne då det är förknippat med intimitet vilket gör att 
det ibland är svårt att tala om. Den öppna attityden som sägs finnas medför inte självklart att 
individen själv vill dela med sig av denna del av identiteten som är så privat. 

Diskursen ur ett genus- och queerperspektiv 
När man studerar sexualitet är det nästan oundvikligt att på något sätt använda sig av 
genusteori. I detta stycke kommer vi kort analysera vad diskursen förmedlar till ungdomar 
vad gäller kön och genus samt hur detta kan påverka dem och deras utveckling.  
 
Som vi beskrivit i teoridelen är könets och könstillhörighetens betydelse socialt konstruerat 
och då konstruerat som heterosexuellt (Essseveld, 1997, s.47). Samhället är uppbyggt kring 
två kategorier som alla individer delas in efter. Identiteter konstrueras genom sociala praktiker 
och när det gäller genusidentiteter är detta en effekt av diskursiva praktiker. Genusidentiteten 
bestäms inom olika fält i det offentliga samhället (Wendt- Höjer & Åse, 2001, s.33). 
 

Två kategorier 
I diskursen väljer man på ett flertal ställen att skriva ut ”båda könen”, ”flickor och pojkar”, 
”manligt och kvinnligt” och så vidare. Detta är tydliga exempel på hur samhällets individer är 
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uppdelade i två kategorier och att denna uppdelning uppfattas som meningsfull. Bland annat 
står det ”…där både flickor och pojkar får möjlighet att integrera sexualiteten som en god 
kraft i sig” (Skolverket, 1999, s.93). Genom att skriva ut de båda ”kategorierna” visar man 
också att det finns en skillnad i deras sexualitet och att de krävs olika metoder när man ska 
upplysa dessa två olika kategorier av ungdomar kring sex –och samlevnad. Formuleringen 
understryker också att det finns en skillnad mellan de olika könen när det gäller deras syn på 
sexualitet och att de kanske har olika utgångspunkter när det gäller detta. Genom att dela upp 
gruppen ungdomar efter kön, bidrar samhället till att skapa de ramar inom vilka de kommer 
att tänka, tala och agera. Uppdelningen ges mening då den hjälper till att legitimera de sociala 
förhållanden som är rådande.  

Motsatsförhålladen 
Diskursen menar att de två grupperna ungdomar skiljer sig så till den grad att de inte kan söka 
stöd och råd samtidigt under samma tak. Ett sådant särskiljande är i allra högsta grad tecken 
på den kategoriska indelning som vi tidigare nämnt. Frågan är på vilket sätt ett sådant 
särskiljande påverkar önskan om en öppnare attityd till sexualitet. När de två kategorierna 
hålls ifrån varandra skapas en nyfikenhet och det andra könets kropp och sexualitet blir något 
åtråvärt (Buttler i Esseveld, 1997, s.44). Enligt diskursen kan ungdomars relationer bli 
tryggare om de får en nyanserad bild av hur det motsatta könet tänker och känner (Skolverket, 
1999, s.59). Återigen framställer diskursen tjejer och killar som väldigt olika, både hur de 
tänker och känner skiljer sig åt. Orsaken till detta är det samhälle de lever i, och genom att 
forstsätta skilja dem åt bidrar det till kategoriernas fortlevnad. I diskursen kommer också ett 
annat motsatsförhållande fram, det mellan offer och förövare. Den ena kräver den andra för 
att kunna begreppliggöras, på samma sätt som det ena könet skapas som det andra könets 
motsats. Tjejernas roll som offer diskuteras och ifrågasätts och på så sätt också killarna roll 
som förövare. Något som inte sägs rent ut, men som ändå kan anas är att killarna på grund av 
det jämställdhetsarbete som bedrivs i samhället har satts i offerrollen. Vem eller vad som 
skulle utgöra förövaren i det motsatsförhållandet är inte helt tydligt, men vår tolkning är att 
det är jämställdheten. 
 
En del av diskursen ifrågasätter dock detta särskiljande som sker samt effekterna av det. 
Enligt genusteorin kan det ses som ett första steg i att omskapa de genusidentiteter som råder 
eftersom man menar att genusidentiteterna skapas genom diskursiva praktiker och kan alltså 
därför omskapas genom dem samma (Buttler i Esseveld, 1997, s.47). Man menar i diskursen 
att diskussioner om föreställningar kring de olika könens sexualitet ska få större utrymme. 
Frågan är vad sådana diskussioner skulle bidra med. Det skulle ur ett genusperspektiv vara 
fruktbart, om de ledde till att föreställningar om olikheter, bundna till könen förkastades. Men 
de skulle också kunna ha motsatt effekt, eftersom de föreställningar och upplevelser som en 
individ har ändå är en produkt av sin omvärld och eftersom omvärlden är fylld av 
föreställningar om skillnader skulle dessa få ännu mer utrymme. 

Queerteori 
Queerteorin menar att en heteronormativ genusordning där vissa sexuella relationer, begär 
och beteenden är mer önskvärda leder till att de individer som inte lever upp till det önskvärda 
uppfattas som konstiga och icke önskvärda (Ambjörnsson, 2003, s.15). 
 
Diskursen förmedlar att sexualitet aldrig är definitiv utan hela tiden omformas. Detta är inte 
något som genus eller queerteorin motsätter sig. Även här ser man sexualitet som socialt 
konstruerat, men den är också konstruerad på ett särskilt sätt. Både kön och sexualitet är 
konstruerat som heterosexuellt (Esseveld, 1997, s.44). Eftersom människors syn på sexualitet 
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skapas i samklang med det samhälle de lever i, påverkas de alltså av samhällets syn på vad 
som är önskvärt. Ungdomar, som är mitt uppe i att påbörja sitt identitetsskapande är ännu mer 
påverkade av intryck än vuxna. Detta skulle enligt queerteorin innebära att de är ännu mer 
mottagliga för den heteronorm som finns i samhället. Ur diskursen framkommer att den goda 
sexualiteten är jämställd och att den ses som en rättighet. Enligt queerteorin är det i dagens 
samhälle inte fullt ut möjligt eftersom heteronormen fortfarande är rådande (Ambjörnsson, 
2003, s.15). Även om det finns en laglig rätt för individer att uttrycka sin sexualitet, innebär 
inte det att alla typer av uttryck är accepterade, det är fortfarande de heterosexuella uttrycken 
som ses som önskvärda. 
 
Vi har tidigare nämnt att vi ville se vilka begränsningar kollektiva identitetskonstruktioner har 
för ungdomar. Utifrån queerteorin skulle man kunna säga att de är ytterligare begränsade då 
samhället endast ger två alternativa könsidentiteter och mellan dem finns begäret efter det 
andra.   
 

Kärleksideologi och mognad i diskursen 
Nedan jämför vi de slutsatser vi dragit från vår diskursanalys med tidigare refererad forskning 
av Helmius (1990).  

Kärleksideologin 
Helmius menar att vi i dagens samhälle ser sexualitet som ett uttryck för kärlek, gemenskap 
och ömhet och att sexualiteten sanktioneras om det sker inom ramarna för en parrelation. 
Ungdomar socialiseras in ett samhälle där dessa föreställningar antas vara naturliga men 
Helmius menar att kärleksideologin inte är av naturen given utan en social konstruktion som 
kontrollerar individens sexualitet. Den öppna samhällsklimat som sägs vara rådande 
möjliggör samhällets inblandning i ungdomars sexuella liv. Bland annat genom 
sexualupplysning kan vuxenvärlden förmedla och bekräfta de rådande normerna kring 
sexualitet till ungdomsgenerationen (1990, s.90-97). 
 
Att sexualiteten och kärleken kopplas ihop är även vår diskurs ett exempel på. Kärlek och 
relationer är begrepp som ofta nämns i samma sammanhang som sexualitet. Framför allt 
förekommer de i de sammanhang då sex- och samlevnadsundervisningen diskuteras. Det är 
genom denna undervisning som kunskap ska förmedlas till ungdomar. Därför säger sättet vi 
väljer att göra det på mycket om vilken kunskap och vilka värden som i dagens samhälle 
knyts till sexualiteten och på så sätt ses som den ”riktiga” uppfattningen. BO vill byta namn 
på sex- och samlevnadskunskapen i skolan till relationskunskap då de anser att 
kärleksrelationen, där sexualiteten ingår, borde vara i fokus i undervisningen. Det är också 
viktigt att ungdomar uppmärksammas på det motsatta könets förväntningar och tankar kring 
sexualitet i sexualupplysningen. Det förekommer inga förklaringar till varför just sexualitet, 
könsroller och kärlek hör ihop. Att diskursen med självklarhet framställer att detta är frågor 
som borde få utrymme i sexualupplysningen kan vara ett tecken på att kärleksideologin ses 
som av naturen given. Upplysningens inriktning markerar för ungdomarna hur de förväntas 
hantera sin sexualitet, i en kärleksrelation med någon av mottsatta könet. På så sätt fostras de 
unga in den kärleksideologi som råder i samhället.  
 

Mognad 
Helmius menar att ungdomar uppmuntras till sexuell aktivitet först då de är mogna nog. Vad 
mognad är eller hur det manifesterar sig är dock inte tydligt. Är de unga inte tillräckligt 
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mogna riskerar de att bli emotionellt skadade genom sexuell aktivitet. Dessutom riskerar 
ungdomarna oönskade graviditeter eller att bli smittade av någon sjukdom då de inte är 
mogna nog att hantera sexualiteten på ett ansvarsfullt sätt (Helmius, 1990, s.97-112). 
 
Av vår analys framkommer att ungdomar är legitimerade att ha en sexualitet men att de inte 
anses vara kapabla att hantera denna på egen hand, då de saknar den erfarenhet och kunskap 
som krävs för detta. Som vi konstaterat medför sexualiteten en mängd negativa konsekvenser 
som de unga anses vara extra utsatta för då de ännu inte klarar av att hantera sin sexualitet på 
ett ansvarsfullt sätt. De måste därför beskyddas av de vuxna och ledas in på rätt vägar i frågor 
kring sexualitet. Att vara ung är att hålla på att bli vuxen vilket innebär att man ännu inte 
uppnått den vuxnes mognad. På grund av de ungas brist på mognad är de i stort behov av 
hjälp och stöd. Detta är en grundförutsättning för den diskurs vi valt att studeras existens. Det 
är de ungas brist på mognad som skiljer dem åt från de vuxna och denna skillnad är 
anledningen till att man överhuvudtaget problematiserat kring ungdomars sexualitet. Hade de 
unga innehaft samma mognad som de vuxna har skulle ju ingen åtskillnad göras och debatten 
kring ungdoms sexualitet skulle inte finnas. De ungas brist på mognad legitimerar på så sätt 
det vuxna samhällets inblandning i ungas sexualitet. Begreppet mognad fungerar på så sätt 
som ett kontrollverktyg för ungdomssexualitet. 
 
Sammanfattningsvis går det att säga att vår studie bekräftar de föreställningar kring 
ungdomars sexualitet som Helmius presenterade i sin forskning för snart tjugo år sedan. Än 
idag genomsyras vårt samhälle av en kärleksideologi som är förknippad med vår sexualitet 
och ungdomar räknas fortfarande inte som tillräckligt mogna för att själva ta ansvar för sin 
sexualitet. 
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Diskussion 
Syftet med vår uppsats har varit att ringa in hur samhället ser på sexualitet och hur man 
försöker förmedla denna bild till ungdomar. Frågeställningarna vi har försökt att få svar på 
var: 
 

- Hur definieras och avgränsas begreppet sexualitet? 
- Hur beskrivs ungdomsgruppen i förhållande till sexualitet?  
- Tillskrivs ungdomar olika behov och egenskaper i förhållande till sin sexualitet 

beroende på könstillhörighet? 
 
För att besvara dessa frågor har vi använt oss av en diskursteoretisk metod, baserad på 
Laclaus och Mouffess teorier om ”verklighetens” beskaffenhet. Materialet som vi har baserat 
vår analys på utgörs av olika texter utgivna av normskapande offentliga institutioner, FHI, 
Skolverket, UD, Socialdepartementet och BO. Med hjälp av våra analysverktyg har vi gjort en 
textanalytisk studie vars resultat visar att: 

 
- Sexualitet är en social konstruktion. 
- Sexualiteten innehåller både positiva och negativa krafter som är sammanflätade till en 

helhet. Ingen av delarna går att bortse från. 
- Ungdomar utgör en egen grupp i samhället med särskilda behov. De saknar den 

mognad som krävs för att på egen hand ansvara för sin sexualitet. 
- Det görs skillnad mellan tjejers och killars relation till sexualitet. 
- Sexualupplysning är nödvändig och ett sätt för samhället att påverka de unga i 

utvecklandet av en egen sexualitet. Hur den ska utformas och vad den ska innehålla är 
inte klart formulerat. 

- Det svenska samhället har en öppen syn på sexualitet, men den öppna attityden har 
sina begränsningar. 

 
För att få fram en annan dimension av vår analys har vi jämfört den med tidigare forskning 
kring ungdomars sexualitet av Gisela Helmius samt applicerat ett genusperspektiv på vårt 
resultat. Resultatet av denna jämförelse visar att Helmius forskning på många sätt 
överrensstämmer med vår forskning samt att diskursen kring ungdomars sexualitet 
genomsyras av kategorisering efter kön, som är en av genusteorins utgångspunkter. Vi 
kommer i följande stycken att diskutera Foucaults och Giddens tidigare nämnda studier i 
relation till vårt resultat. 
 
Foucault kommer i sin studie fram till att sexualitetens diskurs ur ett historiskt perspektiv 
breddats genom att intresset för sexualitet som forskningsområde har ökat. Talet om könet har 
intensifierats vilket har medfört ny kunskap och på så sätt har även maktens kontrollverktyg 
inom området förfinats. Utifrån denna analys kan man också se på vårt resultat. Den påstådda 
öppenheten kring sexualitet och upplysningens centrala roll i vårt samhälle bidrar till att talet 
om könet och diskursen kring ungdomars sexualitet ökar. Detta leder till att det vuxna 
samhället hittar flera angreppspunkter i sin kontroll och formgivning av ungdomars sexualitet. 
Genom att diskursen inbegriper allt fler dimensioner i sin definition av sexualitet ökar 
områden som kan kontrolleras, exempelvis genom upplysning. En öppen syn på sexualitet i 
samhället kanske inte leder till att den enskilde individens sexualitet blir mer fri.  
 
Giddens menar i sin studie av intimitetens omvandling att en rad förändringar har skett och att 
förutsättningarna för människans sexuella identitet fortfarande idag är under förändring. 
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Giddens talar om den plastiska sexualiteten och den rena relationen som det moderna 
samhällets villkor för en god sexualitet. Han menar att dessa bidrar till individens sexuella 
frigörelse från samhälleliga normer. Den plastiska sexualiteten finner vi även i vår diskurs. 
Sexualiteten kopplas inte längre ihop endast med fortplantning utan ses som något större, en 
integrerad del av individens identitet. Den plastiska sexualiteten möjliggörs genom den inom 
diskursen viktiga upplysningen om prevention. Det som Giddens kallar den rena relationen 
går också att finna i vår diskurs i viss mån, sexualitet ska bygga på frivillighet, jämlikhet och 
ömsesidighet. Det är dessa normer kring sexualitet som diskursen vill att samhället ska 
förmedla till ungdomar genom upplysning. Men Giddens menar vidare att den rena relationen 
inte existerar vare sig i förhållande till monogami eller till heterosexualitet, något som i vår 
diskurs outtalat uttrycks som önskvärda och förväntade ideal.  
 

Egna reflektioner 
Sverige som samhälle sägs ha en öppen syn på sexualitet vilket kan ses ur olika perspektiv. 
Nyckeln till en allmänt god sexuell hälsa är upplysning samt lättillgängliga preventivmedel 
och rådgivning. Detta tillsammans med lagliga aborter underlättar för individen att bejaka sin 
sexualitet utan att riskera att drabbas av en mängd ohälsosamma konsekvenser. Den öppna 
synen ska bidra till att sexualitet ses som en naturlig del av människans identitet och inte som 
något tabubelagt. Sexualitet ska fungera som en kraft som bidrar till varje människas 
välmående. 
 
Något som vi kom fram till under analysen är att denna önskade öppenhet inte genomsyrar 
alla nivåer i samhället. Trots en öppen attityd är inte alla orosmoment som är förknippade 
med sexualitet utrotade. Upplysning och tillgång till prevention betyder inte nödvändigtvis att 
människor skyddar sig i den utsträckning som de borde. Ökad kunskap betyder inte att 
beteenden förändras, för enskilda individer kan osäkerhet göra det svårt att använda skydd i 
praktiken. Den öppna synen som beskrivs på samhällsnivå har kanske ännu inte fått fullt 
genomslag på individnivå. Ett annat exempel på detta som vår analys pekar på är 
upplysningens roll. Sex –och samlevnadsundervisningen i skolan bör enligt diskursen ske i 
dialogform och ha högt i tak. Alla elever och lärare är dock inte bekväma med att prata om 
sexualitet och det sätter självklart käppar i hjulet för upplysningens praktik. Den odefinierade 
läroplanen för skolans sex –och samlevnadsundervisning ger också en antydan om att ämnet 
fortfarande är känsligt. Så länge man inte definierar något, så utesluter man inte heller något 
från definitionen. Sexualitet är ett laddat begrepp och den enskilda individen upplever kanske 
att det är något som är för privat för att dela med sig av.  
 
I både resultatet och analysen har upplysningens roll fått mycket utrymme vilket inte är något 
som vi har valt själva, men diskursen kring ungdomars sexualitet återkommer gång på gång 
till upplysningen. Anledningen till det menar vi är att upplysning är det forum där vuxna på 
ett icke ifrågasatt sätt kan forma ungdomens sexualitet då upplysningen har en starkt befäst 
roll i samhället med gamla anor. De vuxna i samhället anses ha ansvar för att ungdomarna 
skyddas från riskfaktorer av olika slag. Ungdomarna är i egenskap av ungdomar i behov av 
vägledning i sitt identitetsskapande. På grund av brist på egenförvärvade erfarenheter och 
kunskaper anses inte ungdomar vara mogna nog att ges och ta det ansvar som krävs för att 
deras sexualitet inte ska få negativa konsekvenser. Den bild vi har tecknat utgör ett 
vuxenperspektiv, de vuxna besitter makten att bestämma vad som är att anse som ”tillräckligt 
mogen”. En annan uppgift de vuxna har är att skydda de unga mot medias inflytande som 
målas upp som mycket negativt. Media utgör en ny aktör som ungdomarna på egen hand kan 
förvärva kunskap från i frågor som rör sexualitet. Vuxensamhället har inte någon kontroll 
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över relationen mellan ungdomar och media. På så sätt tappar också vuxensamhället 
kontrollen över den kunskap och erfarenhet som ungdomar förvärvar i förhållande till sin 
sexualitet. Denna inställning till media är en aning motsägelsefull då samhället i övrigt 
förespråkar en öppen attityd till sexualitet. Kan det vara så att en öppen syn med upplysning 
är ett nytt sätt för samhället att kontrollera sina ungdomar och införliva de normer och 
värderingar som finns i samhället även i ungdomsgenerationen? Med detta perspektiv kanske 
vi kan omvärdera den öppna attityden då även denna är ett redskap för att fostra en ny 
generation av blivande vuxna. Den innehåller en mängd förhållningssätt som anses vara de 
rätta samtidigt som den dömer ut den bild som presenteras i media och på så sätt begränsar 
den sig själv. Den kanske är tillåtande, men inte öppen för inflytande från annat håll. Det 
förfaller ur ett samhällsperspektiv ligga ett allmänintresse i att ungdomars sexualitet styrs av 
de normskapande institutionernas värderingar. En fråga som väcks i denna diskussion är hur 
ungdomarna själva upplever denna upplysning och hur den påverkar deras egen sexualitet? 
Har upplysningen det inflytande över ungdomar sexualitet som diskursen önskar? Eller kan 
det vara så att ungdomar utvecklar sin sexualitet på andra sätt? En möjlighet som för oss är 
realistiskt är att kunskapen i frågor kring sexualitet hämtar ungdomarna genom sex- och 
samlevnadsundervisning, men när det gäller identitetsutveckling är det framförallt andra 
ungdomars inflytande som påverkar den enskilde ungdomens, även när det gäller sexualitet. 
 
I Sverige definieras sexualitet som någonting större än det fysiska samlaget. När det gäller 
undervisning i sex –och samlevnad utgör relationer en viktig beståndsdel. Det är också viktigt 
att ämnet berörs utifrån ett jämställdhetsperspektiv och att undervisningen belyser det 
motsatta könets förväntningar och tankar kring sexualitet. Dessa olika beståndsdelar har vi 
tidigare diskuterat utifrån genus och queerteori samt utifrån Helmius forskning. Det är dessa 
normer som samhället strävar efter att förmedla till och införliva i ungdomsgenerationen. I 
konstruktionen kring sexualitet är kärlek och relationer viktiga beståndsdelar, det är inom 
kärleksrelationen som sexualiteten har sitt spelrum. Kvinnlig och manlig sexualitet ses som 
två delar av en helhet som förenas genom begäret efter den andra. Dagens konstruktion av 
sexualitet sker i en förening av man och kvinna i en kärleksrelation. Detta kan sättas i 
förhållande till den öppna attityd som vi redan diskuterat som kanske inte är så öppen som 
den utger sig för att vara. 
 

Förslag på fortsatta forskningsfrågor 
Sveriges tidigare regering har haft ett uttalat jämställdhetsperspektiv (UD, 2006, s.15) i sitt 
arbete vilket inte delas av den nya regeringen. Det skulle vara intressant att i slutet av 
mandatperioden undersöka om detta lett till att de normskapande institutionerna som utgör 
aktörerna inom vår diskurs ändrat sin problemformulering kring ungdomars sexualitet? 
 
Det skulle vara intressant att göra någon forma av textanalys kring den bild media ger av 
sexualitet, och jämföra på vilket sätt skiljer denna sig från den bild vi har målat upp?   
 
I globaliseringens tid skulle det också vara intressant att göra en internationell jämförelse av 
olika länders sexualpolitik och dess effekter för befolkningen. 
 
För att få fram en tidsdimension i en studie om ungdomars sexualitet skulle man kunna göra 
en jämförande diskursanalys baserat på material från olika tidpunkter, exempelvis mellan 
utredningen som låg till grund för lagstadgad sex- och samlevnadsundervisning och 
Skolverkets rapport från år 2000.   
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