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Carolin Kindh & Josefin Lindman 
 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this essay was to increase the knowledge of and understanding about how 
teenage girls form their attiutdes towards sexuality and relations. The focus has been on 
discussing the research-question from four factors of influence chosen by the writers; sexual 
education, media, friends and family. Our intention with the study was also to take part of the 
teenagegirls´thoughts, attitudes and opinions in the matter, which is to keep the discussion on 
a structural level. The study is based on qualitativ interviews, in so called focusgroups, with 
all toghether eight girls in the ages 14-15 years, students in the ninth grade. The study has a 
postmodern feministic approach combined with a fenomenological and hermeneutic position. 
The result was analysed from a multidimensional perspective proceeding from 
socialcontructionism combined with gendertheory and feministic theory. During the course of 
the study, it became more and more clear that the girls´ attitudes are formed by all this factors, 
though in different extent and different ways. The girls consider some factors to be more 
reliable than others. It also shows that the attitudes are formed in a heteronormative direction, 
where gender is formed with different roles and demands on girls versus boys. The results of 
our study were in accordance to earlirer research. 
 
Keywords: teenage*, youth*, sex*, sexuality*, attitude*, girl*. 
 
 
 
 
 
Syftet med uppsatsen var att öka kunskapen om och förståelsen för hur tonårstjejer formar 
sina attityder till sex och samlevnad. Fokus har legat på att diskutera forskningsfrågan utifrån 
fyra påverkansfaktorer som författarna valt: sexualundervisning, media, vänner och familj, 
och avsikten med studien var att ta del av tonårstjejernas tankar, attityder och åsikter i ämnet, 
dvs. hålla diskussionen på ett strukturellt plan. Studien har byggt på kvalitativa intervjuer, i 
s.k. fokusgrupper, med sammanlagt åtta tjejer i åldrarna 14-15 år studerande i årskurs nio. 
Studien har en postmodern feministisk ansats kombinerat med en fenomenologisk och 
hermeneutisk position. Resultatet analyserades utifrån ett mångdimensionellt perspektiv med 
hjälp av socialkonstruktionism tillsammans med genusteori och feministisk teori. Det blir 
under studiens gång alltmer tydligt att tjejernas attityder formas av alla dessa faktorer men i 
olika omfattning och på olika sätt. Vissa faktorer betraktas av tjejerna som mer ”pålitliga”, än 
andra. Det framkommer även att attityderna formas i en heteronormativ riktning, där genus 
skapas med olika roller och krav för tjejer respektive killar. Resultaten från vår studie ligger i 
linje med tidigare forskning. 
 
Sökord: tonår*, ungdom*, sex*, sexualitet*, attityd*, tjej*. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
1969 gjordes den första stora undersökningen om våra sexualvanor i Sverige av sociologen 
Hans Zetterberg, (Forsberg, 2005:26). Sedan dess har mycket hänt vad gäller normer, 
värderingar och även öppenheten kring ämnen som sex och samlevnad. Enligt vår erfarenhet 
uppfattas Sverige idag som ett av de mest jämställda länderna i världen, och det är någonting 
som vi svenskar är stolta över och gärna framhäver. Men trots denna strävan mot absolut 
jämställdhet mellan könen upplever vi att män och kvinnor fortfarande har skilda möjligheter 
på många olika nivåer i samhället. Vi undrar då över hur tjejer i dagens samhälle formar och 
skapar sina attityder till sex och samlevnad? Vad kommer det ifrån i dagens moderna 
samhälle? 
 
Men att tolka nutiden är inte så lätt. Det är alltid lättare att se tydliga trender och förändringar 
i efterhand. Vår värld har globaliserats alltmer med fler kontakter länder emellan, den 
tekniska utvecklingen har vuxit fram snabbt i västvärlden och befolkningen har ändrats, 
många som lever i Sverige idag har sina rötter i andra delar av världen. Därigenom utsätts den 
svenska synen på sex och samlevnad av influenser från ett större geografiskt perspektiv än 
tidigare. I nutidens ungdomsgrupper finns flera tecken på ett öppnare förhållningssätt till 
sexualitet, detta syns bl.a. genom en öppnare och mer accepterande inställning till homo- och 
bisexualitet. Men det finns dock även tendenser till en konservatism mellan könsroller i vissa 
gruppers syn på sexualitet. (Forsberg, 2005:13) 
 
Undersökningar gällande ungdomar och sex och samlevnad talar för att de förändringar som 
sker i samhället sker i språng. Därför kan man se stora skillnader när det gäller sexualnormer 
och förhållningssätt rörande sex och samlevnad. Från forskning kan man se att begreppet 
ungdom från mitten av 1900-talet har fått en ny innerbörd, och att ungdomarna eller 
tonåringarna har fått en egen kultur med egna symboler och sätt att kommunicera. Dessa 
yngre generationer har dessutom mött nya influenser enbart riktade till dem.  
Ungdomars erfarenheter av sociala relationer har en stor betydelse för hur de uppfattar frågor 
rörande sex och samlevnad. Det handlar med andra ord om hur man tagit del av olika intryck 
från exempelvis föräldrar eller media, samt hur man påverkats av den kultur man vuxit upp i. 
Under tonårstiden är identiteten relativt insatbil och självbilden sårbar, vilket har att göra med 
ens inställning till det egna jaget. (Forsberg, 2005:40) 
 
Målsättningen med uppsatsen blir därför att öka kunskapen och förståelsen för vad som 
formar tonårstjejers attityder till sex och samlevnad. Detta utförs med hjälp av aktuell 
litteratur, samt genom att i fokusgruppsintervjuer låta ett urval tonårstjejer beskriva vilken 
betydelse sexualundervisning, media, familj och vänner har för deras kunskap, normer och 
värderingar gentemot sex och samlevnad.  
 
Vår uppsats kommer att behandla en, enligt oss, väldigt aktuell fråga, och vi anser det 
dessutom vara en viktig kunskap i socialt arbete med ungdomar att veta hur 
samhällsstrukturerna påverkar tonårstjejer i något så centralt som sexualitet. Genom arbetet 
hoppas vi kunna bidra till en ökad förståelse för vad som påverkar tjejers roller och 
ståndpunkter inom sex och samlevnad, en kunskap som är nödvändig i det sociala arbetet med 
ungdomar. Genom ökade kunskaper om unga tjejers tankar och bilder kring sex och 
samlevnad, kan vi som yrkesutövande socionomer lättare föra en dialog med tjejerna då vi får 
en ökad förståelse för deras upplevelsevärld och villkor i denna, samt eventuellt bedriva 
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förebyggande arbete vid behov inom området. För att kunna påverka samhällsstrukturer måste 
vi först veta vilken verklighet tjejerna lever i och relaterar till. 
 
Vi kommer i uppsatsen använda ordet ”tjej” då Fanny Ambjörnsson propagerar för att man 
hellre bör använda detta, snarare än det i forskarsammanhang långt vanligare benämningen 
”flicka” eller ”ung kvinna”. Den främsta anledningen är att ”tjej” är det ord som används av 
ungdomarna själva. Feministisk forskning visar även på att användningen av begreppet 
”flickor” lätt får en anstrykning av infantilisering, och att termen ofta används och associeras 
med beroende, omogenhet och intellektuell omyndighet. (Ambjörnsson, 2004:29) 

1.2 Förförståelse  
”Forskning utan förförståelse är en omöjlighet” menar Bjereld, Demker & Hinnfors 
(2002:14). Idén till vår studie fick vi under diskussioner om hur situationen för tonårstjejer ser 
ut idag, med utgångspunkt i att en av oss studerat Genusvetenskap på Universitet. Därifrån 
skapades tanken att undersöka vad som påverkar och formar tjejers attityder till sex och 
samlevnad. Vår kunskap om ämnet var begränsad, men vår förförståelse fick oss dock att tro 
att det är media som påverkar tjejer allra mest idag. Detta eftersom den allmänna mediala 
debatten idag verkar lägga en stark koppling mellan problem som tonårstjejer kan ha 
(exempelvis anorexi, vara sexuellt aktiv trots att det känns fel för personen etc.) och den 
påverkan som olika forum för media förmedlar. Då en av oss läst Genusvetenskap var hennes 
förförståelse starkare färgad av ett feministiskt förhållningssätt, jämfört med den andra 
författaren. 

1.3 Syfte                                                                                                                        
Syftet är att undersöka hur ett urval tonårstjejer beskriver hur deras attityder till sex och 
samlevnad formas. 

1.4 Forskningsfråga 
Hur formas tonårstjejers attityder till sex och samlevnad utifrån betydelsen av 
sexualundervisning, media, familj och vänner?  
 
Forskningsfrågan har tematiserats i tre delteman: 
1. Diskussion av givna påverkansfaktorer: sexualundervisning, media, familj och vänner 
2. Integrering, påverkan och bedömning av givna faktorer 
3. Normer och värderingar vid givna situationer 

1.5 Definitioner i denna studie 
Kön och genus - Det biologiska könet skapas till ett socialt kön, vilket man även kan kalla 
skapandet av genus.  Detta visar sig genom att samhället uppmuntrar två olika beteenden som 
killar respektive tjejer ska ha, dvs. genus är socialt konstruerat till skillnad mot kön. (Bjerrum 
Nielsen & Rudberg, 1989:29)   
 
Feminism/feminist – Lena Gemzöe ger ett förslag på definition av vad en feminist är som 
hon kallar ”ordboksdefinitionen”; enligt denna är en feminist en person som anser att kvinnor 
är underordnade män och att detta förhållande bör ändras. Definitionen försöker kortfattat 
ringa in en typ av innehåll som är gemensamt för olika feministiska riktningar. Den anger 
även att feminism intar en kritisk hållning till rådande förhållanden och förespråkar 
förändring. (Gemzöe, 2002:13-14)  
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Attityder - Med attityder menar vi i den här studien kunskap, normer och värderingar.  

1.6 Studiens avgränsning och begränsningar  
Studien avgränsas till att endast intervjua tjejer i yngre tonåren (nionde klass), detta delvis på 
grund av den feministiska utgångspunkten, att sätta kvinnors vardagsvärld och livssituation i 
fokus, men även för att vi befarade att killar i samma ålder inte skulle tala lika öppet om 
ämnet. För att riktigt kunna undersöka skillnader mellan tjejer och killar hade killarnas röster 
också behövts bli hörda, nu avgränsas studien till att utgå från tjejernas upplevelse av dessa 
eventuella skillnader. Valet av tjejer i yngre tonåren gjordes då vi finner det mer intressant att 
intervjua tjejer som håller på att bygga upp sina attityder gentemot sex och samlevnad, och då 
vi befarade att äldre tonårstjejer redan har hunnit forma och befästa sin uppfattning i ämnet 
och därför kanske inte skulle kunna vara lika öppna under diskussionen. Att begränsa studien 
till att diskutera endast fyra givna påverkansfaktorer (sexualundervisning, media, vänner och 
familj) gjordes då vi efter studier av tidigare forskning fann att det var dessa som förekom 
oftast, samt att det främst var dessa påverkansfaktorer som var intressanta och som vi därför 
ville diskutera mer ingående för att se om förförståelsen stämde.  
 
Valet av teoretiska analysverktyg är medvetet begränsat till socialkonstruktionistisk teori, 
genusteori och feministisk teori då vi endast var intresserade av den strukturella påverkan 
tonårstjejer utsätts för i formandet av sina attityder till sex och samlevnad. Dessutom kunde 
genusteorin och den feministiska teorin även bidra till att sätta formandet av genus i fokus i en 
enbart kvinnlig upplevelsevärld. I samband med både teori och analysdelen har vi medvetet 
valt att bortse från faktorer som klass och etnicitet.  

2. Metod 

2.1 Design  
I den här uppsatsen kommer vi att försöka ta reda på hur ett urval tonårstjejer beskriver vilken 
betydelse sexualundervisning, media, familj och vänner har för att forma deras attityder till 
sex och samlevnad; vad dessa fyra faktorer ger när det gäller kunskap, normer och värderingar 
(dvs. attityder), och hur viktig varje enskild faktor upplevs vara i sig och i relation till 
varandra. Vi har valt att göra en kvalitativ intervjustudie, genom fokusgruppsdiskussioner, 
eftersom vårt mål är att få ta del av tonårstjejernas reflektioner, känslor och livsvärld, för att 
sedan tolka de beskrivningar vi erhåller och hitta mening i dessa (Kvale, 1997: 13). Detta 
kommer att ge en indikation om vad som påverkar och formar attityderna hos dessa tjejer och 
vilken faktor som väger tyngst, och därför även besvara vår forskningsfråga; ”Hur formas 
tonårstjejers attityder till sex och samlevnad”? 
 
Efter metodavsnittet kommer vi att presentera tidigare forskning i ämnet, och som vi anser 
vara relevant för att kunna tolka de beskrivningar tonårstjejerna kommer att ge.  
 
Genom välja ut teorier och sedan använda dem i vår analys, kan hjälpa oss att belysa ämnet 
utifrån flera perspektiv och på flera nivåer. Vi ska i uppsatsen kort redovisa för de 
grundläggande tankarna i våra valda teorier; socialkonstruktionism, genusteori och feminism, 
samtidigt som vi kopplar teorierna till det egna valda ämnet.  
 
Vår intervjuguide är indelad i tre teman för att besvara forskningsfrågan utifrån tre håll. 
Redovisning av det insamlade intervjumaterialet kommer att ske utifrån samma tematisering 
som i intervjuguiden. I tillägg finns några yttranden från intervjupersonerna som vi anser 
viktiga att redovisa eftersom de kan ge en fördjupad förståelse för tonårstjejernas tankar kring 
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ämnet. Efter resultatredovisningen följer ett kapitel med analys utifrån tidigare forskning och 
ett kapitel med analys utifrån valda teorier, därefter sammanfattas kort analyserna 
tillsammans. Sista delen av uppsatsen innehåller en slutdiskussion, samt förslag till vidare 
forskning. 

2.2 Vetenskapsfilosofiskt perspektiv 
Studien utgår ifrån en fenomenologisk-hermeneutisk vetenskapsfilosofisk position. Det 
hermeneutiska perspektivet syftar till en förståelse av en texts mening och i detta synsätt har 
undersökarens förförståelse stor betydelse, vilket vi ansåg mycket viktigt och därför ville 
använda sig av (Larsson, 2005a:93). Tolkningen av meningen kännetecknas av en 
hermeneutisk cirkel, och förståelsen av en text sker sedan genom en process med ständig 
växling mellan delar och helhet av det undersökta fenomenet. (Kvale, 1997:50-51) Det 
fenomenologiska perspektivet lägger, enligt Patton, fokus på exakta beskrivningar av 
intervjupersonens upplevelse- eller livsvärld, vilket var vad vi med vår strukturella inriktning 
på intervjuerna var ute efter, samt att man tonar ner undersökarens personliga inblandning 
(Larsson, 2005:93). Genom att använda en fenomenologisk- hermeneutisk position skapades 
det goda och fylliga fenomenologiska beskrivningar; en bra databas, som sedan legat till 
grund för våra hermeneutiska tolkningar (Larsson, 2005b:30).   
 
Studien har även haft en vetenskapsfilosofisk position inspirerad av ett postmodernt 
feministiskt perspektiv, vilket innebär ett konstruktivistiskt sätt att se på vetenskaplig 
kunskap. Det postmoderna synsättet utgår ifrån att det inte finns en sann och naturgiven 
verklighet, utan att människor tillsammans skapar den sociala verklighet de lever i och 
förhåller sig till.(Kvale, 1997:44-49) Inom den feministiska forskningstraditionen, i vilken det 
kvalitativa förhållningssättet fått en stark position, läggs tonvikt på kvinnors vardagsvärld och 
livssituation (Kvale, 1997:72). Vi anser att denna vetenskapsfilosofiska position har varit ett 
fruktbart komplement till studiens position utifrån ett fenomenologiskt- hermeneutiskt synsätt, 
då den ligger i linje med de valda teoretiska perspektiven. 
 

2.3 Urval av informanter 
I uppsatsen genomfördes två fokusgruppsintervjuer med fyra tonårstjejer i varje grupp. I 
genomförandet av rekryteringen av intervjupersoner användes snöbollsurval till början med 
hjälp av en kontaktperson (Wibeck, 2000:68). En bekant till en av oss som var i lämplig ålder 
tillfrågade andra tjejer i sin bekantskapskrets som ansågs lämpliga i detta sammanhang, det 
vill säga vältaliga, intresserade av att medverka i en diskussion om sex och samlevnad samt i 
rätt ålder (yngre tonåren). En god intervjuperson är samarbetsvillig och välmotiverad, vältalig 
och kunnig och kan ge rika beskrivningar av sin livssituation (Kvale, 1997:135). I kvalitativ 
forskning väljer man individer genom strategiskt urval snarare än genom slumpmässigt urval 
som är vanligt i kvantitativ forskning. Det är helt legitimt och oftast eftersträvansvärt att 
handplocka individer så att man kan få så många sidor av fenomenet i sin studie belysta som 
möjligt. (Ruth, 1991:280; S. Elofsson, personlig kommunikation, 11 december, 2006)  
 
Vi tillämpade informerat samtycke, dels genom intervjupersonernas föräldrar då tjejerna var 
under 18 år och inte myndiga, och dels genom tjejerna själva efter att deras föräldrar godkänt 
deras deltagande i studien. Föräldrarna fick ett informationsbrev om studien utskickat, medan 
tjejerna själva informerades muntligen utifrån informationsbrevet genom vår kontaktperson. 
Detta innebar att de informerades om det allmänna syftet med studien och dess upplägg, samt 
att intervjun/fokusgruppsdiskussionen är frivillig och att den skulle bandas. 
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2.4 Urval och genomförande av datainsamling 
Litteraturen har vi hittat genom sökning i det nationella biblioteksdatasystemet Libris och i 
katalogerna hos Stockholms Universitetsbibliotek, Stockholms Stadsbibliotek samt Trosa 
Stadsbibliotek. I databaserna har vi använt sökord som: tonår*, ungdom*, sex*, 
sexualitet*,attityd*, åsikt*, tjej*, flick*, kvinn*. Dessa kombinerades med varandra på olika 
sätt. 
 
Vi har även sökt på RFSU:s hemsida, samt på hemsidan för Statens Folkhälsoinstitut. I tillägg 
har vi även använt oss av litteratur som vår lärare och vår handledare tipsat oss om, samt 
aktuell kurslitteratur. Av den tillgängliga litteraturen har vi gjort ett urval utifrån relevans för 
vårt ämne och delat mellan oss för inläsning. Urvalet av litteratur baserades även på hur 
aktuell forskning föreföll att vara, och vi har huvudsakligen inriktat oss på forskning från 
senare hälften 1990- talet och framåt. Detta då vår studie undersöker tjejernas attityder i 
dagens samhälle, och då vi anser att attityder inom sex och samlevnad har förändrats mycket 
bara de senaste 10 åren. Vi har efter inläsningen sammanfattat innehållet i den uppdelade 
litteraturen för varandra, och på så sätt har båda tagit del av allt material. 
 
Tillsammans har vi efter litteraturstudier utformat en kvalitativt, temainriktad stöd frågeguide 
för en fokusgruppsdiskussion. Då den enligt vår åsikt var det bästa möjliga verktyg för att vi 
skulle erhålla de fylliga berättelser vi önskade. Vi valde att hålla fokusgruppsdiskussioner då 
vi ville nå öppna diskussioner som skulle leda vidare i ämnet, och därmed försöka undvika att 
vi som intervjuare styrde intervjusamtalet i detalj. Men för att inte missa något som vi ville ta 
del av i ämnet strukturerades ändå en frågeguide upp som stöd i diskussionen, ifall samtalet 
inte skulle flyta på och för att vi skulle vara säkra på att forskningsfrågan besvarades. Vår 
handledare granskade intervjuguiden både innan testintervjun, samt efter omarbetningen av 
frågeguiden innan de ”riktiga” intervjuerna genomfördes. 
 
Intervjuerna ägde rum hemma hos den kontaktperson som ordnade fram respondenter till oss, 
detta för att alla respondenter hade varit där förut vilket vi ansåg skulle erbjuda trygghet i 
intervjusituationen. Vi har båda deltagit i intervjusituationerna, en person som moderator och 
en person som förde diskreta anteckningar för att personerna senare skulle kunna identifieras 
lättare på banden i samband med transkriberingen. 

2.5 Bearbetning av data och resultatredovisning 
Studien har utförts genom en kvalitativ metod i form av längre, öppna intervjuer, i så kallade 
fokusgrupper med två grupper med fyra tjejer i varje grupp. Fokusgrupper är en form av 
gruppdiskussion där deltagarna diskuterar ett givet ämne. (Billinger, 2005:169) Informanterna 
var i åldern 14 – 15  år, och samtliga studerade i nionde klass. Syftet med intervjuerna var att 
få ta del av tjejernas attityder, åsikter, tankar och sätt att förhålla sig till utvalda teman, inte att 
ta del av deras privata erfarenheter. Utifrån syftet valdes därför kvalitativ metod med 
fokusgruppsdiskussion då deltagarna i en fokusgrupp ger sin kollektiva bild, den allmänna 
meningen, av det diskuterade ämnet, betoningen ligger på det kulturella snarare än det 
individuella. Då det rör sig om ett känsligt ämne kan fokusgrupper dessutom vara ett bra 
metodval då man i gruppen får stöd av människor man känner, det blir inte lika utlämnande 
som en individuell intervju med en främmande människa. (Billinger, 2005:170-172) 
 
Vi valde att genomföra en strukturerad form av fokusgrupp som är lämplig då ett känsligt 
ämne ska diskuteras och innebär att moderatorn utövar stark kontroll över vilka ämnen som 
diskuteras (och i vissa fall även försöker styra gruppdynamiken så att alla deltar lika mycket i 
diskussionen) (Wibeck, 2000:45). Vi utgick ifrån en strukturerad intervjuguide, i de fall då 
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moderatorn vill styra intervjun är frågorna specificerade och relativt många (Wibeck, 
2000:61). Vi uppmuntrade dock respondenterna att diskutera med varandra istället för att 
vända sig till moderatorn men gick vid behov in med nya frågor om diskussionen kom från 
ämnet (Wibeck, 2000:46).  
 
Den kvalitativa datainsamlingsmetoden kombinerades med en kvantitativ 
datainsamlingsmetod. Denna kvantitativa datainsamling utfördes genom att 
intervjupersonerna fick skatta betydelsen av vis givna påverkansfaktorer i en enskild mindre 
enkät innan fokusgruppsdiskussionen inleddes. Resultatet av skattningen användes sedan dels 
under diskussionen av de fyra givna temana genom att i slutet av denna låta informanterna 
jämföra och diskutera sina svar under fokusgruppsdiskussionen med deras svar på 
skattningsformulären, och dels även i vår analys av studiens resultat.   
 
Abduktiv metod innebär att man förenar induktiva och deduktiva förfaringssätt i samma 
studie. Man utgår ifrån empiriska data men samtidigt beaktas teoretiska beståndsdelar, vilket 
exempelvis innebär att studerade fall t.ex. kan tolkas eller analyseras utifrån antaganden som 
är teoretiskt baserade. Genom att vi använde oss av en abduktiv metod blev det lättare att 
studera dolda meningssammanhang och djupstrukturer, än om vi hade använt oss av induktiv 
och deduktiv metod separat. Dels kunde vi analysera empirin utifrån valda teorier och tidigare 
forskning, men dels kunde vi också att söka mönster och förklara och utveckla begrepp direkt 
utifrån våra empiriska data. (Larsson, 2005:22-24) Genom fylliga beskrivningar under varje 
tema förväntade vi oss också uppnå en god intern validitet. Hög reliabilitet trodde vi oss 
kunna uppnå genom triangulering av teori samt undersökare i analysfasen. 
 
Vid inspelningen av fokusgruppsintervjuerna använde vi oss av en bandspelare. Det inspelade 
materialet förbereddes för analys genom en överföring från tal till skrift, en så kallad 
transkribering (Kvale, 1997:85). För att underlätta transkriptionen förde assistenten 
anteckningar under fokusgruppsintervjuerna, så att det lättare gick att följa vem det var som 
pratade på bandet, respondenterna informerades innan diskussionen startade om syftet med 
detta för att undvika att de kände sig hämmade av detta antecknande (Wibeck, 2000:84).  
 
Samma person utförde transkriberingarna för högre reliabilitet, men sedan har den andra 
lyssnat igenom bandet samt läst utskrifterna för att försäkra sig om att intervjuerna har 
uppfattats likadant och lämna mindre utrymme för misstolkningar. Tillsammans har vi sedan 
gjort sammanfattningar med hjälp av meningskoncentrering, då vi anser den vara den mest 
användbara analys i denna studie. Det innebär att vi formulerat om det som 
intervjupersonerna sagt mer koncist. Längre uttalanden har pressats samman i kortare 
meningar, men den väsentliga innebörden har behållits. Vi har även använt oss av 
meningskategorisering som innebär att intervjuerna har kodats i kategorier utifrån våra givna 
teman (Kvale, 1997:174). Dessutom har vi använt meningstolkning vilket innebär mer 
omfattande och djupare tolkningar av meningen under inspiration från den hermeneutiska 
filosofin. Forskaren har ett perspektiv på vad som undersöks och tolkar intervjuerna ur detta 
perspektiv. Uttolkaren går utöver det direkt sagda för att utveckla strukturer och relationer 
som inte omedelbart framträder i en text. (Kvale, 1997:182) 
 
Vi har bearbetat, analyserat och redovisat insamlad data utifrån våra tre teman, då vi anser att 
det för en läsare blir mer överskådligt och lättbegripligt. Vi har valt att citera tjejerna rikligt i 
resultatredovisningen för att få fram deras ”röster”. Efter att alla teman presenterats har en 
helhetsanalys gjorts, först med återknytning till delar av kunskapsbakgrunden, och sedan till 
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de valda teoretiska perspektiven med hjälp av en fenomenologisk – hermeneutisk 
förståelsekunskap. 

2.6 Etiska aspekter 
Som forskare har man ett ansvar att tänka igenom de möjliga konsekvenserna för de personer 
som deltar i undersökningen, vilket innebär att man måste uppmärksamma inte bara de 
förväntade fördelarna med att delta in undersökningen utan också eventuell skada för 
undersökningspersonerna. I vår studie ha den etiska principen om fördelaktighet fått råda, 
vilket innebär att risken att undersökningspersonerna ska lida skada ska vara så liten som 
möjligt. Vi har därför vägt de potentiella fördelarna för undersökningspersonerna och 
betydelsen av den kunskap som både de och vi som forskare erhåller, gentemot skaderisken 
för undersökningspersonerna. Då principen om fördelaktighet uppnåtts anser vi att detta har 
rättfärdigar vårt beslut om att genomföra vår undersökning. (Kvale, 1997: 110) 
 
Vi tillämpade informerat samtycke, dels genom intervjupersonernas föräldrar då tjejerna var 
under 18 år och inte myndiga, och dels genom tjejerna själva efter att deras föräldrar godkänt 
deras deltagande i studien. Föräldrarna fick ett informationsbrev om studien utskickat, medan 
tjejerna själva informerades muntligen utifrån informationsbrevet genom vår kontaktperson. 
Detta innebar att de informerades om det allmänna syftet med studien och dess upplägg, samt 
att intervjun/fokusgruppsdiskussionen är frivillig och att den skulle bandas. Vid själva 
gruppdiskussionen informerades intervjupersonerna ytterligare en gång om att intervjun var 
frivillig, och att de kunde välja att avbryta när som helst utan att behöva ange något skäl, 
liksom att de kunde välja att inte besvara någon fråga utan att behöva ange något skäl. Om de 
hade någon fråga under intervjun eller inte förstod någon fråga, bad vi dem att säga till.  
(Kvale, 1997: 107-112) 
 
Intervjupersonerna informerades om konfidentialitet, vilket i den här studien innebar att det 
var endast vi två forskare som skulle ha tillgång till och få höra de inspelade 
gruppdiskussionerna, de informerades även om att de skulle anonymiseras till själva 
uppsatsen. I samband med att resultatet skrevs ut tilldelades sedan varje informant ett fiktivt 
namn. Vi var också tydliga med att vi endast var ute efter deras tankar och åsikter kring sex 
och samlevnad, inte deras personliga erfarenheter. Vi var även noga med att utforma 
frågeguiden så att frågorna skull hamna på ett mer generellt och strukturellt plan än ett 
personligt. Genom att också intervjua tjejerna tillsammans hoppades vi att det än mer skulle 
stävja att intervjupersonerna skulle kunna känna sig utelämnade eller utpekade under 
intervjun, då frågor kring sex och samlevnad mycket lätt kan glida över och sammankopplas 
med människors integritet och privata sfär. (Kvale, 1997: 107-112) 

2.7 Validitet 
För en god validitet är det viktigt att läsaren får en så klar och tydlig bild av det fenomen som 
undersöks. Detta görs med hjälp av våra beskrivningar, kategoriseringar och analyserande, 
vilket vi som forskare försökt ha med oss under skapandet av denna uppsats. Vid användandet 
av en kvalitativ metod i en forskningsstudie är det viktigt att de öppna frågorna i frågeguiden 
är formulerade så att de mäter och studerar det som de har för avsikt att mäta. Genom att först 
ha gjort en testintervju med en fokusgrupp, anser vi att frågorna fångade in det vi var ute efter 
vilket ökar validiteten. (Lindström, 1992:177 ref. av Larsson, 2005:116) Vi har försökt få så 
informationsrika beskrivningar som möjligt från intervjupersonerna för att de ska ha stor 
möjlighet att i detalj få uttrycka sina uppfattningar (Carlsson, 1991:97 ref. av Larsson, 2005: 
117) Genom fylliga beskrivningar under varje tema uppnås en god intern validitet, vilket är 
viktigt att eftersträva vid kvalitativa studier med små urval (Larsson, 2005: 116). 
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En annan aspekt som kan påverka validiteten är mångsidigheten då det gäller studiens 
information. Patton (1990) menar att triangulering är något som stärker både validitet och 
reliabilitet i en kvalitativ undersökning eftersom fenomenet då blir belyst och analyserat ur 
flera olika hänseenden, till exempel utifrån datakällor, undersökare och teoretiska perspektiv. 
De felkällor eller begränsningar som kan kopplas samman med ett speciellt perspektiv eller 
metod, kan då istället kompletteras med andra aspekter eller synsätt. (Patton, 1990:244-245, 
466-467 ref. av Larsson, 2005: 117) Se vidare under 2.10 Triangulering. 

2.8 Reliabilitet 
I kvalitativ metod är forskaren i sig både ett mätinstrument och en uttolkare av mening vid 
analysen av data. Reliabilitet och validitet kommer i fokus då det gäller frågan om vilken 
tolkning som är sann. (Larsson, 2005:115-116) Reliabiliteten i kvalitativ forskning hänför sig 
bland annat till resultatens konsistens och inre logik (Kvale, 1997:213 ref av Larsson 2005: 
117).  God reliabilitet innebär frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel, att man 
undviker slarvfel under datainsamlingen och databearbetningen (Esaiasson, 2004:67). I 
uppsatsen har reliabiliteten testats genom att vi vid datainsamlingen prövat konsistensen i 
svaren från informanterna genom att ställa flera liknande frågor som fokuserar på samma 
tema och då undersökt konsistensen i svaren. Vid analysen av data har också 
undersökartriangulering använts för att öka reliabiliteten, genom att vi genomförde analysen 
var för sig och sedan jämförde och sammanställde det överrensstämmande materialet. 
(Larsson, 2005:117) Se vidare under 2:8 Triangulering. Att samma undersökare var moderator 
vid båda fokusgruppsintervjuerna var också ett sätt att öka reliabiliteten (Wibeck, 2000:76).  
 
Reliabiliteten i en studie ökar om undersökaren preciserar det problem han vill undersöka så 
exakt som möjligt innan arbetet inleds (Ruth, 1991:283ff) Så innan fokusgruppsintervjuerna 
genomfördes var studiens problemformulering och frågeställning klara. Genom att vi använde 
sig av uppföljande frågor till informanterna för att bättre kunna förstå vad dessa menade och 
få mer utförliga beskrivningar, ökade tillförlitligheten. Angeläget är även att det finns ett 
utförligt och korrekt metodavsnitt i studien, vilket möjliggör för någon annan än undersökaren 
att kunna göra om samma undersökning. Genom att analysskedet synliggörs kan dessutom 
läsaren instämma i eller ifrågasätta de tolkningar som vi har gjort. (Ruth, 1991:285) 
 
Ett slumpmässigt fel som dock kan ha uppstått är genom sammansättningen av grupperna, då 
de båda grupperna uppvisade skillnader sinsemellan kan detta ha påverkat resultatens 
konsistens. Den ena gruppen var mer överrens i skattningsformuläret och sedan även i 
diskussionen, medan den andra gruppen hade mer skilda svar i formuläret och sedan en 
mindre fyllig diskussion. Hur detta kan ha påverkat diskussionen och de följande resultaten 
kan diskuteras. Se vidare under 2.12 Metoddiskussion  

2.9 Triangulering 
Det finns olika former av triangulering som ökar säkerheten och trovärdigheten i 
datainsamling och analys (Larsson, 2005:109) Triangulering stärker både reliabiliteten och 
validiteten i en kvalitativ undersökning då man belyser och analyserar det aktuella fenomenet 
ur flera olika aspekter (Patton ref av Larsson, 2005:117). Vi använde oss av 
Undersökartriangulering i uppsatsen genom att samma datamaterial analyserades var för sig, 
för att sedan jämföra analyserna med varandra (Larsson, 2005:109). Detta då användandet av 
flera undersökare i datainsamling och analys kan öka säkerheten i de resultatbilder som sedan 
redovisas, då man kan jämföra och pröva varandras tolkningar (Larsson, 2005:112). 
 

 12



Teoritriangulering användes också i uppsatsen, vilket innebär att man använder sig av olika 
teoretiska perspektiv vid analysen av dataunderlaget för att få en mer mångsidig bild av 
fenomenet, vilket innebär att tolkningsrepertoaren utökas (Larsson, 2005:112). I denna studie 
kombinerades socialkonstruktionistiskt perspektiv med genusteori och feministisk teori. 
Triangulering av vetenskapsfilosofiska positioner brukades genom att vi kombinerade olika 
vetenskapsfilosofiska positioner (Larsson, 2005:109). I denna studie kombinerades en 
fenomenologisk och hermeneutisk position med postmodernt feministiskt position.  

2.10 Generaliserbarhet 
Eftersom kvalitativa studier inte på ett entydigt sätt medger att man gör generaliseringar, 
anser vi att man utifrån denna studie bör vara försiktig med ett generaliserande resonemang. 
Det går det inte att göra en statistisk generalisering utifrån vår studie, då intervjupersonernas 
antal är litet och urvalet inte är slumpmässigt, utan syftesbestämt. Och detta medför att det är 
osäkert hur representativa intervjusvaren är i den här studien. Men dock kan man eventuellt 
föra ett analytiskt resonemang om generaliserbarhet, utan att för den skull dra några säkra 
slutsatser. Ibland gör forskare nämligen en analytisk generalisering som innebär att forskaren 
väldigt välöverlagt bedömer om en viss undersöknings resultat kan ge vägledning för vad som 
kommer att hända i en annan situation. Denna generalisering bygger på en analys av likheter 
och skillnader mellan de båda situationerna. Tills skillnad från exempelvis spontana 
naturalistiska generaliseringar bygger forskaren sin generalisering på en påståendelogik. 
(Kvale, 1997:209-210) Med utgångspunkt i en analytisk generalisering borde man alltså 
kunna försöka förutse hur andra tjejer i liknande situationer kan känna och tänka, och förstå 
hur deras attityder konstrueras.  
 
Utifrån den naturalistiska generaliseringen utgår man istället från personlig erfarenhet som 
framgår ur en tyst kunskap om hur saker förhåller sig och leder till förväntningar, snarare än 
till formella förutsägelser. Men kunskapen kan verbaliseras och i och med det övergå från 
tyst, underförstådd kunskap till explicit påståendekunskap. I denna studie synliggörs ju hur 
tonårstjejers attityder till sex och samlevnad formas, och man kan då anse att en naturalistisk 
generalisering äger rum. (Kvale, 1997:209-210) 

2.11 Metoddiskussion 
Vi anser att vi, genom kvalitativa fokusgruppsintervjuer uppnått vårt mål att få fylliga 
beskrivningar av tonårstjejernas reflektioner, känslor och livsvärld (Kvale, 1997: 13). 
 
Vad sammansättningen av fokusgrupperna och de olikheter som visade sig mellan dem kan ha 
haft för betydelse för studiens validitet och reliabilitet har vi berört tidigare. Att den ena 
gruppen föreföll mer överrens och mer vältalig, medan den andra hade mer skilda åsikter i 
skattningsformuläret och sedan en mindre fyllig diskussion kan vara värt att ha i åtanke då 
man läser studien. Om skillnaderna i grupperna kan ha medfört att de inte kände sig fria att 
uttrycka sin verkliga mening är dock inte helt klart. Att den ena gruppen var mer tystlåten kan 
dock lika gärna ha haft sin grund i personliga egenskaper som att det var något fel på klimatet 
i gruppen. Om den mer vältaliga gruppen verkligen var överrens allihop eller föll in i det som 
föreföll accepterat skulle också kunna ifrågasättas, men även där kan det ha sin grund i 
intervjupersonernas karaktär.  
 
Med kvalitativ metod är det svårt att generalisera, med en kvantitativ metod hade vi kunnat 
göra en bredare attitydundersökning och möjligtvis kunnat göra en generalisering. Men då 
hade i sin tur de detaljrika beskrivningarna som framkommit genom intervjuerna gått 
förlorade. 
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Studierna vi utgått ifrån var i de flesta fall riktade till äldre tonårstjejer, emellanåt kanske våra 
frågor därför inte var riktigt anpassade efter våra intervjupersoners ålder och mognad. Trots 
att en del frågor i efterhand kan framstå som lite avancerade med informanternas ålder i 
åtanke, anser vi ändå inte att de var olämpliga på något sätt och att de svar och resultat vi fått 
fram kan anses tillförlitliga. 
 
I kvalitativ metod är undersökaren själv mätinstrument (Larsson, 2005:115-116). Andra 
undersökare kunde eventuellt ha fått ett annat resultat av denna studie beroende på deras val 
av vetenskapsfilosofisk utgångspunkt, metod och deras förförståelse. För att underlätta 
replikation har vi dock försökt att systematiskt redovisa studiens metod och tillvägagångssätt.  
Detta kan även kopplas till något som kanske blir extra tydligt när man samlar information i 
deltagande studier men som torde gälla även i annan form av forskning. Hur forskaren som 
person påverkar både insamling, material och den slutgiltiga analysen. Den grundläggande 
tanken med detta är att forskaren aldrig kan vara enbart en distanserad observatör, att hon 
snarare alltid är en del av det som studeras. De analyser som studien utmynnar i kommer att 
präglas av forskarens förförståelse såväl som politiska ståndpunkt och sociala position. 
(Ambjörnsson, 2003:44) 

3. Tidigare forskning  
Det finns omfattande tidigare forskning inom detta område. Vi har därför försökt välja ut den 
forskning som verkar central för vår studie genom att se till vilka som kan bygga upp vår 
kunskap inom området men även kunna vara till hjälp för att analysera och jämföra våra 
resultat. Den tidigare forskning som vi valt ut har till största delen ett kvalitativt 
förhållningssätt, och känns för vår studie relevant utifrån vårt metodval då vi också utgår ifrån 
ett kvalitativt förhållningssätt.  Dessutom utgår den tidigare forskningen mycket ifrån ett 
inifrånperspektiv, dvs. att tjejerna har själva har fått uttala sig om sitt sätt att tänka och 
resonera, vilket även vår utgångspunkt har varit. Vårt urval har blivit: 
 
* Sex med mera, Sandra Dahlén (2002) – Boken är skriven ur en uttalat feministisk position 
och beskriver hur sexualitet på olika sätt är sammanflätat med identitet, relationer, kärlek, 
samhällets strukturer, självförtroende. Mycket fokus ligger också på att diskutera detta utifrån 
normer. Boken tar dock inte ställning till hur normer skapas och formas, utan begränsar sig till 
att konstatera att normer existerar och att detta kan begränsa tjejers handlingsutrymme. Det 
diskuteras även en del om makt; att det är samhället, dvs. alla som lever i det, som bestämmer 
vad sex och samlevnad innebär. Men samhället förändras ständigt och därför förändras också 
vad vi anser är sex och samlevnad och hur det ska vara. Och de som har makt i ett samhälle 
bestämmer såklart mer än de som inte har det. Och om man bestämmer vad sex och 
samlevnad är kan man också bestämma om det är bra och vad som ska anses vara onormalt. 
Författaren uttrycker många gånger i boken att i vårt samhälle är det män som grupp som 
länge haft makt över gruppen kvinnor, och därför är det män som till stor del har definierat 
sex och samlevnad, dvs. talat om vad det är. 
 
* Sexualitetens omvandlingar, Tomas Johansson och Philip Lalander (2003) – Boken studerar 
hur ungdomar med olika kön, etnicitet och klassbakgrunder (ur ett samhälleligt och kulturellt 
sammanhang) formar och ser på sin sexualitet och könsidentitet, genom en rad olika 
djupstudier. Man resonerar bl.a. kring att det ur ett konstruktionistiskt perspektiv i första hand 
är handlingar som skapar individen/identiteten och inte tvärtom. Man diskuterar även kring att 
oavsett vilket tema som debatteras så finns hela tiden en koppling till normsystem för olika 
individer/grupper närvarande. Och man menar att normer och värderingar emellertid skapas i 
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samspelet mellan människor och varje betydelseenhet befinner sig i ständig rörelse i 
förhållande till andra påverkande betydelseenheter. En annan slutsats som dras är att unga 
kvinnor (dvs. tjejer, vis anmärkning), lär sig att underordna sig unga mäns begär och behov. 
Kvinnor tystas ned, hindras från att uttrycka sig och passiviseras. Unga kvinnors sexualitet 
blir därmed istället en spegelbild och bekräftelse av mannens begär och behov. 
 
* I en klass för sig, Fanny Ambjörnsson (2004) – Boken bygger på ett års socialantropologiskt 
fältarbete genom att följa ett urval tjejer på café, klassfester, krogbesök, bio, shoppingrundor, 
i skolan, s.k. deltagande observation, samt enskilda intervjuer och gruppintervjuer. Den 
studerar tjejers vardag och villkor utifrån samhälleliga normer, hur genus skapas och 
upprätthålls i förhållande till och i påverkan av sexualitet, etnicitet och klass. En utgångspunkt 
i boken är att manligt och kvinnligt är kulturellt och socialt skapade, snarare än 
oproblematiska biologiska utgångspunkter. 
 
 Ambjörnsson definierar begreppet normalitet som en sammanblandning av hur de flesta 
människor är och förställningar om hur de bör vara. Normalitet är alltså inte enbart en neutral 
beskrivning av det mest genomsnittliga och vanliga sättet att vara, utan även en uppmaning 
om hur man bör vara. Därigenom har också begreppet kommit att närma sig betydelsen av 
”det ideala”. Studien visade bl.a att lika viktigt som det tycktes vara för tjejer att framställa ett 
självständigt och handlingskraftigt jag utan strukturella begränsningar, lika viktigt verkade det 
vara att motivera den egna anpassningen till vissa ordningar. Framstod ordningen som den 
enda tänkbara och naturliga, och därmed otänkbar att ifrågasätta, blev det lättare för tjejerna 
att, under individualismens flagg, anpassa sig till normerna. För att själva undvika att 
uppfattas som ofria och begränsade blev det alltså viktigt att den ordning man inrättade sig 
efter framstod som just så självklar och naturgiven att den inte rymde ifrågasättanden.  
 
* Kön och känsla, Maria Bäckman (2003) – Här undersöks vad ungdomar har för syn på och 
tankar om sexualitet genom fältstudier bestående av observationer och intervjuer, grundade i 
ett feministiskt ställningsstagande. Boken behandlar hur könstillhörighet styr den sexuella 
friheten, och betydelsen av genus kontra kön, samt hur genus kan skapas. Författaren 
diskuterar hur idéer om könsskillnader är historiskt och kulturellt specifika, och vill visa hur 
idealiserad normalitet på så sätt skapas. Hon menar även att våra upplevelser om vad som är 
normalt, är något som får tydliga effekter när det gäller hur människor av båda könen ges 
utrymme att forma sina liv. Hon beskriver att normaliteten har en relativ karaktär historiskt 
sett, men samtidigt har den låsande strukturer för oss människor. Och att dessa strukturer är 
oupplösligt förenade med oss aktörer, hur vi agerar. Och därför är normalitet inte enkelt 
begrepp att diskutera, då begreppet på samma gång är samhälleligt omfattat men hanteras 
individuellt. Bäckman diskuterar även kring att genus är något som hela tiden genererar 
betydelse och innebörd åt vår samvaro med andra människor, och hon menar sig se att idén 
om två separata kön sällan begränsar sig till ”anatomiska” olikheter, utan istället bidrar till att 
upprätta de ramar inom vilka vi människor tänker, talar och är.  
 
* Ungdomar och sexualitet, Margareta Forsberg (2005) - Denna översiktsrapport utgiven av 
Folkhälsoinstitutet försöker ge en bild av forskningsområdet ungdom och sexualitet som det 
ser ut under de inledande åren av det nya seklet. Den ger ett vidare perspektiv på området och 
relaterar dessa frågor till en historisk och kulturell utveckling, samt sätter in dem i en aktuell 
samhällelig kontext. Sedan görs en genomgång av knappt 90 olika studier samt ett antal andra 
publikationer, huvudsakligen svenska, och huvudsakligen publicerade under perioden 2000–
2005. 
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 Forsberg beskriver bl.a. att i dagens samhälle har sexualitet frikopplats från sambandet med 
graviditet och barnafödande, och genom detta har möjligheter öppnats för den enskilda att 
själv välja hur denne vill utforma sin sexualitet. Sexualiteten är därmed inte bestämd en gång 
för alla, utan var och en kan påverka gränserna utifrån sin egen nyfikenhet och egna 
preferenser. Och i förlängningen innebär detta ett lösgörande från den heterosexuella normen 
- könstillhörigheten är inte avgörande för om ett känslomässigt engagemang ska uppstå. Men 
Forsberg menar ändå att samtidigt är det dock fortfarande så att definieras som kvinna eller 
man, innebär att man definieras enligt de mallar som uppfattas vara utmärkande för respektive 
kön. Och varje sådan definiering eller kategorisering innebär därmed samtidigt en 
disciplinering och begränsning av möjligheter för individen. För att definiera utifrån 
föreställningar om vad som, utifrån könstillhörighet, bör karakterisera en person, innebär 
samtidigt att uteslutas från vissa möjligheter och aktiviteter. Både för kvinnor och för män.    
 
* Kropp, sexualitet och skönhet, En studie om framställningen av kvinnlighet i fyra 
tjejtidningar, Sarah Åkesson (2002) - I denna studie (D-uppsats) görs en kritisk diskursanalys 
av hur kvinnlighet framställs i fyra svensk stora tjejtidningar. Det undersöks hur tidningarna 
positionerar läsaren, liksom hur populärkulturen kan spela in. Något gemensamt och 
genomgående i tidningsmaterialet är att olika villkor för sexualiteten anses finnas beroende på 
kön. 
   
* Historien om flickor och pojkar, Harriet Bjerrum Nielsen & Monica Rudberg (1989) – Den 
här boken handlar om könssocialisation, och hur ett biologiskt kön gradvis blir till socialt och 
psykologiskt kön när barn växer. Vi diskuterar bl.a. kring sociala ramar utifrån ett 
psykologiskt kön. Vi har gjort empiriska undersökningar av flickor (och i mindre omfattning 
av pojkar) i olika åldrar – undersökningar av småflickor i skolan och i väninnegruppen, och 
av äldre flickor i skolan, på ungdomsgården och i ungdomsgäng. Fokus ligger speciellt på 
övergångar från barn till vuxen, exempelvis tonårsperioden.  
 
Den främsta gemensamma nämnaren, för många av vi i den litteratur vi valt ut, är det 
socialkonstruktionisktiska sättet att se på kön, genus samt sex och samlevnad. Flera av dem så 
som; Thomas Johansson, Philip Lalander, Margareta Forsberg, Fanny Ambjörnsson och 
Maria Bäckman har också alla ett feministiskt socialkonstruktionistiskt synsätt. Och 
merparten av dem refererar till begreppet ”den heterosexuella matrisen”, ett begrepp som 
Judtih Butler myntat, och som innebär att de diskuterar heteronormativitet som en grundbult i 
genusordningen och i förlängningen; samhällets syn på sex och samlevnad. 

4. Teoretiska utgångspunkter 
Uppsatsens resultat tolkas utifrån socialkonstruktionism, feministisk teori samt genusteori. 
Teorierna är alla strukturinriktade då det är just strukturella påverkan som vi intresserar oss 
för i vår undersökning, samt då det teoretiska analysverktyg som dominerar inom den tidigare 
forskningen är just socialkonstruktionism tillsammans med genusteori. Sist i kapitlet 
behandlas teoriernas relevans för uppsatsens ämne, samt vis val att särskilja genusteori och 
feministisk teori. 

4.1 Socialkonstruktioniskt perspektiv 
Enligt socialkonstruktionismen finns det ingen objektiv verklighet utan bara en subjektiv 
verklighet som skapas när människor interagerar. Både människor och omgivning/miljö är 
dynamiska processer och inte statiska strukturer. (Hutchison, & Wood Charlesworth, 
2003:65) Berger & Luckmann som kan sägas ha stått för den bredare etableringen av det 
konstruktionistiska perspektivet beskriver den sociala verkligheten, samhället, det sociala livet 
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och ”världen” och vår kunskap om den, inte som given utifrån objektiva förhållanden utan 
socialt konstruerad. Som individer föds vi in i en sådan institutionaliserad värld, som talar om 
för oss hur och varför vi skall genomföra olika aktiviteter och handlingar i enlighet med denna 
sociala ordning. Den främsta bäraren och förmedlaren av de här reglerna, normerna, 
värderingarna och uppfattningarna är språket. (Bergmark & Oscarsson, 2000:145) 
 
Socialkonstruktionismen ser jaget som något som skapas och omskapas genom samspelet med 
andra människor och genom sociala och kulturella aktiviteter (Wetherell & Maybin, 
1998:241). Gränserna mellan individen och samhället är oklara och suddiga enligt detta 
perspektiv och man menar att vi måste se människor som en funktion av ständigt föränderliga 
mönster av sociala relationer och social praxis. Också de mest intima och känslomässiga 
delarna av vår personlighet är en del av vår samhällelighet lika mycket som av vår biologi.  
(Stevens, 1998:38) Människors jagupplevelse är enligt socialkonstruktionisterna beroende av 
den sociala och kulturella situation de lever i (Wetherell & Maybin, 1998:259). Perspektivet 
förnekar dock inte att det finns medfödda skillnader som t.ex. temperament, men menar att 
dessa utvecklas via sociala processer, genom delaktighet i sociala relationer och aktiviteter. 
(Ibid:279) Människor kan dock även göra motstånd mot sociala former av påverkan 
(Ibid:300). 
 
För att förstå mänskligt beteende fokuserar det socialkonstruktionistiska perspektivet på hur 
människor lär sig förstå världen och deras plats i den genom interaktion med andra. 
Människor ses som sociala varelser som interagerar med andra och även den psykiska världen 
baserad på delade meningar/förståelser om världen. I det här perspektivet utvecklar människor 
sin förståelse av världen och dem själva från social interaktion och dessa förståelser formar 
deras efterföljande sociala interaktioner. (Hutchison & Wood Charlesworth, 2003:64-65) 
Perspektivet menar att mänskligt medvetande och känslan av själv formas av kontinuerliga 
sociala interaktioner. Social verklighet skapas när människor, i social interaktion, utvecklar en 
gemensam förståelse av sin värld. Människor uppträder för sin sociala publik, men är fria, 
aktiva och kreativa. Social interaktion grundas i språkliga vanor men även kulturell och 
historisk kontext. Människor kan modifiera meningar i processen av interaktion. Samhället 
består av sociala processer, inte sociala strukturer. (Ibid:65) 
 
En kritik mot perspektivet består i att man förbiser att notera att vissa människor har större 
makt än andra att framhäva sin egen konstruktion av verkligheten till nackdel för andra 
människors sociala konstruktion. Samt att om det inte finns någon objektiv verklighet kan 
man då hävda att det är absolut sant att verkligheten är socialt konstruerad och subjektiv?  
(Hutchison & Wood Charlesworth, 2003:67-68) 

4.2 Genusteori 
Begreppet genus har införts för att beteckna just det socialt och historiskt skapande som 
feminismens konstruktivistiska uppfattning av kön betonar, man ser kön som en kategori som 
bestämmer människors position på ett grundläggande sätt. Medan ordet kön, som ju redan 
fanns i svenskan, uppfattades som att det snarare betecknade det biologiska könet (Gemzöe, 
2002:80) 
 
På en generell nivå kan man säga att begreppet genus kontra biologiskt kön i 
kvinnoforskningssammanhang används för att begreppsliggöra att relationen mellan könen, 
liksom mäns och kvinnors beteenden, sysslor och vad som anses ”manligt” och ”kvinnligt”, 
inte är biologiskt givet utan socialt och kulturellt konstruerat. Genus används för att göra 
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tydligt att det inte finns något naturligt, oberoende av social och kulturell påverkan i hur män 
och kvinnor, manligt/kvinnligt definieras i vår kultur eller i andra kulturer. (Gothlin,1999:4) 
Genus handlar inte bara om det individuella subjektets könsidentitet utan också om hur 
könsskillnader konstrueras och symboliseras, hur de präglar och uttrycks i relationer, 
institutioner, lagar, texter, bilder m.m. Definitionen av genus skiftar över tid och rum, mellan 
kulturer och samhällen. (Gothlin, 1999:7) 
 
Med genusforskning menas enligt Gothlin inte bara den forskning som själv använder denna 
beteckning. Inom fältet kan man finna dem som säger sig syssla med exempelvis feministisk 
forskning, kvinnoforskning, mansforskning osv. Att tala om genusforskning snarare än 
kvinnoforskning tydliggör att det inte enbart handlar om kvinnor och kvinnliga områden eller 
verksamheter, eftersom genus är verksamt och strukturerar det mesta i samhället, vare sig 
kvinnor finns där eller inte. Inom kvinnoforskningen har relationen mellan könen alltid 
behandlats, man kan ändå tala om en förskjutning av tyngdpunkt och en utveckling inom 
fältet som bytet av beteckning illustrerar. Det blir då tydligare att också maskulinitet 
problematiseras. (Ibid, 13-14)  
”När kvinnohistoria blir genushistoria och går från att ’synliggöra kvinnor’ till att ’synliggöra 
maktstrukturer’, har dess utmaning blivit större” enligt Wikander som citeras av Gothlin. 
Genusforskning är alltså, precis som begreppen kön/genus, något som utvecklas och förändras 
och dess definition och gränser debatteras ständigt. (Gothlin, 1999:16). 
 
Historikern Yvonne Hirdman introducerade under 1980-talet begreppen genus och 
genussystem i Sverige. Hirdman menar (enligt Gemzöe) att genussystemet kan beskrivas med 
hjälp av två principer: isärhållningens princip och det hon kallar den manliga normens primat. 
De båda könen hålls isär genom skilda aktivitetssfärer och genom att de tillskrivs skilda 
egenskaper. De ordnas också hierarkiskt på så vis att det manliga könet ges ett högre värde 
och en överordnad maktposition. (Gemzöe, 2002:93-94) Kvinnor och män ska ha olika 
arbetsuppgifter, kläder och egenskaper, denna isärhållning förklaras och försvaras ofta utifrån 
att dessa roller är naturligt och biologiskt givna. Hirdman menar dock att man skapar 
kontraster och genusdefinierar; världens saker laddas med genus, saker och företeelser ses 
som maskulina eller feminina, vilket dock kan skifta med tiden, detta tyder på att genus inte 
är, det görs. (Hirdman, 2001:47-76) 
 
Ordet genus var enligt Hirdman fram till 1980-talet ett ”tomt” ord vilket gjorde det möjligt att 
fylla med betydelse. Tack vare begreppet, menar Hirdman, kan man se hur människor formar 
sig och formas till Man och Kvinna. Hirdman menar att hon vill se ordet genus med distans 
från det laddade ordet kön. Att genus behövs för att tala om hur man talat och talar om kön.  
Genus fastnar inte bara vid kroppar utan vid tankar om manligt/kvinnligt. Hon gör en klar 
skillnad mellan kön och genus här som det biologiska könet och det formade. (Hirdman, 
2001:11-16) 
 
Genussystemet bygger alltså på isärhållning och hierarki(Hirdman, 2001:75), där mannen är 
norm och överlägsen, detta upprätthålls enligt Hirdman genom ett genuskontrakt mellan män 
och kvinnor. Hirdman förklarar det som en kulturellt nedärvd, styrd överenskommelse av 
könens förpliktelser, skyldigheter och rättigheter. Det handlar om hur män och kvinnor bör 
vara och förhålla sig till varandra och de olika villkor de då får. Genuskontraktets mönster 
förstärker förställningar om genusstereotyperna och ger dem kraft och legitimitet. Det blir en 
slags naturlig ordning. (Hirdman, 2001:80-94) 
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4.3 Feministisk teori 
Gemzöe ger ett förslag på definition av vad en feminist är som hon kallar 
”ordboksdefinitionen”; enligt denna är en feminist en person som anser att kvinnor är 
underordnade män och att detta förhållande bör ändras. Definitionen försöker kortfattat ringa 
in en typ av innehåll som är gemensamt för olika feministiska riktningar. Den anger även att 
feminism intar en kritisk hållning till rådande förhållanden och förespråkar förändring. 
(Gemzöe, 2002:13-14)  
 
En feministisk syn förnekar inte att kvinnor som enskilda individer kan ha makt i vissa 
situationer, den påstår däremot att generellt sett har kvinnor mindre makt än män genom att 
det finns en struktur av ojämlikhet mellan könen som är synlig inom alla samhällsområden. 
Detta påvisas av exempel som könssegregerad arbetsmarknad och löneskillnader, ojämlik 
arbetsfördelning i hemmen, en kulturell nedvärdering av kvinnor och kvinnors erfarenheter 
samt i den mest brutala formen, våld mot kvinnor och våldtäkt. Denna struktur av ojämlikhet 
är dock inte statisk och stillastående utan den förändras ständigt. (Gemzöe, 2002:16-22.) 
Även om det finns olika inriktningar av feminism så utgår en feministisk analys ifrån att 
sexualitet inte är en ”privat historia” utan att det i denna intima aktivitet uttrycks ett samhälles 
maktstrukturer, t.ex. genom hur sexualitet framställs i pornografi, och prostitution (Gemzöe, 
2002:96-97). Detta är en aspekt som vi tror kommer vara essentiell för oss då vi analyserar 
vår empiri. 
 
Feministisk teori är, enligt Mulinari et al, ’inte en teori om hur kvinnor och män är, utan en 
teori om hur kvinnor och män konstrueras som exkluderande och binära kategorier med syfte 
att skapa och återskapa’ en särskild typ av samhällsformation.  I den här samhällsformationen, 
som ofta kallas patriarkat, är kontrollen av kvinnors arbete och sexualitet grundläggande för 
samhällets produktion och reproduktion.(Mulinari, Sandell & Schömer, 2003:12-13)  
 
Den radikalfeministiska inriktningen förde in en ny dimension i vetenskapsanalyser med 
parollen ”det personliga är politiskt” som blev klassisk under 1970- talet. Det blev viktigt att 
reda ut olika personliga frågor som vem som utförde hushållsarbetet, upplevelsen av den egna 
kroppen och sexualiteten och vem som avbröt vem på möten och i samtal. Detta skedde 
genom medvetandehöjande möten kvinnor emellan. Radikalfeminister utgår ofta från 
männens kontroll av kvinnors kroppar och sexualitet eller männens sexualiserade våld mot 
kvinnor när det gäller att analysera grunderna för männens dominans. Det är i sexualiteten 
som det manliga förtrycket syns tydligast och det är inom sexualiteten som kvinnorna blir 
pålagda männens uppfattning om kvinnlighet, sexualitet, åtrå och lust. Misshandel av kvinnor 
och våldtäkt ses inte som några isolerade händelser vars orsaker går att finna på individuella 
plan utan ingår i det samhälleliga system som kontrollerar kvinnor, menar man. (Ljung, 
2003:227-228) 
 
Sexualitet fick alltså en central plats i de radikalfeministiska analyserna. Maktförhållanden 
med sexualiteten som grund påvisades, sexualiteten som socialt och kulturellt beroende blev 
ett grundläggande synsätt och heterosexualiteten som rådande norm ifrågasattes. (Ljung, 
2003:228) En klassisk text i detta ämne är Adrianne Richs Obligatorisk heterosexualitet och 
lesbisk existens (1980). Rich menar att den påbjudna heterosexualiteten är en politisk 
institution som upprätthåller kvinnors underordning då den ser till att kvinnor blir 
identifierade med män, vilket innebär att kvinnor är lojala med män såväl sexuellt som socialt 
och politiskt. När kvinnor sätter mäns behov och intressen främst deltar de i nedvärderingen 
av sig själva. Rich betonar att ”heterosexualiteten för kvinnor kanske inte alls är en 
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’preferens’ utan något som måste skapas, styras, arrangeras, lanseras och vidmakthållas 
genom våld”. (refererad och citerad i Gemzöe, 2002:48-49) 
 
Sett ur ett historiskt perspektiv övergår under 1980 – början av 1990 talet kvinnoforskningen i 
stor utsträckning till att bli genusforskning. Postmodernismen medför nya angreppssätt inom 
feministisk teoribildning och konstruktionism blir ett viktigt analysverktyg. Polariseringen 
mellan social konstruktionism och biologisk determinism blir stark. Kvinnor ska inte ses som 
en homogen grupp utan specificeras utifrån ras, klass och kultur. Den lokala positioneringen 
blir viktigare än kvinnors gemensamma erfarenheter. Under 1990- talet kommer dock en 
reaktion mot denna postmodernism då man menar att feminismen måste återupprättas och 
vetenskapssynen kan sammanfattas som ”Kvinnor är olika, men den dominerande 
könsmaktsordningen innebär ändå att kvinnor, olikheterna till trots, har gemensamma 
intressen av frigörelse från en förtryckande könsmaktsordning.” (Ljung, 2003:221) 
 
I debatten om begreppen har man varit rädd att om ordet kvinna i för stor utsträckning byts ut 
mot genus i den akademiska världen, skulle det kunna leda till ett nytt subtilt osynliggörande 
av kvinnorna (Åsberg, 1998:33). För de som säger sig syssla med kvinnovetenskap kan det bli 
svårt att motivera sitt forskningsobjekt om skillnaderna inom kategorin kvinnor är så stora att 
det egentligen inte går att tala om ”män” och ”kvinnor” som kategorier var för sig. (Åsberg, 
1998:36) Åsberg menar att begreppsdebatten och den feministiska teoriutvecklingen måste 
ses som en pågående process, där begreppen och teorierna får olika innebörd beroende på 
ämne, tidsanda och diskurs. Begreppet genus har blivit mycket mer än ett sätt att se och 
förhålla sig till kön. Pluralismen i teori och begreppsanvändning är uppenbar. (Åsberg, 
1998:39) 
 
Man kan inta ett feministiskt perspektiv på genus(vetenskap) vilket kan innebära att 
genusvetenskap inte enbart handlar om kvinnor och män, genusvetenskap handlar om hur 
kvinnor och män, kvinnligt och manligt skapas och återskapas som ojämlika dikotomier på 
många olika plan och i processer där fördelning av makt och resurser är central. Ett 
feministiskt perspektiv är också att se att konstruktionen av genus alltid är tätt sammanlänkad 
med samhällsprocesser som rör klass, sexualitet och etnicitet. (Mulinari et al, 2003:11) 

4.4 Teoriernas relevans för uppsatsens ämne 
För denna uppsats är den socialkonstruktionistiska teorin central när det gäller att förstå hur 
tjejernas verklighet är konstruerad och hur deras attityder till sex och samlevnad konstruerats i 
samspel med deras sociala omgivning och hur de talar om ämnet. Människors jagupplevelse 
är enligt socialkonstruktionismen beroende av den sociala och kulturella situation de lever i. 
 
Om man på något sätt kan se hur tjejerna konstruerar sina attityder bidrar det till fördjupad 
kunskap om deras handlingar och handlingsutrymme vilket gör att man kan få en bild av 
tjejers situation i dagens samhälle. Får man fram bakgrunden till hur samhället formats idag så 
borde det ge större möjlighet att kunna ändra konstruktionerna till det bättre för tjejer, under 
förutsättning att det i resultatet framkommer att det är i behov av förbättring.  
 
Studien har inriktning på hur tjejers kön konstrueras. Genusbegreppet blir i detta arbete 
centralt för att förstå kön som socialt konstruerat, att det finns olika förväntningar på tjejer 
och killar, olika normer och ”spelregler”. Detta ligger också i linje med det 
socialkonstruktionistiska perspektivet samt den feministiska teorin. Genusteorin kan dock 
ytterligare belysa eventuella skillnader mellan tjejer och killar som kan framkomma. 
Uppsatsvi anser att det är viktigt att ha med genusteori för att, om det framkommer att det är 
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skillnader mellan killar och tjejer, så är det inte naturgivet p.g.a. kön utan kön är konstruerat 
och normbärande.  
 
Den feministiska teorin kan bidra med förståelsen av att sexualitet inte enbart är en privat 
historia utan att hur sexualitet framställs i t.ex. media speglar samhällsstrukturer och 
maktaspekter som innefattar kvinnors underordning.  Teorin är också central då fokus i denna 
uppsats ligger på kvinnors berättelser och upplevelsevärld.   
 
Genusteori och feministisk teori särkskiljs här för att förtydliga den feministiska aspekten att 
kvinnors underordning är något som borde förändras, och för att kunna förändra försöker vi se 
konstruktionerna genom det socialkonstruktioniska perspektivet. För att veta vad man 
förändrar behöver man den feministiska teorin, liksom för att studien har fokus på kvinnors 
berättelser.  Att enbart använda begreppet genus kan innebära en risk att osynliggöra kvinnor, 
vilket diskuterades tidigare. Genusteorin har även tidvis kritiserats för att ”glömma” andra 
faktorer som klass och etnicitet, vilket även den feministiska teorin fått kritik för tidigare, men 
nu verkar detta förändras (enligt Molinari et al, 2003). Man behöver se att det finns 
maktskillnader mellan kvinnor också, inte enbart mellan kvinnor och män och för detta 
behövs, menar uppsatsvi, tydligare fokus på det feministiska perspektivet. 

5. Resultat  
Presentation av intervjupersonerna: 
Samtliga tjejer går i parallellklasser i årskurs nio och är födda 1991. Namnen nedan är fiktiva.  
Fokusgrupp 1: Anna 14 år, Bea 14 år, Catrin 15 år och Disa 15 år. 
Fokusgrupp 2: Emma 15 år, Frida 15 år, Hanna 15 år och Jenny 15 år.   
 
Fokusgrupp 1 förde en livlig diskussion om ämnet, de var mycket vältaliga och alla pratade 
ungefär lika mycket. De var överens i nästan alla frågor och även svaren på deras 
skattningsformulär stämde väl överens med varandra. 
 
Fokusgrupp 2 förde en bra diskussion om ämnet, men emellanåt tystnade samtalet och 
moderatorn fick relativt många gånger gå in med nya frågor för att föra diskussionen vidare. 
Deras svar var ofta kortfattade, alla i gruppen deltog inte heller lika mycket i samtalet. Deras 
åsikter skilde sig ofta åt, vilket även svaren i skattningsformulären gjorde. 

5.1 Tema 1 - Diskussion av givna påverkansfaktorer 
Sexualundervisning: 
Alla respondenter utom en fick sexualundervisning för första gången på mellanstadiet. Men 
alla får sexualundervisning nu på högstadiet. Däremot varierar mängden mellan tjejerna; 
nästan alla har fått undervisning både i femman och sexan, samt sjuan och nian, men två 
stycken har varit utan undervisning antingen under mellanstadiet eller i sjuan.  
 
Samtliga respondenter som fick sexualundervisning på mellanstadiet, uttrycker att de är nöjda 
med valet av tidpunkt för att de känner att det var då det började hända saker med kroppen. 
De skulle inte ha velat ha sexualundervisning tidigare. Den respondent som fick 
sexualundervisning för fösta gången i sjunde klass önskar dock att hon hade fått det redan på 
mellanstadiet.  
 
Tjejerna berättar att under mellanstadiet bestod undervisningen av beskrivning av kroppens 
utveckling, könsorgan och hur allting ”tekniskt” fungerar. Nu på högstadiet behandlar 
undervisningen fortfarande fakta, men den handlar även mer om känslor än förut. De har mer 
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diskussioner, och jämför killar respektive tjejer, hur man tänker, om det till exempel är ok att 
två killar kramas. 
 
”Jag tycker det var bäst nu i nian, för då har vi fått så här jämföra och liksom fått reda på 
lite hur killarna tänker och så där.” Frida 15 år 
”Vi har ställt frågor till varann och sånt, och det var ganska kul…  [tystnad]  men pinsamt.” 
Emma 15 år 
 
Ingen av tjejerna anser att de har saknat någon del i sexualundervisningen. En av 
respondenterna tycker att man tar reda på det man behöver.   
 
Media: 
Respondenterna anser att de får mycket kunskap om sex och samlevnad genom media då de 
möter media hela tiden i många olika sammanhang. Allra mest tycker tjejerna att de får från 
tidningar med frågespalter, där nämns Kamratposten och olika ”tjejtidningar”., och de anser 
att den kunskapen är bra då den bygger på verkligheten. Båda grupperna uttrycker att 
tidningarnas information mest behandlar känslor, hur människor är mot varandra och inte så 
mycket fakta. Alla tjejer utom en tycker att man även får mycket information genom TV, men 
dock uttrycker alla respondenter skepsism till den information som de anser att TV ger.  De 
tar bland annat upp att filmer kan förmedla en falsk bild, men säger samtidigt att det är kul att 
titta på och att man blir glad av det. 
 
”På Tv är det väldigt mycket att man får se hur det ska vara, och det tror jag inte är så nyttigt 
alltid” Anna 14 år. 
”Nej, för då känner man sig typ pressad att börja för tidigt, och så där…” Disa 15 år 
 ”Och sen är det ofta så här att tjejerna ska vara perfekta och jag kan tycka liksom att om 
man blir så fixerad av det skulle det vara skitjobbigt, typ jaha hur ska jag se ut nu då?” 
Catrin 15 år 
 
Ena gruppen diskuterar reklam och hur mycket det kan påverka människor. De tycker att de 
kan se en stor skillnad och kontrast i hur reklamen vänder sig till killar och tjejer. Och de 
funderar över hur mycket man kan välja själv och hur mycket man påverkas. 
 
”Men jag tror inte att man väljer, alltså man påverkas ju rätt mycket av samhället…Men om 
vi skulle ändra på allting, att det skulle vara tvärtom då skulle det ju säkert bli tvärtom och 
vara så.” Frida 15 år 
 
Den ena gruppen tar även upp frågan om Internet. De menar dock att de inte har fått någon 
kunskap därifrån, men tror att det nog finns en massa om man vill hitta det. I diskussionen 
framstår det som att dessa tjejer, till största delen, förknippar Internet med porr. De tar även 
upp att i bilden av sex och samlevnad saknar de fokus på homosexuella. Tjejerna säger att alla 
inte är heterosexuella och att media måste våga lyfta fram det som är känsligt.  
 
”Många har ju så här väldigt hårda värderingar mot homosexuella, och det tror jag skulle bli 
mycket bättre om man i media visade att det finns homosexuella. Hela rampljuset ligger på 
heterosexuella så då får man inte en bild av världen att det är helt normalt att vara 
homosexuell.” Anna 14 år 
 
Vänner: 
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Alla respondenter tycker att man inte direkt får någon ny kunskap av sina vänner, men att det 
är skönt att bara prata med varandra och veta att man är normal. De anser att till största delen 
pratar de om känslor med sina vänner, vad som är rätt och fel, hur man ska göra etc.  
 
”Det är ett ganska bra sätt att få bekräftelse på att man är lite normal när man pratar med 
sina kompisar.” Disa 15 år 
”Alla går igenom det här som jag känner nu så då är det inget konstigt.” Anna 14 år 
 
Familj: 
De respondenter som har syskon i nära ålder, vilket är fem av åtta stycken, berättar att de 
brukar prata om sex och samlevnad och får information från dem. Alla uttrycker att det skulle 
vara pinsamt att prata med sina föräldrar, men flera uttrycker att om de skulle fråga 
föräldrarna så skulle de få svar.   

5.2 Tema 2 - Integration, påverkan och bedömning av givna faktorer 
Vad har de olika påverkansfaktorerna gett er? 
Här menar alla respondenterna utom en att den mesta kunskap som man fått kommer ifrån 
media, men poängterar igen att det kan vara falsk kunskap och att man därför inte ska tro på 
allting man ser och hör. En av tjejerna uttrycker dock att det är både media, kompisar och 
sexualundervisning och allting som inverkar, hon menar att man inte får en bild av bara 
media eller bara vänner utan att man får lite gott och blandat av alla. Men att det man får från 
vänner är oftast verkligheten då de går igenom samma saker som en själv. Skolan anser de är 
den enda faktor som bidrar med ”ren” fakta.  
 
Grupp 1 säger att den första kunskap man fick var just från media, och att det har man växt 
upp med, men att det ändå borde göras mer verklighetstroget. Men de funderar även över om 
det borde komma mer påverkan från faktorer som vänner och familj än från media, för då kan 
man mer få varje enskild människas perspektiv. I familjen får man ju lära sig om samlevnad, 
genom att se hur familjer fungerar och lever tillsammans.  
 
”Det kom ju inte precis som någon chock när skolsköterskan pratade med tjejerna i femman 
om typ sex och sådär, för det hade man ju sett på TV sen man var typ tre år. Så förr i tiden så 
visste man kanske inte lika mycket, för att då hade man inte så brett utbud som man kunde få 
kunskap ifrån.” Anna 14 år  
 
Gruppen diskuterar vidare att vänner, familj och även sexualundervisningen kan ge 
bekräftelse på att man är normal, medan media ibland istället få motsatt effekt på dem. De 
tycker att media ofta inriktar sig på mer ovanliga och extrema situationer som säljer, då 
vardagliga händelser inte är intressanta för media att ta upp.  
 
Vilka faktorer har varit viktiga/oviktiga när det gäller att forma era attityder? 
Grupp 2 tycker att alla faktorer har haft betydelse och att ingen är direkt oviktig, men att alla 
kanske inte har gett lika mycket. Det är bra att få information från olika håll då det är bra att 
veta så mycket som möjligt. Alla utom en menar att vänner och familj handlar mer om 
känslor, och media och sexualundervisning mer behandlar teori. En respondent menar dock 
att det också kan handla mycket om känslor i tidningar. Tre stycken tycker att vänner och 
media har påverkat mest när det gäller att forma deras attityder till sex och samlevnad, medan 
den fjärde anser att det är sexualundervisning och vänner. I grupp 1 är alla överens om att 
media tillsammans med vänner har påverkat mest.  
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”Jag tror nästan mer vänner för då lär man sig mer så här moraliskt som rätt och fel, fast 
media är också ganska viktigt i och för sig.” Disa 15 år 
 
Utan en eller flera av dessa påverkansfaktorer hur tror ni då att er attityd till sex och 
samlevnad hade varit? 
Ingen av respondenterna hade velat vara utan skolans sexualundervisning, eftersom då hade 
de missat kunskap och inte vetat hur vissa saker inom sex och samlevnad fungerar. De tror 
inte att man kan få samma djupa kunskap av vänner, familj eller media. En av tjejerna 
uttrycker att hon tror att det skulle vara ganska jobbigt i livet utan den kunskapen som 
sexualundervisning ger, för att man skulle vara så ovetande och inte veta varför saker händer i 
utvecklingen.  
 
”Det kanske skulle bli lite som förr i tiden, om man säger att kunskapen går från generation 
till generation. Om min mamma tyckte så då får man den uppfattningen liksom och kan inte 
ändra sig, då är det så.” Emma 15 år  
 
Grupp 2 tror att om media inte hade varit med i bilden så skulle samhället inte vara lika öppet 
när det gäller sex och samlevnad, och då skulle man antagligen inte våga prata lika öppet om 
det. Men å andra sidan funderar de över att man skulle bli av med en del av den bild från 
Internet och Tv som man inte behöver, vilket istället skulle vara positivt. Grupp 1 tänker att 
om inte haft media som informationskälla så skulle den första sexualundervisningen bli lite 
”chockartad” när den väl kommer.  
 
”Om man skulle ta bort media och sexualundervisningen då tror jag att det skulle bli väldigt 
svårt, då skulle man inte veta särskilt mycket alls tror jag.” Anna 14 år 
 
Alla respondenter tror att det skulle bli svårt att kunna prata om känslor om man inte hade 
sina vänner, utan då skulle man kanske aldrig våga prata om det. 
 
Båda grupperna tycker det är bra att familjen finns att vända sig till, det är en trygghet. De 
flesta av tjejerna skulle inte vända sig till en familjemedlem i första hand, men det är ändå bra 
att de finns om de behövs.  
 
”Jag tror att alla de här faktorerna är ganska viktiga för att man ska kunna allting. För i 
media så ser man ju hur allt går till och i skolan så lär man sig det, och sen hos vänner och 
familj kan man prata om hur man känner inför det. Det skulle bli ganska obalans om man tog 
bort något tror jag. Man kanske skulle kunna minska eller öka på något men inte ta bort det 
helt… Men jag tycker ändå att det är ganska bra.” Anna 14 år 
 
Hur är er upplevelse när det gäller påverkansfaktorernas betydelse för hur killars 
attityder till sex och samlevnad formas? 
Båda grupperna tror att killar till största delen påverkas av media och vänner, men grupp 2 
tycker att det är ganska stor skillnad hur killarna formar sina attityder, de anser att killar får 
sina baskunskaper från sexualundervisningen men att de kanske inte tar åt sig på samma sätt 
som tjejer utan väljer ut lite andra delar av kunskapen från till exempel media, speciellt 
Internet tror tjejerna att killarna använder sig av. De tar också åt sig på ett annat sätt för att 
kompisar kanske också gjort på samma sätt för att de vill ha samma uppfattning. De anser 
också att killarna beter sig på ett annat sätt jämfört med tjejerna, de beter sig tuffare och är 
inte så seriösa, trots att tjejerna också oftast påverkas av samma faktorer. 
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Grupp 2 tror också att killar påverkas mycket av media och kompisar på samma sätt som 
tjejer, men de tror inte att killar pratar lika mycket om känslor med sina kompisar som tjejer 
gör. Killarna gör istället som sina kompisar och kollar på varandra istället för att prata med 
varandra. De tror att killar i större utsträckning vill verka tuffa och coola, de tror att media 
spelar en ganska stor roll för där ser de en speciell bild av killar. De tycker att det känns som 
att killar ska vara lite coolare än tjejer.  
 
”Många killar är så som bilden i media säger tycker jag.” Anna 14 år 
”Fast det vet vi ju inte alltså, om vi tycker att bilden av tjejer är överdriven så kanske de 
också tycker detsamma om bilden av killar.” Disa 15 år 
”Jo i och för sig, men på utsidan i alla fall.” Anna 14 år 
”Vi har hamnat i en ganska bra klass ändå tycker jag, man får vara en plugghäst för det är 
rätt mycket av dem coola killarna som också har bra resultat.” Catrin 15 år 
 
Tjejerna anser att killarna missar en del av den känslomässiga biten, de kan prata känslor till 
en viss del med mer ytligt än vad tjejer gör. Därför tycker de att killar ska få ha lika mycket 
”killsnack” som tjejerna får ha ”tjejsnack” under sexualundervisningen. Och att de kanske till 
och med behöver det mer än tjejerna. 

5.3 Tema 3 - Normer och värderingar utifrån givna situationer 
Ska man vänta med att ha sex tills man träffar den rätte, eller är det ok att tidigare 
skaffa sig sexuella erfarenheter? 
Alla respondenter anser att det är ok, varken rätt eller fel, men att man bör tänka över det 
innan så att det inte känns fel för en själv då var och en har ansvar inför sig själv. Man ska 
inte behöva vänta för länge, utan gå på magkänsla eftersom det kan vara svårt att veta vem 
den ”rätte” är.  
 
”Alltså man behöver inte vänta för länge för då kanske man tror att, nähä han är säkert inte 
den rätta, och så dör man… ” *fnissar* Disa 15 år 
 
Grupp 1 säger först att det är skillnad på hur killar agerar i den här situationen, men sedan 
kommer de fram till att killar och tjejer tänker likadant, att killarna känner som tjejer, att de 
egentligen vill vänta på den rätta men detta kan de inte säga till sina kompisar. Grupp 2 tycker 
att det är stor skillnad på hur killarna tänker i den här situationen. De menar att tjejer tänker 
mer på att det ska vara med den rätte, medan killar mer tänker ”den där var snygg, den ska 
jag få omkull ”. Hanna 15 år  
 
Grupp 2 tror först sexualundervisning har påverkat dem mest när det gäller deras attityder i 
den här frågan, men kommer sedan på att media också påverkar. Att killar reagerar på annat 
sätt, trots samma faktorer, tror de beror på att de tar åt sig på ett annat sätt. Killarna får samma 
kunskap som tjejerna av media och exempelvis sexualundervisning, men det blir ändå skillnad 
i hur de tänker på grund av vänner och grupptryck. Grupp 1 tror att deras attityder formas av 
media. Men sedan menar de att det även är en inställning som man har med sig som person. 
 
”Sen har man ju liksom fått lära sig genom hela livet, att det här är rätt och det här är fel, 
och gör alltid som du tycker känns rätt – och gör inte som du tycker känns fel, och våga säga 
nej och så. Sen har man ju liksom levt med det så det är ju inte bara när det gäller sex och 
samlevnad. Det gäller liksom hela livet. Så det har man väl gått lite efter också tror jag.” 
Catrin 15 år 
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Är det ok att ångra sig halvvägs om man har tänkt ha sex? 
Alla respondenter svarar ett klart ja på denna fråga, då det är en så stor grej och det får den 
andre helt enkelt respektera.  
 
”Men alltså för vissa spelar det inte någon roll alls, och för vissa är det jättekänsligt och så. 
Men det är nog mest killar som tänker att det inte spelar så stor roll.” Hanna 15 år 
  
Alla respondenter tror att killar tycker och känner likadant i den här frågan, för det har de fått 
reda på under diskussionerna i sexualundervisningen. Men de blev förvånade över killarnas 
svar, för de tycker inte att det märks på killarnas agerande att de tycker så här. Men med 
förväntningarna som en kille har från omvärlden och samhället så tror de inte att en kille 
skulle våga ångra sig halvvägs, fast han kanske känner så innerst inne. De tror att en kille inte 
riktigt lika mycket vågar prata om sina innersta känslor, för om en kille skulle berätta att han 
ångrat sig för sina kompisar skulle de tycka att han är en ”jävla mes”, men om en tjej gör 
samma sak tror de att hon skulle få stöd av sina kompisar. 
 
”Men för killar är det så här ’äsch’… det är meningen att de ska vilja det… alltid.” Anna 14  
år 
 
De tror att killar tänker ganska lika, men att de reagerar olika. Och att killar oftare reagerar 
med att bli arga istället för att visa sina innersta känslor.  
 
Grupp 2 tror att de faktorer som påverkat dem mest i den här frågan är media tillsammans 
med vänner (grupptryck). Men att även familjen har påverkat då det är den som uppfostrar 
och där man får lära sig att säga nej till sådant man anser fel. Grupp 1 tror också media och 
kompisar, speciellt kompisar då tjejer tycker det är bra medan killar då får höra att de är 
”dumma i huvudet” om de backar ur halvvägs. De diskuterar om att media eller omvärlden 
påverkar den här frågan; killar ska framstå som erfarna och för dem är det coolt att ha legat 
med så många som möjligt. En tjej är en slampa istället, men de anser att det är mest killar 
som anser detta.  
 
Är det ok att ha många olika sexpartners utan att ha haft ett förhållande med dem? 
Alla respondenter anser att det är ok. De säger att ha sex med någon och att vara kär i någon 
behöver inte alltid hör ihop, men att det helst inte bör bli alltför många.  
 
”Nej man träffar ju inte rätt för att man har legat med så många.” Catrin 15 år 
 
Grupp 2 tror att killar tycker det är mer ok för de tror att de är coolare då och kan skryta, och 
för att de inte blandar in lika mycket känslor. De tänker mer på vad kompisarna tycker, att de 
kan tycka att det är häftigt. Grupp 1 anser inte att det är så stor skillnad i hur killar och tjejer 
tänker i den här frågan. Där tror de att killar och tjejer har samma värderingar, att man kanske 
inte alltid behöver vara kär i den man har sex med men att man inte bör vara med alltför 
många. 
 
”Då tror jag att killar och tjejer tycker ganska lika om det, för det målas också upp lite i 
media och av vänner och allting, att det kanske inte riktigt är ok alltid att vara med så många. 
Det blir så oäkta på något sätt, så då tror jag att både killar och tjejer har liksom samma 
faktorer som har spelat in [för att forma deras attityder i den här frågan].” Anna 14 år 
 
Båda grupperna diskuterar mycket hur vänner påverkar ens åsikt i den frågan.  
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5.4 Diskussionen av svaren på skattningsformuläret 
Båda grupperna tilldelades ett skattningsformulär innan själva gruppdiskussionen startade. På 
detta formulär fick informanterna till uppgift att rangordna den påverkan de upplever från de 
givna påverkansfaktorerna när det gäller att forma deras attityder till sex och samlevnad.  
 
Grupp 1: 
Tabell 1. Grupp 1. Vad tycker du har betytt mest för dig när det gäller hur din attityd till sex 
och samlevnad formats? Rangordna från 1 till 4, där 1 har högsta prioritet och 4 har lägsta 
prioritet. Antal personer: 4 
 
       1                2       3       4 
Media       3 IP       1 IP       -       - 
Vänner       1 IP       3 IP       -       - 
Sexualundervisning        -        -       3 IP       1 IP 
Familj        -        -       1 IP       3 IP 
 
Här finns en mycket tydlig rangordning. På första plats kommer media, på andra vänner, på 
tredje sexualundervisning och sist familj.  
 
Gruppen anser att svaren är väntade eftersom det är så som de känner nu, förutom den tjej 
som har svarat annorlunda eftersom hon väntat sig svar liknande sina egna. De anser att 
svaren stämmer överens med diskussionen de har haft. Catrin tycker att det har framkommit 
att man påverkas och får mycket av vänner, som hon inte tidigare hade tänkt på. Anna håller 
delvis med, men säger samtidigt att det beror på vilken situation inom sex och samlevnad som 
man pratar om.  
 
På frågan om vi har glömt någon faktor som kan påverka, börjar Catrin prata om det sunda 
förnuftet. Men sedan kommer de fram till att det har man ändå fått någonstans ifrån, och att 
det troligtvis har skapats i samverkan med ens familj och vänner.  
 
Gruppen avslutar med att säga att vi har diskuterat mycket som var nytt för dem, som de inte 
har tänkt på. Och att de tycker det var kul och ”jättebra”. 
  
Grupp 2: 
Tabell 2. Grupp 2. Vad tycker du har betytt mest för dig när det gäller hur din attityd till sex 
och samlevnad formats? Rangordna från 1 till 4, där 1 har högsta prioritet och 4 har lägsta 
prioritet. Antal personer: 4 
 
       1                2       3       4 
Media       -       3 IP       1 IP       - 
Vänner       2 IP       1 IP       1 IP       - 
Sexualundervisning       2 IP        -       2 IP       - 
Familj        -        -       -       4 IP 
 
I grupp framträder inte rangordning lika tydligt. Familj kommer dock liksom i grupp 1 sist, 
däremot ger man ungefär lika stor betydelse vi de tre övriga faktorerna, det vill säga 
sexualundervisning, media och vänner. Gruppens inställning är mer varierande. 
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Alla i gruppen tycker att svaren på skattningsformulären känns väntade. Emma anser att vi 
pratat om sådant de redan visste mycket om, men att man kanske inte tänkt på det så mycket 
innan. Hanna däremot anser inte att det väckt några nya tankar hos henne. Frida tycker dock 
att hon fått lite ny insikt i hur stor roll media kan spela för en persons åsikter, och att det inte 
är något hon har tänkt på tidigare; 
 
”Jag har väl inte tänkt på liksom att media gav sånt mycket egentligen.” Frida 15 år 
 
Två av tjejerna har även börjat fundera lite över att killar verkar delvis lära sig och få samma 
information om sex och samlevnad, men ändå beter sig de annorlunda. De menar att om de 
skulle bete sig som killarna gör ibland skulle folk tappa hakan men att det är ingen som 
förvånas över killarna, så har det alltid varit och därför är folk vana vid det. De spekulerar lite 
över om det är killarnas kompisar som gör att det blir annorlunda. 
 
Hela gruppen avslutar diskussionen med att det de tyckte det kändes ok att vara med i 
fokusgruppen, Frida och Emma tyckte det var jätteroligt och menar att det faktum att alla satt 
kvar och deltog i diskussionen visar att det hela var ok. Jenny tycker det var roligt att få höra 
vad de andra tycker och tänker, om man tycker likadant, vilket Hanna håller med om till viss 
del. 

6. Analys utifrån tidigare forskning 

6.1 Analys av tema 1 – diskussion av givna påverkansfaktorer 
Sandra Dahlén skriver i sin bok Sex med mera att det i dagens samhälle anses viktigt att dela 
upp tjejer och killar, och att i den uppdelningen har sex blivit en viktig skiljelinje där tjejer 
och killar förväntas vara på olika sätt sexuellt. Sexualitet kan då på så sätt vara en viktig del i 
identiteten som tjej; vem man är eller vill vara. Genom att låta tjejerna i vår studie fundera 
och svara på frågor som handlar om sex och samlevnad kan vi få höra hur tjejerna ser på sex 
och samlevnad, vad de tillåter sig själv och andra. För att tjejerna ska ha möjlighet att komma 
fram till vad de själva tycker och tänker behöver de utforska sig själva men även andra. 
(Dahlén, 2002:32) Genom att vi inledde fokusgruppen med att allmänt diskutera de givna 
påverkansfaktorerna hoppades man att det skulle väcka tankar hos respondenterna som sedan 
kunde ligga till grund för en vidare diskussion i fokusgruppen. Vi närde även en förhoppning 
om att en allmän diskussion om vad de olika påverkansfaktorerna givit informanterna, skulle 
ge tjejerna en djupare insikt om vad för slags kunskap de besitter och varifrån den 
härstammar. 
 
Alla respondenter tyckte, när påverkansfaktorn vänner diskuterades, att man inte direkt får 
någon ny kunskap av sina vänner, men att det är skönt att bara prata med varandra och veta att 
man är normal, vad som är rätt och fel, hur man ska göra etc. Slår man upp ordet normal i 
ordboken står det ”genomsnittlig, vanlig och felfri” (Dahlén, 2002:33). Ordet kan dock betyda 
många fler olika saker och användas på olika sätt. För många, och kanske speciellt för 
tonåringar, kan det vara viktigt att få känna sig vanlig eller felfri, det vill säga normal 
(Dahlén, 2002:33). Precis som tjejerna ovan beskriver går nog de flesta omkring och känner 
sig onormala på något sätt, och det är lätt att tro att alla andra är normala och att ingen annan 
tänker, fungerar eller gör som man själv. Dock menas inte alltid vanlig eller felfri, utan ordet 
normal kan också användas när man talar om något ”naturligt”. Vissa kan ibland mena att 
någonting som är onormalt inte är ”menat” av naturen och man hänvisar till ”naturens lagar”.  
(Dahlén, 2002:33) 
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Detta kan man se när respondenterna diskuterar påverkansfaktorn sexualundervisning, då de 
är nöjda med när undervisningen startade eftersom det var då ”saker började hända med 
kroppen”. Detta går att tolka som att tjejerna är belåtna med att undervisningen startade 
samtidigt som kroppen började utvecklas, eftersom de då fick förklaringar om vad som hände, 
att det skulle ske och att de därigenom var att betrakta som normalt. Meningen att ”de inte 
skulle ha velat ha sexualundervisning tidigare” skulle också kunna tolkas som en 
understrykning av vikten för normalitet, eftersom de inte anser sig vara i behov av 
sexualundervisning tidigare då inte kroppen och deras tankar kommit till denna fas av deras 
utveckling. Därmed skulle de ha känt sig onormala, eller det skulle åtminstone inte ha varit en 
bekräftelse på deras egen normalitet vid det skedet av deras liv. Detta stämmer även överens 
med det faktum att nu på högstadiet behandlar sexualundervisningen även känslor rörande sex 
och samlevnad, där även normalitet ingår. 
 
Alla respondenterna ansåg att de får mycket kunskap om sex och samlevnad genom media då 
denna faktor finns runt omkring dem hela tiden. Allra mest tyckte de att de får från tidningar 
med frågespalter, där nämns Kamratposten och olika ”tjejtidningar”, och de anser att den 
kunskapen är bra då den bygger på verkligheten. Att informanterna säger sig tycka att bland 
annat ”tjejtidningar” ger mer verklighet än exempelvis TV, är intressant då en studie om 
kvinnlighet i fyra tjejtidningar bland annat visar att tillsammans med en tydlig ”vi och dom” – 
uppdelning mellan tjejer och killar i tidningarna följer också en fokusering på den manliga 
sexualiteten och kvinnan blir här passiviserad och objektifierad. Något gemensamt och 
genomgående i tidningsmaterialet för diskursanalysen är även att olika villkor för sexualiteten 
anses finnas beroende på kön. Orsaken till dessa olikheter beskrivs dock på varierande vis, 
men två av tidningarna framhåller dock skillnaderna som ett problem, och menar för att 
komma tillrätta med detta måste framförallt tjejer förändra sina tankesätt och beteenden. 
(Åkesson, 2002:118)  
 
Det resultat som de åtta respondenterna ger kan tolkas som att de värderar kunskap från 
tidningar högre än annan media (och möjligtvis även andra påverkansfaktorer). Detta i sin tur 
kan innebära att de därför påverkas mer av den information som tidningar ger dels då de har 
större tillit till den, och dels därför att de kanske ej heller är lika kritisk gentemot den. Ett 
sådant scenario skulle kunna innebära att tjejerna i hög grad accepterar och lever efter den 
”standard och normer” som tidningarna sätter utan att ifrågasätta den, vilket inte är bra om 
tidningarna visar upp en bild av tjejer som passiviserade och objektifierade och som dessutom 
bör förändra sina tankesätt och beteenden för att passa in i samhället. Detta scenario går även 
att koppla till önskan om att ”vara normal och passa in” vilket ovan i texten beskrivs som 
viktigt för en tonårstjej, därför kan den bild som en tidning förmedlar få en så stark 
genomslagskraft.  
 
Den ena fokusgruppen tog upp att i bilden av sex och samlevnad i media saknar de fokus på 
homosexuella. De menade att alla inte är heterosexuella, och att media måste våga lyfta fram 
det som är känsligt. Fanny Ambjörnssons forskning visar just att det är tydligt att tjejers 
vardag och villkor utifrån samhälleliga normer regleras inom ett heteronormativt ramverk, 
och detta både uppmuntras och sanktioneras. Här ansåg Ambjörnsson även att det finns en 
stark koppling till hur genus skapas och upprätthålls i förhållande till och i påverkan av 
sexualitet, etnicitet och klass; kroppsliga skillnader mellan killar och tjejer är något som man 
dels utgår ifrån och tar för givet och anses naturligt. Och utifrån denna kroppsliga skillnad 
som betonas starkt så skapas det heteronormativa idealet, då det helt enkelt blir ”naturens 
lag”. (Ambjörnsson, 2004:284)  
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Ambjörnsson diskuterar även kring hur det för utbredningen av den samtida västerländska 
genusordningen är av största betydelse att kvinnor och män väl avgränsat hålls i två 
separerade grupper där den ena är överordnad den andra, dessutom förväntas dessa två 
grupper åtrå och begära varandra. För att man som tjej ska kunna vara begriplig och 
igenkännbar måste man röra sig inom den heteronormativa ordningen där heterosexualitet och 
homosocialitet (det vill säga vänskapliga relationer emellan tjejer) verkar vara de centrala och 
avgörande elementen. Ambjörnsson kallar detta för en ”heteronormativ begärsmarknad” där 
relationer organiseras och hierarkiseras, vilket i verkligheten betyder att homosexualitet 
hamnar längs ned på stegen. Utifrån dessa processer, genom vilka tjejerna skapar genus, 
utformas alltså en önskan om att dels vara heterosexuellt attraktiv och gångbar, dels av att få 
delta i den homosociala gemenskapen – detta blir det ”normala”. (Ambjörnsson, 2004:106)  
 
Att respondenterna efterlyser en annan bild än den heteronormativa tolkar vi som att de har en 
förmåga att tänka kritiskt och gå utanför det ”upplärda och normala”, tjejerna accepterar inte 
en ensidig bild av världen och verkligheten utan letar efter de nyanser som kan finnas. En 
uppfattning verkar vara att om man visar att det finns andra alternativ än heterosexualitet så 
kan även det få stämpeln ”normalt”, och därmed kan man få bort fördomar genom kunskap. 
Vis uppfattning är att i dagen samhälle så finns det en ökad tolerans mot homosexualitet och 
mångfald emellan människor överhuvudtaget, det är vad man ”ska” tycka just nu. Samtidigt 
lever dessa tjejer i ett samhälle starkt påverkat av heteronormativitet, och det är omöjligt att 
veta vad informanterna är ”inlärda” att tycka (vad som är politiskt korrekt), och vad de anser 
innerst inne om homosexualitet.  
 
Bäckman poängterar att det kan visa en markant skillnad mellan de attityder som uttrycks av 
ungdomar i grupp och de attityder som kan framkomma i enskilda intervjuer, men menar att 
sådana till synes motsägelsefulla attityder kan betraktas som en sorts kulturell kompetens; en 
medvetenhet om att olika situationer kräver olika typer av ställningstaganden. (Bäckman, 
2003:85) Värt att notera är dock att bara den ena fokusgruppen tog upp frågan om 
homosexualitet, så frågan är om gruppmedlemmarna i gruppen där detta diskuterades ”hängde 
på” i diskussionen för att det var ”det rätta” att säga, eller om alla ansåg detta? Ansåg den 
andra gruppen att frågan kring homosexualitet inte var något att diskutera (påverkade av den 
heteronormativa kulturen), eller glömdes den enbart bort? 

6.2 Analys av tema 2 – Integration, påverkan och bedömning av 
givna faktorer 
En av tjejerna uttryckte, under diskussionen om vad de olika påverkansfaktorerna kan ge, att 
hon anser att det är både media, kompisar och sexualundervisning och allting som inverkar på 
hennes och andra tjejers attityder till sex och samlevnad. Hon menar att man inte får en bild 
av bara media eller bara vänner utan att man får lite gott och blandat av alla, men att det man 
får från vänner oftast är verkligheten då de går igenom samma saker som en själv. Skolan, 
ansåg hon och de andra i fokusgruppen, var den enda faktor som bidrar med ”ren” fakta. Efter 
det här uttalandet började hela gruppen fundera över om det borde komma mer påverkan från 
faktorer som vänner och familj än från media, för då kan man mer få varje enskild människas 
perspektiv Gruppen kommer även in på att då vänner och även på familj kan ge bekräftelse på 
att man är normal, liksom sexualundervisningen kan göra, så kan ibland media istället få 
motsatt effekt på dem då de tycker att media ofta inriktar sig på mer ovanliga och extrema 
situationer som säljer.  
 
Margareta Forsberg diskuterar att oavsett vilket tema som debatteras så finns hela tiden en 
koppling till normsystem för olika individer/grupper närvarande. Men normer och värderingar 
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skapas emellertid i samspelet mellan människor och varje betydelseenhet befinner sig i 
ständig rörelse i förhållande till andra betydelseenheter (Forsberg, 2003:70-74).  Vår 
reflektion blir då att tjejen som anser att ”att man får lite gott och blandat av alla 
påverkansfaktorer” har en poäng. Alla dessa fyra givna faktorer tillsammans bygger upp och 
formar tjejernas attityder, men påverkan från de olika faktorerna är olika stark vid olika 
tillfällen, och hur mycket tjejerna väljer att ta till sig från de olika faktorerna beror på deras 
förförståelse av faktorn, liksom hur de andra faktorerna påverkar gentemot den enskilda 
faktorn. Sammantaget blir det ett komplicerat ”samhällsspel” där det inte enkelt går att svara 
på hur tjejers attityder till sex och samlevnad formas. Då vikten av bekräftelse på normalitet 
dyker upp igen, tror vi att det kan vara en essentiell medverkande kraft när det gäller att öka 
kunskapen om hur respondenterna ”väljer” ut delar att bygga sina attityder av.  När sedan 
diskussionen går över till att handla om respondenterna känner att de skulle kunna klara sig 
utan någon av de givna påverkansfaktorerna, så blir resultatet när alla diskuterat ett tag att de 
inte skulle vilja vara utan någon av faktorerna. Däremot funderar de om man borde minska 
alternativt öka inflytandet från någon av de fyra faktorerna. 
 
Båda grupperna tror att killar till största delen påverkas av media och vänner (på samma sätt 
som dem själva), när det gäller frågan hur killars attityder till sex och samlevnad formas 
utifrån samma givna påverkansfaktorer. Men i diskussionen kommer dock fram att de anser 
att det finns skillnader i hur killar och tjejer sedan agerar, trots att de påverkas av samma 
faktorer. De menar att killar i större utsträckning enbart tittar på sina kompisar och påverkas 
av bilden hur en kille ska uppträda, istället för att som tjejer prata med varandra, diskutera 
känslor och påverkas. Dessutom anser de att media har en stor roll då det där förmedlas en 
speciell bild av att killar ska vara tuffa och coola. Respondenternas uppfattning är att killar 
har samma baskunskaper från sexualundervisningen men att de kanske inte tar åt sig på 
samma sätt som tjejer utan väljer ut lite andra delar av den kunskap och information som 
finns. Tjejerna anser att killarna missar en del av den känslomässiga biten, de kan prata 
känslor till en viss del men gör det mer ytligt än vad tjejer gör. Därför tycker de att killar ska 
få ha lika mycket ”killsnack” som tjejerna får ha ”tjejsnack” under sexualundervisningen. Och 
att de kanske till och med behöver det mer än tjejerna.  
 
I boken ”Ungdomar och sexualitet” visar det sig att ett grundläggande mönster i vårt samhälle 
är just skillnader mellan könen; att unga kvinnor och män förhåller sig olika till en rad olika 
aspekter som har med sex och samlevnad att göra. Man diskuterar att detta fenomen, ur ett 
konstruktionistiskt perspektiv, kan ses som ett resultat av de könspositioner som de killar och 
tjejer förväntas inta, och på vilka sätt de bemöts av omgivningen. Samtidigt visar översikten 
att det skett och fortsatt sker en förändring, och att denna förändring verkar ha störst 
genomslag just hos tjejerna. (Forsberg, 2005:12-13) Detta anser vi visar på den 
heteronormativitet som dominerar överallt i samhället, killar begränsas till att få lära sig om 
kroppen medan för tjejer ingår ”tjejsnack” om känslor i sexualundervisningen. Men som 
översikten säger så visar tjejernas insikt i att killar också behöver få prata om känslor, att de 
inte längre bara accepterar den rådande heteronormativiteten. Istället så ifrågasätter de den 
och vad det kan få för konsekvenser för killar som kanske missar något. Tjejerna funderar 
över om det kanske är därför som killar ofta agerar annorlunda än tjejer, trots att 
respondenterna anser att samma faktorer påverkar och formar killars och tjejers attityder till 
sex och samlevnad. 
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6.3 Analys av tema 3 - Normer och värderingar utifrån en given 
situation 
Ska man vänta med att ha sex tills man träffar den rätte, eller är det ok att tidigare 
skaffa sig sexuella erfarenheter? 
Respondenterna ansåg att deras attityder i den här frågan hade formats av media samt 
sexualundervisning, men det diskuterades även att deras inställning är en del av deras 
personlighet – något man fått med sig i sin uppfostran genom sin familj och kanske även 
vänner. Tjejerna ansåg först att det var skillnader i killars och tjejers inställning i den här 
frågan, att killar främst är ute efter att ”få omkull någon”. Men sedan kom de på att när de 
pratat med killarna i smågrupper under sexualundervisningen framkom dock att så inte var 
fallet, vilket förvånade dem. De ändrade sig sedan och kom fram till att killar och tjejer tänker 
likadant och att killarna känner som tjejer, att de egentligen också vill vänta på den rätta men 
att de inte säga detta till sina kompisar.  
 
Att killar reagerar på annat sätt, trots samma faktorer, tror tjejerna beror på att de tar åt sig på 
ett annat sätt. Killarna får samma kunskap som tjejerna av media och exempelvis 
sexualundervisning, men det blir ändå skillnad i hur de tänker på grund av vänner och 
grupptryck. Att tjejerna i ett första skede förväntar sig att killar agera annorlunda i den givna 
situationen beskrivs i boken ”Om flickor och pojkar” så här; att kvinnor under sitt livsförlopp 
genom sin socialisation har fått en identitet som kvinnor som medverkar till att olikhet 
upprätthålls. Tjejerna har inte enbart fått lära sig vad ska göra, hur de ska agera i vissa 
situationer – de har i en del fall även fått lära sig vad de ska ha lust att göra. (Bjerrum Nielsen, 
Rudberg, 1989:9) Det är inte enbart killarna som förväntas ge ett visst svar, utan även 
tjejerna förväntas ge att svar utifrån sin inlärda identitet som tjej i den beskrivna situationen; 
det vill säga att de inte främst är ute efter att få omkull någon i motsats till killarna.  Även 
Ambjörnsson beskriver att en tjej måste bete sig på ett visst sätt för att vara begriplig och 
igenkännbar (Ambjörnsson, 2004:106) Vår tolkning av tjejernas svar blir att de förväntar sig 
först att killar ska svara annorlunda på frågan, eftersom de under sin uppväxt lärt sig att killar 
och tjejer ska agera och reagera olika i vissa situationer utifrån sitt genus. 
 
Är det ok att ångra sig halvvägs om man har tänkt ha sex? 
Tjejerna såg själva sina attityder i den här frågan som formade från media, familj och vänner. 
Alla respondenter trodde att killar tycker och känner likadant i den här frågan, för det har de 
fått reda på under diskussionerna i sexualundervisningen. Men de blev förvånade över 
killarnas svar, för de tycker inte att det märks på killarnas agerande att de tycker så här. Men 
med förväntningarna som en kille har från omvärlden och samhället så trodde de inte att en 
kille skulle våga ångra sig halvvägs, fast han kanske känner så innerst inne. De ansåg att en 
kille inte riktigt lika mycket vågar prata om sina innersta känslor, för om en kille skulle 
berätta att han ångrat sig för sina kompisar skulle de tycka att han är en ”jävla mes”, men om 
en tjej gör samma sak tror de att hon skulle få stöd av sina kompisar. Killar ska framstå som 
erfarna och för dem är det coolt att ha legat med så många som möjligt. En tjej är en slampa 
istället, men respondenterna menade att det är mest killar som anser detta. 
 
Då båda könen gärna vill bli accepterade av andra och därmed bli en del av en social 
gemenskap, försöker de gärna uppfylla de rollförväntningar som omgivningen har på dem 
(Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1989:11).  Detta anser vi blir tydligt här då respondenterna 
beskriver två olika beteenden som killar respektive tjejer ska ha för att få uppmuntran av sina 
kompisar. Detta sker genom att det biologiska könet har skapats till ett socialt kön, vilket man 
även kan kalla skapandet av genus (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1989:29).   
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Ambjörnsson beskriver även i sin studie att det visade vara så att lika viktigt som det tycktes 
vara för tjejer att framställa ett självständigt och handlingskraftigt jag utan strukturella 
begränsningar, lika viktigt verkade det vara att söka motivera den egna anpassningen till vissa 
ordningar. Framstod ordningen som den enda tänkbara och därmed otänkbar att ifrågasätta, 
blev det lättare för tjejerna att, under individualismens flagg, anpassa sig till normen. För att 
själva undvika att uppfattas som ofria och begränsade blev det alltså viktigt att den ordning 
man inrättade sig efter framstod som just så självklar och naturgiven att den inte rymde 
ifrågasättanden. (Ambjörnsson, 2004:291) Vi tolkar detta som att man kan ifrågasätta 
respondenternas yttersta åsikt i varje fråga, då vi ändå är inlärda utifrån genus. Men sedan kan 
man ta med sig tanken på den ovilja som Ambjörnsson antyder kan finnas att ifrågasätta sin 
egen åsikt i någon fråga, eftersom detta då kan framställa en själv som ofri och styrd. Genom 
könsrollsuppfostran har tjejerna inhämtat vissa normuppsättningar som mer eller mindre 
bestämmer deras beteende och handlingar. Men samtidigt handlar det inte heller om någon 
grundläggande förändring av personligheten, utan olika roller och konstruktioner kan 
fastställas eller förkastas. (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1989:17).   
 
Är det ok att ha många olika sexpartners utan att ha haft ett förhållande med dem? 
I denna fråga ansåg alla respondenter att deras attityd till största delen hade formats av 
vänner. Svaret blev att det är ok att ha sex med flera personer utan att ha ett förhållande men 
att det inte bör vara med för många. De trodde att killar och tjejer har samma värderingar i 
frågan, men diskuterade mycket hur vänner påverkar ens åsikt i den frågan. Och ungefär 
hälften av tjejerna ansåg att killar tycker det är mer ok för de tror att de är coolare då, och att 
de tänker mer på vad kompisarna tycker, att de kan tycka att det är häftigt vilket inte tjejer 
tycker. Även i den här frågan har tjejerna genom könsrollsuppfostran inhämtat vissa 
normuppsättningar som på mer eller mindre begränsade områden bestämmer deras beteende 
och handlingar(Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1989:17). Och då båda könen gärna vill bli 
accepterade av andra och därmed bli en del av en social gemenskap, försöker de gärna 
uppfylla de rollförväntningar som omgivningen har på dem (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 
1989:11). Tjejerna ansåg här att det inte ska vara alltför många sexpartners, så vad händer om 
en tjej har för många? Detta diskuterades aldrig. Samtidigt menade respondenterna att killar 
kan tycka att många sexpartners är häftigt, vilket de inte höll med om. Återigen anser vi att 
man kan se att tjejerna inte enbart fått lära sig vad ska göra, hur de ska agera i vissa 
situationer – de har även fått lära sig vad de ska ha lust att göra. (Bjerrum Nielsen, Rudberg, 
1989:9)  
 
I den här frågan angav respondenterna vänner som påverkansfaktor, men i boken ”Kön och 
känsla” visar det sig att samma åtskillnad mellan hur tjejer och killar bedöms, hur de 
uppfattas och vad de förväntas vilja förekommer även i sexualundervisning. I undersökningar 
kring synen på ”lösaktiga tjejer” har det framkommit att tjejer som exempelvis betraktas som 
horor har förbrutit sig mot ett kärlekskrav. Kvinnlig sexualitet ska helst utmärkas av kärlek till 
sexualpartnern, inte av känslor som kåthet, upphetsning eller attraktion. Men den tabubelagda 
lössläpptheten kan inte endast knytas till en kärleksdiskurs, utan måste också länkas till starka 
föreställningar om kontroll, självkontroll och attityd. Tjejers möjlighet till kontroll ligger i att 
kunna hålla igen. (Bäckman, 2003:106-107) 

7. Analys utifrån valda teorier 

7.1 Analys av tema 1 – diskussion av givna påverkansfaktorer 
Respondenternas diskussion kring påverkansfaktorerna kan till stor del förstås ur ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv, då ens förståelse av verkligheten, enligt detta perspektiv, 
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skapas i samspel med omgivningen. Människor utvecklar sin förståelse av världen och sig 
själva från social interaktion och dessa förståelser formar sedan deras efterföljande sociala 
interaktioner. Social interaktion grundas i språkliga vanor men även historisk och kulturell 
kontext. (Hutchison & Wood Charlesworth, 2003:64-65).  Det är då intressant hur 
respondenterna diskuterar kring vad de fått för kunskap från de olika påverkansfaktorerna.  
 
Under diskussionen av media diskuterar respondenterna kring hur media och reklam påverkar 
människor och hur de på olika sätt vänder sig till tjejer och killar. Tjejerna reflekterar kring att 
man på så sätt kanske inte väljer själv och att om detta förändras skulle människors attityder 
kanske också förändras. De beskriver alltså, vilket ligger i linje med den 
socialkonstruktionistiska utgångspunkten att förståelsen av verkligheten i grunden är 
konstruktioner som är föränderliga. Socialkonstruktionismen menar att all kunskap är socialt 
konstruerad och går att omkonstruera (Sahlin, 2002:122). 
 
Under punkten vänner uttrycker tjejerna att det är skönt att prata med varandra och få en 
bekräftelse på att man är normal, vilket ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan 
förklaras som att en människas jagupplevelse skapas i samspel med omgivningen och genom 
språket. Språk och samtal ger människor viktigt råmaterial för konstruktionen av jaget. 
Människor kan sägas vara inbäddade i samtal och skapar mening i världen genom berättelser 
och historier. Hur vi pratar och andra pratar om oss bidrar till att olika typer av jag blir 
möjliga. (Wetherell & Maybin, 1998:258) Att få prata med vänner kan då ses som en 
synnerligen viktig del i utvecklingen av att forma sina attityder. 
 
Respondenterna tar även upp att i bilden av sex och samlevnad i media saknar de fokus på 
homosexuella. Många har starkt negativa värderingar mot homosexuella och att detta kunde 
förbättras om media visade homosexuella mer, att inte hela rampljuset låg på heterosexuella. 
Detta kan ses i ljuset av feminismens och genusteorins tanke om heteronormativiteten, den 
föreskrivna heterosexualiteten som speglar maktstrukturer. Då heterosexualitet förutsätts vara 
det ”normala”, icke ifrågasatt, leder det i förlängningen till att kvinnors underordning och inte 
minst männens överordning befästs enligt bl.a. Rich. Rich ser det till och med som en politisk 
institution och betonar att heterosexualitet (för kvinnor) kanske inte alls är en preferens utan 
något som skapas och styrs. (Gemzöe, 2002:48-49) Den normativa heterosexualiteten är en 
grundläggande del i själva skapandet av genus, konstruktionen av manligt och kvinnligt 
upprätthålls alltså med hjälp av idén om ett ”naturligt” heterosexuellt begär (enligt Butler ref 
av Gemzöe, 2002:138). Tjejernas medvetenhet om medias spegling kan dock ses som en 
förändringspotential i sig då människor enligt det socialkonstruktionistiska perspektivet som 
tidigare nämnts kan göra motstånd mot påverkan och konstruktioner kan förändras. 

7.2 Analys av tema 2 - Integration, påverkan och bedömning av 
givna faktorer 
På frågan om hur killars attityder till sex och samlevnad formas och påverkansfaktorernas 
betydelse för detta, är grupperna överrens om att de tror att killar till största delen påverkas av 
media och vänner – i likhet med dem själva som tjejer. Dock anser de att det finns skillnader i 
hur killar och tjejer sedan beter sig trots att de påverkas av samma faktorer. Att killar kanske i 
större utsträckning tittar på sina kompisar och påverkas istället för att som tjejer prata med 
varandra samt att media har en stor roll då det där förmedlas en speciell bild av killar. Detta 
kan förstås som att de lever upp till förväntningarna utifrån genuskontraktet. 
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En respondent uttryckte att de hamnat i en bra klass där man får vara en plugghäst då även de 
”coola killarna” har bra resultat, vilket utifrån genusteorin kan ses som en slående exempel på 
att killarna är norm och de som bestämmer vad som är accepterat i klassen (se ex, Hirdman) 
Att det sedan dessutom var tjejerna som hade enskilt ”tjejsnack” i skolan och att killarna inte 
hade något motsvarande, trots att det kanske till och med var de som var i behov av något 
motsvarande, speglar de olika förväntningar omvärlden har på tjejer och killar och det 
stereotypa genuskontraktet; att det är tjejer som pratar om känslor och liknande, inte killar. 
Även killar kan vinna på att detta förändras, då även de kan begränsas och känna sig låsta i de 
förväntningar som finns på hur de ska vara och bete sig. Genuskontraktet är inte enbart till 
tjejers nackdel utan låser båda könen vid stereotypa förväntningar. 
 
Uttalandet om att det finns fler kanaler nu för tiden att förmedla kunskap och konstruera 
attityder och att det pratas mer öppet om sex och samlevnad anser vi tyder på språkets 
betydelse för att skapa/forma attityder enligt det socialkonstruktionistiska perspektivet. Då det 
pratas om det mer och finns fler kanaler att föra ut information bidrar detta till konstruktionen 
av nya attityder. 
  

7.3 Analys av tema 3 - Normer och värderingar utifrån givna 
situationer 
När det gäller frågan ”Ska man vänta med att ha sex tills man träffat den rätte, eller är det ok 
att tidigare skaffa sig sexuella erfarenheter?” anser respondenterna att deras attityder 
konstruerats utifrån sexualundervisning och media men även moraliska aspekter diskuteras 
som tros ha sin grund hos familj och vänner. Attityderna när det gällde frågan ”Är det ok att 
ångra sig halvvägs om man tänkt ha sex?” ansåg de formade från media, familj och vänner. I 
övrigt finner man flera likheter i svaren till dessa frågor, i synnerhet när det gäller eventuella 
skillnader mellan killar och tjejer. Båda frågorna har diskuterats i smågrupper i samband med 
sexualundervisningen i skolan, där det framkom att killarna i stort sett tyckte lika som 
tjejerna, vilket förvånade dem då de inte tycker att det alltid märks på deras agerande. 
Tjejerna hade också andra förväntningar på killar i allmänhet, såsom att de trots killarnas 
uttalanden tror att det är skillnad i killars och tjejers inställning och att killar inte skulle våga 
ångra sig halvvägs då de skulle anses som mesiga av sina vänner medan en tjej i samma 
situation skulle erhålla stöd från sina vänner, killar ska vilja ha sex ”alltid”. Ur ett 
socialkonstruktionstiskt perspektiv är detta intressant då det ser ut att röra sig om socialt 
skapade förväntningar på tjejer och killar. Det verkar också finnas förväntningar på ett mer 
strukturellt plan på att killar ska bete sig annorlunda vilket överspeglar specifika killars egna 
uttalanden, vilket kan tolkas som genuskontraktets genomslagskraft.  
 
Ur feministisk synvinkel kan man här också notera killars vinst av status och tillika kontroll 
av tjejers sexualitet, då tjejer inte gör samma vinster i samma situation utan snarare vinner på 
att kontrollera sig och ”våga säga nej”. Ur ett feministiskt perspektiv kan man diskutera det 
faktum att enligt tjejernas upplevelse erhåller killar mer status, inte tjejer, när det gäller att ha 
flera sexpartners, detta kan tolkas som kontroll av kvinnors sexualitet något som är 
grundläggande i den ojämlika samhällsformation som kan kallas patriarkatet (Mulinari et al, 
2003:12-13) vilket är centralt i feministisk teori. Det är i sexualiteten som det manliga 
förtrycket syns tydligast och där som kvinnor blir pålagda männens uppfattning om 
kvinnlighet, sexualitet osv. (Ljung, 2003:227-228) En av grupperna anser dock att det är stor 
skillnad i hur tjejer och killar tänker, att killar mer vill ha sex med vem som helst medan tjejer 
väntar på den rätta. Varför tjejer vill vänta och inte killar framkommer dock inte i 
diskussionen, med stöd av den feministiska teorin skulle det dock kunna tolkas som en 
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struktur av ojämlikhet där kvinnors sexualitet ska kontrolleras och att det finns motsatta 
förväntningar på hur tjejer och killar ska vara. 
 
Konstruktionen av attityder när det gäller frågan ”Är det är ok att ha många olika sexpartners 
utan att ha haft ett förhållande med dem” härstammar till största delen från vänner. Att det är 
ok att ha sex med flera personer utan att ha ett förhållande men att det inte bör vara med för 
många. Tjejerna tror att det är lika för tjejer och killar men ändå mer ok för killar vilket ur ett 
feministiskt perspektiv kan tolkas som en skenbar jämställdhet. Det anses rent allmänt vara 
ok, men ändå mer så för killar framkommer det, helt acceptabelt är det inte riktigt för tjejer, 
vilket tyder på att även här är killar norm. 
 
När det gäller tjejernas normer och värderingar tycker vi oss se att tjejerna upplever att det 
finns skillnader i tjejers och killars handlingsutrymme och vad som förväntas av dem.Gör 
dessa upplevda förväntningar och risken ändå finns att bli betraktad som slampa (se Resultat, 
tema 3) att tjejer disciplinerar sig mer än killar? Man skulle ur ett feministiskt perspektiv 
kunna se detta som någon sorts outtalad/sublim kontroll av deras sexualitet. De är fria att göra 
som de själva vill och tycker men killars normer sätter ändå gränser på sätt att överskridande 
av osynliga gränser kan resultera i sanktioner som att bli ansedd som och kallad slampa och 
liknande. Kanske tjejerna då hellre tyst inordnar sig i normen än att utmana den för mycket 
vilket måste anses påverka deras attityder till sex och samlevnad på ett påtagligt sätt. 
Tolkningarna utgår från det faktum att tjejerna upplever att det är en skillnad mellan tjejer och 
killar, hur det verkligen ser ut vet naturligtvis inte vi. Men enbart det faktum att tjejerna 
upplever det, kan ses som problematiskt och något att beakta ur feministisk synvinkel. Ur 
socialkonstruktionistisk synvinkel kan det också tolkas som att då man inte vill uppfatta sig 
själv som underordnad kanske det är svårt att acceptera detta i konstruktionen av sin 
verklighet, istället försöker man konstruera en så positiv bild som möjligt. 

8. Sammanfattande helhetsanalys utifrån valda teorier och 
tidigare forskning 
Tema 1 – Diskussion av givna påverkansfaktorer 
Respondenternas diskussion kan till stor del förstås ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 
som menar att ens förståelse av verkligheten skapas i samspel med omgivningen. Hutchison 
& Wood Charlesworth, 2003:64-65). Ett exempel på det är att alla respondenter tyckte att 
man inte direkt får någon ny kunskap av sina vänner, men att det är skönt att bara prata med 
varandra och veta att man är normal. Språk och samtal ger nämligen människor viktigt 
råmaterial för konstruktionen av jaget, och hur vi pratar och andra pratar om oss bidrar till att 
olika typer av jag blir möjliga. (Wetherell & Maybin, 1998:258) Att få prata med vänner kan 
då ses som en synnerligen viktig del i utvecklingen av att forma sina attityder.  
 
Tjejerna diskuterade kring hur media påverkar människor genom att på olika sätt vända sig till 
tjejer och killar, och att man på så sätt kanske inte väljer sitt beteende själv och att om detta 
förändras skulle människors attityder kanske också förändras, och eventuellt skulle 
uppfattningen av genus ändras. Detta går att anknyta till den forskning som talar om de 
rollförväntningar som samhället har på killar respektive tjejer. (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 
1989:11). Och att det sker genom att det biologiska könet skapats till ett socialt kön, vilket 
man även kan kalla skapandet av genus (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1989:29).  
Resonemanget ligger även i linje med socialkonstruktionismen; att ens förståelse av 
verkligheten i grunden är konstruktioner som är föränderliga, då all kunskap är socialt 
konstruerad och därför går att omkonstruera (Sahlin, 2002:122).  
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Tema 2 – Integration, påverkan och bedömning av givna faktorer 
Ett uttalande om att det finns fler kanaler nu för tiden för att förmedla kunskap och konstruera 
attityder, att det pratas mer öppet, anser vi tyder på språkets betydelse för att forma attityder 
utifrån socialkonstruktionismen. Utifrån tidigare forskning finns en koppling till normsystem 
närvarande. Dessa normer och värderingar skapas i samspelet mellan människor, men 
betydelseenheterna befinner sig i ständig rörelse i förhållande till varandra (Forsberg, 
2003:70-74).  
 
Tjejerna anser att det finns skillnader i hur killar och tjejer agerar, trots att de påverkas av 
samma faktorer; media och vänner. Kopplat till tidigare forskning förklaras detta genom att 
unga kvinnor och män förhåller sig olika till en rad olika aspekter som har med sex och 
samlevnad att göra. Och utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv, kan detta ses som ett 
resultat av de könspositioner som killar och tjejer förväntas inta, och på vilka sätt de bemöts 
av omgivningen. (Forsberg, 2005:12-13) Detta anser vi visar på den heteronormativitet som 
dominerar överallt i samhället, t.ex. att killar begränsas till att få lära sig om kroppen medan 
för tjejer ingår ”tjejsnack” om känslor i sexualundervisningen.  
 
Forskningen visar också att tjejers vardag och villkor utifrån samhälleliga normer regleras 
inom detta heteronormativa ramverk. Ambjörnsson beskriver att för att en tjej ska kunna vara 
begriplig och igenkännbar måste hon då röra sig inom den heteronormativa ordningen där 
relationer organiseras och hierarkiseras, vilket i verkligheten betyder att homosexualitet 
hamnar längs ned på stegen (Ambjörnsson, 2004:106). Detta kan även kopplas till genusteorin 
som ser den normativa heterosexualiteten som en grundläggande del i själva skapandet av 
genus, vars konstruktion upprätthålls med hjälp av idén om ett ”naturligt” heterosexuellt begär 
(enligt Butler ref i Gemzöe, 2002:138). Det framkom också exempel som vi anser visar hur 
killarna i klassen är norm för vad som är accepterat. Detta kan anses spegla de olika 
förväntningar omvärlden har på tjejer och killar och det stereotypa genuskontraktet, enligt 
genusteorin.  
 
Tema 3 – Integration, påverkan och bedömning av givna faktorer 
När tjejerna diskuterade kring givna situationer kunde vi urskilja förväntade skillnader mellan 
tjejers och killars agerande. De ansåg inte att killarnas agerande stämmer överrens med vad de 
säger att de tycker i olika frågor. I de flesta situationerna tror tjejerna att killarna egentligen 
tycker som de, att de fått kunskap från samma faktorer men att de till sist ändå tänker och 
agerar annorlunda på grund av bland annat vänner och grupptryck, och förväntningarna från 
samhället och omgivningen på hur killar och tjejer ska bete sig.  
  
Detta kan kopplas till såväl tidigare forskning som valda teorier på så sätt att då båda könen 
gärna vill bli accepterade av andra och därmed bli en del av en social gemenskap, försöker de 
gärna uppfylla de rollförväntningar som omgivningen har på dem (Bjerrum Nielsen & 
Rudberg, 1989:11). Detta kan också kopplas till socialkonstruktionismen då det handlar om 
socialt skapade förväntningar på de båda könen. Ur ett feministiskt perspektiv kan man 
urskilja en ojämlikhet då killar vinner status i de situationer där tjejer verkar gynnas bäst av 
att kontrollera sig och säga nej, vilket även ligger i linje med tidigare forskning (Bäckman, 
2003:227-228). Mycket tyder på att det vid första anblicken anses gälla samma regler för 
killar och tjejer, men sedan visar det sig ändå att killar anses ha större handlingsutrymme, det 
är mer ok för killar, vilket kan tolkas som en skenbar jämställdhet och att killar är norm.  
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9. Slutdiskussion  
Diskussioner om att vara ”normal” är något som vi tycker oss se dyker upp ofta under vår 
studie. Det dyker upp första gången när vi pratar om faktorn vänner, då tjejerna uttrycker att 
det är skönt att bara få prata med kompisar och få bekräftelse på att man är normal. Men 
vikten av att vara normal visar sig flera gånger under intervjuerna, vid diskussionen av 
sexualundervisning, det gäller kroppsligt men även hur man bör agera, när vi diskuterar killar 
respektive tjejers handlingssätt etc. Detta fenomen diskuterar Ambjörnsson som menar att 
normalitet inte enbart är en neutral beskrivning av det mest genomsnittliga och vanliga sättet 
att vara, utan även en uppmaning om hur man bör vara. Därigenom har också begreppet 
kommit att närma sig betydelsen av ”det ideala”, och också därför åtråvärda samtidigt något 
omöjligt att uppnå (Ambjörnsson, 2004:28) Så när vi försöker förstå hur tonårstjejer skapar 
sina attityder, bör vi veta att hur än tjejerna väljer att införliva olika påverkansfaktorer eller 
göra motstånd emot dem, så anser vi att mycket i deras åsikter och beslut verkar vila i vikten 
av normalitet, och att uppnå just detta. Tjejerna lär sig i samspel med andra vad som är 
normalt och önskvärt att uppnå, och sedan tar de in dessa lärdomar och agerar utifrån dem.  
 
Frågan är då vad som är normalt, och varifrån kommer ”läran om att uppnå och önska det 
normala”? Vi menar att normalitet fortfarande idag, har sitt ursprung i heteronormativiteten, 
där kroppsliga skillnader mellan killar och tjejer är något som man utgår ifrån och tar för givet 
och anser naturligt. Och då tjejerna gärna vill bli accepterade av andra och därmed bli en del 
av en social gemenskap, försöker de uppfylla de rollförväntningar som omgivningen har på 
dem utifrån deras biologiska kön som tjej. Så frågan är då hur fria tjejerna är att välja hur de 
forma sina attityder, när det val som finns är att enbart välja en ”passande” attityd utifrån sitt 
kön? Vi anser att tjejerna tidigt får lära sig att deras val är begränsade, och att innan de gör sitt 
val först och främst måste leva upp till rollförväntningarna som finns på dem. Dessutom finns 
rollförväntningarna inbyggda i det som vi väljer att kallar för ”påverkansfaktorer”. Vi 
bedömer att heteronormativiteten visar sig i alla våra fyra påverkansfaktorer: exempel på detta 
i sexualundervisning är samtalsgrupper enbart för tjejer. Det visar sig i media bl.a. genom den 
stereotypa roll av kvinnlighet som demonstreras där – vilket även respondenterna själva anser. 
I familjen uppvisas det genom de förväntningar och genom den relation som familjen har till 
tjejerna utifrån deras kön. Och det uppvisas även genom vänner, som påverkade av alla dessa 
faktorer har heteronormativt reglerade förväntningar på sina vänner, även om de ibland gör 
motstånd mot de konstruktioner de ”serveras”. Vi tror därför att för att tjejerna 
överhuvudtaget ska kunna göra ett fritt val när det gäller att forma sina attityder till sex och 
samlevnad, måste de medvetandegöras om dessa processer.  
 
Vi anser även att existensen av heteronormativitet visar sig i diskussionen om eventuella 
skillnader mellan tjejer och killar. Våra respondenter visar sig nämligen ha andra 
förväntningar på killars beteende, än vad de har på tjejers beteende. Detta är vad de spontant 
svarar på alla frågor, men när de sedan tänker efter visar det sig att de vet att killar tänker 
likadant som de själva. Detta konstaterande verkar nästan förvåna dem, och de funderar sedan 
över varför det är så här då killarna ändå agerar annorlunda än vad tjejer generellt gör. Detta 
scenario menar vi visar på att tjejerna har inte bara fått lära sig hur de ska agera, utan även 
vad de ska ha lust att göra. De har lärt sig, och förväntar sig att killar inte agerar och tänker 
som tjejer. Rollförväntningarna som finns på både tjejer och killar utifrån deras biologiska 
kön, är strikt uppdelat. Och det genus som har skapats begränsar inte enbart tjejerna i deras 
möjligheter som individer, utan det begränsar även killar. Killarna begränsas utifrån de 
förväntningar som finns på dem, men inte enbart utifrån andras förväntningar. Utan vi menar 
att även deras egna förväntningar begränsar dem (precis som det förhåller sig för tjejerna). 
Det är samma systematik som styr de båda könen. Och till viss del är killar lika ofria att 
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”välja”, även om det är män som grupp som har definierat och byggt upp den 
heteronormativitet vi idag lever efter.  
 
Även om vissa mönster/tendenser går att urskilja i materialet kan man inte entydigt ange 
vilken påverkansfaktor som betytt mest i formandet av tonårstjejernas attityder till sex och 
samlevnad. Som tidigare diskuterats har respondenten som sade att ”man får lite gott och 
blandat av alla påverkansfaktorer” en poäng. De givna påverkansfaktorerna bygger 
tillsammans upp och formar tjejernas attityder, men påverkan från de olika faktorerna är olika 
stark vid olika tillfällen. Hur mycket tjejerna väljer att ta till sig från de olika faktorerna beror 
sedan också på deras förförståelse av faktorn, liksom hur de andra faktorerna påverkar 
gentemot den enskilda faktorn. Det blir, som tidigare nämnts, ett komplicerat samhällsspel där 
det inte enkelt går att svara på hur tjejernas attityder formas. Detta kan kopplas till vikten av 
normalitet som tidigare diskuterats, och just det tror vi kan vara av stor betydelse när det 
gäller att öka kunskapen om hur respondenterna ”väljer” ut delar att forma sina attityder till 
sex och samlevnad av. Informanterna kan inte tänka sig att utesluta någon av 
påverkansfaktorerna, kanske minska eller öka någons inflytande men de anser att alla gör sitt i 
formandet av deras attityder till sex och samlevnad. De bidrar med olika aspekter, och i olika 
omfattning.  
  
I formandet av sina attityder till sex och samlevnad anser informanterna som tidigare 
diskuterades att de olika påverkansfaktorerna är betydelsefulla allihop, men på olika sätt, i 
olika omfattning och i samspel med varandra. Det denna studie visar är att tjejerna genom 
skolans sexualundervisning får kunskap om den kroppsliga utvecklingen på ett konkret sätt 
som de tror skulle vara svårt att tillgodogöra sig från annat håll. Utan media tror de inte att 
samhället skulle ha varit lika öppet när det gäller sex och samlevnad samtidigt som media 
också kan ge en falsk bild av verkligheten och vinklas på ett negativt sätt. Som tidigare 
diskuterats har dock tjejerna en stor tillit till många tidningar och dess frågespalter som de 
anser är baserade på verkligheten, vilken bild som sedan förmedlas och vad detta gör för 
tjejernas självbild och attityder till sex och samlevnad om de inte i tillräcklig utsträckning 
förhåller sig kritiska till densamma kan ifrågasättas. 
 
Vänner är den del där känslor behandlas mest, och där man kan få en bekräftelse på att man är 
”normal”. Samtidigt tas frågan om grupptryck upp, kanske mest bland killar dock, vilket visar 
att vänner kanske inte bara har en positiv inverkan på ens attityder till sex och samlevnad. Det 
kan vara en balansgång att vara ”normal” och accepterad i den sociala verklighet man lever i 
utan att kompromissa med sig själv och sina moraliska ideal. 
 
Familjen anser informanterna vara en trygghet. Även om ingen av dem anser sig ha fått någon 
direkt kunskap om sex och samlevnad därifrån finns föräldrarna där och svarar på frågor då de 
önskar. Familjen är också en starkt bidragande faktor till det sunda förnuft som styr mycket av 
ens handlingar och i grund och botten har en stor betydelse för ens attityder, kommer 
informanterna slutligen fram till. På så sätt har nog familjen en större betydelse när det gäller 
detta ämne än informanterna inledningsvis och överlag själva tror. Trots att de inte bidrar med 
någon konkret kunskap är ju ens moraliska betänkanden en stor del av ens attityder och ett 
sätt att kunna stå emot grupptryck och medias falska bild etc. Så att informanterna själva 
rankar familjen på sista plats kanske inte är helt rättvisande.  
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9.1 Slutsatser 
Målsättningen med uppsatsen var att öka kunskapen och förståelsen för vad som formar 
tonårstjejers attityder till sex och samlevnad. För att uppnå detta utformade vi 
forskningsfrågan: ”hur formas tonårstjejers attityder till sex och samlevnad utifrån betydelsen 
av sexualundervisning, media, familj och vänner”?  
 
Vi anser att det finns två sätt att besvara vår forskningsfråga. Det första sättet är på ett mer 
”ytligt” plan. De mönster vi anser oss ha funnit visar på att de mest betydelsefulla faktorerna 
enligt tjejerna är media tillsammans med vänner. Detta anser vi oss kunna urskilja både under 
fokusgruppsdiskussionerna, samt ifrån skattningsformulären. Även majoriteten av tjejerna 
själva tycker det. Men ska man besvara forskningsfrågan ur ett djupare perspektiv är 
sanningen mer komplex än så.  
 
Som vi nämnt tidigare så förefaller formandet av tjejernas attityder vara väldigt sammansatt, 
och att ge ett entydigt svar på vad som påverkar tjejernas attityder menar vi egentligen inte 
går. Det vi kommit fram till är att vikten av bekräftelse på normalitet antagligen är en 
essentiell medverkande kraft när det gäller att förstå hur respondenterna ”väljer” att forma 
sina attityder. Detta i sin tur beror enligt oss på den alltjämt rådande heteronormativiteten i 
vårt samhälle idag, vilket gör att vi anser att tjejerna egentligen inte fritt formar sina attityder. 
Attityderna formas åt dem genom konstruktioner och rollförväntningar som existerar överallt i 
vårt samhälle, oavsett om man ser till sexualundervisning, media, vänner eller familj. 
 

9.2 Förslag till fortsatt forskning 
• Man skulle kunna genomföra en kvantitativ studie av samma ämne, som då kan 

generera ett mer generaliserbart resultat 
 
• En studie som inkluderar tjejer och killar skulle vara intressant, för att tydligare 

undersöka skillnaderna mellan killar och tjejers attityder och handlingsutrymme när 
det gäller sex och samlevnad. Man skulle också kunna mixa tjejer och killar i 
fokusgrupperna för att jämföra med ”enkönade” fokusgrupper. 

 
• Man skulle kunna göra studie om ämnet, men där man som komplement tar in åsikter 

från personer med andra rollpositioner. Exempelvis intervjua även ledare för 
ungdomsgrupp eller ungdomsmottagning, kuratorer, lärare etc, för att sedan göra en 
jämförelse med tjejernas svar. 
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Bilaga 1 - Stödfrågeguide för fokusgruppsdiskussion  
Hur formas tonårstjejers attityder till sex och samlevnad? 
Med attityder menar vi i den här studien kunskap, normer och värderingar.  
 
Bakgrund: 

• Ålder 
 
Tema 1 – Givna påverkansfaktorer 
Sexualundervisning: 

• Hur mycket sexualundervisning har ni haft i skolan och när, i vilken årskurs? 
Vad tycker ni om det, är det för tidigt, för sent eller är det lagom? 

 
• Kan ni beskriva vad undervisningen behandlade och vad ni anser om kvalitén?  

Är det mycket och ytlig kunskap eller lite men djup kunskap? 
Vad består den av; känslor, ”teknik”, normer och värderingar, annat (innehåll, fakta, 
form osv.)?  
 

• Har ni fått någon annan undervisning/information än den i skolan? (RFSU, 
Ungdomsmottagning el liknande) 
Vad tycker ni om att ta in experter utifrån i undervisningen? 

 
• Var det något ni saknade i undervisningen? 

Vad har varit bra/mindre bra? 
 

Media: 
• Hur mycket kunskap/information om sex och samlevnad uppfattar ni att ni har fått 

genom media, dvs. tidningar, tv, Internet (inklusive pornografi) osv., och hur ser 
denna ut? 

 
• Kan ni beskriva vad för slags kunskap media ger, är det beroende av medium och vad 

ni anser om kvalitén? 
Är det mycket och ytlig kunskap eller lite men djup kunskap? 
Vad består den av; känslor, ”teknik”, normer och värderingar, annat (innehåll, fakta, 
form osv.)?  
 

• I den bilden man får av sex och samlevnad i media, finns det något ni saknar? 
Vad är bra/mindre bra? 
 

Vänner: 
• Hur mycket kunskap/information om sex och samlevnad uppfattar ni att ni har fått 

genom era vänner, och hur ser denna ut?  
 

• Kan ni beskriva vad för slags kunskap de har bidragit med, och vad ni anser om 
kvalitén? 
Är det mycket och ytlig kunskap eller lite men djup kunskap? 
Vad består den av; känslor, ”teknik”, normer och värderingar, annat (innehåll, fakta, 
form osv.)? 
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• I den bilden man får av sex och samlevnad ifrån sina vänner, finns det något ni 
saknar? 
Vad är bra/mindre bra? 
 

Familj:  
• Hur mycket kunskap/information om sex och samlevnad uppfattar ni att ni har fått 

genom din familj, dvs. föräldrar, syskon, far & morföräldrar etc., och hur ser denna ut? 
 

• Kan ni beskriva vad för slags kunskap de har bidragit med, och vad ni anser om 
kvalitén? 
Är det mycket och ytlig kunskap eller lite men djup kunskap? 
Vad består den av; känslor, ”teknik”, normer och värderingar, annat (innehåll, fakta, 
form osv.)? 
 

• I den bilden man får av sex och samlevnad ifrån sin familj, finns det något ni saknar? 
Vad är bra/mindre bra? 

 
 

 
Tema 2 – Integrering, påverkan och bedömning av givna faktorer 
 

• Vad har alla påverkansfaktorer gett er, hur värderar ni kunskapen/informationen – 
givande/överflödig? 

 
• Vilka har varit viktiga/oviktiga när det gäller att forma era attityder till sex och 

samlevnad? 
 

• Vilken faktor tror ni har påverkat er mest när det gäller att forma era attityder till sex 
och samlevnad? 

 
• Utan en eller flera av dessa påverkansfaktorer, hur tror ni då att er attityd till sex och 

samlevnad hade varit?  
Diskutera en faktor i taget. 
  

• Utifrån det vi pratat om, vad får ni för reflektioner? 
 
 
Tema 3 – Normer och värderingar vid givna situation 
 

• Ska man vänta med att ha sex tills att man träffat den rätta eller är det ok att tidigare 
skaffa sig sexuella erfarenheter?  
Är det ok att ha sex med någon fastän man inte är kär i personen? 
Skillnader för tjejer och killar? 
Vilken faktor tror ni påverkar och formar er attityd mest i den här situationen? 
 

• Är det ok att ångra sig ”halvvägs” då man tänkt ha sex?  
Skillnader för tjejer och killar? 
Vilken faktor tror ni påverkar och formar er attityd mest i den här situationen? 
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• Är det ok att ha många olika sexpartners utan att ha haft ett förhållande med dem? 
Skillnader för tjejer och killar? 
Vilken faktor tror ni påverkar och formar er attityd mest i den här situationen? 
 
 

Diskussion av svaren på skattningsformuläret.  
• Vad anser tjejerna, är det oväntade eller väntade svar? 

Med det som kommit fram i gruppdiskussionen, stämmer det eller stämmer det inte 
med skattningsformulären? 
Varför? 
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Bilaga 2 - Skattningsformulär 
 
Vad tycker du har betytt mest för dig när det gäller hur din attityd till sex och 
samlevnad formats? 
Rangordna från 1-4, där 1 är det du i första hand prioriterar och 4 det som har lägsta prioritet. 
 
 
Sexualundervisning    _________ 
 
Media  
(tidningar, TV, Internet etc. inklusive pornografi) _________ 
 
 
Vänner    _________ 
 
Familj 
(föräldrar, syskon, mor-och farföräldrar etc.) _________  
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Bilaga 3 - Informationsbrev 
 
Hej, 
 
Vi är två socionomstuderande från Stockholms universitet som skriver en C-uppsats om hur 
tonårstjejers attityder till sex och samlevnad formas. För att besvara uppsatsens fråga kommer 
vi att genomföra fokusgruppsintervjuer, och vi letar nu efter personer som vill delta.  
 
Fokusgrupperna kommer att bestå av 4 tjejer i varje grupp och spelas in på band, och vi vore 
tacksamma om du vill medverka. Om du vill delta kommer intervjuerna att genomföras på en 
plats och tid som passar er, de beräknas ta ca.1,5 timme och därför bör du ha minst 2 timmar 
till förfogande. Om du är under 18 år behöver du ha dina föräldrars tillåtelse att delta. 
 
Det är frivilligt att delta, och skulle du under intervjun känna att någon fråga är för känslig att 
svara på så kan du välja att inte svara eller att när som helst avbryta intervjun. Frågorna 
handlar inte om egna privata erfarenheter av sex och samlevnad utan om tankar och attityder. 
 
Obs! Svaren kommer att behandlas anonymt och det är bara vi två författare som 
kommer att lyssna på de inspelade svaren. När resultaten anonymiserats kommer det sedan 
att sammanställas i en uppsats. Uppsatsen är en offentlig publikation och den kommer att 
kunna hämtas på Internet, om ni vill kan vi även skicka ett exemplar till er.   
 
Med vänliga hälsningar 
 
Carolin Kindh och Josefin Lindman, socionomstuderande vid Stockholms universitet. 
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