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Abstrakt 
 
Syftet med uppsatsen var att öka kunskapen om och förståelsen för ungdomars 
attityder till sex. Den här studien fokuserade på ungdomars kognitiva dimensioner 
i form av kunskaper, information, föreställningar och attityder. Huvudfrågan var 
vilken attityd ungdomar har till sex, i en jämförelse mellan pojkar och flickor 
respektive elever på studieförberedande och yrkesförberedande program. Vi 
gjorde en kvantitativ enkätstudie med 116 elever i årskurs tre på Tessins 
gymnasium i Nyköping. Studien genomfördes i sju klasser inom 
yrkesförberedande program respektive studieförberedande program. Analys 
gjordes utifrån kognitiv teori och genusperspektiv. Slutsatser som har kunnat dras 
utifrån studien har varit att ungdomarna tror att andra i deras ålder har stor sexuell 
erfarenhet och att många av ungdomarna själva har debuterat sexuellt. Den 
information som ungdomarna ansåg som mest betydelsefull var den som kom från 
kamrater och partners. Studien påvisade att ungdomarna i mindre utsträckning 
skyddade sig mot sexuellt överförbara sjukdomar men i högre utsträckning mot 
graviditet. Däremot var det ovanligt att ungdomarna hade druckit alkohol i 
samband med samlag. Slutligen påvisade resultaten att ungdomarna hade en 
”liberal inställning” till sex. Tidigare studier har funnit större skillnader mellan 
gymnasieinriktningar än vad vi funnit. För övrigt låg resultaten från vår studie i 
linje med tidigare forskning. 
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1. Inledning 
Det finns många studier som rör attityder till sex utifrån socialkonstruktivistisk och 
sociobiologisk teori.  De har påvisat hur attityder skapas utifrån konstruktioner i samhället. 
Den här studien kommer att fokusera på centrala kognitiva dimensioner för att förstå 
ungdomars kunskaper, föreställningar och attityder gällande sex.  
 
Under praktiken på termin tre gjorde en av oss ett studiebesök på en ungdomsmottagning. 
Under besöket berättade personalen att antalet ungdomar som söker sig till 
ungdomsmottagningen ökat. Dessutom framkom det vid studiebesöket att det skett en 
förändring bland ungdomar som man på ungdomsmottagningen inte tidigare uppmärksammat. 
De menade att ungdomar idag är mer liberala i sin attityd och att sex inte alltid är förknippat 
med känslor av kärlek till partnern. Detta väckte ett intresse hos oss att finna ut vilken attityd 
ungdomar har till sex.  
 
Då vi sedan påbörjade detta projekt visade det sig att det inte finns så många studier som 
specifikt rör ungdomars attityder till sex. Utifrån detta känner vi att vårt forskningsprojekt kan 
fylla luckor i den kunskapen som finns idag och på detta sätt öka kunskapen om och 
förståelsen kring vilken attityd ungdomar har till sex.  
 
Den information som ungdomar tar till sig kan ha en avgörande betydelse för deras attityd. 
Det kan handla om att de tror att andra ungdomar har mer erfarenhet och de vill passa in eller 
att de inte är tillräckligt informerade om vad sexuella relationer egentligen handlar om. 
Ungdomars föreställningar om sex kan leda till och påverka ungdomar att ha ett mer 
promiskuöst leverne än vad de egentligen känner att de vill. Det finns många sätt att 
missbruka sex. I vårt samhälle finns det normer och värderingar som menar att om det inte 
finns ett ömsesidigt utbyte i en sexuell relation så kan detta kategoriseras som alternativt 
missbruk eller i värre fall övergrepp. Om ett beteende inte är i överensstämmelse med 
samhällets normer och värderingar kan det förstås som ett socialt problem. I fråga om sexuella 
relationer kan det handla om allt från att inte skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar 
till att göra sådant man egentligen inte vill. 
 
Media har uppmärksammat att det skett en ökning av aborter och sexuellt överförbara 
sjukdomar bland ungdomar, företrädesvis klamydia. Vi anser därför att det är intressant att 
studera ungdomars attityder eftersom detta kan leda till sociala konsekvenser för dem som 
drabbas. Enligt Meeuwisse och Swärd (2002:38) kan sociala problem definieras utifrån tre 
kriterier. Det ska innefatta ett signifikant antal personer eller vara ett fenomen som ökar, 
problemet ska vara synligt och för det tredje syfta till att åtgärder ska vara möjliga eller 
nödvändiga.  

1.1 Koppling till socialt arbete 
Inom socialt arbete är människans sexualitet osynliggjord. Idag finns inte den kompetens som 
krävs för att möta individers behov när det gäller sexualitet. Sexologi är ett ämne som förbises 
på socialhögskolor trots att det är en viktig del i individens välbefinnande för att kunna 
uppleva sin identitet och sig själv som en helhet (Nyström, 2005). Sexualiteten kan vara till 
glädje men den kan även orsaka problem. På grund av detta är det viktigt att sexualiteten lyfts 
fram och diskuteras i socialt arbete för att medvetandegöra sexualitetens betydelse för alla 
som på något sätt arbetar med socialt arbete och möter individer med olika sexuella 
identiteter. Det är betydelsefullt att som professionell vara rustad och ta på sig rätt glasögon i 
mötet med individen. Det är angeläget att aspekten sexualitet finns med annars riskerar man 
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kanske att behandlingsinsatserna blir sämre och individen känner att de inte blir förstådda.  
Sex och sexuell identitet är ett ämne som allt mer har börjat uppmärksammas i socialt arbete 
och det ligger i tiden. Men det behövs ändock mer forskning gällande sex, attityder och dess 
betydelse för individen. I oktober 2005 arrangerades en konferens i Malmö om sexualitet i 
socialt arbete ett samarbete mellan RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) RFSL 
(Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) och Malmö högskola för att lyfta frågan om 
sexualitet och socialt arbete (Nyström, 2005). Bakom många sociala problem finns det tydliga 
kopplingar till sex varför detta är viktigt att uppmärksamma. Som exempel kan man se hur 
sex kan upplevas av missbrukare, att det finns en distinkt skillnad i hur de ser på och upplever 
sex beroende på om de är påverkade eller ej (S. Larsson, personlig kommunikation, 16 
januari, 2006). Sex kan ha en stor inverkan på individens självbild varför det är viktigt att få 
en förståelse för detta då man bemöter ungdomar och även klienter för övrigt. I vår uppsats 
har vi valt att fokusera på att skapa förståelse för vad ungdomar har för attityder till sex, för 
att öka kunskapen kring vad ungdomarna har för erfarenheter, tankar och attityder till sex. 

2. Syfte  
Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om och förståelsen kring vilka attityder 
ungdomar har till sex. På så vis har vi vuxna en möjlighet att närma oss och förstå hur 
villkoren kring sexualiteten ser ut för ungdomar idag. Det kan hjälpa oss att möta ungdomar 
då det gäller frågor kring sex och det kan hjälpa skolor att se vilken information de behöver ge 
ungdomar i sex och samlevnadsundervisning. 
 
Vi vill här poängtera att vi inte är intresserade av att studera hur ofta ungdomar har sex utan vi 
vill studera ungdomars kunskaper och kognitiva scheman och hur de kan påverka deras 
attityder till sex. Vi avser att studera ungdomarnas attityder, vilka föreställningar de har om 
andra ungdomars sexuella erfarenheter, hur många som har debuterat sexuellt och hur de får 
information om sex och sexualitet. Dessutom vill vi studera om de skyddar sig vid samlag, om 
de dricker alkohol i samband med samlag, hur de träffar sina partners och om de anser att 
samlag alltid ska förknippas kärlek. 

2.1 Problemformulering 
Den här studien fokuserar på ungdomars kognitiva dimensioner i form av kunskaper, 
information, föreställningar och attityder. Huvudfrågan är vilken attityd ungdomar har, i en 
jämförelse mellan pojkar och flickor respektive elever på studieförberedande och 
yrkesförberedande program i följande avseenden: 
 

• Vilka föreställningar har ungdomarna gällande andra ungdomars sexuella 
erfarenheter? 

• Hur stor grupp av ungdomarna är sexuellt aktiva? 
• Hur får ungdomarna information gällande sex? 
• Hur vanligt är det att ungdomarna skyddar sig vid samlag och i så fall hur? 
• Hur vanligt är det att ungdomarna dricker alkohol i samband med samlag? 
• Hur träffar ungdomarna sina sexualpartners? Är sex alltid förknippat med kärlek? 
• Vad har ungdomarna för attityd till sex, olika former av sexuell stimulans och 

pornografi? 
 
Tidigare forskning har visat att det finns skillnader såväl kopplade till kön som social klass. 
Som mått på social klass kan exempelvis föräldrars yrke eller utbildning användas, vilka dock 
i många studier visat sig vara osäkra mått, bland annat på grund av att bortfallet kan bli 
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ganska stort. Vi har därför valt att jämföra elever på yrkesförberedande och 
studieförberedande program. I stor utsträckning skiljer sig dessa både när det gäller 
klassmässig bakgrund och då det gäller deras framtida livssituation. I analysen kommer vi 
därför att jämföra dels pojkar och flickor, dels elever på yrkesförberedande program och 
elever på studieförberedande program. 

2.2 Förförståelse 
Vi har observerat att det under de senaste 20 åren ser ut att ha funnits trender i ungdomars 
attityder till att skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar och graviditet. Under 1980-
talet kunde man i media följa larmrapporter om virussjukdomen HIV/AIDS. Detta ledde till 
en ökad förbrukning av preventivmedel mot sexuellt överförbara sjukdomar.  Under denna 
period och de närmast efterföljande åren satsades det ekonomiska resurser på preventivt 
arbete för att öka medvetenhet och kunskap bland individer i samhället. Med tanke på att det 
under de senaste åren har skett en ökning av sexuellt överförbara sjukdomar verkar det som 
om ungdomar idag ej använder kondom i samma utsträckning. En möjlig anledning till denna 
förändring kan bero på att ungdomar idag måste införskaffa preventivmedel själva. Tidigare 
var det så att ungdomar kunde få preventivmedel gratis hos bland annat skolsköterska och 
ungdomsmottagningar. Vi tror även att attityden till sexuellt överförbara sjukdomar blivit mer 
nonchalant. Vi tror att ungdomarna inte tar till sig av samhällsinformation gällande sex och 
sexuellt överförbara sjukdomar. Det kanske är så att de får för mycket information och 
därmed inte tar den till sig. Vår föreställning är att ungdomarna inte upplever sig vara sårbara 
och därför tror att sexuellt överförbara sjukdomar är något som drabbar andra men inte dem 
själva.  
 
Vi tror även att flickor i större utsträckning idag kan tänka sig ha sex utan känsloengagemang. 
Vi tror även att acceptansen hos ungdomar gällande vad som är ett accepterat sexuellt 
beteende har blivit mer jämställt. Med detta menar vi att det är lika vanligt att flickor och 
pojkar accepterar olika former av sexuella beteenden.  
 
Vår uppfattning och därmed även vårt forskningsprojekt har färgats dels av medias 
framställning och dels av våra egna föreställningar. Troligtvis har det lett till att vi inte är helt 
objektiva, vilket vi vill upplysa läsaren om. Ingen forskning kan sägas vara helt objektiv men 
vi anser att genom att belysa våra föreställningar har vi också påvisat att vi har en 
medvetenhet gällande detta problem.  

2.3 Begreppsförklaring 
Nedan presenteras uppsatsens centrala begrepp. De begrepp som vi anser är viktiga men som 
inte kan anses som centrala för uppsatsen återfinns i bilaga 4.  
 
Yrkesförberedande program: innefattar de utbildningar på gymnasial nivå som förbereder 
elever att direkt efter avslutad utbildning komma ut i arbetslivet inom praktiska yrken såsom, 
frisör, snickare, målare etc. (Häggström-Nordin et. al, 2002:288). 
 
Studieförberedande program: innefattar de teoretiskt inriktade utbildningar på gymnasial nivå 
som förbereder elever för eventuellt fortsatta studier vid exempelvis högskola och universitet 
(Häggström-Nordin et. al, 2002:288). 
 
Sex, Sexuell, Sexualitet: betyder enligt Norstedts svenska ordbok (2001:978) det som rör 
könslivet. Vår definition av sex såsom det används i vår uppsats innefattar mer än endast 
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samlag mellan två individer. Det kan innebära att känna fysisk och psykisk närhet till sin 
partner, åtrå, längtan och ömhet. 
 
Kognition: innebär att man fokuserar på människans tankeprocesser såsom kunskap, 
föreställningar, information och attityder, såsom vi gör i denna studie (S. Larsson, personlig 
kommunikation, 15 december, 2005). 

3. Litteraturgenomgång 
Synen på attityder till sexualitet kommer här att beskrivas genom en historisk tillbakablick. 
Tillbakablicken påbörjas med att referera till Foucault (1976) och Giddens (1982), vilka är 
några av de ledande forskarna inom sexualiteten och dess historia. Genomgången avslutas 
med Heberlein (2004), som beskriver sexualiteten ur ett kvinnligt perspektiv men även driver 
beskrivning fram till idag. 

3.1 Foucault 
Utgångspunkterna för Foucaults perspektiv på sexualitetens historia syftar till kritik av 1600- 
talets förtryckshypotes, vilken innebar att sex var något skamligt och att individen var 
hämmad att diskutera sin sexualitet. 1600-talet påstås vara början till en period av förtryck då 
det under denna period fanns censur mot att tala om kön.  Det har dock under de tre senaste 
decennierna skett en explosion kring tal om könet. Trots att det har skapats regler för takt och 
diskretion, för vem som bör tala med vem och i vilken kontext detta får ske så har det dock 
skett en explosion på diskursnivå (se bilaga 4). Från 1700-talet och framåt har det oavbrutet 
utvecklats nya diskurser om könet. Det väsentliga här är den ökade förekomsten av tal om 
könet på maktutövningens nivå. Genom införandet av att individer vid bikt i detalj skulle 
beskriva sina tankar och erfarenheter och som syftade till censur av diskurs kring könet ledde 
detta till att man istället har givit sexualitet och kön en större plats i debatten. Genom att 
individen i detalj skulle beskriva sina tankar och erfarenheter, har det därmed producerats tal 
om könet snarare än censur. Enligt Foucault har det inte skett ett nedtystande av talet kring 
kön utan att det har formats nya regler för talet. Det är inte färre diskurser kring könet, snarare 
tvärtom, men man säger det på ett annat sätt. Alla diskurser som förekommit om kön har 
emanerat i förbud, regler och normer för sexualitet och kriterier för perversitet. Samtidigt har 
det under 1800- och 1900- talen utvecklats en mångfaldig sexualitet. Dessa två decennier har 
varit introduktör åt sexuell mångfaldighet. Sexualiteten är inte bestämt av naturen utan det är 
socialt konstruerat (Foucault, 1976: 43ff.). 
 
Foucault beskriver två procedurer som fortgått genom historien för att få fram sanningen om 
könet. Den ena är ars erotica, som funnits och fortfarande existerar i Kina, Japan, Indien, Rom 
och de arabisk- muslimska samhällena. Ars erotica syftar till att ”i kärlekskonsten extraheras 
sanningen ur själva njutningen som utvinns under utförandet och skördats i form av 
erfarenhet” (Foucault, 1976:75). Här existerar det mer i hemlighet då traditionen menar att 
det annars skulle förlora sin verkan och kraft. I kontrast till ars erotica finns scientia sexualis. 
Denna procedur existerar i de västerländska samhällena och syftar till att sexualiteten utvinns 
och förstås genom bekännelsen och sanningen. Den har sin grund i botgöringen och bikten i 
den katolska kyrkan. Foucault menar att vi tillhör ett samhälle ”där det svåra vetandet om 
könet vinns, inte genom överlåtelse av hemligheten, utan genom ett långsamt upptrappat 
förtroligt meddelande” (Foucault, 1976:80). 
 
Foucault benämner även begreppen makt och kunskap som en koppling till sexualitet. Han 
menar att den som har den mesta kunskapen om sexualitet även har mycket makt. Detta 
innebär att det som uttalas respektive inte uttalas om sexualitet är avhängigt vilken kunskap 
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som finns, och med detta följer då makten att uttala sig om andras sexualitet. (Foucault, 
1976:49ff.). Den slutsats man kan dra av detta är att Foucault gör en kulturkognitiv analys där 
kunskapen om sexualitet och kön ligger i fokus. 

3.2 Giddens 
Giddens har kritiserat Foucault och hans resonemang kring begreppet makt i samband med 
sexualitet. Han menar att Foucault inte tar hänsyn till människan som aktiv i sitt handlande 
och dessutom anser han att Foucault förbiser sambandet mellan sexualiteten och romantiken. 
Giddens menar att det finns två tydliga processer genom historien som har hjälpt människor 
att forma sin sexualitet. Dessa är intimitetens omvandling och den plastiska sexualiteten. 
Intimitetens omvandling handlar om den romantiska kärleken som började växa sig starkare 
under mitten på 1700-talet. Den syftar till att man i större utsträckning mer medvetet börjar 
välja sin partner utifrån olika egenskaper hos denne. (Giddens, 1992:25ff.) 
 
Den plastiska sexualiteten är då sexualitet är skild från den gamla kopplingen till 
fortplantningen. De förändringar som skett gällande sexualiteten har sin upprinnelse i den 
plastiska sexualiteten. Giddens menar att kvinnor för första gången i historien kunnat njuta av 
sex utan att vara rädda för graviditet. Den mänskliga sexualiteten handlar inte uteslutande om 
fortplantning utan även om att lusten att uppleva njutning är stark. Med hjälp av effektiva 
preventivmedel har sexualiteten frikopplats från reproduktionen, vilket innebär att 
sexualiteten i något högre utsträckning blivit formbar och kontrollerbar (Heberlein, 
2004:45f.). Detta innebär att det har blivit en större frihet för individen och att acceptansen för 
olika former av sexualitet har ökat. (Giddens, 1992:32f.).  
 
Giddens beskriver även hur hushållen genom historien har sett ut, att äktenskapet tidigare ofta 
ansågs nödvändigt för antingen ekonomisk överlevnad eller för att säkra arv. Det var inte ett 
val som gjordes av makarna utan var något som ofta beslutades av andra i familjen. Sakteliga 
uppkom kärnfamiljen inom hemmet såsom den gestaltats under 1900-talet. Denna utmärks av 
flera drag, bland annat intimitetens omvandling och den plastiska sexualiteten, som 
gemensamt benämns affektiv individualism. Detta handlar om att äktenskapet mer och mer 
blev ett personligt val för makarna. Det började i större utsträckning syfta till relationer som 
kunde ge känslomässigt utbyte för parterna (Giddens, 1982:86ff.).  
 
Han menar att denna affektiva individualism har en tydlig koppling till sexualitetens betydelse 
för ett personligt självförverkligande. Det finns kritiker som anser att uppkomsten av 
kapitalismen är hårt knuten till det sexuella förtrycket. Enligt dessa kritiker är det den sexuella 
befrielsen som är nyckeln till genomförandet av en allmän frigörelse från kapitalismens 
rutinmässiga arbete och vardagsliv. Giddens är skeptisk till denna form av kritik och menar att 
den affektiva individualismen är mer djupt rotad i det kapitalistiska samhället än en mer 
begränsad syn på sexualitet som var rådande under 1800-talet. Giddens refererar till Foucault 
som menar att det som individen bör förstå är inte hur sexuellt förtryck uppkommer utan 
varför vi idag är så inriktade på sexualiteten och sätter den i centrum för våra strävanden efter 
självförverkligande. Han menar att det som behövs är befrielse från sexualitet och inte 
befrielse genom sexualitet (Giddens, 1982:95f.). 

3.3 Heberlein 
Heberlein påpekar att människan är en relationell varelse från början insatt i en social kontext 
och att människan till sin natur är social. Hon menar att ”mötet och interaktionen med andra 
människor är avgörande i människoblivandet. Vår tillvaro består av en mängd relationer, 
som på olika sätt hjälper oss att växa och utvecklas, och som ger vårt liv mening och innehåll. 
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I alla mänskliga relationer är makt närvarande, och relationer kan vara manipulativa, 
kontraktsbaserade eller vänskapsbaserade” (Heberlein, 2004:35f.). 
 
Heberlein ifrågasätter om det existerar en åtskillnad mellan mannens och kvinnans sexualitet. 
Ser mannens och kvinnans sexualitet olika ut? Har kvinnan mindre lust än mannen? Är 
mannens drift starkare än kvinnans? Hon refererar till Johannisson som beskrivit kvinnans 
sexualitet ur ett historiskt perspektiv. Johannisson menar att under 1800-talet ansågs den 
normala kvinnan ej ha någon eller väldigt svag sexualdrift. Detta kan anses anmärkningsvärt 
då det står i kontrast till uppfattningen om kvinnans sexualitet på 1700-talet, där kvinnans 
sexualitet ansågs vara lika stark som mannens (Heberlein, 2004:55f.) 
 
Heberlein har även refererat till Bäckman som menar att det fortfarande finns beskrivningar 
som utgår ifrån att kvinnor har mindre lust än män. Exempelvis benämns RFSU:s hemsida där 
beskrivningen av pojkars och flickors sexualitet ser väldigt olika ut. Där beskrivs bland annat 
att förutsättningar för sex bland flickor oftast skall innehålla förälskelse och kärlek medan det 
för pojkar ej är ett krav för att de skall vilja ha sex. Pojkar blir även de förälskade men det är 
oftast inget kriterium för sex. De menar att flickor sällan vågar bejaka sin sexualitet på samma 
sätt som pojkar. Oberoende av om detta stämmer eller ej så kan konstruktionen av den 
kvinnliga sexualiteten fortfarande ses utifrån jämförelser med mannens sexualitet. Kvinnan 
upplevs då som svagare, passivare och mer bunden av känslor och relationer (Heberlein, 
2004:57). 
 
Beskrivningen av Foucaults, Giddens och Heberleins perspektiv kan bidra till att skapa en 
förståelse och helhetsbild av sexualiteten. Foucault (1976) beskriver sexualiteten utifrån ett 
historisk kulturkognitivt perspektiv medan Giddens (1982) använder sig av ett kognitivt 
socialkonstruktionistiskt perspektiv och Heberlein (2004) beskriver sexualiteten utifrån ett 
genusperspektiv. Utifrån Giddens resonemang skulle man kunna göra en konstruktionistisk 
samhällsanalys. I denna studie kommer vi däremot främst att studera kognitioner men vi anser 
att ovanstående forskare har tillfört viktiga dimensioner om sexualitet varför vi valt att 
presentera dem i vår studie. 

4. Tidigare forskning 
Det finns forskning kring individers attityder till sex. Denna berör endast i begränsad 
utsträckning ungdomar specifikt. På grund av detta har vi valt att titta på studier och 
kunskapsöversikter dels från Forsberg (2000), som presenterat studier från några av de 
dominerade inom detta ämne och dels från de som belyser fenomenet bland ungdomar. 
Studierna kommer först att kort presenteras och därefter presenteras resultaten av dessa 
utifrån de centrala problemformuleringarna. I den forskning som vi granskat tycks 
socialkonstruktivism, sociobiologiska och utvecklingspsykologiska perspektiv vara de främsta 
utgångspunkterna för att analysera fenomenet. 
 
Forsbergs kunskapsöversikt är en viktig sammanställning av aktuell svensk kunskap gällande 
ungdomar och sexualitet. Hon har använt sig av och beskrivit ett flertal studier men vi 
kommer endast att presentera resultat från sex av dessa studier. Därefter kommer vi även att 
presentera andra studier vi har använt oss av. De studier i Forsberg som vi kommer att 
behandla och varifrån vi hämtat resultat är Andersson-Ellström (1996) i Forsberg, vilket är en 
doktorsavhandling utifrån såväl kvantitativ som kvalitativ metod gällande flickor. Jarlbro 
(1989) i Forsberg, som är en översiktsrapport om forskning gällande svenskars sexualvanor 
fram till år 1989. Helmius (1990) i Forsberg, som är en doktorsavhandling utifrån såväl 
kvantitativ som kvalitativ metod gällande ungdomars inställning till sexualitet samt sexuella 
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erfarenheter. Magnusson (1996) i Forsberg, som är en kvantitativ longitudinell studie om 
attityder till sexuella relationer bland flickor i årskurs 8 i Örebro kommun år 1970 och 1996. 
Magnusson (1998) i Forsberg, som är en kvalitativ studie rörande tidig samlagsdebut och 
gynekologiska problem. Slutligen även Swedin et. al (1994) i Forsberg, som är en kvantitativ 
longitudinell studie rörande bland annat attityder till och kunskap om preventivmedel, 
samlagsdebutålder och utväg vid oönskad graviditet.  
 
Vi har även behandlat och presenterat resultat från Häggström-Nordin et. al (2002) som är en 
longitudinell kvantitativ studie genomförd 1979, 1989 och 1999 där de jämför resultat 
gällande debutålder och attityder till sexualitet mellan pojkar och flickor och mellan 
yrkesförberedande elever och studieförberedande elever i årskurs ett på gymnasiet. 

4.1 Hur stor grupp av ungdomarna är sexuellt aktiva? 
Swedin et. al (1994) har genom sin studie gjort gällande att samlagsdebutåldern har höjts från 
1986 till 1991. De menar att ”en viktig reflektion beträffande den senarelagda 
samlagsdebutåldern är ju om den kan vara orsakad av att vi skrämt våra ungdomar. Risken 
är att vi med vårt problemorienterade perspektiv faktiskt får ungdomar att tappa lusten 
istället för att slå vakt om den” (Forsberg, 2000:44). Helmius (1990) påvisar i sin studie att 
medianåldern för ungdomarnas sexuella debut är 16-17 år (Forsberg, 2000:47). 
 
En studie genomförd av Magnusson (1996) påvisar att debutåldern för samlag höjts för flickor 
i undersökningen 1996 jämfört med 1970. Tänkbara förklaringar till vad detta kan beror på är 
att de som ingick i studiegruppen 1970 vilka var födda 1955 var barn och tonåringar under en 
period då synen på sexualitet genomgick en påtaglig liberalisering. Tillgången på säkra 
preventivmetoder ökade och p-pillret introducerades. Vid den undersökning som gjordes 1996 
var studiegruppen födda 1981. Den diskussion som då fördes handlade framför allt om 
sexuella risker, framför allt kopplat till sexuellt överförbara sjukdomar och upptäckten av hiv-
viruset. Under denna period lade man också ned mycket resurser på information för att få 
människor att lägga märke till risker gällande sjukdomar (Forsberg, 2000:43f.). 
 
Häggström-Nordin et. al har funnit resultat som påvisat att det inte finns några tydliga 
skillnader i andelen sexuellt aktiva mellan pojkar och flickor i årskurs ett på gymnasiet. Den 
stora skillnaden fanns dock mellan eleverna på yrkesförberedande och studieförberedande 
program. Resultaten visar att flickor i yrkesförberedande program har tidigare debutålder än 
flickor i studieförberedande program. Detta resultat gällde även bland pojkarna (Häggström-
Nordin et. al, 2002:291). 

4.2 Hur får ungdomarna information gällande sex? 
Häggström-Nordin et. al påvisar att flickor i högre utsträckning talar med sina föräldrar än 
pojkar. Den förälder som de talar mest med är modern. Det var dock fler pojkar än flickor 
som hade talat med fadern men inte lika många som med modern (Häggström-Nordin et. al, 
2002:291). 

4.3 Hur vanligt är det att ungdomarna skyddar sig vid samlag och i 
så fall hur? 
Förekomst av sexuellt överförbara sjukdomar varierar över tid. I mitten av 1980-talet 
rapporterades det in ca 38 000 klamydiafall i Sverige. 1988 kom smittskyddslagstiftningen 
även att inkludera klamydia och efter detta sjönk antalet klamydiafall till ca 14 000 fall fram 
till 1994. Efter 1994 har det dock skett en ökning och den är kraftigast bland ungdomar. 85 % 
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av alla klamydiafall som anmäldes 1998 var i åldersgruppen 15-29 år. Den kraftigaste 
ökningen av klamydia har skett i åldern 15- 19 år. Statistik visar att det, i denna åldersgrupp, 
skett en ökning från 800 fall av klamydia 1994 till 1 100 klamydiafall 1998. Antalet 
klamydiafall har även sedan dess fortsatt att öka (Forsberg, 2000:84). 
 
Undersökningar gjorda fram till 1989 visar att ungefär 50-60% av ungdomarna hade använt 
preventivmedel vid det första samlaget. Vidare kan sägas att det skett en ökning av 
användandet av preventivmedel under 1990-talet. Studier gjorda 1999 och 2000 visar på att 
ungefär 60- 78% av ungdomarna använt preventivmedel vid det första samlaget. Kondom 
tycks vara det preventivmedel man använder sig av vid det första samlaget, medan p-piller 
använts vid det senaste samlaget (Forsberg, 2000:65). 
 
Andersson-Ellström (1996) påvisar att trots att ungdomar kan ha god kunskap om sexuellt 
överförbara sjukdomar visar det sig att ungdomarna inte nödvändigtvis omsätter detta i 
praktiken och skyddar sig mot dem. Flera studier har visat på att de flickor som haft många 
samlagspartners också är de som är bäst informerade om sexuellt överförbara sjukdomar, men 
trots att de har god kunskap så skyddar sig dessa flickor inte (Forsberg, 2000:47).  
 
Häggström-Nordin et. al visar på det finns en skillnad mellan elever på yrkesförberedande och 
elever på studieförberedande program när det gäller användandet av preventivmedel. De 
menar att elever på studieförberedande program använder preventivmedel i större 
utsträckning än elever på yrkesförberedande program. Dessutom visar resultat att användandet 
av preventivmedel har ökat jämfört med tidigare studier (Häggström– Nordin et. al, 
2002:288).  

4.4 Hur vanligt är det att ungdomarna dricker alkohol i samband 
med samlag? 
Jarlbro (1989) har i sin studie funnit resultat som visar att det tycks vara en liten grupp 
ungdomar som dricker alkohol i samband med samlag (Forsberg, 2000:66). En vanlig 
uppfattning, menar Forsberg, är att de flesta ungdomar gör sin samlagsdebut då de är 
påverkade av alkohol. På grund av denna föreställning har det oftast i sex och 
samlevnadsundervisningen även gjorts kopplingar till förebyggande åtgärder mot alkohol. 
Vad forskningen hittills visar är att de flesta ungdomar är nyktra vid sitt första samlag och 
även fortsätter att vara det vid senare samlag. Forsberg menar dock att det finns vissa 
samband mellan alkohol och sexuell risktagning. Då främst när det gäller flickor som ångrar 
samlag de haft då de varit berusade (Forsberg, 2000:66). Även den studie som Häggström-
Nordin et. al genomförde 1999 visade att det är mindre vanligt att  ungdomar använt alkohol i 
samband med första samlaget jämfört med tidigare studier (Häggström– Nordin et. al, 
2002:293).  

4.5 Är sex alltid förknippat med kärlek? 
Forsberg diskuterar att de flesta ungdomar ansåg att sexualiteten främst var till för att 
individer ska känna närhet och ömhet. Pojkarna menade att sexualiteten även var till för att ge 
njutning vilket få flickor tyckte. I sin undersökning fann de dessutom inget belägg för att 
ungdomar skulle leva ett promiskuöst leverne. Det var för de flesta ungdomarna mycket 
viktigt att ha känslomässig bindning och sexuell trohet till sin partner (Forsberg, 2000:20f.). 
Enligt Forsberg visar resultaten från flera studier att det för de flesta ungdomar är viktigt att 
sexuella relationer sker inom ramen för en kärleksrelation, dock har ungdomar ofta ett kortare 
tidsperspektiv än vuxna och därmed kortare kärleksrelationer. Dessutom visar resultaten att 
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det har blivit en kraftig förändring mot en mer ”liberal inställning” till sexuella förbindelser i 
åldersgrupper upp till 24 år mellan åren 1987 och 1997 (Forsberg, 2000:20). 

4.6 Vad har ungdomarna för attityd till pornografi? 
När det gäller ungdomar och att undersöka om deras sexualvanor och attityder till sexualitet 
har förändrat sig, är det även viktigt att ta i beaktande huruvida ungdomarna påverkats av den 
explosion av pornografi som skett. Pornografi har blivit mer lätt tillgänglig, konsumtionen av 
pornografi har ökat såväl bland män som bland kvinnor. Fortfarande är det så att männen är 
de främsta konsumenterna och de yngre männen är de som konsumerar mest pornografi.  
 
Däremot är det mera oklart hur konsumtion av pornografi påverkar ungdomar. Forsberg 
skriver ”det är dock osäkert i vilken utsträckning pornografin påverkar människors sexuella 
handlingsmönster i ett längre perspektiv. Det finns dock ett tydligt samband mellan 
pornografisk konsumtion och att ha prövat vissa sexuella handlingar, bland annat analsex. 
Sannolikt påverkas ungdomar i sitt sexuella experimenterade av intryck de fått från 
pornografin” (Forsberg, 2000:110).  

5. Metod 
En redogörelse av forskarens tillvägagångssätt vid forskningsarbetet syftar till att ge 
möjligheter till replikation och evaluering av studien. Replikation innebär att det skall vara 
möjligt att i detalj upprepa studien på nytt för att kontrollera resultaten medan evaluering 
innebär att möjlighet skall ges för en kritisk granskning av metod och om det finns stringens i 
studien (Backman, 1998:37f.).  
 
Engagerat kunskapssökande har sitt ursprung i subjektiva upplevelser och forskarens 
personliga engagemang fungerar som motor för kunskapssökande i dennes forskning. 
Forskaren påverkar inte endast den kunskap som han/hon tar fram utan även hur kunskapen 
förstås utifrån sina subjektiva erfarenheter. Inom vissa forskningssammanhang anses den 
subjektiva erfarenheten kunna leda till felkällor och istället förespråkas objektiv kunskap som 
är värderingsfri (Eliasson, 1996:17f.).  
 
”Men knappast är det så att ens de forskare som mest ivrigt talat om att utestänga ”det 
subjektiva” i sökandet efter ”objektiv kunskap” varit medvetslösa, något slags ”icke subjekt”. 
Det faktum att forskaren är en människa (och att hon erkänner det) kan jag inte se som ett 
hinder i sökandet efter sann och giltig kunskap, utan som en av de nödvändiga 
förutsättningarna!” (Eliasson, 1996:18). 

5.1 Vetenskapsfilosofi 
Vilken vetenskapsfilosofisk position man väljer är avgörande för forskningen. Olika 
vetenskapsfilosofier har olika fokus, de söker samt förmedlar olika typer av kunskap (S. 
Larsson, personlig kommunikation, 7 september, 2005). Vetenskapsfilosofin är grunden för 
hur man motiverar sitt metodval. Därför är den vetenskapsfilosofiska positionen starkt 
styrande över metodvalet (Larsson, 2005:21). 
 
Inom vetenskapssamfundet finns i huvudsak två motsättningar. Dessa är positivism gentemot 
hermeneutik. Positivismen har sin grund i naturvetenskapliga forskningstraditioner, medan 
hermeneutiken lägger vikt vid kunskapens relativitet och har ett mer humanistisk 
angreppssätt. Positivisten är dock i allmänhet fullt medveten om att det inte finns någon 
absolut sanning i uttryckets bokstavliga betydelse och i den praktiska utövningen ingår 
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tolkning av resultat hos positivisterna i lika stor utsträckning som hos hermeneutikerna 
(Bjereld et. al, 2002:71f.).    
 
Enligt den positivistiska traditionen menar man att vi endast kan få kunskap genom våra 
sinnen, det vill säga genom iakttagelser. Positivismen handlar om att försöka fastställa 
statistiska samband. Vidare gör man gällande att vetenskapen bör verifiera eller falsifiera 
teorier, detta genom att formulera hypoteser som antingen kan besannas eller avvisas genom 
undersökningar av sambanden mellan observerbara data (Sahlin, 2003:121). Det som kan ses 
som utmärkande för positivismen är att man lägger tonvikten på ett vetenskapligt 
förhållningssätt (Molander, 1988:178). 
  
Enligt positivismen bör man följa en metod eller allmänna metodregler som är oberoende av 
undersökningens innehåll och sammanhang. Detta för att eliminera eller i varje fall minimera 
undersökarens inflytande (Larsson, 2005:22). Vetenskapliga utsagor bör vara värdeneutrala 
och data ska vara reproducerbara (Kvale, 1997:62). Inom den positivistiska traditionen söker 
forskaren efter regelbundenheter, vanligen med hjälp av kvantitativa data och statistiska 
metoder, och vill undersöka konsekvenser av olika handlingar (Eliasson-Lappalainen, 
2000:305). 
 
Vi har utgått från en positivistisk vetenskapsfilosofi som metod genom att vi använt en 
kvantitativ strategi, samlat in kvantitativa data som bearbetats och redovisats i form av 
beskrivande statistisk.  

5.2 Litteratursökning 
För att hitta relevant litteratur, för vårt forskningsprojekt, knutet till vårt syfte och 
problemformulering började vi med att söka litteratur utifrån valda teoretiska perspektiv och 
litteratur om sexualitetens historia. 
 
Sökningar har gjorts på Nyköpings stadsbiblioteks katalog, Stockholms Universitets 
bibliotekskatalog och på biblioteket för socialt arbete. De databaser som använts är Adlibris, 
Psyc.Info, Folkhälsoinstitutets hemsida och även sökmotorn Google och Altavista. I övrigt 
har litteratur funnits genom att ta del av tidigare skrivna C-uppsatser och avhandlingar inom 
ämnesområdet och för skapandet av det vetenskapliga arbetet har vi även använt oss av 
litteratur för metodkursen. 
 
Vid sökning i databaser fick vi ett stort antal träffar varav vi var tvungna att avgränsa 
sökningen. De sökord som använts i olika kombinationer är ungdomar, adolescent, youth, 
teenagers, sex, sexualitet, sexuality, tonåringar, attityder och attitudes. 

5.3 Datainsamling 
Projektet har utförts genom kvantitativ metod då vi valt att studera ungdomars attityder. Då vi 
vill ha svar på så många frågor som möjligt från så många respondenter som möjligt ansåg vi 
att en enkätstudie var den lämpligaste metoden för detta projekt. För att få ett så brett underlag 
som möjligt till vårt forskningsproblem, ungdomars attityder till sex, beslutade vi oss för att 
använda en enkät.  

5.4 Utformning av enkät 
Ejlertsson menar att det kan vara betydelsefullt att ta del av forskning som gjorts tidigare för 
att på det sättet få uppslag och utnyttja redan tidigare använda frågor, vilka redan är 
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kvalitetstestade. Om man väljer att använda sig av redan tidigare använda frågor har man ett 
jämförelsematerial till sin egen studie (Ejlertsson, 1996:15)   
 
För utformningen av enkäten har vi använt frågor från ”Sex i Sverige” som är en studie utförd 
av Lewin et. al (1998) och en studie utförd av Forsberg (2005), ”Brunetter och Blondiner”. 
Dessutom har vi kompletterat med frågor om bakgrund som vi själva utformat. Enkäten har 
upprättats utifrån de frågeställningar vi har för uppsatsen. Frågorna har kategoriserats i olika 
teman för att täcka av och få ett så omfångsrikt material som möjligt för att besvara våra 
frågeställningar.  
 
Enkäten inleds med åtta frågor om ungdomarnas bakgrund och fortsätter med 25 frågor om 
ungdomarnas attityd till sex. Därefter följer sju frågor om värderingar och nio frågor om 
attityder till olika former av sexuell stimulans. Vidare fortsätter enkäten med tio frågor om 
vad ungdomarna tror att andra har för erfarenheter och därefter 15 frågor om varifrån 
ungdomarna får information gällande sex. Enkäten avslutas med 18 frågor om sexuell 
aktivitet, om de druckit alkohol vid samlag och om de skyddar sig vid samlag. 
 
I enkäten har vi använt begreppen kille/tjej medan vi i uppsatsen använder pojke/flicka. 
Anledningen till detta är att vi tror att ungdomarna lättare identifierar sig med kille/tjej, medan 
vi ej anser att detta är språkligt korrekt att använda i en uppsats. 
 
För att undersöka om enkäten var begriplig för ungdomarna och om frågorna gick att besvara 
bad vi en 19-årig pojke att besvara enkäten och komma med kommentarer. Han hade inga 
frågor och tyckte att enkäten gick att besvara utan svårigheter. 
 
För att underlätta inläsning av data kodades enkäten redan då frågorna utformades. Efter 
studiens genomförande förseddes varje enkät med ett identifikationsnummer för att 
möjliggöra en kontroll av inmatade data. 

5.5 Urval  
Inom kvantitativ forskning används begreppen målpopulation och rampopulation.  När en 
forskare påbörjar sina studier funderar man igenom vilken målpopulation man är intresserad 
av att studera (Elofsson, 2005:63). I vår studie innebär detta ungdomar i årskurs tre på Tessins 
gymnasium i Nyköping.  
 
För denna studie har ett strategiskt urval gjorts. När det gäller strategiskt urval talar Esaisson 
et.al om kritiska fall och typiska fall. I vår studie har vi undersökt typiska fall vilket innebär 
att urvalsgruppen ska kunna anses representera målpopulationen (Esaisson et.al. 
2003:183,256). Den grupp som vi studerat är pojkar och flickor som studerar på gymnasiet. 
Vi har studerat elever som läser praktiskt inriktade program (yrkesförberedande) och de som 
läser teoretiskt inriktade program (studieförberedande).  
 
Valet har gjorts utifrån en ambition att undersöka vilka attityder ungdomar på gymnasiet 
årskurs tre har till sex. Orsaken till att vi valt att genomföra studien i årskurs tre är på grund 
av att de flesta elever därmed är myndiga. Vid studier med omyndiga respondenter bör 
forskaren inhämta samtycke från målsmän. Detta arbete skulle ha blivit alltför omfattande och 
tidsödande för vår studie.  
 
Vår målsättning var att genomföra studien bland elever på yrkesförberedande program såväl 
som elever på studieförberedande program. För vår undersökning kontaktades sju 
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gymnasieskolor, fem skolor i Stockholm och två skolor i Nyköping som har elever som 
representerar denna urvalsgrupp. Anledning till att vi valt att även kontakta Nyköping är att en 
av projektmedlemmarna är bosatt där. Sex av skolorna avböjde att delta i studien med 
hänvisning till enkättrötthet, att vi ej fick störa elever under lektionstid, enkätens omfattning 
och ämnets känsliga karaktär.  
 
Inledningsvis tog vi, per telefon, kontakt med Ulrika Enqvist, skolsköterska på Tessins 
gymnasium för att presentera vårt forskningsprojekt. Vår enkät mailades till henne och hon 
presenterade vårt projekt för elevvårdsteamet och för skolans rektor samt skolans 
ledningsgrupp för att de skulle kunna ta ställning till om de ville medverka i vår studie. De 
ställde sig positiva till vårt projekt och beslutade sig för att deltaga.   

5.6 Enkätundersökningens genomförande  
Studien genomfördes på Tessins gymnasium i Nyköping under två dagar i början på december 
2005. Enkäten delades ut till 116 elever varav samtliga enkäter besvarades och returnerades 
till oss. Enkäten distribuerades i klassrum, en fördel med denna distributionsform är att man 
har kontroll över vem som bevarat enkäten och att respondenterna inte konfererar med 
varandra under tiden de besvarar enkäten. Ytterliggare fördelar med denna form av 
distribution är att svarsfrekvensen oftast är hög. (Ejlertsson, 1996:8)   
 
För att standardisera och stabilisera undersökningstillfället gavs samma information till 
samtliga som hjälpte till att distribuera enkäten (se bilaga 1). ”Med standardisering menar 
man graden av till vilken frågorna är densamma och situationen är densamma för alla 
intervjuade. Standard innebär avsaknad av variation, allt är likadant för alla” (Trost, 
2001:55). 
 
Vid undersökningstillfället fick alla elever samma förhandsinformation. Vi gav en kort 
presentation av oss själva som studenter och vad vi hade för syfte med vår undersökning. 
Information gavs muntligen gällande rätten till frivilligt deltagande och om ungdomarna mot 
förmodan ansåg att frågorna var av för privat karaktär hade de möjlighet att ej besvara dessa, 
alternativt avbryta sin medverkan. 
 
Undersökningen genomfördes i sju klasser. Fyra klasser var från yrkesförberedande program 
och tre klasser var från studieförberedande program. Vi distribuerade enkäten i fem klasser 
och de sista två klasserna delade skolsköterskan ut och läste upp ett brev från oss med 
nödvändig information (se bilaga 1). 

5.7 Externt bortfall 
Externt bortfall är ”då en person i urvalet vägrar att, eller inte har möjlighet att, delta i den 
avsedda undersökningen” (Ejlertsson, 1996:22). 
 
Det totala antalet elever som skulle ha varit närvarande vid undersökningstillfället uppgick till 
155 elever. Det visade sig däremot att endast 116 elever var närvarande. Det externa bortfallet 
på 39 elever (25%) består alltså av elever som var frånvarande på grund av sjukdom etc.  

5.8 Internt bortfall 
Internt bortfall är bortfall på enstaka frågor i enkäten men där övriga frågor är besvarade 
(Ejlertsson, 1996:22). Ejlertsson menar att känsliga frågor kan leda till ett stort internt bortfall. 
Han menar även att ”det inte spelar någon roll hur väl ställda frågorna är, om de som vägrar 
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besvara frågorna är många. Ett högt bortfall saboterar möjligheten att generalisera 
undersökningsresultaten för vilken undersökning som helst” (Ejlertsson, 1996:86). 
 
I vår undersökning fanns endast, med tanke på frågornas känsliga karaktär, ett litet internt 
bortfall. Det var en elev som endast besvarat de tio första frågorna men i övriga fall var det ett 
fåtal elever som valt att avstå från att besvara vissa frågor.  

5.9 Mätfel 
Vid undersökningstillfället var det två frågor som ungdomarna hade svårigheter att förstå hur 
de skulle besvara. När det gällde fråga sju som handlar om ifall de har tillgång till kabel-tv 
eller satellit-tv skulle vi även ha haft med digital-tv som alternativ. Det gällde även fråga 74 
som handlar om vem som betytt mest för ungdomarnas inställning till sexualitet. Där borde vi 
haft med ”föräldrar gemensamt” som ytterligare ett alternativ.   

5.10 Dataanalys 
För att sammanställa våra enkäter har vi använt oss av dataprogrammet SPSS (Statictical 
Package of Social Science). Efter inmatning av alla enkäter kontrollerade vi kodningen av 
resultaten på tolv enkäter för att se om vi gjort en korrekt inläsning. Då vi kontrollerat 
resultaten gjorde vi korstabeller för att få fram beskrivande statistik och därmed kunna se 
skillnader mellan pojkar och flickor respektive elever på yrkesförberedande program och 
elever på studieförberedande program.  De problem som uppstått vid datainsamlingen var det 
låga antalet pojkar som deltagit. Vid bearbetning av datamaterialet gjordes chi-två test som 
endast vid ett fåtal variabler påvisade signifikanta skillnader. Detta beror på att grupperna är 
för små för att det ska kunnas mätas på samtliga variabler. Genom att se till signifikanta 
skillnader genom chi-två test hade detta lett till att vi i så fall endast kunna presentera och 
analysera ett fåtal variabler. Skillnader mellan jämförelsegrupperna kan ändå skönjas genom 
att se till den beskrivande statistiska presentationen. På grund av detta har vi ej testat för 
signifikanta skillnader då gruppen är så liten att det känns irrelevant. De viktigaste resultaten 
presenteras i form av beskrivande statistik genom korstabuleringar utformade i Excel. De 
viktigaste mönstren i data tolkas sedan i ljuset av tidigare forskning och utifrån valda teorier. 

5.11 Etiska principer 
”Etiska principer definieras ofta som en teoretisk reflektion och samhällens normer och 
moraliska förhållningssätt. Studiet av etiska teorier kan hjälpa oss att identifiera moraliska 
sammanhang i samvaro med andra, och hantera de konflikter som uppstår i våra 
mellanmänskliga relationer” (Heberlein, 2004:15). 
 
Vi är medvetna om att vår studie rör ett mycket känsligt och privat ämne, närmare bestämt 
ungdomars tankar kring sexualitet. Även om det finns en uppfattning om att detta ämne är 
svårt att närma sig anser vi att det är viktigt för att förstå vad ungdomar bär med sig för tankar 
och attityder kring sex och sexualitet. Om man väljer att inte ställa dessa frågor, väljer man 
också att blunda för vad som pågår i ungdomars sexuella utveckling och att man inte är villig 
att föra upp diskussionen till ytan. Det finns flera studier gällande attityder till sex i 
åldersgrupper från 18-74 år men ej så många då det gäller yngre ungdomar.  
 
För genomförandet av vår studie har vi i enlighet med ett vetenskapligt förhållningssätt inom 
forskning tagit del av ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning” (Humanistsk-Samhällsvetenskaplig forskning, 1990:5ff.). Inom etiska principer i 
forskning finns individskyddskravet som innefattar informationskravet, 
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konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet. (För att ta del i hur vi använt 
oss av dessa krav se bilaga 1). 

5.12 Triangulering 
Att använda flera teorier i en multidimensionell analys av ett fenomen kan ge en bättre och 
mångsidig bild av detta och kasta ljus över en mängd olika faktorer som spelar in för 
uppkomsten av ett specifikt tillstånd (Larsson, 2005:26). I vår uppsats har vi använt oss av 
teoritriangulering genom att fenomenet ungdomars attityder till sex analyseras utifrån 
kognitiv teori och genusperspektiv. Vinsten med detta är att ett problem blir mer allsidigt 
belyst. Det man däremot kan ha som invändning mot detta modus operandi är att skärpan i 
analysen kan bli lidande (Larsson, 2005:31). 

5.13 Reliabilitet  
”Reliabiliteten är graden av överensstämmelse mellan mätningar med samma mätinstrument, 
dvs. vi får samma resultat varje gång vi mäter” (Olsson & Sörensen, 2001:73). Ett sätt att tala 
om hög reliabilitet innebär att undersökningssituationen bör i alla avseenden vara 
standardiserad (Trost, 2001:60). Man särskiljer mellan olika komponenter hos det 
sammansatta begreppet reliabilitet. Kongruens vilket rör sig om likhet mellan frågorna som 
avses mäta samma sak. Precision som hänger samman med intervjuarens sätt att registrera 
svar; det kan naturligtvis vara fråga om hur den svarande kryssar i rutorna i ett enkätformulär. 
Slutligen konstans vilken tar upp tidsaspekten och förutsätter att fenomenet eller attityden inte 
ändrar sig (Trost, 2001:60).   

5. 14 Reliabilitet och kodning i datainsamlingen 
Något som kan ha påverkat enkätundersökningens genomförande är att skolsköterskan 
distribuerade enkäten i två klasser. Trots att vi givit skriftliga instruktioner för distribueringen 
och genomförandet av studien finns det ändock en möjlighet att eleverna påverkats av att de 
känner skolsköterskan. Vi har ändock försökt att uppnå en så hög grad av standardisering som 
möjligt vid studiens genomförande. I fem klasser delade eleverna på bänkarna under 
genomförandet av enkäten. I två klasser var detta ej möjligt. Vi tror dock inte att detta 
påverkat resultaten då eleverna tycktes vara trygga med varandra. Dessutom fann vi att ett 
fåtal elever ej kunnat ta ställning till vissa frågor utan satt ett kryss mellan två rutor. Dessa har 
då räknats som bortfall. För att kontrollera att vi registrerat korrekt svar vid inmatningen i 
SPSS har vi i efterhand gått tillbaka och kontrollerat svaren från tolv enkäter, vi fann då inga 
avvikelser. 

5.15 Reliabilitet i dataanalysen 
Det finns olika sätt att testa reliabilitet. Den vi använt oss av är split-half metoden, vilken 
anses lämplig vid attityd mätningar. Denna metod innebär att man jämför resultat från frågor 
som är avsedda att mäta samma sak. ”Hög överensstämmelse tyder på hög reliabilitet” 
(Olsson & Sörensen, 2001:73). De frågor vi jämfört mot varandra är inställning till trohet och 
inställning till pornografi. Resultaten påvisade att ungdomarna svarat konsekvent på dessa 
frågor vilket kan tolkas som en tillfredsställande reliabilitet. Vid en replikation av studien är 
det möjligt att en ny undersökning ej kommer fram till samma resultat på grund av att 
attityder är något som är föränderligt över tid.  

5.16 Validitet 
”Validitet avser ett mätinstruments förmåga att mäta det som ska mätas” (Olsson & 
Sörensen, 2001:74). Med innehållslig validitet avses att den operationella definitionen täcker 
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in de flesta eller rent av samtliga aspekter av den teoretiska definitionen (Bjereld et. al, 
2002:108).  

5.17 Validitet i datainsamlingen 
En möjlig invändning mot validiteten i datainsamlingen kan röra sig om ifall eleverna har 
svarat sanningsenligt på enkätfrågorna. Det kan finnas två möjliga förklaringar till detta. Det 
första kan syfta till att eleverna svarat på enkäten i ett klassrum tillsammans med kamrater, 
dock har vi försökt att minska denna påverkan genom att i möjligaste mån dela på bänkarna. 
Den andra förklaringen kan vara att undersökningen har gjorts från vuxenvärldens sida vilket 
kan ha påverkat eleverna att ej besvara frågorna sanningsenligt då de befinner sig i en annan 
social kontext (S. Elofsson, personlig kommunikation, 30 november, 2005).  

5.18 Validitet i dataanalysen 
För att uppnå en god intern validitet i kvantitativ form ska studien ge en så giltig och tät 
beskrivning av så många frågor som möjligt (Bjereld et. al, 2002:108). Trots att man kan ha 
invändningar mot det höga antalet frågor i vår studie anser vi att detta varit nödvändigt för att 
få så täta och variationsrika resultat, gällande ungdomars attityder till sex, som möjligt. 

5.19 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet inom forskning handlar om att kunna dra slutsatser från rampopulationen 
till målpopulationen (S. Elofsson, personlig kommunikation, 28 september, 2005). Elofsson 
menar vidare att det kan vara svårt att få grepp om hur pass osäkra generaliseringarna är från 
rampopulation till målpopulation (Elofsson, 2005:64).  Vid betydande bortfall uppstår det stor 
osäkerhet vid tolkning av resultaten och risken är då stor att forskaren gör felaktiga 
generaliseringar till målpopulationen (Ejlertsson, 1996:23). 
 
En begränsning med vår studie har främst syftat till det låga antalet pojkar som deltagit i 
studien och även det låga antalet elever inom respektive gymnasieprogram. Det faktum att 
många elever var frånvarande på grund av sjukdom gör att man måste vara försiktig med att 
göra generaliseringar till målpopulationen. Ändock tror vi att resultaten inte enbart gäller för 
denna speciella skola och kommun utan har eventuellt en större giltighet och kan mer allmänt 
säga något om ungdomars attityder. 

5.20 Avgränsning 
Den begränsning av problemställning som vi har valt att göra är att inte använda etnicitet som 
en variabel eftersom detta skulle bli för omfattande inom ramen för en C-uppsats. Detta 
beslutades efter diskussion med vår handledare.  Vi räknar också med att antalet ungdomar 
med invandraranknytning är så lågt att det inte blir möjligt att göra en meningsfull jämförelse 
mellan dessa och ungdomar med svenskt ursprung. Ett annat problem är också att gruppen av 
ungdomar med invandraranknytning är långt ifrån homogen. De har anknytning till olika 
länder mellan vilka synen på sexualitet kan variera kraftigt. 
 
Vi har även valt att inte att fokusera på sexuell läggning då våra frågor är allmängiltiga 
oavsett sexuell läggning. 
 
En annan begränsning med denna studie är att vi kunnat utöka sökningen av information i ett 
flertal databaser. Orsaken till att vi ej gjort detta var att vi ansåg att den information vi fått 
fram var fullt tillräcklig inom ramen för en C-uppsats. 
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6.Teori 
Teorier är ett filter utifrån vilket vi kan tolka och analysera verkligheten (Larsson, 2005:24). 
Teorin har sålunda styrt de aspekter av forskningsproblemet som skall belysas samt vilka 
begrepp som används. Esaiasson et al (2003:37) menar, enkelt uttryckt att en teori kan sägas 
vara detsamma som en tänkbar förklaring. Analysen av resultaten kommer att ske utifrån 
kognitiv teori då vi ämnar studera ungdomars attityder och föreställningar i den sociala 
kontext de befinner sig i, vilken eventuellt kan påverka dem. Genusperspektiv kommer även 
att användas vid analysen då vi kommer att studera likheter och skillnader mellan pojkar och 
flickor.  

6.1 Teoretiska avgränsningar 
Vi har valt att ej studera ungdomars attityder till sex utifrån ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv. Att studera konstruktioner kan för läsaren kännas naturligt då det är lätt att finna 
konstruktioner i denna problemställning. Vi vill dock belysa detta fenomen utifrån 
kognitioner och genus för att illustrera ungdomars attityder till sex ur andra perspektiv. 
 
En annan teori som använts mycket i forskning kring sexualitet är sociobiologiskt perspektiv. 
Vi har bestämt oss för att ej heller använda detta förhållningssätt då vi anser att det finns en 
risk med att använda sig av för många analysverktyg. Vi tror då att det kan finnas en tendens 
till att bara skrapa på ytan på flera teorier och vi vill istället göra en mer djupgående analys 
utifrån två perspektiv.  

6.2 Kognitiv teori 
Kognitivt perspektiv har sitt ursprung i ”tänkandet om sambandet mellan våra tankar och 
verkligheten” (Helleday, Jorup och Wikander, 1998:23) Den filosofiska grundare som kan 
anses stå bakom detta perspektiv är René Descartes (1596-1650). Han menade att tankarna 
inte kunde vara inbillningar varpå han hyste tvivel på sinnenas tillförlitlighet. Descartes mest 
omtalade uttryck är ”jag tänker alltså finns jag till” (Helleday, Jorup och Wikander, 
1998:23). 
 
Då kognitiva teorier först presenterades var de främst en reaktion mot psykodynamisk teori, 
vilken fokuserade kring det omedvetnas påverkan. De kognitiva forskarna, varav Piaget var 
en av förgrundsgestalterna, menade att trots att några av en individs mentala processer kan 
kategoriseras som omedvetna så har de endast en mindre påverkan på individens beteende. De 
menade att medvetna tankeprocesser är grunden för nästan alla beteenden och känslor (Walsh, 
1999:112f.). Man menar att individens medvetande organiseras och påverkas av våra 
kognitioner, alltså hur vi tänker och upplever olika saker. Enligt Stevens står begreppet 
kognition för de tankar, minnen, reflektioner, fantasier, föreställningar, avsikter, beslut och så 
vidare som finns i medvetandet (Stevens, 1998:23). 
 
”Kognitiv psykologi studerar de processer hos människan som har med perception, minne, 
tänkande och språk att göra” (Schultz Larsen, 1996:103). Den kognitiva psykologin ser inte 
människans beteende endast som ett resultat av yttre påverkan utan de intresserar sig även för 
hur individer tolkar och försöker skapa mening i denna påverkan. Den grundläggande 
uppfattningen i den kognitiva psykologin handlar om det sätt som individer tolkar omvärlden 
på, har en avgörande betydelse för individens handlingar och beteende (Schultz Larsen, 
1996:103). Individen strävar efter att skapa mening i sina upplevelser, vilket gör att individen 
söker efter mönster och sammanhang (Stevens, 1998:23). 
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Social kognition handlar om hur individen skapar mening hos sig själv och hos andra 
individer och i den sociala kontexten (Stevens & Wetherell, 1998:386). Utifrån kognitivt 
perspektiv skall individen ses som en aktivt handlande individ i förhållande till sin omgivning 
och i interaktion med den fysiska och sociala omgivningen (Schultz Larsen, 1996:118).  
 
I kognitiv teori är en grundläggande tanke att det är kognitiva scheman som organiserar de 
många intryck och erfarenheter vi får varje dag. I begreppet schema ligger att intryck och 
erfarenheter lagras schematiskt och inte bredvid varandra som en inre kopia av verkligheten. 
Det innebär att vårt minne består av olika typiska eller generella scheman för olika situationer, 
aktiviteter eller händelser som vi till vardags kan hamna i. Kognitiva scheman utgör således 
mentala strukturer som innehåller kontentan av de erfarenheter vi gjort inom ett visst område. 
I grunden innebär scheman att vi alltid tolkar specifika händelser utifrån generella scheman 
(Schultz Larsen, 1996:126f.). Våra kognitiva scheman utvecklas genom social inlärning eller 
direkt inlärning. Båda dessa processer kan innefatta assimilation eller ackommodation. Som 
barn motiveras vi till att utveckla kognitiva scheman som ett sätt att upprätthålla balans 
(Walsh, 1999:113). 
 
Centrala begrepp inom det kognitiva perspektivet är: assimilation, ackommodation och 
adaption. Assimilation handlar om att ta in intryck med våra sinnen, detta sker genom att vi 
anpassar intrycken till våra befintliga kognitiva scheman. Ackommodationen ger oss 
möjligheter att lägga till nya erfarenheter och förändra våra befintliga kognitiva scheman. 
Adaption handlar om individens förmåga till anpassning, det kan ses som en övergång mellan 
assimilation och ackommodation (Schultz Larsen, 1996:107ff.).   
 
Begreppet information är viktigt inom den kognitiva psykologin, vilken kan definieras som 
studiet av människans informationsprocesser, vilket innefattar det sätt varpå vi tar emot, 
lagrar, bearbetar och använder information. Till informationsprocesserna hör uppmärksamhet, 
som riktar in oss på en begränsad mängd av all den information som kommer till oss via 
sinnena, och perception som ser till att vi uppfattar och tolkar den information vi tar emot. En 
informationsprocess är minnet som är aktivt då vi kommer ihåg något eller känner igen något 
nytt. Hit hör även tankeprocesser som innebär att vi bland annat funderar, analyserar och 
fantiserar över saker och ting. Vi har slutligen våra språkliga processer som gör att vi kan ta 
emot muntlig information och att vi kan kommunicera med andra människor. Det är främst 
dessa områden som den kognitiva psykologin studerar. I teorin kan vi hålla dem åtskilda, men 
i praktiken flyter de samman med varandra och blir till en enda process (Schultz Larsen, 
1996:111ff.). 
 
Med kognitiva strukturer/processer menar man tankar, visuella föreställningar och 
dagdrömmar. Hur individen uppfattar somliga situationer kan bero på just denna individs 
kognitiva struktur och detta påverkas i sin tur av individens värderingar och allmänna 
föreställningar. Andra kognitiva scheman präglas av individens personliga historia, vilket har 
att göra med individens individuella erfarenheter vilket antas ha sin grund i personliga 
värderingar. (Perris, 1996:31). 
 
Enligt detta perspektiv är det tänkandet som står i fokus, interaktionen mellan tanke och 
känsla betonas. Kritiker anser dock att perspektivet inte belyser hur känslorna inverkar på 
tänkandet och menar att Piaget fokuserat sig på tankens struktur inte på innehållet i tankarna 
(Schultz Larsen, 1996:114). Perris (1989:2113f.) menar dock att det är en missuppfattning. 
Han menar att Piaget verkligen betonat att man inte kan skilja de kognitiva processerna från 
det emotionella. För att vidare belysa att emotion, kognition och beteende är oskiljaktiga 
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refererar Perris till Lundh som menar att kognitiva strukturer (eller meningsstrukturer) även 
har ett känslomässigt inslag. Lundh beskriver detta genom att de strukturer som finns hos 
individen utvecklas både genom genetiskt arv och inlärning i form av assimilation och 
ackommodation och som tar sig uttryck genom det sätt varpå individen beter sig i olika 
situationer. Lundh menar även att det sätt som detta tar sig uttryck på även kan grunda sig i 
känslor och förväntningar som är inlärda och som uppkommer i en viss kontext (Perris, 
1989:2114). 

6.3 Genusperspektiv 
Enligt Hydén har det inom samhällsvetenskapen varit rådande att använda sig av ett 
könsneutralt perspektiv. Detta har också lett till att det riktats kritik mot den samma. Hydéns 
tolkning av de norska kvinnoforskarna Holter och Haavinds är att detta inneburit att mannen 
gjorts till norm och kvinnas erfarenheter har blivit marginaliserad, vilket i förlängningen kan 
legitimera kvinnoförtryck. Sedan kritiken framfördes i början av 1970-talet har det ändock 
hänt mycket inom samhällsvetenskapen och kvinnoforskningen har etablerat sig och vuxit 
fram (Hydén, 2002:274).  
 
Månsson menar att det allmänt sett inte råder några som helst tvivel om att den sociala 
könsordningen förändrats över tid. Kvinnorna står inte längre tillbaka utan har flyttat ut på 
den offentliga arenan. Kvinnor idag deltar aktivt i politik, utbildar sig och förvärvsarbetar, 
något som inte varit så vanligt under tidigare decennier. Månsson påpekar precis som Hydén 
att det finns kritiska kvinnoforskare som anser att den jämställdhet som råder idag inte är på 
kvinnans villkor utan på mannens (Månsson, 2000:163).  
 
Inom feministisk teoribildning har man valt att skilja mellan kvinnors biologiska kön och 
sociala kön. Anledningen till att man valde att skilja dem åt var för att avvisa biologiskt 
deterministiska påståenden om vad kvinnor är och inte är, och för att kunna argumentera för 
ett kraftfullt försvar av kvinnors frihet. Det biologiska könet är det vi föds med medan det 
sociala könet (genus) är det vi förvärvar i det kulturella sammanhang vi lever i. Enligt Hedin 
och Månsson (2000) anses den rådande könsmaktsstrukturen inte på något enkelt sätt kunna 
reduceras till en angelägenhet mellan män som grupp och kvinnor som grupp. Den 
könsmässiga över- och underordningen befinner sig på olika nivåer i samhället och är 
förankrad i materiella, såväl som i sociala och kulturella sammanhang (Hydén, 2002:276ff.).  
 
Inom genusperspektiv är begreppen överordning och underordning, man och kvinna centrala. 
Utifrån dessa begrepp ser man till hur mannen är normen i samhället. Utifrån denna norm 
skapas och jämförs kvinnan i olika former. ”Att värja sig undan etiketter, att förbehålla sig 
rätten att vara den differentierade, mångfasetterade människan är en del av det manliga 
privilegiet, en form av överordning” (Hirdman, 2001:47). 
 
Hirdman hänvisar till tre olika tankefigurer som kan skönjas genom historiens gång. Den 
första syftar till kvinnan som en ”icke-man”. Det handlar om att det finns män, som är normen 
och kvinnan ses här inte som en kvinna utan som en ”icke-man”. Hon är det som mannen inte 
är. Nästkommande tankefigur syftar återigen till att mannen är norm och att kvinnan är en 
ofullgången man, ”den lilla mannen”. Utifrån denna tankefigur anses det att det fattas kvinnan 
något och att hon därför inte är fullkomlig. Kvinnan är en mindre och sämre variant av 
mannen och i allt som kvinnan är görs jämförelser till mannen. Den sista tankefiguren syftar 
till att kvinnan är mannens motsats. Det kan tyckas vara likt de föregående tankefigurerna 
men den stora åtskillnaden är att enligt denna tankefigur kan man inte göra jämförelser med 
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mannen. Kvinnan ses som det särskiljande, det totalt åtskilda från mannen (Hirdman, 
2001:26ff.). 
 
Månsson refererar till Conell och menar att i stället för att definiera manlighet eller 
kvinnlighet som ett objekt måste vi fokusera på de processer och relationer genom vilka män 
och kvinnor lever sina könsspecifika liv. Han beskriver skapandet av kön som ett sätt att 
strukturera sociala handlingar. ”Relationerna mellan könen konstrueras och förändras alltså 
över tid och formas i interaktion både med de samhälleliga strukturerna och de vardagliga 
relationerna mellan män och kvinnor” (Månsson, 2000:161). Kön är med andra ord en social 
praktik som ideligen hänför sig till kroppen och vad den gör. Detta innebär inte att kön kan 
reduceras till kropp eller biologi, utan istället att våra könsliga liv levs i förhållande till 
kroppsliga funktioner, uttryck och känslor. Vår kroppsliga praktik, det vill säga hur vi 
använder vår kropp, är ett uttryck för historiska, kulturella och sociala relationer samt 
subjektiva erfarenheter. Ett exempel på detta är de mångfacetterade variationer när det gäller 
sexuella mönster mellan olika generationer (Månsson, 2000:161).  
 
Månsson menar på att man kan se en ökad självmedvetenhet bland individer idag. Han 
refererar till sociologen Anthony Giddens tankar om det reflexiva identitetsprojektet. Månsson 
menar att Giddens med flera visar på att det reflexiva identitetsprojektet är karakteristiskt för 
att det i ett samhälle inte längre finns någon självklar moral. Månssons tolkning av Giddens är 
att sexuell livsstil och identitet nu mer är en helt öppen fråga för samtliga individer, oavsett 
kön. Vidare menar man att ju mer jämlikhet som kommer att uppnås mellan könen så tror 
Giddens att de just nu existerande formerna av manligt och kvinnligt kommer att smälta 
samman till ett slags androgyn modell. Giddens menar vidare att sexualiteten blivit mer öppen 
och det ges möjligheter till utveckling av varierande livsstilar (Månsson, 2000:162). 
 
Hirdman menar att kvinnor idag i Sverige är emanciperade. Diskussionen förs konstant i 
dagens samhälle och nya ojämlikhetsfrågor belyses och korrigeras. Det är en pågående 
process som pekar mot en förändring och det sker en differentiering av man och kvinna. 
Hirdman menar att denna differentiering leder till att normen i samhället bryts ned och 
gränserna tunnas ut. Detta beror på att differentieringen leder till artikulering vilket i sin tur 
leder till extremisering. Precis som Giddens menar hon att ju mer man förstärker det 
maskulina i mannen, ju färre män finns det som i verkligheten går att koppla till denna 
extrema beskrivning. På så vis tunnas gränserna ut och normen förlorar sin normalitet. Detta 
gäller givetvis även för kvinnor (Hirdman, 2001:202). 

7. Resultat 
Vi kommer här att presentera resultat från ett antal enkätfrågor, då de är intressanta med tanke 
på att de påvisar skillnader och likheter mellan jämförelsegrupperna kön respektive 
gymnasieinriktning. Övriga resultat återfinns i bilaga 3. Vi vill poängtera att procenten kan 
vara missvisande då det är ett lågt antal pojkar i studien. 
 
I studien deltog 116 ungdomar varav 62 elever studerar på yrkesförberedande program, 47 
flickor och 17 pojkar, och 54 elever studerar på studieförberedande program, 37 flickor och 
15 pojkar. Antalet flickor som deltog i studien var 84 och antalet pojkar som deltog var 32 
vilket innebär att det var en överrepresentation utav flickor. Ungdomarnas ålder sträckte sig 
från 17 - 20 år.  
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7.1 Vilka föreställningar har ungdomarna gällande andra 
ungdomars sexuella erfarenheter? 
En av de frågeställningar vi ville undersöka var vilken uppfattning ungdomarna hade gällande 
andra ungdomars sexuella erfarenheter. Vi lät i enkäten ungdomarna svara på om de trodde att 
följande påståenden om andra ungdomars erfarenheter var något som var mycket vanligt, 
ganska vanligt, ganska ovanligt och mycket ovanligt. Bortfallet var 1-4%. 
 
Tabell 1. Andras erfarenheter. Andel (%) som uppger att de tror att det är vanligt att andra 
ungdomar har sexuell erfarenhet efter kön respektive gymnasieprogram. 
 
Andras erfarenheter Totalt Pojkar Flickor Studieförb. Yrkesförb. 
Antal 116 32 84 54 62 
 % % % % % 
Debuterat 98 97 99 100 97 
Haft oralsex 95 97 94 93 97 
Skäms för att 
onanera 

 
94 

 
56 

 
78 

 
78 

 
69 

Sett porrfilm 92 94 92 93 92 
Onanerar 89 91 88 93 85 
Sex för en natt 82 81 82 74 89 
Haft könssjukdom 67 53 73 65 69 
Fantiserat om sex 
med samma kön 

 
56 

 
34 

 
64 

 
72 

 
42 

Haft analsex 40 25 45 24 53 
Haft gruppsex 14 6 17 7 19 
 
Kommentar: Med vanligt menar vi de ungdomar som svarat mycket vanligt eller ganska 
vanligt på ovanstående påståenden. 
 
Ungdomarna tror att de erfarenheter som är vanligast bland andra ungdomar är främst att de 
har debuterat sexuellt, haft oralsex, har erfarenhet av att skämmas för att onanera, erfarenhet 
av att ha sett porrfilm och erfarenhet av att onanera. De påståenden som ungdomarna tror att 
andra har minst erfarenhet av är analsex och gruppsex. 
 
Utifrån kön kan man se både likheter och skillnader mellan pojkar och flickor. De likheter 
man kan finna är att både pojkar och flickor tror att det är vanligt att andra ungdomar har 
erfarenhet av att ha debuterat sexuellt, haft oralsex, erfarenhet av att ha sett porrfilm, onanera 
och att de har erfarenhet av att ha haft sex för en natt. 
 
Resultaten visar att gällande att skämmas för att onanera, haft könssjukdom, att ha fantiserat 
om sex med någon av samma kön, haft analsex och haft gruppsex finns det skillnader mellan 
vad pojkarna och flickorna tror att andra ungdomar har erfarenhet av. Resultaten påvisar att 
flickorna i högre utsträckning tror att det är vanligt att andra ungdomar har erfarenhet av 
ovanstående fem påståenden.  
 
Även utifrån gymnasieinriktning kan man se både likheter och olikheter mellan elever inom 
studieförberedande och elever inom yrkesförberedande program. De likheter man kan finna är 
att elever inom både studieförberedande och yrkesförberedande program tror att det är vanligt 
att andra ungdomar har erfarenhet av att ha debuterat sexuellt, erfarenhet av att ha sett 
porrfilm, haft könssjukdom och erfarenhet av oralsex.  
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Resultaten visar att gällande att ha erfarenhet av att onanera, haft sex för en natt, att skämmas 
för att onanera, haft analsex, haft gruppsex och att ha fantiserat om att ha sex med någon av 
samma kön finns det skillnader mellan vad eleverna på studieförberedande och 
yrkesförberedande program tror att andra ungdomar har erfarenhet av. Resultaten påvisar att 
eleverna på yrkesförberedande program i högre utsträckning tror att det är vanligt att andra 
ungdomar har erfarenhet av sex för en natt, haft analsex och erfarenhet av gruppsex.   

7.2 Hur stor grupp av ungdomarna är sexuellt aktiva? 
För att få en uppfattning om hur många ungdomar det var som hade debuterat sexuellt frågade 
vi dem om detta samt om vid vilken ålder de debuterat. Bortfall 1%. 
 
Tabell 2. Debuterat. Andel (%) som uppger att de har debuterat sexuellt efter kön respektive 
gymnasieinriktning.. 
 
Debuterat Totalt Pojkar Flickor Studieförb. Yrkesförb. 
Antal 116 32 84 54 62 
 % % % % % 
Ja 85 87 85 83 87 
 
Tabellen visar att en stor del av ungdomarna har debuterat men det finns inga 
anmärkningsvärda skillnader mellan vare sig könen eller gymnasieprogrammen. Sammantaget 
är det 17 ungdomar som ej debuterat sexuellt. Av dem ungdomar som ej debuterat visade 
resultaten att 77% har velat ha samlag. 
 
Tabell 3. Ungdomar som haft samlag. Ålder vid debuten. Andel (%) som uppgivit vid vilken 
ålder de har debuterat efter kön respektive gymnasieinriktning.   
 
Debutålder Totalt Pojkar Flickor Studieförb. Yrkesförb. 
Antal 98 27 71 45 54 
 % % % % % 
12 år 1 4 0 0 2 
13 år 6 4 7 4 7 
14 år 11 7 13 7 15 
15 år 24 26 24 24 24 
16 år 35 41 32 33 35 
17 år 16 4 21 20 13 
18 år 7 15 4 11 4 
 
Tabellen visar att de flesta ungdomar debuterar vid 15 och 16 års ålder. Medelvärdet har 
varierat från 15,4 år upp till 15,9 år.  Detta gäller både vid jämförelse mellan könen och 
mellan gymnasieprogrammen. Det finns dock en svag tendens till att elever på 
yrkesförberedande program debuterat något tidigare än de som går på studieförberedande 
program. Ett fåtal av eleverna på yrkesförberedande program har debuterat vid en lägre ålder 
vilket ger dem ett medelvärde på 15,4 år medan eleverna på studieförberedande program har 
ett medelvärde på 15,9 år. 
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7.3 Hur får ungdomarna information gällande sex? 
En frågeställning som vi ville få besvarad var hur ungdomar får information om sex. I enkäten 
lät vi ungdomarna rangordna från 1-9 där 1 var den information som de ansåg betytt mest. 
Bortfall 16%. 
 
Tabell 4. Vilken information om sex som har betytt mest. Andel (%) som placerat olika 
informanter på första till tredje plats efter kön respektive gymnasieinriktning. 
 
Information Totalt Pojkar Flickor Studieförb. Yrkesförb. 
Antal 116 32 84 54 62 
 % % % % % 
Kompisar 80 75 82 76 83 
Partner 70 68 71 70 71 
Tidningar 37 36 37 41 33 
Föräldrar 35 14 43 17 51 
Skolundervisning 26 29 24 31 21 
Television 21 36 16 33 12 
Skolsköterska 18 14 20 17 19 
Internet 8 14 6 11 6 
Porrfilm 5 14 1 4 6 
 
Tabellen visar att de flesta ungdomar anser att den information som kommer från kamrater 
och partnern har betytt mest för dem. Den information som betytt minst för ungdomarna var 
information från Internet och porrfilm. 
 
Utifrån kön har information från kamrater och partner nästan lika stor betydelse för både 
pojkar och flickor. Det som skiljer pojkar och flickor åt är däremot att flickorna i större 
utsträckning anser att information från föräldrar har betytt mycket. Bland flickorna kommer 
information från föräldrar på en tredje plats medan information från television och tidningar 
kommer på en tredje plats bland pojkar. Den information som betytt minst för flickorna är 
information från Internet och porrfilm. Bland pojkarna har information från Internet och 
porrfilm också minst betydelse men den informationen betyder mer för pojkarna än för 
flickorna. Dessutom anser pojkarna att information från skolsköterska och föräldrar har lika 
stor betydelse som Internet och porrfilm.   
 
Även bland elever på gymnasieinriktningarna har information från kamrater och partner en 
stor betydelse. Bland elever på yrkesförberedande program kommer information från föräldrar 
på en tredje plats medan det bland elever på studieförberedande program först kommer på en 
sjätte plats tillsammans med information från skolsköterskan. Bland elever på 
studieförberedande program kommer information från tidningar på en tredje plats.  
Information från television har även en större betydelse för elever på studieförberedande 
program än elever på yrkesförberedande program. 
 
På frågan om de har diskuterat med sin partner om hur de ska förbättra sitt sexliv har 78 % 
bland dem som har partner svarat att det har de gjort. 
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7.4 Hur vanligt är det att ungdomarna skyddar sig vid samlag och i 
så fall hur? 
För att få en uppfattning om ungdomarna skyddar sig mot sexuellt överförbara sjukdomar och 
graviditet vid samlag frågade vi dem om de skyddat sig vid första respektive senaste samlaget. 
Dessutom frågade vi om de nu befann sig i ett stadigvarande förhållande eller om de någon 
gång haft ett stadigvarande förhållande. Bortfall 1-3%. 
 
Skydd mot sexuellt överförbar sjukdom 
 
Tabell 5. Gruppen som haft samlag. Andel (%) som skyddat sig mot sexuellt överförbara 
sjukdom vid första respektive senaste samlaget efter kön respektive gymnasieinriktning. 
 
Skydd mot sjukdom Totalt Pojkar Flickor Studieförb. Yrkesförb. 
Antal 98 27 71 45 53 
 % % % % % 
Ja vid första samlaget 65 59 68 62 68 
Ja vid senaste 
samlaget 

 
29 

 
22 

 
31 

 
22 

 
34 

 
Kommentar: De skydd som använts är kondom. Dock under svarsalternativ annat skydd, var 
det flera ungdomar som hade uppgivit p-piller som skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar.  
  
Tabellerna visar att vid det första samlaget har flertalet ungdomar skyddat sig mot sexuellt 
överförbara sjukdomar genom att använda kondom. Däremot visar tabellerna att flertalet 
ungdomar ej har skyddat sig vid det senaste samlaget.  
 
Utifrån kön kan man se att flickor i större utsträckning än pojkar skyddat sig mot sexuellt 
överförbara sjukdomar både vid det första och vid det senaste samlaget. 
 
När det gäller gymnasieinriktningarna kan man skönja samma mönster. Där visar resultaten 
att elever på yrkesförberedande program använt skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar 
både vid det första och vid det senaste samlaget i något högre utsträckning än elever på 
studieförberedande program.  
 
Under det senaste året har fem ungdomar haft könssjukdomar. Det har då varit klamydia, 
kondylom och herpes. Dessutom har sex elever tidigare haft könssjukdomar, såsom klamydia 
och kondylom, men ej under det senaste året.  
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Skydd mot graviditet 
 
Tabell 6. Gruppen som haft samlag. Andel (%) som skyddat sig mot graviditet vid första 
respektive senaste samlaget efter kön och gymnasieinriktning. 
 
Skydd mot graviditet Totalt Pojkar Flickor Studieförb. Yrkesförb. 
Antal 98 27 71 45 53 
 % % % % % 
Ja vid första samlaget 74 70 74 73 72 
Ja vid senaste 
samlaget 

 
83 

 
67 

 
89 

 
87 

 
80 

 
Kommentar: De skydd som använts är kondom, p-piller eller liknande. 
 
Tabellerna visar att många av ungdomarna skyddar sig mot graviditet både vid det första och 
vid det senaste samlaget. De ungdomar som däremot uppgivit att de ej använt skydd mot 
graviditet har till större delen ej använt något annat alternativ för att undvika graviditet än de 
som föreslogs bland svarsalternativen.    
 
Utifrån kön har fler flickor skyddat sig mot graviditet vid det senaste samlaget jämfört med 
det första medan det inte är fler pojkar som använt skydd mot graviditet vid det senaste 
samlaget jämfört med det första. Dessutom kan man se en tydlig skillnad mellan könen. 
Pojkarna som använder skydd mot graviditet har blivit färre vid det senaste samlaget medan 
det totala antalet ungdomar som använder skydd har ökat.  
 
Vid det första samlaget finns det inga anmärkningsvärda skillnader mellan elever inom 
gymnasieinriktningarna. Det finns dock en svag tendens till att elever som går på 
studieförberedande program skyddar sig i något högre utsträckning än elever på 
yrkesförberedande program.  
 
Vid förfrågning om vems ansvar det är att skydda sig vid samlag har 94 % av ungdomarna 
svarat att det är bådas ansvar att skydda sig.   
 
Stadigvarande förhållande 
 
 Tabell 7. Har ett stadigvarande förhållande. Andelen (%) efter kön och gymnasieinriktning. 
 
Har förhållande Totalt Pojkar Flickor Studieförb. Yrkesförb. 
Antal 116 32 84 54 62 
 % % % % % 
Ja 53 50 54 50 55 
Nej 41 44 39 46 36 
Tveksam 7 6 7 4 10 
 
Tabellen visar att lite drygt hälften av alla ungdomar hade ett stadigvarande förhållande vid 
undersökningstillfället. 
 
Utifrån kön ser man att det är något fler flickor som har ett stadigvarande förhållande än 
pojkar men det är inga anmärkningsvärda skillnader. 
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Gällande gymnasieinriktningarna visar resultaten att något fler elever på yrkesförberedande 
program har ett stadigvarande förhållande än elever på studieförberedande program men ej 
heller här finns några anmärkningsvärda skillnader. Dock är det fler elever på 
yrkesförberedande program som är tveksamma till om de vid undersökningstillfället hade 
något stadigvarande förhållande. 
 
Tabell 8. Har haft ett stadigvarande förhållande. Andelen (%) efter kön och 
gymnasieinriktning. 
 
Haft förhållande Totalt Pojkar Flickor Studieförb. Yrkesförb. 
Antal 116 32 84 54 62 
 % % % % % 
Ja 78 75 80 74 84 
Nej 15 15 15 20 10 
Tveksam 6 9 5 6 7 
 
Tabellen visar att det är en stor del av ungdomarna som har haft ett stadigvarande förhållande.  
 
Utifrån kön visar resultaten att det är något fler flickor än pojkar som har haft ett 
stadigvarande förhållande. Dessutom är något fler pojkar än flickor tveksamma till om de 
någon gång haft ett stadigvarande förhållande. Gällande gymnasieinriktningarna visar 
resultaten att det är i något högre utsträckning fler elever på yrkesförberedande program som 
någon gång har haft ett stadigvarande förhållande. 

7.5 Hur vanligt är det att ungdomarna dricker alkohol i samband 
med samlag? 
För att få en uppfattning om hur vanligt det är att ungdomar dricker alkohol i samband med 
samlag och om det eventuellt kan finnas samband mellan alkohol och om man känt sig 
tvungen att ställa upp på samlag har vi frågat ungdomarna om de respektive partnern druckit 
alkohol i samband med samlag. Dessutom har vi frågat dem om de har känt sig tvungna till att 
ställa upp på samlag trots att de egentligen inte velat. Bortfall 1%. 
 
Alkohol i samband med samlag 
 
Tabell 9. Gruppen som haft samlag. Andel (%) som uppger att de själva respektive partnern 
druckit alkohol i samband med första respektive senaste samlaget. 
 
Alkohol vid samlag Totalt Pojkar Flickor Studieförb. Yrkesförb. 
Antal 98 27 71 45 53 
 % % % % % 
Ja, själv druckit vid 
första samlaget 

 
29 

 
22 

 
32 

 
31 

 
28 

Ja, partner druckit vid 
första samlaget 

 
29 

 
22 

 
31 

 
36 

 
22 

Ja, själv druckit vid 
senaste samlaget 

 
13 

 
19 

 
11 

 
13 

 
13 

Ja, partner druckit vid 
senaste samlaget 

 
13 

 
19 

 
11 

 
9 

 
17 

 
Kommentar: Med druckit alkohol menar vi de ungdomar som svarat ja, men var ej berusad, 
ja, var något berusad och ja, var mycket berusad. 
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Tabellerna visar att vid det första samlaget är det få ungdomar som har druckit alkohol. Vid 
jämförelse mellan första och senaste samlaget visar resultaten på att det vid det senaste 
samlaget är ännu färre ungdomar som har druckit alkohol i samband med samlag. Dessutom 
visar resultaten att om man själv varit nykter har även partnern varit nykter i samband med 
samlag och om man själv har druckit alkohol har även partnern druckit alkohol i samband 
samlag. 
 
Mellan könen finns det en skillnad. Flickor och deras partner har i större utsträckning än 
pojkarna druckit alkohol i samband med det första samlaget medan det vid det senaste 
samlaget är färre flickor än pojkar som har druckit alkohol. Pojkarna och deras partner har ej 
några anmärkningsvärda skillnader mellan första och senaste samlaget gällande om de har 
druckit alkohol. 
 
Mellan eleverna på gymnasieinriktningarna finns det inga större skillnader gällande om de 
själva har druckit alkohol. Däremot finns det en stor skillnad vad gäller partnern. Partnern till 
elever på studieförberedande program har i större utsträckning druckit alkohol i samband med 
det första samlaget medan partnern till elever på yrkesförberedande program i större 
utsträckning druckit alkohol i samband med det senaste samlaget.  
 
Hur många ungdomar har känt sig tvungna att ställa upp på samlag 
 
Tabell 10. Har du känt dig tvungen att ställa upp på samlag. Andel (%) efter kön och 
gymnasieinriktning. 
 
Tvungen att ställa 
upp på samlag 

Totalt Pojkar Flickor Studieförb. Yrkesförb. 

Antal 98 27 71 45 53 
 % % % % % 
Nej 59 67 55 69 50 
Ja, 1 gång 16 15 17 15 17 
Ja, fler än 1 gång 20 19 21 15 24 
Ja, fler än 5 gånger 6 0 8 2 9 
 
Tabellen visar att 42 % av ungdomarna har känt sig tvungna att ställa upp på samlag fast de 
egentligen inte ville varav nästan en femtedel har svarat att de har känt sig tvungna vid ett 
tillfälle. Något fler har sagt att de känt sig tvungna att ställa upp vid fler än ett tillfälle och 6 % 
av ungdomarna har uppgett att de känt sig tvungna att ställa upp vid fler än fem gånger. 
 
Utifrån kön är det fler flickor som någon gång känt sig tvungna att ställa upp på samlag 
jämfört med pojkarna. Däremot är det ungefär lika många pojkar som flickor som uppgett att 
de känt sig tvungna att ställa upp på samlag både vid en gång och vid fler än en gång. 
Däremot är det endast flickor som känt sig tvungna att ställa upp på sex vid fler än fem 
gånger. 
 
Vad gäller gymnasieinriktning är det fler elever på yrkesförberedande än elever 
studieförberedande program som någon gång känt sig tvungna att ställa upp på samlag.  Vid 
en gång är det ungefär lika många elever inom vardera gymnasieinriktningen som känt sig 
tvungna att ställa upp på samlag medan det vid fler än en gång och fler än fem gånger är 
övervägande elever på yrkesförberedande som känt sig tvungna att ställa upp på samlag.  
 

 30



Vid en jämförelse mellan att ha druckit alkohol vid första respektive senaste samlaget och 
känt sig tvungen att ställa upp på samlag fann vi inga tydliga samband. Det var en liten andel 
av dem som känt sig tvungna till att ställa upp på samlag där man själv och partnern varit 
något berusade vid både det första och vid det senaste samlaget. 

7.6 Hur träffar ungdomarna sina sexualpartners? Är sex alltid 
förknippat med kärlek? 
För att få en uppfattning om hur ungdomar träffar sina sexualpartners frågade vi ungdomarna 
om hur de träffade sina partners vid första respektive senaste samlaget. Dessutom ville vi få 
en uppfattning om ungdomarna anser att sex alltid ska vara förknippat med kärlek eller om de 
kan tänka sig att ha sex utan att vara förälskade. Bortfall 1-3% 
 
Hur träffas ungdomar? 
 
Tabell 11. Gruppen som haft samlag. Hur träffade du din partner vid första respektive 
senaste samlaget. Andel (%) efter kön och gymnasieinriktning. 
 
Hur ungdomar träffar 
sina sexualpartners 

Totalt Pojkar Flickor Studieförb. Yrkesförb. 

Antal 98 27 71 45 53 
 % % % % % 
Genom kompisar vid 
första samlaget 

 
53 

 
41 

 
58 

 
58 

 
49 

Genom kompisar vid 
senaste samlaget 

 
53 

 
44 

 
56 

 
49 

 
56 

Genom skola vid 
första samlaget 

 
22 

 
33 

 
18 

 
18 

 
26 

Genom skola vid 
senaste samlaget 

 
13 

 
22 

 
10 

 
20 

 
7 

Genom förening vid 
första samlaget 

 
5 

 
4 

 
6 

 
7 

 
4 

Genom förening vid 
senaste samlaget 

 
4 

 
7 

 
3 

 
4 

 
4 

Genom Internet vid 
första samlaget 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

Genom Internet vid 
senaste samlaget 

 
4 

 
4 

 
4 

 
7 

 
2 

På annat sätt vid 
första samlaget 

 
15 

 
19 

 
14 

 
13 

 
17 

På annat sätt vid 
senaste samlaget 

 
23 

 
19 

 
25 

 
18 

 
28 

  
Tabellerna visar att de flesta ungdomarna träffar sina första samlagspartners antingen via 
kamrater eller via skolan. Vid det senaste samlaget skiljer det sig åt något. Även då har de 
flesta ungdomar träffat sina partners via kamrater men även på annat sätt. Det minst vanliga 
sättet att träffa sina sexualpartners är via förening och Internet.  
 
Mellan könen finns det både likheter och skillnader. Likheterna är att både pojkar och flickor 
oftast träffat sina samlagspartners både vid första och senaste samlaget genom kamrater. 
Resultaten visar dock att fler flickor träffar sin första samlagspartner genom gemensamma 
kamrater än vad pojkarna gör. Många pojkar och flickor träffar dessutom sina första 
samlagspartners via skolan dock är det fler pojkar som har träffat sina första samlagspartners 
på detta sätt. Tabellen för ungdomarnas senaste samlagspartners visar på att resultaten är 
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ungefärligen likvärdiga när det gäller att träffa sin partner på annat sätt men här har även 
många pojkar återigen träffat sina partners via skolan. 
 
Gällande gymnasieinriktningarna visar resultaten att de flesta eleverna både på 
yrkesförberedande och på studieförberedande program har träffat sina första samlagspartners 
via kamrater och skola. Vid det senaste samlaget har fortfarande de flesta eleverna inom 
respektive gymnasieinriktning träffat sina partners via kamrater men därefter skiljer de sig åt. 
Många elever på yrkesförberedande program har träffat sina senaste samlagspartners på annat 
sätt medan många elever på studieförberedande program har träffat sina senaste partners via 
skolan. Även inom gymnasieinriktningarna är det ovanligt att man träffar sina 
samlagspartners via Internet och förening. 
 
Vid förfrågning gällande åldern på de individer ungdomarna huvudsakligen umgås med på 
fritiden visade resultaten att 69 % av ungdomarna umgås med jämnåriga kamrater. 
 
Är sex alltid förknippat med kärlek? 
 
Tabell 12. Kan du tänka dig att ha sex utan att vara förälskad? Andel (%) efter kön och 
gymnasieinriktning.  
 
Kan tänka sig ha sex 
utan att vara kär 

Totalt Pojkar Flickor Studieförb. Yrkesförb. 

Antal 116 32 84 54 62 
 % % % % % 
Ja 60 87 50 67 54 
Nej 17 7 20 15 18 
Tveksam 24 7 30 19 28 
 
Tabellen visar att många ungdomar kan tänka sig att ha samlag utan att vara förälskade. 
Däremot är det värt att poängtera att ungefär en fjärdedel är tveksamma till att ha samlag utan 
att vara förälskad. 
 
Det finns en skillnad mellan könen. En stor del av pojkarna kan tänka sig ha samlag utan att 
vara förälskad medan endast hälften av flickorna kan tänka sig detta. Dessutom är nästan en 
tredjedel av flickorna tveksamma till att ha samlag utan att vara förälskad.  
 
Dessutom visar resultaten att något fler elever på studieförberedande program kan tänka sig 
att ha samlag utan att vara förälskad medan fler elever på yrkesförberedande program är 
tveksamma till att ha samlag utan att vara förälskad. 
 
Resultaten från denna fråga kan till viss del sägas överensstämma med påståendena i enkäten 
som handlar om ifall det är fel om en tjej har samlag utan att vara kär, det är fel om en kille 
har samlag utan att vara kär och påståendet om sex för en natt får man ha om man vill. 
Resultaten från de tre påståendena visar att mellan 84 % och 94 % av ungdomarna anser att 
andra pojkar och flickor än de själva kan ha samlag utan att vara förälskade och att ha sex för 
en natt är accepterat. 
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7.7 Vad har ungdomarna för attityd till sex, olika former av sexuell 
stimulans och pornografi? 
För att få en förståelse till vilka föreställningar och attityder som ungdomar har till sex, olika 
former av sexuell stimulans och pornografi fick de ta ställning till olika påståenden i enkäten. 
Bortfall 1-4%. 
 
Attityd till sex 
 
Tabell 13. Attityder till sex. Andelen (%) som instämmer i följande påståenden efter kön och 
gymnasieinriktning.  
 
Påståenden Totalt Pojkar Flickor Studieförb. Yrkesförb. 
Antal 116 32 84 54 62 
 % % % % % 
Sex är till för närhet 
och ömhet 

 
97 

 
94 

 
99 

 
96 

 
98 

Sex är till för njutning 89 88 89 89 89 
Ungdomar har 
sexuella behov som 
ni kan tillfredställa om 
ni vill 

 
 
 

94 

 
 
 

91 

 
 
 

95 

 
 
 

96 

 
 
 

92 
Otrohet är alltid fel 95 88 98 93 97 
Man ska alltid vara 
trogen sin partner 

 
92 

 
91 

 
93 

 
89 

 
95 

Tjejer borde ta 
sexuella initiativ lika 
ofta som killar 

 
 

83 

 
 

84 

 
 

82 

 
 

78 

 
 

87 
Tjejer har lika stort 
behov av sex som 
killar 

 
 

91 

 
 

84 

 
 

94 

 
 

94 

 
 

89 
Tjejer har lika stor 
rätt att titta på porr 
som killar 

 
 

97 

 
 

97 

 
 

98 

 
 

96 

 
 

98 
Tjejer tycker det är 
viktigare med förspel 

 
70 

 
59 

 
74 

 
61 

 
77 

Killar som haft 
samlag med många 
är lösaktiga 

 
 

32 

 
 

16 

 
 

38 

 
 

28 

 
 

35 
Tjejer som haft 
samlag med många 
är horor 

 
 

16 

 
 

13 

 
 

17 

 
 

13 

 
 

18 
Man ska vara gift 
innan man har 
samlag 

 
 
4 

 
 
3 

 
 
5 

 
 
4 

 
 

5 
 
Kommentar: Med instämmer menar vi de som svarat stämmer precis eller stämmer ganska 
bra. 
 
Resultaten visar att ungdomar till stor del anser att sex är till för närhet och ömhet, att flickor 
har lika stor rätt att titta på porrfilm som pojkar och att ungdomar har sexuella behov som de 
kan tillfredsställa om de vill. De två påståenden som är avsedda att mäta om ungdomarna har 
svarat konsekvent på frågorna, otrohet är alltid fel och man ska alltid vara trogen visar 
resultaten på en god överensstämmelse gällande attityder till otrohet. Det är väldigt få 
ungdomar som anser att man bör vara gift innan man har samlag. Dessutom är det fler 
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ungdomar som anser att pojkar som haft samlag med många är lösaktiga medan det är färre 
som anser att flickor som haft samlag med många är horor.  
 
Utifrån kön finns det både likheter och skillnader mellan pojkar och flickor. Gällande 
påståendena sex är till för närhet och ömhet, sex är till för njutning, ungdomar har sexuella 
behov som ni kan tillfredsställa om ni vill, flickor borde ta sexuella initiativ lika ofta som 
pojkar och flickor har lika stor rätt att titta på porrfilm som pojkar, har pojkar och flickor 
svarat likvärdigt. Skillnader kan dock skönjas gällande påståenden om att flickor har lika stort 
behov av sex som pojkar, flickor tycker att det är viktigare med förspel och pojkar som haft 
samlag med många är lösaktiga där flickorna i högre utsträckning svarat att de instämmer med 
påståendena. Dessutom gällande om otrohet alltid är fel och att man ska alltid vara trogen är 
det nästan alla flickor som svarat att de instämmer med påståendena medan något färre pojkar 
instämmer i att otrohet alltid är fel. 
 
Gällande gymnasieinriktning har eleverna svarat relativt likvärdigt på de flesta påståenden. 
Däremot så skiljer de sig på påståenden om att flickor borde ta sexuella initiativ lika ofta som 
pojkar och att flickor tycker att det är viktigare med förspel där något elever på 
yrkesförberedande program instämmer med dessa påståenden.  
 
Attityd till olika former av sexuell stimulans 
 
Tabell 14. Attityder till olika former av sexuell stimulans. Andel (%) som accepterar följande 
påståenden efter kön och gymnasieinriktning.    
 
Påståenden Totalt Pojkar Flickor Studieförb. Yrkesförb. 
Antal 116 32 84 54 62 
 % % % % % 
Stimulans av skor 
och underkläder 

 
81 

 
72 

 
85 

 
87 

 
76 

Stimulans av 
personer av samma 
kön 

 
 

83 

 
 

53 

 
 

93 

 
 

91 

 
 

76 
Stimulans av rituella 
lekar 

 
80 

 
72 

 
81 

 
83 

 
77 

Stimulans av att klä 
sig som det motsatta 
könet 

 
 

70 

 
 

41 

 
 

81 

 
 

87 

 
 

55 
Stimulans av att 
blotta sig 

 
20 

 
22 

 
19 

 
20 

 
19 

Stimulans av att 
använda smärta 

 
61 

 
53 

 
64 

 
69 

 
55 

Stimulans av att titta/ 
spionera på andra 

 
42 

 
50 

 
39 

 
44 

 
40 

Stimulans av att 
använda våld 

 
31 

 
22 

 
35 

 
39 

 
24 

 
Kommentar: Med accepterar menar vi de som svarat att de kan antingen tänka sig detta 
själva eller inte kan tänka sig detta själva men accepterar det hos sin partner eller accepterar 
det hos andra.  
 
Tabellen visar att det finns en hög acceptans bland ungdomarna vad gäller stimulans av skor 
och underkläder, stimulans av personer av samma kön och stimulans av rituella lekar. Över 
hälften av ungdomarna accepterar dessutom stimulans av att klä sig som motsatt kön och av 
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att använda smärta. Däremot är det inte så många ungdomar som accepterar stimulans av att 
blotta sig och av att använda våld.  
 
Flickorna visar en högre acceptans än pojkarna gällande stimulans av skor och underkläder, 
stimulans av personer av samma kön, rituella lekar, att klä sig som motsatt kön, stimulans av 
att använda smärta och av att använda våld medan pojkarna visar större acceptans av att 
stimuleras av att titta/spionera på andra. Gällande påståendet att stimuleras av att blotta sig har 
pojkar och flickor visat på en likvärdig acceptans. 
 
Elever i studieförberedande program har en större acceptans än elever på yrkesförberedande 
program på nästan alla påståenden förutom på påståendena att stimuleras av att blotta sig och 
av att titta/ spionera på andra där de har visat på en likvärdig acceptans.  
 
Attityd till pornografi  
 
Tabell 15. Attityd till pornografi. Andel (%) som instämmer i följande påståenden efter kön 
och gymnasieinriktning. 
 
Attityd till pornografi Totalt Pojkar Flickor Studieförb. Yrkesförb. 
Antal 116 32 84 54 62 
 % % % % % 
Pornografi borde 
förbjudas 

 
65 

 
31 

 
77 

 
69 

 
61 

Pornografi är 
upphetsande 

 
28 

 
59 

 
15 

 
31 

 
24 

Pornografi är 
förnedrande 

 
70 

 
47 

 
79 

 
85 

 
56 

Positiv inställning till 
pornografi 

 
28 

 
53 

 
19 

 
17 

 
39 

 
Kommentar: Med instämmer menar vi de som svarat stämmer precis och stämmer ganska 
bra på de första tre påståendena och som svarat mycket positiv, positiv och ganska positiv på 
det sista påståendet.  
 
Många ungdomar anser att pornografi är förnedrande och att det borde förbjudas. Ungefär en 
tredjedel av ungdomarna har en positiv inställning till pornografi och anser att det är 
upphetsande. 
 
Resultaten påvisar att pojkar har en mer positiv inställning till pornografi och anser att det är 
upphetsande än flickorna. Flickorna anser i högre utsträckning att pornografi är förnedrande 
och borde förbjudas.  
 
Att pornografi är förnedrande och att det borde förbjudas är något som fler elever på 
studieförberedande program anser. Dessutom anser fler elever på studieförberedande program 
att pornografi är upphetsande medan fler elever på yrkesförberedande program har en positiv 
inställning till pornografi. 
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8. Analys och diskussion 
Analys och diskussion kommer att ske utifrån kognitiv teori då vi kommer att titta på 
ungdomars föreställningar och attityder till sex. Dessutom kommer vi att använda oss av 
genusperspektiv för att jämföra skillnader mellan pojkar och flickor. Vi kommer även att göra 
kopplingar till tidigare forskning och till hur synen på och attityder till sexualitet förändrats 
genom historien. 

8.1 Vilka föreställningar har ungdomarna gällande andra 
ungdomars sexuella erfarenheter? 
Resultaten gällande vad ungdomarna tror att andra har för erfarenheter visar att många 
ungdomar tror att det är mycket vanligt eller ganska vanligt att jämnåriga har debuterat, haft 
oralsex, erfarenhet av att skämmas för att onanera, erfarenhet av att ha sett porrfilm och 
erfarenhet av att onanera. Enligt kognitiv teori ses inte människans beteende endast som ett 
resultat av yttre påverkan utan även för hur individen försöker skapa mening i denna yttre 
påverkan. Då ungdomarna tror att det är vanligt att jämnåriga har debuterat kan detta vara en 
förklaring till att många av dem har debuterat. Det sätt som individen tolkar omvärlden på har 
en avgörande betydelse för dennes handlingar och beteende. I och med att resultaten påvisar 
att ungdomarna tror att det är vanligt att jämnåriga har debuterat är det även möjligt att detta 
har påverkat dem själva till att debutera sexuellt. Ungdomarnas förförståelse gällande sex kan 
även påverka dem som ej har debuterat då resultaten visar att en övervägande andel önskar att 
de hade haft samlag. Detta kan förstås som en strävan att skapa mening i sin tillvaro och en 
önskan om att ha samma erfarenheter som sina jämnåriga kamrater (Schultz Larsen, 
1996:103).  
 
Sett till vad ungdomarna tror att andra jämnåriga har för erfarenheter finns det både likheter 
och skillnader mellan könen. De har samma uppfattning vad gäller sexuell debut, haft oralsex, 
erfarenhet av att ha sett porrfilm, onanera och erfarenhet av att ha sex för en natt. Skillnaderna 
mellan könen står att finna i att flickor i större utsträckning tror att det är vanligt att ungdomar 
har erfarenheter av könssjukdomar, att ha fantiserat om sex med någon av samma kön, haft 
analsex, gruppsex och att ungdomar har erfarenhet av att skämmas för att onanera. En möjlig 
tanke till att flickor tror att det är vanligare att ungdomar skäms för att onanera kan kopplas 
till gamla cementerade könsmaktsstrukturer gällande att flickor inte har haft lika stor rätt till 
sin sexualitet. Enligt Månsson (2000) existerar det fortfarande könsmaktsstrukturer i 
samhället, fast på olika nivåer. Onani för flickor har länge varit ett tabubelagt ämne vilket kan 
medföra till flickornas föreställning om att onani är något att skämmas för, trots att de tror att 
onani är vanligt förekommande. Ser man istället till sex för en natt är detta ett mer 
omdiskuterat och öppet ämne, varav det har blivit mer socialt accepterat hos båda könen 
(Hydén, 2002:276f.).  
 
Även utifrån gymnasieinriktningarna finns det likheter och skillnader. Likheterna finns 
gällande erfarenheter av att ha debuterat sexuellt, ha sett porrfilm, haft könssjukdomar och 
erfarenhet av oralsex. Skillnaderna är att elever på yrkesförberedande program i större 
utsträckning tror att det är vanligt att andra ungdomar har sex för en natt, analsex och 
gruppsex medan elever på studieförberedande program tror att det är vanligare att ungdomar 
har erfarenhet av att onanera, att skämmas för att onanera och att ha fantiserat om att ha sex 
med någon av samma kön.  Likheterna mellan gymnasieinriktningarna kan förstås utifrån att 
de befinner sig på samma skola och därmed även till stor del i samma sociala kontext 
(Stevens & Wetherell, 1998:386). Skillnaderna kan eventuellt förstås i att de kognitiva 
strukturer som ungdomarna har utvecklat kan härledas till genetiskt arv och uppfostran och 
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strukturerna kan därmed ta sig uttryck i vilka föreställningar de har om andra ungdomars 
erfarenheter (Perris, 1989:86). Eftersom ungdomarna på de olika gymnasieinriktningarna kan 
skilja sig gällande klassmässig bakgrund och framtida livssituation kan detta vara en 
förklaring till skillnader i kognitiva strukturer (S. Elofsson, personlig kommunikation, 16 
december, 2005).  

8.2 Hur stor grupp av ungdomarna är sexuellt aktiva? 
Resultaten visar att många av ungdomarna har debuterat sexuellt. Den sexuella debuten kan 
även ha påverkats av att många av ungdomarna har haft ett stadigvarande förhållande tidigare 
och vid studiens genomförande hade lite drygt hälften av ungdomarna en stadigvarande 
relation. Tidigare studier har påvisat att medianåldern för sexuell debut har varit mellan 16 
och 17 år, vilket ej stämmer med våra resultat där medelåldern var 15 år bland ungdomarna. 
Med hänsyn till ungdomarnas genomsnittliga debutålder så är det inte anmärkningsvärt att de 
tror att andra har erfarenhet av att ha debuterat sexuellt. Tidigare forskning har konstaterat att 
debutåldern har höjts vid jämförande studier över tid (Forsberg, 2000:47). Utifrån våra 
resultat kan inte samma mönster skönjas utan det verkar snarare som att ungdomarna 
debuterar vid en tidigare ålder. Vi fann ingen skillnad mellan könen gällande andelen som har 
debuterat sexuellt vilket även Häggström-Nordin et. al har kommit fram till. Däremot visade 
de med sin studie att bland elever på yrkesförberedande program har fler debuterat än elever 
på studieförberedande program (Häggström-Nordin et. al, 2002:291). Detta resultat stämmer 
ej överens med vår studie då vi inte kunnat se några signifikanta skillnader (p < 0,05) mellan 
gymnasieinriktningarna. Däremot kan det eventuellt finnas en svag tendens till att elever på 
yrkesförberedande program har debuterat tidigare men det är inga anmärkningsvärda resultat. 

8.3 Hur får ungdomarna information gällande sex? 
Resultaten gällande hur ungdomar får information om sex påvisar att det var information från 
kamrater och partner som var högst prioriterade. Inom kognitiv teori talas det om sociala 
kognitioner, vilket handlar om hur individen skapar mening hos sig själva och hos andra i den 
sociala kontext man befinner sig i. Här kan ungdomarna förstås utifrån begreppen assimilation 
och ackommodation. Hur de tar in informationen från andra och antingen införlivar dem i sina 
befintliga kognitiva scheman eller skapar nya scheman påverkar deras attityder och beteende 
gällande sex. Detta kan även kopplas till informationsprocesserna som beskriver hur 
ungdomarna tar emot, lagrar, bearbetar och använder informationen de får. I och med att 
kamrater är en högt prioriterad källa till information kan detta påverka ungdomarna att tro att 
vissa beteenden är vanliga och därmed skaffa sig egna erfarenheter. Inom kognitiv teori anses 
även språket ha en stor betydelse vilket kan vara en avgörande faktor för ungdomarna 
gällande vem de inhämtar information ifrån. Kamrater och partners befinner sig i samma 
kontext och har därmed ofta samma språk vilket underlättar för ungdomarna att införliva den 
informationen i sina kognitiva strukturer (Schultz Larsen, 1996:111f.). Även tidningar ansågs 
vara en ganska viktig källa till information där sex är ett flitigt debatterat ämne. Även detta 
kan påverka ungdomars inställning till sexualitet. 
 
När det gäller information från kamrater och partner är det även bland pojkar och flickor den 
information som betytt mest. Det som skiljer flickorna från pojkarna är att bland flickorna 
kommer information från föräldrarna på en tredje plats medan bland pojkarna kommer 
information från tidningar och television på en tredje plats. Bland pojkarna kommer 
information från föräldrarna på en sista plats tillsammans med skolsköterska, Internet och 
porrfilm. Att flickor i större utsträckning får information om sex från sina föräldrar är även 
något som överensstämmer med det resultat som Häggström-Nordin et. al kommit fram till i 
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sin studie som påvisar att flickor i högre utsträckning får information från föräldrarna, då 
främst från modern (Häggström-Nordin et. al, 2002:291). 

8.4 Hur vanligt är det att ungdomarna skyddar sig vid samlag och i 
så fall hur? 
Vid det första samlaget hade många ungdomar skyddat sig mot sexuellt överförbara 
sjukdomar medan de vid det senaste samlaget ej skyddat sig i lika stor utsträckning mot 
sexuellt överförbara sjukdomar. Däremot när det gäller att skydda sig mot graviditet är det 
många ungdomar som skyddat sig vid det första och det senaste samlaget. Att många 
ungdomar har eller har haft stadigvarande relationer kan förklara orsaken till att många 
ungdomar ej skyddat sig mot sexuellt överförbara sjukdomar men däremot mot graviditet. Vid 
jämförelser mellan första och senaste samlaget visar resultaten på att skydden mot sexuellt 
överförbara sjukdomar mer än halverats medan skydd mot graviditet har ökat. Forsberg har i 
sin kunskapsöversikt pekat på exakt samma företeelser som resultaten från vår studie visar 
(Forsberg, 2000:65). 
 
Resultaten från vår studie visar dock att en stor del ungdomar tror att det är vanligt med 
sexuellt överförbara sjukdomar men trots detta skyddar de sig inte. Andersson-Ellström har 
även i sin studie uppmärksammat att trots att det finns god kunskap om sexuellt överförbara 
sjukdomar bland ungdomar visar det sig att ungdomarna inte nödvändigtvis omsätter detta i 
praktiken och skyddar sig mot dem. Detta kan eventuellt ses som en tendens på nonchalans 
mot sexuellt överförbara sjukdomar (Forsberg, 2000:47). Utifrån kognitiv teori kan detta 
förstås som att individen vid olika situationer använder sig av olika kognitiva scheman. 
Utifrån ett schema tror de att det är ganska vanligt med sexuellt överförbara sjukdomar medan 
de utifrån ett annat schema, som tycks framträda vid samlag, ej har samma uppfattning 
(Schultz Larsen, 1996:126f.). Dessutom kanske det är så att de sätter stor tilltro till att 
partnern ej har någon sexuellt överförbar sjukdom. Detta är i överensstämmelse med vår 
förförståelse, där vår föreställning var att vi tror att ungdomar ej anser sig sårbara. Vår 
förförståelse var att ungdomar anser att sexuellt överförbara sjukdomar är något som drabbar 
andra men inte dem själva. Samma nonchalans kan skönjas när det gäller att skydda sin mot 
graviditet. Av de ungdomar som uppgivit att de ej skyddat sig mot graviditet har de flesta ej 
heller uppgivit att de skyddat sig på något annat sätt än föreslagna alternativen i enkäten. 
 
När det gäller skillnader mellan könen så visar resultaten att pojkarna överlag varit sämre på 
att skydda sig både gällande sexuellt överförbar sjukdom och graviditet. Detta kan stå i 
kontrast till att de flesta ungdomar anser att det är bådas ansvar att skydda sig vid samlag. 
Trots att många pojkar anser att det är bådas ansvar att skydda sig vid samlag tycks det vara 
så att pojkarna ändock lägger över detta ansvar på flickorna.  
 
Häggström-Nordin et. al har med sin studie påvisat att det finns skillnader mellan 
gymnasieinriktningarna. Deras resultat visar att elever på studieförberedande program i större 
utsträckning använder preventivmedel än elever på yrkesförberedande program (Häggström-
Nordin et. al, 2002:288). Vår studie påvisar däremot att elever på yrkesförberedande program 
använder sig av skydd mot sexuellt överförbar sjukdom i större utsträckning än elever på 
studieförberedande program. Däremot visar våra resultat att elever på studieförberedande 
program är bättre på att skydda sig mot graviditet än elever på yrkesförberedande program.  
 

 38



8.5 Hur vanligt är det att ungdomarna dricker alkohol i samband 
med samlag? 
Vår förförståelse var att det i ganska stor utsträckning skulle finnas ett samband mellan 
förtäring av alkohol och samlag. Förförståelsen var att detta då skulle kunna förknippas med 
sexuell risktagning. I enlighet med resultat från Jarlbros studie påvisar resultat från vår studie 
att det inte är vanligt förekommande med alkohol i samband med samlag och därför kan detta 
ej anses vara en grundläggande orsak till sexuell risktagning (Forsberg, 2000:66).  Resultat 
som vi även kunnat skönja är att i de fall där man själv har druckit alkohol i samband med 
samlag har även partnern druckit alkohol. Samma sak gäller om man själv har varit nykter, då 
har även partnern varit nykter i samband med samlag. 
 
Däremot visar resultaten att vid det första samlaget har fler flickor druckit alkohol än pojkar 
medan det vid det senaste samlaget är tvärtom. Gällande elever på studieförberedande 
program är det fler vars partner har druckit alkohol i samband med det första samlaget medan 
det vid det senaste samlaget i större utsträckning är partnern till elever på yrkesförberedande 
program som druckit alkohol i samband med samlag.  
 
I studien har vi funnit resultat som påvisar att både pojkar och flickor känt sig tvungna till att 
ha samlag trots att de inte velat. Man skulle kunna tro att det finns ett samband med att man 
känt sig tvungen att ställa upp på samlag och förtäring av alkohol i samband med samlag. Vi 
har ej funnit resultat som tyder på att det skulle finnas tydliga samband. En reservation som vi 
dock måste ha i åtanke är att vi endast frågat om alkohol i samband med första respektive 
senaste samlaget. Vi vet ej om det varit vid dessa tillfällen som ungdomarna känt sig tvungna 
att ställa upp på samlag eller om det är vid tillfällen som inträffat däremellan.   
 
Att det är en stor andel pojkar och flickor som har känt sig tvungna att ställa upp på samlag 
kan däremot eventuellt förstås utifrån individens föreställningar om yttre påverkan och hur de 
försöker skapa mening och förståelse i denna påverkan (Schultz Larsen, 1996:103). När det 
gäller pojkarna finns det i samhället en föreställning om att de ska vara manliga och att pojkar 
konstant tänker på sex, vilket kan påverka deras handlingar till att ställa upp på samlag fast de 
egentligen känner att de inte vill. När det gäller flickor kan denna yttre påverkan ta sig uttryck 
genom att de har en föreställning om att pojkar vill att de ska ställa upp på olika former av 
sexuella aktiviteter. Det kan också handla om att de känner att de måste vara sin partner till 
lags för att uppleva att de själva duger som sexuell partner, trots att de egentligen känner att 
de inte vill ha samlag.   

8.6 Hur träffar ungdomarna sina sexualpartners?  
Resultaten visar att de flesta ungdomar träffar sina sexualpartners antingen via gemensamma 
kamrater eller via skolan. Detta kan kopplas till att skolan är en naturlig mötesplats i och med 
att det är i den sociala kontext de befinner sig. Dessutom visar resultaten att många av 
ungdomarna umgås med jämnåriga kamrater, varför många kamrater säkerligen även är de 
som de träffar i skolan. 

8.7 Är sex alltid förknippat med kärlek? 
Vad gäller om ungdomar anser att sex alltid måste vara förknippat med kärlek ansåg över 
hälften av eleverna att de kan tänka sig att ha samlag utan att vara kär. Detta resultat skiljer 
sig från resultat som Forsberg påvisat där de flesta ungdomar ansåg att det var mycket viktigt 
att ha en känslomässig bindning till sin partner. I Forsbergs kunskapsöversikt finns studier 
som visar att det för ungdomarna är viktigt med en känslomässig bindning samtidigt som det 
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fanns studier som visar på en liberal inställning till sexuella förbindelser utan 
känsloengagemang (Forsberg, 2000:23). Denna ”liberala inställning” är något som vi kunnat 
skönja även i våra resultat där många av ungdomarna kan tänka sig att ha samlag utan att vara 
förälskade.  
 
Det finns en skillnad mellan pojkar och flickor där pojkarna i större utsträckning kan tänka sig 
att ha samlag utan att vara förälskade. Även Heberlein har visat på exempel där flickor i större 
utsträckning än pojkar anser att samlag ska vara förknippat med förälskelse vilket leder till att 
flickorna inte bejakar sin sexualitet. Genom att jämföra med pojkar ställs flickornas sexualitet, 
precis som Heberlein beskriver, i kontrast mot pojkarnas. Utifrån Hirdmans tankefigurer 
skulle därmed flickorna kunna förstås som ofullkomliga pojkar, där flickorna blir en mindre 
och sämre variant av pojkar och det fattas flickorna något (bejakandet av sin sexualitet) för att 
de ska bli fullkomliga (Heberlein, 2004:57, Hirdman, 2001:26ff.).  
 
Man kan då förstå det som att flickorna och pojkarna befinner sig i olika nivåer inom den 
affektiva individualismen där flickornas uppfattning kan härledas till intimitetens omvandling 
med den romantiska kärleken där en sexuell relation ska skönjas av ett ömsesidigt utbyte på 
flera nivåer för att nå personligt självförverkligande. Pojkarnas uppfattning kan däremot 
härledas till den plastiska sexualiteten där det mer handlar om njutning för ett personligt 
självförverkligande. Då har vi åter fallit tillbaka till Giddens resonemang om att individer är 
alltför inriktade på sexualitet. För att förverkliga sig själva kan då flickorna och även pojkar 
behöva en befrielse från sexualitet istället för genom sexualitet där könen polariseras från 
varandra (Giddens, 1982:95f.). 

8.8 Vad har ungdomarna för attityd till sex? 
Gällande ungdomarnas attityder till sex har de givit ett inom gruppen väldigt homogent 
resultat. Resultaten påvisar att ungdomarna har en, utifrån vår tolkning, sund uppfattning och 
attityd till sex. Enligt Forsberg påvisar resultat att ungdomar ansåg att sexualiteten främst var 
till för att individer ska känna närhet och ömhet, vilket överensstämmer med resultaten från 
vår studie (Forsberg, 2000:23).  
 
En skillnad mellan pojkar och flickor var dock att flickorna i deras studie inte i samma 
utsträckning ansåg att sexualiteten var till för njutning vilket de i vår studie anser (Forsberg, 
2000:23). Detta kan förstås utifrån Giddens resonemang om intimitetens omvandling där 
sexualitet är skild från den gamla kopplingen till fortplantning och syftar till ömsesidigt utbyte 
mellan två individer. Giddens menar att sexuell livsstil och identitet nu är en mer öppen fråga 
för samtliga individer oavsett kön, vilket kan kopplas till resultat i vår studie. Vid förfrågning 
om pojkar och flickor som har sex med många är lösaktiga respektive horor ansåg många att 
detta ej stämde. Detta kan förstås som att ungdomarna ej lägger så mycket värdering i detta 
utan att det är upp till var och en. Enligt Giddens har sexualiteten blivit mer öppen och givits 
mer möjligheter till utveckling av varierande livsstilar. I vår studie har vi funnit att ungdomar 
har en hög acceptans gällande sexuella erfarenheter. Enligt Månsson har den sociala 
könsordningen förändrats över tid och skillnaden mellan könen har i många avseenden 
minskat. Detta kan skönjas i vår studie då nästan alla ungdomar ansåg att flickor har lika stort 
behov av sex som pojkar och att flickor har lika stor rätt att se på pornografi som pojkar. 
Resultaten visar på att flickorna i lika stor utsträckning som pojkarna har rätt till sin sexualitet 
(Månsson, 2000:162).  
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8.9 Vad har ungdomarna för attityd till olika former av sexuell 
stimulans? 
Ungdomarnas acceptans för olika former av sexuell stimulans visar på varierande resultat. 
Flertalet ungdomar hade en lägre acceptans gällande att stimuleras sexuellt av att blotta sig 
och av att använda våld. Detta kan ha att göra med ungdomarnas kognitiva strukturer. Med 
kognitiva strukturer menas individens tankar, visuella föreställningar och dagdrömmar vilket 
innebär att hur ungdomarna uppfattar vissa situationer grundar sig i deras personliga 
värderingar och allmänna föreställningar (Stevens, 1998:23). Dessutom kan detta förstås 
utifrån Foucault som menar att 1800 och 1900 talen varit en introduktör till sexuell 
mångfaldighet. Sexuell mångfaldighet är något som idag också kan skönjas i den allmänna 
debatten om sexualitet. Trots att ungdomarna inte till fullo accepterade alla former av sexuell 
stimulans ansåg ändock mer än hälften av ungdomarna att flera av våra påståenden var något 
de accepterar hos andra. Detta kan även skönjas i samhället i stort där acceptansen för olika 
former av sexuell mångfald har ökat, även om det finns en önskan om att acceptansen ska 
vara större (Foucault, 1976:43ff.).   

8.10 Vad har ungdomarna för attityd till pornografi? 
Många ungdomar anser att pornografi är förnedrande och borde förbjudas. Ungefär en 
tredjedel av ungdomarna har däremot en positiv inställning till pornografi och anser att det är 
upphetsande. 
 
Forsberg menar att det finns ett tydligt samband mellan konsumtion av pornografi och 
experimenterande av sexuella handlingsmönster, bland annat analsex. Hon menar att 
ungdomar sannolikt påverkas och tar intryck av pornografin (Forsberg, 2000:110).  Resultaten 
i vår studie visar att flickorna i stor utsträckning har en negativ inställning till pornografi och 
anser att pornografi är förnedrande och borde förbjudas. Över hälften av pojkarna i vår studie 
har en positiv inställning till pornografi och anser att det är upphetsande. Detta tycks inte ha 
färgat deras bild av sexuell samvaro. Vår uppfattning är att pojkarna i vår studie inte ser 
nedvärderande på flickor eller anser att flickor är i en underordnad position när det gäller 
pornografi. Vi anser att det Forsberg påvisat om samband mellan konsumtion av pornografi 
och sexuellt experimenterande ej är i överensstämmelse med våra resultat då pojkarna som till 
stor del är positiva till pornografi ej tror att analsex och gruppsex är vanligt förekommande 
erfarenheter bland ungdomar. Flickor som däremot är negativa till pornografi tror att analsex 
och gruppsex är mer vanligt förekommande. Det kan i och för sig vara så att flickor har sett 
porrfilm och även tagit intryck av det och att de därmed tror att analsex och gruppsex är 
vanligt bland ungdomar. Vi tror däremot att en möjlig förklaring kan vara att flickorna 
befinner sig i en underordnad position gentemot pojkarna, och att de har en föreställning om 
att detta är något pojkarna vill att de ska ställa upp på (Hydén, 2002:276ff.). 
 
Vår uppfattning utifrån Conells resonemang om skapandet av könet som ett sätt att strukturera 
sociala handlingar, kan kopplas till medias framställning av hur pornografi påverkar unga 
pojkar. Medias framställning har varit att pojkar påverkas negativt av pornografi och att de får 
en skev bild av sexuell samvaro. Vår studie påvisar dock att detta ej tycks vara fallet. 
Pojkarna har inte en föreställning om att analsex och gruppsex är vanligt. Däremot tycks 
samhällets bild av hur pornografi har påverkat pojkar ha färgat flickornas föreställningar 
(Månsson, 2000:161). 
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9. Sammanfattning 
Eftersom vi valt att studera ungdomars attityder till sex och för att kunna besvara våra 
problemformuleringar gjorde vi en omfattande enkät som genererade i ett omfångsrikt 
datamaterial. Vi anser oss ha kunnat besvara våra problemformuleringar utifrån detta material 
och nedan följer en kort sammanfattning av resultaten. 
 
Antalet elever som deltog i studien var 116 varav 62 elever studerar på yrkesförberedande 
program, 47 flickor och 17 pojkar, och 54 elever studerar på studieförberedande program, 37 
flickor och 15 pojkar. Antalet flickor som deltog i studien var 84 och antalet pojkar som 
deltog var 32 vilket innebär att det var en överrepresentation utav flickor. Elevernas ålder 
sträckte sig från 17 - 20 år.  
 
Vilka föreställningar har ungdomarna gällande andra ungdomars sexuella 
erfarenheter? 
Resultaten gällande vad ungdomar tror att andra har för erfarenheter visar att många 
ungdomar tror att det är mycket vanligt eller ganska vanligt att jämnåriga har debuterat, haft 
oralsex, har erfarenhet av att skämmas för att onanera, av att ha tittat på porrfilm och har 
erfarenhet av att onanera. En åtskillnad som fanns mellan pojkar och flickor när det gällde 
andras erfarenheter visar att flickorna i större utsträckning tror att det är vanligt att ungdomar 
skäms för att onanera, har erfarenhet av analsex och gruppsex. Ungefär tre fjärdedelar av 
flickorna tror att det är vanligt att ungdomar skäms för att onanera. 45% av flickorna tror att 
det är vanligt att ungdomar har erfarenhet av analsex medan endast 25% av pojkarna tror 
detta. Även sjutton procent av flickorna tror att det är vanligt att ungdomar har erfarenhet av 
gruppsex medan endast 6% av pojkarna tror detta.   
 
Gällande förekomst av hur vanligt det är att ungdomar tror att andra ungdomar har erfarenhet 
av analsex och gruppsex fanns det även en skillnad mellan gymnasieinriktningarna. Ungefär 
hälften av eleverna i yrkesförberedande program mot en fjärdedel av eleverna på 
studieförberedande program tror att analsex är vanligt förekommande. Dessutom tror 19% av 
eleverna på yrkesförberedande program att gruppsex är vanligt mot endast 7% av eleverna på 
studieförberedande program. 
 
Hur stor grupp av ungdomarna är sexuellt aktiva? 
Andelen ungdomar som debuterat sexuellt var 85 % och den genomsnittliga debutåldern var 
15 år både bland pojkar, flickor, elever i yrkesförberedande program och elever i 
studieförberedande program. Bland dem som ej debuterat önskade majoriteten att de haft 
möjlighet till samlag. 
  
En stor del av ungdomarna har någon gång haft ett stadigvarande förhållande och vid 
tidpunkten för studiens genomförande hade lite drygt hälften ett stadigvarande förhållande. 
 
Hur får ungdomarna information gällande sex? 
På frågan om vilken information om sex och sexualitet som betytt mest för ungdomarna 
skattade de kamrater och partner högst. 80% av ungdomarna ansåg att kamrater betytt mest 
och 70% ansåg att partnern haft stor betydelse. Skillnaden mellan pojkar och flickor står att 
finna i att flickorna placerat föräldrarna på en tredje plats medan pojkarna placerat 
information från tidningar och television på en tredje plats. I denna fråga fanns även en 
skillnad mellan gymnasieinriktningarna där eleverna på yrkesförberedande program placerat 
information från föräldrarna på en tredje plats medan elever på studieförberedande program 
har placerat information från tidningar på en tredje plats. 
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Hur vanligt är det att ungdomarna skyddar sig vid samlag och i så fall hur?  
Vid jämförelse mellan första och senaste samlaget visar resultaten på att skydden mot sexuellt 
överförbara sjukdomar mer än halverats medan skydd mot graviditet har ökat. Vid första 
samlaget använde 65% av ungdomarna skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar för att till 
det senaste samlaget sjunka till 28%. Gällande skydd mot graviditet vid första samlaget var 
det 74% av ungdomarna som skyddade sig medan det vid det senaste samlaget hade stigit till 
83%. 
 
Hur vanligt är det att ungdomarna dricker alkohol i samband med samlag? 
Resultaten visar att det ej är vanligt förekommande att ungdomarna dricker alkohol i samband 
med samlag. Vid det första samlaget hade 29% av ungdomarna druckit alkohol och vid det 
senaste samlaget hade detta antal sjunkit till 13%. Vid det första samlaget var det fler flickor 
som hade druckit alkohol medan det vid det senaste samlaget var fler pojkar som hade druckit 
alkohol i samband med samlag. I de fall ungdomarna druckit alkohol i samband med samlag 
hade även samlagspartnern druckit alkohol. Vid de fall ungdomarna varit nyktra har även 
partnern varit nykter vid samlaget 
 
Hur träffar ungdomarna sina sexualpartners? Är sex alltid förknippat med 
kärlek? 
De flesta ungdomar träffar sina sexualpartners antingen via gemensamma kamrater eller 
skolan.  
 
Gällande ungdomarnas attityd till sex utan förälskelse ansåg 60% av ungdomarna att de kan 
tänka sig detta. Den åtskillnad som fanns under denna fråga var att pojkarna och elever på 
studieförberedande program i större utsträckning kan tänka sig att ha samlag utan att vara 
förälskad. 
 
Vad har ungdomarna för attityder gentemot sex, olika former av sexuell 
stimulans och pornografi? 
Vad gäller ungdomarnas attityder till sex var överensstämmelsen mellan pojkarnas och 
flickornas svar god. Ungdomarna ansåg att pojkar och flickor hade lika stor rätt till sin 
sexualitet och att det var lika mycket bådas ansvar att skydda sig vid samlag. Dessutom var de 
överens om att sex i huvudsak är till för närhet, ömhet och njutning.  
 
Ungdomarnas acceptans till olika former av sexuell stimulans visar på varierande resultat. 
Pojkarna har en lägre acceptans än flickorna gällande sexuell stimulans av samma kön där 53 
% av pojkarna 93 % av flickorna accepterar detta. Att stimuleras av att klä sig som det 
motsatta könet var det 41% av pojkarna och 81% av flickorna som accepterade. Flertalet 
ungdomar hade dessutom en lägre acceptans gällande att stimuleras sexuellt av att blotta sig 
och av att använda våld. Trots att ungdomarna inte till fullo accepterade alla former av sexuell 
stimulans ansåg ändock mer än hälften av ungdomarna att flera av våra påståenden var något 
de accepterar hos andra.  
 
Gällande pornografi visar resultaten att flickorna i stor utsträckning har en negativ inställning 
till pornografi och anser att pornografi borde förbjudas och att det är förnedrande. Över 
hälften av pojkarna däremot har en positiv inställning till pornografi och anser att det är 
upphetsande.  
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En sammanfattande tolkning är att det kognitiva perspektivet väl kan belysa fenomenet 
attityder till sex då den kunskap ungdomar har och den information de får om sex påverkar 
deras föreställningar, uppfattningar och attityder till sex. Det går att finna mönster i resultaten 
som påvisar att ungdomarna strävar efter att skapa mening i sin tillvaro genom att de försöker 
få samma erfarenheter som de tror att deras jämnåriga kamrater har. Ungdomarna tycks 
påverkas av vad de tror att andra har erfarenhet av och försöker skapa mening i denna yttre 
påverkan genom en önskan att själva uppnå samma eller liknande erfarenheter. Detta kan 
även ha en påverkan gällande vilken information om sex som ungdomarna anser vara 
viktigast. Eftersom språket har stor betydelse inom det kognitiva perspektivet kan man förstå 
att ungdomar anser att information från kamrater och partners är viktigt. Kamrater och 
partners befinner sig i samma sociala kontext och använder sig därmed ofta av samma språk 
vilket underlättar för ungdomarna att införliva denna information i sina kognitiva strukturer. 
 
Även när det gäller genusperspektivet kan mönster skönjas som visar på att även detta var ett 
tillämpbart analysverktyg. Det finns både likheter och skillnader mellan könen som kan 
härledas till genusperspektivet och dess tolkningar av förändringar till en större jämlikhet 
mellan könen och att det i vissa fall fortfarande finns gamla cementerade könsmaktstrukturer. 
Tydliga exempel på cementerade könsmaktstrukturer är att flickor i större utsträckning tror att 
det är vanligt att flickor skäms för att onanera. Dessutom kan samma tolkning göras gällande 
skydd mot graviditet där de flesta ungdomar anser att det är bådas ansvar att skydda sig mot 
graviditet, medan det i realiteten tycks vara så att pojkarna till stor del lägger över detta ansvar 
på flickorna. Vidare kan man kanske se att acceptansen och toleransen för sexuell mångfald 
ökar vilket kan ses som en positiv förändring för alla individer i samhället.  

10. Metodkommentarer 
Målsättningen utifrån att vi i tidigare forskning uppmärksammat skillnader mellan elever 
inom gymnasieprogrammen var att även i vår studie undersöka skillnader dem emellan. Det 
har ej funnits så många tydliga skillnader vilket eventuellt kan förstås utifrån att ungdomarna 
går på samma gymnasieskola och därmed till stor del befinner sig i samma sociala kontext 
(Stevens & Wetherell, 1998:386). Dessutom har eleverna på de yrkesförberedande program 
som deltagit i studien övervägande teoretisk undervisning.  
 
För att kunna uppnå mer generaliserbara och representativa resultat hade det i vår studie varit 
önskvärt om vi hade haft en jämnare fördelning mellan pojkar och flickor respektive fler 
elever på yrkesförberedande och studieförberedande program. Vi har i vår studie haft en 
tydlig överrepresentation av flickor vilket försvårat möjligheterna att mäta skillnader mellan 
både kön och gymnasieinriktning.  
 
Det hade kanske varit intressant att förutom att enbart göra en kvantitativ studie även gjort en 
kvalitativ studie eller så hade man kunnat använda sig av fokusgrupper med pojkar respektive 
flickor för att mer djupgående kunna studera deras föreställningar och attityder till sex.  
 
När det gäller frågornas utformning i enkäten kan det ha varit vissa svårigheter då eleverna 
kunnat tolka en del frågor på ett felaktigt sätt och detta kan därmed i vissa fall ha påverkat 
resultaten. Ytterligare en reservation som vi vill påpeka är att tidigare studier har haft andra 
forskningsfrågor, vilket gör att det kan vara svårt att jämföra våra resultat med tidigare studier 
även om vi funnit vissa likheter. 
 
Vi anser trots detta att vi kunnat besvara våra frågeställningar och att vi uppnått vår 
huvudmålsättning, att studera ungdomars attityder till sex. Ungdomarna tyckte att det var ett 
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intressant ämne och de var väldigt noggranna när de fyllde i enkäten. Vi gjorde en 
pilotundersökning där enkäten fungerade bra vilket den även gjorde vid 
undersökningstillfället. Trots enkätens omfattning var det ett litet internt bortfall vilket kan 
tyda på en god enkät med valida frågor. 

11. Förslag till fortsatt forskning 
När vi tagit del av tidigare forskning för vårt eget projekt har vi uppmärksammat att det finns 
få studier gällande pojkar. Det finns mycket forskning kring flickor gällande tidig 
samlagsdebut med eventuella konsekvenser och sexuellt överförbara sjukdomar, något som 
också borde studeras gällande pojkar. Det låga antalet pojkar i vår studie gör att vi endast till 
en viss del kunnat fylla luckor i denna kunskap.  
 
Eftersom tidigare forskning påvisat skillnader mellan elever på yrkesförberedande respektive 
studieförberedande program skulle det vara intressant att mera omfattande och genomgående 
studera detta. Eftersom vi ej funnit några belägg för att det skulle vara så stora skillnader 
mellan gymnasieinriktningarna skulle det vara intressant att undersöka om det fortfarande 
förhåller sig på detta vis. Vidare vore det intressant att analysera våra resultat utifrån ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv. 
 
Vidare vore det vara intressant att studera attityder till sex med hänsyn till etnisk bakgrund för 
att undersöka om det fortfarande är så att ars erotica existerar i asiatiska länder och scientia 
sexualis fortfarande existerar i västerländska samhällen.  
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Bilagor 
             Bilaga 1 
Hej, 
 
Vi är två socionomstuderande från Stockholms Universitet som skriver en C-uppsats om 
ungdomars attityder till sex. Därför vill vi göra en enkätstudie hos er. Det kommer att vara 
ungefär 150 elever som fyller i denna enkät och vi vore tacksamma om ni ville deltaga. 
Svaren kommer att behandlas anonymt och det är bara vi två som kommer att titta på svaren i 
enkäten. Resultaten kommer sedan att sammanställas i en uppsats.  
 
Syftet med denna studie är att öka kunskapen om och förståelsen kring vilken attityd 
ungdomar har till sex. På så vis har vi vuxna en möjlighet att närma oss och förstå hur 
villkoren kring sexualiteten ser ut för ungdomar idag. Det kan hjälpa oss att möta ungdomar 
då det gäller frågor kring sex och det kan hjälpa skolor att se vilken information de behöver ge 
ungdomar vid sex och samlevnadsundervisning.  
 
Vi har uppmärksammat att det finns forskning gällande vuxnas attityder till sex men inte så 
mycket om ungdomar. Fördelen med att ni fyller i denna studie är att vi får en bild av hur ni 
tänker kring sex. 
 
Det är frivilligt för er att delta, men om ni väljer att fylla i enkäten vore vi tacksamma om ni 
försöker svara på så många frågor som möjligt. Skulle det däremot vara så att ni tycker att 
någon fråga är för känslig att svara på kan ni i så fall hoppa över den frågan. Skulle det visa 
sig att ni tycker att hela studien är för känslig så kan ni avbryta.  
 
Det finns några få frågor om era egna erfarenheter om sex men frågorna handlar till största 
delen om era tankar och attityder till sex.  
 
Uppsatsen är en offentlig publikation och den kommer att kunna hämtas på Internet. Vi 
kommer även att skicka ett exemplar till er skola.  
 
Med vänlig hälsning  
 
Anna Lydig och Ulrika Olofsson, Socialhögskolan. Stockholms Universitet. 
 
 
Direktiv till den som delar ut enkäten. 
 
Om det finns möjlighet var vänlig se till att eleverna särar på bänkarna. Dessutom önskar vi 
att de inte diskuterar svaren med varandra under studiens gång utan att alla elever ska fylla i 
sin egen enkät. Givetvis får de ställa frågor. 
 
Har delat på bänkarna:            JA________                  NEJ_____ 
 
Totalt antal elever i klassen:    Pojkar____ Flickor____ 
 
Antal frånvarande:                   Pojkar____ Flickor____ 
 
Antal som valt att ej delta:       Pojkar____ Flickor____ 
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             Bilaga 2 
 
Information till dig som skall besvara enkäten 
 
Vi är två socionomstudenter som skall skriva en C-uppsats. Vi har intresserat oss för vilken 
attityd ungdomar har då det gäller sex. Vilken typ av samhällsinformation är viktigast? Måste 
man vara kär för att ha sex? Är ungdomar idag oroliga för sexuellt överförbara 
könssjukdomar? Detta är några av de frågor vi vill ha svar på.  Vi har valt att göra en studie 
om ungdomars attityder till sex i form av en enkätstudie. Vi hoppas att du vill delta i vår 
undersökning, men det är naturligtvis frivilligt. 
 
 
Om du nu väljer att delta är det viktigt för undersökningens kvalité, att alla frågor besvaras. 
Därför är det angeläget att just du försöker svara så fullständigt som möjligt. 
 
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt/anonymt. Vilket innebär att 
vi ej vet vilken kille eller tjej som svarat på enkäterna. 
 
 
Tack för att du medverkar 
 
 
Om du tycker att det skulle vara intressant och spännande att sedan läsa studien så kommer ett 
exemplar att skickas till er skola i slutet av januari 2006. 
 
 
 
 
Anna Lydig och Ulrika Olofsson, socionomstuderande vid Stockholms universitet. 
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1. Hur gammal är du? år 
 
 
2. Är du kille eller tjej?    1 Kille  2 Tjej 
 
 
3. Jag läser på gymnasiet  1 Yrkesförberedande   2 Studieförberedande 
 
 
4. Har du nu ett stadigvarande förhållande?  1 Ja 2 Nej 3 Tveksam 
 
  
5. Har du någon gång haft ett stadigvarande förhållande? 1 Ja  2 Nej 3 Tveksam 
 
 
6. Är de människor du umgås med på fritiden huvudsakligen yngre eller äldre än du? 
 
  1 De flesta är yngre   2 De flesta är ungefär jämnåriga med mig 
 
  3 De flesta är äldre än mig   4 Är mest ensam/saknar umgänge   5 Tveksam/vet ej 
 
  6 Har lika många äldre som yngre i mitt umgänge  

 
 

7. Har du tillgång till kabel- tv eller satellit-tv hemma? 
 
   1 Ja  2 Nej   
 
 
8. Har du tillgång till Internet hemma? 
 
   1 Ja  2 Nej   
 
 
Nu följer några påståenden om sexualitet. Meningen är att du skall ange om det stämmer 
med din åsikt. Det gör du genom att för varje påstående kryssa för det alternativ som 
passar bäst för dig. Svara vad du själv tycker inte vad du tror att andra tycker. 
 

Stämmer    Stämmer        Stämmer                Stämmer 
                                                                  precis       ganska bra      knappast                 inte alls 
 

9. Sexualiteten är huvudsakligen till för  
 att göra barn   1    2   3       4  
 
10.Sexualiteten är till för att människor 1    2   3       4  
skall känna närhet och ömhet. 

 
 

 50



Stämmer    Stämmer        Stämmer                Stämmer 
                                                                  precis       ganska bra      knappast                 inte alls 

 
11. Sexualiteten är huvudsakligen till för      
att ge njutning   1    2   3       4  

 
12. Ungdomar i er ålder har inga                    
sexuella behov   1    2   3       4  

 
13. Ungdomar i er ålder har sexuella  
behov men måste behärska dem 1    2   3       4  
 
14.Ungdomar i er ålder har sexuella behov  

      som ni kan tillfredställa om ni vill 1    2   3       4  
 

15. Att vara sexuellt otrogen  1    2   3       4  
   är alltid fel  
 
  16. Pornografi    1    2   3       4  
  borde förbjudas 
 
  17. Det borde vara förbjudet 
 att sälja sin kropp sexuellt.  1    2   3       4  
   
 18.Tjejer borde ta sexuella 
 initiativ lika ofta som killar.     1    2   3       4   
 
19. Pornografi är 
upphetsande.   1    2   3       4  

 
20.Det är synd om killar 
som haft få sexpartners.  1    2   3       4  
 
21. Man ska alltid vara trogen                    
mot sin partner.   1    2   3       4  
 
22. Det är rätt att det är  
 förbjudet att köpa  
sexuella tjänster.      1    2   3       4  
 
23. Tjejer har lika stor rätt 
att titta på porr som killar 
har.    1    2   3       4  
 
24. Pornografi     
är förnedrande.                                             1    2   3       4  
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Stämmer   Stämmer              Stämmer           Stämmer 
    precis        ganska bra           knappast            inte alls 
 
 
25. Det är fel om en tjej har 
samlag utan att vara kär.  1    2   3       4  
 
26. Det är fel om en kille har  
samlag utan att vara kär.  1    2   3       4   
 
27. Tjejer har lika stort 
behov av sex som killar  1    2   3       4   
 
28. Tjejer tycker att det är 
viktigare med förspel  än  
vad killar tycker   1    2   3       4  
 
29. Sex för en natt (one – night 
stand) får man ha om man  
vill.    1    2   3       4   
 
30. Tjejer som onanerar  
är äckliga.   1    2   3       4  
 
31. Killar som haft samlag 
med många är lösaktiga.  1    2   3       4  
 
32. Tjejer som haft samlag 
med många är horor.  1    2   3       4   
 
33. Man skall vara gift innan 
man har samlag.   1    2   3       4   
 
34. Det är lika mycket killens 
som tjejens ansvar att man 
skyddar sig vid samlag.  1    2   3       4  
 
 
35. Hur vill du beskriva förhållandet till sexualitet i ditt barndomshem? 

 
1 Mycket negativt  2 Ganska negativt 
 
3 Neutralt   4 Ganska positivt 
 
5 Mycket positivt  6 Obefintlig 
  
7 Tveksam, vet ej 
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Här följer beskrivningar på ett antal sexuella handlingar och tänkta situationer. Vi vill för 
varje handling veta om du tycker den bör straffbeläggas eller inte. Det är din personliga 
åsikt om vad som bör stå i lagen vi frågar efter, inte vad du tror står i lagen. 
 
36. En främmande man tar med en 4-årig flicka ned i en källare och vidrör henne mellan 
benen. Bör detta betraktas som en kriminell handling? 
 
 1 Ja 2 Nej 
 
37. En man ringer upp en obekant kvinna och säger ”snuskiga” saker till henne. Bör detta 
betraktas som en kriminell handling?´ 
 
1 Ja 2 Nej 
 
38. En 28-årig man har samlag med en 14-årig flicka. De är förälskade i varandra. 
Bör detta betraktas som en kriminell handling? 
 
1 Ja 2 Nej 
 
39. En man genomför samlag med en kvinna som först tillåtit närgången petting/hångel 
men ångrat sig. Bör detta betraktas som en kriminell handling? 
 
1 Ja 2 Nej 
 
40. En man tar betalt för sexuell samvaro med en kvinna. Bör mannens handling betraktas 
som kriminell? 
 
1 Ja 2 Nej 
 
41. En kvinna tar betalt för sexuell samvaro med en man. Bör kvinnans handling betraktas 
som kriminell? 
 
 1 Ja 2 Nej 
 
Människors sexualitet kan se ganska olika ut, och stimuleras av olika företeelser. Nedan 
följer beskrivningar av ett antal möjligen sexuellt stimulerande företeelser. 
  
Vi vill för var och en av dem veta vad du tycker: Är det något du kan tänka dig själv, något 
du inte kan tänka dig själv men accepterar hos andra- till exempel din partner, eller något 
som du finner helt oacceptabelt? 
 
42. Att bli sexuellt stimulerad av föremål som skor eller underkläder 
 
1 Kan tänka mig detta själv 
2 Kan inte tänka mig detta själv, men skulle acceptera det hos min partner 
3 Kan inte tänka mig detta själv och kan inte acceptera det hos min partner, men accepterar att 
andra fungerar så 
4 Oacceptabelt 
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43. Att bli sexuellt stimulerad av personer av samma kön 
 
1 Kan tänka mig detta själv   
2 Kan inte tänka mig detta själv, men skulle acceptera det hos min partner 
3 Kan inte tänka mig detta själv och kan inte acceptera det hos min partner, men accepterar att 
andra fungerar så 
4 Oacceptabelt 
 
44. Att bli sexuellt stimulerad av rituella lekar innebärande dominans och underkastelse 
 
1 Kan tänka mig detta själv   
2 Kan inte tänka mig detta själv, men skulle acceptera det hos min partner 
3 Kan inte tänka mig detta själv och kan inte acceptera det hos min partner, men accepterar att 
andra fungerar så 
4 Oacceptabelt 
 
45.  Att bli sexuellt stimulerad av att klä sig som det motsatta könet 
 
1 Kan tänka mig detta själv   
2 Kan inte tänka mig detta själv, men skulle acceptera det hos min partner 
3 Kan inte tänka mig detta själv och kan inte acceptera det hos min partner, men accepterar att 
andra fungerar så 
4 Oacceptabelt 
 
46. Att bli sexuellt stimulerad av att blotta sig 
 
1 Kan tänka mig detta själv   
2 Kan inte tänka mig detta själv, men skulle acceptera det hos min partner 
3 Kan inte tänka mig detta själv och kan inte acceptera det hos min partner, men accepterar att 
andra fungerar så 
4 Oacceptabelt 
 
47. Att bli sexuellt stimulerad av att använda smärta 
 
1 Kan tänka mig detta själv   
2 Kan inte tänka mig detta själv, men skulle acceptera det hos min partner 
3 Kan inte tänka mig detta själv och kan inte acceptera det hos min partner, men accepterar att 
andra fungerar så 
4 Oacceptabelt 
 
48. Att bli sexuellt stimulerad av att titta/spionera på vad andra gör sexuellt 
 
1 Kan tänka mig detta själv   
2 Kan inte tänka mig detta själv, men skulle acceptera det hos min partner 
3 Kan inte tänka mig detta själv och kan inte acceptera det hos min partner, men accepterar att 
andra fungerar så 
4 Oacceptabelt 
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49. Att bli sexuellt stimulerad av att använda våld 
 
1 Kan tänka mig detta själv   
2 Kan inte tänka mig detta själv, men skulle acceptera det hos min partner 
3 Kan inte tänka mig detta själv och kan inte acceptera det hos min partner, men accepterar att 
andra fungerar så 
4 Oacceptabelt 
 
50. Vad är din inställning till porr? 
 
1 Mycket positiv 2 Positiv  3 Ganska positiv 
 
4 Ganska negativ 5  Mycket negativ 

           
 
Nu följer några frågor om vad du tror att andra i din ålder haft för sexuella erfarenheter 
och tankar. 
 
Hur vanligt tror du att det är att ungdomar i din ålder: 

 
Mycket  Ganska     Ganska             Mycket  
vanligt  vanligt      ovanligt            ovanligt

   
51. Har haft samlag  1  2  3  4  
 
52.Onanerar regelbundet  1  2  3  4  
 
53. Har tittat på porrfilm  1  2  3  4  
 
54. Har haft könssjukdomar  1  2  3  4  
 
55. Har haft sex bara för en natt 1  2  3  4  
 
56. Skäms för att onanera  1  2  3  4  
 
57. Har haft munsex (oralsex)  1  2  3  4  
 
58. Har haft analsex  1  2  3  4  
 
59. Har haft gruppsex  1  2  3  4  
 
60. Har fantiserat om att ha sex med  
någon av samma kön  1  2  3  4  
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61. Har du någon gång känt behov av att tala med någon eller få råd eller hjälp med något 
som rör din egen sexualitet?  
 
1 Ja  2 Nej 
 
62. Har du någon gång skrivit till en tidnings rådgivningsspalt för att få råd eller hjälp med 
något som rör din sexualitet? 
 
1 Ja  2 Nej 
 
63. Har du någon gång ringt till en automatisk telefonrådgivning med 071-nummer för att 
få råd eller hjälp med något som rör din sexualitet? 
 
1 Ja  2 Nej 
 
Har du någon gång vänt dig direkt till en expert för att få råd eller hjälp med något som rör 
ditt sexliv? 
 

                         Nej           Ja, men inte                   Ja, senaste 
   senaste 12                     12 månaderna 
   månaderna                              

 
 

64. Allmänpraktiserande läkare,       1    2       3  
husläkare, distriktsläkare  
 
65. Gynekolog                    1    2       3  
 
66. Urolog        1    2       3  
 
67. Psykiatriker        1    2       3  
 
68. Annan läkare       1    2       3  
 
69. Kurator, psykolog,  
psykoterapeut        1    2       3  
  
70. Barnmorska        1    2       3  
 
71. Präst, pastor annan  
religiös rådgivare        1    2       3  
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72. Har du någon gång vänt dig till någon frivilligorganisation med anledning av något som 
rör ditt sexliv? ANVÄND SÅ MÅNGA KRYSS DU BEHÖVER! 
 
1 Nej 2 Ja till kvinnojour 3 Ja till RFSU 4 Ja till RFSL 
 
5 Ja, till annan organisation. Vilken?    
 
73. Har du någon gång pratat med någon för att få råd och hjälp med något som rör din 
sexualitet? ANVÄND SÅ MÅNGA KRYSS DU BEHÖVER! 
 
1 Nej  2 Ja, partner 3 Ja, vän  4 Ja, väninna 
 
5 Ja, föräldrar 6 Ja, syskon 7 Ja, arbetskamrat 8 Ja, annan 

 
74. Vem anser du har betytt mest för din inställning till sexualitet? 

 
1 Mamma   2 Pappa 
 
3 Annan vuxen under min barndom/ungdom 
  
4 Vän i barndom eller ungdom 
 
5 Vän i vuxen ålder  6  Tidigare sexualpartner 
  
7 Nuvarande sexualpartner  8 Annan 
 
9 Tveksam, vet ej 
 
 
75. Vilken information om sex och sexualitet har betytt mest för dig? Rangordna från 1-9 
där 1 är det du i första hand prioriterar och 9 det som har lägsta prioritet. 

 
Skolundervisning   
 
Skolsköterska   
 
Kompisar   
 
Tv    
 
Föräldrar    
 

      Internet    
 
Porrfilm    
 
Tidningar   
 
Partner    
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76. Har du haft samlag? 1 Nej 2 Ja 
 
76a. Om Ja vid vilken ålder debuterade du?  år 
 
77. Om du inte haft samlag: Har du velat ha samlag (Hoppa över den här frågan om du haft 
samlag) 
 
1 Ja 2 Nej 
 
78. Kan du tänka dig att ha samlag med någon utan att vara förälskad? 
 
1 Ja 2 Nej 3 Tveksam/vet ej 
 
79. Har du någon gång talat med en partner om hur ni skulle kunna förbättra ert sexuella 
samliv? 
 
1 Nej, aldrig 2 Ja, men inte under de senaste 12 månaderna 
  
3 Ja, under de senaste 12 månaderna 
 
80. Har du, eller har du tidigare haft någon av följande sjukdomar eller infektioner? 
 
 

Nej             Ja, men inte                    Ja, senaste 
                   senaste 12                      12 månaderna 

                          månaderna                              
a. Gonorré   1  2      3  
 
b. Syfilis   1  2      3  
 
c. Klamydia   1  2      3  
 
d. Herpes i könsorganen  1  2      3  
 
e. Kondylom (könsvårtor)  1  2      3  
 
f. Annan sexuellt överförd smitta 1  2      3  
 
 
Om NEJ på samtliga alternativ gå till fråga 81. 
Om JA på något av alternativen:  
 
80g. Hur gammal var du första gången du hade sexuellt överförd infektion? 
 
   år 
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80h. Hur gammal var du senast du hade sexuellt överförd infektion? 
 
   år 
 
80i. Av vem tror du att du blev smittad senast du hade sexuellt överförd infektion? 
 
1 Stadigvarande partner  2 Vän, arbets- eller studiekamrat 
  
3 Svensk semesterbekant  4 Utländsk semesterbekant 
 
5 Prostitutionskontakt i Sverige 6 Prostitutionskontakt i annat land än Sverige 
 
7 Annan tillfällig partner  8 Annan ej tillfällig partner 
 
81. Använde ni vid ditt första samlag något medel med tanke på att undvika sexuellt 
överförbar smitta? 
 
1 Nej    2 Ja, kondom 
 
3 Ja. Annat. Ange vad    
 
4 Vet ej    5 Har ej haft samlag 
 
82. Använde ni vid ditt senaste samlag något medel med tanke på att undvika sexuellt 
överförbar smitta 
 
1 Nej    2 Ja, kondom 
 
3 Ja. Annat. Ange vad    
 
4 Vet ej    5 Har ej haft samlag 
 
83. Hade du druckit alkohol i samband med ditt första samlag? 
 
1 Nej 2 Ja, men var ej berusad  3 Ja, var något berusad 
 
4 Ja, var mycket berusad   5 Har ej haft samlag 

 
84. Hade din partner druckit alkohol i samband med ert första samlag? 
 
1 Nej 2 Ja, men var ej berusad  3 Ja, var något berusad 
 
4 Ja, var mycket berusad   5 Har ej haft samlag 
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85. Använde ni vid ert första samlag något medel för att undvika graviditet? 
 
1 Nej    2 Ja, kondom 
 
3 Ja, p-piller, p,stav eller liknade  4 Ja, spiral 
 
5 Ja, pessar    6 Ja, skum, kräm, vagitorier, p-kudde 
 
7 Vet ej    8 Har ej haft samlag 
 
85b. Om Nej: Använde ni någon annan teknik för att minska risken för graviditet? 
 
1 Nej    2 Ja, avbrutet samlag 
 
3 Ja, säkra perioder   4 Ja, sköljningar 
 
5 Ja, annat    6  Har ej haft samlag 

 
86. Hur träffade du din första samlagspartner? 
 
1 Genom gemensamma kompisar  2 Genom skolan/utbildningen 
 
3 Genom arbetet   4 Genom förening eller hobby 
 
5 På restaurang/bar/dansställe  6 Genom kontaktannons 
 
7 Prostitutionskontakt   8 Via Internet 
 
9 Annat sätt    10 Har ej haft samlag 

 
87. Var ditt första samlag något du hade beslutat dig för eller var det något som bara 
hände? 
 
1 Första samlaget var planerat  2 Första samlaget var inte planerat 
3 Har ej haft samlag 

 
88. Hade du druckit alkohol i samband med ditt senaste samlag? 
 
1 Nej 2 Ja, men var ej berusad  3 Ja, var något berusad 
 
4 Ja, var mycket berusad   5 Har ej haft samlag 

 
 
89. Hade din partner druckit alkohol i samband med ert senaste samlag? 
 
1 Nej 2 Ja, men var ej berusad  3 Ja, var något berusad 
 
4 Ja, var mycket berusad   5 Har ej haft samlag 
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90. Använde ni vid ert senaste samlag något medel för att undvika graviditet? 
 
1 Nej    2 Ja, kondom 
 
3 Ja, p-piller, p,stav eller liknande  4 Ja, spiral 
 
5 Ja, pessar    6 Ja, skum, kräm, vagitorier, p-kudde 
 
7 Vet ej    8 Har ej haft samlag 
 
90b. Om Nej: Använde ni någon annan teknik för att minska risken för graviditet? 
 
1 Nej    2 Ja, avbrutet samlag 
 
3 Ja, säkra perioder   4 Ja, sköljningar 
 
5 Ja, annat    6  Har ej haft samlag 

 
91. Hur träffade du din senaste samlagspartner? 
 
1 Genom gemensamma kompisar  2 Genom skolan/utbildningen 
 
3 Genom arbetet   4 Genom förening eller hobby 
 
5 På restaurang/bar/dansställe  6 Genom kontaktannons 
 
7 Prostitutionskontakt   8 Via Internet 
 
9 Annat sätt    10 Har ej haft samlag 

 
92. Var ditt senaste samlag något du hade beslutat dig för eller var det något som bara 
hände? 
 
1 Senaste samlaget var planerat  2 Senaste samlaget var inte planerat 
3 Har ej haft samlag 
 
93. Har det hänt att du någon gång känt dig tvungen att ställa upp på samlag fast du 
egentligen inte ville? 
 
1 Ja en gång    2 Ja fler än en gång 
 
3 Ja fler än fem gånger   4 Nej, det har aldrig hänt 
 
5 Har aldrig haft samlag 
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Resultat som ej presenterats i uppsatsen. 
 
Tabell 16. Attityder till att köpa och sälja sexuella tjänster. Andel (%) som instämmer i att det 
bör vara förbjudet att sälja respektive köpa sexuella tjänster efter kön och 
gymnasieinriktning. 
 
Påståenden Totalt Pojkar Flickor Studieförb. Yrkesförb. 
Antal 116 32 84 54 62 
 % % % % % 
Det bör vara förbjud. 
att sälja sin kropp 

 
84 

 
66 

 
95 

 
83 

 
85 

Det är rätt att det är 
förbjudet att köpa sex 

 
86 

 
72 

 
92 

 
91 

 
82 

En man tar betalt för 
sexuell samvaro med 
en kvinna. Bör 
mannens handling 
betraktas som  
kriminell? 

 
 
 
 
 

75 

 
 
 
 
 

47 

 
 
 
 
 

86 

 
 
 
 
 

81 

 
 
 
 
 

69 
En kvinna tar betalt 
för sexuell samvaro 
med en man. Bör 
kvinnans handling 
betraktas som 
kriminell? 

 
 
 
 
 

72 

 
 
 
 
 

44 

 
 
 
 
 

83 

 
 
 
 
 

80 

 
 
 
 
 

66 
 
Kommentar: Med instämmer menar vi de som svarat stämmer precis och stämmer ganska 
bra på de två första påståendena och svarat ja på de sista två påståendena. 
 
Tabell 17. Andel (%) som svarat ja på följande frågor efter kön och gymnasieinriktning. 
 
Fråga Totalt Pojkar Flickor Studieförb. Yrkesförb. 
Antal 116 32 84 54 62 
 % % % % % 
Tillgång till 
kabel-tv el. 
satellit-tv 

 
 

77 

 
 

84 

 
 

74 

 
 

76 

 
 

75 
Tillgång till 
Internet 

 
96 

 
97 

 
95 

 
100 

 
92 

Fråga 36 99 100 100 100 100 
Fråga 37 87 97 87 85 93 
Fråga 38 52 57 53 60 48 
Fråga 39 72 73 75 83 67 
Fråga 61 37 19 44 43 33 
Fråga 62 3 0 5 4 3 
Fråga 63 1 0 1 2 0 
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Tabell 18. Andel (%) som instämmer i följande påståenden efter kön och gymnasieinriktning. 
 
Påstående      Totalt Pojkar Flickor Studieförb Yrkesförb. 
Antal 116 32 84 54 62 

 % % % % % 
Fråga 9 20 22 19 17 23 
Fråga 12 4 0 5 4 3 
Fråga 13 51 55 49 45 56 
Fråga 20 11 33 2 8 13 
 
Kommentar: Med instämmer menar vi de som svarat stämmer precis och stämmer ganska 
bra. 
 
Tabell 19. Andel (%) som beskrivit förhållandet till sexualitet i sitt barndomshem efter kön 
och gymnasieinriktning. 
 
Fråga 35  Totalt Pojkar Flickor Studieförb. Yrkesförb. 
Antal 116 32 84 54 62 

 % % % % % 
Ganska 
negativt 

 
2 

 
0 

 
2 

 
2 

 
2 

Neutralt 44 52 43 47 44 
Ganska 
positivt 

 
16 

 
28 

 
13 

 
19 

 
15 

Mycket 
positivt 

 
7 

 
7 

 
7 

 
8 

 
7 

Obefintlig 6 7 6 8 5 
Tveksam, 
vet ej 

 
22 

 
7 

 
28 

 
17 

 
27 

 
Tabell 20. Andel (%) som besvarat följande frågor efter kön och gymnasieinriktning. 
 
Fråga Totalt Pojkar Flickor Studieförb. Yrkesförb. 
Antal 116 32 84 54 62 

 % % % % % 
Fråga 64,ja 15 6 14 7 16 
Fråga 64,nej 86 91 71 81 73 
Fråga 65,ja 44 3 57 39 45 
Fråga 65,nej 56 94 37 59 47 
Fråga 66,ja 1 0 1 0 2 
Fråga 66,nej 99 97 86 89 89 
Fråga 67,ja 5 3 5 4 5 
Fråga 67,nej 95 94 82 85 85 
Fråga 68,ja 11 6 11 6 13 
Fråga 68,nej 89 91 76 83 77 
Fråga 69,ja 14 6 15 9 16 
Fråga 69,nej 86 91 73 79 76 
Fråga 70,ja 28 3 35 20 31 
Fråga 70,nej 72 94 57 72 63 
Fråga 71,ja 3 3 2 2 3 
Fråga 71,nej 97 94 85 87 87 
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Tabell 21. Andel (%) som besvarat följande frågor efter kön och gymnasieinriktning. 
 
Fråga Totalt Pojkar Flickor Studieförb. Yrkesförb.
Antal 116 32 84 54 62 

 % % % % % 
Fråga 72,nej 93 94 93 93 94 
Fråga 72, 
kvinnojour 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
2 

Fråga 72,RFSU 2 0 2 2 2 
Fråga 72,NUM 3 3 4 6 2 
Fråga 73,nej 33 59 23 31 34 
Fråga 73, 
partner 

 
42 

 
28 

 
48 

 
44 

 
41 

Fråga 73,vän 35 28 37 30 39 
Fråga 73, 
väninna 

 
35 

 
9 

 
44 

 
37 

 
32 

Fråga 73, 
föräldrar 

 
12 

 
0 

 
17 

 
11 

 
13 

Fråga 73, 
syskon 

 
14 

 
6 

 
17 

 
19 

 
10 

Fråga 
73,arbetskamrat 

 
2 

 
0 

 
2 

 
4 

 
0 

Fråga 73,annan 6 3 71 9 3 
 
Tabell 22. Andel (%) som besvarat vem som betytt mest för deras inställning till sexualitet 
efter kön och gymnasieinriktning. 
 
Inställningar Totalt Pojkar Flickor Studieförb. Yrkesförb.
Antal 116 32 84 54 62 

 % % % % % 
Mamma 10 6 11 7 11 
Pappa 5 13 24 2 8 
Vän i barndom 16 13 18 11 21 
Vän i vuxen 
ålder 

 
3 

 
6 

 
1 

 
4 

 
2 

Tidigare 
sexualpartner 

 
11 

 
6 

 
13 

 
11 

 
11 

Nuvarande 
sexualpartner 

 
19 

 
6 

 
24 

 
20 

 
18 

Annan 6 3 10 9 3 
Tveksam, vet 
ej 

 
24 

 
34 

 
5 

 
30 

 
19 

Föräldrar 4 41 6 4 5 
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Tabell 23. Andel (%) som haft respektive könssjukdom och vem de blivit smittade av efter kön 
och gymnasieinriktning. 
 
Fråga Totalt Pojkar Flickor Studieförb. Yrkesförb.
Antal 98 27 71 54 62 
 % % % % % 
Fråga 
80g,15år 

 
2 

 
0 

 
2 

 
0 

 
3 

Fråga 
80g,16år 

 
3 

 
3 

 
2 

 
2 

 
3 

Fråga 
80g,17år 

 
3 

 
0 

 
4 

 
2 

 
3 

Fråga 
80g,18år 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
2 

Fråga 
80g,19år 

 
1 

 
0 

 
1 

 
2 

 
0 

Fråga 
80g,20år 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
2 

Fråga 
80h,15år 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
2 

Fråga 
80h,16år 

 
3 

 
3 

 
2 

 
0 

 
5 

Fråga 
80h,17år 

 
3 

 
0 

 
4 

 
2 

 
2 

Fråga 
80h,18år 

 
2 

 
0 

 
2 

 
0 

 
3 

Fråga 
80h,19år 

 
1 

 
0 

 
1 

 
2 

 
0 

Fråga 
80h,20år 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
2 

Fråga 
80i,partner 

 
6 

 
0 

 
8 

 
2 

 
10 

Fråga 80i, 
Vän 

 
3 

 
3 

 
2 

 
2 

 
3 

Fråga 
80i,tillfällig 
partner 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

1 

 
 
2 

 
 

0 
 
Tabell 24. Andel (%) som besvarat om första respektive senaste samlaget var planerat eller ej 
efter kön respektive gymnasieinriktning. 
 
Fråga Totalt Pojkar Flickor Studieförb. Yrkesförb.
Antal 98 27 71 45 53 

 % % % % % 
Fråga 87 
Planerat 

 
24 

 
23 

 
25 

 
24 

 
25 

Fråga 87 
Ej planerat 

 
62 

 
65 

 
61 

 
59 

 
64 

Fråga 92 
Planerat 

 
35 

 
32 

 
37 

 
36 

 
36 

Fråga 92 
Ej planerat 

 
49 

 
55 

 
48 

 
47 

 
53 
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Bilaga 4 
 

Samhällsinformation: innefattar det som presenteras i olika media t.ex. rapporter och sex- 
samlevnadsundervisning i skolan.  
 
Diskurs: ”Diskurs innebär en regelstyrd framställning av utsagor, begrepp, teser och teorier 
som sammantagna utgör en kedja av artikulerade föreställningar om någonting” (Bogren, 
2001:13). 
 
Informationskravet: innebär att forskaren ska informera respondenterna om undersökningens 
syfte och respondenternas uppgift i projektet. Dessutom ska forskaren informera om att 
deltagandet är frivilligt och att respondenterna har rätt att avbryta sin medverkan 
(Humanistisk-Samhällsvetenskaplig forskning, 1990:7). 
 
Konfidentialitetskravet: innebär att respondenterna ska informeras om att de ges största 
möjliga konfidentialitet och att uppgifterna ska bevaras på ett sådant sätt att obehöriga ej kan 
ta del av dem (Humanistisk-Samhällsvetenskaplig forskning, 1990:12). 
 
Nyttjandekravet: innebär att insamlade uppgifter endast får användas för forskningens 
ändamål (Humanistisk-Samhällsvetenskaplig forskning, 1990:14). 
 
Samtyckeskravet: innebär att respondenterna i undersökningen ska själva ha rätt att bestämma 
över sin medverkan (är respondenterna under 15 år ska samtycke inhämtas från 
vårdnadshavarna) (Humanistisk-Samhällsvetenskaplig forskning, 1990:9). 
 
Affektiv individualism: innefattar den plastiska sexualiteten vilket innebär då sexualiteten är 
skild från fortplantning och intimitetens omvandling vilket innefattar den romantiska kärleken 
där individer i större utsträckning mer medvetet började välja sin partner utifrån olika 
egenskaper (Giddens, 1982:95f.). 
 
Förtryckshypotesen: innebär att sex är något skamligt och att individen är hämmad att 
diskutera sin sexualitet (Foucault, 1976:43). 
 
Reflexiva identitetsprojektet: handlar om att det inte finns någon självklar moral. Då detta 
tillämpas på sexualitet innebär det att sexuell livsstil och identitet är en helt öppen fråga för 
varje individ, oavsett kön (Månsson, 2000:162). 
 
Ackommodation: Förmåga att lägga till nya erfarenheter och förändra våra kognitiva scheman 
och därmed även vårt beteende (Schultz Larsen, 1996:111). 
 
Assimilation: Ta till sig nya intryck och integrera med tidigare erfarenheter och våra kognitiva 
scheman (Schultz Larsen, 1996:111). 
 
Kognitiva scheman: Mentala strukturer hos individen baserade på erfarenhet och intryck 
(Schultz Larsen, 1996:107). 
 
Biologiskt kön:  är det kön vi föds med (Hydén, 2002:276). 
 
Genus: har sitt ursprung i latinets gen-ere, vilket betyder slag, sort, släkte och kön. Begreppet 
genus hjälper individer att se hur människor formas och formar sig till man och kvinna 
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(Hirdman, 2001:11).  Det kan förstås som det sociala kön som vi införlivar i våra 
personligheter. Med genus menar vi man/kvinna, pojke/flicka och den interaktion som uppstår 
dem emellan och maktstrukturer såsom över och underordning. 
 
Socialt kön: är det kön som konstrueras/förvärvas i vår sociala kontext (Hydén, 2002:276). 

 
Kärleksmoral: ”Kärlek och sex hör samman. Det är kärleken som legitimerar sex och samlag. 
Inställningen kan kallas för kärleksmoral.(Forsberg, 2000:12f.). 
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