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Förord 

Jag vill tacka min handledare Lisa Skogens på Socialhögskolan i Stockholm för alla goda råd 

och för den positiva feedback jag fått under arbetets gång. Du har gett mig det självförtroende 

jag behövde för att genomföra min studie! 

Jag vill också tacka lärarna på skolan där jag hämtade mina respondenter. Stort tack till Kajsa 

Nyborg för all hjälp med det praktiska på plats och för din positiva attityd! 

Jag vill ge ett stort och varmt tack till de tio tjejer som valde att medverka i mina två 

fokusgruppsintervjuer och som kom med så många bra och tänkvärda resonemang och med en 

god vilja att bidra till min studie. Utan er hade det inte blivit mycket skrivet! 
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Abstract 

The purpose of this thesis is to find out how young girls reason about norms and attitudes 

towards female sexuality. Through a qualitative research approach ten girls in grade 9 has 

discussed in two focus-groups on what is typically female, the ideal images of the ultimate 

woman as well as what is considered to be characteristic of female sexuality. The results were 

analyzed using Tina Mattson's theory of intersectionality, Beverly Skeggs theory of 

respectability and Göran Burenhults thoughts about biology and sexuality. Some of the main 

findings are that the girls in the study associate femininity primarily with external attributes 

and beauty and the ideal image of the woman is beautiful, yet independent. Further they 

describe different conditions for boys and girls to explore their own sexuality, and also that 

for girls the risk of being branded a "whore" is ever present. Moreover, the results reflect an 

overall heteronormativity and that ethnicity and culture play a role in how girls relate to the 

topic. 
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Inledning 

Finns det någonting så fundamentalt, så viktigt, så intresseväckande och så allmängiltigt som 

sexualitet? Finns det någonting så komplext och omdebatterat som kvinnlig sexualitet? Och är 

det någonsin så aktuellt som i ungdomsåren, i puberteten, när allt är nytt och spännande? 

Utifrån unga tjejers perspektiv undersöks och analyseras i den här uppsatsen människans 

viktigaste drivkraft: sexualiteten. Genom den här texten ges en röst åt unga tjejer att diskutera 

ett av våra mest aktuella ämnen: kvinnlig sexualitet. 

Utgångspunkter och vinkling 

”De flesta feminister och queerteoretiker är numera överens om att både genus och sexualitet varken automatiskt 

eller självklart alstras av biologin”.  

”Redan under mina första dagar bland gymnasietjejerna såg jag att processerna var intimt sammanflätade med 

ideal, föreställningar och handlingar knutna till sexualitet…” 

Citaten ovan är hämtade ur Fanny Ambjörnssons doktorsavhandling (2004) I en klass för sig 

– genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. Bara i de här korta stroferna 

problematiseras genus och kvinnoblivandet till en komplexitet mellan det kulturellt skapade 

och det biologiskt grundade könet.  Genom avhandlingen ger hon en bred och tydlig bild av 

hur det är att vara ung kvinna idag och boken är således den källa som inspirerat mig mest till 

min undersökning, nämligen hur unga tjejer påverkas av alla dessa normer, krav och 

föreställningar som finns kring hur man som kvinna ”bör vara”.  

Liksom Fanny Ambjörnsson (2004) tar jag avstamp i sociologen Beverly Skegges bok Att bli 

respektabel (1999) som handlar om kvinnovarandet i historisk kontext och om svårigheten av 

att ”vara kvinna på rätt sätt”.  Min egen förförståelse är att kön visserligen är någonting som 

skapas i den kultur vi lever och i den kontext vi befinner oss, men att det också är någonting 

som hänger tätt ihop med våra mänskliga drifter och vår lust. Med detta inte sagt att denna 

lust måste inbegripa en heterosexualitet, även om heterosexualiteten är normen 

(www.rfsu.se).  Jag tror att kvinnor idag undertrycker sin biologiskt drivna sexualitet i en 

önskan att balansera sitt jag inom ramarna för vad som klassas som ”accepterat kvinnligt”. 

Därför kommer jag också att använda mig av Beverly Skeggs begrepp respektabilitet i min 

analys av den undersökning jag valt att göra. Till min hjälp för att problematisera och förklara 

kvinnoblivandet genom en biologisk ansats har jag använt mig av arkeologiprofessor Göran 

Burenhults bok Den sexuella evolutionen (2012).  
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Jag har valt att fokusera på tjejer i åk 9, eftersom jag tänker mig att de befinner sig i en slags 

brytpunkt i livet då de snart ska avsluta sin grundskoleutbildning och välja något annat för 

framtiden och att de fortfarande befinner sig mitt i puberteten och sitt vuxenblivande.  

Jag är medveten om att mitt synsätt på genus kan vara något kontroversiellt, då jag väljer att 

koppla den feministiska genusforskningens tankar om kön och genus som kulturell 

konstruktion till en mera biologisk ingång till kvinnlig sexualitet. Jag är också medveten om 

att detta synsätt kanske enbart är mitt eget personliga, men mina egna tankar och åsikter har 

givit mig lust och drivkraft till att genomföra forskningen. Är jag som forskare intresserad och 

engagerad blir forskningen förhoppningsvis intressant och engagerande i gengäld.  

Jag hoppas med den här undersökningen att andra kan få en liten inblick i hur unga tjejer mår 

idag och jag hoppas dessutom kunna bidra med lite glöd till genusforskningen för framtiden. 

Jag är motiverad och engagerad och jag hoppas att det ska lysa igenom i den här uppsatsen. 

Bakgrund och problemformulering 

På rfsu:s hemsida formuleras följande angående tonårssexualitet: 

”I tonåren brukar vi bli mer medvetna om vår egen och andras sexualitet. Det kommer både inifrån och utifrån. 

Inifrån i takt med det att kroppen och hjärnan växer och förändras men också på grund av att tankar, 

förhållningssätt och relationer utvecklas och ändras. Utifrån påverkas vi bland annat av att omgivningen 

påminner om de osynliga regler som finns för när man ska ha sex, hur, och med vem eller vilka”. 

”Tonåren är också en tid då förälskelse och sex kan börja uppta en större del av ens tankar, oavsett om vi vill det 

eller inte. Kärleksrelationer kan påverka ens livssituation på flera sätt, bland annat sexlivet” (www.rfsu.se). 

Då och då dyker statistik upp i media som visar på ohälsa, så som depression, hos unga 

kvinnor. T.ex. i Stockholmsenkäten från 2012, där ungdomar i åk 9 fått svara på frågor kring 

sin psykiska hälsa. Via staplar i olika diagram syns tydligt att unga tjejer är 

överrepresenterade vad gäller sådant som huvudvärk, dålig aptit, ont i magen, svårt att somna, 

är ledsna och känner sig deppiga och vill ändra mycket på sig själva (www.stockholm.se). 

Även färska siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) bekräftar att unga kvinnor mår relativt 

dåligt idag. I rapporten ”på tal om kvinnor och män” syns tydligt att trenden att unga tjejer 

oroar sig mer och har mer ångest än killar håller i sig (www.scb.se).  

I Statens folkhälsoinstituts rapport nr A 2005:5 Ungdomsmottagningen – ungdomar och 

personal berättar skriven av Zelma Fors, beskrivs ungdomars sexualitet bland annat såhär:  

http://www.stockholm.se/
http://www.scb.se/
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”Sexualiseringen i samhället visar sig ofta i att unga människor inte kan hitta gränserna 

för sin sexualitet”  

Folkhälsoinstitutet formulerar bland annat på sin hemsida (www.fhi.se): 

”En trygg sexualitet, fri från fördomar, diskriminering, tvång och våld är hälsosam”. 

Frågan är vad sexualiseringen i samhället gör med unga människors mående. Men frågan är 

också om just det påståendet stämmer – kan det vara som arkeologiprofessor Göran Burenhult 

(2012) menar att samhället inte alls är mera sexualiserat nu än förr och att det tvärtom behövs 

en ny, mera öppen debatt om människors sexualitet?  

”Könsrolls- och jämställdhetsdebatten är idag intensivare och mera kontroversiell än någonsin, men diskussionen 

om jämställdhet ligger ofta långt vid sidan av vad det kanske egentligen handlar om. För det kan väl inte vara så 

att jämställdhetsivrarna med den kunskap vi har idag menar att båda könen skall vara likadana och göra precis 

samma saker? I så fall har man grovt missat alla realistiska förutsättningar för att lösa problemet. 

Radikalfeministerna i vårt land har lyckats med konststycket att marknadsföra en likhetsfeminism som menar att 

alla skillnader mellan könen utom de anatomiskt synliga är betingade av miljöpåverkan – trots att, som vi sett, all 

modern forskning visar att så inte är fallet.” 

Burenhult (2012) kan i ovanstående citat se ut att gå hårt åt genusforskarna och de teorier jag 

valt att använda mig av i den här studien, men jag vill mena att han har en poäng. Kvinnor och 

män är faktiskt olika varandra och har olika förutsättningar – rent biologiskt – något som i 

dagens samhälle litegrann glöms bort i genusdebatten. Att inte ta hänsyn till detta faktum är, 

för att använda Burenhults ord igen, ”en skymf mot kvinnan” (2012). Här uppenbarar sig nu 

en problematik och en komplexitet som är mycket intressant. För vad händer med tjejer som 

växer upp med detta genetiska arv av att vara kvinnor – och inte män – i ett samhälle där 

genusdebatten snarare är konstruktivistisk än biologisk, där sexualiseringen i det offentliga 

både är tabu men samtidigt oerhört exponerad? Poängen här är att belysa och problematisera 

kvinnoblivandet både genom en genusforskaransats och genom en biologisk ansats.  

Inom ramen för min undersökning har jag enbart tittat på omständigheterna inom en skola och 

med hjälp av ett fåtal tjejer diskuterat normerna och attityderna kring kvinnlig sexualitet. Det 

är inte ett resultat som går att generalisera på samma sätt som om jag skulle ha utfört en 

kvantitativ undersökning (Brinkmann & Kvale, 2009) men även i liten skala är ämnet nog så 

intressant och väl värt en undersökning.  

 

http://www.fhi.se/
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Relevans för socialt arbete 

Det är viktigt att undersöka hur unga tjejer mår idag och hur de trivs med sig själva av flera 

orsaker. I Statens folkhälsoinstituts rapport nr A 2005:5 Ungdomsmottagningen – ungdomar 

och personal berättar skriven av Zelma Fors går t.ex. att läsa följande angående anledningar 

till att ungdomar idag söker sig till ungdomsmottagningen: 

”… för att ”de mår dåligt”, vilket kan innebära allt från att ha dåligt självförtroende 

till stress- och krisreaktioner. Även depressioner, ångest, tvångsföreställningar, 

självmordstankar och självsvält kan vara anledningar. En del lindrar ångest 

genom att aktivt skada sig själva och sin kropp, andra gör det genom att missbruka 

alkohol och droger…”  

När man är ung - och särskilt när man är mitt uppe i puberteten – är det så mycket som händer 

både fysiskt och psykiskt, och man är då mottaglig och känslig för en massa saker. Inte under 

någon annan period i livet förändras saker så snabbt, vilket kan medföra en fysisk och mental 

”växtvärk” (www.rfsu.se). Överhuvudtaget är det viktigt att prata om sex och om sexualitet 

och vad det gör med oss som människor och att prata om det utifrån unga tjejers perspektiv. 

Jag tror att vi behöver lyfta upp problematiken och det svåra i att växa upp och bli kvinna idag 

i vår värld, där kraven kring hur man ”ska vara” bombarderar oss överallt – i media, på TV, i 

tidningar, på nätet etc. men också i det vardagliga livet. Att se komplexiteten i att bli vuxen, 

bli en sexuell varelse och sedan förhålla sig till alla dessa krav och ”borden”. Dessutom tror 

jag att det är viktigt att diskutera sexualitet utifrån det faktum att det är en viktig del i livet, att 

de flesta av oss faktiskt vill ha sexuella relationer samt att de flesta också trivs med att anses 

vara en person som är lämplig för dessa sexuella relationer. Men det är såklart en fin gräns för 

vad som är ett accepterat beteende och inte. Min tro är att många riskbeteenden som unga 

tjejer idag lever med (så som ätstörningar, självskadebeteende o.s.v.) kan härledas till en 

bristande självkänsla med kopplingar till ett osunt förhållande till sex och den egna 

sexualiteten. Därför är ämnet relevant för socialt arbete. 

 

 

 

 

 

http://www.rfsu.se/
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur unga tjejer pratar om och förhåller sig till 

normer och attityder kring kvinnlig sexualitet.    

Vilka normer och attityder kring kvinnlig sexualitet framträder i diskussion med de unga 

tjejerna i studien? 

Finns det, bland tjejerna i studien, någon idealbild av den ultimata kvinnan och hur ser den i 

så fall ut? 

Om en idealbild av den ultimata kvinnan förekommer – hur förhåller sig tjejerna i så fall till 

den? 

Begrepp 

Jag kommer att använda mig av begreppen ung kvinna och tjej synonymt i den här uppsatsen. 

När jag däremot talar om kvinnor syftar jag på könet samt genustillhörigheten, men också 

oftast på en något äldre individ. 

När jag använder begreppet kvinnoblivandet menar jag den helhetsprocess det innebär att 

växa upp som ung kvinna till vuxen kvinna med alla krav, måsten, borden och ideal etc. och 

med kvinnovarandet menar jag den helhetsprocess det innebär att upprätthålla och leva upp 

till alla dessa krav, måsten, borden och ideal etc. 

Vad jag menar när jag pratar om sexualitet är framförallt den rent biologiska lusten som vi 

människor har inneboende sedan födseln – drivkraften till reproduktion. Jag vill dock 

poängtera att i begreppet innefattas också en kulturell och konstruktivistisk aspekt med 

gällande normer och attityder, men framförallt drivkraften som ren njutning och nyfikenhet. 

Detta betyder att sexualitet i min mening är fri från stämplingar av sexuell läggning. 

Sexualitet kan alltså vara både heterosexuell eller homosexuell eller likaledes odefinierbar 

som ”läggning” i min begreppsförklaring, samt handla om de rent biologiska drifterna och de 

kulturellt konstruerade normerna. 

Idealbilden av kvinnan handlar framförallt om de konstruktioner och de föreställningar som 

finns runt omkring oss i samhället – och då framförallt i Sverige. En idealbild är någonting 

man ser upp till och något som man vill eftersträva.  
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Uppsatsens disposition 

Utgångspunkten för den här uppsatsen är ett kombinerat synsätt av kön och genus som 

konstruktioner skapade av samhället och som biologiskt arv. Vägledande teorier och tidigare 

forskning är huvudsakligen hämtade från genusvetenskaplig forskning. 

Efter inledning, utgångspunkter och vinkling, bakgrund och problemformulering, relevans för 

socialt arbete och presentation av syfte och frågeställningar samt en begreppsförklaring följer 

en beskrivning av sökprocessen samt den tidigare forskning som funnits på området. Avsnittet 

om tidigare forskning är uppdelat på tre teman: typiskt kvinnligt, idealbilder och kvinnlig 

sexualitet – detta för att på ett enkelt sätt visa för läsaren att det på så vis kopplas samman 

med resultat-, analys- och diskussionsdelarna som är uppdelade på liknande sätt.  

Efter beskrivningen av tidigare forskning följer så en översikt av de valda teorierna för 

analysdelen. Därefter presenteras forskningsmetoden som innehåller en genomgång av 

intervjuer, urval och avgränsningar och miljö. En diskussion kring reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet presenteras samt de etiska aspekterna och databearbetning och 

analysmetod. På det följer en metoddiskussion.   

Resultat-, analys- och diskussionsdelen är indelad i teman likt avsnittet om tidigare forskning 

(typiskt kvinnligt, idealbilder och kvinnlig sexualitet). Detta för att läsaren tydligt ska se den 

röda tråden mellan de olika teman som tagits upp i undersökningen. Allt bygger på den 

intervjuguide (se bilaga.1) som användes vid insamlandet av data. De tre teman som 

presenterats är vägledande och av resultaten under var och ett tema följer en ny rubrik – en 

underrubrik - som sätter ord på det främsta synliga resultatet av det ovan presenterade temat. 

Diskussionen är sedan en sammankoppling av både temarubrikerna och underrubrikerna.   

Slutligen kommer en övergripande slutdiskussion över hela uppsatsen.  

Sökprocess 

I mitt sökningsarbete för att finna tidigare forskning samt litteratur som är relevant för ämnet 

använde jag mig av sökmotorerna Libris och Proquest samt Google Scholar på nätet. Genom 

de avhandlingar som jag i slutändan bestämde mig för att använda mig av för min analys fann 

jag även en del intressanta och användbara avhandlingar och övriga verk i referenslistorna. 

Dessutom tog jag hjälp via telefonsamtal och mail av ett par kvinnor på enheten för sexualitet 

och hälsa, Lafa.  
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Sökord: (unga tjejer OR ungdomar) AND (självkänsla OR sexualitet) AND (normer OR 

attityder) samt (ungdomar) AND (självkänsla OR sexualitet OR kön) AND (normer OR 

attityder OR idealbild) och (young girls) AND (self esteem OR sexuality) AND attitudes. 

Jag sökte medvetet efter litteratur och tidigare forskning som behandlar unga kvinnors syn på 

kvinnlig sexualitet. Eftersom jag tänker mig att det någonstans finns oskrivna regler kring hur 

man som kvinna idag ”bör vara” – s.k. idealbilder av den ultimata kvinnan – valde jag därför 

bort en hel del material som jag fann i mitt sökningsarbete. En viktig och stor del är t.ex. 

hedersproblematiken med våld och förtryck av kvinnor som jag helt enkelt valde bort för att 

begränsa mitt område. Dessutom valde jag att fokusera främst på den forskning som har 

bedrivits i Sverige för att lättare kunna dra paralleller till min egen undersökning. 

Beskrivning av kunskapsområdet 

En historisk översikt 

Eftersom jag valt att utföra en undersökning om unga tjejers sexualitet och idealbilder av att 

vara kvinna – något som hänger tätt ihop med föreställningar om genus och kön och 

förhållandet mellan könsrollerna – hamnar min forskning inom ramen för det som kallas 

genusvetenskap. Forskningsfältet är brett och jag har en hel del material att ta hänsyn till – om 

jag vill. Listan på genomförda studier, vetenskapliga avhandlingar och debattböcker på ämnet 

kan göras lång och då jag sökt efter tidigare forskning och relevant litteratur har jag fått 

mängder av träffar och det har därför varit svårt att sålla bland dem. Tillslut bestämde jag mig 

för att använda mig av ett fåtal avhandlingar för min analys, men gör nedan en kort 

övergripande presentation av en del av den forskning som finns inom det genusvetenskapliga 

fältet: 

Historiskt betydelsefulla verk inom genusvetenskapen som är väl värda att nämnas är bland 

annat: Simone de Beauvoirs Det andra könet (1949) där det berömda citatet: ”kvinna är inte 

någonting man föds till, det är någonting man blir” myntat av Simone de Beauvoir 

förekommer. Citatet pekar just på konstruktionen av könet. De Beauvoir ville poängtera att 

det kvinnliga könet är inrutat i en mall av vissa beteenden, förväntningar och krav som visar 

omvärlden att man är just kvinna - och inte man - utifrån vad det patriarkala samhället har 

skapat. I J.S. Mills The subjection of women (1869) diskuteras familjen och äktenskapet. J.S. 

Mills levde mellan åren 1806 och 1873 och ger i sin bok en feministisk bild ur ett manligt 

perspektiv av kvinnans roll i hemmet. För min undersökning är dessa verk intressanta för att 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Simone_de_Beauvoir
http://sv.wikipedia.org/wiki/J.S._Mill
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visa på genusvetenskapens historiska arv och för att visa på att även om mycket har hänt, 

händer det fortfarande massor och än finns det mycket kvar att göra.  

Nina Björks Under det rosa täcket (1996) är en debattbok som fick stort genomslag då den 

kom ut. Björk talar för en frigörelse från de fasta könsrollerna och fortsätter på sätt och vis i 

Simone de Beauvoirs anda. Björk har bland annat läst en mängd magasin riktade mot kvinnor 

och hennes resonemang är sammankopplade med analyser av dessa magasin. Ett annat 

betydelsefullt verk som slagit ett slag för feminismen i Sverige på senare år – och då 

framförallt slagit ett slag för unga tjejers rätt att ta för sig i livet – är Linda Skugge och 

Belinda Olssons (red) bok Fittstim (1999). Det är en samling kapitel skrivna av olika unga 

kvinnor med fokus på att belysa orättvisor mellan könen. Boken har en allvarlig men 

samtidigt ironiskt och rolig ton som hade stort genomslag då den kom ut. Både Nina Björks 

Under det rosa täcket (1996) och Linda Skugge & Belinda Olssons (red) bok Fittstim (1999) 

är att klassas som debattböcker och är inte granskad vetenskaplig litteratur, men båda 

böckerna innehåller värdefulla tankar och resonemang kring kvinnovarandet och 

maktstrukturerna i samhället och kan inte förbises. 

Maria Bäckman har skrivit en doktorsavhandling där hon tar upp kvinnlig sexualitet kopplat 

till sexualundervisning och livskunskap i skolan. Hon diskuterar genus och sexualitet och 

kommer bland annat fram till att förutsättningarna ser väldigt olika ut för tjejer och killar vad 

gäller möjligheten att skaffa sig sexuell erfarenhet ihop med flera sexpartners. Avhandlingen 

heter Kön och känsla. Samlevnadsundervisning och ungdomars tankar om sexualitet (2003) 

och är ett relevant bidrag till debatten om unga kvinnors sexuella rättigheter.  

Ett par internationella bidrag till den feministiska forskningen är Sue Lees bok Sugar and 

Spice - Sexuality and Adolescent Girls (1993) som tar upp maktobalansen mellan kvinnor och 

män i heterosexuella relationer och Amy L. Best studie Prom Night. Youth, Schools, and 

Popular Culture (2000) där hon intervjuat ett stort antal unga kvinnor om deras upplevelser 

kring skolbalen. Amy L. Best diskuterar balen som ett socialt forum där unga tjejer finner sin 

identitet genom klasstillhörighet och där normer och attityder kring sexualiteten blir tydliga. 

Framförallt har hon intressanta tankar kring vad det innebär att vara homosexuell i bal-

sammanhanget med allt vad det innebär av förväntningar och förberedelser av olika slag. 

Både Sue Lee (1993) och Amy L. Best (2000) för viktiga resonemang om skillnaderna mellan 

killar och tjejer i ungdomskulturen. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Nina_Bj%C3%B6rk


Sexualitet och idealbilder  
 

14 
 

I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer (2004) är 

socialantropologen Fanny Ambjörnssons doktorsavhandling. Under ett års tid bedrev hon ett 

s.k. fältarbete då hon följde ett antal tjejer i en förort till Stockholm under deras sista år på 

gymnasiet. Ambjörnsson gjorde deltagande observationer i klasserna samt utförde en mängd 

olika intervjuer under sitt arbete med avhandlingen. Fokus lades på två grupper av tjejer: en 

grupp från samhällsprogrammet och en grupp från barn- och fritidsprogrammet och 

Ambjörnsson analyserar likheter och skillnader mellan dem. Ambjörnsson har även skrivit en 

rad andra böcker och avhandlingar. I hennes bok Rosa – den farliga färgen (2011) för hon en 

diskussion kring kvinnlighetens vara och konstruktioner genom att på alla möjliga sätt 

analysera vad färgen rosa symboliserar och berättar för omvärlden. 

Lena Berg är också en intressant forskare på ämnet. Hon skrev 1999 en bok med en 

genomförd studie mycket lik den undersökning jag själv gjort: Lagom är bäst – unga kvinnors 

berättelser om heterosexuell samvaro och pornografi. Berg var 27 år då hon genomförde 

studien och hon intervjuade sammanlagt 16 stycken 15-åriga tjejer i grupp och individuellt om 

deras upplevelser av heterosexuell samvaro och pornografi. Berg för bland annat ett intressant 

och för mig ytterst användbart resonemang kring de etiska aspekterna av att intervjua 

ungdomar i grupp.  

Vidare har Lena Berg skrivit avhandlingen: Äkta kärlek: heterosexuell samvaro speglat mot 

diskurser om kärlek, heterosexualitet och kropp (2002) där syftet är att få mer kunskap om 

hur 15 åriga tjejer skapar mening om sexuell interaktion med pojkar och pornografi. Hon har 

intervjuat tio tjejer i grupp och sex av dem individuellt.  

Margareta Forsberg använder både kvalitativ och kvantitativ metod i sin avhandling Brunetter 

och blondiner: om ungdom och sexualitet i det mångkulturella Sverige (2007) och hon 

analyserar ett stort material bestående av tidigare forskning kring ämnet, enkätundersökning 

samt intervjuer. Den här avhandlingen är intressant för min uppsats eftersom den belyser 

kvinnoblivandet utifrån ett intersektionellt perspektiv. Avhandlingens två syften är dels att 

undersöka eventuella förändringar i ungdomars attityder till sexualitet och relationer under 

senare delen av 2000-talet och dels att studera hur normer, värderingar och mönster visas i en 

situation där ungdomar med olika kulturell bakgrund, bor tillsammans i ett svenskt 

sammanhang. Forsberg (2007) bidrar således med en intersektionell analys. 

Sociologen Beverly Skeggs (1999) har studerat 83 vita arbetarklasskvinnor i nordvästra 

England under sammanlagt tolv år. Hon använder sig bland annat av den franske sociologen, 
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forskaren och författaren Pierre Bourdieus teorier i sin studie samt det egna begreppet 

respektabilitet. Intressant är att Skeggs ifrågasätter de teoretiska ramar som feminister, 

kulturteoretiker och sociologer har skapat för att förstå hur kvinnor lever och producerar sig 

själva genom sociala och kulturella relationer. 

Detta är visserligen framförallt en samling svenska studier, men jag motiverar valet att 

använda dessa studier för min egen analys med det faktum att jag själv har bedrivit 

undersökningen i Sverige och att det då blir lättare att dra paralleller. I övrigt är jag väl 

medveten om att forskningsfältet är stort och jag har alltså varit tvungen att sålla bland 

materialet jag funnit för att ha en rimlig och greppbar mängd litteratur att förhålla mig till. 

Denna genomgång av tidigare forskning och relevant litteratur är inte på något sätt 

fullständig, men noga vald för att täcka upp de teman jag valt att fokusera på i den här 

uppsatsen: typiskt kvinnligt, idealbilder och kvinnlig sexualitet.  

Typiskt kvinnligt 

Idag är det de konstruktivistiska perspektiven som dominerar samhällsvetenskapen och det 

kvinnliga könet är således konstruerat så som vi känner det (Forsberg 2007). Synen på könet 

har dock inte varit den samma genom tiderna, så vad som är sant och naturligt går säkerligen 

fortfarande att diskutera. Klart är dock att det idag finns en rad normer kring vad som anses 

vara kvinnligt och inte.  

Hur ser en typisk kvinna ut? Vad gör hon och vad förväntas hon göra? Vad gör hon inte och 

vad får hon helt enkelt inte göra? Något som genomgående tycks synligt i de avhandlingar 

och i de debattböcker jag funnit som är aktuella för min egen undersökning är att kvinnlighet 

bland annat handlar om omvårdnad, måttlighet och femininitet (ex. Ambjörnsson (2004), Berg 

(1999 & 2002), Björk (1996), Olsson & Skugge (red) (1999) Skeggs (1999)). Fina epitet som 

absolut inte inkluderar råhet eller vulgaritet (ex. Skeggs 1999). Både i de vetenskapligt 

granskade bidragen och i debattböckerna tenderar slutsatserna att handla om liknande saker 

när det kommer till vad som utmärker en ”typisk kvinna”.  

I Fanny Ambjörnssons (2004) avhandling diskuterar tjejerna i studien kring detta med 

”kvinnlighet” och vad som anses vara ”typiskt kvinnligt”. Det verkar finnas en föreställning 

om att tjejer måste vårda sina kroppar och sitt utseende och om man inte gör det är man 

mindre kvinnlig. Tjejerna i studien förklarar t.ex. att ”söndag är en okvinnlig dag” för då 

orkar de inte leva upp till alla de krav som de upplever ställs på dem för att passa in i normen 
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som kvinna.  Även strävan efter det naturligt kvinnliga genomsyrar resultaten. Att vara 

naturligt vacker är normalt och typiskt kvinnligt, men trots det görs tydligt i Ambjörnssons 

resultat att det även är lika normalt att tycka illa om sin kropp, vara missnöjd med sitt 

utseende som kvinna: 

 ”Jag är missnöjd med min kropp – alltså är jag kvinna”.   

Beverly Skeggs (1999) talar om femininitet som någonting eftersträvansvärt och vad det 

handlar om är en bild av att man som kvinna bör vara behärskat feminin snarare än vulgärt 

sexuell. Femininiteten blir det vackra kvinnliga medan det sexuella blir någonting fult. 

Kvinnorna i hennes studie vittnar i flera citat dessutom om en strävan efter att uppnå 

respektabilitet som en ”typiskt feminin kvinna”. 

Sissela Lindholm skriver i boken Fittstim (Olsson & Skugge (red) 1999) om hur hon som 

kvinna först vid 29 års ålder förstått att det kan vara bra att även som tjej vara klok. Hon 

menar att hon tidigare i sitt liv försökt förstärka sådant som att vara söt i alla olika 

sammanhang. Vad hon visar på är en bild av kvinnan som någon som är till för att behaga.  

När Nina Björk (1996) beskriver kvinnligheten går hon ytterligare ett steg längre i 

resonemanget kring den vackra, omsorgstagande, behagfulla kvinnan. Hon problematiserar 

könet i sin kroppsliga form och analyserar konstruerade föreställningar om kvinnlighet. Hon 

räds inte att beskriva de obekväma sanningarna kring det kvinnliga könet: 

”om jag för hundra år sedan hade sagt jag är kvinna så hade det till exempel betytt jag har inte rösträtt, jag har 

inte tillträde till universitetet, jag är inte myndig när jag gifter mig. Och det hade inte betytt bara dessa faktiska 

omständigheter, utan i förlängningen av dem även en förståelse av ordet kvinna som en varelse som inte förstår 

sig på politik, som inte är kapabel att tänka rationellt, som inte kan ta ansvar för ekonomi” 

Vad hon vill visa på är en historia av kvinnligt förtryck som speglar kvinnligheten än idag. Att 

kvinnlighet både förknippas med vackra epitet som förväntas av könet kvinna, men att 

kvinnlighet även är starkt förknippat med en rad negativa och förminskande egenskaper. Men 

hon öppnar också upp för läsarens egna tankar och funderingar och det är inte helt tydligt vad 

som verkligen är kvinnlighet eller inte i hennes diskussion (Björk 1996).  

Nina Björk (1996) menar vidare att kvinnor ständigt är på ”maskerad”. I sin bok har hon 

analyserat ett antal magasin riktade till kvinnor och hon går i sina resonemang ganska hårt åt 

magasinens uppmaningar till den kvinnliga läsarkretsen om att ”unna sig att ta hand om sig 

själv” på olika sätt. Hon menar att magasinen uppmanar sina läsare att ”klä ut sig till kvinnor 
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– att klä ut sig till sig själva” och att det till sist blir svårt att veta vad som är den sanna 

kvinnan under ytan. Är hon sann i sin förklädnad av smink och vackra kläder eller är hon sann 

utan? 

Idealbilder 

”I varje flicka som föds skapas ett begär efter att uppfylla den förväntning som det rosa täcket – gåvan från BB – 

symboliserar; ett begär att vara Kvinna, att vara den kvinnliga kvinnan. När vi möter Kvinnan i reklamen, i 

filmer, i vår älskades blick på oss är hon inte en bild bland andra bilder. Hon är bilden av oss själva, av den vi 

förväntas – och vill – vara”. 

Nina Björk (1996) beskriver i citatet ovan en slags utopisk bild av kvinnan som en 

utomstående kraft vi alla strävar efter att vara. Kort sagt: idealbilden av kvinnan. Men vem är 

hon och vad förväntas av henne i denna ideala skepnad? 

Både Fanny Ambjörnsson (2004) och Margareta Forsberg (2007) tar avstamp i Beverly 

Skegges bok Att bli respektabel (1999), något som jag också valt att göra. Begreppet 

respektabilitet går nämligen att analysera som en slags idealbild av att vara kvinna. 

Respektabilitet handlar visserligen till stor del om klasstillhörighet, eller omvänt om 

”klassuteslutning”, som Skeggs menar. Men som Skeggs förklarar det fungerar begreppet som 

riktlinje för egentligen allt som är eftersträvansvärt för kvinnor – att vara respektabel blir 

alltså en idealbild att sträva efter.  Fanny Ambjörnsson (2004) problematiserar femininiteten 

på ett intersektionellt plan med kopplingar till sexualiteten och använder sig dessutom av 

Judith Butlers bok Bodies that matter: on the discursive limits of sex (1993). Det är ingen lätt 

sak att leva upp till den ultimata bilden av en respektabel kvinna. Det är, för att använda 

Ambjörnssons ord, ”en balansakt”. Eller som utgångspunkterna i Lena Bergs avhandling där 

hennes viktigaste resultat handlar om hur tjejerna lyckas balansera mellan att vara en 

”slampa” och någon som är ”pryd” och att tjejerna, för att lyckas med en kärleksrelation, bör 

vara ”någonstans mittemellan”. Viktiga resultat i Margareta Forsbergs (2007) studie är hur 

fördomar kring etnicitet och värdighet lever vidare idag. Att vara ”brunett” kopplas samman 

med föreställningen om att vara ”respektabel” men är samtidigt en symbol för någonting icke 

svenskt. Att vara ”blondin” kopplas samman med svenskhet men också med att vara ”dis-

respektabel”. Det är viktigt att vara respektabel som kvinna, någonting som kan ses i uttryck 

av hur tjejerna i hennes studie poängterar vikten av att vara ”fina flickor” – ”respektabla 

flickor”. 
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Skeggs (1999) utförliga forskningsarbete under tolv års tid, då hon intervjuade och studerade 

83 vita arbetarklasskvinnor, utmynnar i en bred förståelse för hennes begrepp respektabilitet – 

som ju hänger tätt samman med föreställningen om den ultimata kvinnan. Vad det handlar om 

är hur denna specifika grupp kvinnor försöker finna ”framkomliga vägar i klass, kön, 

hetero/sexualitet, femininitet, omvårdnad och feminism”. Självklart blir resultaten spridda i 

och med det stora antalet respondenter, men Skeggs för hela tiden en diskussion kring de citat 

och de resultat hon fått från kvinnorna i studien och kommer därför fram till en rad tänkvärda 

slutsatser.  Kvinnorna i hennes studie vittnar om hur de uppnår respektabilitet genom de 

kläder de bär, de aktiviteter de ägnar sig åt och de människor de träffar.  

Några av de viktigaste resultaten i Fanny Ambjörnssons avhandling (2004), som också varit 

vägledande för mitt eget skrivande, är att: Ambjörnsson, genom sina jämförande analyser de 

olika tjejgrupperna emellan, fått fram en ganska tydlig bild av hur en ”lyckad” tjej/kvinna bör 

vara i beskrivningar så som måttfull, försiktig, omhändertagande, sensuell, kärvänlig och 

empatisk. Tjejerna från samhällsprogrammet lyckades allt som oftast passa in i det mönstret 

och representerar i Ambjörnssons avhandling således en ”normativ femininitet”. Motsatsen 

representerades av tjejerna från barn- och fritidsprogrammet som i Ambjörnssons analys 

istället representerade någon slags ”disidentifikation” med den normativa femininiteten och 

de två tjejgrupperna ställdes mot varandra som ytterligheter. 

I Lena Bergs avhandling Lagom är bäst (2002) vittnar titeln om hennes viktigaste resultat 

med studien – nämligen att det är just ”lagom” man vill vara. Att som tjej balansera mellan 

lite och mycket (sex, begär, kärlek, engagemang, initiativtagande) är att uppnå idealet: den 

balanserade kvinnan, hon som är ”lagom”.  

Kvinnlig sexualitet 

I boken Fittstim (Olsson & Skugge (red) 1999) diskuterar författarna kvinnlig sexualitet från 

flera vinklar. Vad som dock görs tydligt är hur den kvinnliga sexualiteten skiljer sig från den 

manliga. Killar förväntas - och uppmuntras också - till att ta plats och utrymme medan tjejer 

förminskas och tystas ned. Detta återspeglas sedan i den sexuella identiteten. Linna 

Johannsson skriver: 

”… och killarna fick ha hur mycket de ville. Spelreglerna för oss var annorlunda. Vi kunde aldrig göra rätt. Om 

vi hade sex dög vi för stunden. Men efteråt var vi ”horor”. Om vi dessutom låg med andra var vi ”luder”, 

”slampor” och ”madrasser”. Ingen lyssnade på hur vi upplevde det”. 
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Att riskera att kallas för ord som ”hora”, ”slampa” o.s.v. är, menar Ambjörnsson (2004), 

bland det värsta man kan råka ut för som Tjej Ändå händer det relativt ofta och inte sällan är 

det tjejerna själva som talar bakom ryggen på varandra och slänger sig med dessa uttryck. Att 

anses vara en ”hora” är det värsta stigma man som tjej kan hamna i och att det är så nära 

förknippat med kvinnlig sexualitet gör att även den kvinnliga sexualiteten stigmatiseras till att 

vara något icke önskvärt, något fult (Ambjörnsson, 2004). Eller som Maria Bäckman (2003) 

uttrycker det: ”fortfarande verkar sexualiteten således vara ett område där killarna har 

förutsättningar att förbättra sitt anseende, medan tjejerna riskerar att drabbas av ovälkomna 

statusbyten”. 

Resultaten i Lena Bergs avhandling (2002) visar på vikten av att som kvinna förväntas vara 

”villig” men samtidigt inte vara överdriven i sin sexualitet. Den kvinnliga sexualiteten 

förväntas alltså vara avvägd till någonting som varken är för mycket eller för lite. Detta 

återkommer som fenomen i flera av de verk och avhandlingar jag funnit. Exempelvis för 

Beverly Skeggs ett resonemang kring den kvinnliga sexualiteten, utifrån sina resultat i sin 

studie av arbetarklasskvinnor i England, när hon ser ett mönster av att kvinnorna använder sig 

av olika strategier i sina liv för att förvärva respektabilitet i sin sexualitet - att de snarare vill 

anses som behärskat feminina än vulgärt sexuella. Vad det handlar om är att den kvinnliga 

sexualiteten inte får ta lika mycket plats i anspråk som den manliga sexualiteten. Dessutom är 

det heterosexualiteten som är norm och därför förknippas homosexualitet bland kvinnor som 

ett ytterligare stigma av vulgär sexualitet (1999). Heterosexualiteten som norm pratar även 

Ambjörnsson (2004) om. Hon för ett resonemang, ganska likt Skeggs, där hon menar att klass 

kan spela in för uppfattningen om den homosexuella kvinnan som vulgär. Både ”horan” och 

den ”okvinnliga kvinnan/den lesbiske” är överträdelser av normerna i vårt samhälle. I 

förlängningen blir det ännu en gränsdragning kring den hårt hållna kvinnliga sexualiteten. Ett 

viktigt resultat i Ambjörnssons studie (2004) är dock att hon såg ett mönster av att tjejer är 

mer ”homosociala” än killar. Att tjejer är mindre rädda för - och mer benägna att ha - närhet 

till varandra i enkönade relationer. Att tjejer har lättare att vara fysiska med varandra på ett 

emotionellt sätt och att tjejer är mer positiva till homosexualitet. 

Viktigt att nämna, dock, är att kvinnors sexualitet ser olika ut i olika typer av samhällen. Men, 

som Margareta Forsberg (2007) skriver:  

”Som en underliggande förutsättning för olika synsätt, ligger dock en föreställning om kvinnors sexualitet som 

något kraftfullt och svårbemästrat”. 
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Kvinnlig sexualitet har genom tiderna varit föremål för olika typer av kontroll eftersom den 

ansetts vara i behov av det (Forsberg 2007).  

Teoretiska perspektiv 

Jag har tagit hänsyn till en del historiskt värdefulla verk, så som: Judith Butler (1993) Bodies 

that matter: on the discursive limits of sex och hennes teori om performativitet. Judith Butlers 

performativitetsteori (2007[1990]) som handlar om genus som kulturell konstruktion (att 

”göra kön”), har hjälpt mig i mitt forskningsarbete att få en bredare bild av kvinnoblivandet 

och står litegrann i kontrast till mina egna tankar om sexualitet och kön. Butler menar att 

könsidentiteterna skapas performativt, av de handlingar vi utför. 

Även Yvonne Hirdmans bok ”Genus: om det stabilas föränderliga former” (2003), har varit 

till min hjälp. Hirdman gör en grundlig redogörelse av vad kön och genus är och hur de 

konstrueras och tas emot av samhället. Hirdman talar om kön och genus på ett pedagogiskt 

sätt och för flera kloka resonemang kring det synliga och det ”osynliga” könet. Jag upplevde 

att det var viktigt att läsa boken och ha den med i beräkningen då jag skrev den här uppsatsen 

för att kunna prata om kön och genus ”på rätt sätt”. 

Michel Foucaults klassiska verk ”Sexualitetens historia” – del 1, 2 och 3 (2002), vilket är en 

noggrann redogörelse av sexualiteten genom historien samt en diskussion kring makt och 

eventuellt sexuellt förtryck, har också varit till hjälp för mig. Det är inte helt enkelt att hänga 

med i hans resonemang och bokserien ska väl egentligen mer ses som ett verktyg för var och 

en som läser den att ta till i sitt eget liv för vidare reflektion än som en text med givna teorier 

eller svar. Foucault problematiserar dagens syn på sexualitet och vrider och vänder på 

historiska och moderna företeelser för att man som läsare själv ska börja fundera över makt 

och förtryck, hetero- och homosexualitet. För mig och mitt uppsatsskrivande har böckerna 

varit till hjälp för att få en mer öppen och problematiserad bild av vad sex och sexualitet är 

och har varit för oss människor och hans sätt att resonera har hjälpt mig att förstå att allting 

inte behöver vara svart eller vitt, att det kan finnas större krafter som styr vissa åsikter och 

beteenden både för enskilda människor och för flera människor i grupp.  

Men för analysdelen är det framförallt de nedan presenterade verken jag valt att använda mig 

av i den här uppsatsen: 
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Göran Burenhult (2012) Den sexuella evolutionen. 

Arkeologiprofessor Göran Burenhult (2012) diskuterar i sin tredje bok (ur en svit där han 

ställer obekväma frågor om vår livsstil) den mänskliga sexualiteten ur en historisk kontext. 

Han menar att påståendet att vår samtid blivit ”allt mer sexualiserat” inte stämmer – 

sexualiteten har i alla tider genomsyrat alla mänskliga samhällen. Rent biologiskt står vår arts 

överlevnad och faller med det faktum att män och kvinnor blir sexuellt attraherade av 

varandra.  

Burenhult har många tänkvärda resonemang och goda poänger i sin bok. Även om detta inte 

är en namngiven teori i vanlig bemärkelse och även fast Burenhult själv säger att ”evolutionen 

är ingen teori, den är ett faktum” vågar jag hävda att han ändå initierar en slags teori i den här 

boken. Genom att noggrant gå igenom historiska forskningsresultat vad gäller sexualiteten 

genom evolutionen och sedan dra paralleller till nutiden blir många av de resonemang han för 

kring den mänskliga sexualiteten en slags teori som absolut är användbar för mig i min egen 

forskning. Han pratar t.ex. om vikten av att prata om sex med barn, att inte förminska barn 

och ungdomars lust och intresse för sex. Han ger en nyanserad bild av både manlig och 

kvinnlig sexualitet och poängterar ”att sex inte bara handlar om att skaffa barn”: 

”Kvalitén på sexualundervisningen i våra skolor varierar kraftigt … Framförallt börjar den sannolikt alldeles för 

sent. De enskilda skolorna och framförallt de enskilda lärarna tolkar läroplanen högst individuellt och i de flesta 

fall fokuseras undervisningen på hur man undviker könssjukdomar eller oönskad graviditet, sällan på att 

sexualdriften finns där, är positiv och måste bejakas och tillfredställas och hur detta kan gå till – att sex inte bara 

handlar om att skaffa barn” 

En annan mycket viktig poäng som han för fram är den gällande synd, skam och synen på 

kvinnlig sexualitet i vår kristna tradition: 

”Den ursprungliga kyrkan har, i vår del av världen, en stor skuld i att sexualiteten sedan Ansgars dagar betraktats 

som syndfull, framförallt den kvinnliga, och belagt den med skuld- och skamkänslor. I modern tid bär 

radikalfeminismen och de ideologiskt styrda genusperspektiven på ett mycket stort ansvar, och med det 

genomslag dessa fått i samhällslivet på senare år riskerar situationen på sikt att bli värre … Att inte acceptera den 

moderna forskningens resultat som visar de betydande skillnader som finns mellan kvinnors och mäns hjärnor, 

inte minst när det gäller vår sexualitet … är förödande för många och katastrofalt för våra uppväxande barn och 

barnbarn.” 

Burenhult menar vidare att en rad ansträngningar som vi människor – kvinnor som män – gör 

i vårt dagliga liv för att förbättra vårt utseende och vår hälsa är grundade i en önskan om 

sexuell samvaro. Och så har det varit i alla tider. Människor har alltid ansträngt sig för att göra 
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sig attraktiva på olika sätt med olika medel och med olika typer av kulturella seder och riter. 

Sexualiteten är och har alltid varit den största mänskliga drivkraften. 

”Sexualiteten är vår starkaste biologiska drivkraft, den genomsyrar och styr våra liv i alla sammanhang”. 

Eftersom sexualiteten är så stark och är det som biologiskt sätt främst får oss 

människor/däggdjur att kämpa för vår överlevnad menar Burenhult vidare att man visserligen 

kan välja att leva utan sex men att man däremot inte kan välja bort sin sexualitet – den finns 

alltid där. Den mänskliga sexualiteten har dock förändrats på en rad punkter under 

evolutionen. Den kanske främsta och största skillnaden är den att vårt sexuella signalsystem, 

den s.k. ”triggereffekten” från början var baserat på lukt i och med kvinnans brunst till att 

idag i vårt moderna samhälle – miljoner år senare – baseras på det visuella (och det är 

dessutom en starkare trigger för män än för kvinnor att uppleva någonting visuellt). Vi kan 

inte bortse från att vi fortfarande är biologiska varelser, att vi är däggdjur, menar Burenhult. I 

vårt samhälle - som de kulturellt formade, tänkande människor vi blivit – ställs vi ständigt 

inför en problematik som är långt mer konfliktfylld än vi anar. Samhället kräver vissa saker 

av oss idag som vi kanske inte är byggda för – och sexualiteten och våra genetiskt medärvda 

lustar hamnar ofta i kläm. Framförallt är det den kvinnliga sexualiteten som hamnat i kläm i 

dagens samhälle. Burenhult påpekar visserligen en rad rent biologiska skillnader mellan 

könen, men han menar att kvinnor och män har samma intelligens och samma lust till sex och 

jag tolkar resonemangen som att han menar att kvinnor och män skulle vara mer jämlika i 

samhället om mer hänsyn kunde tas till kvinnor och mäns egna förutsättningar och att den s.k. 

”sexualiseringen i samhället” kunde avdramatiseras om det fanns en större förståelse för 

biologin och för både män och kvinnors lust och behov av sex.  Vidare menar han att 

människor som är tillfredställda med sitt sexualliv är mindre benägna att utöva sexuell 

aggression. Våldtäkter och liknande torde alltså bero på sexuell frustration och i 

förlängningen av det här resonemanget skulle man kanske kunna lösa flertalet konflikter 

enbart genom att ha mer och bättre sex – utan skam och skuld (Burenhult, 2012). 

Med den här boken vill jag problematisera kvinnoblivandet och genusforskningen, eftersom 

jag själv tror att de biologiska faktorerna styr oss i vårt handlande – medvetet och omedvetet – 

och att hur väl vi än kan förklara genus och kön som kulturella konstruktioner så måste vi 

även ta biologin och sexualdriften med i beräkningen.  
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Tina Mattsson (2010) Intersektionalitet i socialt arbete – teori, reflektion och praxis. 

Intersektionalitet kan beskrivas ungefär som skärningspunkt eller korsning utifrån engelskans 

intersection. Det är i skärningspunkten mellan kön, sexualitet, klass och etnicitet som 

maktstrukturer skapas och bildar förtryck och ojämlikhet, menar Tina Mattson (2010). Med 

hjälp av det intersektionella perspektivet vill jag belysa kvinnoblivandets problematik och 

komplexitet utifrån flera aspekter. 

Jag kommer inte att gå in på hedersproblematik i min undersökning, eller närmare 

problematisera specifika kulturer eller specifik etnicitet. Då blir analysen allt för komplicerad 

och svårgreppbar inom ramen för mitt syfte. Däremot vill jag visa på att flera dimensioner av 

att vara kvinna kan spela roll för hur man pratar om och förhåller sig till normer och attityder 

kring kvinnlig sexualitet idag. Då kan det intersektionella perspektivet hjälpa mig att föra en 

diskussion kring detta. 

Mattsson (2010) menar att sexualiteten i första hand är någonting vi människor formar och 

skapar. Hennes syn är att sexualitet är konstruerad och att man bör skilja på begär och biologi 

för att förstå sexualitetens komplexitet. Hon poängterar heteronormativiteten som ett stigma 

och vidare menar hon att kvinnor som bryter mot de i samhället oskrivna 

femininitetsnormerna kommer att särskiljas som kvinnor och utmärka sig som ”brottslingar” 

mot vad som förväntats av kvinnan.  

Sammanfattningsvis handlar intersektionalitet om ett synsätt där man ser flera aspekter av och 

orsaker till varför saker och ting är som de är. T.ex. att en kvinna hamnar i olika stigma beror 

kanske på att hon är just kvinna, men kan också vara ett led i att hon kommer från en viss 

klass, har en viss etnicitet eller en viss sexuell läggning. Intersektionalitet betyder att man ser 

företeelser med fler nyanser än bara svart eller vitt. 

Beverly Skeggs - respektabilitet. 

Beverly Skeggs teori om respektabilitet är en välanvänd teori av flera forskare för att beskriva 

balansakten det innebär att vara kvinna. Till min hjälp kommer jag att ha hennes avhandling 

Att bli respektabel (1999) som jag beskrev i avsnittet ”beskrivning av kunskapsområdet”. 

Begreppet respektabilitet handlar först och främst om klasstillhörighet, eller omvänt uttryckt 

om ”klassuteslutning”. Respektabilitet är och har alltid varit både en klassmarkör och en 

klassbörda menar Skeggs (1999) Det är och har alltid varit någonting att sträva mot. I hennes 
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avhandling, där hon intervjuade och studerade 83 vita arbetarklasskvinnor under tolv års tid, 

såg hon hur dessa kvinnor använde sig av olika strategier för att disidentifiera sig med sin 

arbetarklasstillhörighet och identifiera sig med en högre klassidentitet. Det handlade om olika 

typer av beteenden, vad de ansåg vara rätt och fel att göra som kvinna, men även om hur de 

såg ut och vilka signaler de sände ut till omgivningen. Skeggs menar att arbetarklassen 

beskrivits som ”farlig, förorenande, hotande, revolutionär, patologisk och respektlös” genom 

historien och att respektabiliteten inte vore eftersträvansvärd om inte dessa negativa 

beskrivningar funnits. 

En viktig del av Skeggs resultat är det att kvinnorna i studien snarare ville identifiera sig som 

feminina kvinnor än som sexuella varelser. När det kommer till sexualiteten handlar det, för 

de unga kvinnorna, långt mer om vad som anses vara okej och fint utåt än om de inre lustarna. 

Något som tyder på att kvinnlighet och kvinnlig sexualitet har en mängd regler att förhålla sig 

till. Respektabilitet kan därför användas för en bredare analys av vad som anses vara ett ”bra” 

sätt att vara kvinna på. Skeggs talar om en ”ambivalent femininitet” som genomsyras av att 

arbetarklasskvinnor generellt förknippats som sexuella och inte som feminina, något som 

ansetts vara fult. Kvinnorna i hennes studie försöker avvärja sig från bilden av sig själv som 

vulgära och sexuella och istället anamma bilden av den respektabla, feminina kvinnan. Detta 

blir en ambivalens som jag tror går att översätta till hur många kvinnor känner det över lag. 

Det är som sagt en balansakt att vara den ultimata kvinnan som varken är för lite eller för 

mycket i utagerandet av sin sexualitet.  

Skeggs tar också upp ett resonemang kring hetero- och homosexualitet, där hon menar att 

homosexualitet bland kvinnor riskerar av omgivningen att uppfattas som ett uttryck för den 

vulgära sexualiteten snarare än som ett uttryck för den behärskade femininiteten. Detta baserat 

på de intervjuer hon utförde med arbetarklasskvinnorna i sin tolv år långa studie – men jag 

anser att resonemanget är intressant och användbart även för mig och min egen undersökning. 

Respektabilitet - att vara respektabel - handlar om att rättfärdiga den egna personen och om att 

bli ”godkänd” av omgivningen för den man är. Respektabilitet betyder i praktiken olika saker 

för olika personer beroende på levnadsvillkor och kontext men i strävan efter att bli 

respektabel, så som det värderas i just den kontext man befinner sig, identifierar man sig med 

och tar till sig vissa epitet som man finner värdiga att eftersträva och disidentifierar sig med 

epitet som man finner mindre värdiga att eftersträva.   
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Sammanfattning 

De tre ovan beskrivna böckerna och teorierna visar på ämnets komplexitet. Med hjälp av 

Beverly Skeggs teori om respektabilitet (1999) och Tina Mattssons beskrivning av 

intersektionalitet (2010) kan jag i min analys av resultatet problematisera kvinnoblivandet och 

kvinnovarandet, och med Göran Burenhults bok (2012) kan jag dessutom koppla till den 

biologiska sexualiteten, som jag själv i allra högsta grad tror är viktig för unga tjejer idag, för 

deras egen identitet och självkänsla. Att jag dessutom valt att stödja mig på Yvonne Hirdmans 

redogörelse av kön och genus (2003), Judith Butlers teori om performativitet (1993) och 

Michel Foucaults bokserie om sexualiteten (2002) är för att påvisa att det finns fler influenser 

till mina resonemang i den här uppsatsen än de tre teorier jag valt att fokusera på i analysen.  

Forskningsmetod 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ forskningsmetod/forskningsprocess (Larsson, Lilja & 

Mannheimer, 2005). Med en kvalitativ forskningsmetod blir verkligheten subjektivt beskriven 

utifrån en individuell, social och kulturell konstruktion med individen i fokus. Viktiga 

begrepp som betonas inom det kvalitativa forskningsområdet är innebörd, kontext och 

process. Intresset ligger i att undersöka hur individer tolkar och strukturerar sin verklighet i 

relation till sina tidigare erfarenheter och kunskaper och att studera människan i det ”riktiga 

livet” snarare än under ordnade laboratoriska former (Backman, 2008). Den kvalitativa 

forskningstraditionen innehåller dock många olika forskningsmiljöer, vilket gör att man 

snarare borde tala om förekomsten av ett flertal kvalitativa forskningstraditioner (Sohlberg, 

Peter & Britt-Marie, 2001).  

Jag har utfört fokusgruppsintervjuer för att få fram analysmaterialet till min undersökning. En 

fokusgrupp är en kvalitativ datainsamlingsmetod som innebär att en mindre grupp människor 

diskuterar ett givet ämne under ledning av en moderator (Fangen & Sellerberg (red.) 2011). 

Intervjuer 

För att samla in data genomförde jag diskussionsintervjuer med tio stycken tjejer i åk 9 i s.k. 

fokusgrupper (Fangen & Sellerberg, 2011., Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005., Brinkmann 

& Kvale, 2009). Detta för att försöka få fram aspekter på ämnet som man enbart kan få fram 

genom interaktion med andra. Människor har en ständig dialog med varandra i det dagliga 

livet som gör att vi tillsammans skapar en bild av mening med tillvarons alla aspekter 

(Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Målet var inte att nå lösningar på de frågor som ställs, 
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utan att se vilka olika uppfattningar som kom upp kring frågorna (Brinkmann & Kvale, 2009). 

Som intervjuare eller moderator i fokusgruppintervjuerna ställde jag frågor som tjejerna sedan 

ganska fritt kunde diskutera vidare kring (se bilaga.1). Min förförståelse var att tonårstjejer 

pratar mycket med varandra – om sex och sexualitet men även om mycket annat – och att 

fokusgruppsintervjuer därför skulle passa bra både för mitt ämne och för min valda målgrupp. 

Jag utförde två fokusgruppsintervjuer. Den ena gruppen bestod av sju tjejer från tre olika 

klasser och den andra gruppen bestod av tre tjejer från en och samma klass. Samtalen föll ut 

relativt olika, vilket jag kommer att gå in vidare på under rubriken ”metoddiskussion”.  

Urval och avgränsningar 

När man går i åk 9 är man mitt uppe i tonårstiden och puberteten men ska snart avsluta 

grundskolan och välja linje på gymnasiet eller välja att göra något annat med sitt liv. Jag 

tänker att just den åldern i just den årskursen är intressant av den anledningen att tjejerna då 

befinner sig mitt emellan barndomen och vuxenblivandet. Min förförståelse är att tjejer som 

går i 7:an eller 8:an också kan vara intressanta att intervjua men att de kanske är lite väl unga 

för syftet med min studie. Det skulle säkert varit intressant eftersom de kanske ännu mer än 

tjejerna i åk:9 är ”mitt inne i” sin pubertet och sitt kvinnoblivande, tjejerna i åk 9 är lite mer 

på väg bort från det där. Men jag motiverar mitt val med att jag tror att just tjejerna i åk 9 kan 

ge mig mer reflekterande och uttömmande svar av den anledningen att de just är på väg till 

något annat i sina liv. Dessutom har de gått längre tid på skolan än tjejerna i åk 7 och 8 och 

kan kanske vara mera trygga med varandra i fokusgruppsituation. Att jag valt tjejer som fyllt 

15 år är också av den anledningen att man i Sverige är s.k. ”byxmyndig” vid 15 års ålder – 

man får alltså ha sex enligt lag – vilket kan underlätta för mig som forskare i 

intervjusituationen när det gäller ämnet sexualitet. En tanke var att det, även om tjejerna i 

studien är helt anonyma, kunde underlätta för tjejerna om de inte behövde bekymra sig om 

risken att säga någonting som kan indikera på att de gjort saker som de enligt lag ännu inte får 

lov att göra.  

Jag valde att avgränsa mig till att enbart studera tjejer, eftersom jag anser att området blir för 

stort och svårgreppbart inom ramen för min uppsats om jag dessutom skulle undersöka killar i 

samma årskurs – även om detta såklart vore mycket intressant. Jag gjorde ett s.k. 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2002) när det gäller att få tag på respondenter för 

diskussionsintervjuerna. Jag tog kontakt med min handledare från skolan där jag gjorde min 

studiepraktik genom min utbildning på Socialhögskolan förra terminen och kom överens med 
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den lärare på samma skola som har huvudansvaret för åk 9 om att få komma dit och 

presentera min uppsatsidé och samla ihop ett gäng tjejer i åk 9 därifrån. På skolan blev jag väl 

bemött av såväl lärare som elever och jag fick gott om tid att presentera min undersökning i 

klasserna. Jag delade ut ett informationsbrev (se bilaga.2) till samtliga tjejer närvarande på 

den klassrådstimme jag fått till mitt förfogande och kom sedan överrens om att jag 

nästkommande vecka skulle återkomma vid samma lektionstillfälle för att genomföra 

intervjuerna. Tillslut blev det att jag besökte skolan vid tre tillfällen: ett då jag delade ut 

informationsbrevet och två då jag genomförde fokusgruppsintervjuerna, en intervju för varje 

besök. 

I övrigt har jag inte gjort några avgränsningar vad gäller tjejernas eventuella klasstillhörighet, 

etnicitet o.s.v. Dock kommer jag att lyfta fram ett intersektionellt perspektiv (Mattsson, 2010) 

i min analys för att ändå visa på att kultur och etnicitet kan ha betydelse för hur diskussionen 

tjejerna emellan ser ut. 

Miljö 

Jag valde att utföra intervjuerna på skolan där tjejerna studerar och jag fick tillåtelse från 

lärarna att intervjua tjejerna på lektionstid. Dessa aspekter är värda att stanna vid och fundera 

över en stund. Kurt Gordan (2004) menar att sådant som rummet och andra yttre betingelser 

spelar en avgörande roll för hur det professionella samtalet tar sig uttryck. Att tjejerna blev 

intervjuade i sin egen hemmaskolmiljö kan både ha haft positiva och negativa konsekvenser. 

Som Lena Berg skriver:  

”å ena sidan kan skolmiljön fungera som en trygghet för eleverna. Intervjuerna genomförs i en miljö som de 

känner till bättre än jag. Å andra sidan kan valet av skolan som intervjuplats ställa till problem. Skolan är en 

arena som eleverna förknippar med obligatorisk närvaro, prestationskrav och ett sammanhang präglat av vuxnas 

normer och värderingar”.  

Skolmiljön är alltså både en fördelaktig och en något problematisk plats att utföra denna typ 

av känsliga intervjudiskussioner på. I efterhand kan jag se att det varit både för- och nackdelar 

med valet av intervjumiljö. Då jag kom till skolan för att utföra mina fokusgruppsintervjuer 

blev jag direkt hänvisad till en ledig sal av den lärare jag haft kontakt med och satt sedan där 

och väntade på att tjejerna skulle dyka upp. Det var alltså läraren och inte jag som hänvisade 

de tjejer som var intresserade av att medverka i studien till salen där jag satt. Detta kan ha fått 

konsekvenser för tjejernas anonymitet. Då läraren meddelade att de som ville fick gå till en 

annan sal på skolan för att diskutera normer och attityder kring kvinnlig sexualitet kunde göra 
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det under pågående lektionstid blev ju tjejerna synliga både för läraren och för övriga 

klasskamrater. I och med att de enbart var tio till antalet finns risken att deras anonymitet 

riskerats. Jag har dock varit mycket noga med att anonymisera tjejernas uttalanden i 

resultatdelen för att minska risken att någon av dem ska kunna identifieras. Mer om detta 

beskrivs och diskuteras under rubriken ”etiska aspekter”.  

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Med reliabilitet avses huruvida det är möjligt att, med samma metod, reproducera 

forskningsresultaten för andra forskare och vid andra tidpunkter. Frågan blir om 

intervjupersonerna kommer att ge samma svar på intervjufrågorna om man utför 

undersökningen igen. Här bör exempelvis diskuteras i vilken grad intervjufrågorna varit 

ledande eller ej (Brinkmann & Kvale, 2009). En förutsättning för god reliabilitet är att 

intervjufrågorna är tydligt formulerade (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Då jag 

utformade min intervjuguide hade jag till att börja med hjälp av Fanny Ambjörnssons 

intervjuguide från hennes studie om unga tjejers sexualitet (2004). Det blev som ett slags 

”utgångsmall” för min egen guide, som jag sedan utformade genom att dela in 

undersökningen i tre olika teman: typiskt kvinnligt, idealbilder och kvinnlig sexualitet. Jag 

försökte sedan utforma frågor som stämde väl överrens med de tre teman jag valt att fokusera 

på och försökte vid intervjutillfället hålla fast vid frågorna medan tjejerna pratade. Såklart 

beror utfallet av diskussionerna på de aktuella respondenterna, därför blir inte resultatet exakt 

det samma för efterföljande forskare – bara en sådan sak som att språket ständigt utvecklas 

och förändras bidrar till nya tolkningsmöjligheter. Men genom att följa den röda tråden i min 

intervjuguide och dess teman går det att utföra en ny studie på liknande vis med andra 

respondenter. 

Med validitet avses huruvida man faktiskt mäter det man avser att mäta (Larsson, Lilja & 

Mannheimer, 2005 & Brinkmann & Kvale, 2009). Både reliabilitet och validitet kan vara 

svårt att förhålla sig till i kvalitativ metod (ibid) och man bör fundera kring hur man själv som 

forskare påverkar sin undersökning (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Att inte ställa 

ledande frågor därför att man som forskare har en egen tanke om hur saker och ting förhåller 

sig är en fallgrop som jag funderat en del kring. Därför har jag också utformat min 

intervjuguide på så vis att jag ställt öppna frågor. Dock behövde jag ibland ställa följdfrågor 

och ibland förtydliga någonting som tjejerna inte direkt förstod. Jag är medveten om att detta 

kan ha fått konsekvenser så som att jag som forskare styrt in tjejernas svar en aning mot de 
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mål jag själv velat få fram. Detta har dock skett mer eller mindre omedvetet i stunden. Ett 

exempel på detta är då jag vid ett par tillfällen ”summerade” vad tjejerna just hade sagt. Ex: 

”okej, så ni menar att en ultimat tjej eller kvinna ser bra ut men hon är också självständig och 

har ett gott självförtroende” eller ”så det finns alltså inte samma regler för killar som för 

tjejer”. Vid dessa tillfällen var min tanke att klargöra något som tjejerna just sagt för att alla 

skulle vara delaktiga och för att jag själv inte skulle missuppfatta vad de menade, men då jag 

lyssnat igenom intervjuerna kan jag i efterhand se att mina uttalanden här gjort att tjejerna 

fastnat en aning i sina resonemang och att jag med dessa uttalanden ”låste” samtalet till detta 

som jag sa och inte öppnade upp för ytterligare kommentarer och åsikter. 

Om resultaten av undersökningen sedan går att generalisera beror på undersökningens 

reliabilitet och validitet. Ofta anses att kvalitativa studier inte går att generalisera eftersom det 

finns för få intervjupersoner (Brinkmann & Kvale, 2009). Men den kvalitativa metoden 

handlar ju om att belysa några få individers subjektiva verklighet (Backman, 2008) och även 

om min undersökning inte kommer att kunna generaliseras i samma utsträckning som om jag 

hade valt att utföra en kvantitativ undersökning så vill jag ändå göra en poäng med den här 

forskningen och jag hoppas trots allt att resultatet i någon mån kommer att kunna 

generaliseras. Min undersökning behandlar aktuella och relevanta ämnen som blir ett bidrag 

till genusforskningen och forskningen kring unga tjejers situation idag. 

Etiska aspekter 

När det gäller intervjuer i kvalitativ metod uppkommer en rad etiska frågor att, som forskare, 

ta ställning till. Larsson et. al (2005) menar att det är svårt att ge tydliga etiska regler för alla 

situationer, men att det finns vissa etiska riktlinjer som man bör förhålla sig till. Dels bör man 

som forskare informera intervjupersonerna om de tänkbara fördelar och risker som kan finnas 

med att delta i studien. Man pratar om ett s.k. informerat samtycke. Vidare handlar det om 

konfidentialitet, alltså om hur man som forskare väljer att redovisa materialet i den färdiga 

rapporten. Att se till att intervjupersonerna förblir anonyma så att deras identitet inte kan röjas 

(Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Inom den kvalitativa intervjuundersökningen dyker de 

etiska frågorna upp genom hela forskningsprocessen. De etiska aspekterna bör beaktas från 

planering till intervjusituation, utskrift, analys, verifiering och rapportering (Brinkmann & 

Kvale, 2009).  

Då jag genomförde mina intervjudiskussioner i den här uppsatsen besökte jag först skolan, 

vars lärare jag sedan tidigare hade kontakt med, och informerade i klasserna om min studie. 
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Med mig hade jag ett informationsbrev (se bilaga.2) som jag delade ut till samtliga tjejer 

närvarande vid det lektionstillfälle jag fått tillåtelse att närvara vid av lärarna. Jag stannade 

sedan kvar för att svara på eventuella frågor. Vid tillfället för mitt första besök var både 

killarna och tjejerna i klassen närvarande, vilket innebar att såväl tjejerna som killarna i 

klasserna fick muntlig information om min kommande studie. Även om jag sedan vid 

intervjutillfället var mycket noga med att förklara för tjejerna att det de sa inte kommer att 

kunna kopplas till dem i det färdiga materialet och även om jag bad dem att inte prata vidare 

kring det vi diskuterat efter det att intervjuerna var färdiga, måste jag reservera mig för sådant 

som att de ändå fortsatte att diskutera vidare med varandra efter att jag lämnat dem på skolan.  

Tjejernas anonymitet och materialets konfidentialitet har varit mycket viktiga genom hela 

processen. Dock ställdes jag inför ett problem då jag kom till skolan för att samla in data. 

Eftersom läraren introducerade mig och min studie och bad de tjejer som var intresserade att 

medverka i studien att gå till salen där jag satt inför hela klasserna, finns en risk att flera av 

tjejerna som kanske velat medverka valde att inte göra det av rädsla för att riskera sin 

anonymitet i och med att då de gick från lektionen var synliga för resten av klassen. Sådana 

aspekter som grupptryck kan ha spelat en roll för vilka som slutligen valde att medverka i 

studien. Man kan således fundera över om sättet att samla in tjejerna till gruppintervju varit 

den bästa. Men i slutändan handlar det främst om hur resultatet redovisats. Jag har varit noga 

med att anonymisera det tjejerna sagt under intervjuerna. 

Eftersom tjejerna jag intervjuat fyllt 15 år och då ska kunna ta ansvar för sin egen medverkan 

utan förälders samtycke, kom jag tillsammans med min handledare fram till att 

informationsbrevet jag delade ut är tjejernas egna att bestämma över. Om de vill visa det för 

sina föräldrar får de, men de behöver inte om de inte vill.  

Databearbetning och analysmetod 

Fokusgruppsintervjuerna spelades in med hjälp av diktafon. Jag förde sedan över 

inspelningsmaterialet till datorn och transkriberade intervjuerna till text. Efter genomförd 

transkribering raderades intervjumaterialet från diktafonen. Till en början skrev jag bara ned 

rakt av vad tjejerna sa – undantaget blev vid de tillfällen då de pratade i mun på varandra eller 

pratade så tyst att jag inte kunde uppfatta vad de faktiskt sa - då hoppade jag över det. När jag 

fått ner intervjuerna på papper började jag så att rensa och möblera om bland citaten. 

Eftersom jag i min intervjuguide delade upp intervjun i tre olika teman, valde jag att dela upp 

resultat och analysdelen på samma sätt och plockade ut citaten från intervjuerna efter dessa 
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valda teman. Det var inte förrän efter detta moment som jag redigerade något i citaten där det 

behövdes för att förtydliga vad tjejerna faktiskt menade. Jag har inte ändrat mycket, men jag 

har justerat talspråket en aning på vissa ställen där det behövdes för att ge mer flyt åt läsaren 

och jag har klippt bort en del som jag upplevde var överflödigt att ta med i analysen, så som 

vissa tilläggsord.  

Den analysmetod jag valt är den hermeneutiska meningstolkningen (Brinkmann & Kvale, 

2009) vilket innebär att jag tolkat det transkriberade intervjumaterialet som en helhet byggd 

av delarna i materialet. Inom den hermeneutiska meningstolkningen pratar man om en god 

cirkel, eller god spiral (ibid. 2009) och det är lite så jag försökt att se på mitt eget material – 

som att delarna hänger ihop och tillför varandra mening. Jag diskuterade kvinnlighet, 

idealbilder och kvinnlig sexualitet med tjejerna och kom ibland in på stickspår, men allting 

cirklade hela tiden kring kärnan: den kvinnliga sexualiteten.  

Metoddiskussion 

Jag kan ha haft mindre kontroll i mitt intervjuande jämfört med om jag valt en annan 

intervjumetod, men när det handlar om ämnet kvinnlig sexualitet och idealbilder – något som 

jag tänker kan vara känsligt och svårt att prata om enskilt för tjejerna som befinner sig mitt i 

det hela – tror jag att fokusgruppintervjuer varit det bästa valet för min studie.  

Det har även funnits en del svårigheter med min studie, så som det faktum att det är tjejer som 

går i 9an med allt vad det innebär av skolarbete, fritidsaktiviteter m.m. och jag reserverade 

mig för att det kunde vara svårt att få ihop en grupp tjejer som var villiga att medverka på 

intervju. Följaktligen blev jag inte allt för förvånad då det till den andra fokusgruppsintervjun 

enbart dök upp tre tjejer – även om jag såklart i stunden kände att det var lite synd med tanke 

på att jag trots allt fått lov att ta tid till min undersökning på skoltid. 

Vad gäller fokusgrupperna var dynamiken väldigt olika i de två grupper jag lyckades 

intervjua. Den första gruppen bestod av sju tjejer från tre olika klasser och jag noterade att de 

grupperade sig i mindre grupper av tre och två tjejer samt att två av dem verkade vara mer 

eller mindre självständiga i situationen. Klimatet var gott – alla lyssnade på varandra och gav 

varandra utrymme att prata – men i och med att de kom från olika klasser och kände varandra 

olika bra blev samtalet väl nyanserat då tjejerna kom med olika synvinklar på frågorna jag 

ställde. Den andra gruppen bestod av tre tjejer som uppenbarligen var mycket goda vänner. I 

diskussionen med dem ställdes jag som forskare inför en helt ny situation jämfört med hur det 
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var i den första gruppen. I samtalet med de sju tjejerna i den första gruppen behövde jag inte 

anstränga mig särskilt mycket för att samtalet skulle flyta på – tjejerna tog egna initiativ och 

hjälpte varandra in på nya tankebanor. Men i samtalet med de tre tjejerna i den andra gruppen 

var jag tvungen att hjälpa till betydligt mer för att få diskussionen flytande. Tjejerna i den 

gruppen var samstämmiga och fyllde hela tiden i varandras meningar och hade dessutom 

mycket liknande åsikter, vilket ställde högre krav på mig som forskare att ställa följdfrågor 

som möjliggjorde för tjejerna att de kunde vända och vrida på resonemangen. För min analys 

fick jag ut ett mer uttömmande material ihop med den första, större, gruppen men för 

observationen över min valda metod gav den andra, mindre, tjejgruppen mig ett intressant 

perspektiv och en fin inblick i hur olika gruppdynamik kan te sig och de svårigheter man som 

forskare har att förhålla sig till när det gäller att intervjua i fokusgruppsituationer.  

Om jag valt att genomföra individuella intervjuer med tjejerna istället hade resultaten 

säkerligen sett annorlunda ut. Vad jag framförallt fått fram genom den valda metoden med 

fokusgruppsintervjuer är normerna och attityderna som finns inom gruppen, bland tjejerna, på 

skolan. Deras egna åsikter har inte kommit fram i lika stor utsträckning på det här sättet. T.ex. 

fanns tydliga åsikter om vissa specifika ämnen där tjejerna var mycket samstämmiga. 

Antagligen hade resultatet blivit mer nyanserat om tjejerna fått komma till tals var för sig och 

utan påverkan från varandra. Det tjejerna uttrycker i grupp är ju summan av de åsikter som är 

accepterade av de flesta, men för min undersökning fungerar det eftersom syftet faktiskt var 

att ta reda på normer och attityder kring kvinnlig sexualitet och inte enskilda åsikter. 
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Resultat och analys 

Nedan presenteras resultaten från de två fokusgruppsintervjuerna som jag genomförde 

tillsammans med de tio tjejerna i åk 9. Avsnittet är uppdelat under tre temarubriker där en 

resultatdel inleder och en analysdel följer under varje tema. Jag har valt att se de båda 

fokusgruppsintervjuerna som ett samlat material, vilket innebär att citaten är hämtade från 

båda gruppdiskussionerna utan inbördes ordning. Jag har också valt att lösrycka en del citat ur 

diskussionerna då jag upplevde att någon av tjejerna uttryckte någonting på ett kärnfullt sätt – 

vid andra tillfällen valde jag att enbart beskriva vad som sades utan att citera. På några ställen 

har jag också valt att citera flera av tjejerna i interaktion med varandra, något som visar på 

samspelet tjejerna emellan. 

Det första tema jag valde att diskutera med tjejerna i min egen studie var kvinnlighet och 

frågan blev vad som de anser är ”typiskt kvinnligt”.  

Det andra temat jag valde att diskutera med tjejerna var, som en naturlig följd av samtalet 

kring kvinnlighet, ”idealbilder” av att vara kvinna. Frågan blev om de upplever att sådana 

bilder finns och vilka uttryck det tar sig. 

Så till sist kom diskussionen ner på ”kärnan”: den kvinnliga sexualiteten, vilket blev mitt 

tredje tema i diskussion med tjejerna i studien.  

Ett fjärde tema i det här avsnittet valde jag att kalla ”heteronormativitet” eftersom jag 

upplevde att så pass mycket av det tjejerna i såväl den första som den andra gruppen sa var 

tätt sammankopplat till en både outtalad och uttalad heteronormativitet. Det blev för mig som 

forskare omöjligt att förbise och fenomenet får därför en egen rubrik i analysdelen.  

Utifrån dessa huvudteman har jag som forskare funnit fyra underteman som jag valt att kalla: 

”den visuella triggereffekten och konstruktioner av kön”, ”accepterad och respektabel”, ”olika 

förutsättningar” och ”stigma”. Efter varje huvudtema följer ett undertema för att läsaren 

lättare ska kunna följa med i mina resonemang och dragna paralleller. 

Citaten nedan är ibland uppradade som att ”tjej 1” har sagt något och ”tjej 2” sagt någonting 

annat o.s.v. Detta för att påvisa interaktionen tjejerna emellan. Det betyder dock inte att ”Tjej 

1” alltid är den samma. Jag har numrerat tjejerna i var och ett avsnitt utifrån att den som yttrat 

sig först blir nr.1 och nästa blir nr.2 och nr.3 etc. ”Tjej 1” kan således representera flera av 

tjejerna. Jag valde att göra på det här viset för att värna om tjejernas anonymitet. 
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Typiskt kvinnligt 

Jag bad tjejerna att berätta vad de spontant tänker när de hör ordet ”kvinnlighet”. Svaren som 

kom handlade mycket om yta, om utseende och kropp. I båda grupperna började jag intervjun 

med att fråga detta och i båda grupperna var det någon av tjejerna som direkt utbrast ”smink”:  

”Smink. Fina kläder såhära. Alltså, smink – då menar jag typ såhära att man… jag vet inte, men det finns 

vuxna som använder typ läppstift. rouge mascara… ett välskött ansikte såhära. Typ klänning, kjol, 

klackskor, väska”.  

Att kvinnlighet har med utseende och det yttre att göra verkade vara det första som tjejerna 

kom att tänka på. Detta gällde både i den första och i den andra gruppen. När jag frågade om 

”typiskt kvinnligt” kunde ha med beteendet att göra fick jag mer nyanserade svar. Denna 

ordväxling visar hur tjejerna interagerar med varandra, hjälper till och fyller i varandras 

meningar: 

Tjej 1: ”Typiskt kvinnligt” det är väl typ … såhär: alltid lukta gott, vara snygg, ha fina kläder.. se fräsch 

ut”. 

Tjej 2: ”Du ska inte rapa”! 

Tjej 3: ”Va lugn. Va såhär ”tjejig” av sig”.  

Tjej 1: ”En tjej vill inte bli smutsig och ... är så lite divig”! 

Tjej 2: ”Alltså, män de är så ”alltså, det gör inget – mina byxor är smutsiga” men kvinnor ba ”åh nej, 

mina byxor blev smutsiga jag måste byta!” eller ”jag måste tvätta dem” eller nåt sånt där… En kille kan 

gå runt med typ samma byxor i flera dar. Det spelar ingen roll, fast om typ en tjej har typ samma byxor i 

tre dagar då ba ”varför byter du inte kläder”!? 

Tjej 1: ”Då blir man väl typ såhär..” 

Tjej 2: ”Folk snackar”! 

Tjej 1: ”Typ man kan bli kallad ”pojkflicka”.  

Tjej 3: ”Eller alltså, det beror ju på om man..” 

Tjej 1:”Själv vill va det eller” … Alltså om man själv vill va ”divig tjej” eller om man vill va 

”pojkflicka”. 

Tjej 2: ”Om du väljer att va typ såhär ”pojkflicka” då måste du acceptera vad folk säger. Och det är 

skitmånga som snackar”.  
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I linje med flera av de avhandlingar jag valt att presentera i den här uppsatsen ser tjejerna på 

kvinnligheten som någonting synonymt med omvårdnad och femininitet (ex. Ambjörnsson 

(2004), Berg (1999 & 2002), Björk (1996), Olsson & Skugge (red) (1999) Skeggs (1999)). 

Och som Fanny Ambjörnsson (2004) skriver förväntas tjejer vårda sina kroppar och sitt 

utseende och om man inte gör det anses man vara mindre kvinnlig. Intressant är dock att de 

även pratar om att vara en s.k. ”divig tjej” som någonting som skulle vara en motsats till att 

vara en ”pojkflicka”. Om jag som forskare tolkar begreppet ”divig” rätt så går det enligt min 

mening lite isär från Ambjörnssons (2004) beskrivning av vikten av den ”naturliga 

skönheten”, vilket i hennes avhandling visade sig vara eftersträvansvärt.  

Andra saker som kom upp i diskussion med tjejerna kring begreppet kvinnlighet var sådant 

som att tjejer kan göra flera saker samtidigt – vilket de menar att killar inte kan – och att tjejer 

mognar fortare. En typisk kvinna är också ”mogen” enligt någon. 

Tjejerna uttrycker att det finns olika förutsättningar för tjejer och killar. En av dem uttrycker 

dessutom att hon tänker på ”kvinnors rätt” när hon tänker på ordet ”kvinnlighet” och att hon 

tänker att den rätten som kvinnor har är jämförelsevis liten mot männens. En annan menar att 

det fortfarande är skillnader för vad som förväntas av tjejer och killar och hon tror att många 

killar än idag vill ”ha sin kvinna i köket”. Liksom Nina Björk (1996) poängterar bär vi 

kvinnor med oss ett arv av förtryck, orättvisor och ojämlikhet och tydligen är detta någonting 

som åtminstone några av tjejerna i min studie har funderat kring. När detta med ”kvinnors 

rätt” kommer på tal är det också flera av tjejerna som bekräftar att en gammal bild av kvinnan 

som undergiven mannen fortfarande hänger kvar till viss del än idag. 

När jag frågar vad de anser är mindre kvinnligt säger de att det är beteenden så som att ”gå 

runt och skrika och hålla på”, ”rapa och sånt” samt att ”bete sig som en kille”. En av tjejerna 

i den ena fokusgruppen säger dock såhär: 

”Jag tycker det är lite löjligt att man ska dela upp allting i kvinnligt och manligt och att det ska vara så 

väldigt separerat.  Det spelar ingen roll”.  

Jag bad tjejerna beskriva om det finns någonting de gör som får dem att känna sig mer eller 

mindre kvinnliga. Åter igen handlar det om utseendet och hälsan: 

Tjej 1: ”Man sminkar sig, går på såhär tjejmiddagar typ”.  

Tjej 2: ”(skratt) Man rakar sig! Typ man rakar benen och sånt där”.  

Tjej 3: ”Håller sig fräsch, typ fixar ögonbrynen och sådär”.  
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Tjej 2:”Alltså, man sköter… man tar hand om sin hygien”.  

Tjej 4:”Alltså, det är inte fint att vara en tjej som är såhär manlig”.  

I den ena fokusgruppen enas tjejerna om att de känner sig som mest kvinnliga när de ska gå 

på fest eller när det händer någonting extra, som när det är skolavslutning eller liknande. De 

beskriver också att det är i skolan och hemma som de känner sig som minst kvinnliga: 

Tjej 1: ”(skratt) när man är hemma, typ. Hemma då.. ja, jag har mycket smink i skolan men. Hemma då 

kan man gå såhära osminkad, inte fixat hår” 

Tjej 2: ”Alltså, man bryr sig inte om, alltså hur man ser ut”. 

Precis som i Fanny Ambjörnssons (2004) avhandling menar tjejerna i min studie att de känner 

sig mer kvinnliga när de visar sig ute bland folk och mindre kvinnliga i sitt hem, där de kan gå 

runt utan smink eller utan att fixa håret. Som någon av tjejerna i Ambjörnssons studie 

uttrycker det: ”söndag är en okvinnlig dag” (2004). 

Tjejerna i min studie menar alltså att de känner sig mer kvinnliga när de klär upp sig och tar 

på sig smink – eller med andra ord då de går på ”maskerad” genom kvinnligheten för att knyta 

an till Nina Björks (1996) resonemang. 

Den visuella triggereffekten och konstruktioner av kön 

Burenhult (2012) menar att den sexuella ”triggereffekten” ligger i det rent visuella och att det 

framförallt för män har en stor effekt på sexlusten om det de ser är sensuellt och vackert. 

Tjejerna i min studie påpekar att det är skillnad för tjejer och för killar när det gäller att ta 

hand om sitt utseende och sin kropp. Tjejer sminkar sig och fixar håret, bär vissa kläder och 

uppför sig på ett visst sätt och detta förknippas alltså med kvinnlighet. Om man ser till 

maktstrukturerna i samhället är det fortfarande så att det är främst på männens villkor vi lever 

idag – även om det såklart har blivit allt mera jämlikt mellan könen i Sverige på senare år – 

och genom de handlingar vi utför formas makten performativt (Butler, 1993) och möjligtvis 

kan det vara männen och deras starka visuella begär som sätter förutsättningarna och i 

förlängningen bidrar till att kvinnligheten förknippas med skönhet, med omvårdnad och en 

rad attribut som förstärker den visuella upplevelsen av kvinnan.  

Det är tydligt att tjejerna förknippar andras och sin egen kvinnlighet med yttre betingelser, 

med ett vackert yttre och med attribut som förstärker bilden av det kvinnliga könet. De 

berättar dessutom att de känner sig mer kvinnliga när de klär upp sig för någonting extra eller 
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när de har ”tjejmiddagar”. Som forskare ställer jag mig något frågande till om tjejerna anser 

sig vara kvinnliga kvinnor eller om de menar att det, likt Nina Björk (1996), är ett slags 

”maskerad” de väljer att gå på förklädda till det som de tänker är kvinnor. Vid ett tillfälle 

pratar ju en av tjejerna om kvinnlighetens alla attribut ”läppstift, rouge, mascara … klackskor, 

väska” som någonting som tillhör en vuxen person. Det är alltså inte hon själv som åsyftas 

här, utan snarare kan man se det som ett distanstagande från den här tjejens sida – eller som 

disidentifikation för att använda Beverly Skeggs ord (1999). 

Tjejerna för också ett resonemang kring hur man som tjej förväntas att vara. De uttrycker sig 

som att det faktiskt finns ett val för hur de som tjejer/unga kvinnor kan vara/bete sig. Att vara 

en s.k. ”pojkflicka” är mindre accepterat men verkar av resonemanget att döma ändå finnas 

som en valmöjlighet för dem. Men som en av dem också påpekar ”då måste du acceptera vad 

folk säger och det är skitmånga som snackar”. Återigen ser jag en slags disidentifikation 

(Skeggs, 1999) lysa igenom. Tjejerna pratar om valmöjligheten att vara ”pojkflicka” eller 

”divig tjej”. Men vad som gäller för dem själva blir inte helt tydligt för mig eftersom jag 

tycker mig förstå att det är andra än de själva som de åsyftar. 

Idealbilder 

På liknande sätt som i inledningen till föregående tema började jag med att fråga vad tjejerna 

tänker när de hör ordet ”idealbild” och hur de tänker att det går ihop med föregående tema: 

kvinnlighet? I båda grupperna var jag tvungen att förklara begreppet ”idealbild” och då jag 

gjorde det blev det i termer av ”tankeföreställning för ert inre över vad som är den ultimata, 

eller perfekta kvinnan”. ”om ni har bilden klar för er – hur är hon, hur ser hon ut och vem är 

hon – den här ultimata kvinnan som är eran idealbild”? 

Tjej 1: ”Typ en som ser bra ut, liksom en sån som man vill vara”.  

Tjej 2: ”Det är också nån som är väldigt nöjd med sig själv”. 

Tjej 3: ”Positiv, man ser lagom bra ut. Man ser personen som en väldigt bra person. Självsäker, sådär”. 

Tjej 4: ”Jag tänker mig en person som går sin egen väg och står för vad hon tycker”.  

Tjej 5: ”Alltså, insidan gör utsidan finare”.  

Tjej 6: ”Eh.. hur är hon? Hon är snäll och..” 

Tjej 7: ”Felfri”! 
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Till viss del går tjejernas beskrivningar ihop med en del av resultaten i den tidigare forskning 

jag presenterat. Någon uttrycker att den ideala kvinnan ”ser lagom bra ut”. Både Lena Berg 

(2002) och Beverly Skeggs (1999) beskriver ju att kvinnors strävan efter att bli den ultimata 

kvinnan handlar om en balansakt där man strävar efter att bli respektabel och efter att inte 

vara varken ”för mycket” eller ”för lite”. Tjejerna i min studie uttrycker snarare att en ultimat 

kvinna ska vara lite mer än medel och lagom. En ultimat kvinna enligt mina respondenter ska 

ju vara väldigt självsäker och hon ska dessutom vara ”felfri”! 

Flera av tjejerna beskriver håret som kvinnlighetsmarkör, det långa välskötta håret som 

symboliserar kvinnlig skönhet och hälsa. ”Håret ska va ”wow” – det måste va ”wow”! 

Någon menar att det fortfarande är det smala idealet som gäller, någon menar att det inte 

längre är på det viset – att tjejer idag ska vara kurviga och smala ”på rätt ställen”. Av en av 

tjejerna får jag en väldigt detaljerad beskrivning: 

”Alltså killar vill ha sjuttio centimeter midja, kanske sextiofem – värsta göten, alltså rumpa! Såhär (visar) 

så du kan ha i axelbredd. (skratt) typ lite tjockare lår, smala vader. Man ska va kanske 1,65 man ska ha 

långt, jättevälskött hår, det ska va ett fint ansikte”.  

När tjejerna i den ena gruppen diskuterar idealbilder leder samtalet in på avundsjuka och de 

enas om att det är grupptryck och avundsjuka som ställer till det för tjejer idag: 

Tjej 1: ”Ja, man får dåligt självförtroende när nån annan är finare sådär. Alltså det ska vara sådär – 

bara för att hon är fin betyder det inte att du är ful. Hon kanske är finare istället, men alltså. Det betyder 

inte att du är ful. Alla är fina på sitt sätt”.  

Tjej 2: ”Det finns tjejer som ser saker hos andra tjejer… det är såna saker som förstör en kvinna. Då är 

det förstört. Alltså, man ska bara va nöjd över sin kropp alltså. Folk märker det då, om hon är självsäker 

för sig själv – om man är nöjd med sig själv då är det ingen som påpekar det dåliga med en”.  

Tjej 3: ”Eller om man döljer det – om jag kanske hatar att jag har för stora eller för små bröst, då… om 

man inte påpekar det hos sig själv, då kommer ingen att märka det”.  

Tjej 2: ”Om folk märker det (att man inte trivs med sig själv) så blir man liksom nedtryckt”.  

Tjej 4: ”De börjar hacka på en! De märker så ”ah, hon är svag. Henne kan man jiddra med” 

Tjej 2: ”Om du visar ditt självförtroende då kommer alla ha respekt för dig”. 

Tjej 3: ”Ja, då får man ju roligare själv också – om man har bättre självförtroende”.  

Tjej 5: ”Alltså om man vaknar upp varje morgon och ger sig själv en komplimang då blir det ett bättre 

självförtroende över dagen. Man behöver ju inte visa andra att man inte är nöjd med sig själv”.  
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Tjej 4: ”Så allting har med avundsjuka att göra, så man ska inte liksom… hacka på nån annan så den 

mår dåligt, man ska försöka … varför sprida negativ såhära – istället för att försöka göra andra glada”.  

Vidare menar de att den ultimata kvinnan är självsäker, stolt. Hon bryr sig inte om vad andra 

tycker eller säger om henne och hon går sin egen väg. 

När jag frågar om det finns beteenden/utseenden som är mer eller mindre accepterade för 

tjejer får jag en del varierade svar. Några menar – åter igen – att det är ett klassiskt ”manligt” 

beteende som inte är accepterat, så som att ”skrika” och ”rapa”. I den ena gruppen diskuteras 

vad de kallar ”ghetto-beteende”. De förklarar för mig att det finns etniskt svenska tjejer som 

anammat ett sätt och en attityd som traditionellt sätt tillhört invandrartjejerna. Det handlar om 

ett sätt att vara som är lite kaxigt och det innefattar ett språkbruk med mycket slang och 

uttryck från andra språk och länder. Tjejerna i den ena gruppen diskuterar fenomenet livligt 

och menar att den här typen av beteende inte är accepterat om man vill passa in i den 

”kvinnliga mallen”. En av tjejerna sätter ord på den kvinnliga ”mallen” såhär: 

”Det är som oskrivna normer om hur en tjej ska vara”. ”Man ska ju generellt sätt som tjej inte ta för 

mycket plats heller. Man ska ju mest sitta i skymundan och bekräfta allt som alla andra säger”.  

Vad den här tjejen gör är att hon sätter ord på den måttfulla, försiktiga och empatiska kvinnan 

som enligt Fanny Ambjörnsson (2004) är den ideala bilden av kvinnan. 

Några andra diskuterar såhär. 

Tjej 1: ”Det är jobbigt att man måste ha den perfekta kroppen. För att..” 

Tjej 2: ”För att bli accepterad”. 

Tjej 3: ”Det är ju som ett krav på tjejer att man ska se bra ut”.  

Tjej 2: ”Jag själv tänker inte så mycket på det – det ingår i min vardag”.  

Vad den sista tjejen säger här är intressant. Tjejerna i gruppen bekräftade att hon har rätt och 

vad hon antyder är att kraven på kvinnor är så normaliserade och accepterade att hon inte 

längre bryr sig om eller reflekterar närmare kring det – det bara finns där i hennes vardag, 

som någonting helt naturligt. 

Accepterad och respektabel 

Liksom kvinnorna i Beverly Skeggs studie (1999) hittar mina respondenter sätt att göra sig 

själva ”respektabla”. Genom att ge sig själva och andra ett gott självförtroende uppnår de 
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respektabilitet. Tjejerna pratar visserligen om kroppen - ”den perfekta kroppen” – som 

någonting de tänker är viktigt att försöka leva upp till och de pratar också om det som att det 

är någonting som är kravfyllt och betungande för dem. Men de menar också att det går att 

klara av tillvaron med alla dessa krav genom att vara självsäker och stolt, genom att inte visa 

utåt att man kanske är missnöjd med någonting hos sig själv. Tjejerna kan alltså skapa sin 

egen respektabilitet genom att visa en sida utåt som är mer säker och stolt än vad de kanske 

innerst inne känner. Dessutom kan de smitta andra och påverka andra att må bättre och bli 

mera säkra i sig själva genom att upprätthålla den här fasaden utåt. Men vad som är 

respektabelt verkar var något annorlunda för tjejerna i min studie jämfört med kvinnorna i 

Skeggs studie (1999). Det kan ha att göra med sådant som att tjejerna i min studie är yngre än 

kvinnorna i Skeggs studie och att de befinner sig i en annan kontext än kvinnorna i hennes 

studie. Respektabilitet i min undersökning blir någonting annorlunda jämfört med 

respektabilitet så som det beskrivs i Skeggs studie, eftersom det i olika kontexter är olika 

saker som värderas som respektabla. Det intersektionella perspektivet (Mattsson, 2010) blir 

vägledande här, då kvinnor från olika samhällsklasser och med olika förutsättningar, så som 

ålder och grad av självbestämmande, inte riktigt kan jämföras. För att förstå vad 

respektabilitet symboliserar i min undersökning behöver man se till den kontext och de 

förutsättningar som tjejerna i min studie har att förhålla sig till.  

Fenomenet som tjejerna beskriver för mig som det s.k. ”ghetto-beteendet” kan kopplas till 

teorin om respektabilitet utifrån att Skeggs (1999) talar om klasstillhörighet och 

”klassuteslutning”. Att som svensk tjej anamma en attityd och ett sätt att prata som från 

början tillhört en annan klass och en annan kultur kan både tolkas som en disidentifikation 

med den egna klassen från tjejerna som anammar stilens sida och som ett beteende som är 

mindre accepterat och därför blir någonting som tjejerna i min studie disidentifierar sig med. 

Den ultimata kvinnan, eller ”idealbilden av kvinnan” för tjejerna i min studie är någon som de 

tydligt kan måla upp och se för sitt inre. Det är en kvinna som ser bra ut, som är självsäker 

och står för sina åsikter. Om tjejerna själva ser sig som den här ideala kvinnan är svårare att 

bedöma. När de uttrycker att det är jobbigt att leva upp till de kroppsliga kraven indikerar det 

ändå på att de mer eller mindre gör vissa försök att uppnå idealet. Någon menar också att hon 

inte tänker så mycket på det utan att det ingår i hennes vardag. När hon sa detta fick hon ett 

samstämmigt medhåll från övriga tjejer i gruppen och jag tänker att det speglar någonting 

mycket viktigt i samhället: nämligen att ”reglerna” för hur kvinnor bör se ut och vara är så 

djupt rotade i oss att vi inte längre funderar över dem.  
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Den ultimata kvinnan eller idealbilden av kvinnan kan vara skapad av vårt samhälles 

konstruktioner – eller vara skapad performativt av de handlingar vi utför, för att använda 

Judith Butlers teori (1993). Tjejerna beskriver ju den ultimata kvinnan som en bild dels av vad 

de själva tycker att det är och dels av vad de tänker att killar och andra tjejer tycker. 

Kvinnlig sexualitet 

I båda fokusgrupperna blev debatten livligare när jag introducerade det sista temat: kvinnlig 

sexualitet. Det märktes tydligt att det var det här de kommit att träffa mig för att diskutera. 

Ganska snart efter att jag ställt min första fråga om hur läget ser ut för unga kvinnor idag och 

bad tjejerna att berätta hur de upplever sin situation fick jag svar som indikerar på att det finns 

skilda ”regler” för killar och tjejer: 

Tjej 1: ”Killar kan göra vad de vill! Okej, tjejer kan bli såhär äcklade ”han är en player – jag vill inte ha 

honom” men alltså, om en kille vill ha sex – han kan göra det med vem han vill och vad han vill”. 

Tjej 2: ”Det är ju mer det att tjejer blir stämplade mer som horor och killar blir såhär ”wow, han har 

gjort det här och det här”  

Tjej 1: ”Killens kompisar börjar såhär respektera – du har varit med många, du är bra”.  

Tjej 3: ”Killar får typ heder – vad är det vi får? Skam”! 

Det debatterades livligt bland tjejerna kring risken de alltid står inför, när de går in i sin 

sexuella karriär, att bli kallade för ”hora”, att anses vara ”billig” och ”äcklig”. De var alla 

relativt överens i båda grupperna om att fenomenet finns och att det ser helt olika ut för tjejer 

och killar: 

Tjej 1: ”Alltså, i allting man gör så finns det i alla fall nånting negativt man kan tänka på. Det är typ som 

– om jag nu ligger med jättemånga killar så blir jag kallad för hora. För att, alltså.. min kropp är ganska 

billig för dem. Och om jag är oskuld … det är såhär om du är oskuld..” 

Tjej 2: ”Det är tvärtom med tjejerna! Om mannen vet att du har tappat oskulden, då alltså.. i samhället, 

vill inte ha dig och sådär”. 

Tjej 3: ”Tjejer som går emot det här, att bli stämplad och så…” 

Tjej 4: ”Det finns inga sådana tjejer”! 

Jag fick dock veta av ett par av tjejerna att det går att kringgå reglerna och slippa ”hora-

stämpeln” genom viss maskering: 
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Tjej 1: ”Typ, en kvinna – nu för tiden det är sådär va att ungdomar de ligger med många. De ligger med 

många, de blir kallad för ”orre” – det betyder hora. Men det finns såna tjejer som ligger med många och 

de blir inte kallade för nånting”. 

Tjej 2: ”De är såna ”smyg-orrar”.  

Tjej 1: ”Smyg-horor alltså! De gör saker i smyg. Ingen märker… om du har såhär skitfin kropp, fett bra 

personlighet alltså du är perfekt”.  

Tjej 3: ”… bara för att hon har ett utseende kan hon göra vad hon vill”! 

De menar vidare att risken att bli stämplad som ”hora/orre” ”billig” äcklig” finns via 

ryktesspridning. Många killar – och tjejer – snackar skit och för elaka rykten vidare och i detta 

ingår också att man som tjej inte ens behöver ligga med flertalet killar – eller ens någon – för 

att få ”hora-stämpeln”. Det kan räcka med att det finns någon som är avundsjuk på någon 

annan – kille som tjej – och sedan lever ryktet sitt eget liv. Men man kan förstås förhålla sig 

till det här på olika sätt. Som en av tjejerna uttrycker det: 

”Jag, ja kör bara livet och går vidare. Om jag tappar – jag tappar: klart. Jag behöver inte gå runt och 

säga det till folk”.  

Som Maria Bäckman (2003) beskriver det ser förutsättningarna för tjejer och killar helt olika 

ut när det kommer till att ha flera sexpartners. Tjejer förlorar i värsta fall sitt anseende om de 

väljer att ligga med flertalet killar medan killarna istället vinner status om de väljer att ligga 

med flertalet tjejer. Enligt Fanny Ambjörnsson (2004) är ”hora-stämpeln” bland det värsta 

som kan drabba en Tjej Jag får intrycket av mina respondenter att det blir allvarligt beroende 

av hur man själv förhåller sig till förutsättningarna, ex ”om jag tappar – jag tappar” etc. Att 

den här diskussionen alls uppkommer och att hora-stämpeln finns som ett begrepp kan ha att 

göra med det som Linna Johansson skriver i debattboken Fittstim (Olsson & Skugge (red) 

1999) om kvinnlig sexualitet, att man i skolan och i samhället får veta och lära sig helt olika 

saker beroende på om man är tjej eller kille. Förutsättningarna för killar och tjejer ser 

fortfarande idag helt olika ut och tjejer och killar får dessutom olika information och olika 

slags uppmuntran eller varningar vad gäller sex från skolan och från samhället i stort.  

När jag frågar om det finns några skillnader mellan kvinnlig sexualitet och manlig sexualitet 

och på manlig och kvinnlig sexlust uppkommer en del delade meningar: 

Tjej 1: ”Eh.. jag tror inte det är så stor skillnad! När man väl har blivit av med oskulden så, som både tjej 

och kille då vill man väl alltså .. då vill man ju”. 
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Tjej 2: ”Man vill ligga mer - sådär”! 

Tjej 3: ”Ja, det beror på”… Om det var kul eller skönt första gången, då blir man såhär ”det är ju kul” 

och så fortsätter man”.  

Tjej 4: ”Alla har sin sexlust, vissa vill ha sex tidigare andra senare, vissa vill vänta på den rätta, jag 

kanske vill leva med den jag tappar min oskuld med”.  

Medan vi pratar kvinnlig sexualitet kommer samtalet in på det här med oskulden i diskussion 

med tjejerna i båda grupperna. Flera av dem påpekar att reglerna är olika för tjejer med svensk 

bakgrund och tjejer med utländsk bakgrund: 

Tjej 1: ”Det skiljer ju sig från länder och religioner”  

Tjej 2: ”Man kanske är rädd också i och med att vissa får inte tappa oskulden, det är verkligen ett nej 

inom alltså, det existerar inte bland vissa familjer. Så det är mycket med kultur ”du får inte göra si, du 

får inte göra så”. Alltså jag tror att många vill förlora sin oskuld men de vågar inte. De vill ändå inte 

svika kulturen eller religionen, ja… ” 

Tjej 3: ”Det är ju mycket såhär att om en tjej i Sverige förlorar sin oskuld … hon har valt det och det är 

hennes liv liksom”.  

Tjej 4: ”Det spelar väl inte så stor roll här i Sverige? Eller vad vet jag? … i andra ländre kan det vara 

såhär, om du tappar oskulden kommer du inte hitta en man alltså. … du är hora och ingen kommer vilja 

ha dig”. 

Tjejerna menar vidare att det främst är invandrarkillar som bryr sig om det här med oskulden 

hos tjejer, om hon förlorat den eller har den kvar. 

När det gäller sexlusten pratar tjejerna en del om hur det ser ut på deras skola där killarna 

”springer runt i korridorerna och tar på tjejernas rumpor”. De antyder en dubbelhet inför 

fenomenet. Några menar att det är obehagligt, att de riskerar att bli stämplade som ”horor” om 

de inte orkar säga ifrån när killarna tafsar. Någon annan menar att det är lite kul och att hon 

blir glad av uppmärksamheten som hon får. 

Tjej 1: ”Det kanske är en kille som man är rädd för” 

Tjej 2: ”Eller så vill man att de håller på” 

Jag frågade varför man vill att killarna håller på och jag får som svar av flera av tjejerna att 

det handlar om uppmärksamhet och om att man vill sticka ut lite från de andra tjejerna. 
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Vid ett par tillfällen fick samtalen lite mer allvarstyngd och någon poängterar att det är 

orättvist att det ser så olika ut för killar och tjejer idag. 

”Tjejer kanske inte ska ligga runt med alla, men det är fortfarande hennes egen vilja. Det är fortfarande 

hon som bestämmer vad hon vill göra och vad hon inte ska göra”.  

Ovan nämnda citat visar på att man både ser ner på en tjej som ligger med många killar, att 

det egentligen inte är önskvärt, men att om hon ändå gör det borde inte någon annan 

bestämma över henne eller stämpla henne.  

Olika förutsättningar 

Tjejerna i min studie vittnar om risken som de hela tiden lever med att bli stämplade som 

”horor” eller ”orrar”. De beskriver hur lätt hänt det är att man som tjej råkar ut för detta och 

de beskriver hur skillnaderna är mellan könen vad gäller att skaffa sig sexuella erfarenheter. 

Killar som väljer att ha många sexuella förbindelser och ligga med flertalet tjejer får status 

och respekt medan en tjej som gör det samma istället riskerar att förlora sin status.  

Burenhult (2012) menar att sexualundervisningen i skolan i allmänhet börjar för sent i vårt 

land. Och kanske finns det en del sanning och tänkvärt i det resonemanget. Som Burenhult 

menar är sexualiteten den starkaste drivkraften hos människorna och en kraft som om den inte 

blir tillfredställd skapar frustration och aggression, och om ungdomar inte får prata tillräckligt 

om sin lust och om vad de känner tänker jag att det säkert kan ha påverkan på hur klimatet blir 

mellan ungdomar och mellan killar och tjejer. Det är förstås inte hela sanningen, men mycket 

skulle säkert kunna bli bättre med tidigare och mer nyanserad information till ungdomar. Som 

när Linna Johansson skriver i boken Fittstim (Olsson & Skugge (red) 1999) om hur de fick 

lära sig om sexualitet i skolan: där beskrivs händelseförlopp och känslor helt olika när det 

gäller tjejer och killar och tjejer och killar får således helt olika bilder och förutsättningar för 

sin egen sexualitet.  

Förutsättningarna skiljer sig också mellan länder och kulturer, menar tjejerna. Med ett 

intersektionellt synsätt (Mattsson, 2010) på problematiken kring kvinnors förutsättningar kan 

man se att unga kvinnor/tjejer med en annan kulturell bakgrund än den svenska riskerar att 

stämplas ännu hårdare. Tjejerna pratar om invandrarkillar som de som bryr sig mest och som 

de som främst stämplar tjejerna som horor. Kanske kan detta hänga samman med killarnas 

kulturella bakgrund och hur förutsättningarna för kvinnor ser ut i de länder de eller deras 

föräldrar kommer ifrån. För tjejer som bor i Sverige och önskar tillägna sig svenska 
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levnadssätt kan det bli en konflikt här. Som någon uttrycker det: ”det spelar väl inte så stor 

roll här i Sverige”? Frågan är om det gör det och om det spelar någon roll hur en tjej med 

utländsk och annan kulturell bakgrund förhåller sig till de svenska normerna och till normerna 

från hemlandet.  

Burenhult (2012) menar att det inte finns några skillnader vad gäller manlig och kvinnlig 

sexlust och detta bekräftas av tjejerna i min studie. I alla fall uttrycker de att de inte tror att det 

är någon större skillnad mellan killar och tjejer när det kommer till lust. Vad som dock är 

intressent är att de pratar om oskulden som det som ”får igång” sexlusten. En av tjejerna 

uttalar också att det är efter att man förlorat sin oskuld som man kan få mersmak ”om man 

tyckte att det var skönt eller kul första gången”, vilket skulle betyda att innan man förlorat 

denna sin oskuld vore man inte lika intresserad av sex som Tjej Eftersom jag inte ställde 

någon följdfråga till detta i intervjutillfället kan jag inte dra några slutsatser kring detta, men 

det stämmer inte ihop med Burenhults teori i alla fall. Han menar att alla människor har sin 

sexlust, han säger ju att man visserligen kan ”välja att leva utan att ha sex, men att man inte 

kan välja bort sin sexualitet”. Detta torde betyda att man har sin sexlust även innan man 

förlorat sin oskuld. 

När tjejerna berättar om killar som tafsar menar någon att det är obehagligt men någon annan 

att det är roligt och någonting man faktiskt vill att killarna ska göra. Kanske är det just ett 

uttryck för konflikten mellan det konstruerade könet och den biologiska sexlusten som 

föranleder de tvetydiga reaktionerna från tjejerna. Att konstrueras som objekt och riskera 

hora-stämpel är inte önskvärt i strävan efter respektabilitet, men sexualdriften och lusten finns 

där och bryr sig inte i alla lägen om de där riskerna det innebär att tillåta en kille att tafsa.  

Heteronormativitet 

Eftersom jag ville inkludera alla tjejer på den aktuella skolan som kunde tänkas vilja vara med 

i diskussion med mig i mina fokusgrupper var jag också intresserad av att höra mig för hur 

”reglerna” såg ut för tjejer som är homosexuella. Redan under samtalens gång i båda 

grupperna upptäckte jag att diskussionerna handlade främst om killar och tjejer och inte om 

killar och killar eller tjejer och tjejer, att samtalen hela tiden kretsade kring en omedveten eller 

medveten heteronormativitet. När jag transkriberade intervjumaterialet fastnade jag för 

uttalanden så som dessa: 

Tjej 1: ”Det har blivit ett väldigt uppdelat samhälle. Att tjejer är på ett sätt och killar på ett sätt. Tjejer 

gör det här och att killarna gör såhär”.  
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Tjej 2: ”Tjejer är ofta avundsjuka, de vill … tjejer är mer kränkta. När de ser en fin tjej då tänker de ”ah, 

hon är säkert största orren” de är avundsjuka för att hon har ett fint utseende. Då blir de så, man 

försöker hitta på saker för att killar inte ska vilja ha henne”.  

Tjej 3: ”Jag tror också att det är många tjejer som blir uppfostrade till att konkurrera med sina 

tjejkompisar om killarna och deras uppmärksamhet”.  

Tjej 4: ”Jag tror mycket på att tjejer gör oftast det killar vill. Alltså, t.ex. killar gillar stora rumpor nu – 

då försöker tjejer verkligen skaffa det. Eller tjejer som röker – en kille kommer fram till henne och ba ”vi 

hatar tjejer som röker” då slutar de röka! … Tjejer går mycket efter vad killar gillar och inte gillar. 

Säger en kille ”jag gillar inte tjejer med mycket smink” – då tar hon bort det! De lever efter vad killen 

tycker, alltså jag tycker inte vi tjejer har nåt särskilt att leva på själv. Jag tycker mest vi går efter vad folk 

tycker”.  

Detta förvånade mig en aning och jag ville se om det jag satt och funderade över stämde. 

Därför frågade jag slutligen uttryckligen om hur reglerna för homosexuella såg ut i deras 

tillvaro. 

Tjej 1: ”Alltså, du blir mer.. fastän alltså om du är homosexuell och du inte ligger med din tjej, det är 

fortfarande ”om my god – hon är leb, iow” sådär. Det spelar ingen roll om den homosexuella ligger med 

folk, det är fortfarande såhär ”oh my god va äckligt – hon är leb” sådär. .. alltså, hon är annorlunda. 

Hon är inte som alla andra”.  

Tjej 2: ”Det är väl den där pressen från folket, eller människorna.. sådär att ”alla ska va som varandra”.  

Tjej 3: ”Alltså, om du är udda – det är alltid nån som är udda”.  

Tjej 2: ”Som andra inte vill acceptera. .. alltså, jag tycker det är helt vanligt men det finns folk som tycker 

att det är sådära ”usch du är leb”  

Tjej 4: ”Det är som att ha en kille i omklädningsrummet, faktiskt när en tjej är homosexuell”.  

Några av tjejerna uttryckte dock att de tycker att homosexualitet är ”helt normalt” men de 

menar att den allmänna uppfattningen är att det är avvikande, udda och lite äckligt. Och att 

det är grupptrycket som gör att de här uppfattningarna får fäste och sprids bland ungdomarna. 

Tjej 1: ”Jag tror att många tjejer tycker det är okej med två killar som är ihop, men om det är två tjejer 

så blir det väl liksom för nära en själv”.  

Tjej 2: ”Det är väl grupptrycket som trycker fram att alla går runt och kallar varandra saker.. att om två 

bråkar, sen så hänger alla kompisar på”.  

Eftersom jag läst in mig på Fanny Ambjörnssons avhandling (2004) och hennes resultat 

visade att tjejer är med hennes ord ”homosociala” till sin natur, har lättare för enkönade 
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relationer med närhet och beröring samt är mer positivt inställda till homosexualitet än killar – 

förvånade mina egna resultat mig en aning.  

Stigma 

Tina Mattsson (2010) menar att sexualiteten är konstruerad och att den normativa 

heterosexualiteten är en konstruktion som blir ett stigma för kvinnor idag. Att bryta mot 

normerna anses vara ett ”brott” och tjejerna i min studie påpekar också att en homosexuell 

person eller en homosexuell kvinna är ”udda” och ”äcklig”. De menar visserligen att de själva 

tycker att homosexualitet är helt okej och att det är normalt, men de vittnar om att 

heterosexualiteten är normen och det som förväntas av dem som kvinnor och att det är mindre 

accepterat att vara homosexuell.  

Skeggs (1999) beskriver också hur homosexualitet bland kvinnor anses som vulgärt och som 

motsatsen till den behärskade femininiteten, vilket går i linje med de resultat jag själv fått 

fram. Tjejerna uttrycker sig ganska hårt angående lesbiska tjejer och vittnar om att det i första 

hand är heterosexualiteten som är accepterad och att det i mallen för hur man blir en 

respektabel kvinna också ingår att man är heterosexuell.  
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Sammanfattning 

Genom diskussioner i fokusgrupper med har jag fått fram ett datamaterial som både bekräftat 

och motsagt mina egna tankar om vad det är att vara ung kvinna idag, vilka intressen som styr 

och vilka mallar unga tjejer idag förväntas hålla sig inom. En del har varit mindre 

överraskande och annat har överraskat mig mer.  

Mina främsta resultat är: 

 Unga tjejer idag förknippar i första hand kvinnlighet med utseende och med attribut 

som förstärker kvinnans skönhet.  

 Idealbilden av kvinnan för unga tjejer är en vacker kvinna som dessutom är självsäker 

och kan vara en bra förebild till andra då hon också delar med sig av sitt goda 

självförtroende och sin självsäkerhet till andra.  

 Risken att bli stämplad som hora finns ständigt närvarande i de unga tjejernas liv. 

 Förutsättningarna för tjejer och killar ser väldigt olika ut vad gäller de krav som ställs 

på utseendet och vad gäller de ”regler” som finns kring, och vad som anses vara 

accepterat, när det kommer till sex, sexlust och sexualitet. 

 Heterosexualiteten är tydlig som norm 

 Förutsättningarna ser olika ut beroende på vilken kultur man har med sig hemifrån 

också. Invandrartjejer har generellt svårare att passa in i mallen än etniskt svenska 

tjejer.  
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Diskussion 

I det här avsnittet har jag som forskare valt att diskutera de olika resultaten och fenomenen jag 

tyckt mig se genom undersökningen utifrån de fyra huvudteman och de fyra underteman jag 

delat in resultat- och analysdelen i. Här för jag ett resonemang både kring resultatet av min 

egen studie, resultaten i tidigare forskningar och kring de teorier jag valt att fokusera analysen 

på. Tanken är att öppna upp för vidare debatt och poängtera vikten av att föra diskussionen 

om unga tjejers förutsättningar när det kommer till sexualitet vidare till andra forskare. 

Typiskt kvinnligt, den visuella triggereffekten och konstruktioner av kön 

När tjejerna så samstämmigt vittnar om att kvinnligheten för dem i första hand förknippas 

med yttre attribut vars avsikt är att försköna kvinnan, så som ”smink” och klassiska 

kvinnokläder som ”klänning, kjol, klackskor”, kan jag inte låta bli att fundera över varför det 

fortfarande är på det här viset. När vi diskuterar vidare och jag frågar om det finns saker i 

beteendet som också kan anses vara kvinnligt får jag visserligen mer nyanserade svar – och 

svar som indikerar på att de tänker att kvinnlighet handlar om fler saker än enbart yta och 

skönhet – men det första tjejerna kommer att tänka på när de tänker på begreppet 

”kvinnlighet” är ändå det vackra, det rena, ”fräscha”, ljuva och behagfulla. De förknippar det 

dessutom med en slags skönhet som det går att ”klä på sig”. Oundvikligen kopplar jag direkt 

till Nina Björks (1993) resonemang om ”maskeraden”, den vi kvinnor förväntas att – och 

också går med på att – gå på i vårt dagliga liv för att bli de kvinnor vi förväntas vara. Jag 

tänker också på att detta är ett sätt för kvinnor att upprätthålla sin värdighet – i kvinnligheten 

finns en värdighet och någonting etersträvansvärt: tjejerna menar ju att om man inte lever upp 

till att vara den ”diviga tjejen” riskerar man att bli kallad t.ex. ”pojkflicka” och då får man 

räkna med att folk pratar om en – detta är nämligen inte accepterat. Enligt Beverly Skeggs 

(1999) strävar kvinnor hela tiden efter att vara respektabla på ett eller annat sätt. För att anses 

respektabel som kvinna identifierar man sig med någonting och disidentifierar sig med 

någonting som är dess motsats. Eftersom tjejerna i min studie pratar om att vara ”divig tjej” 

eller ”pojkflicka” som begrepp utanför sig själva tolkar jag det som att den respektabla 

kvinnan finns någonstans mitt emellan, eftersom de nämnda begreppen ställs som varandras 

motsatser i diskussionen tjejerna emellan.  

Frågan blir varför de unga tjejerna upplever att de måste vara med och skapa kön (Hirdman, 

2003) på det här viset. Smink, klänning, klackskor etc. är ju enligt min mening tydliga 
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könsmarkörer för att manifestera att vi är kvinnor och inte män. Men vad är manligt och vad 

är kvinnligt? Vad är format genom konstruktioner och vad bär vi med oss av biologin?  

Burenhult (2012) har en poäng när han menar att vi måste ta biologin med i beräkningen när 

vi talar om kön, genus och sexualitet och när vi tittar på och försöker förstå hur samhället ser 

ut idag. Människan bär med sig ett arv av ständig sexuell aktivitet – uppenbarligen, eftersom 

vi fortfarande finns till på jorden – och enligt Burenhult är den sexuella drivkraften lika stark 

för kvinnor som för män. Men kvinnor bär också ett arv av förtryck och ojämlikhet (Björk 

1993). Förutsättningarna är alltså inte helt lika för män och kvinnor och tjejerna i min studie 

bekräftar också det. De menar att det ställs högre krav på dem att vårda sitt utseende och hålla 

sig rena och fräscha, medan killar kan göra lite som de behagar och vill. Som Burenhult 

(2012) säger är den visuella triggereffekten större för män än för kvinnor och frågan blir om 

det är samhället som skapat idealen för hur kvinnor ska vara och se ut eller om biologin spelat 

en roll för hur fenomenet uppstått.  

Frågan är också vilket ansvar vi vuxna har för att unga tjejer ska må bra och känna att de 

duger som de är - uppenbarligen lever de under ett tungt krav på att vara vackra och 

kvinnliga. Är det vuxenvärlden som format dessa krav genom strukturer i samhället eller är 

det vår biologiska drift som styr oss till att upprätthålla könsrollerna och ställa högre krav på 

kvinnor än män att göra sig behagfulla och vackra? Tjejerna pratar ju stundtals om kvinnor 

som om de menar andra kvinnor än de själva – möjligtvis vuxna kvinnor – men lika ofta 

speglar de sin egen verklighet bland vänner och klasskamrater. Resultatet blir därför bredare 

och mera allmängiltigt än enbart från de unga tjejernas perspektiv. 

Idealbilder av kvinnan - accepterad och respektabel 

Idealbilden av kvinnan, så som den beskrivs av tjejerna i min studie, kan kopplas ihop med 

teorin om respektabilitet och strävan efter att bli en respektabel och accepterad kvinna 

(Skeggs, 1999). Den ultimata kvinnan beskrivs av tjejerna som en tjej som dels ser bra ut men 

också som en som inte bryr sig om vad andra tycker och tänker om henne. Den ideala kvinnan 

är, enligt mina respondenter, en självständig och självsäker kvinna som både peppar sig själv 

och andra.  

Detta med det starka självförtroendet var inte någonting som jag som forskare trodde skulle 

komma fram så pass tydligt i diskussionen, men jag blev glatt överraskad över att tjejerna 

pratade så pass mycket om det som någonting eftersträvansvärt. Dock blir jag lite bekymrad 
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eftersom jag samtidigt tänker att det är en svår sak att leva upp till att alltid hålla uppe fasaden 

och leva upp till bilden av den lyckade, lyckliga och bekväma kvinnan.  

Tjejerna pratar om avundsjuka tjejer emellan och när det kommer till bilden av den ideala 

kvinnan verkar det snarare som att det är andra tjejer som är de huvudsakliga domarna för hur 

tjejerna mår snarare än killarna i det här fallet. De beskriver att den kvinnliga avundsjukan är 

det som ”förstör en kvinna” och att den mest accepterade eller respektabla kvinnan faktiskt är 

mer generös än så – hon entusiasmerar andra kvinnor till att må bra och till att trivas med sig 

själva på samma sätt som hon trivs med sig själv. Det ser alltså ut som att den ideala kvinnan 

är mer beroende av andra kvinnors bekräftelse än av männens i det här fallet. 

När tjejerna pratade om idealbilder upplevde jag att de - mer än i diskussion kring temat om 

kvinnlighet - förde samtalet på en nivå som var ”deras” snarare än som om den ideala kvinnan 

var någon annan – ex en vuxen kvinna. Den ultimata kvinnan blev i diskussion med tjejerna 

förknippad med en ung kvinna i deras egen ålder, kanske till och med någon på deras skola 

eller någon de enkelt kunde se för sitt inre och jag uppfattade att de egenskaper de radade upp 

för mig som beskrivningar för den ultimata kvinnan faktiskt var en tjej som de själva kände 

igen från sin egen vardag eller kanske t.o.m. försökte att efterlikna och vara. 

Kvinnlig sexualitet - olika förutsättningar 

Att det finns skillnader i både förväntningar och förutsättningar för killar och tjejer när det 

kommer till sexualiteten står för mig tydligt efter genomgång av intervjumaterialet från båda 

fokusgrupperna. Tjejer får och kan inte bete sig på samma sätt som killar, eftersom ”hora-

stämpeln” alltid finns närvarande som en riskfaktor.  

Diskussionerna tenderar att handla relativt mycket om det här med att tjejer riskerar att bli 

kallade för horor/orrar vilket tyder på att detta är tjejernas verklighet och någonting de 

ständigt måste förhålla sig till. Värst är det för tjejer med ursprung i andra länder och kulturer 

och de värsta ”domarna” är enligt tjejerna invandrarkillar. Ur ett intersektionellt perspektiv 

(Mattsson, 2010) är detta intressant då det visar på att reglerna är strängare för tjejer som inte 

har ett etniskt svenskt ursprung och att reglerna dessutom sätts främst av killar som inte har 

ett etniskt svenskt ursprung. Nu tror ju inte jag att svenska killar är bättre förebilder eller att 

svenska tjejer har det mycket lättare, men fenomenet är ändå värt att belysas för att förstå att 

situationen kan se annorlunda ut och vara olika kravfylld och tung beroende på vilken 
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bakgrund man har. I slutändan är det ändå i Sverige dessa skällsord så som ”hora” och ”orre” 

används. Alla har ett gemensamt ansvar för det. 

Förutom ”hora-stämpeln” får jag veta att några av tjejerna faktiskt tycker att det är roligt när 

killarna springer runt och tafsar på dem, vilket tydligen är vanligt förekommande i skolan, och 

att detta grundar sig i att de mår bra av den uppmärksamhet de då får – både av killarna men 

också av andra tjejer. Här tänker jag att det är den mer biologiska drivkraften till sexualiteten 

som styr. Man vill ju vara en sexuell varelse, en som är åtrådd och som andra vill ha eller vill 

vara. Jag ser ett slags djuriskt konkurrensbeteende här – om än i liten skala. När tjejerna pratar 

om att de vill ha uppmärksamhet och att de njuter av att göra andra tjejer lite avundsjuka är 

det ju i praktiken en konkurrens om killarna de pratar om.  

Det är tydligt att tjejernas sexualitet och önskan att utforska sin lust blir begränsad i och med 

att risken att bli stämplad som ”hora” eller ”orre” ständigt finns närvarande. Konflikten 

mellan att behålla sin respektabilitet (Skeggs, 1999) och att låta sina biologiska instinkter 

(Burenhult, 2012) leva blir tydlig och det står också klart att killar förväntas ta för sig mer och 

utforska sin sexualitet mer fritt och öppet än tjejer.  

Heteronormativitet som stigma 

Att heterosexualitet är normen beskrev jag redan i inledningen till den här uppsatsen. Ändå 

förvånade det mig att tjejerna beskriver att det finns så många fördomar om homosexualitet, 

så som att de t.ex. menar det är ”äckligt”. Jag hade en förförståelse av att heterosexualitet 

visserligen är den huvudsakliga normen, men jag trodde samtidigt inte att det skulle visa sig 

så konkret som det ändå gjorde i mitt resultat av den här undersökningen.  

Den här aspekten ger ännu en djupare insikt i den begränsade värld tjejer lever i idag. Det 

finns mallar för hur de bör bete sig som kvinnor, vad de får göra och inte får göra enligt 

gängse normer – dessutom gäller reglerna i första hand för tjejer med heterosexuell läggning. 

En tjej som är homosexuell får alltså en ännu tuffare tillvaro eftersom hon inte passar in i 

mallen för den accepterade, respektabla kvinnan överhuvudtaget. Av tjejernas sätt att prata 

om homosexualitet att döma verkar den homosexuella kvinnan eller tjejen inte ens vara med i 

beräkningen när vi talar om varken skönhetsideal, sexualitet eller sexlust.  
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Slutdiskussion 

I den här uppsatsen har jag försökt att ta reda på hur unga tjejer förhåller sig till attityder och 

normer kring kvinnlig sexualitet idag. Jag har träffat och diskuterat med totalt tio stycken 

tjejer i åk:9 uppdelade på två fokusgrupper. En del av resultaten har bekräftat min 

förförståelse medan annat har förvånat mig och t.o.m. gjort mig ledsen. Det hela har varit 

mycket intressant och tankeväckande. Nu är inte min undersökning någon forskning i stor 

skala, men trots det hoppas jag att jag kan bidra på något sätt till genusdebatten och till att fler 

forskare i framtiden får upp ögonen för unga tjejers situation idag. Jag tror att det är viktigt att 

man pratar om sexualitet utifrån unga tjejers verklighet och utifrån både en konstruktivistisk 

synvinkel och en mer biologisk. Sexualiteten är bland det viktigaste vi har att förhålla oss till 

och ungdomar behöver prata mer – inte mindre – om sin egen och andras sexualitet.  

Att samhället skulle vara överdrivet sexualiserat idag är enligt min mening en överdrift. 

Visserligen finns det mycket som exponeras i media – kvinnors kroppar t.ex. – men debatten 

måste leva vidare och framförallt: vi måste prata mera om sex - om rådande attityder och 

normer - och vi måste dessutom inkludera ungdomar till samtalet. Jag är övertygad om att 

unga människor idag – killar som tjejer – behöver diskutera för att lära sig mer, för att förstå 

och för att få en mera sund inställning till sin egen och andras sexualitet. Genom mer 

information och diskussion kan man förhoppningsvis bidra till att det i framtiden blir ett 

vänligare klimat för ungdomar att växa upp till, ett klimat där de inte behöver oroa sig för att 

stämplas i negativ bemärkelse bara för att de vill utforska sin egen sexualitet. Sexualiteten är 

en värdefull gåva som har allt att vinna på att behandlas med mer respekt. 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur unga tjejer pratar om och förhåller sig till 

normer och attityder kring kvinnlig sexualitet. Svaret på detta skulle kunna vara att unga tjejer 

förhåller sig diskuterande, men något distanserade till normer och attityder kring kvinnlig 

sexualitet. Jag har funnit att respondenterna i min studie pratat om att förutsättningarna för 

unga kvinnor idag att utforska sin egen sexualitet är begränsade jämfört med killar, att vissa 

stereotypa könsnormer lever kvar och att utgångspunkten för diskussionen är heteronormativ.  

Jag har funnit att diskussionen förts på ett plan där de framförallt pratar om ”andra” än sig 

själva. Därför verkar deras förhållningssätt något distanserat. Dessutom vittnar tjejerna i min 

studie om att de finner egna vägar för att parera det stigma och de stämplar som de hela tiden 

riskerar att fastna i som unga kvinnor. Tjejerna förhåller sig till normer och attityder kring 

kvinnlig sexualitet på så vis att de funnit fungerande vägar till att bli respektabla. 
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Bilaga.1: Intervjuguide. 

Tema.1: Kvinnlighet 

1. Berätta vad ni tänker när ni hör ordet ”kvinnlighet”! 

2. Vad tycker ni är ”typiskt kvinnligt”?  

3. Vad är inte kvinnligt? 

4. Finns det någonting ni gör som får er att känna er mer eller mindre kvinnliga – berätta! 

Tema.2: Idealbilder 

1. Vad tänker ni när jag säger ordet ”idealbild” och hur tänker ni att det går ihop med 

föregående tema: kvinnlighet? 

2. Tycker ni att det finns någon ”mall” för hur man som tjej ska vara/bete sig/se ut?  

3. Finns det beteenden/utseenden som är mer eller mindre accepterade för tjejer? 

4. Hur tycker ni att den ultimata kvinnan är/beter sig/ser ut?  

5. Hur tänker ni att andra – ex killar – tycker att den ultimata kvinnan är/beter sig/ser ut? 

Tema.3: Kvinnlig sexualitet 

1. När det gäller sexualiteten, kan man som tjej göra som man vill då – kan man vara 

utåtagerande/ligga med många/vara öppet homosexuell? – kan man vara 

ensam/oskuld/oerfaren? Berätta/beskriv! – varför/varför inte? 

2. Finns det några skillnader mellan kvinnlig sexualitet och manlig sexualitet, tycker ni? 

– berätta! 

3. Finns det även skillnader vad gäller manlig sexlust och kvinnlig sexlust, tror ni? Hur 

ser ni i så fall på det? 

4. Om ni fick bestämma – hur skulle klimatet vara då?   

Tema.5: Sammanfattning 

1. Vad har känts viktigast under vår diskussion hittills?  

2. Finns det någonting som ni vill tillägga innan vi avslutar? 
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Bilaga.2: infobrev. 

Sexualitet och idealbilder – unga tjejers syn på normer och attityder kring kvinnlig sexualitet. 

Hej! 

Mitt namn är Aurora Brännström och jag studerar till socionom på Socialhögskolan vid 

Stockholms universitet.  

Jag söker respondenter till den examensuppsats, tidigare kallad c-uppsats, som jag just nu 

påbörjat skrivandet av. Jag har valt att skriva om unga tjejers sexualitet.  

Jag tänker tillfråga tjejer i åk:9 om att medverka i en s.k. fokusgruppintervju tillsammans med 

mig där vi diskuterar normer och attityder kring kvinnlig sexualitet samt idealbilder av att 

vara kvinna. Diskussionen kommer att ledas av mig och innehålla ett antal olika teman, så 

som kvinnlighet, idealbilder och kvinnlig sexualitet. Vid intervjutillfället kommer jag också 

att ha en klasskamrat från min utbildning närvarande som kan ta anteckningar och vara med 

som hjälp till mig om jag skulle missa att fråga någonting. Diskussionen kommer att spelas in 

och därefter transkriberas av mig till skriven text för analys. Endast jag kommer att ha tillgång 

till den skrivna texten samt inspelningen och de kommer att förstöras efter det att projektet är 

slutfört.  

När min uppsats blivit godkänd kan den komma att publiceras på nätverket DIVA, vilket är en 

offentlig samlingssajt för uppsatser.  Tjejerna som vill medverka i studien kommer att vara 

anonyma – jag kommer att utforma texten så att materialet blir konfidentiellt, alltså så att det 

inte går att se vem som sagt vad o.s.v. Det kommer inte heller att framgå vilka som deltagit 

eller på vilken skola jag genomfört studien.  

Jag hoppas att jag kan hitta mina respondenter på RWS! Det kan komma att bli en intressant 

och givande diskussion om ett mycket viktigt ämne.  

Om du har frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare! 

Aurora Brännström: aurorakarolinabr@gmail.com 

Lisa Skogens, handledare för uppsatsen: lisa.skogens@socarb.su.se  

Stockholms universitet, institutionen för socialt arbete. 
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