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Sammanfattning 

Forskning visar att vi idag lever i ett samhälle med en relativt öppen syn på sex och 

sexualitet. Människans inställning till sex tenderar att korrelera med kulturella normer 

och individer kommer således att problematisera och värdera sina sexliv därefter. 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur unga vuxna uppfattar att den heterosexuella 

diskursen ser ut i vårt samhälle idag och hur de förhåller sig till den beteende- och 

känslomässigt. Frågeställningen lyder: Hur beskriver unga vuxna att samhällets sexuella 

diskurs ser ut idag? Och hur förhåller de sig till diskursens som beskrivs om sex 

beteende-och känslomässigt?  

 

Studien baseras på 8 stycken semistrukturerade intervjuer med studenter studerandes på 

Stockholms universitet och tidigare svensk forskning bidrar med områdesöversikt. 

Vidare består det teoretiska ramverket av teorier om samhällets informalisering, 

(Wouters, 2010) sexuella diskurser (Bergström & Boréus, 2010; Börjesson 2003; 

Foucault, 1993;2008;2009) och skam (Scheff, 1998). 

 

I materialet återfinns en förvånande samstämmighet i studenternas svar och 

beskrivningar av samhället syn på sex och sexualitet och hur de förhåller sig till den 

beteende som känslomässigt. Samhällets attityd till sex beskrivs å ena sidan av 

studenterna positivt som öppen, alternativ och som en del i den rådande hälsodiskursen 

men å andra sidan negativt med betoning på de kravfyllda normerna. Studenterna 

upplever att det i samhället idag finns tydliga normer som talar om hur ofta och hur 

mycket sex individer bör ha för att anses normala. Detta leder till en så kallad ”sexhets” 

kring det av samhället framställda aktiva och felfria sexlivet vilken intervjupersonerna 

beskriver som jobbig och vidare som en källa till stress och press. Studenterna berättar 

hur de själva väljer att agera i enlighet med samhällets sexuella normer för att undvika 

dessa obehagliga känslor vilket resulterar i att de ofta ingår i sexuella relationer trots 

ovilja och kraven från samhället tycks således skilja lusten från den sexuella relationen.  
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1. Inledning 

När en kvinna blev sexuthängd på nätet fick hon ett rejält sänkt skadestånd av hovrätten med 

motiveringen att det numera är allt mer accepterat med öppenhet kring våra sexuella vanor 

(Dagens juridik, 2013). Vi lever i ett samhälle som visar på öppenhet och stor acceptans när 

det kommer till sex, att känna sexuell lust har blivit norm och i Sverige idag värderas 

individens sexuella hälsa och njutning högt (Månsson, 2012). Vi har gått från den tidigare så 

kallade kärleksideologin där sex tillhörde kärleken inom ett parförhållande till en mer liberal 

inställning. Individens attityder är under förändring och man kan hävda att det idag” ”sker en 

upplösning av den starka kopplingen mellan kärlek och sexuella relationer” (Forsberg 

2005:146). Forskning visar på att människors inställning till sex och sexualitet tenderar att 

korrelera högt med de kulturella normer som existerar i ett samhälle under en viss tid, och i ett 

samhälle med acceptans och öppenhet för sex är det mer troligt att individen värderar och 

problematiserar sina liv i enlighet med de sexuella normer som dominerar (Månsson, 2012). I 

en dansk studie tillfrågades ett stort antal danskar om sina generella attityder till sex. Man 

fann att 90 % av deltagarna svarade att ett bra sexliv är en mycket viktig del av livet 

(Christensen, m.fl., 2011), ett resultat som troligen går att generalisera till en större del av 

västvärlden (Månsson, 2012).  

 

Tidigare forskning kring sexualitet fokuserar främst på ungdomars attityder till sex och vilka 

faktorer som påverkar deras sexuella preferenser (Brown, 2002; Forsberg, 2007; Bäckman, 

2003 & Johnsson & Lalander, 2003). Ungdomar är mitt uppe i att finna sin sexuella identitet 

och utgör därför en intressant studiegrupp (Gruber & Grube, 2000). Samtidigt inspireras 

människan ständigt av yttre influenser och hennes förhållningssätt till sin egen sexualitet är 

således omförhandlingsbar (Gripsrud, 2011, Löfgren-Mårtensson, 2013). 

I denna studie undersöks unga vuxna människors förhållningssätt till sex och sexualitet. 

Individerna i min studie ges utrymme att själva definiera de dominerande normerna kring sex 

och hur de förhåller sig till dessa.  
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1.1 Vad är sexualitet? 

Sexualitet som begrepp står alltid i relation till andra sociala strömningar som religion, kultur 

eller politik (Löfgren Mårtensson, 2013). Vilket utrymme sexualiteten ges och hur den får 

uttryckas är således kontextuellt bestämt och därför kan en sexuell handling som idag 

värderas som normal i en annan tid varit kriminaliserad eller tvärt om. Den svenska 

sociologen Bo Lewin (2010) anser att det är genom socialisationsprocessen vi lär oss vad som 

är det normala och det naturliga förhållningssättet till sex och således präglas vart samhälle av 

sina egna normer och värderingar av vad som anses vara den rätta och naturliga sexualiteten 

(Lewin 2010; Löfgren-Mårtenson 2013). En annan svensk sociolog, Gisela Helmius skriver i 

sin bok – ”Mogen för sex?! Det sexuellt restriktiviserande samhället och ungdomars 

heterosexuella glädje” från 1990,”Att varhelst två människor är tillsammans sexuellt finns 

samhället med som en tredje part” (Helmius, 1990; 6-7). Ett samhälle kan både begränsa och 

frisläppa sexualiteten och på det sättet vara både tillåtande, upplysande och rådgivande. 

Sexualiteten kan genom dess starka anknytning till kulturens normer och värderingar ses som 

samhällets spegel (Jacobson Widding 1994).   

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur unga vuxna uppfattar den heterosexuella diskursen i 

vårt samhälle idag. Genom explorativa intervjuer med unga vuxna universitetsstuderande ska 

jag undersöka hur deras subjektiva bild av samhällets syn på sex ser ut och hur de förhåller sig 

till den beteende-och känslomässigt.  

 

1. Hur beskriver unga vuxna universitetsstudenter att samhällets sexuella diskurs ser ut 

idag? 

2.  Och hur förhåller de sig till diskursen som beskrivs om sex beteende-och 

känslomässigt?  

1.3 Avgränsningar 

Anledningen till att jag i min studie valt att intervjua unga vuxna har inte enbart en 

intresseinriktad aspekt utan även en etisk sådan. Sex och sexualitet kan vara ett känsligt ämne 

för unga som för vuxna och jag ansåg det därför mer lämpligt att föra diskussionen med 



 

 3 

vuxna människor. Dels för att jag vid intervjun önskar kunna skapa en öppen dialog vilket är 

troligare att ske när maktfördelningen inte är skevt fördelad, och vidare därför att en vuxen 

individ förmodligen har mer erfarenhet av sexuella relationer än tonåringar och därför kan 

bidra mer till studiens syfte.  

 

Jag har i min studie valt att studera den heterosexuella sexualiteten. Jag har inte valt att ta upp 

andra typer av sexualitet som homosexualitet, bisexualitet eller exempelvis transgender detta 

för att heterosexualiteten fortfarande är norm i vårt samhälle och för att merparten av de 

studier jag kommit i kontakt med under undersökningens gång baseras på heterosexuella 

relationer. Exkluderandet av övriga är ett måste då detta är en c-uppsats och den yttre ramen 

arbetet ska hålla sig inom annars hade blivit för stor. Jag förenklar arbetet genom detta urval 

att enbart studera känslomässiga upplevelser och beteenden kring sex och sexualitet för 

individer som betraktar sig som heterosexuella.  

 

Ytterligare en avgränsning rör mitt val att inte undersöka eventuella skillnader baserat på kön. 

Väl medveten om att män och kvinnor agerar olika i förhållandet till sin egen sexualitet på 

grund av normer om manligt och kvinnligt är detta ingenting jag har underlag för att 

diskutera. Jag har i min studie både intervjuat män och kvinnor men eftersom att mitt urval 

grundar sig på 8 universitetsstuderande där endast två är män är jag inte i stånd att dra några 

slutsatser baserat på kön.   

2. Teori 

Under detta avsnitt presenteras först Foucaults diskursteori. En diskurs fungerar som ett 

legitimerat maktredskap i en viss tid och kultur och kan hjälpa mig att förstå varför individen 

talar om och ser till vissa fenomen som hon gör. Sedan redovisas Cas Wouters (2010) teori 

om vår tids sexualiersingsprocess. Wouters redovisar med hjälp av begreppen formalisering 

och informalisering hur vi gått ifrån ett avsexualiserat samhälle där sexualiteten var hårt 

reglerad i form av yttre sanktioner till ett sexualiserat sådant. Till sist redovisas Scheffs (1988) 

teori om skam. Skam är en alltjämt närvarande, social och ofta osynlig känsla som guidar vårt 

beteende i sociala interaktioner med andra. Teorin beskriver hur individer väljer att handla i 
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enlighet med samhällets normer för att undvika känslan av skam och inte riskera att bli utstött 

från den sociala gemenskapen.  

2.1 Foucault diskursteori  

Foucaults diskursteori kan kopplas till hans förståelse om dagens syn på sexualitet. Foucault 

menar att vi idag lever i ett bekännande samhälle med en bekännande kultur som söker efter 

sanningar om människans sexualitet i vetenskapen. Människans sexualitet har ingen 

inneboende essens utan är en social konstruktion starkt färgad av samhälleliga strukturer. En 

diskurs är således ingen direkt avspegling av verkligheten utan speglar endast en viss tids 

synsätt och värderingar varför de är av intresse för studien (Foucault, 2002;2008).  

 

 ”En diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Jörgensen & Philips, 2000:7) 

och kan därför beskrivas som det ramverk inom vilka specifika förhållningsätt till fenomen 

möjliggörs samtidigt som andra begränsas (Bergström & Boréus, 2010). 

Diskurser är beroende av vissa sociala förhållanden för att existera och verkar således inom en 

viss kultur under en viss tid (Bergström & Boréus, 2010). Inom Foucaults diskursbegrepp 

ryms ett maktperspektiv. Foucault menar att makt finns i var social praktik och att 

normalisering av ett fenomen är ett av de viktigaste maktredskapen (Börjesson, 2003). En 

diskurs kan vinna makt framför andra diskurser och utövas i sociala relationer människor 

emellan (Bergström & Boréus, 2010). Foucault (2009) talar om makt i form av etablerad 

kunskap; vinner en diskurs legitimitet agerar den som ett maktinstrument inom den aktuella 

diskursen. Kontrollen diskursen utövar refereras till som utestängningsmekanismer och ett 

exempel är när ett fenomen definieras som brottsligt eller förbjudet (Foucault, 1993). Foucault 

menar att ”vetenskaperna ordnar världen” (Foucault, 2009:6) och ett sätt att upptäcka 

diskursens makt över vårt sätt att tänka är att studera sådant vi förundras eller hänförs över. 

Blir en diskurs normaliserad eller legitimerad i ett samhälle eller för en grupp människor har 

diskursen rätten av kvalificera vissa domäner och diskvalificera andra (Bergström & Boréus, 

2010). Inom diskursen definieras således alltid vissa fenomen som normala och naturliga. 

Oavsett om individen handlar i enlighet med eller emot diskursens normer kan hon enligt 

Foucault alltid ses som en produkt av diskursen just eftersom att hon accepterar dess existens 

(Bergström & Boréus, 2010).  
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2.2 En sexualiseringsprocess  

Sexualiseringen av samhället är ett mångfacetterat ämne och ses ofta som en ogynnsam 

process både i USA och i många länder i Europa (Wouters, 2010). Med sexualisering avses 

det allt större utrymme sex tillskrivs i våra vardagliga liv och hur sex tar över och dominerar 

en stor del av vår vardag. Många kritiserar medias sätt att framställa sex på och menar att 

medias skildring av sex bidrar till press och stress hos individen och påverkar framförallt 

ungdomar på ett negativ sätt (Wouters, 2010; Taylor, 2004). Wouters (2010) belyser de 

positiva aspekterna av vår tids sexualiseringsprocess och menar att medias framställning av 

sex inte är orsaken till sexualiseringen utan snarare en integrerad del i sexualiseringsprocessen 

och att den ständiga debatten om sex snarare möjliggör sexualiseringens fortskridning. 

Wouters (2010) menar vidare att sexualitetens frigörelse och integration i våra vardagliga liv 

inte är ett nytt fenomen utan en process som pågått ända sedan slutet av 1800-talet. Vi har gått 

från ”the formalization and disicplining of people”(Wouters, 2010;728) till en öppen, tolerant 

och nydanande syn på sexuella handlingar och känslor, en informaliseringsprocess som 

fortfarande eskalerar. Wouters (2010) belyser sexualitetsprocessen genom användning av 

begreppen formalisering och informalisering. Formalisering syftar till de hårda krav och den 

yttre regleringen i form av skrämselteknik och lagstiftning som tidigare kontrollerade 

individens sexualitet, och informalisering syftar till uppluckringen av dessa krav. 

Informaliseringsprocessen tog fart på 1900-talet och innebar att de yttre kraven och 

begränsningarna för den individuella sexualiteten försvann och informaliserades. 

Samtidigt präglas vårt senmoderna samhälle av individualisering, och de kulturella normer 

och traditioner som tidigare styrt de sexuella möjligheterna eller relationernas riktning är inte 

längre lika framträdande. Vår tid består av en mängd olika sätt att förhålla sig till sin egen och 

andras sexualitet (Foucault, 2002; Forsberg, 2005). Det är upp till individen själv att finna sitt 

eget ”sexuella manus” vilket kan vara förvirrande i ett samhälle som präglas av flera ofta 

motstridiga normer och beteendemönster (Månsson, 2012; Giddens, 2005).  

 

Denna individualisering som ofta beskrivs som utmärkande för det moderna samhället har 

använts för att ifrågasätta konsekvenserna av Wouters informaliseringsteori. Taylor menar att 

informalisering av sexualiseringsprocessen snarare bidragit till att kontrollen som förr kom 

utifrån nu sker individuellt i form av självreglering (2004). Vi har en självmedvetenhet och 

självbehärskning som fungerar som marginaliserande för vår sexualitet (Taylor, 2004).  

Moderniseringen grundar sig enbart i nya sätt att förhålla sig till den öppna och alternativa 
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sexualiteten (Taylor, 2004). De nya sätten att reglera sexualitet sker inte längre genom förbud 

utan med rekommendationer och anvisningar om vad som ska prioriteras eller föredras;, sexet 

ska alltid jobbas med och kan alltid bli bättre. Sexualiteten har liksom andra fenomen i vårt 

vardagliga liv blivit detaljstuderad och effektiviserad (Taylor, 2004).  

 

Detta självreglerande arbete med att passa in i de normer som styr kan förstås i relation till 

våra känslor, och hur vi arbetar med att hantera känslor så att de matchar de situationer och 

interaktioner vi deltar i. Man kan säga att individen arbetar aktivt med sina känslor för att 

anpassa dem efter samhällets känsloregler (Hochschild, 1979). Enligt socialpsykologen 

Thomas Scheff (1988) anpassar sig individen till sociala normer som kontrollerar hennes sätt 

att förhålla sig till omvärlden. Anpassningen sker via självreglering som grundar sig i 

individens rädsla att bli negativt bedömd av andra. Scheff utgår från Cooleys beskrivning av 

spegeljaget där känslorna skam och stolthet grundar sig i individens förmåga att se sig själv 

genom andras ögon; med andra ord individens förmåga att uppfatta sig själv utifrån hur hon 

anser att andra bedömer henne (1988). En negativ bedömning resulterar i känslor av skam och 

en positiv i stolthet. Även om skam är en svårupptäckt och omedveten känsla hos individen 

står hon inte handfallen om hon drabbas men det största arbetet sker i förebyggande syfte 

genom att försöka anpassa sig till samhälleliga normer.   

 

Anpassning till samhällets normer och det normala är ofta uppmuntrat och bygger på ett 

system av sanktioner som kan vara både formella och icke formella (Scheff, 1988). Enligt 

Scheff (1988) rättar vi oss efter normer för att undvika bestraffning och i hopp om att bli 

positivt belönade. Individer följer, trots ofta utebliven belöning, samhällets normer eftersom 

människan har förmågan att föreställa sig hur belöning och bestraffning känns. Människan är i 

grunden en social varelse som värnar om sina sociala band till andra människor och genom att 

anpassa sig efter samhällets normer når hon följaktligen samförstånd med andra individer och 

stärker sina sociala band och blir belönad med stolthet inombords (ibid). Vid övertygande 

överrensstämmelser med normer spelar känslan av skam en stor roll och således sätter 

individens tankar och uppfattningar om samhällets sociala förväntningar gränser för hennes 

beteenden. Människans rädsla för att skämma ut sig spelar där av en viktig roll i hur hon 

hanterar sina vardagliga interaktioner (Scheff, 1988).  
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3. Tidigare Forskning 

Syftet med avsnittet tidigare forskning är att redovisa andra forskares resultat relevanta för 

min undersökning. Avsnittet kommer främst att behandla ungdomars syn på och attityder till 

sex och sexualitet vilket grundar sig i en brist på befintlig litteratur som belyser hur vuxna 

människor förhåller sig till begreppen. Jag anser ändå forskningen som behandlas att vara 

relevant eftersom att mina intervjupersoner är unga vuxna mellan åldrarna 20-30 år och därför 

inte befinner sig långt ifrån den åldersgrupp som jag redovisar för. 

Avsnittet kommer att behandla hur individen förhåller sig till sex i dagens samhälle.  

 

I Ambjörnssons (2004) bok ”I en klass för sig” beskriver flertalet av tjejerna relationen 

mellan den egna individuella sexualiteten och samhällets föreskrifter som en ständig 

balansgång. Tjejerna beskriver hur de å ena sidan gärna vill visa upp sin sexualitet och 

framställa sig som de sexuellt tillgängliga unga kvinnor de är, å andra sidan inte vill verka allt 

för tillgängliga. Tjejerna hånglar med killar på fester och talar öppet om sexuella preferenser 

men för att bli åtråvärda på den heterosexuella marknaden är de väl införstådda med att de 

måste de hålla sin innanför vad normerna föreskriver. I flertalet studier om ungdomars 

förhållningssätt till sex och sexualitet (Ambjörnsson, 2004; Forsberg, 2005; Bäckman, 2003) 

beskrivs hur normer fungerar som tydliga ramverk inom vilka ungdomarna värderar och 

förhåller sig till sina egna sexliv och att uppfattningen om vad som är normalt skapar tydliga 

beteendemönster i sexuella relationer för såväl killar som tjejer. Lewin (2010) menar att 

individens uppfattning om den normala och den naturliga sexualiteten förstärks genom hennes 

sätt att hålla sina sexuella relationer inom den egna gruppen. På det sättet möter hon sällan 

alternativa attityder eller sexuella beteenden som går utanför vad som definieras som norm 

(Lewin, 2010).  

 

Sex kopplas också till sociala relationer mer generellt. En av tjejerna i Ambjörnssons 

(2004;116) studie menar att hon på grund av sina bristande sexuella erfarenheter med 

pojkvänner känner sig utanför i klassen. Hon medger vidare att detta utanförskap medför 

jobbiga känslor som pinsamhet och skam. Ett genomgående resultat är att individer trots 

öppenhet och acceptans kring sex vet vad som förväntas av dem och handlar därefter. Normer 

fungerar som en inlåsningsmekanism som kontrollerar vem som får göra vad och när. 
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Individen reglerar sig själv och sina sexuella beteenden för att undvika att bli stämplad eller 

negativt kategoriserad som exempelvis slampa eller hora (Ambjörnsson, 2004). 

I en intervjustudie med tio 15-åriga flickor undersöker Lena Berg (2000) unga kvinnors 

attityder till pornografi på nätet och hur de värderar sin egen sexualitet. I resultatet 

framkommer att flickornas känslor inför pornografi är konfliktfylld då de uppfattar fenomenet 

både som lustfyllt och äckligt (Berg, 2000). Pornografidebatten är i ständigt blåsväder varför 

normerna kring fenomenet är tvetydliga. Det är svårare att anpassa sig till tämligen diffusa 

normer än tydliga sådana vilket kan förklara varför intervjupersonerna väljer att placera sig 

någonstans i mitten. I resultatet från en annan intervjustudie baserad på vuxnas uppfattning 

om den heterosexuella normen framgår att de individer i studien som uppgav sig som 

heterosexuella menade att det är uppmuntrat att handla i enlighet med normer och att ett 

sådant agerande förenklar livet i den mening att det då inte är någon som ifrågasätter vad man 

gör (Samuelsson & Sjölund, 2010). 

 

Ett övergripande resultat för samtlig litteratur jag behandlat rör individens sätt att förhålla sig 

till sin egen sexualitet i enlighet med samhällets sexuella normer. Anpassning till vad som 

anses vara det normala eller naturliga förhållningssättet till sex minimerar risken för 

utanförskap och inger trygghet och att befinna sig inom den heterosexuella normen beskrivs 

som ”en priviligierad plats” (Samuelsson & Sjölund, 2010; 37). 

4. Metod och Data 

I detta avsnitt redovisas först mitt intervjuförfarande följt av en metoddiskussion där jag 

reflekterar över min roll som forskare, min förförståelse och mitt metodval. Därefter beskrivs 

studiens relation till kvalitetskriteriet mättnad följt av en beskrivning av hur jag gått till väga 

för att uppfylla kraven för de forskningsetiska principerna.  

 

Hammersly och Atkinson (1987) menar att alla studier har brister och att det därför är viktigt 

att reflektera över de val som gjorts och diskutera vilka konsekvenser de kan få. Ett reflexivt 

förhållningssätt till studien innebär transparens med noggranna redovisningar av 

tillvägagångssättet vilket är viktigt inom kvalitativ forskning eftersom att forskaren inte kan 
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förmedla objektiv kunskap är det högst relevant att meddela vad som möjligtvis färgat studien 

(Bryman, 2011). Noggranna redogörelser bidrar även till att studien kan replikeras, med 

reservation för att sociala miljöer förändras med tiden (Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2013). 

För att så långt det är möjligt leva upp till dessa krav följer nedan en genomgång av hur jag 

har gått tillväga i genomförandet av studien. 

4.1 Intervjuförförandet: 

8 studenter vid Stockholms universitet kontaktades för intervjuer. Innan dessa intervjuer tog 

plats genomfördes en testintervju med en bekant till mig, en person jag träffat några få gånger 

tidigare men med vilken jag inte har någon personlig relation. Jag valde att göra en 

testintervju för att kunna säkerställa att mina intervjufrågor var rätt formulerade, tydliga och 

kunde generera den information jag var intresseras av. Intervjupersonen gav mig intressanta 

svar men också icke relevant information för uppsatsens syfte och frågeställning vilket gav 

mig möjlighet att revidera frågorna. Jag har genomfört åtta stycken intervjuer exklusive denna 

och intervjun används således inte som underlag i min analys.  

 

4.1.2 Urval:  

Mitt val att studera studenter vid Stockholms universitet gjordes av praktiska skäl, framförallt 

sett till tidsbegränsningen för en c-uppsats. För att få ett rikt material ville jag intervjua både 

män och kvinnor av olika åldrar och både singlar och personer i relationer. Via Stockholms 

universitets studievägledare fick jag tillgång till ett stort antal mailadresser. Ur 

mailadresslistan slumpade jag ut 15st män och lika många kvinnor vilka jag kontaktade med 

ett informationsmail. Jag valde ett slumpmässigt urval för att minska risken att få 

intervjupersoner som tillhörde samma kompiskretsar och därmed öka chanserna att få data 

från människor som tillhörde olika sociala grupper. Genom metoden fick jag napp från fem 

studenter, 1 man och 4 kvinnor, till de resterande tre studenterna användes ett snöbollsurval. 

Jag kontaktade en bekantskap på universitetet som introducerade mig för en intervjuperson 

som i sin tur presenterade mig vidare (Bryman, 2011). Nackdelen med att använda ett 

snöbollsurval är att individer som känner varandra tenderar att ha liknande åsikter på grund av 

lika erfarenheter. Detta kan leda till ett generaliseringsproblem om det visar sig att studien 

baseras enbart på individer tillhörande en specifik grupp (Bryman, 2011). I min studie har 

studenterna som tillkom via snöbollsurval studerat på universitetet under en termin 
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tillsammans och var inte bekanta sedan tidigare. Det framkom också under intervjun att de 

växt upp i olika delar av landet så farhågan att urvalet skulle bli för snävt är troligen inte ett 

problem i denna studie (Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2013).  

 

Däremot har det slumpmässiga urvalet av de studenter jag kunde nå via email inte varit det 

bästa med hänsyn till syftet med studien. Ett strategiskt urval skulle varit lämpligare där jag 

själv kunnat välja ut hur många män respektive kvinnor inom ett specifikt åldersintervall som 

skulle kunnat ingå. Ett strategiskt urval innebär att forskaren ser till mer specifika kriterier hos 

individerna och valet av individer studien baseras på är således mera styrt (Trost, 1997).  

Detta kunde bidragit till mer bredd och djup i mitt material och jag hade där med kunnat 

undvika vissa brister i materialet. Jag intervjuade exempelvis endast två män och hade gärna 

intervjuat fler. 

4.1.3 Mötesplats: 

Miljön är av stor betydelse när det kommer till hur individer väljer att tala om fenomen 

(Dahlgren, 1988) och därför erbjöds, vilket framgick redan i informationsmailet som 

skickades ut till samtliga studenter, att intervjun kan hållas i intervjupersonernas hemmiljö om 

så önskas alternativt i ett av de bokningsbara grupprummen i det nya studenthuset. 

Hemmiljön kan vara att föredra när ämnet är känsligt eftersom en hemmiljö kan skapa känslor 

av trygg- och säkerhet hos individen och en av nackdelarna är att min roll som forskare kan 

förstärkas eftersom min närvaro kan kränka individens privata sfär (Trost, 1997).  

Alla deltagare föredrog dock universitetslokaler. Ett problem med att befinna sig i en 

akademisk miljö kan vara att deltagarna tenderar att svara just som akademiker snarare än 

som privatpersoner. Samtidigt kan miljön vara att föredra eftersom bekantskapen med miljön 

kan inge en viss säkerhet för individen eftersom att inramningen på universitetet kan 

kontrolleras lika mycket av intervjupersonerna som av mig som forskare (ibid).  

4.1.4 Intervjusituation:  

Inför intervjun var jag mån om att skapa en trygg och trevlig atmosfär. Jag valde att se 

intervjusituationen utifrån ett interaktionistiskt perspektiv där jämlikhet eftersträvas i ett 

försök att skapa en intervjusituation där samtalet är i fokus (Silverman, 1993) eftersom att 

förståelse och mening inte skapas i ett socialt vakuum utan i gemenskap med andra (Ljung, 

1995). Kritik mot metoden menar att intervjusituationer förutsätter två olika roller och att 

intervjuare bör ta kontroll över situationen. Intervjuer ska inte liknas vid andra sociala 
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interaktioner eftersom att det enbart är intervjupersonens åsikter och resonemang som bör 

vara i fokus (Jacobsen, 1993).    

 

Mina intervjuer var semistrukturerade vilket gav mig större frihet att låta mötet med individen 

och hennes tankar och funderingar kring ämnet styra samtalet (Bengtsson, m.fl., 1998).  

Intervjuerna spelades in med hjälp av en röstupptagnings-app på telefonen för möjlighet till 

transkribering och namnen på intervjupersonerna anonymiserades redan vid transkribering 

genom att byta till ett fingerat namn.  

4.1.5 Analys och kodning: 

Ett material kan kodas på olika sätt, initialt eller öppet och selektiv eller fokuserat (Rennstam 

& Wästerfors, 2013). Om forskaren vill förhålla sig till materialet med öppna nya ögon är den 

initiala och öppna kodningen är att föredra och används ofta i början av processen när 

forskaren vill finna nya och inte lika uppenbara mönster i resultaten (Rennstam & Wästerfors, 

2013). När mönster återkommer och forskaren finner ett fokus har den selektiva eller 

fokuserade kodningen tagit form. Forskaren gör härmed urval av mönster, tankegångar och 

resonemang och väljer att betona det vanligast förekommande i en text alternativt fokusera på 

de mönster som bryter mot dem (ibid).  

 

Analysen började med noggrann läsning och undersökning av det transkriberade materialet. 

Jag sökte efter teman i studenternas utsagor som kunde beskriva deras subjektiva bild av 

samhällets diskurs och hur de upplevde samt om och i så fall hur diskursen påverkade deras 

agerande. Jag placerade in intressanta meningar och specifika ord under mina tre 

intervjurubriker: Samhällets diskurs, individens förhållningssätt samt känslor och beteenden 

för att skapa en struktur i analysen. Jag fann snart tydliga mönster i hur intervjupersonerna 

beskrev och förhöll sig till samhällets bild av sex och började således sortera in mina fynd 

under mina två forskningsfrågor för att tydliggöra vad intervjuerna gav svar på. Jag sökte 

både efter likheter som olikheter i utsagorna men fann i övrigt en tämligen enhetlig 

beskrivning av samhällets syn på sex och hur mina intervjupersoners förhöll till den.  

4.1.6 Min roll som forskare: 

Värt att problematisera är det faktum att jag är kvinna och valt att intervjua både män och 

kvinnor om ämnet sex och sexualitet. En del forskare menar att homosociala intervjukontexter 

producerar rikare information än heterosociala vilka grundar sig i antagandet om könets 
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olikheter och att jag som kvinna därför skulle vara bättre lämpad att intervju just kvinnor 

(Lundgren, 1993). Andra forskare menar att det snarare är lättare både för kvinnor som män 

att öppna upp sig för kvinnor, eftersom kvinnor förväntas vara mer empatiska, 

omhändertagande och bra på att lyssna (Meurling, 2002). Det finns således olika meningar om 

vilken roll intervjuarens kön spelar i en intervjusituation, men att kön spelar roll har enligt 

Meurling (2002) påpekats av ett flertal forskare.   

 

Eftersom jag enbart intervjuade 8 personer varav 2 av dem män har jag inget underlag att 

bedöma några specifika skillnader mellan könen i intervjusituationerna. Skillnader i 

situationerna kan bero på mycket annat än just kön, exempelvis intervjupersonens 

personlighet, ålder, social bakgrund, vår personkemi och/eller hur vi uppfattar varandras 

utseende (Meurling, 2002).  

4.1.7 Min förförståelse: 

Förförståelse är den förståelse och vetskap forskaren redan från början har för det fenomen 

som ska studeras och som hon för med sig in i studien. Förförståelsen är bunden till 

forskarens vardagsförståelse och är nödvändig för att kunna förstå någonting över huvud taget 

(Aspers, 2011). Förförståelsen är nödvändig för tolkningsprocessen men bör redovisas för i 

studien eftersom att tolkningen av materialet kan vara färgad av personliga erfarenheter (ibid).   

Problematiseringen av mina personliga erfarenheter bidrar till en ökad insikt i studiens 

utformning vilket är viktig när materialet granskas (Larsson, 2005). Fokus för mitt ämne 

ligger på hur samhällets sexuella diskurs beskrivs av individer och hur de tenderar att förhålla 

sig till normerna som beskrivs både känslo-som beteendemässigt. Intervjupersonerna är i min 

ålder och sex är någonting det talas om i min egen umgängeskrets varför jag var bekant med 

mycket av det intervjupersonerna talade om, något som förhoppningsvis skapade 

förutsättningar för ett öppet samtal då jag inte känner genans inför ämnet. Min kunskap om 

sexualitet grundar sig vidare på tidigare forskning inom ämnet där olika teoretiker skildrat 

dagens syn och förhållningssätt till sex och sexualitet. Allt detta skulle kunna ha bidragit till 

att jag på ett omedvetet sätt intresserade mig mer för de svar som passade mina teorier om hur 

diskursen om sexualitet ser ut i vårt samhälle idag. Forskarens förförståelse kan bidra till en 

snedvridning av resultaten (Kvale, 1997) men så länge forskaren kan förhålla sig kritiskt till 

studien är det inte negativt att stå studieobjektet nära (Merriam, 1994).  



 

 13 

4.1.8 Mättnad: 

Jag har arbetat induktivt och således låtit empirin styra teorin. För att resultaten från en 

kvalitativstudie ska vara representativ för en större grupp människor krävs att forskaren 

uppnått mättnad i sitt material (Aspers, 2011). Mättnad handlar om möjligheten för forskaren 

att kunna dra slutsatser om ett fenomen utanför sin egen studie. I Grounded theory är det vid 

kodningen av empirin som mättnad kan nås. Koder är mättade när nytt material inte längre 

bidrar till ny kunskap eller nya insikter hos forskaren och en teori är bestyrkt när data är 

mättad och pekar på teorins giltighet (ibid). Hur många intervjuer som bör göras varierar från 

fall till fall och det finns således inget bestämt antal när mättnad är uppnådd. När resonemang 

i intervjupersonernas utsagor återkommer i nya fall är det ofta ett tecken på att forskaren fått 

fram de svar som kan genereras för forskningens syfte (Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2013).  

 

Eftersom studien endast analyserat 8 intervjupersoners berättelser så kan resultatet inte 

generaliseras utöver den studerade gruppen. De mönster som framkommit kan dock utgöra en 

grund för vidare studier. Vidare baseras mitt urval på studenter från Stockholms universitet 

vilket betyder att vi inte bör dra slutsatsen om att synen på sex och sexualitet som beskrivs 

överensstämmer med studenters uppfattningar om sex och sexualitet överlag. Dessutom är det 

rimligt att tänka sig att de individer som valde att ställa upp på intervjun är mer benägna att 

tala öppet om sex än studenter i gemen.  

4.1.9 Forskningsetiska principer: 

I samband med intervjuerna gavs information om forskningens syfte och fokus och de etiska 

aspekterna behandlades. För en studie som behandlar känsliga ämnen är det extra viktigt att 

konfidentialitetskravet uppfylls (Vetenskapsrådet, 2013).  

Vid ett slumpmässigt urval är chansen tämligen liten att någon utomstående skulle kunna ta 

reda på vilka eller vem som bidragit till informationen, men vid ett snöbollsurval är risken för 

igenkännande större. För att minimera den risken bokade jag in intervjuerna, om de inföll 

under samma dag, med minst en halvtimmes mellanrum för att försäkra mig om att 

studenterna inte skulle mötas. Vidare värnade jag om anonymitetskravet genom att använda 

ett fingerande namn vid transkriberingen av materialet.  

En annan etisk aspekt att ta hänsyn till är möjligheten att mina tolkningar av 

intervjupersonernas uttalanden inte stämmer överens med vad de avsett att förmedla (Öberg, 

2013). Jag såg till risken för missförstånd genom att utförligt berätta om syftet med studien 
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och förklarade vidare att empirin kommer att bearbetas och tolkas av mig. Mina 

intervjupersoner är universitetsstuderande och därför väl införstådda med processen men jag 

erbjöd mig ändå att skicka uppsatsen innan inlämningsdatum, om intresse fanns.  

5. Resultat & Analys 

Jag kommer i detta stycke redovisa resultat relevanta för mitt syfte och mina forskningsfrågor. 

Först presenteras intervjupersonernas resonemang på frågan om hur de anser att synen på sex 

och sexualitet skildras i vårt samhälle idag, följt av hur de förhåller sig till bilden som 

beskrivs beteende och känslomässigt. Resonemangen kommer att redovisas med hjälp av citat 

och tolkas med hjälp av tidigare forskning och teori.  

 

I intervjuerna råder en samstämmighet om att synen på sexualitet och sex i vårt samhälle idag 

är både öppen och alternativ. Det är accepterat att ha sex när man vill med vem man vill och 

sex är något som individerna i min studie anser vara en viktig del av deras vardag om än 

viktigare i ett parförhållande. Den traditionella synen på sex, som av intervjupersonerna 

beskrivs som den sexuella relationen mellan en man och en kvinna i ett förhållande, är under 

reformation och den nuvarande normativa mallen för heterosexuellt sex beskrivs som 

”alternativ och spännande”. Det eftersträvansvärda är sexakter som beskrivs som ”roliga eller 

äventyrliga” och de refererar till det traditionella som ”vanillasex”, ett modernt ord för lugnt 

och mjukt sex med referenser till missionärställningen, och menar att det inte längre är 

intressant. Parter ska idag våga och bör prova mer alternativa sätt eller ställningar att ha sex 

på. Citaten nedan beskriver hur individerna utrycker sig vid frågor som rör samhällets syn och 

generella attityder till sex. 
”Idag har vi en väldigt öppen bild av sex, preferenserna är breda och alla möjliga olika fetischer är 

okej. Alltså man får ligga med vem man vill, när man vill.”(Pia, 21 år).  

”Allt är så alternativt, det finns inte längre några gränser och så. Sex har blivit en del av 

vardagslivet, och är lika viktigt och vanligt som att äta frukost eller att gå till jobbet”(Max, 26år).  

 

”Vi förväntas inte ha vanligt sex, förut var det mer vanilla sex, idag ska man våga. Det ska vara 

roligt, spännande och annorlunda”(Jenny, 20år).  
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Intervjupersonernas ordval och sätt att beskriva samhällets syn på sex och sexualitet är 

tämligen homogen vilket kan ge en fingervisning om hur den sexuella diskursen kan se ut i 

vårt samhälle idag. Intervjupersonerna talar om alternativa sätt att ha sex på som 

eftersträvansvärda och beskriver således samhällets syn på sex i enlighet med tidigare 

forskning (Månssons, 2012; Giddens, 2005 & Forsberg, 2005) som öppen, med stor acceptans 

och som något som inte längre enbart hör parförhållanden till.  

 

Vidare beskrivs samhällets syn på sex och den fysiska sexakten som något hälsosamt och 

studenterna är överens om att sex bidrar till ökat välbefinnande och en hälsosam livsstil. 

Kopplingen till hälsa bidrar till problematiseringen av att inte ha ett aktivt sexliv, vilket 

genomgående ses som något onormalt och icke önskvärt. Intervjupersonerna beskriver 

hälsoaspekten som en av de viktigaste anledningarna till att ha sexuella relationer och de 

menar att sex är en del av den idag rådande hälsodiskursen.  
”Vi har ju vår sexuella drivkraft inom oss, med endorfiner och så. Vår sexualitet är en del av den 

rådande hälsodiskursen som finns. Jag vet inte om jag tycker att det är bra, för den menar ju då att 

en person som inte har sex är ohälsosam”(Mia, 21 år).   

”Jag tänker på sex som träning i den bemärkelsen att det inte alltid är jättekul eller roligt att gå och 

träna, men att det är bra för dig därför ska du det ändå. Träning är ju också hälsosamt och frigör 

endorfiner” (Tuva, 30år).  

Vidare är normalitet ett ord som ofta återkommer i materialet och liksom tidigare forskning 

indikerar (Månsson, 2012) tenderar studenternas känslor för sex att stå i samklang med 

samhällets framställning av fenomenet och de värderar sina sexliv efter de existerande 

normerna.  
”Samhället visar på en mycket tydlig bild av vad som är normalt och onormalt. Man ska ha sex, 

massor av sex, och det ska inte vara vanligt vaniljsex utan gärna mer spännande än så…Jag anser 

nog ändå att jag håller mig innanför ramarna för vad som är normalt, men skulle jag inte göra det 

skulle det nog kännas jobbigt”(Emma, 24år).  

På samma sätt som i studier om ungdomars förhållningssätt till sex och sexualitet 

(Ambjörnsson, 2004; Forsberg, 2005; Bäckman, 2003) anser studenterna i min undersökning 

det vara viktigt att hålla sig inom ramarna för vad normerna föreskriver.  

Ett intressant resultat i studien rör studenternas ofta motstridiga känslor inför sex och hur de 

hanterar dem.  

 
”ibland får man tvinga sig själv att ha sex, och bara göra det. Det blir ju alltid bra tillslut, det är 

samhällspressen som spökar”(Clara, 23år).  
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”sex-hetsen är väldigt ångestladdad. Men det är inget jag visar att jag tycker, jag rättar mig i ledet! 

Man vill ju gärna leva upp till idealet och att allt ska vara bra. Men har man inte sex så ofta är det ju 

ett problem”(Pia, 21år).  

Det råder en dissonans mellan hur studenterna vet att de borde känna, vill känna och faktiskt 

känner inför sex. Åtskilliga gånger uppges att bristen på lust eller viljan att ha sex står i 

motsättning till normen som säger att du borde ha sex på ett särskilt sätt, ett visst antal gånger 

i veckan eller per månad för att vara ”normal”. Trots studenternas annars positiva inställning 

till samhällets syn på sex framkommer en negativ baksida i ”sexhetsen” kring det aktiva, 

felfria sexlivet vilket kan resultera i känslomässigt motstridiga känslor:  
”Jag har ofta motstridiga känslor inom mig. När jag inte orkar ha sex med min partner känner jag 

mig dum, men kanske ännu dummare om jag har det även fast jag inte vill det. Men ibland blir det så 

att jag känner, ”nej, jag måste det här nu”, även fast jag inte vill eller orkar. Det finns en viss 

skyldighet att ha sex, speciellt emot min partner. Ibland är det som om något står ovanför mig och 

säger till mig att jag borde, även fast hjärtat kanske säger nej, inte idag” (Jenny 20 år). 

Flertalet av Intervjupersonerna i denna studie beskriver hur de hanterar sina motstridiga 

känslor genom att anpassa sig till samhällets normer och på det sättet dämpa den omnämnda 

ångesten men två av intervjupersonerna menar att samhällets press på sex är större för 

individer i parförhållanden.   
”Sex är väl viktigt, men inte lika viktigt för mig just nu för att jag är ju singel. Jag kan alltid ha ett 

försvar till varför jag inte har sex. Det är okej att jag inte ligger tre gånger i veckan, det kan jag inte 

för då vore jag ju slampa! Men hade jag haft en pojkvän hade jag nog varit mer stressad, jag 

kommer undan den här stressen just för att jag är singel” (Tuva, 30år).  

”Jag menar jag är singel, jag måste kämpa mer för sex, är man i ett förhållande ligger man ju 

mycket oftare. Det är det naturliga. Men hade jag haft tjej och vi inte legat, ja, det hade jag inte 

direkt velat tala om”(Max, 26år).  

Tuva och Max ställer sig således utanför hetsen som beskrivs som jobbig och stressande. 

Tuva förklarar att ”sexhetsen” som bland andra källor media bidrar till att skapa fortfarande 

riktar sig till en man och en kvinna i ett parförhållande eftersom att vi fortfarande lever under 

den heterosexuella matrisen. Därför, förklarar hon, kan hon undkomma den typen av negativ 

påverkan just eftersom hon inte anser att budskapet, gällande exempelvis antal gånger sex i 

veckan, riktar sig till henne som singelkvinna. Vidare framgår av fler intervjupersoner att 

kraven för hur ofta man bör ha sex skiljer sig åt beroende på om du är i ett förhållande eller 

inte, par förväntas ha sex oftare.  
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”En gång gick jag sex månader utan sex! Men så länge har det aldrig gått tidigare, jag var 

utomlands under tiden och hittade helt enkelt ingen att ha sex med”(Mia, 21år).  

Mia är singel och berättar att hon vanligtvis inte tillåter sig själv att gå mer än mellan två- tre 

månader utan sex. Gränsen för vad som anses som en rimlig tid att gå utan sex varierar 

intervjupersonerna emellan men den största skillnaden rör tidsfristen som gäller för sex sett 

till par och singlar. Vidare anser Mia ett förhållande utan sex, eller utan tillräckligt mycket 

sex, som otänkbart och onormalt. I en relation bör man ha sex varje vecka gärna flera gånger. 

Utan sex uppger samtliga intervjupersoner att förhållandet skulle omvärderas, det verkar 

således som att en sexlös relation inte är en relation alls.  

 

Vidare uppger intervjupersonerna att de ofta ingår i sexuella relationer trots bristande känslor 

av lust. Det tycks vara eftersträvansvärt att ha ovanligt och spännande sex men på samma sätt 

som i beskrivningarna om sex och hälsa så verkar inte lust vara ett krav för att ingå i en 

sexuell relation. Intervjupersonerna beskriver kraven som jobbiga men rättar sig ändå efter 

dem, även om det innebär att sex och lust delvis frikopplas från varandra.  
”Jag är ung så jag ska vilja ha sex, hela tiden. Men det är svårt, ibland vill jag inte, jag har helt 

enkelt ingen lust men då måste jag tvinga mig själv”(Mia, 21år).    

”Absolut känner jag mig pressad, det är inget konstigt. Jag tänker bara” ja nu har det gått för länge 

så nu måste jag ligga”. Det handlar inte om att jag är kåt, utan snarare om att jag vet att jag borde 

känna lust men gör det inte”(Karl, 23år).   

Den olust som förknippas med att inte ha sex och studenternas sätt att förhålla sig till 

samhällets normer kan förklaras med hjälp av Scheffs teori om skam som presenterades i 

teoriavsnittet (1988). Människors rädsla inför att inte passa in eller bli avvisade som 

annorlunda kan kopplas till vår förmåga att se oss själv utifrån. Skam som en ständigt 

närvarande fara tenderar att skapa ett konformt beteende. Intervjupersonernas anpassning till 

sexuella normer även om de saknar lust skulle kunna vara ett uttryck för ett undvikande av 

skamkänslor. De sociala banden förblir intakta och det kan upplevas som viktigare än lusten 

En annan student resonerar:  
”Det känns så fånigt, att känna ångest över sex även fast jag inte borde, det är ju bara att ha det så 

förvinner den?”(Emma, 24år).  

Emma menar att hon genom att handla i enlighet med normerna kan undvika känslan av 

ångest. Hon förklarar vidare att känslan av stress uppstått många gånger tidigare men att den 

efter en fysisk sexuell relation försvinner. Kraven på att ha sex släpper och efteråt kan hon 
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känna sig lugn ett tag fram över. Individens uppfattning om vad som anses vara det mest 

normala skapar tydliga beteendemönster i hennes sexuella relationer (Ambjörnsson, 2004).   

6. Diskussion  

I detta avsnitt kommer jag först att sammanfatta min analys i förhållande till de 

forskningsfrågor som studien har avsett att undersöka och sedan diskutera det övergripande 

resultatet i relation till tidigare studier och de teorier som använts.  

 

Mitt syfte med undersökningen var att ta reda på hur den heterosexuella diskursen ser ut hos 

unga universitetsstuderande idag och hur individer förhåller sig till den. Genom 

semistrukturerade intervjuer har jag undersökt: 

1. Hur beskriver unga universitetsstudenter att samhällets sexuella diskurs ser ut idag? 

2. Och hur förhåller de sig till diskursen som beskrivs om sex beteende-och 

känslomässigt.  

 

I förhållande till den första forskningsfrågan så beskrivs samhällets syn på sex av mina 

intervjupersoner å ena sidan som öppen och alternativ men å andra sidan som en källa till 

stress och press. Intervjupersonerna är positiva till öppenheten kring sex och beskriver sex 

som en del av den rådande hälsodiskursen. Studenterna menar att hälsoeffekterna är en 

bidragande faktor till att de värderar sex som en viktig del i deras liv. Denna positiva bild av 

sex kontrasteras dock av beskrivningar av sex som kravfyllt där samhället ger tydliga 

anvisningar om hur ofta och hur mycket sex en individ bör ha. Ett sätt att förhålla sig till 

denna press är att betrakta den som begränsad till par vilket gör att singlar kan fly undan 

stressen kring sex. Denna distinktion gör dock inte alla intervjupersoner. Intervjupersonerna 

talar vidare om en ”sexhets” vilken bidrar till ofta motstridiga känslor hos studenterna som 

berättar att de ofta ingått i sexuella relationer trots ovilja eftersom att det är vad samhället 

föreskriver. Sex frikopplas således delvis från lust och majoriteten av de intervjuade 

studenterna anpassar sig till normerna som finns kring sex idag både beteenden och 

känslomässigt.  
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I tidigare forskning baserad på ungdomar skrivs det mycket om hur speciellt unga kvinnor 

balanserar på gränsen mellan att bli kallad slampa eller pryd(Ambjörnsson, 2004; Forsberg, 

2005; Bäckman, 2003; Berg, 2010). Detta sätt att förhålla sig till sin sexualitet i förhållande 

till främst killars uppfattning av en var inget som framkom i min studie. De enda normer 

studenterna förhöll sig till var samhällets och kanske alternativt den egna gruppens och endast 

en av kvinnorna skämtade om hur hon som singel inte kunde ha sex med tre män i veckan, för 

då skulle hon bli kallad slampa. En skillnad mellan dessa studier och min är att unga kvinnor i 

exempelvis gymnasiet ständigt har det andra könet närvarande och måste således förhålla sig 

till dem. De umgås i grupp och träffar varandra varje dag. Äldre studenter har ofta inte den 

relationen till sina klasskamrater och delar inte ett socialt liv utanför universitetet. Det skulle 

kunna vara en förklaring till att rädslan för att bli kategoriserad inte framkom lika starkt i mitt 

material som i annan forskning även fast normföljandet på andra sätt uppvisade ett tydligt 

mönster.  

 

Studenternas samstämmiga uttalanden visar tecken på den makt den av intervjupersonerna 

beskrivna sexuella diskurs innehar och dess normerande plats i samhället (Bergström & 

Boréus, 2010). Anpassning till samhällets normer är uppmuntrat och bygger på ett system av 

individers självreglering på grund av rädsla för att hamna i utanförskap (Scheff, 2004). Trots 

öppenheten och acceptansen av sex som tidigare beskrivits tenderar intervjupersonerna att 

anpassa sina sexuella relationer efter vad de själva beskriver som det naturliga 

förhållningssättet i samhället genom självreglering.  

 

Värt att diskutera är hur man kan förstå resultaten i relation till formaliserings- eller 

informaliseringsprocesser. Här är resultaten motstridiga. Mina resultat är samstämmiga med 

Wouters (2010) idé om en informalisering av sexualiteten i den mening att öppenheten och 

acceptansen kring sex idag är stor. Men studenternas sätt att anpassa sina sexuella beteenden 

efter normer är väldigt styrda. Intervjupersonerna beskriver hur de ofta handlar mot sin vilja 

och brist på lust för att det är vad samhället föreskriver och berättar hur de rättat sig i ledet 

och anpassar sitt beteende. Formalisering syftar till det restriktiva förhållningssättet som 

begränsar individens sexualitet genom en yttre kontroll, men om vårt förhållningssätt till sex 

är så informaliserat varför anpassar vi oss då efter dessa regler? 

 

Intervjupersonernas tydliga koppling mellan sex och hälsa kan förstås i ljuset av mer allmänna 

kulturella normer som förespråkar individualitet och sexuellt välmående (Månsson, 2012) 
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men kanske är det så att samhällets starka vikt vid ett hälsosamt och aktivt sexliv pressar 

individen att handla därefter? Individualiseringen kan leda till att normer fungerar som en 

trygghet för individen att luta sig tillbaka mot (Gagnon & Simon, 2004; Månsson, 2012; 

Giddens, 2005). Enligt Taylor (2004) är informaliseringen enbart ett annat ord för vår tids 

formalisering. Hon menar att vi internaliserat pressen utifrån inom oss och således 

självreglerar vårt beteende. På det sättet döljs samhällets kontroll inom individen trots att hon 

handlar i enlighet med den.  

 

Intervjupersonerna uppger att de gärna handlar i enlighet med vad normerna föreskriver för att 

det är det normala och naturliga förhållningssättet till sex. Taylors analys av dagens sexualitet 

skulle kunna förklara intervjupersonernas starka önskan att följa normerna när man kopplar 

den till Scheffs skamteori (2004); konformiteten fungerar som ett skydd från känslor av 

utanförskap och skam. Kanske skulle man kunna påstå att samhället har informaliserats i en 

mening men formaliserats i en annan. Informaliserats sett till öppenheten kring sexuella 

preferenser och hur människor tenderar att tala om sex. Men samhället talar gärna om för 

individen hur ofta, med vem, när och hur vi bör ha sex oavsett lust eller inte vilket visar på en 

yttre form av kontroll kallad formalisering.  

6.1 Framtida studier: 

Jag är förvånad över samstämmigheten i svaren intervjupersonerna angav trots att de hade 

olika bakgrund och inte tillhörde samma sociala grupper. Urvalet är dock begränsat till unga 

vuxna som läser på Stockholms universitet så det kan inte generaliseras till andra studenter. 

Dock visar resultatet å att det råder tydliga normer för sexualitet bland dessa studenter och det 

hade varit spännande att intervjua ett rikare urval unga vuxna för att se om det går att hitta 

alternativa förhållningssätt och upplevelser. För fortsatta studier skulle det vara intressant att 

fokusera på den frikoppling mellan lust och sex som framkom i min studie. Kravet på lust vid 

sex ses inte av mina intervjupersoner som lika viktigt som att faktiskt utöva en spännande 

sexuell relation, därför vore det intressant att se när eller om den emotionella delen vid sex 

mellan parter har försvunnit och vilka emotionella upplevelser som kopplas till att ha sex.  

 

En annan ingång skulle kunna vara att replikera studien men att göra gruppintervjuer baserade 

på olika generationer. Mina intervjupersoner var mellan 20-30 år gamla, men det hade varit 

spännande att se hur äldre generationer ser på saken. Lewin (2010) menar att skillnader i 
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sexuellt beteende mellan män och kvinnor i dagens samhälle är på väg att suddas ut men att 

de stora skillnaderna fortfarande går att observera generationer emellan.  
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