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                Sammanfattning
I massmedia och i dagens samhällsdebatt diskuteras ämnet sex och sexualitet
flitigt. Oftast är det dock unga tjejers sexualitet som problematiseras och
diskuteras. Vi tycker att det saknas ett större fokus på unga killars sexualitet i såväl
forskning som i samhällsdebatten. Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva och
förstå hur killar kan se på sin situation som ung kille idag gällande relationer och
sexualitet. En annan viktig utgångspunkt är även de allmänna bilderna av unga
killars sexualitet som finns i samhället, och som förmedlas via massmedia. Viktiga
teoretiska utgångspunkter är genusforskning och forskning om ungas sexualitet.
Tre centrala teman i arbetet är killar och tjejer, den sexuella praktiken samt
pornografi. Vi har gjort en kvalitativ intervjustudie av fem unga killar på
glesbygden. Vi har träffat dessa killar enskilt, där vi har ställt frågor utifrån våra
centrala teman. Vi har redovisat intervjuerna i sammanfattad form, samt analyserat
materialet utifrån våra teoretiska utgångspunkter. En stor del av analysarbetet
behandlar genussystemets betydelse i relation till killarnas resonemang. I vår
slutdiskussion diskuterar vi olika möjligheter till tolkning av killarnas berättelser.
Här kommer vi bl.a. fram till att killarna i dagsläget inte resonerar utifrån de
stereotypa bilderna av killars sexualitet som finns i samhället och som förmedlas
via massmedia

Sökord: Killar, sexualitet, attityder.

Abstract
In the mass media and in the debate of today’s society, sex and sexuality are being
frequently discussed. But most often it is young girl’s sexuality, which are being
discussed. We think that it’s a lack of focus on young men’s sexuality in both
research and in the debate of society. Our purpose with this essay is to describe and
understand how young men can look at their situation regarding relationships and
sexuality. Another important issue is the common illustrations of young men’s
sexuality, which are represented by the society and are being supplied by the
media. Important theories in our essay are research of gender and young people’s
sexuality. Three central themes in the essay are boys and girls, the practice of
sexuality and pornography. We have done a qualitative interview study of five
young men living in a thinly populated area. We have done interviews with each
and one of these young men, asking them questions regarding our three central
themes. We have presented the interviews in a summarised form, and analysed the
material connected to our theories and earlier presented research. A big part of the
analysis treats the meaning of the gender system in relation to the young men’s line
of argument. The final discussion in the end of the essay treats different
possibilities to interpret the young men’s stories. One of our conclusions is that
these young men’s lines of argument don’t correlate with the stereotype
illustrations of young men’s sexuality which are being represented by society and
are being supplied by the media.

Keywords: young men, sexuality, attitudes.
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Förord

Vi vill rikta ett stort tack till de killar som ställde upp så öppenhjärtligt på
våra intervjuer och till Pelle som med sitt engagemang ordnade så att vi fick
dessa kontakter. Vi vill också tacka våra sambos som har fått lyssna till alla

våra funderingar kring ämnet…

Vi vill också tacka varandra för ett gott och hysteriskt roligt samarbete.

Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Hans-Erik Hermansson för
en inspirerande och engagerande handledning.

Linnéa Kindstrand och Eva-Grete Woldberg
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Del 1.

1. Inledning

Det här arbetet handlar om unga killars tankar och föreställningar kring relationer och
sexualitet. Vi kommer att belysa den massmediala bilden av mannens sexualitet, aktuell
forskning kring unga killars sexualitet, samt fem killars tankar om relationer och den egna
sexualiteten. Vi har valt att utgå från ett heterosexuellt perspektiv, då det skulle kräva en mer
tidskrävande diskussion om vi även inkluderat andra sexuella läggningar. I vårt empiriska
material har vi intervjuat fem killar i årskurs nio, som bor i ett litet samhälle på glesbygden.

Vi kommer att inleda arbetet med att förklara hur intresset för ämnet hos oss har väckts och
varför vi vill undersöka problemområdet. Därefter kommer vi att belysa några centrala
teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Detta gör vi dels för att redogöra för vilka
utgångspunkter och ståndpunkter vi utgår från, dels för att ge en allmän bild av ungdomars
och framförallt killars sexualitet. Därefter redogör vi för hur vi har gått tillväga när vi har
skrivit denna uppsats. I nästföljande stycke analyserar vi det som killarna berättat och sätter
deras berättelser i relation till tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Vi avslutar
arbetet med en diskussion innehållande våra egna tankar och slutsatser.

2. Problemområde

Talet om sexualiteten spelar en allt större roll i ungdomskulturen. Anspelningar på sex
förekommer överallt i reklam, mode, artiklar, musik och film. Ämnet diskuteras flitigt i
artiklar och frågespalter. Under senare år har just ungas inställning och attityd till sex
debatterats mycket i media. Det har handlat om förändrande sexvanor, ökad konsumtion av
porr bland unga samt en hårdare attityd med ryktesspridning i skolorna. Det talas även om att
sexdebuten har sjunkit i åldrarna. Vi tror att det kan vara svårt att hitta rätt i sin egen
sexualitet, veckotidningarnas frågespalter, porrfilmens aktörer och kompisarnas skryt. Vi är
nyfikna på hur unga killar ser på sin sexualitet i förhållande till sig själva och till andra, samt
hur deras egna berättelser stämmer överens med den bild som finns i samhället och som
förmedlas via media och andra informationskällor. Forsberg (2000) som har sammanställt
aktuell forskning och gjort en kunskapsöversikt över ungdomars sexualitet, menar att det
finns ett behov av studier om ungdomar och sexualitet utifrån ett könsperspektiv. Hon menar
att det huvudsakligen finns två typer av undersökningar som studerar ungdomars sexualitet.
Dels studier med inriktning på båda könen, dels studier med inriktning på flickor. Forsberg
(2000) menar att sexualitet handlar om ett samspel mellan könen, och att det därför också är
angeläget med forskning som belyser pojkarnas sexualitet. En av anledningarna till att vi
väljer att belysa killarnas perspektiv och situation är att undersökningar av denna typ inte
gjorts i någon större utsträckning gällande just killar. En annan anledning är att vi upplever
det som att tjejers sexualitet i debatten diskuteras, ifrågasätts och värderas, medan killars
sexualitet tycks anses vara statisk och av naturen given.
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Utvecklingen av svenska ungdomars attityder kring sexualitet är idag motsägelsefull och
inrymmer flera olika trender och skeenden samtidigt, se t.ex. Forsberg (2000). Å ena sidan
finns det mycket som talar för att det mesta är sig likt. Sverige är internationellt sett ett relativt
stabilt samhälle som inte genomgått några genomgripande förändringar sedan andra
världskriget. Å andra sidan hävdar många forskare att vi just nu befinner oss i en övergångstid
från industri- till informationssamhälle. Detta innebär bl.a. att framförallt ungdomar snabbt
kan ta till sig ny teknik och har tillgång till oändliga mängder information. Ett exempel på
detta är att vem som helst lätt kan få information om pornografi och sexualitet genom t.ex.
kabel-tv, Internet samt utförliga beskrivningar av sexualitet i massmedia. Det finns flera
tecken på ett öppnare förhållningssätt till sexualitet i ungdomsgrupperna. T.ex. har man en
mer tillåtande inställning till sexuella relationer utanför etablerade förhållanden, samt till
homo- och bisexualitet. Å andra sidan finns det tecken som tyder på en mer
könsrollskonservativ sexualsyn i vissa grupper, vilket bl.a. visar sig i senare samlagsdebut hos
flickor än hos pojkar i vissa områden (Forsberg, 2000).

3. Mansbilder i det massmediala bruset

I Expressens bilaga eva&adam presenterar Karin Aiff (2001) en undersökning där
huvudrubriken är ” Vi män vill ha mera sex”. I artikeln sägs bl.a. att det finns skillnader
mellan kvinnors och mäns syn på sex. ”Kvinnor ger sex för kärlek, medan män ger kärlek
för sex” (s. 35). I stora delar av artikeln framställs mannen som evigt kåt, otillfredsställd och
ofta avvisad. Männen uppger att det nästan alltid är de som tar initiativet till sex.

I en artikel ur Café, som är en tidning som riktar sig främst mot män, kan vi läsa följande
rader om ”moderna mäns förbannelse”.

Vill du ha singellivets spänning eller tryggheten i ett förhållande? Jaktens romantik
eller den varma, mysiga känslan när jakten äntligen är över? Jag förmodar att du vill
ha både och. Det vill de flesta män. /…/- även när du älskar din partner och håller
henne som din allra bästa vän – så gnager den där tanken i ditt bakhuvud: ” vad ska
jag göra med all säd? (Parsons, 2002, s. 58).

Denna text framställer mannen som född med en väldigt stark sexualdrift och en naturlig och
biologisk läggning för otrohet.

Här nedan vill vi presentera ytterligare några gemensamma drag och jargonger som vi
uppfattar och tycker oss kunna urskilja i nummer från åren 2002-2003 i tidningarna Slitz och
Café (dessa tidningar riktar sig främst mot män).

� Kvinnor ses främst som sexuella objekt, med rubriker som ”månadens kjoltyg” och
”klyftigt”(syftande på brudens begåvning i form av bröstresurser). De kvinnor som
intervjuas är avklädda, medan de intervjuade männen är påklädda.

� Språket i tidningarna är sexualiserat, dvs. det associeras till sexuella aktiviteter oavsett
artikelns egentliga innehåll. Exempel på detta är rubriker ur Slitz  som t.ex.: ”Några
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schyssta rattar…och sköna kurvor i övrigt.” (Glaad, 2003, s. 96) Artikeln handlar om
datatillbehör.

� Skillnader mellan mäns och kvinnors sexualitet sägs vara att kvinnor vill ha romantik,
medan männen går rakt på sak. I ett stort antal artiklar får den manliga läsaren veta vilka
romantiska tips han ska ta till för att få lägra kvinnan.

� Det är ett stort fokus på brudar och sex i dessa tidningar. Utifrån detta uppfattar vi det som
att man som man bör vara kåt och intresserad av brudar, dvs. viril och heterosexuell.
Tidningarna inrymmer även en hel del reklam och artiklar som signalerar ett manligt ideal
som framgångsrik, vältränad och stylad.

Dagens Nyheter har nyligen haft en artikelserie om unga och sex. En av artiklarna har
huvudrubriken ”Sex blir killars maktmedel” där man bl.a. kan läsa ”Killar har något som de
måste göra sig av med.” ”Makten sitter i snoppen.”(Carlsson, Bergdal, 2003, del B, s. 10)
Detta är ett par kommentarer av flickor ur Inger Berggrens doktorsavhandling ”Identitet, kön
och klass. Hur arbetarflickor formar sin identitet” (2001), vilken ligger till grund för
resonemanget i artikeln. Berggren menar att pojkarnas sexualitet blir synligare i tonåren, den
erkänns och används som maktmedel. Pojkarna är kraftigt påhejade av samhället
runtomkring. Mobiliseringen har startat, killarna går samman och genom att sexualisera
tjejerna offentligt pressar de dem tillbaka. Berggren kallar pojkarnas agerande för den
kollektiva attacken.

Vi vill belysa ytterligare några citat ur Berggrens (2001) avhandling där de intervjuade
tjejerna bekräftar de allmänna och traditionella bilder vi skrivit om ovan. ”Ofta går det ju för
killen./---/…/jag tror det är nödvändigare för killar för det är det dom vill ha ut ur sej, det
är väl därför… Tjejer kanske vill lika ofta, men killar har överskottsenergi. Dom idrottar
mycket också. Det måste vara nåt fysiskt.” (s. 243.) Detta resonemang om att killar har
någonting som de måste ha ur sig, har vi stött på ett flertal gånger i mediabilden. Vi ställer oss
undrande till huruvida detta resonemang stämmer överens med killarnas egna uppfattning av
sin sexualitet och manlighet.

4. Syfte och frågeställning

Vårt övergripande syfte med uppsatsen är att beskriva och förstå hur unga killar kan se på sin
situation gällande relationer och sexualitet. En annan viktig utgångspunkt är även de allmänna
bilderna av unga killars sexualitet som finns i samhället, och som förmedlas via massmedia.
Våra frågeställningar är:

� Att utifrån aktuell forskning spegla några unga killars attityder, åsikter och föreställningar
kring relationer och sexualitet.

� Att undersöka hur några unga killars attityder, åsikter och föreställningar kring den egna
sexualiteten stämmer överens med de allmänna bilderna i samhället.
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5. Ramar och centrala teman

Sexualitet är ett stort ämne och det finns mycket att skriva om. Vi har valt att begränsa oss till
det som vi tycker är intressant och som vi vill titta närmare på. Detta gör vi genom att
formulera tre centrala teman. Dessa teman har växt fram utifrån de frågor vi ville ha svar på
samt den litteratur vi har kommit i kontakt med. Våra teman är:

� killar och tjejer
� den sexuella praktiken
� pornografi

Dessa teman kommer att utgöra ramen för både den aktuella forskningen, intervjuerna med
killarna, resultatet och analysen. I våra teoretiska utgångspunkter samt i den del där vi
presenterar våra egna tankar och slutsatser, ligger våra centrala teman endast som en
bakgrund till de val av information som vi har gjort. Våra teman kommer alltså att följa som
en röd tråd genom större delen av arbetet.
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Del 2.

6. Teoretiska utgångspunkter

Genussystem

I Nationalencyklopedin (1992) står att läsa att begreppet kön är en biologisk term, medan
begreppet ”genus” markerar de socialt och kulturellt betingade skillnaderna mellan kvinnors
och mäns status i samhället. Enligt socialantropologen Dan Kulick (1987) betecknar genus ett
betydelsesystem som består av två varandra motsatta kategorier vari alla människor placeras.
Genus baseras på en kulturell tolkning av de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor.
Det är inte de biologiska skillnaderna i sig som utgör genus, utan tolkningen av dessa. Yvonne
Hirdman (2001) som är professor vid Arbetslivsinstitutet och Historiska institutionen vid
Stockholms universitet anser att genus är något som häftar inte bara vid kroppar utan vid allt –
tankar om manlig/kvinnligt, föreställningar som genomsyrar världen omkring oss och fyller
platser, situationer, tyg, mat, politik och arbete. Hirdman (1988) menar att varken män eller
kvinnor föds till att bli män och kvinnor, båda skapas genom att barnen föds in i dessa av
människan skapade tankefigurer. Hon anser att kvinnan är socialt underordnad mannen och
accepterar inte denna underordning som naturgiven.

Vi vill använda oss av begreppet genussystem så som Hirdman (1988) definierar det i en
artikel ur Kvinnovetenskaplig Tidskrift. Begreppet ”genussystem” ska förstås som en
dynamisk struktur och en beteckning på ett nätverk av processer, föreställningar, fenomen och
förväntningar, vilka genom sin interrelation ger upphov till ett slags mönstereffekter och
regelbundenheter. Genussystemet är en ordningsstruktur av kön. Systemet bärs upp av två
bärande balkar/logiker. Den ena logiken är isärhållandets tabu som innebär att manligt och
kvinnligt inte bör blandas. Den andra logiken är hierarkin där mannen är norm. Det är männen
som utgör normen för det normala och allmängiltiga. Hirdman menar att det är isärhållandets
logik som legitimerar den andra logiken om hierarkin där mannen strukturellt är överordnad
kvinnan. Hirdman menar att varje samhälle och varje tid har något slags kontrakt mellan
könen. Genuskontrakten är konkreta föreställningar om hur män och kvinnor skall vara mot
varandra i t.ex. arbete, kärlek (vem som ska förföra vem) och språk (hur de ska tala, vilka ord
de får använda). Kontraktet är inte detsamma som en förhandling mellan två jämnstarka
parter, oftast är det ett kontrakt uppdraget av den part som definierar den andra.
Genuskontrakten som är de ömsesidiga föreställningarna ärvs från den ena generationen till
den andra. Genussystemet är den process som via kontrakten skapar ny segregering och
hierarkisering (Hirdman, 1988).

Begreppsdiskussion

Sociologen Giddens (1998) anser att det är viktigt att göra en åtskillnad mellan begreppen kön
(i betydelsen biologiska och anatomiska skillnader mellan män och kvinnor) och
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könsroll/socialt kön (som står för psykologiska, sociala och kulturella skillnader), då många
könsroller inte är biologiska till sitt ursprung. Hirdman (2001) menar att begreppen
könsroll/socialt kön är kraftlösa som begrepp, då de använts i så många olika betydelser att
det inte längre är tydligt vad man menar med ”kön” i könsroll. Hon anser att könsroll/socialt
kön lätt associeras till ett plagg som man bara kan hänga av sig och sedan vara av med, samt
att begreppen inte belyser maktfrågan. Även Kulick (1987) argumenterar mot användandet av
begreppet könsroll, och menar att ordet är sammansatt på ett sätt som lätt uppfattas som en
påföljd eller förlängning av könet, dvs. biologin, vilket Kulick förkastar. Hirdman (2001)
anser också att begreppet könsroll är olämpligt då det endast belyser könens roller och inte
problematiserar den ojämna maktfördelningen.

Vi är benägna att hålla med Hirdman (2001) och Kulick (1987) i deras resonemang. Vi anser
dock att det är problematiskt att endast använda sig av begrepp som genus, genuskontrakt och
genussystem. Dels använder sig många författare av ”den andra begreppsapparaten”
innefattande socialt kön, könssocialisation och könsroll, dels finns det inget motsvarande
begrepp till könsroll som beskriver de beteendemönster som de olika könen i vårt samhälle
förväntas att följa. Vi har förstått att det finns motsättningar mellan de olika
begreppsapparaterna, men också att dessa begrepp ofta används på olika sätt i olika
sammanhang av olika författare, ibland även utan tillfredställande definitioner. Vi har fört en
omfattande diskussion för att försöka reda ut hur begreppen står i relation till varandra och
hur de kan användas. Detta har inte varit lätt. Vi har valt att göra en kompromiss. Vi kommer
fortsättningsvis att använda oss av t.ex. begreppet könsroll, då den författare vi refererar till
gör det. När vi skriver om egna iakttagelser kommer vi däremot att använda oss av begreppet
genusrelaterade beteenden. Detta är ett begrepp som vi inte har sett i någon litteratur, men
som vi tror kan vara användbart. Med genusrelaterade beteenden menar vi beteenden som
människor tillägnar sig genom genuskontrakten och genussocialisationen. När vi refererar till
författare som använder begreppen könsroll och könssocialisation, menar vi underförstått
genusrelaterat beteende respektive genussocialisation. Även Kulick (1987) har gjort en
liknande kompromiss gällande begreppet könsroll kontra genus, där han föreslår att man
använder genusroll. Han anser dock att ”genusroll” ännu är för obeprövat för att underlätta
läsningen och väljer därför att fortsätta använda begreppet könsroll.

Könssocialisation och könsroller

Giddens (1998) definierar könssocialisation som den process där individen lär sig sin könsroll
via sociala faktorer som t.ex. familjen och massmedia. Vi ser på begreppet könssocialisation
som en beteckning för samma process som reproduktionen av genussystemet, dvs.
genussocialisation. Giddens (1998) säger att det finns studier som visar att vuxna behandlar
barn olika beroende på om barnet är flicka eller pojke, så tidigt som vid spädbarnsåldern. De
leksaker, böcker, kläder och TV-program som barnet kommer i kontakt med, betonar och
förmedlar till barnet vad som är kvinnliga och manliga egenskaper. Socialisationen är
effektiv. Redan vid två års ålder har barnet en partiell uppfattning om könsrollerna. I samspel
med andra människor skapas och omskapas könsrollerna kontinuerligt. Dessa könsroller är
alltså ingenting som bara finns. Giddens (1998) menar att vi skapar våra könsroller ihop med
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andra människor på ett subtilt sätt som är en så genomträngande del i vårt vardagliga liv att vi
ofta inte är medvetna om dem. Evenshaug och Hallen (2001) skriver att mansrollen i de flesta
samhällen har högre status än kvinnorollen, samt att pojkarnas roll är klarare definierad.
Författarna menar att pojkar ofta upplever ett starkare tryck mot att tillägna sig könsrollen än
vad flickor gör, t.ex. accepteras ”pojkflickor” i större utsträckning än vad feminina pojkar gör.
Hirdman (2001) menar att det finns en primär grundegenskap som historiskt sett förenar
manligheten: att vara man är att inte vara kvinna. Att inte vara kvinna innebär att mäkta och
att kunna, att vara stark i handling och tanke, vilket Hirdman ser som de grundläggande
stereotypa maskulina kvalitéer som trots olika tid och rum ändå är de fundamentala
byggstenarna för manligheten. Hon menar vidare att det genom historien funnits en nervositet
för att kvinna ska kunna bli man och ännu värre, att man ska bli till kvinna.

Enligt Evenshaug och Hallen (2001) sker det i den tidiga tonåren en förstärkning av kön och
rådande könsroller, vilket innebär att könsskillnaderna blir större samtidigt som det
förekommer ett större tryck mot att anpassa sig efter de traditionella könsrollerna. Vi antar
att författarna med könsskillnader menar kroppsliga olikheter. Vad det gäller sexualiteten
menar Bergström och Forshage (2001) att fostran in i könsrollen och den sexuella identiteten
undergräver möjligheterna till att göra egna självständiga val. Ofta har man omedvetet
anpassat sig till de rådande normerna och är omedveten om grunden för de egna
föreställningarna och värderingarna.

Manligheter

Forskningen kring mannens roll i Sverige är på uppgång. Tommy Ringart (1997) skriver i en
artikel i den populärvetenskapliga tidskriften ”Ungdomstid” att det dock är svårt att hitta en
enhetlig trend i den forskning som bedrivs. Ringart tar i artikeln främst upp två olika sätt att
se på manligheten. Det ena synsättet som brukar kallas för essentialismen, bygger på att
mannen föds med grundläggande manliga mönster och arketyper. Detta innebär att man anser
att det finns inte bara fysiska skillnader mellan män och kvinnor, utan även viktiga inre
skillnader. Ringart (1997) skriver att Robert Bly som är en av synsättets företrädare, anser att
den moderna mannen har förlorat kontakten med sina rötter och att han måste återupprätta
kontakten med sitt manliga ursprung. Pojkar behöver riter och äldre män omkring sig för att
ledas in i en god manlighet. I detta synsätt finns en konkret bild av en god maskulinitet och
hur den avgränsar sig mot det som är kvinnligt: en kraftfull man som står upp, står fast för den
han är (Ringart, 1997).

Ringart (1997) skriver att motbilden till essentialismen bl.a. företräds av R.W. Connell.
Connell menar att männen i förhållande till kvinnorna är en patriarkal överklass. Connell
menar vidare att männen kan inta olika positioner inom denna hierarki. Det finns alltså inte en
enda maskulinitet, inte ett sätt, eller två, att vara man, utan många olika maskuliniteter. Varje
sådan maskulinitet kan ha sitt speciella förhållande till kvinnorna (Ringart, 1997).
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Kärleksideologin

Det finns i varje samhälle och varje befolkning ett moralsystem som styr sexualiteten.
Ungdomar idag, och även en majoritet av den vuxna befolkningen i det svenska samhället
anser inte att sexuella handlingar enbart hör hemma i ett äktenskap. Denna tidigare norm
tycks ha ersatts av normen att sexualitet företrädesvis hör hemma inom ramen för en
kärleksrelation (Forsberg, 2000).
Helmius (2000) menar att kärleksideologin förmedlas till ungdomar inte som en påbjuden
norm utan snarare som en självklarhet. Insocialiseringen i kärleksideologin börjar redan i
barndomen. I massmedia, filmer, radio, böcker och tidningar sprids föreställningen om
kärlekens och tvåsamhetens förlösande kraft. Kärleksideologin inrymmer stora förväntningar.
Det är förväntningar som trygghet och spänning, frihet och beroende, själförverkligande och
ömsesidighet, romantisk kärlek och gränsöverskridande passion, sexuell överensstämmelse
och sexuell variation och förnyelse – allt detta inom ramen för en monogam tvåsamhet.
Forsberg (2000) skriver att innebörden i kärleksideologin är att sexualiteten är förbunden med
kärlek. Kärlek och förälskelse legitimerar sexuell samvaro och samlag är uttryck för
känslomässig gemenskap.

Helmius (2000) skriver att med kärleksideologin kontrolleras också sexualiteten. Ideologin
tämjer sexualiteten och gör den ”sann och god”, och för samhället hanterbar genom att knyta
den till förälskelse och kärlek. Kärleksideologin tillåter inte samlag utan emotionella band,
men den inrymmer inte heller tillåtelse kring den omstörtande passionen, då denna trasar
sönder etablerade sociala relationsnät och hotar den samhälleliga ordningen. Forsberg (2000)
menar att kvinnor i högre utsträckning än män uttrycker normen om kärleksideologin och
också är mer benägna att leva efter den. Män verkar i högre grad tillåta sig sexuella relationer
även utan att vara kär i partnern. Forsberg säger också att vissa studier tyder på att förändring
har skett och sker avseende denna inställning. T.ex. visar en nybearbetning av tidigare
forskning att unga människor i allt mindre grad instämmer i påståendet att ”samlag endast hör
hemma i fasta förhållanden”. Skillnaden mellan unga män och kvinnor är dock fortfarande
tydlig.

7. Forskning kring ungdomar och sexualitet

Utifrån våra presenterade teman vill vi nedan presentera aktuell forskning kring ungdomar
och sexualitet. Den aktuella forskningen syftar till att ge en allmän bild av ungdomars
sexualitet.

Inom den sexologiska forskningen finns en vanlig uppfattning av att sexualiteten och den
sexuella utvecklingen inte bara är en biologisk drift, utan snarare en process som äger rum i
den enskildes möte med andra personer. Sexualiteten kommer till uttryck och får sin mening i
ett samspel med andra i den enskildes sociala omgivning. Fysiologiska förutsättningar att
uppleva sexuell lust och sexuell utlevelse finns nedlagda i människan vid födelsen. Det
biologiskt bestämda sexuella systemet rymmer dock inga speciella värden knutna till den
mänskliga organismens olika möjliga fysiologiska sexuella reaktioner. Sexualitetens sociala
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uttryck – när, var, hur, varför och med vem, är kulturellt bestämda och varierar mellan
samhällen och över tid. Fysiologiska sexuella reaktioner tillskrivs av samhället vissa värden
och en viss mening. Varje samhälle konstruerar och formar en för det egna samhället lämplig
och belönande sexualitet. Beteenden, handlingar och samvaro uppfattas av individer som
sexuella situationer med en viss bestämd innebörd för att samhället bestämt att de är det.
Sexualiteten blir vad vi gör den till (Evenshaug & Hallen, 2001).

I följande text kommer vi att använda oss mycket av Forsbergs (2000) bok ”Ungdomar och
sexualitet –en kunskapsöversikt år 2000” som är en sammanfattning av forskning och olika
undersökningar rörande ungdomar och sexualitet under 1990-talet, gjord på uppdrag av
Folkhälsoinstitutet. Vi kommer att referera till två olika undersökningar från denna
sammanfattning, vilka kallas SAM 73/90 gjord 1990 på uppdrag av Skolöverstyrelsen, samt
SEX I SVERIGE gjord 1996 på uppdrag av Folkhälsoinstitutet. Vi är medvetna om att
omskrivna åldrar i undersökningarna inte står i överensstämmelse med åldern på våra
informanter. Detta beror på att de killar vi intervjuade var i en åldersgrupp där man enligt
statistiken ännu inte gjort sin sexualdebut. Vi var medvetna om att killarnas sexuella
erfarenheter antagligen inte skulle vara stora, och var inte intresserade av att kartlägga deras
sexuella erfarenheter, utan ville undersöka killarnas tankar och föreställningar kring
sexualitet, oavsett vilka erfarenheter de hade. Vi var intresserade av att undersöka hur
killarnas bilder och föreställningar av den sexuella praktiken kan se ut, innan de har hunnit
skaffa sig egna erfarenheter i någon större utsträckning. Vi vill trots detta visa läsaren hur
ungdomars sexuella praktik kan se ut, med hjälp av statistik och tidigare forskning.

Killar och tjejer

Horan och bocken

Evenshaug och Hallen (2001) skriver att främst för pojkarnas del är sexuella relationer utan
känslomässigt engagemang mer accepterat, vilket förmodligen beror på att det ställs mindre
stränga krav på pojkarnas sexualmoral än på flickornas. För pojkarna ger sexuella erfarenheter
status bland andra pojkar och är också föremål för en hel del skryt. Författarna menar att
pojkarna är medvetna om att flickorna inte alltid är lika villiga, och skryter desto mer när de
lyckas övertala en flicka.

I RFSU´s rapport ”Bland horor, bockar och bögar” skriver Bergström & Foxhage (2001)
bl.a. om ungdomars resonemang kring hor- och bockstämpeln bland ungdomar på högstadiet.
Ungdomarnas resonemang visar att det som tjej är negativt att stämplas som hora. Det finns
dock ingen entydig definition på hora, de exempel som framkom var relaterade till beteende,
klädstil och bra självförtroende. Att vara bock som kille definieras som en kille med hög
status som lever upp till machoidealet, vilket uppfattas som positivt. Att få horstämpel är ett
hot mot tjejerna, men inte för killarna. Att få bockstämpel är inte ett hot mot killarna, men kan
ses som ett hot mot tjejerna, då en tjej som varit med en bock riskerar att bli kallad för hora.
Horan och bocken är inte varandras motsvarigheter men bidrar till att behålla flickors
underordning och pojkars överordning. Horan och bocken sätter ramarna för tjejers och killars
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sexuella utrymme. Med det sexuella utrymmet menas det handlingsutrymme eller
livsutrymme som individer är fria att agera inom, gällande genus och sexualitet. I det sexuella
utrymmet ryms det uttryck och handlingar som är tillåtna i den meningen att de inte strider
mot gällande normer för hur en man respektive kvinna skall vara. Det sexuella utrymmet ser
olika ut för killar och tjejer. Begränsningarna hänger samman med de traditionella
könsrollerna. Det finns ett ”regelverk” kring de ungas sexualitet som beskriver vad de får och
inte får göra (Bergström & Foxhage, 2001).

En av övningarna som använts under observationerna till RFSU´s rapport (Bergström &
Foxhage, 2001) är en associationsövning där tjejgrupper respektive killgrupper har fått
associera fritt kring ordet sex. Det var tydliga skillnader mellan grupperna avseende vilka ord
och den mängd ord som nämndes. Killarna nämnde i genomsnitt dubbelt så många ord som
tjejerna. I rapporten menar man att det är mer legitimt för killar att prata om kåthet, onani,
samlag, porr och könsorgan. Författarna tror att detta kan vara en följd av att killarnas
sexuella utrymme är större än tjejernas. Några av de vanligast förekommande orden i
killgrupperna var synonymer för samlag samt benämningar på könsorgan, vilket inte var
särskilt vanligt i tjejgrupperna. I rapporten menar man att det som framkom i övningen ligger
i linje med vad killar respektive tjejer förväntas säga.

Den sexuella praktiken

Med den sexuella praktiken menar vi praktisering av sexualiteten, det vill säga sexuella
handlingar som onani, oralsex, petting mm.

Onani

Forsberg (2000) säger att sexualitet inte bara är något som sker mellan människor, det är
också en av människans grundläggande drifter och de tidigaste sexuella erfarenheterna görs
ofta i enskildhet. Enligt Evenshaug och Hallen (2001) är den vanligaste formen av sexuell
tillfredsställelse under ungdomstiden onani. Under de första pubertetsåren är det inte ovanligt
att pojkar onanerar tillsammans med andra pojkar, eller att de onanerar åt varandra, något som
oftast är ett övergående fenomen.

Forsbergs (2000) forskning visar att det är vanligare att pojkar och män onanerar än att flickor
och kvinnor gör det. Mäns onanifrekvens är också, till skillnad från kvinnors, beroende av om
de har en stadig sexpartner. Det tycks vara så att män i högre utsträckning än kvinnor,
kompenserar med onani för avsaknaden av partnerrelaterade sexuella kontakter. Detta är
vanligare hos yngre män. Undersökningen SEX I SVERIGE visar att killar i åldersgruppen
18-24 år gjorde sin onanidebut vid 13 års ålder, medan tjejerna gjorde det vid 14,5 år.
Undersökningen SAM 73/90 baserad på ungdomar födda år 1973 visar att 90% av killarna
och 65% av tjejerna hade onanerat vid 17 års ålder (Forsberg, 2000).
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Sexdebut

Utifrån flera skandinaviska undersökningar har medianåldern för den sexuella debuten sjunkit
med cirka ett år under de senaste generationerna. Det har alltid funnits en stor spridning när
det gäller tiden för det första samlaget. Typiskt för de nordiska länderna är att pojkarna
debuterar senare än flickorna (Evenshaug & Hallen, 2001).

I undersökningen SEX I SVERIGE (Forsberg, 2000) framkommer det att de flesta av killarna
mellan 18-24 år gjorde sin samlagsdebut vid 16,8 års ålder, medan tjejerna i samma
åldersgrupp gjorde debuten vid 16,5 år. Samma undersökning visar att män i åldrarna 66-74
år, gjorde sin samlagsdebut vid 18,0 år, medan kvinnorna gjorde debuten vid 19,0 år.
Ungdomars sexualitet har historiskt sett ofta varit föremål för olika typer av samhälleliga
kontrollambitioner. Uppfattningen att ungdomar inte bör debutera för tidigt har varit allmänt
rådande. Forsberg, (2000) refererar till Helmius avhandling ”Mogen för sex?!”, där man har
kommit fram till att ungdomar generellt skaffar sig sexuella erfarenheter i den takt de själva
känner att de är mogna för det. Av tjejer i åldrarna 14-20 år sade sig 74% anse sig vara mogna
för sin samlagsdebut när de gjorde den. Här lyser motsvarande statistik och information om
killar med sin frånvaro. Evenshaug och Hallen (2001) skriver att förälskelse, nyfikenhet,
spänning och sexuell upphetsning uppges vara de viktigaste motiven för det första samlaget.

Oralsex och analsex

Enligt Forsberg (2000) sträcker sig ungdomars inställning till sexuella variationer (t.ex. oral-
och analsex) från totalt avståndstagande till fullständigt accepterande. Genomgående är att
ungdomarnas egna sexuella erfarenheter är av central betydelse för den inställning de intar.
Avståndstagande till vissa sexuella tekniker sammanhänger ofta med brist på egna sexuella
erfarenheter. I undersökningen SEX I SVERIGE (Forsberg, 2000) delas erfarenheterna av
oralsex upp dels i att själv ha stimulerat en partner oralt (aktiv), dels i att ha blivit oralt
stimulerad (passiv). Tyvärr har vi inte hittat någon statistik på förekomsten av oralsex
specifikt för ungdomar. I hela undersökningsgruppen (18-74 år) hade dock 77% av männen
ägnat sig åt både aktiv och passiv oralsex, medan 73% av kvinnorna hade erfarenheter av
aktiv oralsex, och 80% av passiv oralsex.

Information om sex

Forsberg (2000) säger att ungdomars intresse och behov av kunskap om sexualitet och
samlevnad är stort och tidlöst. Inom skolan har samhället möjlighet att fylla detta behov. Om
det inte fylls inom skolan kommer ungdomar att söka kunskap på det sätt som erbjuds. Skolan
har generellt en relativ stark ställning, men för en del ungdomar är tidningar och andra medier
mer framträdande som informationskällor. En förändring när det gäller kunskapskällor är det
ökande utbud av information som går att söka via Internet. Generellt uppger inte ungdomar att
pornografi är någon särskilt stor kunskapskälla. Författaren menar dock att det är svårt att dra
slutsatser om detta eftersom eventuellt kunskapsinhämtande genom pornografi också kan vara
omedveten och därigenom inte rapporteras av ungdomarna själva (Forsberg, 2000).
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Pornografi

Sedan Sverige legaliserade pornografin år 1971 har den tekniska utvecklingen inneburit dels
att det blivit lättare att framställa pornografiska filmer och bilder för spridning, dels att det
med hjälp av tv/video och datorer också har blivit lättare att konsumera pornografi i hemmet.
I SEX I SVERIGE konstateras att det finns tydliga skillnader i konsumtionsmönstren mellan
könen. Män är större konsumenter av pornografi än kvinnor, och det är vanligare i de yngre
åldersgrupperna. I åldersgruppen 18-24 år har 76% av männen och 35% av kvinnorna sett på
pornografisk film det senaste året. När det gäller såväl kvinnor som män är andelen som tittat
på porrfilm det senaste året betydligt lägre för 25-34-åringar än för 18-24-åringar. Kanske är
det så att pornografin utövar en större lockelse på och kanske också fyller ett större behov för
den yngre åldersgruppen, som haft kortare tid på sig att förvärva egna sexuella erfarenheter
och kunskaper (Forsberg, 2000).

Forsberg (2000) hänvisar bl.a. till undersökningen SEX I SVERIGE som visar att det finns ett
klart samband mellan konsumtion av pornografi och vissa sexuella handlingar. Att ha
erfarenhet av exempelvis analsex är dock inte självklart detsamma som att detta ingår i det
sexuella handlingsmönstret. Det kan också innebära att man prövat vid ett enstaka tillfälle.
Det är inte heller självklart att det är pornografikonsumtionen som givit upphov till
handlingarna. Det kan också vara så att personer med ett mer varierat sexuellt
experimenterande även, som en del i sitt experimenterande, söker sig till pornografin. I
Forsbergs (2000) sammanställning uttalar sig Bo Lewin, som är sexualforskare, där han
menar att det inte finns något orsakssamband i den mening att pornografi direkt påverkar
människors sexuella handlingsmönster. Han menar dock att när det gäller ungdomar kan data
från olika studier tyda på att pornografin påverkar det sexuella experimenterande som är
aktuellt just under ungdomsåren.
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Del 3.

8. Hur vi gick tillväga…

Vi var nyfikna på hur unga killar ser på sin sexualitet i förhållande till sig själva och till andra,
samt hur deras egna berättelser stämmer överens med den bild som finns i samhället och som
förmedlas via media och andra informationskällor. Vi ville intervjua killar i årskurs nio,
beroende på att vi trodde att detta är en period i livet då frågor rörande relationer, kärlek och
sexualitet börjar bli väldigt aktuella för många. Enligt statistisk forskning har de flesta killar i
denna ålder inte gjort sin sexuella debut ännu. Vi var medvetna om att killarnas sexuella
erfarenheter antagligen inte skulle vara så stora, men var inte heller intresserade av att
kartlägga deras sexuella erfarenheter, utan ville undersöka killarnas tankar och föreställningar
kring sexualitet, oavsett vilka erfarenheter de hade. Vi var intresserade av att undersöka hur
killarnas bilder och föreställningar av den sexuella praktiken kan se ut, innan de har hunnit
skaffa sig egna erfarenheter i någon större utsträckning.

 Eftersom vi var intresserade av killarnas egna tankar och åsikter, tyckte vi att kvalitativa
intervjuer passade bäst. Vi ville kunna ställa följdfrågor och diskutera för att få ut så mycket
information som möjligt, och för att kunna få en förståelse för deras tankar kring sexualitet.
Enligt Holme & Solvang (1997) kännetecknas kvalitativ metod av en närhet till
forskningsobjektet. Författarna skriver även att denna närhet bör ha växt fram över tid och
haft sin utgångspunkt från olika yttre situationer. Det innebär dessutom en social närhet och
en grund för ömsesidig tillit. Vi har i vår studie p.g.a. begränsad tid, inte haft möjlighet till att
lära känna killarna och skapa denna tillit. Vi hade innan studien farhågor gällande huruvida
några killar skulle ställa upp på intervju och huruvida det skulle vara ett för känsligt/pinsamt
ämne att diskutera. Vi var oroliga för om vi skulle få killarnas förtroende under
intervjusituationen. Vi var också oroliga för vilken betydelse det skulle ha att vi som
intervjuade var två unga kvinnor. Hur skulle de förhålla sig till oss, och hur skulle det påverka
deras svar? Trots dessa farhågor ville vi inte använda oss av enkätundersökning, då detta lätt
skulle bli ytligt och hindra oss från att genom följdfrågor och diskussion fördjupa de frågor
som vi tyckte var viktiga. Vi ville även intervjua personal på en ungdomsmottagning för att få
reda på vad killarna sökte för, och vad de vanliga funderingarna var för en kille i årskurs nio.
Detta för att få en bredare bild av unga killars sexualitet.

Vi funderade på hur vi skulle komma i kontakt med ett antal killar i nionde klass. Vi insåg
också att det troligen skulle vara skillnad mellan att göra undersökningen i en större stad eller
på glesbygden. Det hade varit intressant med en jämförande studie, men vi valde bort detta då
det skulle ha blivit en alldeles för stor och tidskrävande studie. Vi valde att göra
undersökningen på en mindre ort på glesbygden, där en av oss redan hade lämpliga kontakter.
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Intervju med fritidspedagog och observation av lektion

Vi inledde vårt empiriska arbete med att kontakta en ungdomsmottagning för att göra en
intervju med kuratorn, men fick avslag på grund av att denne inte ansåg sig ha tillräcklig
erfarenhet av killar och sexualitet, beroende på att killar inte besöker mottagningen, mer än
för provtagning och dylikt. Personalen såg det som ett dilemma att killarna inte kom dit. Detta
fick oss att bli ännu mer intresserade av vart killar vände sig med sina frågor kring sexualitet.

Vårt nästa steg blev att kontakta en högstadieskola på den glesbygdsort där en av oss hade
kontakter. Vår första kontakt var en fritidspedagog som arbetat länge på skolan med
erfarenhet av sex- och samlevnadsläger, och som just nu jobbar som livskunskapslärare. Sex-
och samlevnadslägren hölls ett par år under 1990-talet, där högstadieelever fick diskutera
dessa ämnen på ett läger på annan ort med övernattning. Vår kontakt har varit med på dessa
läger och ansvarat för diskussionerna med killgruppen. Idag har han bl.a.
livskunskapslektioner med högstadieeleverna där man tar upp ämnen som rör livet, t.ex.
livskriser, mobbning och sex- och samlevnad. Vi startade upp vår kontakt med
fritidspedagogen genom att presentera syftet med vår uppsats, samt undersökte möjligheterna
till att få göra vår studie på den aktuella högstadieskolan. Vi diskuterade frågor som aktuella
klasser, tidsplan och olika former för upplägget. Fritidspedagogen ställde sig mycket positiv
och ville gärna delta i vår undersökning. Vi kom överens om att vi skulle få vara med som
observatörer på en livskunskapslektion för enbart killar, där han skulle ta upp frågor rörande
kärlek och sexualitet. Vi bestämde även att vi skulle få träffa honom innan lektionstillfället
för en diskussion kring ämnet och kommande lektion. Innan lektionstillfället skrev vi ett brev
till fritidspedagogen där vi presenterade ett antal för vårt arbete centrala teman som vi skulle
vilja att han tog upp med killarna. I övrigt hade han fria händer att lägga upp lektionen som
han ville. Fritidspedagogen valde ut en klass som han trodde skulle kunna diskutera detta
tema på ett konstruktivt sätt.

Diskussionstillfället med fritidspedagogen fungerade som en bra uppvärmning och inkörsport
inför lektionen. Här fick vi möjlighet att diskutera ämnet killar och sexualitet, samt hitta en
gemensam plattform inför lektionen. Lektionstillfället i sin tur fungerade som en inkörsport
till de enskilda intervjuer vi sedan gjorde. Det som sades under lektionstillfället kommer att
kortfattat presenteras i resultatdelen. Vi kommer dock inte analysera detta material, då vi valt
att lägga tyngdpunkten på killarnas enskilda berättelser.

Vi inledde lektionstillfället med en presentation av oss själva och vårt arbete, och agerade
därefter passiva observatörer där vi fick möjlighet till att träffa killarna, känna av stämningen i
gruppen samt få en uppfattning av var killarna befann sig gällande dessa frågor. Vi trodde
även att detta skulle underlätta att skapa ett förtroende inför intervjusituationen. Holme &
Solvang (1997) skriver att en öppen observation är en undersökning där deltagarna vet om
och har accepterat att forskaren deltar som observatör. För att lyckas med en observation
måste forskaren åtnjuta en viss tillit från gruppens sida, vilket är svårt att bygga upp på egen
hand. Författarna menar att forskaren först bör försöka få en bra relation till någon eller några
enstaka personer i gruppen. Denna kontaktperson kan sedan medverka till att bygga upp den
nödvändiga tilliten i gruppen som helhet. Det är viktigt att denna person är allmänt
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respekterad och accepterad i gruppen. I vår undersökning fungerade fritidspedagogen som
denna viktiga kontaktperson. Vi tror att detta skapade bättre förutsättningar för vår studie, då
fritidspedagogen skapade ett gott klimat och introducerade oss för gruppen på ett positivt sätt.

Efter lektionstillfället frågade vi om det fanns ett intresse för att medverka i enskilda
intervjuer kring samma ämne, samt informerade om anonymiteten. Åtta killar var närvarande
under lektionen, sju av dessa ville gärna bli intervjuade enskilt. De som var intresserade fick
med sig ett brev hem där vi bad om föräldrarnas godkännande. Enligt Holme & Solvang
(1997) måste det vara frivilligt att delta och de som intervjuas måste få reda på vad det är de
medverkar i. Bara utifrån detta kan forskaren bygga upp den nödvändiga tillit som är en
förutsättning för att intervjusituation ska fungera. På så sätt kan intervjun bli engagerande och
kunskapsutvecklande.

Klimatet i gruppen under lektionstillfället var avslappnat och spontant. Vi som var
observatörer hade placerat oss i ett hörn på golvet bakom killarna. Killarna visste varför vi var
där och vad de skulle diskutera. Det fanns en nyfikenhet och ett intresse för ämnet.
Diskussionsfrågorna diskuterades på ett seriöst sätt, på en mognare och mer nyanserad nivå än
vad vi hade väntat oss. Lektionstillfället blev för oss en nytändning, då killarna visade sig
vara frispråkiga och det verkade vara ”högt till tak” i gruppen. Detta bådade gott inför de
enskilda intervjuerna. Vår oro för huruvida killarna skulle ha förtroende för oss och våga
diskutera ämnet minskade.

Vi uppfattade det som att klimatet i gruppen var accepterande och tillåtande. Killarna har gått
i samma klass i tre år, vilket säkert var av betydelse. Vi tror att detta tillåtande klimat var av
stor betydelse för de enskilda intervjuerna, på så sätt att killarna var vana vid att diskutera,
våga ha olika åsikter och stå för dem.

Enskilda intervjuer

Innan intervjutillfällena samlade vi med fritidspedagogens hjälp ihop de skriftliga
godkännandena från föräldrarna. Här fick vi också veta att en av killarna valt att hoppa av
som informant. Några dagar innan intervjutillfällena gav vi killarna var sitt brev med
information om tid och plats, där vi också tackade dem på förhand för deras deltagande.

Vi utformade våra frågor till killarna i de enskilda intervjuerna under tre centrala teman.
Dessa var ”killar och tjejer”, ”den sexuella praktiken” och ”pornografi”. Vi använde oss av ett
fast frågeformulär med utrymme för fria följdfrågor och diskussion. Dessa frågeformulär
testade vi på varandra, på våra sambos, samt andra människor i vår omgivning.

Vi genomförde intervjuerna på elevernas fritidsgård som ligger i samma område som
högstadieskolan. Intervjuerna genomfördes under skoltid. Vi tyckte att fritidsgården var en
bra plats att vara på, då den ligger på gångavstånd från skolan och då det är en miljö som
eleverna känner till väl och förhoppningsvis känner sig trygga i.
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Innan intervjun informerade vi återigen killarna om att den var anonym och frågade om det
gick bra att vi använde bandspelare. Vi sa också att vi inte visste huruvida de hade sexuella
erfarenheter eller inte, men att det inte var det centrala, utan att vi ville lyssna till killarnas
egna tankar kring detta ämne. Vi sa även att om man inte ville svara på någon fråga var det
okey. Holme och Solvang (1997) menar att man som forskare hela tiden måste vara
uppmärksam på att den intervjuade ger den information som denne vill ge och samtidigt vara
på sin vakt beträffande sin egen strävan efter att hela tiden få mer information. Man får inte
pressa en intervjuperson på mer information än denne vill ge. Detta menar Holme och
Solvang (1997) är en mycket svår balansgång. Svårigheterna för oss var att känna av hur
personliga och intima följdfrågor vi kunde ställa, utan att killarna kände sig obehagliga till
mods och pressade till att säga mer än de egentligen tänkt säga. Vår förutfattade mening var
att det skulle vara svårt för killar i nian att prata om sex. I efterhand känns det dock inte alls
som att vi var för intima och frågade för mycket, tvärtom tror vi att vi skulle ha kunnat fråga
mycket mer. Vi tror att vårt frågeformulär hade kunnat innehålla frågor av en mer personlig
och känslig karaktär. I efterhand insåg vi även att det fanns fler intressanta frågor vi hade
kunnat ställa, t.ex. kring eventuella manliga förebilder, åsikter kring sexualundervisning i
skolan och överhuvudtaget mer djupgående frågor kring de områden vi undersökte, vilket
hade givit en bredare bas för vår analys och våra slutdiskussioner. Vi funderade innan
undersökningen på hur det skulle påverka intervjusituationen att vi som intervjuade var två
unga kvinnor. En negativ aspekt var att vi tror att killarna valde sina ord i högre utsträckning
än om det varit en kille/man som intervjuat. Vi anade en censur av ”fula” ord i deras svar. Vi
funderade även på hur uppriktiga killarna var i sina svar. Det finns en risk för att killarna till
viss del svarade så som de trodde att vi ville att de skulle svara. Den känsla vi fick under
intervjuerna var dock att killarna svarade spontant och uppriktigt. Detta kan vi styrka genom
det faktum att samma attityder och åsikter som uppgavs under de enskilda intervjuerna även
visade sig under lektionstillfället, där killarna diskuterade i grupp tillsammans med en manlig
lärare.

Holme och Solvang (1997) menar att det är viktigt att forskaren låter den intervjuade få
formulera sina åsikter och själv inta rollen som förstående lyssnare. De menar vidare att det är
bra att framstå som en engagerad och något ovetande forskare. Vi tror att killarna i våra
intervjuer kände att deras berättelser var viktiga och att det var värdefullt för oss som unga
kvinnor att få lyssna till deras åsikter och tankar i egenskap av just unga killar. Vi var
noggranna med att inte reagera dömande eller värderande på deras svar. Vi använde oss av
positiv förstärkning för att stötta och få igång diskussionen och få en positiv atmosfär. Vi
upplevde det som att stämningen under intervjuerna överlag var avslappnad och lättsam.

Varje intervju tog ungefär en halvtimma. I varje intervju ställde en av oss frågorna, medan
den andre var observatör. Dessa roller bytte vi från intervju till intervju. Alla intervjuer
bandades och skrevs senare ut ordagrant. En av informanterna kom inte på utsatt tid. Genom
fritidspedagogen fick vi veta att denne ångrat sig och valt att inte delta i undersökningen.
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Bearbetning av killarnas berättelser

Efter att intervjuerna var gjorda lyssnade vi av banden och skrev ut allting ordagrant. Därefter
klippte vi isär materialet och sorterade det efter tema och frågeområde. Detta gjorde det lätt
för oss att sammanfatta och få en överblick över killarnas svar. Denna genomgång startade
många tankar kring vad killarnas svar kunde betyda. Vi sammanfattade alla svar och
exemplifierade med citat som antingen avvek från eller bekräftade majoritetens svar. Vi har
strävat efter att beakta anonymiteten genom att presentera sammanfattningen av killarnas svar
på ett sådant sätt att ingen pekas ut, eller att det finns risk för att det går att identifiera vem
som sagt vad. Vi har inte ändrat några citat, men har valt att endast presentera citat som inte
avslöjar personliga drag, intressen eller dylikt som kan vara typiskt för en särskild person.
Den risk som ändå finns med att presentera citat från en undersökning där så få som fem
personer har deltagit, är att killarna inbördes kan fråga varandra om vem som sagt vad. Vi
tyckte dock att citaten var viktiga att presentera då de ger kraft till texten genom att
exemplifiera lite av det som sades och genom att ge en känsla av personlig prägel. För att visa
på hur stor del av killarna som varit av en viss åsikt valde vi att använda oss av begreppen en
majoritet, en knapp majoritet, ett fåtal av killarna osv. Vi valde att använda oss av dessa
begrepp istället för att uppge exakt antal, för att beakta killarnas anonymitet och integritet då
det totala antalet intervjuade endast var fem. Vår ambition var att ge en så heltäckande bild
som möjligt av killarnas berättelser. Vi försökte att påverka materialet så lite som möjligt. Vi
valde att i redovisningen av killarnas intervjuer inte lägga in några egna reflektioner och
analyser. Vi ville presentera killarnas berättelser utan kommentarer från oss, då vi ville
försöka undvika att färga läsarens upplevelse av materialet.

Det är först i analysdelen som våra egna reflektioner och analyser presenteras. Här knöt vi an
aktuell forskning och teoretiska utgångspunkter med det som framkom under intervjuerna. I
detta arbete växte det fram nya rubriker, dock under samma teman. Vi var försiktiga när vi
analyserade empirin utifrån våra teoretiska utgångspunkter, då vår empiriska studie var liten.
Det gick inte att dra några generella slutsatser av materialet, däremot kunde vi ge exempel på
unga killars tankar, åsikter, värderingar och föreställningar kring relationer och sexualitet och
reflektera över dessa i relation till våra teoretiska utgångspunkter.

Allt arbete som vi gjorde, från idéarbete till slutdiskussion, gjorde vi tillsammans. Vi delade
inte upp något av arbetet mellan oss, utan använde genomgående varandras kunskaper och
reflektioner i diskussion och skrivande, i en gemensam kunskapsprocess.
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Del 4.

9. Killarnas berättelser

Observation av lektion

Som vi tidigare nämnt fungerade lektionstillfället som ett sätt att få kontakt med en grupp
killar och känna av stämningen. Fritidspedagogen som undervisar i livskunskap, ledde
diskussionerna under lektionstillfället. Fritidspedagogen använde sig av konkreta frågor,
värderingsövningar och fri diskussion. Ämnen som togs upp var bl.a. porrfilm, sexdebut,
homosexualitet, otrohet och knullkompisar.

Alla killar uppgav att de sett på porrfilm. Killarna trodde inte att tjejer tittade lika mycket på
porr. Detta trodde killarna berodde på att tjejerna inte vågade, samt att porrfilm vände sig till
killar. På frågan om vad som skiljer erotiska filmer från pornografi, och när det egentligen
blev porr, svarade en av killarna ”när budgeten är för låg”. Det fördes även en diskussion om
vad som var sexigt. Alla killarna tyckte att det var sexigare med en tjej med lite kläder än en
tjej som var helt naken. Detta förklarades med att det var mer spännande om något lämnades
till fantasin. På frågan om tjejer kunde klä sig för utmanande på skolan, var svaren blandade:
”ja, det får inte bli för mycket”, ”inte som en hora”, ”kan inte bli för utmanande” och ”det
beror på vem som klär sig”. På frågan om man kan bli stämplad som hora p.g.a. detta svarade
killarna: ”nej” och ”det finns ingen här”.

Fritidspedagogen pratade en del om stereotypa könsbilder och sa t.ex. att det ofta förutsattes
att tjejer ville ha mycket romantik i form av levande ljus och dylikt vid sex, samt frågade
killarna vad de tyckte om detta. Svaren kom direkt och spontant: ”varför skulle vi inte vilja ha
det?”, ”vi vill väl också ha romantik”, ”jag bryr mig inte om miljön” och ”diskbänken är väl
inte bäst”. Killarna pratade även om att det är lätt att prata om sex, men när det väl gäller
träder blygsamheten in. Alla tyckte att det var både tjejens och killens ansvar att skydda sig
vid sex.

Stämningen under lektionen var lättsam, och vi fick uppfattningen av att det i gruppen var
”högt till tak”. Killarna visade ett engagemang och ett intresse för ämnet, med kommentarer
som: ”fråga mer..” och ”kan vi inte prata mer om sånt här?”. För oss var lektionstillfället en
positiv upplevelse. Vi uppfattade det som att killarna tog ämnet på allvar, att de funderade
över frågorna och svarade på ett nyanserat sätt.

Enskilda intervjuer

Vi vill i kommande text presentera en så heltäckande bild som möjligt av killarnas berättelser.
Som redan nämnts har vi valt att vänta med att presentera våra egna reflektioner och analyser
till analysdelen. Texten nedan är en sammanfattning av vad som sades under de enskilda
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intervjuerna. I intervjuerna utgick vi som redan nämnts från ett fast frågeformulär med
utrymme för fria följdfrågor. Vi utformade frågorna utifrån våra tre centrala teman: killar och
tjejer, den sexuella praktiken samt pornografi. Materialet kommer även att presenteras under
dessa teman och ytterligare underrubriker som representerar varje frågeområde.

Vi inledde intervjuerna med några ”lätta” frågor om fritid, nöje och dylikt, för att börja mjukt
samt få en liten uppfattning av vilka killarna var. Killarna bodde som redan nämnts på
glesbebyggt område, där det var ett begränsat nöjesutbud. Högstadieskolan låg på en
centralort men hade ett upptagningsområde som omfattade flera omgivande orter. Avståndet
mellan vissa av dessa orter var stora. Stora delar av området utgjordes av landsbygd.
Högstadieskolan i samhället ordnade discon en gång i månaden. Det fanns även en fritidsgård
i anslutning till skolan. De killar som vi intervjuade kom från olika delar av området.
Exempel på aktiviteter som killarna ägnade sig åt på sin fritid var musikskapande, jakt, fiske,
styrketräning samt intresse för motorer, film och datorer.

Killar och tjejer

Drömtjej
Killarnas drömtjej var enligt dem själva en tjej som var snäll, schysst, ärlig och omtänksam.
De flesta sa att utseendet inte var så viktigt, medan några tyckte att det inte skadade om tjejen
i fråga såg bra ut. En av killarna menade också att det var viktigt att tjejen hade en egen talan
och vågade stå för sina åsikter. Ytterligare en av killarna framhävde vikten av att kunna prata
med varandra i förhållandet.

- Förstående ska hon va också, sådär så man kan prata om allt, som en kompis typ.. inte
sån som är liksom otrogen, det är inte så bra.

Manligt och kvinnligt
Vi ville veta vad killarna tyckte om manligt och kvinnligt, samt om de tyckte att killar och
tjejer skulle vara olika. Frågorna kring olikheter tycktes vara svåra att svara på, och tolkades
olika av olika killar. En återkommande kommentar kring ämnet killar och tjejer var ”det är
väl olika”, samt att ”det är från person till person”. Någon diskuterade olikheter inom
förhållandet, andra associerade till olika intressen och tyckte också att det skulle finnas
olikheter, t.ex. gällande killars intresse för motorer och bilar, respektive tjejers intresse för
kläder och smink. Det framkom att tjejer kunde hålla på med motorer, däremot var det inte
lika okey för killar att sminka sig. Två av killarna associerade till jämställdhet, och tyckte inte
att tjejer och killar skulle vara på något särskilt sätt.

- Nej, jag fattar inte vad som är skillnaden, eller vad som borde va skillnaden. Jag tycker
att det är, nej, det borde va jämlikt.

På frågan om vad killarna tyckte var typiskt manligt svarade majoriteten ett intresse för
motorer, bilar och jakt. En av killarna tyckte att killar i nian generellt sätt var mognare än
tjejerna i samma ålder, och att det var manligt att sätta sig ned och diskutera. När vi frågade
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om vad som var typiskt kvinnligt svarade en av killarna att tjejer hade mer sammanhållning
och mer kroppslig kontakt genom t.ex. kramar. Två av killarna såg intresse för mode, smink
och utseende som typiskt kvinnligt, medan en av killarna sa…

- …Det vet jag faktiskt inte, jag har inte tänkt så mycket på sånt som är kvinnligt, som jag
vet är helt typiskt så. För jag tycker nästan alla kan hålla på med allting så.

Vi frågade killarna om de tyckte att det fanns någonting som tjejer kan lära sig av killars sätt
att vara. En klar majoritet tyckte att det inte fanns någonting som tjejer kunde lära sig av
killar. En av killarna sade dock efter en stunds funderande att tjejer kunde lära sig att prata
mindre skit och lösa konflikter på ett ”rakare” sätt. Killarna tyckte vidare att killar kan lära sig
av tjejers sätt att argumentera, att vara mer öppna, våga prata om känslor och inte vara så
stöddiga.

- …Ja, för killar är ju som de är, att de ska vara uppstöddiga, starka och visa sig tuffa
och sånt.

Visa känslor
Alla killarna trodde att killar i allmänhet hade svårare än tjejer för att visa känslor.
Förklaringen till detta menade killarna var att killar i allmänhet ”skulle vara” stöddigare,
tuffare, inte visa någonting och skämdes lite grand för att visa att man t.ex. var ledsen. När
killarna ändå pratade om känslor var det med den närmaste. Killarna menade vidare att tjejer
var mer öppna, pratade mer med kompisar om känslor och vågade t.ex. vara ledsna i större
grupper och i offentliga sammanhang.

- …vi säger väl saker, men inte på samma sätt som tjejer gör, dom säger det mer öppet
kanske, när de är bland folk och så, så kan tjejer säga det. Killar kanske helst vill säga
det när man är ensam då och bara är två.

Killarna sa att när de ville visa att de var intresserade av någon brukade de försöka ta kontakt
och prata med tjejen i fråga för att lära känna henne bättre.

- Jag visar inte så mycket, jag brukar väl, oftast prata med dem och vara som vanligt, tills
jag erkänner det sen då.

På frågan om vem av killen och tjejen som oftast tog första steget till visat intresse, varierade
svaren. De flesta trodde att det var olika, en kille menade att det oftast var killen då denne var
modigare, medan en annan trodde att det var tjejen då denna vågade mer. Killarna tyckte att
det var svårt att svara på hur man visste att man var ihop med en tjej. En del sa att man var
ihop när man hade pussats eller hånglat med varandra. En av killarna beskrev det så här…

- Det är svårt!… ja, när man var liten då va det liksom lätt, då som när man gick i
lågstadiet.. men nu är det lite mer som, det känner man, man känner ju det att.. man kan
la fråga också så ibland…
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Ryktesspridning
När vi diskuterade ryktesspridning med killarna framkom det att det inte verkade finnas några
särskilda uttryck på skolan för killar som strulade runt mycket. Killarna tyckte inte att det var
direkt negativt att som kille ha strulat med många tjejer, och menade att man kunde prata lite
om det efteråt, men inte i form av ryktesspridning. En av killarna ansåg att det var bättre att
hålla sig till en tjej, medan en annan menade att det kunde vara bra att skaffa sig erfarenhet.
Killarna trodde inte heller att det fanns några särskilda uttryck på skolan för tjejer som strulat
med många killar. De tyckte inte heller att det var negativt om en tjej strulade med många
killar.

Den sexuella praktiken

Kyssar och hångel
En klar majoritet av killarna tyckte inte att en kyss behövde leda till någonting. De tyckte
även att man kunde hångla med en tjej utan att vilja bli ihop med den personen. En av killarna
menade att om man hånglade med någon så fanns det en önskan om att bli ihop. En annan
kille tyckte att det var okey att hångla utan känslor, men menade att det nog inte var så
vanligt.

Information om sex
Vi ville veta om killarna pratade om sex och kärlek med någon, och i så fall vem. Killarna
svarade att de pratade med sina vänner om sex och kärlek ibland. Några av killarna menade
dock att de oftare pratade om sex än om kärlek och känslor. På frågan om det fanns några
vuxna de kunde prata med var det övergripande tveksamma svar. De flesta kunde tänka sig att
prata med sina föräldrar om det skulle kännas nödvändigt. Killarna uppgav att de inte läste
några speciella tidningar rörande sex och kärlek i högre utsträckning. Majoriteten kände till
tidningarna Café och Slitz, men uppgav att de endast läst dem ibland. Om killarna ville ha
mer information om sex och kärlek frågade de kompisar och läste böcker. Någon tyckte att
man hade den information man behövde, medan en annan inte kände till några andra
informationskällor. Ytterligare ett svar var att det nog var bäst att prova själv.

Associationsövning
Vi gjorde en associationsövning med killarna där de skulle säga de ord de tänkte på när de
hörde ordet sex, vi tillade att vi ville att de skulle säga dem rakt ut helt ocensurerat. Här är
några av de svar vi fick.

- ….skönt kanske… känslor… (lång tystnad)… ja.
- … ja du, jag vet faktiskt inte vad jag tänker då…inte nånting just nu.
- …nej, jag tänker väl på sex (skratt), som det är men, om du säger ordet då, men det är
väl bara, det är väl bara det jag får upp i huvet – sex.
- Ja, det är väl när man är med någon tjej och… och har sex (skratt)
- Det är väl när man ligger i sängen och… två stycken.
- Det är ju det här… det biologiska liksom… det är väl det.
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- Nej, sex… det är väl smek och sånna där grejer och …kyssar och sånt.

Detta var en svår övning med mycket tvekan och skratt, fastän vi gjorde vårt bästa för att lätta
upp stämningen…

Onani och kåthet
På frågan om killarna trodde att tjejer och killar är lika kåta svarade alla utan tvekan ja.
Majoriteten av killarna trodde däremot att killar i allmänhet onanerade mer än tjejer. När vi
frågade vidare om detta menade de att killar åtminstone pratade mer om det än tjejer. Två av
killarna sa också att de hade en uppfattning av att tjejer förnekade eller inte ville prata om att
de onanerade. Majoriteten av killarna trodde att tjejer och killar hade lika lätt för att visa att de
var kåta och hade lust. En knapp majoritet trodde dock att det oftast var killen som tog
initiativet till sex.

Sex och kärlek
Gällande hur länge killarna tyckte att man skulle vänta med att ha sex med någon man hade
blivit ihop med, tyckte killarna att det viktigaste var att man lärde känna varandra först, och
att båda kände sig redo för det. De flesta av killarna sa att de skulle kunna tänka sig att ha sex
med en tjej utan att vara kär i den personen. En kille menade dock att man åtminstone måste
tycka om henne, och en annan menade att det nog blev bättre om man var kär. Majoriteten
skulle kunna tänka sig att ha sex med en kompis, många menade dock att det kunde vara
problematiskt.

- Nja, men det blir ju liksom den vänskapen kanske inte blir på samma sätt kanske efteråt,
men det, skulle jag kanske ha.

- Jag tror nog inte det är så bra i längden faktiskt, för det kan nog urarta, till nåt… lite
dåligare.

Otrohet
Majoriteten av killarna tyckte att gränsen för otrohet gick vid kyssar och hångel. En av
killarna tyckte att ett hångel utan känslor inte behövde räknas som otrohet, och att gränsen
gick vid petting. En annan kille sa så här..

- Det är väl när det börjar bli för mycket känslor mellan två stycken, eller ja mellan tjejen
och den killen då. Nåt sånt där och sen om de börjar kyssas eller nåt sånt där.

Alla killarna var eniga om att man bäst gjorde slut med någon genom att träffa personen öga
mot öga. Att göra slut med någon på telefon eller via SMS ansågs som fegt.
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Pornografi

Positivt och negativt
Alla killarna uppgav att de tittat på porrfilm i mer eller mindre utsträckning. En del uppgav att
det positiva med att se på porrfilm var att det gav inspiration och var upphetsande och
spännande, men några tyckte mest att porrfilm var dumt, långtråkigt och overkligt. Många tog
upp olika negativa aspekter av porrfilmsbranschen och av att se på porrfilm. Alla tog upp att
porrfilm var ett overkligt scenario och att det var viktigt att känna till det när man tittade på
det. De tyckte också att mycket av det som hände i porrfilmerna var onormalt och extremt. De
trodde även att det kunde vara skadligt att titta på porr om man var för liten. En kille beskrev
det så här när vi frågade vad det fanns för positivt med att titta på porrfilm.

- Det är väl nästan ingenting, för att, det är ju ingenting som är riktigt i dom ändå. De
har ju bara klippt ihop allting. Det bara förstör om man tror att det är som det är där.

Killarna hade svårt att beskriva hur en bra porrfilm skulle vara. Några tankar var dock att
porrfilm skulle vara bättre om den var gjord mer för både killen och tjejen, och att det fanns
mer handling i filmerna. Överlag kom det fram mer negativa än positiva aspekter av porrfilm.

Män och kvinnor i porrfilm
Killarna tyckte att männen i porrfilmerna framställdes som stora och tuffa,  och som bossar
som bestämde allt. De beskrevs som maskiner med vältränade kroppar och stora ”paket”. De
tyckte också att männen var dom som var mest upphetsade och hade lätt för att ha sex och få
tjejer.

- Ja, lätt för att ha sex, för i dom flesta filmer så är det faktiskt tjejer som hoppar på
killarna, så det är kanske som en kille som drar till sig mycket tjejer då, kanske dom
framställs som också… ja, ungefär nåt sånt då.

Killarna tyckte att kvinnorna i porrfilmerna framställdes som dumma, blonda, smala tjejer
med stora bröst. De tyckte också att kvinnorna framställdes som föremål som var ständigt
kåta.

Porrfilm som informationskälla
Alla trodde att man kunde lära sig någonting av porrfilm, de hade dock svårt att precisera vad.
Det som kom upp var hur man gör, nya grejer och ställningar, dock underströk många att det
är viktigt att veta att det inte stämmer överens med verkligheten. Någon beskrev det så här:

- På ett ungefär om man har någon som berättar att det inte är sanning och sånt. Att det
de gör inte är sanning utan att det är ihopklippt så, men att man kan lära sig någonting,
att man lär sig lite grann på ett ungefär hur det är man….
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Porrfilmens påverkan
Vi frågade om killarna trodde att de skulle vara påverkade av det de sett på porrfilm, den
dagen de skulle ha sex. De flesta trodde att man skulle vara påverkad mer eller mindre av det
man tidigare sett, medan några resonerade enligt följande:

- Nej jag skulle inte försöka härma det liksom /…/ nej, jag skulle vilja ha vanligt…sex
eller vad du kan kalla det först, för…ja man måste ju börja nånstans (skratt).

- Nej, det gör nog bara att det blir fel skulle jag tro.

Oralsex och analsex
En klar majoritet av killarna trodde att oralsex ingick som en naturlig del av unga människors
sexliv. De kunde också tänka sig att själva ha oralsex. De flesta trodde att analsex förekom,
men inte var lika vanligt.

- Nej, kanske inte så att det är jättevanligt, men det är väl folk som prövar det och så...

Killarna trodde inte i nuläget att de skulle kunna tänka sig att prova analsex.

Framtidsdrömmar
Gällande kärlek och relationer hoppades killarna på tjej och senare i framtiden på fru och
barn. Någon tänkte mer på framtida arbete och sysselsättning.
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Del 5.

10. Analys av killarnas berättelser

I texten nedan kommer vi utifrån våra teoretiska utgångspunkter och tidigare presenterad
forskning att analysera och reflektera över killarnas berättelser. Även här kommer vi att
presentera materialet under våra centrala teman. Som vi redan nämnt kommer vi dock att
använda oss av andra underrubriker än de vi använde oss av i presentationen av de enskilda
intervjuerna, då dessa ligger i linje med våra teoretiska utgångspunkter och tidigare
presenterad forskning.

Killar och tjejer

Skillnader mellan killar och tjejer?

Frågorna kring vad killarna ansåg vara manligt respektive kvinnligt samt om det tyckte att
tjejer och killar bör vara olika, tyckte killarna var svåra att svara på. Det faktum att killarna
uppgav att de inte funderat så mycket över manligt och kvinnligt, eller över eventuella
olikheter skulle kunna bero på att de inte är så rigida i ett tänkande kring genusrelaterade
beteenden. Det skulle också kunna vara så att deras föreställningar kring genusrelaterade
beteenden är en så integrerad del av dem själva att de har svårt att reflektera över dem.

Gällande eventuella olikheter mellan killar och tjejer tyckte som sagt killarna olika. Två av
killarna associerade frågan om huruvida killar och tjejer ska vara olika till jämställdhet. De
killar som tyckte att det skulle finnas olikheter hade svårt att beskriva vilka dessa olikheter
borde vara. Detta finner vi intressant då en av de bärande logikerna i Hirdmans (1988, 2001)
definition av genussystemet behandlar just isärhållandets tabu som innebär att manligt och
kvinnligt inte bör blandas, samt att vara man innebär att inte vara kvinna. Killarnas
resonemang nedan visar på att inom vissa områden var det okey för killarna att skrida över
gränsen för sin könsroll, på andra var det inte okey.

När vi frågade om typiskt manligt och kvinnligt associerade majoriteten av killarna till
fritidsintressen, och inte alls till egenskaper och kroppsideal som vi också trodde skulle
komma på tal. Det var tydligt att killarna hämtade sina svar från egna erfarenheter från
jämnåriga, där fritidsintressen är en central del i deras liv, och inte från ett vidare vuxen- eller
samhällsperspektiv. Här var det tydliga uppdelningar mellan ”kvinnliga” och ”manliga”
fritidsintressen. Killarna uppgav att tjejer och killar oftast ägnar sig åt olika typer av
aktiviteter, men flera menade också att det inte behövde vara så, och att det var okey för alla
att göra det de ville. Det framkom också att det var mer okey för tjejerna att ägna sig åt
manliga intressen än för killarna att ägna sig åt det som ansågs typiskt kvinnligt, som t.ex. att
sminka sig.
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Något som vi fann överraskande var att majoriteten av killarna inte kunde komma på något
som tjejer skulle kunna lära sig av killars sätt att vara, medan de uppgav en rad egenskaper
som de tyckte att killar skulle kunna lära sig av tjejers sätt att vara. Enligt Evenshaug och
Hallen (2001) har killars roll högre status och är tydligare definierad än tjejers roll. Enligt
detta resonemang borde killarna inte vara så benägna att hitta egenskaper hos tjejerna som de
anser önskvärda för sitt eget beteende, som t.ex. att våga visa känslor. Här kan man se att
även om killarna menar att de inte finns så många olikheter, eller manliga och kvinnliga
egenskaper, blir det ändå tydligt av deras resonemang i helhet, att det finns givna ramar för
hur en kille ska bete sig. Detta blir bl.a. tydligt när killarna uttrycker en önskan om att som
tjejerna kunna prata om känslor mer öppet, och inte behöva vara stöddiga och tuffa i
offentliga sammanhang.

Deras benägenhet att hitta egenskaper hos tjejerna som de anser önskvärda för sitt egna
beteende och den återkommande kommentaren: ”det är olika”, ligger i linje med Connells
resonemang, vilket Ringart (1997) refererar till, kring att det inte finns en sann maskulinitet,
utan många olika sätt att vara man på.

Det sexuella handlingsutrymmet

Angående ryktesspridning verkade detta som sagt inte förekomma i nämnvärd utsträckning på
skolan. Killarna uppgav i de enskilda intervjuerna att det inte fanns några skillnader i vad som
var okey för killar respektive tjejer gällande ”strul” och sexuella kontakter. Varken hor- eller
bockrykten verkade förekomma på skolan. Att det inte förekom några hor- och bockrykten på
skolan bekräftades även av det som sades under lektionstillfället. Utifrån denna information
verkar det som att det sexuella utrymmet i just detta avseende är lika stort för killar och tjejer.
Detta förvånar oss då Bergström och Foxhage (2001) rapporterar någonting helt annat. Deras
rapport visar på en mycket hårdare attityd och stor skillnad i det sexuella utrymmet för tjejer
och killar. Här trodde vi att vi i intervjuerna med killarna skulle kunna ha en vidare diskussion
kring killars och tjejers sexualitet och handlingsutrymme, men det visade sig alltså att det inte
fanns någon grund för en sådan diskussion, då det inte uppgavs finnas några skillnader.
Rapporten grundar sig på skolor i Stockholmsområdet, medan vår undersökning är gjord på
en liten ort på glesbygden. Det tycks vara ett mjukare klimat på den skola som vi besökt. Kan
det vara så att det överlag är ett hårdare klimat på skolorna i större städer i jämförelse med
skolor på glesbygd?

Den sexuella praktiken

Kärleksideologin

Enligt Forsberg (2000) innebär kärleksideologin att sexualiteten är förbunden med kärlek, och
att kärlek och förälskelse legitimerar sexuell samvaro och att samlag är ett uttryck för
känslomässig gemenskap. Vi kan i killarnas utsagor se tendenser som talar både för och emot
att man håller sig inom ramarna för denna ideologi. T.ex. kan majoriteten av killarna tänka sig
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att kyssas, hångla och ha sex utan att vara kär i personen i fråga. De kunde också tänka sig att
ha en så kallad knullkompis. Detta talar emot att man handlar enligt kärleksideologin. Flera
killar trodde dock inte att det var särskilt vanligt att man hånglade eller kysstes med någon
som man inte ville någonting mer med. Flera killar menade också att sex nog var ”bättre” om
man var kär, och att det kunde uppstå problem med att ha en knullkompis. Detta talar för att
killarna ändå har tankar kring att kärlek är önskvärt i dessa sammanhang. Sammanfattningsvis
såg vi dock fler tendenser som talar mot kärleksideologin än för. Killarna var tydliga med att
sex och kärlek inte behövde hänga ihop. Detta talar för den förändring som Forsberg (2000)
talar om avseende den mer tillåtande inställningen till sex utanför ramen för det fasta
förhållandet. Hon menar också att skillnaden mellan mäns och kvinnors inställning till
kärleksideologin fortfarande är stor. Utifrån våra intervjuer kan vi se att killarna anser att sex
och kärlek inte förutsätter varandra, tjejers inställning kan vi naturligtvis inte uttala oss om.

Sexsnack

Vi gjorde en associationsövning för att komma igång med sexsnacket, vilket visade sig vara
väldigt svårt. Vi uppfattade det som att killarna censurerade och verkligen vägde sin ord noga
innan de uttalade dem. I Bergströms och Foxhages (2001) undersökning var killarna tvärtom
mycket frispråkiga och associerade till en stor mängd könsord och synonymer för samlag.
Författarna menade att detta ligger i linje för killars rätt till frispråkighet och sexuella
utrymme, till skillnad från tjejerna. Anledningarna till att de killar vi intervjuade hade svårt
för att hitta orden kan vara flera. Det kan delvis bero på att den intervjuade var ensam med oss
två, medan killarna i Bergströms och Foxhages (2001) undersökning var i grupp. Det kan
också vara så att det finns en skillnad mellan att likt Bergström och Foxhage (2001) göra
studier i storstadsområde och att som oss göra en studie på glesbygd. Resultatet kan också
bero på klimatet i just den här gruppen/klassen. Vi tror att det även till stor del beror på att vi
som intervjuade båda är kvinnor. Vi tror att detta hänger ihop med genusrelaterade beteenden.
Bergström och Foxhage (2001) menar att killar förväntas kunna prata om kåthet, onani,
samlag, porr och könsorgan, medan det inte är lika legitimt för tjejer. Därför tror vi att
killarna valde sina ord noga när de pratade med oss som var kvinnor.

Den sexuella lusten

Enligt vår bild av mannen i det massmediala bruset finns en föreställning av mannen som av
naturen ständigt kåt, otillfredsställd och som den sexuelle initiativtagaren. Även av tjejerna i
Berggrens (2001) avhandling ses killar som evigt kåta och i stort behov av utlösning. Dessa
bilder av mannens sexualitet ligger i linje med Blys resonemang kring essensialismen, vilka
Ringart (1997) skriver om. Dessa resonemang bygger just på att man föds med vissa manliga
mönster, som är av naturen givna. Killarna i vår undersökning trodde däremot utan tvekan att
killar och tjejer var lika kåta. Majoriteten trodde också att killar och tjejer hade lika lätt för att
visa lust. Killarnas bild av sexualiteten stämmer alltså inte överens med den essentiella bild
som finns i massmedia. En knapp majoritet trodde dock att det oftast var killen som tog
initiativet. De trodde också att killar pratar mer om sex, medan tjejer pratar mer om känslor.
Här återkommer tankarna om att det är mer legitimt för killar att prata om sex, vilket
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Bergström och Foxhage (2001) påpekar, medan det är mer legitimt för tjejer att prata om
känslor, vilket killarna själva tar upp i samband med vad killar kan lära sig av tjejer.

Majoriteten av killarna trodde att killar onanerade mer än tjejer. Enligt den statistik som
Forsberg (2000) sammanställt onanerar unga killar mer än unga tjejer. De killar vi intervjuade
såg som en förklaring till att det verkar vara så att killar onanerar mer, att killar åtminstone
pratar mer om att de onanerar och att tjejer istället förnekar och inte vill prata om det.

Information om sex

I det stora hela hade killarna svårt att uppge några informationskällor avseende sex och
samlevnad. Den informationskälla de ändå uppgav var först och främst samtal med kompisar.
Enligt Forsberg (2000) är de mest framträdande informationskällorna som ungdomar uppger
skolan, tidningar och andra medier. Detta var ingenting som de killar vi intervjuade nämnde.
Vi frågade specifikt om killarna hade läst tidningarna Slitz och Café eller liknande tidningar,
vilket de uppgav att de inte gjort i någon större utsträckning. Forsberg (2000) menar att
inhämtandet av information om sex kan vara omedveten och därmed inte uppges av
ungdomarna själva. Antingen är det fallet gällande de killar vi intervjuat, eller så har de inte
någon större tillgång till olika informationskällor kring sex och samlevnad.

Pornografi

Killarnas syn på porr

Sammanfattningsvis tyckte killarna att männen i porrfilmerna framställs som stora, tuffa
bossar eller maskiner med vältränade kroppar och stora ”paket”, vilket visar på en enhetlig
bild av den sexuella mannen inom pornografin. Detta kan kopplas till den bild av mannen som
sexuell varelse som även presenteras av många andra medier, där han framställs som född
ständigt kåt, med ett trängande behov att göra sig av med sin säd. Detta ligger i linje med
Ringarts (1997) beskrivning av essentialismen, som bygger på att mannen föds med
grundläggande manliga mönster och arketyper. Utifrån killarnas berättelser finns det en
gällande manlighet i porrfilmens värld.

Under lektionstillfället framkom att killarna tyckte att porrfilm är framställd på ett sådant sätt
att den främst riktar sig till killar, vilket de såg som en orsak till att tjejer inte tittar på porr
lika mycket som killar.

Pornografins eventuella påverkan

När vi frågade om man kunde lära sig någonting av porr tyckte alla killar att man kunde det i
viss utsträckning. De underströk dock samtidigt att det som hände i porrfilmens värld inte
stämde överens med verkligheten. De trodde vidare att de nog faktiskt skulle vara påverkade
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till viss del av porrfilm när de skulle ha sex, men såg det inte som en mall att eftersträva. En
slutsats vi kan dra av detta är att killarna inser att det kan ske en omedveten påverkan, men att
de också förhåller sig aktivt till detta genom att påpeka att det är skillnad mellan porrfilm och
verklighet.

Forsberg (2000) hänvisar till Lewin som menar att det inte finns något direkt orsakssamband
mellan pornografi och människors sexuella handlingsmönster, men att det framförallt
gällande ungdomar kan påverka det sexuella experimenterandet. I våra intervjuer uppgav
killarna att det positiva med att se på porrfilm var att det gav inspiration, var upphetsande och
spännande. De sa också att det man kunde lära sig av porrfilm var ställningar och nya grejer.
De var dock tydliga med att påpeka att de tyckte att mycket av det som hände i porrfilm var
onormalt och extremt.

Ett par av de ofta förekommande inslagen i porrfilm är oralsex och analsex. Forsberg (2000)
menar att man utifrån tidigare forskning kan se ett klart samband mellan konsumtion av
pornografi och vissa sexuella handlingar. Hon menar vidare att det inte är självklart att t.ex.
analsex ingår i den personliga sexrepertoaren även om man testat det vid några enstaka
tillfällen. Majoriteten av de killar som vi intervjuade såg oralsex som en naturlig del av unga
människors sexliv, och kunde också tänka sig att ägna sig åt detta. Analsex sågs däremot inte
som en naturlig del, det var en klar negativ inställning och de kunde i nuläget inte tänka sig att
ägna sig åt analsex.
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Del 6.

11. Våra egna tankar och slutsatser

Vi har funderat över vilken betydelse det har att de killar vi intervjuat är bosatta på liten ort på
glesbygden. I jämförelse med Bergström och Foxhages (2001) rapport baserad på ungdomar
från Stockholmsområdet, upplevde vi att killarna i vår studie inte hade lika hårda attityder.
Huruvida dessa attityder är generella för ungdomar på glesbygden, eller huruvida de är
specifika för just den här killgruppen kan vi dock inte uttala oss om.

Vi tror också att det är av viss betydelse att de killar vi intervjuat bor på glesbygden, på så sätt
att detta ger vissa förutsättningar i form av t.ex. begränsat nöjesutbud och social kontroll. I
större städer är nöjesutbudet stort. Ungdomarna har tillgång till flera olika arenor att mötas
och etablera kärleksrelationer på. På en mindre ort är nöjesutbudet mindre, vilket också
begränsar tillgången till dylika mötesplatser. Killarna uppgav att de ställen där de kunde träffa
tjejer på var skolan, fritidsgården, privata fester och disko. Vi kan tänka oss att det kan kännas
pinsamt att i skolan visa att man är intresserad av att bli ihop. För att inleda en kärleksrelation
lämpar sig andra miljöer bättre, som t.ex. ett diskotek eller en fest där det är socialt accepterat
att röra vid varandra och att med kroppsspråk visa sitt intresse. Det disko som arrangeras på
centralorten var bara en gång i månaden, och killarna uppgav i intervjuerna att det fanns få
ställen att gå ut och träffa tjejer på. Vi tror att detta kan ha betydelse för på vilket sätt och i
vilken takt de skaffar sig erfarenheter av kärlek och sexuella relationer, även om detta troligen
inte är någonting som killarna själva reflekterar över.

I en större stad finns ofta ett väl utbyggd kollektivtrafikssystem, vilket innebär att ungdomar
kan röra sig självständigt och fritt på området, utan någon större kontroll från vuxna. I den
kommun där killarna kommer ifrån ser det helt annorlunda ut. Avståndet mellan de olika
orterna är stora och kollektivtrafiken är begränsad avseende tid och avgång, vilket gör att
ungdomarna blir beroende av att föräldrar eller andra med bil och körkort ställer upp och
skjutsar till och från olika fester och diskon. I detta avseende tror vi att den sociala kontrollen
är större på den lilla orten än i den större staden. För en ungdom som ingår i den större
stadens glesare kontaktnät är det lättare att dra sig undan vuxenkontroll. Det kan också vara så
att det i en större stad är lättare att vara anonym än på den lilla orten. Ju större orten är desto
större är också ungdomarnas valmöjligheter och handlingsfrihet.

I kapitlet om mansbilden i det massmediala bruset belyste vi ett antal drag som vi uppfattade
som centrala för massmedias framställning av mannen och dennes sexualitet. Dessa drag var
bl.a. att män var födda med en naturligt stark sexualdrift, att de var ständigt kåta och
otillfredsställda, att de hade en biologisk läggning för otrohet och att det var männen som var
de ständiga initiativtagarna till sex. Ett resonemang som vi återkommande stött på i
mediabilden är att män måste får ur sig sin säd. Vi tog också upp exempel från Berggrens
(2001) avhandling på vad unga tjejer har sagt om killars sexualitet. Berggren menar att
pojkarnas sexualitet i tonåren erkänns av samhället och används som maktmedel. Pojkarna
sexualiserar tjejerna offentligt och pressar dem tillbaka. Vi ser de bilder som massmedia
förmedlar, som uttryck för att män och kvinnor av tradition förväntas uppföra sig olika
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gällande sexualiteten och praktiseringen av denna. Vi tycker också att dessa bilder är
stereotypa och förmedlar en rigid och trångsynt bild av mannen och dennes sexualitet.
Dessa bilder kände vi inte igen hos de killar vi intervjuade. Dessa killar trodde utan tvekan att
både killars och tjejers behov och längtan efter sex var lika stor. De trodde att tjejer och killar
var lika kåta och att eventuella skillnader i sexuellt initiativtagande bestod av individuella
skillnader och inte var könsbestämt. Det framkom även resonemang om att porrfilm är
framställd på ett sådant sätt att den främst riktar sig till killar, vilket en del av killarna såg som
en orsak till att tjejer inte tittar på porr lika mycket som killar.

Vi tycker att detta visar att killarna i dagsläget inte resonerar utifrån de allmänna bilderna av
killars sexualitet som finns i samhället och som förmedlas via massmedia. Enligt vår
uppfattning stämmer killarnas bild av sin egen sexualitet inte överens med de massmediala
bilderna av killars sexualitet.

Vi tror att en av anledningarna till att bilderna inte stämmer överens kan vara att killarna ännu
inte hunnit skaffa sig så stora sexuella erfarenheter. Det skulle kunna vara så att tillägnandet
av de mönster av genusrelaterade beteenden, (dvs. de traditionella könsroller som Bergström
och Foxhage (2001) talar om avseende det sexuella utrymmet, vilket ser olika ut för tjejer och
för killar) som genussocialisationen kan innebära, ännu inte kommit till uttryck då killarna
inte konfronterats i högre utsträckning med de situationer då dessa ofta gör sig gällande, som
t.ex. i kärleksrelationer och sexuella kontakter. Kanske kommer dessa mönster att bli tydliga
först när killarna mer frekvent ägnat sig åt kärleksrelationer och sexuella kontakter. Det skulle
kunna vara så att de då kommer att möta tidigare dolda eller outtalade värderingar,
förväntningar och föreställningar, gällande killars och tjejers olika sexuella utrymme, både
hos sig själva och hos de tjejer de möter.

Å andra sidan kan det faktiskt vara så att dessa killar inte identifierar sig med dessa stereotypa
bilder av mannens sexualitet, varken i dagsläget eller senare i livet. Utifrån killarnas
berättelser och den ständigt återkommande kommentaren ”det är väl olika”, uppfattar vi det
som att killarna liksom Connell, vilken Ringart (1997) hänvisar till, ser möjligheter till olika
sätt att vara man på. Detta tycker vi bådar gott inför framtiden! I ett samhälle som strävar efter
jämställdhet mellan könen krävs det att det finns utrymme för olika manligheter eller
maskuliniteter. Detta ligger i linje med Hirdmans (1988) resonemang kring isärhållandets
logik, som legitimerar mannens överordning över kvinnan. Så länge det bara finns utrymme
för en kvinnlighet och en manlighet, med hårda gränser däremellan, är det svårt för
jämställdheten att vinna mark.

Jämsides med de massmediala bilderna av mannens sexualitet som vi tidigare presenterat,
trängs budskapet om kärleksideologin. Den massmediala bilden av mannen som sexuell
varelse och kärleksideologin inrymmer två motstridiga budskap. Dels den virile mannen som
sår sin vildhavre, dels den goda mannen som sår på sin egen åker. Hur förhåller sig unga
killar till dessa motstridiga budskap? Vi uppfattar det som att de killar vi intervjuade har gjort
en kompromiss, t.ex. säger killarna att de kan tänka sig att ha sex utan att vara kär i den
personen, men menar samtidigt att sex nog blir bättre när man är kär. Utifrån killarnas
berättelser har vi dock sett att det finns fler tendenser som talar mot att man håller sig inom
den rådande kärleksideologins ramar, än för. Forsberg (2000) säger att killar i högre
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utsträckning än tjejer går utanför ramarna för kärleksideologin och tänjer på dessa gränser.
Detta tror vi hänger ihop med genusrelaterat beteende på så sätt att killar har ett större och
friare sexuellt handlingsutrymme än tjejer, vilket gör dem mindre benägna att anamma
kärleksideologins budskap.

Vårt intresse för unga killars sexualitet väcktes av det, som vi upplever det, ökade utbudet av
frågespalter, artiklar och dylikt som behandlar ämnet sex och framförallt debatterar unga
människors sexualitet. Vi kan se både för- och nackdelar med det fokus som läggs på
sexualiteten. Det är självklart viktigt att det finns information om sex och sexualitet att tillgå,
då det finns många funderingar hos unga kring ämnet. Dock tror vi att detta stora fokus ofta
kan skapa mer prestationsångest än nytta. Vad det gäller de artiklar som debatterar ungas
sexualitet, tycker vi att man ofta ger en onödigt negativ bild. Vi tycker att det är viktigt att
diskutera sex och sexualitet även i positiva ordalag, istället för att enbart diskutera t.ex.
skadligheten i att titta på porr och nya oroväckande sexualvanor hos unga. Vi har i
mediadebatten flera gånger stött på påståenden om att ungdomar i hög utsträckning ägnar sig
åt mer avancerad sex, t.ex. analsex. Vi kan inte uttala oss om huruvida detta stämmer eller
inte, då vi inte hittat färsk statistik på vilka sexualvanor de riktigt unga i åldrarna runt 15-18
ägnar sig åt. Vi vill dock påminna om det resonemang som Forsberg (2000) för angående
porrens eventuella påverkan, att det inte är självklart att t.ex. analsex ingår i den personliga
sexuella repertoaren även om man testat det vid enstaka tillfällen. Vi tycker att debatten i
media rörande ungas sexualitet borde föras på ett mer nyanserat sätt. Vi vill även påminna om
att de killar vi intervjuade var tveksamma till att testa t.ex. analsex, även i framtiden.

Säkerligen hade vårt resultat sett annorlunda ut om vi hade intervjuat killar på en
högstadieskola i en storstad. I våra jämförelser med Bergströms och Foxhages (2001)
undersökning i Stockholmsområdet var skillnaderna stora avseende attityder och
föreställningar kring sexualitet. Vi tycker att det hade varit intressant att göra en jämförande
studie mellan killar på glesbygd och i storstad. Hur påverkar de olika uppväxtmiljöerna killars
föreställningar och tankar gällande sexualitet och relationer?

Sexualitet är ett ämne som fascinerar, intresserar och även upprör människor i alla åldrar. Vi
tycker att det är viktigt att fortlöpande diskutera detta ämne, men anser också att det är viktigt
att göra det på ett nyanserat sätt. I vårt arbete har den diskussionen inneburit att inte se på
mannens sexualitet som en naturgiven realitet med vissa specifika drag och mönster, utan
någonting som varierar mellan olika samhällen, mellan olika personer och över tid. Vi tror att
det är viktigt i en diskussion kring sexualitet att ge utrymme för olikheter och i detta fall ett
synsätt som innebär att det finns olika sätt att vara man på. I ett samhälle som strävar efter
jämställdhet är det viktigt att diskutera och problematisera sexualiteten och förhållandet
mellan män och kvinnor genom att problematisera både killars och tjejers resonemang och
handlingsmönster. I inledningen av uppsatsen sa vi att vi upplevde det som att tjejers
sexualitet i debatten diskuteras, ifrågasätts och värderas, medan killars sexualitet tycks anses
vara statisk och av naturen given. Heterosexualitet handlar om ett samspel mellan könen och
därför är det viktigt med forskning som belyser även killarnas sexualitet. Killar har många
berättelser och tankar som är viktiga att ge utrymme för, i egenskap av att vara unga killar
idag. Det har funnits ett stort intresse bland killarna i vår undersökning av att få diskutera
frågor kring sexualitet. I arbetet med ungdomar är det viktigt att kunna diskutera ämnet
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sexualitet på ett konstruktivt sätt. Det är viktigt att börja diskutera och problematisera även
killars sexualitet. Vi tror också att det är viktigt att på skolorna få till stånd en dialog mellan
killar och tjejer, rörande dessa frågor. Det är först då man kan skapa en större förståelse för
varandras tankar och föreställningar och därigenom främja möjligheterna till att mötas.
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