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Förord
Ungdomar är en mycket viktig målgrupp för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet
inom området sexuell och reproduktiv hälsa. Vad som händer i ungdomsgruppen vad gäller
attityder, värderingar och förändrade sexuella beteenden har stor betydelse för hur den
sexuella hälsan utvecklas. Dessutom är ungdom och sexualitet ett alltmer diskuterat och
uppmärksammat ämne, inte minst i massmedia. Det är därför viktigt att ta reda på vad
olika vetenskapliga arbeten kan säga oss om eventuella trender och utvecklingslinjer.
Denna rapport är en komplettering, uppdatering och uppföljning av kunskapsöversikten,
Ungdomar och sexualitet – en kunskapssammanställning år 2000, som Folkhälsoinstitutet
tidigare gett ut. Inventeringen omfattar svenska studier inom området ungdomar och sexualitet publicerade under åren 2000–2005. Margareta Forsberg, fil.dr.i Socialt arbete vid
Göteborgs universitet, har på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut, skrivit båda rapporterna.
Syftet med uppdateringen är att ge en så heltäckande bild som möjligt av den samlade
svenska forskningen inom området ungdomar och sexualitet, och att undersöka om några
trender och utvecklingstendenser är märkbara. För att samla in aktuell forskning ställdes
inledningsvis en förfrågan till universitet och högskolor i Sverige, till kommuner och
landsting och till myndigheter och organisationer som verkar inom området. Det material
som därefter kom in till Statens folkhälsoinstitut täcker med stor sannolikhet huvuddelen
av de mest centrala vetenskapliga arbeten som publicerats om ungdom och sexualitet från
år 2000 fram till hösten 2005.
Stora delar av den forskning som här refereras ger kunskap om olika ämnesområden
som är aktuella för verksamheter som möter unga människor. Några exempel är preventivmedelsanvändning, graviditet, abort, prostitution och sexuella risktaganden. Kunskap om
utvecklingen inom dessa områden har betydelse bland annat för olika kliniska verksamheter, skolhälsovård samt för skolans sex- och samlevnadsundervisning.
Statens folkhälsoinstitut vill framföra ett stort tack till alla de forskare och andra experter som under arbetets gång tagit sig tid att ge synpunkter på olika textavsnitt. Tack också
till Sven-Axel Månsson, professor i Socialt arbete vid Malmö högskola, som utfört en slutlig refereegranskning av rapporten och därmed bidragit med värdefulla synpunkter.
Vid Statens folkhälsoinstitut har avdelningschef Kristina Ramstedt, chefen för Hiv/
STI-uppdraget Gunilla Rådö och utredare Margareta Pettersson deltagit i arbetet.
gunnar ågren
generaldirektör
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Sammanfattning
Ambitionen med denna översiktsrapport är att ge en bild av forskningsområdet ungdom
och sexualitet så som det ser ut under de inledande åren av det nya seklet.
Rapporten inleds med en första del som syftar till att ge vidare perspektiv på området
ungdom och sexualitet och att relatera dessa frågor till en historisk och kulturell utveckling
samt sätta in dem i en aktuell samhällelig kontext.
I rapportens andra del görs en genomgång av knappt 90 olika studier samt ett antal
andra publikationer, huvudsakligen svenska, och huvudsakligen publicerade under perioden
2000–2005. Resultat från dessa jämförs även med tidigare forskning samt till den tidigare
översiktrapport som publicerades av Folkhälsoinstitutet 2000 (Forsberg, 2000).
I sammanfattningen kan dispositionen sägas vara den omvända. Sammanfattningen
inleds med en koncentrerad genomgång av resultat från de studier som gåtts igenom.
Därefter följer reflektioner kring hur dessa hänger ihop med de övergripande utvecklingstendenser som diskuterats under rubriken Perspektiv på ungdom och sexualitet.

Vad visar forskningen?
Genomgången inleds med mer generella aspekter på kärlek och sexualitet och vi kan
inledningsvis konstatera att i stort sett alla ungdomar i gymnasiet någon gång varit förälskade. Runt tre fjärdedelar har också erfarenhet av att vara ihop med någon. Här finns
emellertid skillnader mellan könen och flickor uppger i något högre utsträckning än pojkar
att de är eller varit ihop med någon.
Ett stort antal studier undersöker hur stor andel av ungdomarna som samlagsdebuterat
vid en viss ålder. En grov sammanfattning visar att ungefär en tredjedel av ungdomarna har
samlagsdebuterat när de går ut årskurs 9 och ungefär två tredjedelar har gjort det i gymnasiets årskurs III. Dessa siffror är också, trots bland annat en svag förskjutning till något
högre ålder under 1980-talet, relativt stabila sedan någon gång på 1960-talet. De flesta studier visar också att flickorna, sedan ungefär lika länge, är något tidigare än pojkarna med
att samlagsdebutera, men denna skillnad är liten och handlar i genomsnitt om någon eller
några månader.
Dessa genomsnittsiffror bör dock brytas ned utifrån olika bakgrundsvariabler för att ge
en mer fullständig bild. Det visar sig då att såväl klassbakgrund som svensk eller utländsk
bakgrund på gruppnivå har betydelse för när ungdomar samlagsdebuterar. Ungdomar på
praktiskt inriktade gymnasieprogram debuterar generellt något tidigare än dem som går
teoretiskt inriktade program. Flickor med utländsk bakgrund debuterar betydligt senare än
flickor med svensk, medan pojkar med utländsk bakgrund snarare tenderar att samlagsdebutera något tidigare eller åtminstone samtidigt som pojkar med svensk bakgrund. Detta
innebär att den bild av stabilitet avseende ålder för samlagsdebut som vi sett sedan 1960-
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talet kanske inte stämmer. Kanske är det så att den ökade immigrationen till Sverige, av
bland annat flickor med senare samlagsdebut, har bidragit till att medan genomsnittssiffrorna legat på en likartad nivå, har utvecklingen gått åt olika håll i olika ungdomsgrupper.
Detta är ett område där mer kunskap krävs om vi ska kunna uttala oss med säkerhet.
Ett område som pekar på en mer entydig förändring är antalet olika sexualpartner som
människor har under livet. Här pekar genomgången på att det skett en påtaglig ökning.
Medan 1967 års stora sexualvanestudie (Zetterberg, 1969) har uppgifter om 1,4 livstidspartners för kvinnor och 4,7 för män, visar mer aktuella undersökningar på siffror som ligger betydligt högre och att den största förändringen gäller för kvinnor. En studie (Herlitz,
2004) visar också att det är en betydande andel unga människor som haft tre eller fler sexualpartners under de senaste tolv månaderna.
De flesta ungdomar verkar vara förhållandevis nöjda med sina sexuella erfarenheter.
Man blir också mer nöjd i takt med ökad erfarenhet och det är fler som säger sig vara nöjda
med det senaste samlaget än med det första. Ungefär lika många unga kvinnor som unga
män säger sig också vara nöjda med det senaste samlaget, däremot har betydligt fler unga
män än unga kvinnor uppfattat det första samlaget positivt.
När det gäller oral- och analsex finns det stora skillnader. Medan oralsex är något som
sedan åtminstone något decennium praktiseras av i stort sett alla är analsex betydligt mer
ovanligt. Det är svårt att göra jämförelser mellan olika studier vad gäller analsex men ett
försök visar att runt 15–20 procent av ungdomarna i gymnasiet i dag har erfarenhet av
analsex. Detta antyder en ökning sedan början av 1990-talet. Oral- respektive analsex upplevs också olika av ungdomar. Såväl unga kvinnor som unga män är generellt positiva till
oralsex och skillnaden mellan könen är liten. Analsex upplevs inte lika positivt av något av
könen, men unga män är avsevärt mer positiva än unga kvinnor. Samtidigt finns det naturligtvis individer, av bägge könen, som är såväl mycket positiva som mycket negativa till
analsex.
Gruppsex, alltså sex med mer än en person vid ett och samma tillfälle, är något som
först under senare år finns med som ett tema i olika enkätstudier. I dessa studier är dock frågor om just gruppsex ställda på sätt som ger relativt goda möjligheter till jämförelser. Det
visar sig då att en stor majoritet, minst 85 procent, inte har erfarenhet av gruppsex. En jämförelse mellan Sex i Sverige och tre senare studier med inriktning på ungdomar och med
insamlingsår 1999–2003, antyder att det kan ha skett en viss ökning av denna erfarenhet.
Även här krävs dock fler studier för att kunna dra säkra slutsatser. Det visar sig vidare att få
ungdomar tar avstånd från tanken på gruppsex mer principiellt. Trots detta finns en markant skillnad mellan könen i det att det är mer än dubbelt så många pojkar och unga män
som kan tänka sig att pröva gruppsex (eller pröva igen) jämfört med flickor/unga kvinnor.
Knullkompis (KK) är ett relativt nytt begrepp. Huruvida det också är en ny företeelse är
mera osäkert. Några av de studier som genomgången omfattar visar emellertid att det är ett
välkänt fenomen bland ungdomar och mellan en tredjedel och hälften av ungdomarna i en
studie av tredjeårsgymnasister hade erfarenhet av att ha haft en KK. Andra forskningsresultat antyder också att fenomenet, om än inte begreppet, har en längre historia än vad
som framkommit i tidigare svensk forskning om ungdom och sexualitet.
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Samkönad sexualitet är ett område där stora förändringar skett under de senaste 10–15
åren. Ett exempel på detta är att samkönade relationer är påtagligt frånvarande i forskningen
om ungdom och sexualitet fram till början av 1990-talet. Diskussionen om samkönad sexualitet har därefter blivit avsevärt öppnare och mer nyanserad, något som också avspeglar
sig i olika attitydundersökningar till homosexualitet. År 2003 är det nästan 90 procent av
de unga kvinnorna och drygt 60 procent av de unga männen som instämmer i påståendet
”att vara homosexuell är inget onormalt” (Herlitz, 2004). Detta är en mycket kraftig förändring jämfört med ungdomarnas svar fjorton år tidigare, 1989. Det finns emellertid
skillnader mellan olika grupper och flickor och unga kvinnor är generellt mindre tveksamma till samkönade relationer än pojkar och unga män. Yngre ungdomar är också mer tveksamma än äldre.
När det gäller konkreta erfarenheter av samkönad sexualitet kan man återigen göra en
jämförelse mellan resultat från Sex i Sverige (1998) och några senare studier. En sådan
jämförelse visar att det i Sex i Sverige är drygt 2 procent av alla deltagare i denna studie
(alltså människor mellan 18 och 74 år) som uppger att de har ”varit sexuellt tillsammans
med personer av samma kön”. I tre senare studier som varit specifikt inriktade på unga
människor, ligger motsvarande siffror runt åtminstone 8 procent. Med tanke på att dessa
senare undersökningar vänt sig till ungdomar tyder deras resultat, i förhållande till Sex i
Sverige, på att andelen personer med samkönade sexuella erfarenheter ökat och ökar.
Något som också måste betraktas som logiskt, sett i ett sammanhang med ökad diskussion
kring heteronormativitet och i relation till den mer övergripande komma ut-processen för
samkönad sexualitet i samhället.
En helt ny arena för kommunikation kring sexualitet har uppstått genom introduktionen av internet. De undersökningar som hittills ägnats åt internet tar mycket tydligt fasta
på både de möjligheter och de risker som internet innebär. Möjligheterna handlar bland
annat om internet som en arena där man kan söka kunskap om sexualitet, söka nya (positiva)
kontakter, pröva och utforska sin egen sexuella identitet och där man (virtuellt) kan pröva
nya sexuella aktiviteter. Tre grupper för vilka internet erbjudit nya möjligheter nämns
särskilt i forskningen, nämligen kvinnor, människor som söker homosexuella kontakter
samt ungdomar med lättare psykiska funktionshinder. De risker som förknippas med internet handlar dels omatt exempelvis ungdomar kan manipuleras till att träffa personer i verkliga livet som visar sig vara andra än dem de presenterat sig som. Dels om att unga kan
exponeras för pornografi och sexuella budskap som de inte vill ta del av. Det är inte heller
ovanligt att, särskilt yngre barn och flickor, uppger att de helst inte hade velat se det pornografiska material som de (ofta av misstag) sett på internet.
Det visar sig vidare att den dominerande aktiviteten bland män, när det rör sig på internet i kärleks- och sexuella syften, är att se på erotik eller pornografi. Det är mer än dubbelt
så många män som kvinnor som gör detta. Den aktivitet som anges som vanligast bland
kvinnorna är att flirta. Andra vanliga aktiviteter är att leta efter kärlekskontakter, söka eller
hålla kontakt med partner samt chatta med likasinnade. Den minst vanliga aktiviteten
enligt enkätresultatet var att söka kontakt med prostituerade, 2 procent av männen uppgav
att de gjort detta.
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Pornografi är också ett område där stora förändringar skett de senaste 10–15 åren.
Under denna period har pornografin blivit alltmer lättillgänglig, bland annat som ett resultat
av den snabba teknikutvecklingen med framför allt internet och kabel-TV.
Denna utveckling har också medfört åtminstone två olika aspekter som i hög grad berör
ungdomar. Dels så kallade ”fjortissajter”, dels det som Månsson och Söderlind (2004)
kallar gör det själv-pornografi .
Fjortissajterna kan ses som en vidareutveckling av det tema inom pornografin som
utgörs av ungdomlig oskuldsfullhet. Genom fjortissajterna får internetbesökaren möjlighet att inte bara se ofta närgångna bilder. Han eller hon kan också få kika in i ett riktigt
flickrum och, genom de texter som ungdomarna lägger ut, komma nära och få ta del av
objektets tankar och känslor. I linje med lockelsen i oskuldsfullheten, ligger också intresset
för vanligt folks sexuella liv. ”Amatörerna” värdesätts inom pornografin, ibland mer än de
professionella. Genom internet hittar detta intresse nya kanaler genom gör det självpornografi, alltså att på nätet lägga ut naken- eller samlagsbilder på sig själv eller sina partners.
Den ökade tillgängligheten till pornografi motsvaras också av en tydligt ökad konsumtion och i dag har över 90 procent av pojkarna såväl i årskurs 9 som i gymnasiets årskurs III
sett någon form av pornografi. Av flickorna i årskurs 9 är det drygt hälften och i gymnasiets
årskurs III är det ungefär tre fjärdedelar som sett pornografi. En klar majoritet av allmänheten uppfattar att ungdomars sexualvanor påverkas av att de ser pornografi. I studier som
ställt motsvarande frågor till unga människor visar det sig att medan många anser att andra
påverkas av att se pornografi, är de betydligt mer tveksamma till om de själva påverkas.
Men det är en större andel av de unga männen än av de unga kvinnorna som anser att de
själva påverkas. De unga kvinnorna uppfattar också generellt pornografin som avtändande
och äcklig medan unga män i högra grad uppfattar den som upphetsande eller spännande.
Pojkar och unga män får också i större utsträckning än flickor/unga kvinnor lust att pröva
det de sett i pornografin. Flera studier visar också att det finns en starkt samband mellan att
ha sett pornografi och att ha prövat vissa sexuella handlingar.
Genomgången av den aktuella forskningen visar att ungdomar i stor utsträckning använder
preventivmedel. Redan vid första samlaget är det, enligt senare studier, mellan 71 och 76
procent av alla ungdomar som använder något preventivmedel. Vid senaste samlaget är det
mellan 68 och 82 procent. Vidare är kondom vanligare vid första samlaget medan p-piller
dominerar kraftigt vid senaste samlaget. Preventivmedelsanvändningen varierar dock i olika
grupper och i en undersökning av ungdomar som hoppat av gymnasiet var det ovanligare att
använda preventivmedel. En annan iakttagelse är att pojkar i mindre utsträckning än flickor
uppger att de använt preventivmedel vid det senaste samlaget. Möjligen kan detta förklaras
av en underrapportering som beror på att det preventivmedel som använts är p-piller och att
pojkarna då inte upplever att de själva använt något preventiv-medel.
En nyhet när det gäller preventivmedel är att akut p-piller (APP) blev receptfritt 2001.
Studier visar att kunskapen om APP skiljer sig åt mellan unga kvinnor och unga män och
att de förra har större kännedom om detta. Vidare visar forskningen att majoriteten av
kvinnorna är positiva till att APP är receptfritt och att mycket få uppfattar att tillgången till
APP skulle påverka deras användning av andra preventivmedel.
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Att ta risker i olika avseenden kan leda till både negativa och positiva erfarenheter.
Mycket tyder på att vi lever i en tid med generellt högre risktagande i sexuella sammanhang, än under de närmast föregående decennierna. Detta speglas bland annat i en tillåtande
inställning hos ungdomar till exempelvis sex med tillfälliga kontakter och en ökning av
antalet personer som har erfarenhet av detta. I varje ungdomsgeneration verkar det också
finnas en mindre grupp som är mer riskbenägen och riskutsatt än övriga och olika typer av
negativa, sexuellt relaterade, erfarenheter samvarierar ofta med varandra. Det är inte heller
ovanligt med negativa sexuella erfarenheter under inflytande av alkohol.
Arbetet mot oönskade graviditeter byggdes ut kraftigt i Sverige i samband med införandet av abortlagen 1975 och har därefter kompletterats med olika insatser, exempelvis
utbyggnad av ungdomsmottagningar samt subventionering av preventivmedel till unga i
de flesta landsting. Under de trettio år som förflutit har såväl graviditetstal som abort- och
födelsetal varierat. Totalt har perioden inneburit ett sjunkande graviditetstal i åldersgruppen
15–19 år, från 55,3 graviditeter per 1 000 kvinnor 1975 till 30,4 2003. Totalt har också
andelen ungdomar som gjort abort ökat och 2003 var det ungefär en femtedel som valde att
föda barn, medan övriga i denna åldersgrupp valde att göra abort. De vanligaste orsakerna
till att de unga kvinnorna valt abort är att de känt sig för unga, att de vill studera först samt
att de bedömer sin ekonomi som för svag. En stor majoritet av kvinnorna, även bland de
yngsta, diskuterar sitt abortbeslut med sin partner.
Sexuellt överförbara infektioner och framför allt klamydia är utbredda bland ungdomar. Unga människor i åldersgrupperna 15–29 år står för 87 procent av alla anmälda fall
2004. De två andra infektioner som har stor utbredning är HPV (kondylom) och herpes,
men den totala förekomsten av dessa är av olika skäl svår att mäta. Under senare år har
även en viss ökning av gonorré och syfilis förekommit men i relation till klamydia, kondylom
och herpes rör det sig om mycket få fall. Även hiv är mycket ovanligt i ungdomsgrupperna
och inhemsk smittspridning är mycket ovanlig. Flera studier pekar på olika förhållningssätt till STI och till smittorisk hos unga kvinnor och unga män. Unga kvinnor förefaller
mer riskmedvetna än unga män och synen på kvinnor och män tenderar också att lägga mer
ansvar på kvinnor för exempelvis smittskydd.
De senaste åren har debatten varit livlig kring frågor som sexuella trakasserier och sexualiserat språkbruk. Debatten har hittills i hög grad förts utan vetenskapligt underbyggd
argumentation men i dag finns viss forskning publicerad, vilken bland annat pekar på att
Sverige, i en internationell jämförelse, verkar ha en lägre förekomst av sexuella trakasserier
än flera andra länder. Trots detta visar studien på en studiemiljö i svensk gymnasieskola,
där olika typer av sexuellt färgade kommentarer, gester eller handlingar är mycket vanliga.
Dessa sexuella trakasserier drabbar såväl flickor som pojkar men på delvis olika sätt.
Flickor är också generellt mer utsatta än pojkar. En annan studie, som rör yngre barn och
ungdomar, visar att olika former av trakasserier är vanliga även i yngre åldersgrupper.
Resultat från olika studier visar vidare att mellan 7 och 10 procent av svenska kvinnor
och 1–3 procent av svenska män har erfarenhet av sexuella övergrepp under uppväxten. En
nyligen genomförd större enkätstudie visar också att en majoritet, nästan 65 procent av alla
flickor i gymnasiets årskurs III hade erfarenhet av någon form av handling som de själva
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upplevt som sexuellt kränkande. Drygt en femtedel av pojkarna i motsvarande ålder hade
också sådana erfarenheter. Studien visar vidare att det är i princip lika vanligt att bli utsatt
av någon som är jämnårig som det är att bli utsatt av någon äldre. Det finns tydliga samband mellan sexuella övergrepp och sexuell exploatering. Den nämnda undersökningen
visar att 1 procent av flickorna och 1,8 procent av pojkarna någon gång hade sålt sex, ett
begrepp som omfattade ett antal olika aktiviteter. Dessa ungdomar hade också ofta andra
typer av problem, som sämre psykisk hälsa, svårigheter i relationen till sina föräldrar och
så vidare.
Ytterligare ett problemområde relaterat till sexualitet är sexualbrottsligheten. Siffror
från Brottsförebyggande rådet visar att antalet sexualbrott mer än tredubblats de senaste 28
åren. Rådet menar att detta tillstor del sannolikt förklaras med en ökad anmälningsbenägenhet men samtidigt konstaterar man att mörkertalet troligen fortfarande är mycket
omfattande. Vidare har det tidigare varit svårt att skilja ut unga människor ur offerstatistiken,
beroende på att människor över 15 år i denna statistik räknas som ”vuxna”. En särskild
kartläggning av polisanmälda våldtäkter visar emellertid att det generellt är unga människor som blir offer för våldtäkter. Ungdomar under 18 år utgör 29 procent av alla våldtäktsoffer i kartläggningen och i våldtäkter där offer och gärningsmän är ytligt bekanta, är
offrens medianålder 22 år – trots att barn under 15 år inte är medräknade.

Trender i tiden
Vad säger då, till sist, genomgången av olika studier inom området ungdom och sexualitet.
Finns det några övergripande mönster som kan urskiljas? Kan vi i den refererade forskningen återfinna några av de tendenser som diskuterades i översiktsrapportens inledande
avsnitt?
Ett grundläggande mönster är skillnader mellan könen. Flickor och pojkar, unga
kvinnor och män förhåller sig olika till en rad olika aspekter som har med sexualitet och
intima relationer att göra. Ur ett konstruktivistiskt perspektiv kan man se dessa skillnader
som resultat av de könspositioner som kvinnor och män förväntas inta och de sätt på vilka
de bemöts av omgivningen. Flickor och kvinnor förväntas agera respektabelt i sammanhang som har med sexualitet och relationer att göra. De förväntas i hög grad kontrollera
den egna sexualiteten. Resultat som hänger samman med denna förväntan återkommer i
flera av de undersökningar som vi har studerat. Sådana resultat som handlar om i vilken
utsträckning ungdomar haft samlag ”första kvällen” är ett tydligt exempel som visar att
unga kvinnor har erfarenhet av detta i lägre grad än unga män. Olika förhållningssätt till
pornografi, olika grad av ansvarstagande för preventivmedelsanvändning och smittskydd
är andra områden där förväntningarna på könen skiljer sig åt.
Samtidigt visar översikten att det skett och fortsatt sker en förändring, och att denna
förändring verkar ha störst genomslag just hos flickorna och kvinnorna. Förändringen kan
tolkas som en, sedan ett antal decennier pågående, upplösning av det romantiska kärlekskomplex som styr formerna för våra intima relationer. Denna upplösning blir synlig dels i
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en förändring av kärleksideologin, alltså den ideologi som kopplar samman sexualiteten
med kärlek, dels i en förändring och ett ifrågasättande av heteronormativiteten, alltså av
utgångspunkten att den heterosexuella relationen är ett självklart normaltillstånd.
Förändringen av kärleksideologin syns bland annat i sådana resultat från olika studier
som visar på ett klart ökande antal livstidspartners, en ökning av tillfälliga sexuella kontakter, en ökad öppenhet för gruppsex och KK-relationer och en minskning av antalet
människor som anser att samlag endast bör förekomma i fasta relationer. Upplösningen av
heteronormativiteten syns på motsvarande sätt i en tydligt ökad öppenhet för samkönade
sexuella relationer men inte minst i det faktum att diskussionen om samkönade relationer
förändrats radikalt under de senaste 10–15 åren.
Denna utveckling sker i ett samhälle som präglas av en intensiv globalisering med såväl
internationell migration som ökade kommunikationsmöjligheter, bland annat genom
internet, som skapar en kraftig dynamik. Internet innebär exempelvis ökade möjligheter
till kommunikation enskilda människor emellan, men utgör också en kanal för de intressen
som kommersialiserar människors sexuella intresse. Intensiva kommunikationskanaler
bildar, tillsammans med migrationen, en miljö där olika tankemönster kring intima relationer möts. Det innebär att ungdomar i dag växer upp i sammanhang där de påverkas av
många olika tankesystem när de ska hitta sina egna sätt att förhålla sig i intima relationer.
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Summary
The aim of this review has been to provide some insight into the research area of adolescent
sexuality in the 21st century.
The first part of the report aims not only to provide additional perspectives on adolescent
sexuality as an area of research and relate it to historical and cultural development, but also
to put it into a current societal context.
The second part of the report consists of a review of almost 90 different studies as well
as a number of other publications, the majority of which are Swedish and published
between 2000 and 2005. The results of these are also compared to early research findings
and to the previous review published by the Swedish National Institute of Public Health in
2000 (Forsberg, 2000).
The structure of this summary can be said to be exactly the opposite. It starts with a
focused review of the findings of the studies examined and then reflects on how these relate
to overall development tendencies.

What does the research show?
The review begins with some more general aspects of love and sexuality and we can by
way of introduction ascertain that basically all adolescents attending upper secondary
school have fallen in love at one time or another. About three-quarters of them have also
had a relationship with someone else. There are however differences between the sexes in
this respect and slightly more girls than boys say they have or have had a relationship.
A large number of studies examine the proportion of adolescents who have sex for the
first time at a certain age. A rough summary shows that about one third of adolescents have
had sex by the time they leave compulsory school (aged 15–16) and about two-third have
done so by the time they reach the third year of upper secondary school (aged 19). These
figures have been relatively stable since the 1960s, apart from a slight shift upwards in age
during the 1980s. Most studies also show that girls have sex for the first time slightly earlier
than boys, but this difference is small (on average only a month or two) and also been
apparent since the 1960s.
These average figures should however be broken down based on different background
variables, in order to provide a more comprehensive picture. Such a breakdown indicates
that class background and Swedish/foreign background on the group level are significant
factors as regards when adolescents have sex for the first time. Adolescents attending
practically oriented upper secondary school programmes generally have sex for the first
time at a slightly younger age than those who attend more theoretically oriented programmes. Girls with a foreign background have sex for the first time much later than girls
with a Swedish background, whereas boys with a foreign background tend to start having
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sex slightly earlier or at least at the same time as boys with a Swedish background. This
means that the picture of stability we have seen since the 1960s, as regards the age at which
young people start to have sex, is perhaps somewhat inaccurate. Increased immigration
into Sweden of e.g. girls who have sex for the first time at an older age has perhaps contributed to the trends in different groups of adolescents going in opposite directions, whilst
the average figures have seemingly remained at more or less the same level. This is an area
where more knowledge is required if we are to be able to make any reliable conclusions.
One area which points to more uniform change is the number of different sexual partners
people have during their lives. On this point, the review indicates a substantial increase.
Whilst a large-scale study of sexual habits from 1967 (Zetterberg, 1969) points to women
having 1.4 and men having 4.7 partners during their lifetimes, more recent surveys point to
much higher figures especially as regards women. One study (Herlitz, 2004) also shows
that a significant proportion of young people have had three or more sexual partners during
the last twelve months.
Most adolescents seem to be relatively satisfied with their sexual experiences. They
also become more satisfied as they gain in experience and more of them say they were
satisfied with their most recent than with their first act of sexual intercourse. About the
same number of young women as young men say they are satisfied with their most recent
act of sexual intercourse, although substantially more young men than young women felt
their first time was positive.
There are major differences as regards oral and anal sex. Whilst oral sex is something
that, at least over the last ten years or so, has been practised by almost everyone, anal sex is
considerably less common. If it is difficult to make comparisons between different studies
as regards anal sex, but one trial study indicates that around 15–20 per cent of adolescents
currently attending upper secondary school have experienced anal sex, suggesting there
has been an increase since the beginning of the 1990s. Adolescents also experience oral
and anal sex differently. Both young women and young men are generally positive towards
oral sex and the difference between the sexes is small. Neither of the sexes experiences
anal sex in the same positive light, although young men are considerably more positive
than young women. There are naturally individuals of both sexes who are either very positive or very negative towards anal sex.
Group sex, i.e. sex with more than one person at the same time, is a more recent theme
of various questionnaire studies. The questions asked in these studies about group sex in
particular are posed in such a way as to make comparisons relatively easy and it appears
that a large majority, at least 85 per cent, have no experience of group sex. A comparison
between the Sex i Sverige (Sex in Sweden) survey and three later studies focusing on
adolescents and for which data was collected between 1999 and 2003 suggests that this
experience has increased somewhat. More studies are needed, however, if we are to be able
to draw any reliable conclusions. It also appears that few adolescents repudiate the idea of
group sex out of principle. Despite this, there is a marked discrepancy between the sexes
with more than twice as many boys and young men as girls/young women saying they
could imagine trying group sex (or trying it again).
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The “fuck buddy” is a relatively new concept. Whether or not it is such a new phenomenon
is on the other hand more uncertain. Some of the studies included in the review show that
it is a well-known phenomenon among adolescents and between a third and half of the
young people in one study of third-year upper secondary students had experience of
having had a fuck buddy. Other result findings also suggest that the phenomenon, if not the
concept, has a longer history than has been indicated in earlier Swedish adolescent sexuality
research.
Major changes have occurred as regards same-sex sexuality over the last 10–15 years.
One example of this is the fact that same-sex relationships were not included in adolescent
sexuality research until the beginning of the 1990s. The discussion on same-sex sexuality
has hence become considerably more open and diverse, something which is also reflected
in the various surveys of people”s attitudes to homosexuality. In 2003, nearly 90 per cent
of young women and just over 60 per cent of young men agreed with the statement “homosexuality is nothing abnormal” (Herlitz, 2004). This is a dramatic change compared to how
adolescents answered the question fourteen years earlier in 1989. There are however
disparities between different groups and girls and young women are generally less sceptical
towards same-sex relationships than boys and young men are. Younger adolescents are also
more sceptical than older ones.
As regards actual experience of same-sex sexuality, we can once again compare the
findings of the Sex i Sverige (Sex in Sweden) survey of 1998 with later studies. Such a
comparison reveals that just over two per cent of all the participants in the Sex in Sweden
survey (people between the ages of 18 and 74) stated that they had “had a sexual relationship
with someone of the same sex”. In three later studies focusing specifically on adolescents,
the corresponding figure is around eight per cent. Bearing in mind that these later studies
were aimed at adolescents, the findings suggest that the number of people who have had
a same-sex sexual experience is constantly increasing in relation to the Sex in Sweden
survey, something that must also be seen as logical, in the context of the heightened
discussion on heteronormativity and in relation to more and more people “coming out”
and declaring their homosexuality.
An entirely new arena for communication on sexuality has come into existence with the
growth of the Internet. The surveys that have so far been devoted to the Internet make clear
reference to both the opportunities and the risks involved. The opportunities include the
ease with which one can search for knowledge about sexuality, look for new (positive)
contacts, test and investigate one”s own sexual identity and try out new (virtual) sexual
activities on-line. Three groups for which the Internet provides new opportunities are
given special mention in the research; women, people looking for homosexual contacts
and young people with mild mental disabilities. The risks associated with the Internet, on
the other hand, include the danger of young people being tricked into meeting people offline who turn out to be different to how they presented themselves on-line, and the fact that
they can be exposed to unsolicited pornography and sexual content. Neither is it unusual
for young people, especially younger children and girls, to say that they would rather not
have been subjected to the pornographic material they had (often inadvertently) seen on
the Internet.
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Furthermore, it seems as though the overriding activity among men, when it comes to
using the Internet for romantic and sexual purposes, is to look at erotic and pornographic
material. More than twice as many men as women do this. The most common activity
amongst women is flirting. Other common activities include looking for romantic contacts,
search for or keeping in contact with partners and chatting. The most uncommon activity
according to the survey findings is looking for prostitutes – only two per cent of men
saying they had done this.
Major changes have also occurred as regards pornography over the last 10–15 years.
The phenomenon has become increasingly accessible, partly as a result of rapid technological
development but mainly due to the emergence of the Internet and cable television.
This development has brought with it two aspects in particular that affect young people
to a significant degree. Firstly, the emergence of “soft-porn teenage chatsites” and secondly
what Månsson and Söderlind (2004) refer to as “DIY-pornography”.
Soft-porn teenage chatsites can be seen as an amplification of the pornographic theme
of “youthful innocence”. Through these soft-porn sites, visitors not only have access to
obtrusive pictures, but can also peek into a virtual “girls” room” and via the texts published
by adolescent contributors get close to and scrutinise people”s thoughts and feelings in
intimate detail. As well as the allurement of youthful innocence, there is also great interest
in the sex lives of ordinary people. In pornography, “amateurs” are sometimes valued
higher than professionals. This interest has taken on a new guise in the form of on-line
“DIY pornography”, in other words people publishing naked pictures of themselves and/or
their partners, sometimes depicting sexual intercourse.
Increased access to pornography is mirrored by a similar rise in consumption and over
90 per cent of today”s ninth graders (15–16 years) and third-year upper secondary students
(19 years) have already seen some form of pornography. These figures are somewhat lower
for girls, with just over half of ninth-graders and two-thirds of third-year upper secondary
students having seen pornography. A clear majority of the general public feel that adolescents”
sexual habits are affected by watching pornography. Studies which pose similar questions
to adolescents indicate that, whilst many feel others are affected by watching pornography,
they are much more sceptical as to whether they themselves are affected. More young men
than young women feel they themselves are affected, however. In general, young women
also see pornography as a turn-off and disgusting while many more young men feel it is a
turn-on and exciting. More boys and young men than girls/young women are keen to try
what they see in the pornography. Several studies also show that there is a strong relationship between having seen pornography and having tried out certain sexual acts.
The review of current research indicates that more adolescents now use some form of
contraception. According to later studies, between 71 and 76 per cent of them use contraception the first time they have sex. Between 68 and 82 per cent used contraception the last
time they had sex. Furthermore, condoms are more common the first time, whereas the pill
dominates the last time they had sex. The use of contraception varies among different
groups, however, and in a survey of adolescents who had dropped out of upper secondary
school, its use was more uncommon. Another observation is that fewer boys than girls say
they used contraception the last time they had sex. Underreporting might be one explanation
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for this due to the pill being used as a contraceptive and boys not seeing this as they themselves using contraception.
One new aspect as regards contraception is the availability of over-the-counter
emergency contraceptive pills (also known as “morning-after” pills). Studies show that
awareness of the morning-after pill varies between young women and young men and that
the former are more aware of it than the latter. Furthermore, the research shows that the
majority of women are positive towards the morning-after pill being available over the
counter and that very few of them see access to it as influencing their use of other contraceptives.
Taking risks of different kinds can lead to both negative and positive experiences. The
evidence suggests that we now live in an age of greater sexual risk-taking in general than at
any time over the last few decades. This is reflected, for example, in a laxer attitude among
young people towards, for example, casual sex and an increase in the number of people
with experience of this kind of encounter. There also seems to be a small group in every
generation of young people that is more willing to take and hence be more exposed to risks
than others and there is often covariance between different types of negative, sexually
related experiences. Neither are negative sexual experiences under the influence of alcohol
particularly uncommon.
Preventive action to combat unwanted pregnancies increased dramatically in Sweden
in connection with the introduction of the Swedish Abortion Act of 1975. This has since
been supplemented by other measures such as the expansion of youth clinics and the introduction of subsidised contraceptives to young people in most Swedish county councils. In
the 30 years that have passed since the act came into force, pregnancy, abortion and birth
rates have all varied somewhat. Seen overall, the pregnancy rate in the 15–19 age group has
gone down, from 55.3 pregnancies per 1,000 women to 30.4 (2003). The total number of
adolescents having abortions has also risen in total and in 2003, about one fifth chose to
have their babies, whilst the rest of those in this age group chose to have an abortion. The
most common causes of young women choosing to have an abortion is that they have felt
themselves to be too young, they want to study first and they assess their financial situation
as too weak and unstable. A large majority of these women, even amongst the youngest,
discuss their decision to have an abortion with their partners.
Sexually transmitted infections (STI) and chlamydia in particular are widespread
among adolescents. Young people in the 15–29 age group were responsible for 87 per cent
of all reported cases in 2004. The two other widespread STIs are HPV (human papilloma
virus) and genital herpes, but the total prevalence of these is difficult to measure for one
reason or another. The prevalence of gonorrhoea and syphilis has also increased slightly in
recent years but the number of cases is very low in relation to chlamydia, HPV and genital
herpes. HIV is also very uncommon in the various groups of young people and the virus is
very rarely spread within Sweden. Several studies point to different approaches to STI and
to the risk of infection among young women and men. Young women seem more aware of
the risks than young men and public perception of female and male roles tends to place
more responsibility on the woman for protection against infection.
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Issues such as sexual harassment and the sexualisation of language have sparked heated
debate in recent years. This debate has so far been very much pursued without any scientifically
underpinned arguments but there is now research suggesting, for example, that sexual
harassment is less common in Sweden than in several other countries. Despite this, the
same study points to the existence of an educational environment in Swedish upper
secondary schools in which different types of sexual innuendo, gestures or actions are very
common. This sexual harassment affects both girls and boys but in slightly different ways
and girls are generally more exposed than boys. Another study, aimed at younger children
and adolescents, shows that different forms of harassment are also common in younger age
groups.
The findings of various studies also indicate that between seven and ten per cent of
Swedish women and between one and three per cent of Swedish men were subject to some
kind of sexual assault during childhood/adolescence. A recently performed large-scale
questionnaire study also shows that a majority, nearly 65 per cent, of all girls in the third
year of upper secondary school have experienced some form of self-perceived sexual
abuse. Just over a fifth of boys of a similar age have also had such an experience. The study
also shows that being violated by someone of the same age is in principle just as common
as being violated by someone older. There are clear links between sexual assault and sexual
exploitation. The above-mentioned survey indicates that one per cent of girls and 1.8 per
cent of boys have sold sex on at least one occasion, a concept that included a number of
different activities. These young people have also often had other types of problems, such
as poorer mental health, difficult relationships with their parents, etc.
A further sexuality-related problem area is sex crime. Figures from the Swedish
National Council for Crime Prevention indicate that the number of sex crimes has more
than tripled over the last 28 years. According to the Council, most of this can be explained
by greater willingness to report such crimes, whilst it also concedes that there are probably
a great many hidden statistics. Furthermore, it has previously been difficult to isolate
young people in the victim statistics, due to the fact that people over 15 years old are counted
as adults. A special survey of reported rape cases shows, however, that the victims are
generally young people. Adolescents under 18 years old make up 29 per cent of all rape
victims in the survey and the mean age of the victim in rape cases where the perpetrator
was known to the victim was 22 years, despite children under the age of 15 not being
included in the statistics.

Trends over time
Lastly, what conclusions can we draw about adolescent sexuality from the review? Are
there any distinguishable overall patterns? Does the research presented bear out any of the
tendencies discussed in the introduction to the review?
Differences between the sexes represent an underlying pattern. Boys and girls, young
women and men approach various aspects of sexuality and intimate relationships
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differently. From a constructivist perspective, we can see these differences as a result of the
gender roles women and men are expected to play and the ways in which they are treated by
society. Girls and women are expected to act respectably when it comes to sexuality and
relationships. They are expected to control their own sexuality to a greater extent. Findings
associated with this expectation can be found in several of the studies we have scrutinised.
Findings relating to the extent to which adolescents have had sex “on the first night” are a
clear example showing that young women have had less experience of first-night sex than
young men have. Different approaches to pornography and different degrees of responsibilitytaking as regards the use of contraception and infection control are other areas where the
expectations on the two sexes vary.
On the other hand, the review indicates that a change has occurred and is continuing to
occur, and that this change is having a greater impact on girls and young women. This
change can be interpreted as the ongoing dissolution of the “romantic love complex” that
governs the forms our intimate relationships take. This dissolution is manifesting itself
partly in a changed love ideology, i.e. the ideology that links sexuality to love, and partly in
a change in and challenge to the concept of heteronormativity, i.e. that the heterosexual
relationship is the norm.
This change in love ideology can be seen for example in findings from different studies
that show a clear rise in the number of lifetime partners, an increase in casual sex episodes,
greater openness towards group sex and fuck buddy relationships and a reduction in
the number of people who think that sex should only occur in steady relationships. The
dissolution of heteronormativity can correspondingly be seen in a markedly greater openness towards same-sex sexual relations and not least in the fact that the discussion about
same-sex relations has changed radically over the last 10–15 years.
This development has occurred in a society characterised by intensive globalisation
with both international migration and greater opportunities for communication, as a result
of e.g. the Internet, creating a powerful dynamic. The Internet has not only made it much
easy for individuals to communicate, but it also offers greater opportunity to those wishing
to commercialise people”s sexual interests. Together with migration, intensive communication channels create a meeting-place for different patterns of thought. This means that
adolescents are now growing up in environments where they are influenced by many
different thought systems and in which they are to find their own ways of dealing with
intimate relations.
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Inledning

Bakgrund
I april 2000 gav Folkhälsoinstitutet ut översiktsrapporten Ungdomar och sexualitet – en
kunskapsöversikt år 2000 (Forsberg, 2000). Rapporten byggde på en genomgång av cirka
70 olika undersökningar om ungdomar och sexualitet, genomförda och/eller publicerade
under åren 1989–2000. Den text du nu håller i din hand är en uppdatering och uppföljning
av den tidigare rapporten. Ett viktigt skäl till uppdateringen är att Statens folkhälsoinstitut
vill bidra med kunskapsunderlag relaterat till de folkhälsomål som riksdagen har fastställt.
De folkhälsomål som har direkt anknytning till den här rapporten är 7, Gott skydd mot
smittspridning och 8, Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa.1
Ambitionen i denna, den nya rapporten, är dels att inventera nya svenska studier inom
området under åren 2000–2005, dels att undersöka i vilken eller vilka riktning(ar) deras
resultat pekar. Rapportens övergripande syfte är att söka svar på frågan: Hur ser utvecklingen ut i Sverige när det gäller ungdom och sexualitet under de allra första åren på det
nya seklet?

Genomförande
Ambitionen med översiktsrapporten är att ge en så heltäckande bild som möjligt av
utvecklingen inom området ungdomar och sexualitet i Sverige. I mars 2005 skickade
Statens folkhälsoinstitut (FHI) därför ut en förfrågan (bilaga 1) till ett stort antal universitetsinstitutioner och organisationer som är eller kan tänkas vara aktiva inom området.
Förfrågan ställdes till universitet och högskolor i Sverige. Den skickades också direkt
till ett antal olika institutioner inom de olika universiteten, exempelvis till institutioner för
folkhälsovetenskap, socialmedicin, socialantropologi, etnologi, socialt arbete, psykologi,
genusvetenskap, obstetrik och sociologi. Vidare sändes förfrågan till FoU-enheter inom
landsting och kommuner, till Socialstyrelsen, Skolverket och Brottsförebyggande rådet
(BRÅ). Den skickades också till organisationer som verkar inom området, bland annat
RFSU, RFSL och Föreningen Sveriges ungdomsmottagningar (FSUM).
Det är väl känt att förfrågningar till organisationer, som inom sig rymmer flera olika
avdelningar, ibland inte når fram till de personer som är bäst lämpade att svara på dem.
Därför sändes förfrågan också direkt till ett antal forskare inom området. Ett stort antal
forskare och andra sakkunniga har även kontaktats personligen, via e-post och telefon.

1

Mer information om Folkhälsomålen finns på www.fhi.se.
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I stort sett allt material som kommit in från olika forskare och organisationer finns med
i översiktsrapporten. Ett tiotal artiklar, rapporter eller ”papers” har valts bort av olika skäl.
Några artiklar har valts bort eftersom de bedömts ligga utanför rapportens område, någon
har handlat om barn eller vuxna snarare än om ungdomar, andra har handlat om olika sätt
att arbeta med sexuellt relaterade frågor, snarare än om ungdomarna direkt. Vidare har
några forskare sänt in texter som de presenterat vid olika konferenser, men där de ännu inte
hunnit publicera någon färdig artikel eller rapport. I något fall refereras även till sådana
konferensbidrag, men generellt ingår de inte i översiktsrapporten. Avvägningar har fortlöpande gjorts för att bedöma om respektive studie, oavsett huvudsakligt undersökningsfokus, kan bidra till kunskap om ungdomars sexualitet.
Det material som kommit in till FHI, är det material som en rad forskare inom olika
discipliner, tillsammans med god överblick över forskningsområdet, ansett bör finnas med
i rapporten. Därmed täcker denna med stor sannolikhet de mest centrala av de vetenskapliga arbeten som publicerats inom området från 2000 till hösten 2005.2 Inga studier av större
omfattning bör ha fallit utanför översikten.
I översiktsrapporten refereras resultat från 83 olika publikationer. Den absoluta majoriteten har publicerats mellan 2000 och 2005. För att kunna presentera studierna i ett sammanhang är det ofta lämpligt att relatera dem även till tidigare forskning och därför refereras också ett antal studier som publicerats före 2000. En fullständig förteckning över de
publikationer som refereras presenteras i bilaga 2. I förteckningen ingår även fem större
forskningsprojekt (SAM73/90, Sex i Sverige, ”Nätsexprojektet”, Ungdom, kön och sexualitet i gränslandet samt Q90-studierna). Inom dessa mer omfattande projekt har forskarna
ofta gått vidare med olika del- eller specialstudier kring specifika områden, vilket har
genererat ett flertal artiklar och rapporter. I översiktsrapporten har uppgifter hämtats ur
olika publicerade arbeten från dessa större forskningsprojekt. Alla resultat från enskilda
studier refereras dock inte och varje delstudie refereras inte heller. Rapportens uppgift är
att ge en översikt och därmed även underlätta för den specialintresserade att gå vidare och
fördjupa sig inom olika områden.

Forskningsområdet
Det är svårt att på ett distinkt och ändamålsenligt sätt avgränsa forskningsområdet ungdom
och sexualitet. Det är visserligen möjligt att, genom en strikt avgränsning, låta enbart studier som har en viss åldersgrupp och ett visst forskningsfokus ingå i översikten. Detta
skulle emellertid innebära att viktig kunskap valdes bort. Under rubriken Sexuella övergrepp refereras exempelvis en studie om skam och ungdomsdepressioner (Åslund,
Nilsson, Starrin, & Sjöberg, 2005). Studien, som omfattar ett stort antal ungdomar, undersöker samband mellan skamkänslor, depression och psykosociala riskfaktorer. Genom att

2

Rapporten slutredigerades i november 2005 och eventuella publikationer efter det finns av
naturliga skäl inte med i översikten.
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en av de riskfaktorer som diskuteras är sexuella övergrepp, finns i undersökningen uppgifter
som är av intresse för översikten men som knappast skulle ha kommit med om en striktare
avgränsning av forskningsområdet hade gjorts. Detta exempel illustrerar dels att det inte
finns några tydliga gränser för den forskning som är intressant att hämta kunskap ur, dels
att den totala omfattningen av denna forskning därmed inte heller är, eller kan vara, känd.
Vidare har studier som gjorts även utanför de traditionella forskningsinstitutionerna
varit av intresse för översikten. Här är det ännu svårare än inom det etablerade universitetsoch högskolesystemet, att överblicka fältet och undersökningar kan ha genomförts av
olika organisationer eller forskningsinstitutioner som inte nåtts av FHI:s förfrågan. Trots
att förfrågan skickats bland annat till RFSL, fick vi exempelvis i ett mycket sent skede, och
av en slump, kontakt med personer på RFSL i Skåne som genomfört intressanta undersökningar i samarbete med Region Skåne. En av dessa undersökningar (Hedersrelaterat våld
mot ungdomar på grund av sexuell läggning, 2004) kunde integreras i rapporten, men av
tidsskäl var det inte möjligt att infoga uppgifter från två andra undersökningar som genomförts av RFSL i Skåne. Det kan naturligtvis finnas ytterligare undersökningar, genomförda
av andra organisationer, som inte nått FHI.

Materialets kvalitet
Hur kan vi då värdera de olika studier som refereras i översiktsrapporten? Kan vi lita på
deras resultat och på hur dessa presenteras?
Att forska om sexualitet innebär att forska om mycket intima delar av människors liv.
Det är inte självklart att alla vill delta i sådan forskning och det är inte heller självklart att
enkät- eller intervjufrågor besvaras på ett sanningsenligt sätt. Ju mer laddad en fråga är, ju
större risk för att människor väljer att inte svara eller svarar på ett sätt som inte stämmer
helt överens med vad de varit med om. På sexualitetsforskningens område innebär det att
svar på frågor som handlar om erfarenheter av sexuella övergrepp eller av att sälja sex,
måste värderas på ett annat sätt än exempelvis frågor om ålder för samlagsdebut eller
synen på abort. En viktig aspekt i sammanhanget är vilket klimat som råder i det offentliga
samtalet. De senaste 15–20 åren har bland annat inneburit en stor förändring av synen på
samkönad sexualitet. För forskningen har detta inneburit dels att det successivt blivit lättare
att nå människor med sådana erfarenheter, dels att sannolikheten har ökat för att de, i en
enkät eller intervju, ska vara beredda att dela med sig av dessa erfarenheter. Vid jämförelser
mellan forskningsresultat inom detta område, måste man således vara medveten om när
och i vilken samhällelig kontext dessa producerats.
När det gäller de kvantitativa studier som refereras i översiktsrapporten är urval och
svarsfrekvens viktiga för att kunna avgöra om undersökningarnas resultat kan anses vara
generaliserbara eller inte. Frågan om urval kan handla om huruvida forskarna undersökt
en viss specifik ungdomsgrupp eller en grupp som kan antas vara representativ för ”alla”
ungdomar. Ett urval kan exempelvis bestå av enbart flickor, enbart ungdomar med
utländsk bakgrund, enbart studenter eller någon annan avgränsad grupp. En studie som
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genomförts på unga studenter i en storstad kan självklart inte säga något om ungdomar i
arbetslivet i ett litet samhälle på landsorten. Nästa fråga handlar om svarsfrekvens; om hur
stor andel av de tillfrågade personerna som faktiskt också besvarar de frågor de fått i en
enkät. En hög svarsfrekvens tas gärna som intäkt för att resultaten är tillförlitliga. Den centrala frågan när det gäller svarsfrekvens är emellertid om de personer som besvarat enkäten
skiljer sig på något systematiskt sätt från dem som inte gjort det. En hög svarsfrekvens är
alltså inte en garanti för att resultaten är representativa för en större grupp. Om en liten
grupp med specifika sexuella erfarenheter konsekvent väljer att inte svara på frågorna,
leder detta till ett missvisande resultat oavsett om svarsfrekvensen generellt är hög.
Kvalitativ forskning, å sin sida, gör inte anspråk på att vara representativ för större
grupper än dem den studerar, den är inte generaliserbar till sin karaktär. Dess uppgift är
snarast att undersöka mer djupgående attityder, känslor och förhållningssätt. Att fördjupa
förståelsen för olika fenomen. Där kvantitativa studier svarar på frågor som ”vad”, ”när”
och ”hur ofta”, svarar kvalitativa studier snarare på frågan ”varför”. Respektive forskares
teoretiska perspektiv och tolkningsram har stor betydelse för det slutgiltiga resultatet och
för hur detta presenteras. En antropolog och en forskare i socialt arbete har till exempel
olika infallsvinklar på samma intervju eller observation.
I de studier som refereras i översiktsrapporten, varierar metoderna vad gäller urval,
svarsfrekvens, teoretisk tolkningsram och så vidare, från studie till studie. Resultaten presenteras utifrån hur respektive forskare analyserat och presenterat dem. En möjlighet att
värdera studiernas resultat ges just genom översiktsrapportens karaktär. Själva syftet med
rapporten är att undersöka om en överblick över den samlade forskningen kan ge några
indikationer om trender och utvecklingstendenser. Detta görs genom att ställa olika undersökningar bredvid varandra och jämföra deras resultat. När olika forskare, gärna med olika
forskningsmetoder, kommer till likartade resultat, då studiernas resultat bekräftar varandra, förstärks tillförlitligheten i respektive enskild studie. Om en enskild studie kommer till
resultat som tydligt avviker från övrig forskning, finns det skäl att vara försiktig med att
dra vidare slutsatser av dess resultat. Ett resultat som ”sticker ut” kan bero på att studien är
något nytt på spåren, men det kan också bero på exempelvis ett urval och/eller bortfall som
påverkat resultatet. Läsningen av forskningsresultat kräver ett kritiskt öga i relation till
varje enskild studie.
Samtliga studier har producerats inom det akademiska systemet eller genomförts av
etablerade forskare i andra seriösa sammanhang och har generellt bedömts ha stor tillförlitlighet. Ungefär hälften av studierna är avhandlingar eller vetenskapliga artiklar, vilket
betyder att de granskats noga och genomgått prövning genom forskarvärldens interna kontroll. Ytterligare cirka en fjärdedel är skrivna inom ramen för olika universitetsinstitutioner
och ungefär lika många har publicerats av statliga myndigheter, regionala forskningsråd
eller motsvarande etablerade institutioner. I några fall refereras böcker utgivna på förlag.
Dessa är emellertid skrivna av personer som är verksamma som forskare. I något enstaka
fall refereras texter på C-uppsatsnivå och texter som inte är skrivna i akademiska sammanhang. I dessa fall, liksom då resultat från små undersökningar eller undersökningar med ett
snävt urval presenteras, kommenteras detta som regel i den löpande texten. Läsaren har
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också, i bilaga 2, kortfattade beskrivningar av samtliga studier, att tillgå för att kunna skapa
sig en uppfattning om vilket underlag respektive undersökning bygger på.

Översiktens disposition
Rapporten är indelad i två större delar. Efter denna inledning följer den första delen som
fått rubriken Perspektiv på ungdom och sexualitet. Här presenteras inledningsvis
Forskning om ungdom och sexualitet i Sverige. Det därpå följande avsnittet handlar om
Förändringar under 1900-talet och ger ett samtidshistoriskt perspektiv på dagens situation. Under rubriken Trender i tiden diskuteras kärleksideologi och heteronormativitet
samt förändringar som dessa normsystem är utsatta för i det senmoderna Sverige.
Nätverkssamhället tar upp den omvälvande samhällsförändringar som följer i spåren av ny
informationsteknologi och nya kommunikationssystem. Avsnittet Kön och sexualitet
handlar om olika teorier kring föreställningar om kön och sexualitet och om hur vi skapar
sådana föreställningar. Rapportens första del avslutas med en diskussion om Det mångkulturella Sverige och om den skärningspunkt mellan olika synsätt på sexualitet och samlevnadsrelationer många ungdomar i mångkulturella områden lever i.
I rapportens andra del, Studier om ungdom och sexualitet 2000–2005, följer en genomgång av studier som publicerats under åren 2000–2005 utifrån ett antal olika teman; sex
och kärlek, samkönad sexualitet, internet, pornografi, preventivmedel, sexuellt risktagande, graviditet och abort, sexuellt överförbara infektioner (STI), trakasserier, övergrepp och
sexuell exploatering samt sexualbrott.
Alla studier som publicerats under perioden 2000–2005 är inte genomförda under
denna tidsperiod. Själva insamlandet av data ligger med nödvändighet något eller några år
tidigare än publiceringen. I några fall är tiden mellan insamlingen av data och publiceringen av dessa betydligt större.3 I en bedömning av vilka trender som varit eller är aktuella
inom området ungdom och sexualitet är det viktigt att veta när olika data har samlats in
eller producerats. I anslutning till resultaten från de olika undersökningarna finns därför
ofta också en notering om när data producerats eller samlats in. Dessutom framgår, i den
översikt över samtliga studier som återfinns i bilaga 2, dels under vilken period undersökningen genomfördes, dels när den publicerades.
Flera av de svenska forskare vars resultat återges i den här rapporten, skriver på engelska. När deras resultat återges här, har de ibland översatts tillbaka till svenska. Ibland återges de emellertid på engelska, om en återöversättning riskerar att åstadkomma en betydelseförskjutning; exempelvis vid vissa längre citat ur intervjuer.

3

Några av de större kvantitativa undersökningar som gjorts har fortsatt bearbetats långt efter att
de första resultaten från dem publicerats. Detta gäller exempelvis SAM73/90 och Sex i Sverige.
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Perspektiv på ungdom och sexualitet

Forskning om ungdomar och sexualitet
I forskningen om ungdom och sexualitet möts två stora forskningsfält i Sverige. Dels utgör
denna forskning en del av en bredare forskning kring ungdomar och ungdomars liv. Dels
utgör den en del av svensk sexualitetsforskning vilken har en relativt lång historia i
Sverige. Inom båda dessa traditioner bedrivs forskningen inom olika discipliner och studier
går att hitta från ett brett spektrum av områden. Undersökningar genomförs inom psykologi,
socialt arbete, sociologi, medicin, socialpsykologi, folkhälsoforskning, etnologi, pedagogik, socialantropologi och flera andra ämnen.
Undersökningar från olika discipliner och forskningstraditioner är ofta genomförda på
olika sätt både vad gäller urval och undersökningsmetod. Forskarna redovisar också sina
resultat olika vilket innebär att det i regel är svårt att jämföra olika undersökningar och
deras resultat.
Stora delar av den här forskningen tar upp teman som varit och är aktuella för verksamheter som arbetar med unga människor. Några exempel på sådana teman är preventivmedelsanvändning, graviditet och abort, sexuella risktaganden, övergrepp och trakasserier
samt pornografi. Dessa teman har betydelse för olika typer av kliniska verksamheter men
även för exempelvis skolornas sex- och samlevnadsundervisning.

Omfattningen av olika studier
I Sverige har tre befolkningsbaserade studier rörande människors sexuella erfarenheter
genomförts under 1900-talet.4 Dessa innehåller sammantaget mycket material om sexualitetsmönster och utvecklingslinjer under 1900-talet. Detta innebär att de kan fungera som
ett slags fond mot vilken andra studier, dels kvantitativa, men av mindre omfattning, dels
kvalitativa, kan relateras.
I två av dessa tre studier utgörs undersökningsmaterialet av människor i nästan alla
vuxna åldersgrupper. Den första av dessa två är en statlig offentlig utredning från 1969,
Om sexuallivet i Sverige (Zetterberg, 1969). Den skrevs av sociologen Hans Zetterberg
och ingick i en större utredning ”rörande sexual- och samlevnadsfrågor i undervisningsoch upplysningsarbetet” som genomfördes vid denna tid (SOU, 1974:59). Den andra

4

Dessa studier är befolkningsbaserade men de är inte några totalundersökningar. De har genomförts på ett statistiskt representativt urval av hela befolkningen i utvalda åldersgrupper. Undersökningsurvalet har gjorts i samarbete antingen med Statistiska centralbyrån eller med SIFO.
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undersökningen är Folkhälsoinstitutets studie Sex i Sverige, om sexuallivet i Sverige 1996
(hädanefter Sex i Sverige), som genomfördes 1996 och publicerades två år senare (Sex i
Sverige, 1998). Den senare är dels en uppföljning av den tidigare, dels innehåller den nya
frågor som blivit aktuella under slutet av 1900-talet. Urvalet i Zetterbergs undersökning
består av människor mellan 18 och 60 år, medan urvalet för Sex i Sverige består av människor mellan 18 och 74 år.5 Genom att man upprepat delar av Zetterbergs studie och genom
att urvalet utgörs av människor mellan 18 och 74 år, ger Sex i Sverige en bild som spänner
över en stor del av 1900-talet.
Den tredje befolkningsbaserade studien, och den enda som uteslutande är inriktad på
ungdomar, är undersökningen SAM 73/90. SAM 73/90 genomfördes 1990 på initiativ av
Skolöverstyrelsen, och omfattade knappt tvåtusen ungdomar födda 1973. Detta är den
enda befolkningsbaserade studie med inriktning på ungdomar som genomförts i Sverige.
SAM73/90 finns redovisad i tre större skrifter av läkaren Karin Edgardh (1992; 1999;
2001) samt i ett antal vetenskapliga artiklar.
Till relativt nyligen kompletterades dessa befolkningsbaserade studier, med få undantag6, av studier som gjorts i mindre sammanhang, med relativt få ungdomar och med olika
typer av avgränsningar. I dessa kvantitativa studier har urvalet ofta varit begränsat till
några hundra personer. De har inte heller varit gjorda med metoder som innebär att man
kan vara säker på att resultaten är representativa för en större population. Forskarna kan ha
studerat en viss åldersgrupp i en specifik kommun eller exempelvis ungdomar som besöker ungdomsmottagningen på en viss ort.
Under senare år har bilden emellertid förändrats och ett antal större, kvantitativa studier har genomförts. Exempel på sådana är Svedin och Priebe (2004), Herlitz (2004),
Månsson, Daneback, Tikkanen & Löfgren-Mårtenson (2003)7, Österman & Carpelan
(2002), Hammarén & Johansson (2001) samt Forsberg (2005)8, Tikkanen & Månsson
(1999) för att nämna några.
Till denna kvantitativa forskning kommer en rad studier som ingår i en mer kvalitativ
tradition, ofta genomförda inom discipliner som sociologi, etnologi, socialt arbete och
socialantropologi. Studier byggda på framför allt observationer eller intervjuer. Inom ungdomsområdet har ett flertal sådana studier genomförts och flera har haft stor betydelse för
nya problemformuleringar, begrepps- och teoriutveckling och fördjupad förståelse av ungdomars sexuella livsvärldar. Några exempel på forskare inom denna nya tradition är
Ambjörnsson (2004), Berg (2002), Berggren (2001), Bäckman (2003), Forsberg (2005),
Hammarén (2003) och Löfgren-Mårtenson (2003).

5

Zetterbergs studie genomfördes 1967. En 18-åring som deltog i studien var således född 1949 och
15 år gammal 1964. En deltagande 60-åring var född 1907 och fyllde 15 år 1922. I Sex i Sverige är en
18-åring född 1978 och 15 år gammal 1993. En 74-åring är född 1922 (alltså samma år som de
äldsta i Zetterbergs studie blev 15 år) och fyllde 15 år 1937.
6
Exempelvis Helmius och Lewins studie Ungdom och sexualitet från 1983.
7
”Nätsexprojektet”
8
Hammarén, Johansson och Forsberg inom projektet ”Ungdom, kön och sexualitet i gränslandet”.
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Den tidigare förda diskussionen under rubriken Materialets kvalitet visar också att den
absoluta merparten av de studier som för översiktsrapporten har sänts in till FHI, är
genomförda i seriösa och väl etablerade forskningssammanhang. Detta kan tolkas som en
allmän höjning av den vetenskapliga nivån inom forskningsområdet ungdom och sexualitet.
Se bilaga 2 för närmare presentation av här nämnda studier.

Förändringar under 1900-talet
Sociologen Bo Lewin (1987) menar att man, under 1900-talet, i västvärlden och Sverige,
kan urskilja några perioder då det skett förändringar i sexuella förhållningssätt och mönster. Lewin utgår från statistiska uppgifter om sexuellt överförbara sjukdomar och bygger
sitt resonemang på förändringar i gonorréförekomst under 1900-talet. Eftersom gonorré
varit så allmänt spridd under större delen av 1900-talet menar Lewin att statistiken om
denna på ett rimligt sätt kan spegla ändrade sexuella beteenden. Runt 1920, 1945 och mot
slutet av 1960-talet sker mycket kraftiga ökningar av gonorréförekomsten i Sverige. Lewin
kopplar förändringarna till de större samhälleliga strukturomvandlingar som präglade
dessa perioder.
(…) det som karaktäriserar 1920-talet såväl som 1960-talet i större delen av västvärlden är
ekonomisk tillväxt och en tilltro till ständigt bättre tider. Detsamma gäller, om än mindre
uttalat (…), för perioden omedelbart efter det andra världskriget. Perioder av snabb ekonomisk
tillväxt karaktäriseras av förändringar. Dessa förändringar är ofta mycket betydande för stora
delar av befolkningen, som får anledning upptäcka att invanda tolknings- och beteendemönster inte längre är adekvata. Tron på de ständigt bättre tiderna gör också att traditionella
mönster blir allt mindre tvingande då de lätt ses som produkter av ett förgånget samhälle.
De befolkningsomflyttningar som alltid synes sammanhänga med perioder av kraftig ekonomisk
tillväxt bidrager också till att bryta upp de traditionella formerna för informell social kontroll.
bo lewin, 1987:235.

Lewin lyfter fram ekonomisk tillväxt som en grund för förändring av levnadsmönster.
Dessa mönster förändras också av befolkningsomflyttningar som förutom att de bryter upp
traditionella former för informell social kontroll, skapar nya arenor för mänskligt
umgänge och ett större antal möjligheter till nya kontakter och relationer. Även sexuella
kontakter och relationer.
1996 genomförs undersökningen Sex i Sverige. Genom att denna studie omfattar människor födda från och med 1922, kan den ge en bild av människors förhållningssätt och
erfarenheter av sexualitet under en stor del av 1900-talet. De förändringar under 1960talet, som Lewin diskuterar, är väl synliga i Sex i Sverige.
Sex i Sverige ger en bild där de tre yngre åldersgrupperna skiljer sig från de två äldre.
Gränsen mellan ”yngre” och ”äldre” går mellan dem som vid undersökningens genomförande, 1996, är under respektive över 50 år. Detta innebär att den förändring som Lewin
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skriver om och som sker under 1960-talet, inleds av efterkrigsgenerationen, av dem som är
födda från och med mitten av 1940-talet och framåt. Skillnaderna mellan de yngre och de
äldre kommer till synes bland annat i att de yngre har samlagsdebuterat tidigare, de har haft
fler partners och de har erfarenhet av fler sexuella uttryckssätt än de två äldre grupperna.
Förändringar som alla går i riktning mot ett mer tillåtande och experimenterande sätt att
förhålla sig till sexuella relationer.
Det finns dock exempel även på forskning som ger en delvis annan bild. Vissa svenska
studier tyder på att sänkningen av åldern för samlagsdebut som stabiliserats från 1960talet och framåt vänds i en höjning under 1980-talet. Alltså att ungdomar under 1980-talet
i genomsnitt samlagsdebuterar något senare än de gjort under de närmast föregående
decennierna. Ett exempel redovisas av psykologen Chris Magnusson, som i en studie visar
att ”compared with girls in 1970, girls in 1996 had had fewer sexual relationships and had
postponed their sexual transition” (Magnusson, 2001). Denna tillfälliga förändring tolkas
av många som en reaktion på de kampanjer som, under 1980-talet, riktades till ungdomar
med anledning av upptäckten av hiv/aids (Forsberg, 2000; Swedin, Näslund, & Evetorp,
1994), men det kan även finnas andra förklaringar som vi återkommer till.

Trender i tiden
Frågor om sexualitet och om ungdom och sexualitet förefaller vara ständiga samtalsämnen
i den offentliga diskussionen. När Statens folkhälsoinstitut gav ut 2000 års rapport var
det framför allt som ett svar på frågan om ungdomars inställning till sexualitet hade förändrats.9
Frågan om förändringar i ungdoms sexualitet är mer komplex än den till att börja med
kan ge intryck av. Ur vilket tidsperspektiv ska vi studera förändringar? Vilken typ av förändringar talar vi om? Ser eventuella förändringar likadana ut i olika grupper av ungdomar? För att få perspektiv på de förändringar som är aktuella i dag, är det värt att sätta in
dem i ett historiskt och teoretiskt perspektiv.

Sexualitet och modernitet
Sexualitet och hur människor formar sina relationer hänger nära samman med samhälleliga förutsättningar. Det moderna samhället skiljer sig från tidigare samhällsstrukturer
framför allt genom sin dynamiska karaktär, med stor rörlighet geografiskt och socialt och
med ökad kommunikation mellan människor. Utvecklingen av modernitet på samhällsnivå är i grunden förknippad med europeisk historia och västerländsk kultur. I dag, i början
av 2000-talet, befinner vi oss i ett skede som ofta benämns senmodernitet och som karaktäriseras bland annat av allt snabbare kommunikationssystem och av globalisering av alla

9

Frågan initierades av ett antal gruppvåldtäkter där ungdomar varit inblandade (Forsberg, 2000).
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typer av relationer. Moderniteten får därmed betydelse för i princip alla samhällen, inte
enbart de västerländska.
Det moderna samhällssystemet har vidare konsekvenser för hur vi formar våra intima
relationer. Den engelske sociologen Anthony Giddens diskuterar exempelvis hur framväxten
av ett romantiskt kärleksideal har haft avgörande betydelse för synen på äktenskapliga och
sexuella relationer i Europa. Han diskuterar det i form av ett romantiskt kärlekskomplex
som växer fram i Europa från och med det sena 1700-talet, nära sammanlänkat med framväxten av det moderna samhället.10 Giddens menar att det romantiska kärlekskomplexet
har varit det dominerande incitamentet för äktenskapliga relationer, och därmed också för
sexuella relationer, i Europa under de senaste tvåhundra åren. Viktiga komponenter i det
romantiska kärlekskomplexet, är kärleksideologi och heteronormativitet. Kärleksideologin innebär att sexuella relationer och handlingar uppfattas höra hemma inom ramen för en
kärleksrelation. Kärleken är det som legitimerar sexualiteten. Med heteronormativitet
menas att den heterosexuella relationen är den självklara utgångspunkten det normala.
Under 1900-talet har åter nya förutsättningar skapats för människors intima relationer.
En avgörande del i detta är den försvagade förbindelsen mellan sexualitet och fortplantning. Med effektiva preventivmedel har sexualiteten för första gången kunnat frikopplas
från sambandet med fortplantningen. Härigenom har utrymme skapats för den plastiska
sexualiteten, en sexualitet som inte längre är oupplösligt sammankopplad med reproduktion. I och med denna frikoppling har möjligheter öppnats för den enskilda att själv välja
hur hon vill forma sin sexualitet. I sin förlängning innebär detta att det romantiska kärlekskomplexet luckras upp och att dess starka position försvagas.

Kärleksideologi
Kärleksideologin, uppfattningen att sexualiteten hör hemma inom ramen för en kärleksrelation, återkommer i de flesta svenska studier om sexualitet. Redan i 1967 års studie, Om
sexuallivet i Sverige, diskuterar Zetterberg kring den romantiska kärlekens successivt allt
större inflytande på kärleksliv och sexuella relationer i Europa. Han konstaterar att majoriteten av dem som deltagit i hans studie anser att sexualitet i första hand hör hemma inom
ramen för en kärleksrelation och att äktenskap inte ses som nödvändigt för en sexuell relation. 85 procent av respondenterna instämmer 1967 i påståendet att ”De som är kära i
varandra får ha sexuellt umgänge även om de inte är gifta” (Zetterberg, 1969:21).
Även i Sex i Sverige diskuterar sociologen Gisela Helmius kärleksideologin och dess
inverkan på sexuella relationer i stort.

10

Ordet ”komplex” ska här förstås i betydelsen ”sammanhängande helheter”, system som är sammansatta av flera olika delar (i detta fall av värderingar och normmönster).
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Innebörden i kärleksideologin är att sexualiteten är förbunden med kärlek; kärlek och
förälskelse legitimerar sexuell samvaro och samlag är uttryck för känslomässig gemenskap.
gisela helmius, 1998b:137.
Kärleksideologin är väletablerad och i dagens samhälle kan kärlek hellre sägas tjäna som
ett samtidens kontrollinstrument för sexuella aktiviteter.
gisela helmius, 1998b:138.

En sammanställning av svensk forskning om sexualitet gjordes i slutet av 1980-talet av
sociologen och kommunikationsforskaren Gunilla Jarlbro (1989). Jarlbro fann, inom detta
område och dittills under 1900-talet, 120 studier av olika karaktär. Hälften (61) av dessa
studerade ungdomar, antingen specifikt eller som del av ett större urval. Jarlbros genomgång av dessa visar att kärleksideologin fram till slutet av 1980-talet har en stark position
bland svenska ungdomar.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ungdomar överlag ogillar tillfälliga förbindelser
och tycker att man ska vara kär i den som man har samlag med.
gunilla jarlbro, 1989:27.

Även Edgardh kommer, i SAM 73/90, till ett liknande resultat. Hon menar att sex före
äktenskapet uppfattas som en självklarhet av en mycket stor majoritet av de ungdomar som
deltog i denna studie. Däremot anser de allra flesta även i denna undersökning att:
...kärlek och sex hör samman. Det är kärleken som ”legitimerar” sex och samlag. Inställningen
kan kallas för ”kärleksmoral”. (…) Flickorna ansluter sig något starkare till denna kärleksmoral än pojkarna, men skillnaderna mellan könen är mycket små, liksom skillnaderna
mellan studieförberedande och yrkesförberedande linjer.
karin edgardh, 1992:33.

Samma slutsats drar socialantropologen Ann Frisell som givit sin rapport om gymnasieflickors tankar kring kärlek och sexualitet namnet Kärlek utan sex går an men inte sex utan
kärlek (1996).
Helmius är möjligen den svenska forskare som mest ägnat sig åt att fördjupa diskussionen
om kärleksideologins betydelse för ungdomars sexuella möjligheter. Hennes avhandling
från 1990, Mogen för sex?, bygger dels på ett enkätmaterial omfattande drygt 1 200 ungdomar i åldrarna 13–16 år, dels på enskilda intervjuer med 81 ungdomar. Här beskriver
hon bland annat hur kärleksideologin i dag fungerar som ett kontrollinstrument för sexualitet.
Delaktiga i dessa samhällets värderingar samlagsdebuterar inte sällan unga människor för
kärleks skull. Föga förvånande varar stundom kärleken i stort sett inte längre än till och med
samlagsdebuten. Kärleken har då gjort sin ”plikt”. Kärleken har givit legitimitet åt det steg i den
sexuella erfarenhetsackumulationen som samlagsdebuten för individen är.
gisela helmius, 1990:180.
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Flera forskare tar emellertid upp det faktum att den praktiska tillämpningen av de
moraliska principerna i vuxna ögon kan förefalla relativt inkonsekvent, och att ungdomar
ofta har ett kort tidsperspektiv och förhållandevis korta parrelationer.
Kärleksideologin har alltså länge varit en dominerande norm kring sexuella relationer i
Sverige; att de bör äga rum inom ramen för kärleksrelationer, men att de inte behöver
kopplas till äktenskap. Samtidigt förhåller ungdomar sig till kärleksideologin på ett kreativt
sätt. Genom att definiera ett förhållande som en kärleksrelation kan de skaffa sig utrymme
att agera relativt fritt sexuellt inom ramarna för detta förhållande. På så sätt kan de ha sex
utan att göra avkall på sin normativa föreställning.
De flesta svenska studierna om ungdomar och sexualitet bekräftar bilden av kärleksideologins starka ställning. Några av dessa studier är daterade så sent som i slutet av 1990talet och 2001 skriver professorn i socialpsykologi Thomas Johansson att denna ideologi
förefaller ha ”en närmast hegemonisk funktion” för ungdomar (2001:165).
Samtidigt gör sig också nya inslag i forskningen gällande under 1900-talets sista
decennier och in i det nya millenniet. En antydan om en pågående förändring i ungdomars
förhållande till kärleksideologin blir synlig i en, sedan slutet av 1980-talet, återkommande
enkätundersökning av socialmedicinaren Claes Herlitz (2004). Undersökningen har varje
gång riktats till ett stort antal slumpmässigt utvalda personer.11 Genom sin regelbundenhet,
ger denna studie större möjligheter till jämförelser över tid än de flesta andra undersökningar.12 Herlitz resultat pekar på en förändring i inställning till sexualitet utanför fasta
relationer, alltså en förändring av inställningen till kärleksideologin.13
Även i Edgardhs forskning finns resultat som pekar i samma riktning. I sin avhandling
från 2001 gör hon en jämförelse mellan SAM73/90 från 1990 och en mindre studie hon
genomförde 1999, ”SEXSAM-99”.

11

Herlitz studie är i fullständig form genomförd vid de fem tillfällen som framgår av tabell 1.
1989–1997 samt 2003 riktades den till 4 000 personer vid varje tillfälle. År 2000 till 6 000 personer.
Studien omfattar personer mellan 16 och 44 år. Här redovisas endast de tre yngsta åldersgrupperna
i hans rapport. Den som är intresserad av uppgifter också för andra åldersgrupper hänvisas till
Herlitz, 2004. Resultat från 1989–2003 års studier är också publicerade i en artikel i Archives of
Sexual Behavior tillsammans med Kristina Ramstedt (2005).
12

Studiens inriktning är att undersöka och följa frågor med anknytning till hiv/aids hos ”allmänheten”.
Den har alltså ett relativt snävt fokus, men är genom sin kontinuitet och omfattning en viktig
referenspunkt även för annan forskning om sexualitet i Sverige. Åren 1986, 1987 och 1988 gjordes
studier med delvis likalydande frågor som i studierna 1989–2003, men med större fokus på allmänhetens kunskaper och attityder till hiv/aids. Frågor om sexualvanor hade i dessa tidiga undersökningar
mindre utrymme. Se vidare Brorsson (1989).

13

Observera att olika undersökningar ofta mäter delvis olika saker. Undersökningen Sex i Sverige
mäter inställningen till att ha ”sex utan att vara kär” medan den här refererade undersökningen
mäter inställningen till ”sex utanför ett fast förhållande”.
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In the SAM73/90 survey, a majority stuck to the script: 63% of the boys and 73% of the girls
had their first intercourse with a steady sweetheart. (...) In the SEXSAM-99 study, the first
coital partner was a steady sweetheart for 55% of the participants.
karin edgardh, 2001:67.

Av citatet framgår att en större andel ungdomar verkar göra sin samlagsdebut med en mer
tillfällig partner 1999 än 1990.14 Detta resultat ligger också i linje med Herlitz studie som
redovisas i tabell 1, nedan. Här framgår att det är en minskande andel unga människor som
instämmer i påståendet att ”Samlag bör endast förekomma i fasta förhållanden”.
Tabell 1. Personer som instämde (helt eller delvis) i påståendet ”Samlag bör endast förekomma i fasta förhållanden”
(procent).
1989

1994

1997

2000

2003

62

38

36

30

28

18–19 år

53

41

33

37

31

20–24 år

52

35

32

25

28

76

45

48

44

43

18–19 år

71

46

44

37

42

20–24 år

64

43

44

33

33

Män
16–17 år

Kvinnor
16–17 år

Källa: Herlitz, 2004:16.

Enligt Herlitz undersökning förändrades inställningen till ”sex utanför fasta förhållanden”
mycket kraftigt under perioden 1989–2003. Den största förändringen sker dock mellan
1989 och 1994. 1989 var det 62 procent av unga män på 16–17 år, som instämde i påståendet.
Fem år senare var denna siffra 38 procent. Motsvarande siffror för de jämnåriga unga kvinnorna, var 76 respektive 45 procent.
Forsberg söker mer systematiskt efter utmaningar mot kärleksideologin i sin avhandling från 2005 och konstaterar att såväl de egna resultaten som en genomgång av andra
studier (bland annat ovanstående) talar för att det i dag ”sker en upplösning av den starka
kopplingen mellan kärlek och sexuella relationer” (2005:146).
Resultat från flera studier tyder alltså på att normsystemen i Sverige förändrats de
senaste decennierna, en förändring som på ett övergripande plan går i riktning mot mer
tillåtande sätt att förhålla sig till sexualitet. Ett mer tillåtande sätt, med exempelvis större
benägenhet till sex utanför etablerade kärleksförhållanden, talar också för att fler männi-

14

Observera dock att undersökningen 1999 är betydligt mindre än den 1990 och dess resultat
därmed inte kan generaliseras på samma sätt.
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skor blir mer benägna att ta sexuella risker bland annat i form av fler partners och fler tillfälliga sexuella kontakter. De övergripande utvecklingslinjerna skiljer sig emellertid ofta
från enskilda individers upplevelser. Olika grupper, formade exempelvis utifrån ålder,
kön, religiositet och etnicitet har ofta normsystem som skiljer sig på olika sätt från de mer
övergripande diskurser som kan urskiljas i statistiska undersökningar.

Heteronormativitet
Under de senaste decennierna har stora förändringar skett i synen på och förutsättningarna
för samkönade relationer. Detta hänger samman med bland annat den upplösning av det
romantiska kärlekskomplexet som berörts under rubriken Sexualitet och modernitet och
uppkomsten av det vi kallar för plastisk sexualitet. Genom att sexualiteten frikopplats från
sambandet med graviditet och barnafödande har möjligheter öppnats för den enskilda att
själv välja hur hon vill forma sin sexualitet. Sexualiteten är därmed inte bestämd en gång
för alla, utan var och en kan påverka gränserna för utifrån sin egen nyfikenhet och egna
preferenser. Det som är avgörande för om två personer väljer att vara tillsammans, är det
känslomässiga engagemanget. Detta engagemang, i stället för äktenskapet, är också det
som kommer att legitimera sexualiteten. I förlängningen innebär detta ett lösgörande från
den heterosexuella normen – könstillhörigheten är ju inte avgörande för om ett känslomässigt engagemang ska uppstå. Det som blir avgörande för om den andra är intressant, är
vem hon eller han är som individ.
I en diskussion kring denna utveckling skriver Giddens:
Fortplantningen var en gång en del av naturen och i fortplantningens centrum fanns
nödvändigtvis heterosexuella handlingar. När sexualiteten väl blivit en ”integrerad” del av
sociala relationer (…) är inte längre heterosexualiteten den standard enligt vilken allting
annat bedöms. Vi har ännu inte nått det stadium där heterosexualiteten ses som endast en
smakriktning bland andra, men detta ligger i förlängningen av fortplantningens socialisation.
anthony giddens, 1995:37.

Man kan knyta samman Giddens resonemang om samkönad sexualitet, med den diskussion
om heteronormativitet som under de senaste åren förts fram, framför allt inom queerteori.
I sin bok Queerfeministisk agenda definierar teatervetaren Tiina Rosenberg begreppet
heteronormativitet. Hon menar att det ”enkelt uttryckt [är] antagandet att alla är heterosexuella och att det naturliga sättet att leva är heterosexuellt” (Rosenberg, 2002:100). Man
kan beskriva queerteori som en reaktion på detta synsätt och som en inriktning inom flera
olika vetenskaper och i olika intressegrupperingar där sexualitet och sexuella identiteter,
även heterosexualitet, uppfattas som socialt konstruerade. Queerteori ifrågasätter således
att heterosexualitet skulle vara något naturgivet och universellt och problematiserar utifrån
detta perspektiv heteronormativiteten (se även Kulick, 1996).
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I forskningen avspeglas ofta heteronormativiteten på så sätt att om inte en studie är
explicit inriktad på samkönad sexualitet så är den underliggande utgångspunkten som
regel heterosexuell. Detta framgår bland annat av de sätt på vilka man ställer sina frågor. I
frågan ”har du haft samlag” ligger exempelvis ett underliggande antagande om att ett samlag är ett heterosexuellt, vaginalt samlag. Orala och anala samlag behandlas som specifika
sexuella praktiker som i regel inte relateras till om de sker mellan personer av samma kön.
Detta blir extra tydligt i några av de studier som diskuterar upplevelser av anala samlag,
och där en tydlig könsskillnad redovisas. Här framgår att en relativt stor andel män, men
förhållandevis få kvinnor, uppskattar anala samlag. Av de diskussioner som förs, blir det
tydligt att det är det heterosexuella anala samlaget som forskarna utgår från. Ett exempel
på detta finns i en artikel från 2004. Författarna skriver här, angående att betydligt fler män
än kvinnor är positiva till analt samlag, att: ”One could speculate whether this practice
[anal intercourse] is predominantly male-driven as it is the woman who is penetrated”
(Tydén & Rogala, 2004:592).
Det finns emellertid också nya sätt att ställa frågor kring sexuella erfarenheter. Svedin
och Priebe (2004) kopplar exempelvis frågan ”har du haft samlag” till frågan om huruvida
detta skett med en pojke eller en flicka. Genom att ställa frågan på detta sätt får man reda på
både om den som svarar har samlagsdebuterat, och om hon eller han gjort detta i en heterosexuell eller homosexuell relation (jfr även Edgardh, 2001).

Nätverkssamhället
En av de mest omvälvande samhällsförändringarna under senare år, handlar om framväxten
av det så kallade nätverkssamhället. Den amerikanske sociologen Manuel Castells resonerar
i flera böcker kring denna dramatiska utveckling, vilken diskuteras också i termer av
kunskapssamhälle och informationssamhälle. I nätverkssamhället är den nya informationsteknologin central och Castells diskuterar dess samspel med sociala, ekonomiska och
kulturella aspekter i olika typer av samhällen. Han skriver att:
By network society, we refer to the social structure that results from the interaction between
social organization, social change, and a technological paradigm constituted around digital
information and communication technologies.
manuel castells, 2004:xvii.

Castells uppmärksammar bland annat hur den nya typ av, i stort sett konstant, kommunikation som framför allt internet medfört, ligger bortom nationell kontroll och flödar fritt över
de flesta typer av gränser.
Därmed har den också kommit att utgöra en ny typ av arena för mänskligt samspel, inte
minst när det gäller relationer och sexualitet. Rapporten Kärlek och sex på Internet
(Månsson et al, 2003) inleds med konstaterandet att ”Internet håller på att i djupaste
mening förändra sociala kommunikationsmönster och mellanmänskliga relationer i det
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senmoderna samhället”. och författarna fortsätter med att konstatera att just sexualiteten är
ett av de områden som dramatiskt tycks påverkas av internet.
I den allmänna debatten figurerar internet ofta i diskussioner som handlar om pornografi och andra sätt att kommersiellt utnyttja dess möjligheter. Men internet är också en
arena för kontaktmöjligheter utan kommersiella förtecken. På internet finns en mängd
olika typer av frågelådor dit man kan vända sig med sexuellt relaterade frågor. Det finns
kontaktförmedlingar och chatsidor som vänder sig till såväl breda som mer avgränsade
grupper. Forskningen om internet och dess inverkan på sexualitet och sexuella relationer är
än så länge mycket begränsad, men det finns forskare som talar om internet som en faktor i
en ny ”sexuell revolution” (Månsson et al, 2003:3).

Kön och sexualitet
Konstruktion av kön
Synen på könen, på kvinnor och män, har varierat under olika tidsepoker. Historikern
Thomas Laqueur har i sin bok Om könens uppkomst (1994), intresserat sig för området och
skriver bland annat om hur könen under tidigare sekler uppfattades som i princip likadana.
”Någon gång på 1700-talet uppfanns könet som vi känner det” skriver Laqueur (ibid:173)
och fortsätter med att beskriva hur vetenskapen successivt byggde ut kategorierna ”manligt”
och ”kvinnligt” till ”motsatta och ojämförbara biologiska kön” (ibid:178).
Att definieras som kvinna eller som man innebär att definieras enligt de mallar som
uppfattas vara utmärkande för respektive kön. Varje sådan definition eller kategorisering
innebär därmed samtidigt en disciplinering och begränsning av möjligheter. Att definieras
utifrån föreställningar om vad som, utifrån könstillhörighet, bör karakterisera en person,
innebär samtidigt att uteslutas från vissa möjligheter och vissa aktiviteter. Både för kvinnor
och för män.
I en formulering från 1949 säger den franska filosofen Simone de Beauvoir ”Man föds
inte till kvinna, man blir det” (1949/2002:325). Denna sentens, som senare blivit klassisk,
uttrycker ett grundläggande antagande om att kön är något som kontinuerligt konstrueras i
det mänskliga samspelet. Denna syn, den konstruktivistiska, dominerar i dag i framför allt
den samhällsvetenskapliga forskningen.
Hur närvarande är då konstruktivistiska diskussioner och utgångspunkter i våra
vardagsliv? Vid en ytlig betraktelse är de inte särskilt närvarande i samtal om kön. Ofta
möter vi, i samtal med andra och i filmer, tidningar och TV-reportage, en bild av kvinnor
och män som vilar tungt i ett essentialistiskt15 perspektiv. Dagligen möter vi ”stereotypa

15

Essens – av lat. Essen’tia = väsen; väsentliga beståndsdelar. Essentialism är ett synsätt som
innebär att någon eller någonting har givna, inneboende egenskaper (exempelvis av manlighet
respektive kvinnlighet).
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bilder av vad det är att vara kvinna respektive man, av polariserade uppfattningar, där
könen konstrueras som varandras motsatser – och som för oss känns helt verkliga.”
(Strandell, 2000:118)
Vid närmare betraktande har dock olika konstruktivistiska perspektiv och möjligheter
blivit allt vanligare i det offentliga samtalet. Filmen Allt om min mamma av den spanske
regissören Pedro Almodóvar är ett exempel på hur könskonstruktivism befinner sig i
centrum för en kulturell gestaltning. Mer vardagliga exempel finns i diskussionen om jämställdhet, där kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter i dag betonas i de flesta
sammanhang. En diskussion som distanserar sig från ett tidigare, mer essentialistiskt
grundat, perspektiv, där kvinnor och män automatiskt uppfattades som lämpade för olika
uppgifter huvudsakligen utifrån vilket kön de tillhörde.
I diskussionen om ungdomar och sexualitet kommer vi att se hur könen i vissa frågor
närmat sig varandra under 1900-talet. Ett exempel är ”ålder för första samlag”. Under första
delen av 1900-talet var unga kvinnor i genomsnitt 1–2 år äldre än unga män vid samlagsdebuten. I slutet av 1900-talet är de i genomsnitt några månader yngre än pojkarna. Denna
förändring skulle knappast ha skett om de skillnader som var aktuella i mitten av förra seklet
hade varit biologiskt grundade och inte socialt konstruerade.
Samtidigt ger könens olika förutsättningar och positioner genomslag i ett stort antal av
de studier som diskuteras i den här översiktsrapporten. I stort sett alla forskare presenterar
sina resultat utifrån en könsuppdelning och det är också tydligt att könet i en rad sammanhang har avgörande betydelse för villkor och erfarenheter av sexualitet.

Respektabilitet
En grundläggande skillnad handlar om respektabilitet. Det är viktigt för såväl kvinnor som
män att bli respekterade, men i kvinnors fall är respektabiliteten kopplad till sexualiteten
på ett sätt som den inte är för män (Skeggs, 1999).
Idén om respektabilitet har rötter i olika tankesystem och därmed sammanhängande
sätt att kontrollera kvinnlig sexualitet. Dels har den rötter i den kärleksideologi som innebär att sexualiteten ses som individens ensak, men ändå, för att passera som ”godkänd”,
ska hållas inom det etablerade kärleksförhållandets ramar. Detta synsätt har i tidigare
forskning visat sig vara starkt förankrat hos ungdomar i Sverige. Dels har respektabiliteten
rötter i traditionella samhällssystem, där sexualiteten sanktioneras av äktenskapet och där
sexualiteten är en angelägenhet, inte bara för den enskilda individen utan också för hennes
eller hans familj (Forsberg, 2005:43 ff).
Normerna som reglerar respektabiliteten i dessa två olika sammanhang, ser också olika
ut. I det senare fallet är de tydligt uttalade och uppfattas som starkt tvingande. I det förra
fallet är de mer diffusa och tvånget inte lika explicit. Oavsett vilka rötter respektabiliteten
har, bottnar den i bägge fallen i en ambition att kontrollera kvinnors sexualitet (ibid).
Denna kontroll är avgörande i tankefiguren ”horan och madonnan”, där ”hora” fungerar
som beteckning för en flicka eller kvinna som inte kontrollerar och håller sin sexualitet
inom de ramar som krävs för att hon ska bli betraktad som respektabel i det givna samman-
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hanget. I avhandlingen Kön och känsla (2003) diskuterar etnologen Maria Bäckman kring
hur bilden av den lösaktiga tjejen konstrueras av åtminstone två olika element:
Den tabuerade lössläpptheten kan inte enbart knytas till en kärleksdiskurs, utan måste
också länkas till starka föreställningar om kontroll, självkontroll och attityd.
maria bäckman, 2003:107.

Konstruktion av sexualitet
Det är intressant att lägga ett konstruktivistiskt perspektiv, inte bara på kön, utan även på
sexualitet. Sexuella handlingar har naturligtvis alltid funnits, men begreppet sexualitet
uppstår först under 1800-talet. Det uppstår som ett resultat av den strävan att avgränsa och
klassificera olika fenomen, som finns i tidens vetenskap.
I samtal om sexualitet finns en ständigt närvarande diskussion om dess väsen. I inledningen till boken Seklernas sex (1997) diskuterar idéhistorikerna Åsa Bergenheim och
Lena Lennerhed olika sätt att betrakta sexualitet. De beskriver å ena sidan en riktning som
ser sexualiteten som någonting biologiskt givet, ”en instinktiv kraft vars karaktär är
inbyggd i det mänskliga djurets biologi”. Senare forskning, menar de, har dock visat att
”sexualiteten formas av sociala och kulturella krafter (…) Sexualiteten är inte en gång för
alla given, utan en produkt av förhandling, kamp och mänsklig aktivitet” (ibid:8 och 13).
Filosofen och teoretikern Michel Foucaults Sexualitetens historia (1976/2002), är ett av
de mest centrala verk som diskuterar sexualitet utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv.
Foucault menar att det finns en allmänt accepterad och omhuldad tes som säger att människan i det västerländska samhället, sedan ett antal sekler, lever i en situation där den rena
och fria sexualiteten är förtryckt. Foucault ifrågasätter denna tes och menar att vi under de
senaste århundradena i stället talat alltmer om ”könet” – på alltfler sätt och utifrån alltfler
utgångspunkter. Han tar till en början avstamp bland annat i bikten inom den katolska
kyrkan och uppmärksammar hur instruktionerna för biktfäder förändras under 1600-talet.
Enligt de nya instruktionerna får könet ”bara nämnas med försiktighet”, medan ”dess verkningar bör följas ända in i de finaste förgreningarna” (ibid:45). ”Vad som är utmärkande för
de moderna samhällena är inte att de har dömt könet att stanna i skuggan, det är att de ägnar
sig åt att ständigt tala om det, samtidigt som de framhäver det som hemligheten” (ibid:58).
Foucault diskuterar vidare kring utvecklingen i västerlandet av en ”Scientia sexualis”
och hur en rad olika vetenskaper börjar ägna sig åt frågor som har med kön att göra.
Uppkomsten av begreppet sexualitet måste ses som en del av detta ”förvetenskapligande”
av de sexuella relationerna. En annan är ”perversiteternas införande”. Foucault menar att
alla lagsamlingar som fram till slutet av 1700-talet styrt det sexuella beteendet, var inriktade
på äktenskapliga förhållanden. Under 1800-talet börjar man alltmer diskutera ”avvikande”
sexuella händelser och också i ökande utsträckning hänföra dem till individer. Där det tidigare
”bara” funnits exempelvis homosexuella handlingar börjar man nu i stället tala om homosexuella individer. ”Sodomiten var en återfallssyndare, den homosexuelle är nu en art”
(ibid:65).
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Vidare för Foucault en diskussion om den borgerliga klassen som det främsta föremålet
för den ”förtryckta sexualiteten” och om hur omsorgen om sexualiteten blir en del av flera
olika strategier ”för att maximera livet”. Strategier som handlade ”om kroppen, vigören,
livslängden, avkomman i de ”härskande” klasserna” (ibid:128). Foucault ställer frågan om
varför det inte är ”arbetaren” som blir det tydligaste föremålet för de förädlande restriktioner
som utvecklas för och kring sexualiteten. Det skulle ju utifrån ett nyttoperspektiv, där all
kraft bör inriktas på produktionen, vara logiskt. I stället är det i uppkomsten och i definitionen
av en borgarklass, som sexuell ”renhet” blir viktig. Foucault tolkar detta som ett behov hos
den framväxande borgerligheten att definiera och särskilja sig själv som något speciellt.
”Man måste mera se det som en klass stadfästelse av sig själv än som förslavandet av en
annan: ett försvar, ett skydd, ett befästande, ett förhärligande” (ibid:128).

Det mångkulturella Sverige
Sverige är, i början av 2000-talet, ett land där en förhållandevis stor del av befolkningen
har utländsk bakgrund. Offentlig statistik säger att 1999 var 11 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land och att 2015 kommer 27 procent av Sveriges befolkning, mellan
18 och 64 år att ha utländsk bakgrund (Alla lika olika, 2000; Från befolkningsbrist till åldrande befolkning, 1999). En stor andel av dessa människor har nordisk bakgrund och
Sverige har fortsatt en stor invandring från de övriga nordiska länderna. I jämförelse med
tidigare perioder har immigrationen till Sverige dock förändrats under senare delen av
1900-talet (Gustafsson, 2002; Sernhede, 2002). På kort tid har människor från fler olika
delar av världen, och i större omfattning än tidigare, immigrerat.
Begreppen mångkulturell och mångkulturalism(-er) är föremål för debatt och för olika
försök till definition. En av dem som utvecklat och fördjupat diskussionen om det mångkulturella samhället och mångkulturalism är den västindisk-brittiske kulturteoretikern
Stuart Hall. Hall menar att termen mångkulturell snarast är deskriptiv och syftar till att
beskriva den sociala karaktären hos ett samhälle där människor med ursprung i olika kulturella sammanhang lever tillsammans. Begreppet mångkulturalism, däremot, handlar om
de strategier, politiska och administrativa, som samhället använder sig av för att möta situationer som uppstår till följd av det mångkulturella samhällets komplexitet. Hall betonar
att båda begreppen, förutom att de är ömsesidigt sammanflätade med varandra och svåra
att definiera separat, också finns i många olika versioner. Det finns många samhällen som
är mångkulturella, men epitetet mångkulturell står för olika saker i olika samhällen. Likaså
finns det inte en hållning som kan göra anspråk på epitetet mångkulturalism, utan begreppet
kan stå för en rad olika förhållningssätt (Hall, 2000; Mörck, 2002).
I Sverige har begreppet ”mångkulturell” diskuterats av bland andra sociologen Håkan
Thörn. Thörn menar att ordet i sig kan ge intryck av en situation där en mängd olika, från
varandra avgränsade, kulturer existerar jämsides varandra, ”medan aktuell kulturforskning i stället visar på hur kulturer ständigt interagerar och förändras” (2002:99ff).
Här används ordet mångkulturell deskriptivt. Ett mångkulturellt samhälle är alltså ett
samhälle där människor med olika kulturella, nationella och etniska bakgrunder lever till-
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sammans. Mer eller mindre integrerat med varandra och med mer eller mindre kontakt
med de ursprungskulturer de har sina rötter i. Dessa ursprungskulturer kan också existera
inom samma nationsgränser. Människor med gemensamma svenska (eller somaliska,
turkiska, chilenska och så vidare) släktrötter kan komma från helt olika sociokulturella
sammanhang, präglade av olika villkor avseende exempelvis urbanitet, klass, utbildning
och religion.

Studier i skärningspunkten ungdom, sexualitet och det mångkulturella samhället
Immigrationen till Sverige har alltså, sedan mitten av 1900-talet, varit relativt omfattande.
Studier som fokuserar skärningspunkten ungdom, sexualitet och mångkulturellt samhälle
har dock först under de senaste cirka 20 åren börjat uppträda i den svenska forskningen. En
omfattande studie från 1983, som tar ett stort och övergripande grepp om området ungdomar och sexualitet, är Lewin och Helmius Ungdom och sexualitet (1983). I denna text,
byggd på såväl enkäter som intervjuer, diskuteras inte ungdomar med annan bakgrund än
svensk över huvud taget.
1984 kom sociologen Sven-Axel Månssons bok Kärlek och kulturkonflikt ut (Månsson,
1984). Boken bygger på en studie där 20 män från åtta olika länder intervjuats. Månssons
studie handlar framför allt om vuxna män och deras möte med ”svensk sex- och samlevnadskultur”. Undersökningen innehåller även vissa intervjuer med yngre män och
pojkar, men har inte fokus på just ungdomssexualitet.
1991 kommer den första svenska studien, Bo Lewins Att omplantera sexualiteten, som
är direkt inriktad på att undersöka ungdomar med svensk respektive utländsk bakgrund i
relation till sexualitet (Lewin, 1991). Denna studie bygger på både enkäter och intervjuer
och handlar om synen på sexualitet hos ungdomar med latinamerikanskt respektive
svenskt ursprung, boende i Sverige.
1993 publiceras studien Ungdom, sexualitet, könsroller av Henriksson och Lundahl
(Henriksson & Lundahl, 1993). Ett av rapportens 15 kapitel handlar specifikt om invandrarungdomar och sexualitet.
Det är således i början av 1990-talet som studier om sexualitet och ungdomar också
börjar intressera sig för det faktum att många av de studerade ungdomarna har rötter i
andra länder än Sverige. Så här långt är det också tydligt att utgångspunkten för olika studier
är att undersöka mötet mellan det ”svenska” och det ”utländska”. De studier som nämnts
ovan är inriktade på processer som uppstår i möten mellan människor från olika kulturkretsar. De tar avstamp i mötet eller ”kulturkonflikten” mellan ”svensk sex- och samlevnadskultur” och människor från andra länder. En utgångspunkt som bottnar i att synen på
sexualitet är något som förändras förhållandevis långsamt och som därför också ibland ger
upphov till just kulturkonflikter eller upplevelser av ”kulturkrockar”.
De resultat de kommer fram till pekar också ut skiljelinjer mellan ett ”svenskt” synsätt
och synsätt representerade av människor med rötter i andra länder och traditioner. Såväl
Månsson och Lewin som Henriksson & Lundahl diskuterar i sina studier kulturellt betingade

ungdomar och sexualitet – en forskningsöversikt 2005

41

olikheter. Bland annat uppmärksammas de svårigheter som finns när det gäller hur
(sexuella) signaler och beteenden är avsedda att uppfattas och hur de uppfattas.
Mot slutet av 1990-talet blir det alltmer vanligt med forskning som tar avstamp i den
mångkulturella kontexten som sådan16 och alltfler ungdomsintresserade forskare intresserar
sig för det mångkulturella; för mönster och företeelser som skapas i sammanhang där
människor från flera olika kulturkretsar (även den svenska) lever tillsammans. Med detta,
delvis nya, avstamp, förändras forskningen successivt och i stället för att fokusera på
möten mellan specifika, definierade mönster, diskuterar forskarna i allt högre grad vilka
sociala företeelser som växer ur det mångkulturella sammanhanget som sådant. En sammanfattande slutsats av sådana studier är att i det mångkulturella sammanhanget skapas
nya och komplexa utgångspunkter för ungdomars formande av den egna identiteten och
för deras frigörelse- och vuxenblivandeprocesser. (Andersson, 2003; Ehn, 1991; Forsberg,
2005; Mörck, 2002; Prieur, 2002; Sernhede, 2002; Ålund, 1997).

Kön och sexualitet i det mångkulturella samhället
Resultat från undersökningar som studerar kön och sexualitet tyder på att det, i mångkulturella miljöer, utvecklas särskilda förhållningssätt, normer och mönster. Flera forskare som
studerar ungdomars sexualitet i mångkulturella sammanhang delar upp ungdomsgruppen
efter kön.
De skillnader mellan könen som begränsar framför allt flickors och kvinnors sexuella
handlingsmöjligheter är i många länder mer uttalade och styrande än i Sverige (Heaven,
1996; Mörck, 1998, 2002; Okin, 2002; WHO, 2000). Redan i de tidigaste svenska studierna,
från början av 1990-talet konstateras att synen på flickor och kvinnor utgör en särskild
brännpunkt i diskussionen om ungdomar och sexualitet i mångkulturella sammanhang
(Henriksson & Lundahl, 1993; Lewin, 1991; Månsson, 1984).
En specifik fråga är synen på oskulden. En snabb genomgång av några ofta refererade
titlar i tidigare svensk sexualitetsforskning, visar att oskuldstemat tidigare knappast
behandlats alls inom denna litteratur (Edgardh, 2001; Henriksson & Lundahl, 1993;
Lewin & Helmius, 1983; Sex i Sverige, 1998). Temat verkar helt enkelt inte ha varit aktuellt i dessa studier, inte i forskarnas initiala frågor och uppenbarligen inte heller aktualiserat av deras informanter. I sin avhandling från 1990 skriver Helmius att i Sverige har oskulden aldrig tillmätts någon större betydelse, men att den i ”ett flertal andra kulturer” har
ansetts ha ett högt värde (1990:78). De gånger som oskuldstemat berörs i svensk sexualitetsforskning, beskrivs det som något som inte finns ”här”, men väl ”där”; hos ”de andra”,

16

Tidsangivelsen är ungefärlig och avser framför allt forskning som rör skärningspunkten mellan
sexualitet, ungdom och mångkulturellt samhälle. I exempelvis etnologisk litteratur har man
tidigare satt fokus på den mångkulturella kontexten som sådan.
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i andra länder och andra kulturer. Det har uppfattats som något som inte riktigt berör ”oss”
och har därför inte diskuterats, annat än i termer av något annorlunda.17
I den forskning från slutet av 1990-talet och framåt, som tar avstamp i det mångkulturella Sverige, börjar diskussioner om oskulden och dess betydelse för flickor förekomma
och på 2000-talet diskuteras oskuldens starka position hos flickor och unga kvinnor,
huvudsakligen med utländsk bakgrund, i flera doktorsavhandlingar (Andersson, 2003;
Eldén, 2003; Forsberg, 2005).
Oskulden fungerar som en markör för respektabilitet och är en del i ett större komplex
av traditionella föreställningar om kvinnlig sexualitet. Etnologen Åsa Andersson har i
avhandlingen Inte samma lika (2003), intervjuat högstadieflickor i en ”multietnisk stadsdel” i Göteborg. Majoriteten av de flickor hon intervjuat har utländsk bakgrund.
Andersson lyfter fram deras berättelser om vardagsliv så som det konstrueras utifrån deras
positioner som flickor i en multietnisk stadsdel med ”låg status”. Flickornas berättelser
knyts till kön och sexualitet och Andersson diskuterar kring hur kulturella krafter samspelar
med olika typer av begränsningar av deras rörelsefrihet. Deras liv begränsas exempelvis av
familjens och faderns anseende, oskuldskrav och av användandet av beteckningar som
hora och oskuld som värdemarkörer för enskilda flickor.
I avhandlingen i socialt arbete, Brunetter och Blondiner (Forsberg, 2005) påvisas hur
oskulden fungerar som en mycket stark symbolisk värdemarkör för de flickor och unga
kvinnor i mångkulturella områden som studien handlar om. Genom att vara och betona
oskuld markerar de att de är respektabla och att betrakta som ”fina flickor”. Att vara
respektabel innebär bland annat att agera på sätt som inte signalerar sexualitet eller sexuellt intresse.
Socialantropologen Fanny Ambjörnsson (2004) har i sin forskning om könssocialisation
och identitetsskapande följt, observerat och intervjuat ett 30-tal flickor på ett teoretiskt och
ett praktiskt gymnasieprogram. Avhandlingen handlar inte specifikt om ungdomar med
utländsk bakgrund, däremot spelar ungdomar med icke-svensk bakgrund en roll som skillnadsmarkör för de flickor som Ambjörnsson studerat, i deras ständiga strävan att positionera sig som normala, respektabla och ”lagom. Nästan alla flickor i hennes studie har
svensk bakgrund. Ambjörnsson noterar hur dessa använder bilder av ”horan”, ”den lesbiska”
och ”invandraren” då de själva positionerar sig som ”normala tjejer”. I förhållande till
invandrare manifesteras detta bland annat i att de har ett motstånd emot att vara ihop med
killar av utländsk härkomst, eftersom ”en invandrad pojkvän i värsta fall kommer att spegla
tjejen som en lösaktig, självföraktande person med låg status” (ibid:264). ”Invandrartjejer”, å andra sidan, får stå som symbol för den som är förtryckt och ofri, vilket i sin tur
möjliggör för de ”svenska” flickorna att se sig själva som fria, självständiga och moderna.

17

Diskussioner om oskulden och dess betydelse har dock förekommit i handböcker och texter som
tar avstamp i kulturskillnader vars syfte är att för dem som befinner sig på ”ena sidan”, förklara
hur det ser ut på ”den andra sidan”. Även inom etnologin förs diskussioner om olika kulturtraditioner.
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Ungdomar med annan bakgrund än svensk, förpassas således till ”en position av både
symboliskt och strukturellt underläge” (ibid:264).
En, av få hittills, som intresserat sig för pojkar och sexualitet i mångkulturella sammanhang är Nils Hammarén, doktorand i socialt arbete. Han har i grupp intervjuat gymnasiepojkar från mångkulturella områden och resonerar kring sina resultat i en artikel i antologin
Sexualitetens omvandlingar (red. Lalander & Johansson, 2003):
Något som återkommer i mina informanters berättelser är hur man konstruerar en maskulinitet
i skärningspunkten mellan dels kulturella influenser, dels olika mer eller mindre stabila könsideal.
ibid:121.

Hammarén menar att de unga pojkarna talar utifrån en position där det råder stor osäkerhet
om vad det innebär att vara man. De formar sina könspositioner i sammanhang som är
instabila och föränderliga och det gör dem osäkra när de själva utforma sin maskulinitet.
Slutligen har doktoranden Anna Bredström skrivit en rapport för Statens folkhälsoinstitut med titeln Rasism, kön och sexualitet (2005), där hon intervjuat såväl pojkar som
flickor med olika etniska tillhörigheter. I rapporten diskuterar hon hur identiteter formas i
och genom kontrasterande synsätt, där etnicitet är en faktor av betydelse för olika föreställningar. Hon ger som exempel hur bland annat en ”invandrarmanlighet” skapas som en
motpol till en föreställd svensk manlighet (ibid:6).

Kulturella skärningspunkter
Två delvis olika tendenser går att urskilja i en genomgång forskning i skärningspunkten
mellan ungdom, sexualitet och det mångkulturella samhället. En tendens, som framför allt
representeras av studier från början av 1990-talet, har huvudsakligen intresserat sig för
mötet mellan ”det svenska” och ”det utländska”. En annan, som blir allt vanligare från och
med slutet av 1990-talet, har snarare tagit avstamp i det mångkulturella sammanhanget
som sådant.
Denna senare forskning talar för att det skapas helt nya normer för ungdomars uppväxt
och samexistens i mångkulturella förortsområden. Även för hur de skapar sin syn på sexualitet och samlevnadsrelationer. Barnen och ungdomarna växer här upp i en miljö av
möten mellan olika människor och olika värderingar. De påverkas självklart av sina föräldrar och deras generation och är också i hög grad lojala med de värderingar som dessa
förmedlar. Något som i sin tur skapar utmaningar för dem i den skärningspunkt där de
befinner sig, mellan tillhörigheten till familjen och relationen till det omgivande samhället,
med kompisar, skola, fritidsaktiviteter och mediebudskap.
Dessa utmaningar och skärningspunkter framträder som allra tydligast när diskussionen
handlar om de unga flickorna. I flera studier framgår också tydligt att den grundläggande
skiljelinjen mellan olika ungdomar när det gäller sexualitet och sexuella möjligheter går
mellan könen – snarare än mellan ungdomar med svensk eller utländsk bakgrund (se
exempelvis Forsberg, 2005; Lööf, 1999).
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Flera forskare, såväl i den tidigare som i den senare forskningen, uppmärksammar hur
flickornas och kvinnornas position och rörelseutrymme utgör särskilda konfliktområden,
där olika synsätt på sexualitet och på individens självbestämmande står i fokus. En konsekvens av den konfliktposition många flickor med utländsk bakgrund befinner sig i är att de
kan betraktas och fungera som symboler för den som är förtryckt och ofri.
Även pojkarna och de unga männen påverkas emellertid av den kulturella instabilitet
som finns i det senmoderna, mångkulturella samhället. Något som bland annat kommer till
uttryck i osäkerhet kring maskulinitet och vad det innebär att vara man.
Ungdomarna utvecklar sin syn på sexualitet och samlevnadsmönster i en samhällelig
skärningspunkt mellan flera olika inflytanden. En skärningspunkt som blir till ett helt eget
samhälleligt och kulturellt sammanhang. Deras liv, synsätt och kulturella tillhörighet styrs
inte av någon traditionell svensk kultur, men inte heller av den kultur som präglat deras
föräldrar. Genom de komplexa sammanhang de lever i, blir ungdomarna i stället bärare av
något helt nytt. Såväl Bredström (2005) som Forsberg (2005) uppmärksammar också hur
frågor om sexualitet är intimt sammanvävda med ungdomarnas identitetsarbete. Vidare att
etnicitet är en faktor i denna process, men också att processen går långt utanför enkla, förgivettagna etniska tillhörigheter och att ”nya etniciteter” skapas i det sociala samspelet i
det mångkulturella sammanhanget.

Hedersetik och hedersrelaterat våld
Diskussionen om hedersrelaterat våld har under senare år kommit att illustrera en brytpunkt mellan olika sätt att se på människors utrymme att agera i fråga om sexualitet och
relationer. En diskussion som bottnar i ett antal uppmärksammade fall där unga kvinnor
blivit mördade av nära, manliga, släktingar som velat bevaka eller återupprätta familjens
heder, vilken dessa unga kvinnor ansetts bryta emot. Diskussionen om hedersrelaterat våld
utgör också en del av de förutsättningar som gör att flickor med utländsk bakgrund kan stå
som symboler för den som är förtryckt och ofri (se ovan).
Hedersrelaterat våld existerar därmed som en del i den fond mot vilken ungdomar i dag
formar sina föreställningar om möjligheter och handlingsutrymme för sexualitet och
kärleksrelationer. Särskilt för flickor med rötter i kulturer där hedersetik är en grundläggande aspekt av normer och värderingar. Berättelser om våld, som sanktion vid överträdelse av vissa gränser, finns med som en del i de referenssystem som de har att förhålla
sig till (Forsberg 2005).
Den norska antropologen Unni Wikan menar att hedersetik handlar om tradition snarare än
om religion (2004:80) samt att den existerar, såväl historiskt som i nutid, i många olika typer
av samhällen. Hedersetiken har tydliga könsdimensioner och medan heder är ett begrepp som
huvudsakligen förknippas med män, är ”ärbarhet” dess kvinnliga motsvarighet. Denna ärbarhet bedöms första hand utifrån kvinnans sexualitet. För att anses vara värd respekt, är det sin
sexualitet hon ska hålla under kontroll (Wikan, 2004). För att en familj ska anses vara respektabel måste också dess medlemmar agera på ett respektabelt sätt. För flickorna och de unga
kvinnorna innebär detta framför allt att agera respektabelt i sexuellt hänseende.
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En avhandling inom området är Heder på liv och död (Eldén, 2003). Sociologen Åsa
Eldén tar här upp de specifika erfarenheter, förknippade med sexualitet och kön, som
utgörs av hedersrelaterat våld och den plats detta våld, och diskussionen om det har i
Sverige. Hon bygger sina studier bland annat på intervjuer med flickor och kvinnor som
har arabisk och kurdisk bakgrund och lyfter fram begrepp som rykte och oskuld. Hon
pekar också på laddningen i dessa frågor genom att framhålla att strikta krav på ärbarhet,
oskuld och respektabilitet kan vara en fråga om liv eller död för kvinnor som omfattas av dem.
I den svenska diskussionen om hedersrelaterat våld, finns åtminstone två olika tendenser.
Den ena karaktäriseras av att den diskuterar detta våld som något icke-svenskt. Något som
hör till en annan kultur och som inträffar i Sverige på grund av att människor som immigrerat fortsätter att i Sverige agera som om de fortfarande befann sig i sitt ursprungsland.
Den andra har hellre velat diskutera våld mot kvinnor som en generell företeelse i patriarkala system.18
En tredje väg är att analysera det hedersrelaterade våldet både i relation till specifika
kulturer och till globala patriarkala äganderättsmönster i förhållande till kvinnor. Det
måste också diskuteras utifrån den plats det innehar i det svenska samhället. I Sverige har
sannolikt de flesta tidigare förknippat mäns våld mot kvinnor med partnervåld. Det
hedersrelaterade våldet kan snarare betecknas som ett generationsvåld. En våldsutövning
som ingår i en äldre generations försök att kontrollera en yngre.19 Paulina de los Reyes,
docent i ekonomisk historia, skiljer i en rapport från Integrationsverket just på dessa två
kvalitativt olika problembilder avseende våld mot kvinnor. Hon skriver: ”Den ena gäller
unga kvinnor och flickor som utsätts för hot och misshandel av föräldrar och andra familjemedlemmar. Den andra avser vuxna kvinnor som misshandlas av sin partner” (de los
Reyes, 2003:6-7).20 I de los Reyes rapport framgår också att ”Föreställningen att förövaren
är en nyanländ invandrare som inte har kommit in i det svenska samhället bekräftas inte av
enkätsvaren” (ibid:7). Det hedersrelaterade våldet existerar och utvecklas här på sätt som
är kopplade även till de villkor människor lever under i Sverige. Detta innebär att det
sannolikt också utvecklas på sätt som inte skulle ha varit aktuella i dessa familjers
ursprungssituationer. Hedersrelaterat våld har därmed rötter i den tradition som funnits
och i vissa delar fortfarande finns, i ursprungslandet, men det har också rötter i den svenska
situation som familjen lever i (Forsberg 2005).
Det är mycket oklart vilken omfattning det hedersrelaterade våldet har i Sverige. Under
åren 2002–2003 försökte länsstyrelserna undersöka förekomsten av sådant våld riktat mot
flickor och unga kvinnor. Länsstyrelserna bedömde att 1 500–2 000 personer var utsatta
och att 10–15 procent av dessa var i behov av skyddat boende.
18

Jfr Gudrun Schymans omdiskuterade ”taliban-tal”, våren 2002, då hon jämförde mäns förtryck av
kvinnor i Sverige och övriga Västeuropa med det som utövades av den tidigare talibanska regimen
i Afghanistan.
19
Notera dock att det direkta våldet ibland också utövas av jämnåriga.
20

De los Reyes kopplar inte de olika kategorierna av våld till specifika grupper av kvinnor. Hon
menar att det är viktigt att inte peka ut invandrartjejer som särskilda, samt att våld mot kvinnor
måste ses i ett maktperspektiv som tar hänsyn till såväl kön som etnicitet.
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Hedersrelaterat våld drabbar emellertid inte enbart flickor och unga kvinnor. Även pojkar
som anses bryta mot familjens heder kan drabbas. En grupp som också uppmärksammats är
ungdomar med homo- eller bisexuell preferens. RFSL i Skåne gjorde 2004 en undersökning som visade att det finns familjer i Sverige, som oavsett religion, etnisk eller kulturell
bakgrund trakasserar, hotar eller fysiskt misshandlar sina barn på grund av deras sexuella
läggning. I Skåne fann RFSL ett tjugotal personer i åldern 13 till 25 år som uppgav att de
hade hotats, kränkts, förföljts eller misshandlats när familjen inte uppskattade deras sexuella läggning (Hedersrelaterat våld mot ungdomar på grund av sexuell läggning, 2004).
Länsstyrelsernas kartläggning 2002–2003, liksom debatten i stort, har huvudsakligen
handlat om flickor och unga kvinnor och de omfattade inte hedersrelaterat våld på grund
av sexuell läggning. Vidare bestämde länsstyrelserna själva hur kartläggningen skulle
genomföras och upplägg och genomförande kom därför att skilja sig åt mellan de olika
länsstyrelserna.
Mot bakgrund av detta har nu regeringen beslutat genomföra en nationell kartläggning
för att få en klarare bild av hur vanligt det är att ungdomar utsätts för hedersrelaterat våld
och hot om våld från anhöriga. Denna nya kartläggning ska också omfatta såväl unga kvinnor
som män och redovisas uppdelad på kön. Dessutom ska omfattningen av hedersrelaterat hot
och våld som riktas mot ungdomar på grund av deras sexuella läggning undersökas
(www.socialstyrelsen.se).
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Studier om ungdom och sexualitet
2000–2005

Sex och kärlek
Ha sällskap
Före de sexuella relationerna kommer, för de allra flesta ungdomar, ett relaterande till
andra i form av förälskelse, fråga chans och bli ihop. Ett antal av studierna om ungdom och
sexualitet har också ställt frågor till deltagarna om sådana erfarenheter.
I Edgardhs studie, SAM73/90, från 1990 svarade 98 procent av flickorna och 93 procent av pojkarna att de någon gång varit förälskade. 79 procent av flickorna och 76 procent
av pojkarna hade någon gång haft sällskap. Däremot är det något fler flickor än pojkar som,
då undersökningen genomfördes, svarat att de har pågående sällskap. Detta var också
något vanligare på de praktiska gymnasielinjerna än på de teoretiska (Edgardh, Lewin, &
Nilsson, 1999:48).
Drygt tio år senare visar avhandlingen Brunetter och Blondiner (Forsberg, 2005) att i
årskurs 9 svarar 25 procent av flickorna och 19 procent av pojkarna ja på frågan om huruvida de ”är tillsammans med någon”. I gymnasiets årskurs III är det 48 procent av flickorna
och 25 procent av pojkarna som svarar på samma sätt. Flickorna har alltså sällskap i större
utsträckning än pojkarna.21 Denna könsskillnad återkommer i en artikel från 2005, där
45 procent av flickorna och 28 procent av pojkarna i årskurs III, uppger att de har stadigt
sällskap (Häggström-Nordin, Hanson, & Tydén, 2005).
En förklaring till att flickorna, i betydligt större utsträckning än pojkarna, uppger att de
”är tillsammans med någon”, kan vara att flickor generellt är tidigare fysiskt och psykiskt
mogna, men det skulle knappast ge så stora skillnader som det här är frågan om. En annan
tolkning är att flickorna, genom att tidigt etablera en parrelation, uppfyller en förväntad
kvinnoroll, en roll förknippad med ett kvinnligt ansvar för kärlek och parrelationer. Detta
är något som diskuteras bland annat i Inger Berggrens avhandling i pedagogik, Identitet,
kön och klass (2001), där hon skriver om hur unga flickor, genom att gå in i ”ett ordentligt
kärleksförhållande till en pojke eller en ung man”, försöker skydda sig mot ”attacker” från
andra pojkar eller unga män.
21

Siffrorna kan verka förvirrande. Vilka är då flickorna ihop med, om det är så få pojkar som uppger att de har sällskap? Svaret ligger sannolikt i att flickorna i hög grad har sällskap med pojkar
som är något äldre. En jämförelse mellan siffrorna för flickor i årskurs 9 och pojkar i årskurs III,
visar också att dessa siffror ligger mycket nära varandra.
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En grupp ungdomar som varit i princip osynlig i studier om ungdom och sexualitet, är
de som har någon form av intellektuellt funktionshinder. I sin avhandling i socialt arbete,
visar Lotta Löfgren-Mårtenson, hur kärlek och drömmar om flick- eller pojkvänner är
minst lika viktigt för dessa ungdomar som för andra. Den beroendeställning de har till
familj och vårdpersonal begränsar emellertid deras möjligheter att skapa egna relationer.
Framför allt sker detta genom att personal (och anhöriga) förmedlar heteronormativa
värderingar. Genom sina ambitioner att agera ansvarsfullt och skydda ungdomarna från
negativa erfarenheter, blir deras omgivning dessutom gärna kontrollerande på ett sätt som
hindrar ungdomarna från att uttrycka sexualitet och att utveckla sin personliga sexuella
identitet. Avsaknaden av privata sfärer är också en viktig orsak till ungdomarnas svårigheter
att utveckla en sexualitet på egna villkor. Deras erfarenheter begränsar sig också ofta till
exempelvis kyssar och kramar medan samlag förefaller vara relativt ovanligt (LöfgrenMårtenson, 2003).

Samlagserfarenhet
Debutåldern för samlag sjönk successivt i Sverige från sekelskiftet 1800/1900 och fram
till någon gång på 1960-talet. Av Sex i Sverige (som genomfördes 1996) framgår att svenska
kvinnor, födda under åren 1922–1930, i genomsnitt samlagsdebuterade vid 19 års ålder,
medan de jämnåriga männen i genomsnitt var 18 år gamla (Helmius, 1998a). När det gäller
män finns också en tidigare uppgift, från en studie genomförd på 1940-talet (G. Jonsson,
1951). Av denna framgår att den genomsnittliga åldern för samlagsdebut bland män födda
kring år 1900 (och 96 år gamla då Sex i Sverige genomförs) ligger omkring 19 år. De var
således cirka ett år äldre vid samlagsdebuten än de äldsta männen i Sex i Sverige (alltså
åldersgruppen 66–74 år). 1996 var genomsnittsåldern för samlagsdebut i åldersgruppen
18–24 år, 16,5 år för kvinnorna och 16,8 år för männen.
Från 1960-talet och framåt förefaller genomsnittsåldern för samlagsdebut, enligt såväl
Sex i Sverige, som andra undersökningar, ha legat på en relativt stabil nivå, mellan 16 och
17 år. Vi återkommer emellertid till en diskussion om detta senare i rapporten. Till skillnad
från tidigare debuterar nu också de unga kvinnorna något tidigare än de unga männen.
Många forskare redovisar sina resultat i termer av hur stor andel av undersökningspopulationen som samlagsdebuterat vid en viss ålder. En grov sammanfattning visar då,
även om siffrorna varierar något mellan olika undersökningar, att ungefär en tredjedel av ungdomarna har samlagsdebuterat när de går ut årskurs 9 och ungefär två tredjedelar har gjort det
i gymnasiets årskurs III (Edgardh, 2001; Lewin & Helmius, 1983; Sex i Sverige, 1998).
Under 1980-talet verkar emellertid den genomsnittliga åldern för samlagsdebut ha gått
upp något. Det har spekulerats i att detta var en konsekvens av de kampanjer med anledning av det då nyupptäckta hiv-viruset, som genomfördes vid denna tid. I backspegeln kan
man emellertid se att 1980-talet var ett decennium som utmärkte sig även i andra avseenden.
Bland annat låg alkohol- och droganvändandet hos svenska ungdomar då på en lägre nivå
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än såväl tidigare som senare.22 Det är sannolikt att flera olika faktorer samspelade i den tillfälliga höjning av debutåldern som skedde under 1980-talet. Under 1990-talet förefaller
den generella nivån återigen ligga någonstans mellan 16 och 17 år, med flickor något närmare 16 och pojkar något närmare 17 års ålder.
Frågan om genomsnittlig ålder för samlagsdebut, är ett exempel på svårigheten att göra
jämförelser mellan olika undersökningar. Medan en studie anger medelålder för samlagsdebut, använder sig en annan av medianålder och en tredje beskriver hur stor andel av
exempelvis 17-åringar som hunnit debutera. Direkta jämförelser mellan olika undersökningar är därmed ofta omöjliga att göra och i stället blir det nödvändigt att göra en mer
tolkande avvägning mellan olika resultat för att få en uppfattning om olika utvecklingstrender. I avhandlingen Mogen för sex?! diskuteras ytterligare komplikationer när det
gäller att statistiskt beräkna en genomsnittlig ålder för samlagsdebut bland svenska ungdomar
(Helmius, 1990).
När man diskuterar ålder för samlagsdebut, är det också viktigt att hålla i minnet att en
grupp människor väntar till förhållandevis hög ålder innan de samlagsdebuterar. I en
undersökning från 1998 (M. Jonsson) framgår exempelvis att 7 procent av de 25-åringar
som deltog i studien, ännu inte samlagsdebuterat. I Sex i Sverige hade 8 procent av kvinnorna och 12 procent av männen debuterat mellan 20 och 24 års ålder. I en studie som
undersöker exempelvis gymnasieelevers debutålder, kan en genomsnittsålder för samlagsdebut endast räknas fram utifrån de personer som redan debuterat. Konsekvensen av detta
blir att studier genomförda på yngre människor, om de redovisar sina resultat i termer av
genomsnittsålder, med nödvändighet redovisar för låg ålder. I sådana studier är det därför
mer relevant att redovisa resultaten i termer av hur stor andel av den undersökta gruppen
som har debuterat.

22

För fördjupning, se webbplatsen www.can.se, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
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De undersökningar som publicerats under 2000–2005, vilken bild ger då de?
Tabell 2. Andel eller genomsnittsålder för samlagsdebut i studier publicerade 2000–2005 (procent).
Studie (författare, insamlingsår, åldersgrupp, undersökningspopulation)

Resultat i procent eller ålder

Studie/publiceringsår

Insaml. år

Åldersgrupp

Antal som studien
riktades till*

Flickor

Pojkar

HBSC 2003**

2001/2002

15-åringar

1 226

31

25

Forsberg 2005

2000/2001

Årskurs 9

1 331

31

31

1999

Årskurs I
medelålder 16 år

408

45***

45

Priebe/Svedin 2004

2003/2004

Årskurs III
medelålder 18 år

5 623

70****

66****

Forsberg 2005

2000/2001

Årskurs III

1 331

68

64

Edgardh 1999

1990

Studenter 17 år

2 108

64

54

Edgardh 1999

1990

”School drop-outs”,
17 år

475

83

72

Edgardh 200223

1999

Medelålder 17

340

51

60

2002/2003

Årskurs III
medelålder 18 år

718

74

74

Häggström-Nordin et al.,
2002

Häggström-Nordin et al.,
2005
Tydén 2001

1999

Medelålder 22,9

345

17,6 år

–

Rogala & Tydén 2003

1998/1999

Medelålder 22

1 000

16 år

–

Rogala & Tydén 2004

2001

Medelålder 21,9

300

–

15,9 år

* Det antal individer undersökningen riktades till. För svarsfrekvens och bortfall, se översikt bilaga 2.
**HBSC = Health Behaviour in School-aged Children (Danielson, 2003) – se översikt, bilaga 2, för närmare
beskrivning
*** Häggström-Nordin et al. uppger att 45,4 procent av respondenterna hade samlagsdebuterat och att det inte
fanns någon signifikant skillnad mellan könen. Hon anger dock inte exakta procentsiffror för respektive kön.
**** Studien skiljer, utifrån sitt uppdrag24, i redovisningen på ungdomar som ”sålt” respektive ”inte sålt” sex.
På inrådan från forskarna redovisas här enbart siffror för de ungdomar som inte sålt sex. Detta ger de största
möjligheterna till jämförelser med andra undersökningars resultat. Generellt har ungdomar som sålt sex fler och
tidigare erfarenheter av olika typer av sexuella aktiviteter än dem som inte sålt sex. Uppgifter om de ungdomar
som sålt sex redovisas däremot i de avsnitt som särskilt handlar om sexuell exploatering, samt i vissa
sammanhang där uppgifter om dessa bedöms som intressanta.

De siffror som redovisas i tabell 2, visar övergripande resultat, uppdelade endast utifrån
kön. Här framgår att de övergripande mönster som beskrivs redan tidigare, ser ut att vara

23

24

Edgardh 2002 är samma studie som i Forsberg 2000 presenterades under namnet Blandängen.

Studien har genomförts inom ramen för ett uppdrag som handlar om sexuell exploatering av
barn och unga. Se vidare under rubriken Sexuell exploatering samt bilaga 2.
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relativt stabila även i de studier som publicerats under perioden 2000–2005. Det är fortsatt
ungefär en tredjedel av ungdomarna i årskurs 9 och ungefär två tredjedelar i årskurs III
som uppger att de samlagsdebuterat. Det är inte någon större skillnad mellan flickor och
pojkar, men i den mån det finns en skillnad innebär denna att flickorna i regel debuterar vid
något lägre ålder än pojkarna. Detta är också något som sedan början av 1980-talet generellt rapporterats i skandinaviska undersökningar om ungdom och sexualitet (Edgardh,
2002b). Om dessa övergripande siffror bryts ned på olika grupper, vilket görs i ett antal
studier, nyanseras bilden och vi får ytterligare information. Se vidare nedan, under rubriken
Bakgrundsfaktorer och ålder för samlagsdebut.
I en artikel från 2002 framgår att ungefär tre fjärdedelar av ungdomarna hade sitt andra
samlag med samma partner som de debuterat tillsammans med (Häggström-Nordin,
Hanson, & Tydén, 2002:291). Åttio procent av de unga kvinnorna och 87 procent av de
unga männen ansåg enligt denna studie att de känt sig mogna för att samlagsdebutera, när
de gjorde det.

Bakgrundsfaktorer och ålder för samlagsdebut
I rapporterna från undersökningen SAM73/90 (Edgardh, 1992) framgår en tydlig skillnad
i samlagsdebutålder för ungdomar på praktiska respektive teoretiska gymnasieprogram.
Det visar sig här att flickor på praktiska gymnasieprogram är de som i genomsnitt debuterar
först. De följs av pojkar på praktiska program och därefter av flickor på teoretiska
program. Pojkar på teoretiska gymnasieprogram är de som i genomsnitt är äldst då de samlagsdebuterar. Resultatet ligger i linje med andra undersökningar från 1900-talet
(Exempelvis Jarlbro, 1989; Zetterberg, 1969) och visar att klassbakgrund har betydelse för
hur ungdomar förhåller sig till sexualitet och för vilka erfarenheter de gör (jfr även
Ambjörnsson, 2004). Bland de studier som publicerats under perioden 2000–2005,
redovisar Häggström-Nordin samlagsdebutålder uppdelat på praktisk och teoretisk
gymnasieinriktning (2005:39). Hennes resultat ligger väl i linje med de tidigare och visar
att 65 procent av flickorna på praktiskt gymnasieprogram och 35 procent av flickorna på
teoretiskt hade samlagsdebuterat då undersökningen genomfördes. Motsvarande siffror
för pojkar var 51 procent (praktisk inriktning) respektive 40 procent (teoretisk inriktning).
I avhandlingen Brunetter och Blondiner (Forsberg, 2005), där en uppdelning mellan
ungdomar med svensk respektive utländsk bakgrund görs, framgår att det finns betydande
skillnader när det gäller ålder för samlagsdebut.25 Se tabell 3.

25

Observera att definitionen ”utländsk bakgrund” innebär att flickan eller pojken själv eller minst
en förälder är född i ett annat land än Sverige. Det kan därmed innebära allt ifrån att man själv
relativt nyligen kommit till Sverige, efter att ha tillbringat barndom och större delen av sin tonårstid i ett annat land, till att man har en förälder som kom till Sverige som spädbarn ifrån ett annat
nordiskt land.
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Tabell 3. Andelen ungdomar i åk 9 (n = 643) och åk III (n = 616) som haft samlag. Uppdelat på kön och härkomst (procent).
Årskurs 9
Flickor, svensk bakgr.

Flickor, utländsk bakgr.

Pojkar, svensk bakgr.

Pojkar, utländsk bakgr.

37

19

26

39

Flickor, svensk bakgr.

Flickor, utländsk bakgr.

Pojkar, svensk bakgr.

Pojkar, utländsk bakgr.

79

49

63

65

Årskurs III

Källa: Forsberg, 2005:154.

En uppdelning av resultaten på svensk och utländsk bakgrund visar alltså att det finns stora
skillnader mellan grupperna. I årskurs 9 är skillnaden mellan ungdomar med svensk
respektive utländsk bakgrund stor hos bägge könen. I gymnasiet är skillnaden mellan pojkar
med olika bakgrund i princip obefintlig. Mellan flickor med olika bakgrund är den däremot fortsatt stor. Den logik som ligger i att de något tidigare fysiskt mogna flickorna även
debuterar något tidigare än pojkarna, gäller uppenbarligen inte för ungdomar med
utländsk bakgrund. Därmed avviker de kraftigt från den bild som framträtt i tidigare
svensk forskning och som fortfarande framträder i de övergripande resultat som presenterats ovan (tabell 3).
Med den omfattande immigration till Sverige som skett under de senaste decennierna
finns det därför skäl att ytterligare fundera över hur den genomsnittliga åldern för samlagsdebut, särskilt för flickor, utvecklats i olika grupper. Om flickor med utländsk bakgrund
generellt debuterar vid avsevärt högre ålder än flickor med svensk bakgrund, skulle detta
kunna innebära att debutåldern hos flickor med svensk bakgrund kanske ändå sjunkit
under slutet av 1900-talet. En sådan sänkning skulle då rent statistiskt ha kunnat kompenseras av en ökande andel flickor med utländsk bakgrund, vilka generellt har en senare samlagsdebut. Detta skulle i så fall innebära att även om den genomsnittliga debutåldern varit
relativt stabil sedan 1960-talet, kan variationen mellan olika grupper ha blivit större. För
att få svar på en sådan fråga skulle nya bearbetningar av flera studier behöva göras.
Bearbetningar som också tar hänsyn till andel ungdomar med utländsk bakgrund i respektive undersökning.
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Antalet samlagspartners i livet
Enligt Sex i Sverige har antalet samlagspartners som människor i genomsnitt haft under
livet ökat tydligt mellan 1967 och 1996.
Tabell 4. Antal samlagspartners; jämförelse mellan 1967 och 1996.
Kvinnor

Män

1967

1,4

4,7

1996

4,6

7,1

Källa: Sex i Sverige: 63.

Resultatet i tabell 4 är beräknat på samtliga svarande, det vill säga människor ur alla
åldersgrupper. I praktiken innebär det att en del av de svarande, vid studiens genomförande,
ännu inte hunnit träffa alla de samlagspartners de skulle komma att ha under livet. Detta
innebär att siffrorna för ett antal av de yngre undersökningsdeltagarna sannolikt kommer
att öka. Å andra sidan ingår ett antal äldre individer i undersökningsgruppen, vilka sannolikt totalt under livet har färre partners än många ur de yngre generationerna.
Mot bakgrund av detta är det en anmärkningsvärt hög siffra som Tanja Tydén rapporterar (2001) när hon redovisar att det genomsnittliga antalet samlagspartners för de kvinnliga studenter med en medelålder på 22,9 år hon undersökt låg på 5,4. Alltså högre än 1996
års siffror för samtliga kvinnor i åldrarna upp till och med 74 år. Antal partners under det
senaste året, låg i Tydéns undersökning på 1,8. Detta innebär att i denna studie översteg
antalet partners under det senaste året siffran för antalet partners under hela livet i
Zetterbergs undersökning från 1967.
I sin studie på gymnasiets årskurs I, redovisar Häggström-Nordin (2005:39) att de
flickor på det teoretiska programmet som samlagsdebuterat i genomsnitt hade haft en samlagspartner, medan flickor på praktiskt program haft två partner. De jämnåriga pojkarna
hade i genomsnitt haft två partner, utan någon skillnad mellan teoretiskt och praktiskt
program. Trots dessa bägge studiers relativa begränsning26, indikerar de, jämfört med
resultaten från Sex i Sverige, att det totala antalet livstidspartner ökar.
Detta resultat stöds också av siffror från Herlitz undersökning Allmänheten och
hiv/aids (2004). Herlitz konstaterar bland annat att andelen ungdomar i åldersgruppen
16–17 år som inte haft någon sexualpartner under det senaste året, minskat avsevärt mellan
1989 och 2003 års undersökningar. I 1989 års studie var det ungefär hälften av flickorna
som inte haft någon sexualpartner de senaste tolv månaderna. I 2003 års studie låg motsva-

26

Avseende undersökningspopulationernas storlek och (i Tydéns fall) homogenitet (kvinnliga
studenter).
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rade andel på ungefär en tredjedel. Bland pojkarna skedde en motsvarande minskning från
60 procent 1989 till ”betydligt under hälften 2003” (Herlitz, 2004:18). Samma undersökning visar vidare att det verkar ha skett en viss ökning av personer som haft tre eller fler
sexualpartner under de senaste tolv månaderna.
Tabell 5. Andel svarande som haft tre eller fler sexualpartners de senaste tolv månaderna efter kön och ålder,
1989–2003 (procent).
1989

1994

1997

2000

2003

10

10

12

8

14

Kvinnor
16–17
18–19

13

12

16

23

17

20–24

14

16

8

16

17

25–34

3

5

6

4

6

35–44

1

1

3

3

4

16–44

5

6

6

7

8

Män
16–17

12

6

8

7

15

18–19

17

16

19

17

23

20–24

17

18

16

32

23

25–34

8

8

10

12

10

35–44

4

4

3

8

2

16–44

9

9

9

14

10

Källa: Herlitz, 2004:18.

Av tabellen framgår dels att det verkar ha skett en viss ökning av personer som haft tre eller
fler sexualpartners de senaste tolv månaderna. Denna ökning gäller framför allt de yngre
åldersgrupperna, upp till och med 24 år. I dessa åldersgrupper är också ökningen störst
bland männen, medan de totala siffrorna antyder en något större ökning bland kvinnorna.

Upplevelser av sex
Genomgången av forskning kring ungdom och sexualitet visar att det finns en övervikt av
studier som fokuserar olika typer av problem. Det finns troligen flera olika orsaker till det
men ur individens perspektiv är det sannolikt mer intressant att fundera över sexuell lust
och positiva erfarenheter av sexualitet. Helmius konstaterar i sin avhandling från 1990 att i
takt med att ungdomar skaffar sig alltfler olika typer av sexuella erfarenheter, värderar de
dem också alltmer positivt (Helmius, 1990).
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I Häggström-Nordins avhandling, femton år senare, ingår en artikel där ungdomarna
ombetts värdera sina upplevelser, dels av det första samlaget, dels av det senaste.
Tabell 6. Upplevelser av det första respektive det senaste samlaget (procent).
Mycket positiv

Ganska positiv

Varken positiv
eller negativ

Ganska negativ

Mycket negativ

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Upplevelse av det
första samlaget
Kvinnor, n = 239
Män, n = 273

19,7

30,0

33,1

39,2

23,8

19,8

15,9

7,7

7,5

3,3

Upplevelse av det
senaste samlaget
Kvinnor, n = 237
Män, n = 270

58,6

58,9

30,4

29,3

8,0

8,9

0,8

1,5

0,8

1,5

Källa: Häggström-Nordin et al., 2005:105.

En majoritet av gymnasisterna i artikeln var nöjda med sina sexuella erfarenheter men fler
unga män än unga kvinnor var nöjda med sitt första samlag. Det finns också en betydande
skillnad mellan upplevelser av det första och det senaste samlaget. Betydligt fler uppskattade det senaste samlaget och här är skillnaden mellan kvinnor och män obefintlig.
Runt 90 procent av båda könen skattar upplevelsen av det senaste samlaget som mycket
eller ganska positiv.

Oralsex
Oralsex är något som de flesta vuxna i Sverige i dag praktiserar. I Sex i Sverige konstateras
att ”en överväldigande majoritet (83–88 procent) har erfarenhet av oralsex” (Sex i Sverige,
1998:89).
Siffror från studien SAM73/90 som genomfördes 1990 visar att drygt 40 procent av de
17-åriga pojkarna på gymnasiet då hade erfarenhet av oralsex i någon form. Motsvarande
siffror för flickorna låg mellan 51 procent (hade gett oralsex) och 60 procent (hade fått
oralsex) (Edgardh et al. 1999).27

27

Att skilja mellan att ha gett eller fått oralsex är vanligt i olika undersökningar. Att ge innebär då
att vara den som med munnen stimulerar någon annan sexuellt, medan att få betyder att man blir
stimulerad av någon annan.
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Enligt Priebe och Svedin som också studerat ungdomar i årskurs III, har cirka 67 procent av ungdomarna erfarenhet av oralsex28.
Hammarén gör ingen uppdelning mellan att ge eller att få oralsex men konstaterar att av
eleverna i årskurs 9, är det 29 procent av flickorna och 31 procent av pojkarna som har haft
oralsex. I gymnasiet är motsvarande siffror 59 procent respektive 64 procent (Hammarén
& Johansson, 2002).
I en studie, som bygger på siffror från läsåret 02/03, hade drygt 65 procent av flickorna
i gymnasiets årskurs III såväl gett som fått oralsex. Av pojkarna hade 60 procent själva fått
och en något lägre andel, 48 procent, gett oralsex (Häggström-Nordin et al., 2005).
Rogala och Tydén, som studerat unga kvinnliga besökare på RFSU-klinik i Stockholm,
konstaterar att ungefär 95 procent hade erfarenhet av oralsex (2003).
En undersökning av kvinnliga universitetsstuderande visar att 86 procent varit med om
oralsex (Tydén, Olsson, & Häggström-Nordin, 2001).
Sammantaget visar de tillgängliga siffrorna kring oralsex att detta är vanligt. En jämförelse mellan 1990 års studie SAM73/90 och senare undersökningar av gymnasieungdomar visar att det är något fler i de senare studierna som har denna erfarenhet och det kan
tyda på att oralsex ökat. Det kan också betyda att de som prövar oralsex gör det vid något
lägre ålder än tidigare. Man bör dock hålla i minnet att SAM73/90 riktade sig till 17-åringar,
medan de senare studierna vänt sig till elever i årskurs III på gymnasiet, och generellt har
en genomsnittsålder på cirka 18 år, alltså cirka ett år äldre än i SAM73/90.
Sammantaget kan man emellertid, utifrån de senast genomförda studierna, konstatera
att mellan 59 och 70 procent av ungdomarna i senare delen av gymnasiet har erfarenhet av
oralsex i någon form.

Analsex
Medan oralsex är något som en majoritet av den sexuellt aktiva befolkningen har erfarenhet
av, är det betydligt färre som har erfarenhet av analsex. Förekomsten av analsex, en förmodad ökning samt spridning till yngre åldersgrupper, var livligt omdebatterade frågor då
Statens folkhälsoinstitut gav ut 2000 års översiktsrapport. Därefter har denna diskussion
delvis ersatts av andra och få forskare i senare publicerade studier redovisar i vilken
utsträckning analsex förekommer bland dem de undersökt. Huvuddelen av de uppgifter
som finns härstammar från studier gjorda under 1990-talet. För att ge en bild av de resultat
som finns, upprepar vi därför här den tabell som presenterades redan i 2000 års rapport
samtidigt som den kompletterats med resultat från ett antal studier som genomförts senare.

28

Här har gruppen som ”sålt sex”, i vilken siffrorna ligger något högre, alltså uteslutits. De exakta
siffrorna är att 66 procent av flickorna och 67 procent av pojkarna som ”inte sålt sex”, uppger
erfarenhet av oralsex.
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Tabell 7. Rapporterad erfarenhet av analsamlag i olika studier (procent).
Studie (författare, insamlingsår, åldersgrupp, undersökningspopulation)
Studie/publiceringsår

Haft analsex %

Insamlingsår

Åldersgrupp

Antal som *
studien
riktades till

Flickor/
unga kvinnor

Pojkar/
unga män

Hammarén & Johansson

2002

Årskurs 9

674

4

8

Edgardh 1999

1990

Gymnasieelever 17 år

2 108

11

8

Edgardh 2002**

1999

Medianålder 17 år

340

10

10

2003/2004

Årskurs III
medelålder 18 år

5 623

21

17***

2002

Årskurs III

650

15

15

2002/2003

Årskurs III
medelålder 18 år

718

14,8

16,8

1996

18–24

412

27

19

31,4
48,8
51,0

–
–
–

Svedin & Priebe 2004
Hammarén & Johansson
Häggström-Nordin
et al. 2005
Sex i Sverige
Rogala & Tydén 2003****
(kvinnliga besökare på
RFSU-klinik i Sthlm)
Rogala & Tydén 2004
(manliga besökare på
RFSU-klinik i Sthlm)
Tydén 2001*****
(kvinnl. univ. studenter)

1998/1999

1000
14–19 år
20–23 år
24 år

2001

Medelålder 21,9

300

–

57,1

1999

Medelålder 22,9

345

27,3

–

* Siffran anger det antal personer studien riktades till. För bortfall, se bilaga 2.
** Studien är densamma som i Forsberg 2000 refereras med titeln Blandängen.
*** Studien skiljer i sin redovisning mellan ungdomar som sålt respektive inte sålt sex. En sammanräkning
resulterar i att mellan 17 och 18 procent av alla pojkar i undersökningen haft analsex. De som sålt sex är få och
siffrorna för ungdomar som haft heterosexuell analsex och som ”inte sålt sex” är 21 procent för flickorna och
17 procent för pojkarna. Se vidare under rubrik sexuell exploatering samt i bilaga 2.
**** Studien är densamma som i Forsberg 2000 refereras under rubriken ”Unga kvinnors sexualvanor”.
***** Studien är densamma som i Forsberg 2000 refereras under rubriken ”Kvinnliga studenter och sex”.

Det faktum att olika studiers resultat ofta är svåra att jämföra blir kanske extra tydligt i en
fråga som analsex, vilket endast en begränsad del av befolkningen har erfarenhet av. De i
tabell 7 återgivna resultaten varierar mellan 8 procent (pojkar i SAM73/90-studien,
Edgardh et al. 1999) och 57,1 procent (unga män i Rogalas & Tydéns studie från 2004).
Studierna är också genomförda på delvis olika sätt. Hur kan vi då tolka de resultat som de
olika undersökningarna ger oss? Ett sätt att göra detta är att jämföra siffror från de studier
som har vänt sig till undersökningspopulationer som liknar varandra, och genomförts på
sätt, som gör att de kan antas vara någorlunda representativa för större grupper. 29 I tabell 7
29

Observera att vi här inte avser vetenskaplig statistisk representativitet. Sådan kan enbart
diskuteras utifrån varje enskild studie och dess metodologiska genomförande.
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finns fem studier som undersökt ungdomar i senare delen av gymnasieskolan. Om vi bryter
ut dessa och presenterar dem separat, får vi den här tabellen:
Tabell 8. Gymnasieungdomars erfarenheter av analsex enligt fem svenska studier (procent).
Studie (författare, insamlingsår, åldersgrupp, undersökningspopulation)
Studie/publ. år

Resultat (%)

Insaml. år

Åldersgrupp

Antal som studien
riktades till*

Flickor och
unga kvinnor

Pojkar och
unga män

Edgardh et al 1999
(gymnasieelever)

1990

Gymnasieelever 17 år

2 108

11

8

Edgardh 2002
(gymnasister i Sthlmförort)

1999

Medianålder 17 år

340

10

10

2003/2004

Årskurs III
medelålder 18 år

5 623

21

17

2002

Årskurs III

650

15

15

2002/2003

Årskurs III
medelålder 18 år

718

14,8

16,8

Svedin & Priebe 2004
Hammarén & Johansson
(gymnasieelever)
Häggström-Nordin
et al. 2005 (gymnasieelever)

* Siffran anger det antal personer studien riktades till. För bortfall, se bilaga 2.

Mellan de fem studier som finns med i tabell 8 är variationen betydligt mindre och möjligen
går det också att se en tendens till förändring. I 1990 års undersökning var det 11 respektive
8 procent av ungdomarna som någon gång prövat analsex. Med undantag för Edgardhs
undersökning 1999, ligger siffrorna i de senare studierna mellan 5 och 13 procentenheter
högre. Om vi jämför de två mest omfattande studierna i tabellen, Edgardhs från 1990 och
Priebe/Svedins från 2003/04, ligger andelen som prövat analsex nästan exakt tio procentenheter högre i den senare undersökningen.

Upplevelser av oral- och analsex
Några forskare har under senare år undersökt hur de ungdomar som har erfarenhet av oralrespektive analsex upplevt detta. Trots att dessa sexuella uttryckssätt är olika till sin karaktär och, framför allt, olika vanliga, behandlas de ofta gemensamt i rapporter och jämförs
ibland också med varandra. Därför diskuteras de även här samlat. I tabell 9 presenteras
resultat från en artikel där ungdomar ombetts skatta sina upplevelser av att ge respektive få
oralsex, samt av analsex.
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Tabell 9. Upplevelser av oral- och analsex (procent).
Mycket
positiv

Ganska
positiv

Varken positiv
eller negativ

Ganska
negativ

Mycket
negativ

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Upplevelse av
senaste gången
du gav oralsex?*
Kvinnor, n = 213
Män, n = 183

44,1

56,8

34,3

27,9

18,3

14,8

1,9

0,5

1,4

0,0

Upplevelse av
senaste gången
du fick oralsex?
Kvinnor, n = 221
Män, n = 183

70,4

77,8

23,5

19,9

3,8

2,3

1,4

0,0

0,9

0,0

Upplevelse av
senaste gången
du hade analt samlag?
Kvinnor, n = 221
Män, n = 183

7,8

34,6

19,6

34,6

19,6

25,0

21,6

5,8

31,4

0,0

Källa: Häggström-Nordin et al., 2005:105.
* Häggström-Nordin et al. skriver på engelska. Översättning här: M Forsberg.

Av tabellen kan vi utläsa att såväl de kvinnliga som de manliga gymnasieeleverna generellt
verkar vara positiva till oralsex, särskilt till att ”få” oralsex. När det gäller oralsex är det
försvinnande få ungdomar, av bägge könen, som väljer något av de två negativa svarsalternativen (de 1,4 procent som valt alternativet ”mycket negativ” under den första frågan,
motsvarar här tre personer).
Till skillnad från den konsensus som verkar råda kring att oralsex är något huvudsakligen positivt, finns det en påtaglig diskrepans mellan könen när det gäller upplevelser av
analsex. Av tabellen framgår att de unga männen i tydligt högre grad än de unga kvinnorna
är nöjda med sina erfarenheter av analsex.
Tydén och Rogala har i tre olika studier, i samband med att de frågat efter erfarenhet av
oralsex och analsex, också ställt frågor om huruvida de svarande kan tänka sig att göra det
igen. Deras resultat presenteras i tabell 10–12.
Tabell 10. Erfarenhet, hos kvinnliga studenter, av att ha haft analsex och av att ha gett oralsex (procent).
Ja

Mer än en gån g *

Öppen för att göra det igen ? *

Gett oralsex

86

95

96

Haft analsex

27

51

33

Källa: Tydén et al., 2001.
* procentsatserna beräknade endast på dem som haft oral- respektive analsex.
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Tabell 11. Erfarenhet, hos unga kvinnor på RFSU-klinik, av att ha haft analsex och av att ha gett oralsex (procent).
Ja

Mer än en gång*

Öppen för att göra det igen ? *

Gett oralsex

94,4

98,0

98,0

Haft analsex

47,3

65,9

56,1

* procentsatserna beräknade endast på dem som haft oral- respektive analsex.
Källa: Rogala & Tydén, 2003:41.

Tabell 12. Erfarenhet hos unga män på RFSU-klinik, av att ha haft analsex och av att ha gett respektive fått oralsex.
Procent.
Ja

Mer än en gång*

Öppen för att göra det igen ? *

Gett oralsex

90,6

98,2

98,9

Fått oralsex

96,3

–

–

Haft analsex

57,1

70,2

84,2

* procentsatserna beräknade endast på dem som haft oral- respektive analsex.
Källa: Rogala & Tydén, 2004:592.

Resultaten i tabell 10–12 visar att oralsex är något som i stort sett alla som prövat det är
positiva till att upprepa. När det gäller analsex, däremot, förstärks intrycket av att det finns
en tydlig skillnad mellan könen när det gäller hur man upplever detta. Trettiotre procent av
de kvinnliga universitetsstuderande kvinnorna och 56 procent av de kvinnliga besökarna
på RFSU-klinik som prövat analsex, är beredda att göra det igen. Detta är betydligt lägre
andelar än för de unga männen, av vilka 84,2 procent kan tänka sig att ha analsex igen.
De unga kvinnornas positiva erfarenheter av oralsex och negativa erfarenheter av analsex, åskådliggörs också av Rogala och Tydén i ett stapeldiagram där kvinnorna graderat
sina upplevelser längs en 7-gradig skala.
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Figur 1. Självskattad erfarenhet från 1 = mycket negativ till 7 = mycket positiv av att ”ha gett” oralsex (fyllda staplar)
och ha haft analsex (ofyllda staplar).
Procent
25
20
15
10
5
0

1

2

3

4

5

6

7

Källa: Rogala & Tydén, 2003:41.

Av figur 1 framgår att de unga kvinnorna generellt skattar sina erfarenheter av oralsex
mycket högt medan de är mer negativa till analsex. Detta skapar ett diagram som är i princip
spegelvänt och på så sätt mycket illustrativt. Det är dock värt att notera att det även finns
individer som anger att de skattar analsex mycket högt, liksom det finns individer som
skattar oralsex mycket negativt. En relativt stor andel placerar sig också i de tre mittenalternativen.

Gruppsex
Sex med mer än en person vid samma tillfälle, gruppsex, är en form av sexuell praktik.
Ibland ges den uppmärksamhet i olika massmedia och den förekommer också ofta i pornografin. Hur ser unga människor i Sverige i dag på gruppsex? I vilken utsträckning kan de
tänka sig att praktisera det? I avhandlingen Brunetter och Blondiner (Forsberg, 2005) har
ungdomarna svarat på frågan om huruvida de kan tänka sig att ha gruppsex.
Tabell 13. Svar på frågan ”Kan du tänka dig att pröva att ha gruppsex?”. Samtliga ungdomar, n = 1 281. Uppdelat på
ålder och kön (procent).
Årskurs 9

Årskurs III

Flickor n = 316

Pojkar n = 335

Flickor n = 346

Pojkar n = 284

Kan tänka mig att pröva detta/
pröva detta igen

18,4

48,4

24,0

62,3

Kan inte tänka mig detta själv
men andra får gärna ha det

61,4

36,1

66,5

28,2

Kan inte acceptera detta
för någon

20,3

15,5

9,5

9,5

Källa: Forsberg, 2005:139.
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Av tabell 13 framgår att i frågan om gruppsex är det 20,3 procent av flickorna och 15,5 procent av pojkarna på högstadiet som uppger att de inte kan acceptera detta för någon. På
gymnasiet väljer 9,5 procent av såväl flickor som pojkar detta alternativ. På högstadiet är
det 18,4 procent av flickorna och 48,4 procent av pojkarna som kan tänka sig att pröva eller
pröva igen. På gymnasiet är motsvarande siffror 24,0 procent och 62,3 procent. Det är således
få ungdomar, särskilt på gymnasiet, som helt tar avstånd från tanken på gruppsex.
Majoriteten ungdomar intar en mer accepterande hållning. Trots det finns det stora skillnader
mellan könen och pojkarna kan i betydligt större utsträckning än flickorna själva tänka sig
att pröva eller pröva igen.
Från att fantisera om det, eller att i en enkät svara att man skulle kunna tänka sig att
pröva gruppsex, kan det vara ett stort steg till att faktiskt iscensätta det. I vilken utsträckning har då ungdomar haft sex med flera personer samtidigt? Hittills har frågor om detta
funnits med i fyra svenska studier (Edgardh, 2002b; Forsberg, 2005; Häggström-Nordin et
al., 2005; Sex i Sverige, 1998). I dessa studier är frågorna också ställda med mycket likartade formuleringar, vilket, för ovanlighetens skull, ger en möjlighet att göra i princip
direkta jämförelser mellan de resultat som finns.
Tabell 14. Andel deltagare i olika studier som svarar ja på frågan om huruvida de haft sex med mer än en person vid
samma tillfälle/gruppsex.
Studie (författare, insamlingsår, åldersgrupp, undersökningspopulation). Resultat i procent
Studie/publiceringsår

Insaml. år

Åldersgrupp

Antal som studien
riktades till*

1996

18–74

4 781

4**

9***

Forsberg 2005

2000/2001

Årskurs 9

674

2

6

Forsberg 2005

2000/2001

Årskurs III

650

2

11

Edgardh 2002

1999

Medelålder 17

340

5,5

15,3

2002/2003

Årskurs III
medelålder 18 år

718

6,6

11,2

Sex i Sverige 1998

Häggström-Nordin
et al. 2005****

Flickor/
unga kvinnor

Pojkar/
unga män

* Observera att siffrorna här anger hur många undersökningen riktat sig till. För bortfall etc., se under resp.
studie, bilaga 2.
** Observera att siffrorna från Sex i Sverige avser alla åldersgrupper 18–74 år och inte enbart unga kvinnor/män.
*** Edgardh 2002 är samma studie som i Forsberg 2000 presenteras under namnet Blandängen.
**** Siffrorna beräknade enbart på dem som angett att de haft samlag.

Vilka slutsatser är då möjliga att dra av de resultat som återges i tabell 14? Resultaten kan
diskuteras utifrån flera olika perspektiv. Till att börja med kan vi konstatera att en överväldigande majoritet, minst cirka 85 procent inte har varit med om någonting som de själva
definierar som gruppsex. I den studie, Edgardh 2002, som rapporterar högst andel i någon
grupp är det 15,3 procent av pojkarna som uppger att de någon gång haft gruppsex.
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När det gäller dem som uppgett att de har haft sex med mer än en person vid samma tillfälle, framträder en tydlig könsskillnad. I samtliga studier uppger en betydligt större andel
av pojkarna än flickorna att de någon gång haft gruppsex. I Sex i Sverige är det en dubbelt
så stor andel av de unga männen än av kvinnorna som haft gruppsex och alla de övriga
undersökningarna är andelen pojkar tre gånger, eller mer, så stor som andelen flickor.
Denna könsskillnad kan tolkas på åtminstone två olika sätt. Å ena sidan kan de högre
siffrorna vara ett resultat av hur frågan tolkas. Det talas ibland om att pojkar, i förpubertet
och pubertet, ibland onanerar tillsammans. Detta nämns bland annat i ett referensmaterial
(Kärlek känns! Förstår du, 1995) från Skolverket. Någon motsvarande diskussion när det
gäller flickor finns knappast. Om det stämmer att sådana erfarenheter är vanliga bland pojkar, finns det en möjlighet att ett antal av de svarande pojkarna också räknar sådana händelser till gruppsexerfarenheter. Vilket skulle kunna förklara en del av den stora könsskillnaden. Å andra sidan kan det naturligtvis också vara så att pojkar och unga män faktiskt
har prövat gruppsex i betydligt större utsträckning än flickor och unga kvinnor.
Från denna jämförelse mellan könen kan vi gå vidare till att undersöka om det finns
något som tyder på en förändring över tid. Har gruppsex blivit vanligare under de sju år
från vilka vi har jämförbara uppgifter? Det är naturligtvis vanskligt att med ett så begränsat
underlag, insamlat under en begränsad period, dra några slutsatser kring förändringar. En
reflektion kan dock göras med utgångspunkt i relationen mellan resultatet från Sex i
Sverige och de senare undersökningar som studerat ungdomar i gymnasiet (de tre senare i
tabelluppställningen).
I Sex i Sverige är det 4 procent av kvinnorna och 9 procent av männen som uppger att de
någon gång varit med om gruppsex. I Sex i Sverige har frågorna ställts till människor i
åldersgrupperna 18–74 år, det vill säga personer som haft betydligt längre tid på sig att förvärva olika sexuella erfarenheter, än ungdomarna i vår studie. Detta innebär att resultatet i
den undersökningen, vid en oförändrad förekomst av gruppsex i samhället, borde ligga
betydligt högre än i de senare studierna.30
Trots det ligger resultatet från denna studie lägre än resultaten i de tre senare studierna,
undantaget flickor i Forsbergs undersökning 2005. Detta skulle således kunna vara tecken
på en svag ökning av förekomsten av gruppsex bland yngre människor, även om gruppsex
fortfarande är något som en majoritet inte har erfarenhet av.
Även den ökning av kontaktytor som skett genom internet kan ha betydelse för förekomsten av gruppsex. I Kärlek och sex på Internet (Månsson, Daneback, Tikkanen, &
Löfgren-Mårtenson, 2003), refereras flera berättelser som handlar om hur kontakter via
internet knutits mellan fler än två personer som senare träffats för att ha sex tillsammans.

30

Å andra sidan vet vi, också av resultat från Sex i Sverige, att det skett en förändring i människors
sexualvanor. Människor som är födda från mitten av 1900-talet och framåt har erfarenhet av fler
sexuella variationer än äldre generationer. De äldsta deltagarna i Sex i Sverige kan alltså ha sänkt
medeltalet något i denna undersökning.
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En av dessa berättelser lyder:
Jag och en flickvän träffade ett annat par för gruppsex. Lärde känna varandra innan det
blev sex. Vi träffades sen vid ett flertal tillfällen.
ibid:71.

Att ha gruppsex är något som kan ingå i människors sexuella fantasier. Det förekommer
också ofta i pornografin, vilket i sin tur kan generera ytterligare fantasier. Konsumtion av
pornografi är vanligare bland unga män än bland unga kvinnor, och det är inte uteslutet att
det finns ett samband här. Det är inte möjligt att av svaren utläsa i vilken utsträckning ungdomarna påverkas av att se porrfilm. Däremot går det av enkätresultaten att utläsa att det
endast är de individer som sett på porrfilm som också svarat att de har erfarenhet av sex
med flera personer samtidigt. Om detta betyder att porrfilmerna inspirerat till dessa handlingar, eller om vissa individer är mer benägna att pröva såväl att titta på porrfilm som
andra handlingar, går inte att avgöra utifrån vår undersökning.

KK eller samlag vänner emellan
Ett utryck som används ungdomar emellan, är ”KK”. KK betyder knullkompis och förekommer i dag förhållandevis ofta i diskussionen om ungdomar och sexualitet. KK innebär
att man ibland har samlag vänner emellan, utan att ha en egentlig kärleksrelation. Ibland
har parterna en kamratrelation parallellt med sin sexuella relation, ibland inte. De kan ingå
i samma kompisgäng och de kan också tidigare ha haft en kärleksrelation, men det kan
också vara så att deras enda kontakt utgörs av deras gemensamma sexuella möten. Deras
sexuella relation definieras emellertid som en KK-relation eftersom den inte ligger inom
ramen för ett etablerat parförhållande. KK innebär en relation där det är det sexuella utbytet
som är centralt.
Så sent som 1991 skriver Lewin att ”Flera attitydundersökningar visar till exempel att
sex för vänskaps skull inte är accepterat” (Lewin, 1991:22). Tio år senare uppmärksammar
Berggren (2001) samma tema. Berggren har för sin avhandling om unga arbetarklassflickor
intervjuat 18 flickor och 20 unga kvinnor i ett förortsområde i Göteborg (sammanlagt 185
intervjuer). Hon drar delvis andra slutsatser än Lewin. Det är inte heller enligt hennes
analys oproblematiskt att som ung tjej ha en knullkompis, men samtidigt förekommer
detta då och då. I sin avhandling Identitet, kön och klass (2001) skriver Berggren:
Om ingen av parterna gör anspråk på att bli ihop och skapa en kärleksrelation kan de bli
knullkompisar, KK. De unga kvinnornas knullkompisar är oftast killkompisar eller före detta
pojkvänner.
inger berggren, 2001:246 ff.
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I en C-uppsats från Göteborgs universitet (Hansson & Karlsson, 2002) uppmärksammas
också ”kompisknull”, samtidigt som även begreppet ”strul” diskuteras. Strul består enligt
författarna av handlingar av sexuell och tillfällig karaktär och innefattar framför allt det
som också definieras som hångel. Strul förefaller dock kunna omfatta ett bredare spektrum
och ibland verkar förhållandevis avancerade sexuella handlingar enligt denna uppsats
kunna definieras inom ramen för strul.
I den tidigare refererade studien av tredjeårsgymnasister i Västerås var det 519 (74 procent) som uppgav att de samlagsdebuterat. Av dessa var det 32 procent av de unga kvinnorna
och 49 procent av de unga männen som hade erfarenhet av KK (Häggström-Nordin et al.,
2005).
I avhandlingen Brunetter och Blondiner (Forsberg, 2005) presenteras inga siffror över
hur vanligt det är med KK, men de ungdomar som intervjuas diskuterar livligt runt KK och
det framgår att detta är en väl etablerad företeelse i deras omgivning (ibid:264). KK är ett
fenomen som inte uppmärksammats förrän helt nyligen i forskning om ungdom och sexualitet. I mer allmänna diskussioner om ungdomssexualitet refereras också ofta till KK som
något nytt, som något som representerar en tydlig och mycket sen förändring i relation till
den kärleksideologi som hittills uppfattats som självklart normerande för unga människors
sexuella relationer. Eftersom företeelsen inte är undersökt tidigare är det svårt att veta i vilken
utsträckning den varit aktuell också för tidigare generationer. I avhandlingen Brunetter
och Blondiner (ibid) framgår emellertid att även om uttrycket KK förefaller vara relativt
nytt, har själva företeelsen sannolikt en längre historia. De intervjuade unga kvinnorna i
studien refererar här bland annat till att deras mödrar berättat att det förekom även i deras
ungdom.
Även resultat från Sex i Sverige (1998) tyder på att fenomenet, om än inte begreppet,
har en längre historia. Här redovisas att det 1996 var i genomsnitt nästan 10 procent av de
svarande (samtliga åldersgrupper sammanräknade) som uppgav att deras senaste samlagspartner varit en tidigare partner, en vän eller annan, mer tillfällig kontakt. En del av
dessa partners skulle, med ungdomars språkbruk, sannolikt gå under beteckningen KK.
Äldre generationer skulle kanske i stället använda epitetet älskare eller älskarinna.
Berggren beskriver i sin avhandling (2001) att de unga kvinnornas KK ofta är killkompisar eller före detta pojkvänner (ibid:246 ff.). I Kärlek och sex på Internet (2003) framgår
att det också förekommer att relationer som etablerats via internet också ibland utvecklas
till KK-relationer.
KK betecknar en sexuell relation som ligger utanför det etablerade kärleksförhållandet.
Därmed får det ofta också fungera som exempel på ett lösligt sätt att förhålla sig till sexualitet och det förknippas också gärna med sexuellt risktagande. Det är värt att notera att en
KK-relation kan fortgå länge och vara minst lika stadig som ett etablerat kärleksförhållande.
Det bör alltså inte med självklarhet ses som liktydigt med att ta risker i sexuellt hänseende
(Jfr även Tikkanen 2003).
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Samkönad sexualitet
Flytande gränser
Tidigare i rapporten har vi bland annat berört heteronormativitet, synen på samkönad sexualitet och nya förutsättningar i det senmoderna samhället. I detta avsnitt presenterar vi
resultat från olika studier om samkönad sexualitet. En aspekt av denna diskussion är vilka
ord som används. Samkönad sexualitet är ett vidare begrepp än homosexuell och homosexualitet och skapar inte föreställningar om en given sexuell identitet på samma sätt som
dessa beteckningar. Hammarén diskuterar kring detta i en rapport från 2002.
Att fantisera om, ha sex med eller ha känslor för någon av samma kön som man själv behöver
inte nödvändigtvis betyda att människor känner sig/identifierar sig som homo- eller bisexuella.
Överhuvudtaget leder uppdelningen mellan homo/hetero/bi till reduktionism. (…)
[Handlingar] behöver således inte indikera homo- eller bisexualitet, utan kan lika gärna vara
en del av ett ”heterosexuellt” experimenterande, uppvaknande, en ren nyfikenhet eller
kompensation.
hammarén & johansson, 2002:49.

En illustration av människors lust att överskrida givna identitetsgränser när det gäller sexualitet, ges i rapporten Kärlek och sex på Internet. I undersökningen har man ställt en fråga
om vilken sexuell läggning de som svarat på webbenkäten anser sig ha. I åldersgruppen
18–24 år fördelar sig svaren enligt tabell 15.
Tabell 15. Kvinnor och män som i internetenkät uppger att de anser sig vara hetero-, homo- eller bisexuella (procent).
Anser sig vara:

Kvinnor (n = 274)

Män (n = 215)

Heterosexuell

82

88

Homosexuell

2

3

Bisexuell

14

8

Annat

3

1

Källa: Månsson et al., 2003:41.

I skydd av den anonymitet som internet ger, väljer emellertid många att experimentera
med andra sexuella relationer, och siffrorna från tabell 15 om hur man uppfattar sig själv,
stämmer inte riktigt överens med vilka man på internet haft cybersex med31.

31

Cybersex är interaktiv sex på nätet, alltså ett utbyte av meddelanden och bilder med sexuellt
innehåll via datorn. Se vidare under rubriken Internet.
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Tabell 16. Kvinnor och män, 18–24 år, som i internetenkät uppger sig ha haft cybersex med personer av samma eller
motsatt kön (procent ) 32.
Haft cybersex med:

Kvinnor (n = 92)

Män (n = 79)

personer av samma kön

5

3

personer av motsatt kön

70

76

personer av båda könen

22

17

Har inte haft cybersex

3

5

Källa: Månsson et al., 2003:51.

I linje med detta resonemang och som en markering av att sexuella gränser är mer flytande
och föränderliga än vad de distinkta begreppen antyder, använder vi här huvudsakligen
begreppet samkönad sexualitet. Undantag görs dock när det krävs rent språkligt eller då
studier som använt andra begrepp refereras.

Svensk ungdomsforskning om samkönade relationer
Det är intressant att följa den svenska forskningen om ungdomar och sexualitet tillbaka i
tiden. Det visar sig att samkönade relationer är påtagligt frånvarande i forskningen fram
till början av 1990-talet. I en studie från 1983, Ungdom och sexualitet av Helmius och
Lewin nämns visserligen homosexualitet, men då mycket kortfattat. Det konstateras bland
annat att det, bland 81 intervjuade ungdomar, bara är en flicka som, på direkt fråga, uppger
att hon haft en sådan erfarenhet (1983).
Detta resultat, men framför allt just frånvaron av studier, måste relateras till att homosexualitet, från att tidigare ha varit kriminaliserat, ända fram till 1979 var en medicinsk
diagnos i Socialstyrelsens sjukdomsregister. Studier av samkönade sexuella relationer var
under dessa förutsättningar inte bara, eller ens i första hand, studier av sexualitet. De var
studier av kriminalitet och senare av sjukdom. Det är naturligtvis en brist att det saknas
uppgifter om det här området i forskningen om ungdomar och sexualitet. Å andra sidan är
det ett tydligt tecken på den förändring som äger rum vid denna tid att sådan forskning
sedan börjar dyka upp, framför allt från och med 1990-talet.
Vad säger då de undersökningar som finns från slutet av 1980-talet och framåt? Är det
möjligt att under denna korta period se tendenser i någon särskild riktning?

32

Observera att tabell 16 bygger på svar från betydligt färre personer än tabell 15.
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I Herlitz studie (2004) går det att se en tydlig förändring. År 2003 instämmer betydligt fler
ungdomar i påståendet ”Att vara homosexuell är inget onormalt”, än 1989.33
Tabell 17. Personer som instämde (helt eller delvis) i påståendet ”Att vara homosexuell är inget onormalt”. Siffrorna
anger procent.
1989

1994

1997

2000

2003

16–17 år

36

45

50

53

55

18–19 år

27

44

49

58

60

20–24 år

30

43

53

57

64

16–17 år

54

74

81

82

87

18–19 år

60

66

77

88

86

20–24 år

53

66

81

81

89

Män

Kvinnor

Källa: Herlitz, 2004:32.

Tabellen visar mycket kraftiga förändringar mellan 1989 och 2003 i inställningen till samkönad sexualitet hos yngre människor. Dessa förändringar gäller såväl unga kvinnor som
unga män, men generellt har de unga kvinnorna under hela perioden, haft en mer öppen
inställning. Könsskillnaden kvarstår också 2003, då nästan 90 procent av de unga kvinnorna och cirka 60 procent av de unga männen instämmer i påståendet ”att vara homosexuell
är inget onormalt”.
Den första, bredare enkätundersökning där frågor om samkönad sexualitet finns med,
är SAM73/90 som alltså genomfördes 1990. Frågor om sexuella erfarenheter kompletteras
här med en fråga om huruvida man haft sex med bara pojkar, både pojkar och flickor eller
bara flickor (Edgardh, 2001: App. I, p. 13).
I intervjustudien Ungdom, sexualitet, könsroller (1993) av forskaren i socialt arbete
Benny Henriksson och etnologen Pia Lundahl ställdes frågor också om homosexualitet. I
undersökningen används dels observationer på exempelvis dansställen, dels levnadshistorieintervjuer med cirka 50 ungdomar i åldrarna 15–25 år. Författarna delar i sin redovisning
av resultaten upp ungdomarna i hetero- och homosexuella. De konstaterar att i båda
grupperna upplevs homosexualitet, och särskilt kvinnlig homosexualitet, som relativt
osynlig och omgiven av tystnad i vardagslivet. Samtidigt finns begynnande sprickor i

33

Formuleringen ”att vara homosexuell är inget onormalt” kan redan i dag, 2005, uppfattas som
gammaldags och inaktuell. Även i detta fall är det dock motiverat att hålla fast vid den fråga som
ursprungligen formulerades 1989. En modernisering av formuleringen påverkar ju också frågans
innebörd och därmed möjligheterna att jämföra svaren.
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denna osynlighet. Dels har hiv/aids medfört en diskussion om framför allt manlig homosexualitet. Dels beskriver författarna hur homosexualitet och homosexuella relationer alltmer börjat framträda i ”ungdomskulturens egna medier”, och nämner såväl MTV som
Madonnas musikvideor som exempel (ibid: 321).
Under 1990-talet har denna utveckling fortsatt och bland annat har frågor kring samkönad
sexualitet diskuterats livligt i svenska massmedier. Temat har förekommit flitigt i film,
musik och teater, samtidigt som flera kända personer kommit ut som homosexuella.
Resultaten i olika undersökningar är inte heller frikopplade från övriga händelser eller
diskussioner i samhället. I en undersökning, som gjordes samma termin som filmen
Fucking Åmål (om en förälskelse mellan två flickor), hade premiär, kunde man konstatera
en påtaglig ökning av andelen flickor som funderade över om de själva var homosexuella
(Forsberg, 2000:75).
Även i början av 2000-talet möter forskare som studerar samkönad sexualitet den
osynlighet som Henriksson och Lundahl iakttagit. Samtidigt har synligheten ändå ökat
betydligt. Hammarén och Johansson har genomfört en mindre studie, byggd på sju gruppintervjuer med unga flickor och pojkar i åldrarna 15–19 år, företrädesvis med utländsk
bakgrund. I denna har de bland annat berört samkönad sexualitet.
Många av de ungdomar vi pratade med förefaller befinna sig i korselden mellan den repressiva
och liberala synen på homosexualitet. Homosexualiteten är också för många både närvarande
och osynlig. Man hör mycket om homosexualitet, men den finns inte direkt synlig i vardagen,
på skolan eller bland vännerna då de flesta homosexuella ungdomarna inte vill avslöja sin
läggning för kompisarna.
hammarén & johansson, 2001.

En annan forskare som berör samkönad sexualitet i sitt arbete är Fanny Ambjörnsson, som
bland annat noterar tydliga skillnader mellan hur manlig och kvinnlig homosexualitet konstrueras. Ambjörnsson beskriver att de ungdomar hon följt ofta och på olika sätt talar om
manlig homosexualitet. Det kan handla om skämt om att gå på gaybar eller om olika sätt på
vilka de pojkar hon observerar skapar och markerar sin egen manlighet och heterosexualitet
i kontrast till ”fjolliga bögar”. Kvinnlig homosexualitet, däremot, verkar inte vara synlig –
ens när den är det. Ambjörnsson skildrar hur lesbisk sexualitet på olika sätt osynliggörs.
Det finns en osäkerhet, framför allt hos flickor på det teoretiska program hon följt, om
huruvida man kan räkna det som sex? Och den öppet lesbiska tjej på den skola hon följt,
som var aktiv i flera offentliga sammanhang, bemöttes huvudsakligen med tystnad när
samtalen närmade sig områden som kunde ha med hennes sexuella läggning att göra.
Ambjörnsson avslutar detta avsnitt med att konstatera att:
Om jag tidigare beskrivit elevernas förhållningssätt till bögar som en ständigt närvarande
frånvaro, kan attityderna gentemot lesbiskhet alltså snarare förklaras i termer av frånvarande
närvaro.
fanny ambjörnsson, 2004:237.
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Även Bäckman resonerar kring detta tema och beskriver, från observationer av sex och
samlevnadsundervisning i en gymnasieskola, hur diskussioner om homosexualitet på ett
självklart sätt tenderar att handla om manlig homosexualitet.
När klassen ska tala om homosexualitet är det framför allt om manlig sådan som eleverna
lägger ut texten, oavsett om de förfasar sig eller tvärtom vill försvara människors rätt till en
sexualitet som inte drabbar någon annan. Kontrasten är stor mot hur den lesbiska, som ett
resultat av sin återhållsamma och specifikt kvinnliga sexualitet, är så osynlig att hon inte
tycks lämplig ens som stereotypiserad nidbild.
maria bäckman, 2003:96.

Under den korta tid som studier om ungdomar och sexualitet också omfattar samkönad
sexualitet har stora förändringar ägt rum. Man skulle kunna tala om ett slags övergripande
komma ut-process för samkönad sexualitet som kollektivt fenomen. Dessa förändringar
märks tydligt i det offentliga samtalet. Två olika spänningsförhållanden blir emellertid
också tydliga i den senaste forskningen. Dels den spänning som finns mellan kvinnlig och
manlig homosexualitet, där den förra inte på samma sätt som den senare, blivit synlig
under komma ut-processen. Dels den spänning som verkar ha uppstått mellan just det
offentliga samtalet om samkönad sexualitet och dess närvaro eller frånvaro i människors
vardagsliv. Samkönad sexualitet förefaller fortfarande, trots dess närvaro i exempelvis
medierna, vara i hög grad frånvarande i vardagens relationer. Denna frånvaro ser dock
olika ut beroende på om det är kvinnlig eller manlig homosexualitet som avses.

Inställning till samkönad sexualitet
Att det skett en kraftig förändring i människors attityder till samkönad sexualitet framgår
redan av tabell 17. En annan stor undersökning presenterades av Statens folkhälsoinstitut
2002 (Österman & Carpelan). Här konstateras inledningsvis att attityden till homosexuella
och homosexualitet är förhållandevis mer positiv än i många andra länder. I rapporten konstateras fortsatt att:
Andelen människor med homosexuella känslor och/eller erfarenheter uppskattas vara omkring
10 procent. Andelen är högre bland kvinnor än bland män och de flesta hyser sexuella känslor
för eller har sexuella erfarenheter av såväl det egna som det motsatta könet. Endast någon
eller några enstaka procent antas vara ”exklusivt” homosexuella.
österman & carpelan, 2002:9.

Rapporten undersöker i första hand människors attityder till samkönad sexualitet och jämför olika gruppers föreställningar och åsikter. Det visar sig då bland annat att bland personer
födda efter 1960 har cirka var femte person en negativ inställning till homosexuella medan
det bland födda före 1945 är var tredje person. Den största skillnaden när det gäller attityd
går dock mellan könen. Mer än dubbelt så många män (35 procent) som kvinnor (16 procent) har en negativ inställning till homosexuella.
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I avhandlingen Brunetter och Blondiner (Forsberg, 2005) undersöks såväl åsikter som
erfarenheter av samkönad sexualitet. När det gäller åsikter ombeds ungdomarna bland
annat ta ställning till påståendet ”homosexualitet är en psykisk sjukdom”. 18 procent anser
att detta påstående stämmer helt och hållet. 53 procent svarar att det inte stämmer alls. En
uppdelning av svaren utifrån ålder och kön, ger följande resultat:
Tabell 18. Inställning till påståendet ”Homosexualitet är en psykisk sjukdom” (21). Samtliga ungdomar, n = 1 307.
Uppdelat på ålder och kön (procent).
Årskurs 9

Årskurs III

Flickor n = 322

Pojkar n = 342

Flickor n = 352

Pojkar n = 291

Stämmer helt och hållet

11,8

33,3

8,2

17,2

Stämmer ganska bra

6,2

10,8

2,6

8,6

Stämmer till en viss del

10,9

14,3

6,0

13,4

Stämmer ganska dåligt

12,1

12,6

8,0

13,7

Stämmer inte alls

59,0

28,9

75,3

47,1

Källa: Forsberg, 2005:143.

Skillnaderna mellan yngre och äldre ungdomar och mellan flickor och pojkar är tydliga.
De yngre pojkarna framstår som mest tveksamma till homosexualitet. Flickorna i båda
åldersgrupperna anser i betydligt lägre grad än såväl yngre som äldre pojkar, att påståendet
stämmer. Här är ungdomarna något yngre än i Herlitz studie (tabell 17) och det påstående
de tar ställning till är annorlunda formulerat. Med dessa skillnader bekräftar ändå resultaten
från de båda studierna varandra.
13 procent av alla ungdomar uppger vidare att de kan tänka sig att ha sex med någon av
samma kön. 59 procent kan inte tänka sig detta för egen del, men andra får gärna ha det.
30 procent tar helt avstånd från tanken.
Vid en uppdelning på ålder och kön framträder följande bild:
Tabell 19. Svar på frågan ”Kan du tänka dig att pröva att ha sex med någon av samma kön?”. Samtliga ungdomar,
n = 1 286. Uppdelat på ålder och kön (procent).
Årskurs 9

Årskurs III

Flickor n = 318

Pojkar n = 336

Flickor n = 347

Pojkar n = 285

Kan tänka mig att pröva
detta/pröva detta igen

13,8

7,1

20,2

8,4

Kan inte tänka mig detta själv
men andra får gärna ha det

69,8

40,5

71,2

57,2

Kan inte acceptera detta för någon

16,4

52,4

8,6

34,4

Källa: Forsberg, 2005:143.
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Flickorna intar i enkätsvaren en betydligt öppnare hållning än pojkarna i förhållande till
tanken på att ha sex med någon av samma kön. Ungefär dubbelt så många flickor, såväl på
högstadiet som i gymnasiet, uppger att de kan tänka sig att pröva detta (eller pröva igen).
Även generellt finns en något större öppenhet inför frågan på gymnasiet än i högstadiet.
Trots skillnader förknippade med ålder och kön verkar ungdomar generellt ha en öppen
inställning till samkönad sexualitet. Forsbergs avhandling handlar om situationen i ”det
mångkulturella Sverige” och undersöker om inställningen på gruppnivå ser olika ut beroende på om ungdomarna har utländsk eller svensk bakgrund.
Tabell 20. Inställning till påståendet ”Homosexualitet är en psykisk sjukdom”. Samtliga ungdomar, n = 1 278.
Uppdelat på kön, ålder och härkomst (procent).
Årskurs 9

Årskurs III

F/s
n = 221

F/u
n = 94

P/s
n = 238

P/u
n = 97

F/s
n = 218

F/u
n = 130

P/s
P/u
n = 193 n = 87

Stämmer helt och hållet

5,9

26,6

29,0

43,3

2,3

18,5

11,4

27,6

Stämmer ganska bra

3,6

11,7

9,2

14,4

1,4

4,6

8,8

9,2

Stämmer till en viss del

8,6

17,0

15,1

12,4

5,5

6,9

11,9

16,1

Stämmer ganska dåligt

11,3

12,8

15,1

7,2

4,6

13,8

14,0

12,6

Stämmer inte alls

70,6

31,9

31,5

22,7

86,2

56,2

53,9

34,5

Källa: Forsberg, 2005:168.

Av tabellen framgår att det finns relativt stora skillnader mellan ungdomar av svensk och
utländsk härkomst. Såväl flickor som pojkar med utländsk bakgrund anser i betydligt
högre grad än de med svensk att det stämmer att ”homosexualitet är en psykisk sjukdom”.
Flickor med utländsk bakgrund ligger dock nära pojkar med svensk och såväl i årskurs 9
som på gymnasiet följer dessa två grupper varandra förhållandevis nära i sina svar.
Den grupp som i minst utsträckning anser att ”homosexualitet är en psykisk sjukdom”,
är flickor med svensk bakgrund. Denna grupp skiljer sig kraftigt från alla övriga grupper.
Den grupp som intar motsatt position är pojkar med utländsk bakgrund i årskurs 9. På
gymnasiet intar pojkar med utländsk bakgrund i princip samma position som flickor med
utländsk och pojkar med svensk bakgrund intar i årskurs 9.
Vi har tidigare, i tabell 18, sett att det finns en relativt stor öppenhet för samkönade sexuella handlingar bland ungdomar men också att det finns skillnader mellan olika grupper.
Flickor säger, i större utsträckning än pojkar, att de kan tänka sig att ha sex med någon av
samma kön. Äldre ungdomar kan tänka sig det i högre grad än yngre. Vad händer om vi
delar upp dessa svar också utifrån härkomst?
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Tabell 20. Svar på frågan ”Kan du tänka dig att ha sex med någon av samma kön?” (112). Samtliga ungdomar,
n = 1 259. Uppdelat på kön, ålder och härkomst (procent).
Årskurs 9

Årskurs III

F/s
n = 220

F/u
n = 93

P/s
n = 234

P/u
n = 95

F/s
n = 217

F/u
n = 126

P/s
P/u
n = 192 n = 82

Kan tänka mig att pröva
detta/pröva detta igen

15,9

9,7

6,8

7,4

19,8

20,6

9,4

6,1

Kan inte tänka mig detta
själv men andra får gärna
ha det

71,4

64,5

42,3

36,8

75,6

63,5

62,0

47,6

Kan inte acceptera detta
för någon

12,7

25,8

50,9

55,8

4,6

15,9

28,6

46,3

Källa: Forsberg, 2005:169.

Flickorna kan fortfarande, i större utsträckning än pojkarna, tänka sig samkönade sexuella
relationer, men nya mönster framträder. Till att börja med kan vi konstatera att bland de
yngre flickorna på högstadiet, svarar betydligt fler av dem med svensk bakgrund än av dem
med utländsk, att de kan tänka sig att ha sex med någon av samma kön. Hos de jämnåriga
pojkarna kan mycket få (runt 7 procent) av pojkarna i båda högstadiegrupperna, tänka sig
att ha sex med någon av samma kön och bakgrunden verkar inte spela någon större roll för
vilken inställning man har i frågan.
På gymnasiet är bilden återigen en annan. Här är det ungefär 20 procent i båda tjejgrupperna som för egen del kan tänka sig att ha sex med någon av samma kön. Bland gymnasiepojkarna är det fortfarande få (mindre än hälften i relation till flickorna), som kan tänka sig
att ha sex med någon av samma kön. Något fler (9,4 procent) av dem som har svensk bakgrund, än bland dem med utländsk bakgrund (6,1 procent) kan dock tänka sig att pröva för
egen del. Den stora skillnaden mellan de båda pojkgrupperna på gymnasiet uppträder
emellertid i svaren på om man kan eller inte kan acceptera att andra har sex med någon av
samma kön. 28,6 procent av de förra och 46,3 procent av de senare, tar helt avstånd från
tanken. Detta får till följd att den likhet mellan de båda grupperna av pojkar som finns i
årskurs 9 är borta i årskurs III och det finns i stället en tydlig skillnad mellan dem.

Erfarenheter av samkönad sexualitet
Hur ser det då ut när frågorna gäller om man faktiskt har varit sexuellt tillsammans med
någon av samma kön?
Från tidigare forskning kan vi se att i Sex i Sverige uppger 95,2 procent att de enbart
varit tillsammans med människor av motsatt kön. 0,4 procent att de enbart varit tillsammans med människor av samma kön och 1,9 procent att de har sexuella erfarenheter med
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människor av båda könen; övriga 2,5 procent har inte besvarat frågan, (1998:175). Enligt
SAM73/90 var det 6 procent av pojkarna och 3 procent av flickorna som uppgav att de
enbart varit sexuellt tillsammans med personer av samma kön. 2 procent av pojkarna och
mindre än en procent av flickorna uppgav att de hade bisexuella erfarenheter. Enligt den
mindre studie Edgardh genomförde 1999 (och som publicerades 2002), var det 4,2 procent
av ungdomarna som uppgav att de enbart varit tillsammans med någon av samma kön,
medan 8,3 procent uppgav att de varit tillsammans med partner av båda könen.
En betydligt lägre siffra kommer Svedin och Priebe fram till. I deras studie uppger 1,3
procent av flickorna och 1,8 procent av pojkarna att de har haft samlag med någon av
samma kön (2004:314).
I avhandlingen Brunetter och Blondiner (2005) uppger 8,4 procent av alla ungdomar
att de varit sexuellt tillsammans med någon av samma kön.
Den stora spännvidden mellan olika undersökningars resultat förklaras här bland annat
av att man använt sig av olika frågeformuleringar. Att ”vara sexuellt tillsammans” är en
betydligt vidare definition än ”haft samlag”. En uppdelning av resultaten från Forsberg
(2005) på ålder och kön ger den här bilden:
Tabell 21. Svar på frågan ”Har du varit sexuellt tillsammans med någon av samma kön?” 34 Samtliga ungdomar,
n = 1 276. Uppdelat på ålder och kön (procent).
Årskurs 9

Årskurs III

Flickor n = 314

Pojkar n = 331

Flickor n = 346

Pojkar n = 285

Ja

9,9

6,6

9,8

6,7

Nej

90,1

93,4

90,2

93,3

Källa: Forsberg, 2005:144.

Svaren i tabell 21 är intressanta på åtminstone två sätt. Den första iakttagelsen är att det inte
verkar finnas någon egentlig skillnad mellan högstadiet och gymnasiet. Lika många högstadieelever som gymnasieelever uppger att de har varit tillsammans sexuellt med någon av
samma kön. Detta är anmärkningsvärt, bland annat utifrån det självklara i att äldre individer
har haft längre tid på sig att göra olika typer av erfarenheter. Betydligt färre på högstadiet
har samlagserfarenhet (se tabell 2) och det vore inte orimligt att förvänta sig en motsvarande
skillnad när det gäller att ha varit sexuellt tillsammans med någon av samma kön.
”Sexdebut” och att ha ”varit sexuellt tillsammans” är, som sagt, betydligt mer tolkningsbara formuleringar än exempelvis ”samlagsdebut”. Det är rimligt att anta att det kan
vara denna formulering som ger det i viss mån överraskande resultatet. Att vara sexuellt

34

Att vara sexuellt tillsammans kan omfatta ett antal olika handlingar. Det centrala här är att de
ungdomar som besvarat frågan, själva har uppfattat att de varit sexuellt tillsammans med någon
annan.
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tillsammans med någon av samma kön verkar vara något man kan ha hunnit med tidigare i
livet än under gymnasietiden. Kanske tänker några av ungdomarna på tidigt utforskande
av sexualiteten tillsammans med kamrater, när de besvarar frågan.35 Liksom i diskussionen
om gruppsex tidigare skulle den obetydliga skillnaden mellan högstadie- och gymnasieungdomar eventuellt kunna förklaras med att samkönade sexuella handlingar, kan handla
om onanierfarenheter i grupp. Sådan onani i grupp diskuteras emellertid inte när det gäller
flickor, och det är svårt att veta vad förklaringen kan vara till den obetydliga skillnaden i
erfarenheter av samkönad sexualitet mellan yngre och äldre flickor.
Ungdomar i Sverige är en heterogen grupp i många avseenden, många ungdomar har
sina rötter i andra länder och i andra värderingssystem för exempelvis samkönad sexualitet.
I Brunetter och Blondiner görs en uppdelning av erfarenheter utifrån om ungdomarna har
utländsk eller svensk bakgrund.
Tabell 22. Svar på frågan ”Har du varit sexuellt tillsammans med någon av samma kön?”. Samtliga ungdomar,
n = 1 249. Uppdelat på kön, ålder och härkomst (procent).
Årskurs 9

Årskurs III

F/s
n = 216

F/u
n = 93

P/s
n = 231

P/u
n = 93

F/s
n = 215

F/u
n = 127

P/s
P/u
n = 188 n = 86

Ja

12,0

4,3

6,5

5,4

10,7

7,1

8,5

3,5

Nej

88,0

95,7

93,5

94,6

89,3

92,6

91,5

96,5

Källa: Forsberg, 2005:170.

Som vi tidigare sett (tabell 21) är det relativt få ungdomar som uppger sig ha varit sexuellt
tillsammans med någon av samma kön. Vi har också diskuterat det något förvånande resultatet att det i princip är lika många på högstadiet som på gymnasiet som uppger att de har
denna erfarenhet. Tabellen ovan kompletterar bilden. Den visar att det på högstadiet framför allt är flickor av svensk härkomst som svarar att de har erfarenhet av samkönad sexualitet.
Detta är nästan tre gånger så vanligt bland flickor med svensk bakgrund (12 procent) som
bland flickor av utländsk härkomst (4,3 procent). Flickor i årskurs 9 är också den enda
grupp i vilken det finns en tydlig skillnad mellan ungdomar med utländsk och svensk bak-

35

Resultaten kan också relateras till ytterligare studier. Enligt en norsk studie (Kristiansen & Mosang,
1999) ligger medianåldern för när unga människor definierar sig som lesbiska eller homosexuella
runt 20 år. Även detta (att det dröjer till relativt hög ålder innan man identifierar sig som homosexuell) talar för att siffrorna för gymnasiet borde vara högre än för högstadiet. Å andra sidan visar
Tikkanen och Månsson (1999), som studerat män som har sex med män, att medianåldern för de
yngre männens ”sexdebut” var 16 år. Enligt deras resultat liknar debutåldern för dem som identifierar sig som homosexuella, den som i genomsnitt gäller för ungdomar som identifierar sig som
heterosexuella.
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grund. Även på gymnasiet verkar det vara vanligast att flickor av svensk härkomst har varit
sexuellt tillsammans med någon av samma kön. Skillnaden i relation till flickor av utländsk
härkomst är dock inte uppseendeväckande stor. Bland pojkar ur de olika grupperna finns det
på högstadiet i princip ingen skillnad. Ungefär lika stor (eller liten) andel svarar att de har
erfarenhet av samkönad sexualitet. På gymnasiet är det en något större andel av de pojkar
som har svensk bakgrund, än av dem med utländsk, som uppger att de har sådana erfarenheter.

Ny inställning till samkönad sexualitet?
I tabell 17 (under rubriken Svensk ungdomsforskning om samkönade relationer) kunde vi
se att synen på samkönad sexualitet förändrats påtagligt de senaste decennierna. Är det då
möjligt att i befintlig forskning även utläsa om unga människor i dag också i större
utsträckning har erfarenhet av samkönad sex?
Enligt Sex i Sverige, som ju studerat åldersgrupper mellan 18 och 74 år är det 2,3 procent (av samtliga deltagande i studien) som uppger att de har varit sexuellt tillsammans
med personer av samma kön. Tre studier (SAM73/90, Edgardh 2002 och Forsberg 2005)
har specifikt undersökt ungdomars erfarenheter. I SAM73/90 är det mycket få av ungdomarna som haft sex med någon av samma kön. Här redovisas inte procentsiffror, men
utifrån materialets storlek kan man sluta sig till att det rör sig om enstaka procent.
I Edgardhs senare studie uppgav 4,2 procent enbart homosexuella och 8,3 bisexuella
erfarenheter (2002) och i Forsbergs avhandling uppger 8,4 procent samkönade sexuella
erfarenheter. En annan studie som aldrig slutfördes, men från vilken preliminära resultat
redovisas i Forsberg (2000:75), antyder siffror runt 7 procent.
De olika studierna har olika forskningsupplägg men sammantaget kan man se
åtminstone två möjliga tolkningar av i vilken riktning deras samlade resultat pekar. En
tolkning är att andelen personer med samkönade sexuella erfarenheter ökat/ökar. Detta är
också logiskt, sett i ett sammanhang med ökad diskussion kring heteronormativitet och i
relation till den mer övergripande komma ut-process för samkönad sexualitet som tidigare
beskrivits. En annan tolkning, som också ligger i linje med ett mer tillåtande klimat, är att
människor i dag är mer benägna än tidigare att i olika studier berätta om erfarenheter av
samkönad sexualitet.

Internet
Internet har snabbt och på ett omvälvande sätt utvecklats och förändrat förutsättningarna
för kommunikation. Detta gäller inte minst för yngre människor som är de som snabbast
tagit till sig den nya tekniken. Nästan alla mellan 16 och 24 år använder internet och fler än
hälften gör det dagligen. På internet sker också en omfattande kommunikation kring sexualitet och ”sex” är det oftast sökta ämnet på internet (Månsson et al., 2003).
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Internets snabba utveckling har på många sätt överrumplat andra delar av samhället.
Bland annat gäller detta forskningen om sexualitet. I Sex i Sverige, den senaste befolkningsbaserade studien på området, som genomfördes 1996, var internet ännu inte en så
genomgripande del av människors liv att det var aktuellt att ställa några frågor om detta.
Idag har dock flera forskare uppmärksammat området och ett antal studier pågår, bland
annat vid Göteborgs universitet och vid högskolorna i Malmö och i Karlstad.
Den allmänna diskussionen om sexualitet och internet rör ofta pornografi och möjligheterna att komma i kontakt med prostituerade. När diskussionen gäller ungdomar fokuseras många gånger de risker som internet innebär. Dels risken att bilder av dem själva som
ungdomar lägger ut på nätet kan manipuleras och användas i pornografiska syften, dels risken att de via internet kan komma i kontakt dels med pornografi, dels med personer vars
syfte är att utnyttja dem sexuellt.
EU-projektet Safety, Awareness, Facts and Tools (SAFT) har till syfte att främja en säkrare användning av internet bland barn och ungdomar. Projektet ser såväl möjligheter som
risker med internet och har bland annat genomfört en enkätundersökning med barn och
ungdomar mellan 9 och 16 år i fem länder om deras nätanvändning.36 Resultat från projektet har bland annat presenterats i rapporten Ungar & Medier 2005.37
SAFT-studiens syfte är alltså att studera barns och ungdomars användning av internet
ur flera aspekter. Som en del i uppdraget har man ställt frågor om pornografi och sexuella
risker. För att få perspektiv på dessa aspekter av de ungas internetanvändning redovisar vi
hur de själva svarar på den öppna frågan ”Vad brukar du göra när du använder internet?”.
Tabell 23. Svar på frågan ”Vad brukar du göra när du använder internet?”. Barn och ungdomar 9–16 år (procent).38
Aktivitet

Andel

Spela spel

59

Skicka e-post

52

Ladda ner musik

43

Göra läxorna

38

Surfa i största allmänhet

37

Chatta

37

Söka information om annat än skolarbete

37

Kolla på sajter med kändisar/fansajter

35

Ladda ner program

26

Messa, använda t.ex. ICQ eller MSN

26

Kolla på sajter om olika hobbies

22

36

Undersökningen har genomförts i Sverige, Norge, Danmark, Island och Irland.
www.saftonline.se
38
Siffrorna anger det samlade resultatet för samtliga fem deltagande länder.
37
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Besöka nyhetssajter

14

Göra egna hemsidor

11

Titta på pornografi

8

Shoppa

8

Källa: www.saftonline.se

Åtta procent av barnen och ungdomarna uppger att de brukar se på pornografi på nätet.
Även under andra svarsalternativ kan naturligtvis sexuellt relaterade aktiviteter dölja sig;
exempelvis under rubriker som ”surfa i största allmänhet”, ”söka information om annat än
skolarbete” eller ”chatta”. De ungas huvudsakliga användning av internet gäller uppenbarligen andra aktiviteter, som att spela spel, ladda ner musik eller chatta.
I den första rapporten från det så kallade Nätsexprojektet39, Kärlek och sex på Internet
(Månsson et al., 2003), diskuteras olika problem med sex på nätet, men även olika möjligheter som öppnat sig genom internet, exempelvis kontaktförmedling och kunskapssökande.
Nätsexprojektet studerar människor mellan 18 och 65 år, och har ambitionen att kartlägga internet just som kontaktyta och mötesplats för sexuella syften samt att undersöka
vilka konsekvenser sex på nätet har för dem som använder internet på detta sätt.
Författarna konstaterar bland annat att internet öppnat nya kontaktytor där det är möjligt
att söka sexuella partners utifrån andra förutsättningar än dem som råder i exempelvis en
krogmiljö. De menar att särskilt för kvinnor innebär internet en förändring. De kan här
”ägna sig åt sex” utan risk att bli betraktade som icke-respektabla. De kan också söka sexuella
kontakter på sätt som inte innebär sådana fysiska risker som de annars ibland utsätts för. I
sin avhandling i socialt arbete, Risky business? (2003) skriver Ronny Tikkanen också om
hur internet kommit att fungera som en sexuell mötesplats för män som har sex med män.
De som enligt rapporten Kärlek och sex på Internet (ibid) använt sig av internet för
syften som har med kärlek och/eller sexualitet att göra (här kallat KSS = Kärleks- och
Sexuella Syften), fördelar sig ålders- och könsmässigt enligt följande mönster:
Tabell 24. Ålders- och könsfördelning av människor som använder internet för kärleks- och sexuella syften (KSS).
Ålder

Kvinnor

Män

18–24

42

27

25–34

31

42

35–49

21

24

50–65

7

7

Källa: Månsson et al., 2003:22.

39
Nätsexprojektet bedrevs under 2002–2004 vid Enheten för socialt arbete, Malmö högskola,
och Institutionen för socialt arbete, Göteborg universitet. Projektledare är Sven-Axel Månsson,
professor i socialt arbete vid Malmö högskola.
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Av tabellen framgår att det förefaller vara vanligare bland de unga kvinnorna i åldersgruppen 18–24 år, att använda internet för KSS, än det är för de jämnåriga männen. Bland
männen är det i stället åldersgruppen 25–34 år som i störst utsträckning verkar använda
internet på detta sätt.
Vad är det då man gör när man använder nätet för KSS? Vid en jämförelse mellan
könen, men inte mellan olika åldrar, framgår att den dominerande aktiviteten bland
männen är att se på erotik eller pornografi.40 Cirka 58 procent av männen, men mindre
än 20 procent av kvinnorna ser på erotik eller pornografi. Som vanligaste aktivitet bland
kvinnorna (48 procent) och som näst största bland männen (50 procent) anges flirtande.
Andra vanliga aktiviteter är att leta efter kärlekskontakter, söka eller hålla kontakt med sin
partner och chatta med likasinnade. Den minst vanliga aktiviteten enligt enkätresultatet
var att söka kontakt med prostituerade, två procent av männen uppgav att de gjort detta.41
Om dessa siffror sedan bryts ned på åldrar kan vi se att i jämförelse med det ovan presenterade genomsnittet, är det ännu vanligare bland männen, men obetydligt vanligare bland
kvinnorna i den yngsta åldersgruppen, att se på erotik och pornografi. 74 procent av de
18–24-åriga männen och 24 procent av kvinnorna i samma åldersgrupp, uppgav att de brukade se på erotik/pornografi. Att leta kärlekspartner, flirta, söka och hålla kontakt med sin
partner samt chatta är aktiviteter som fortsatt är vanliga i den yngsta gruppen, liksom i de
äldre åldersgrupperna. En aktivitet som var vanligare i den yngsta åldersgruppen än i övriga,
och som också var vanligare bland kvinnor än bland män, var att söka sexualupplysning.
Av de unga män som använder internet för KSS, har så många som 79 procent någon
gång onanerat i samband med sexuella aktiviteter på nätet. 20 procent svarar att de gör
detta ofta eller mycket ofta. Av de unga kvinnorna är det 35 procent som någon gång
onanerat i samband med sexuella aktiviteter på nätet, och endast 8 procent svarar att de gör
det ofta eller mycket ofta (Månsson et al., 2003:57).

Gender bending och IRL-kontakter
Gender bending betyder att man på nätet utger sig för att vara någon annan än den man är i
verkliga livet, exempelvis att man är av annat kön. IRL är en förkortning av In Real Life
och används som en förkortning för att definiera huruvida någonting, exempelvis ett möte
med en annan person, skett på nätet eller i verkligheten.
Då man kommunicerar med någon okänd via internet kan man aldrig vara säker på om
vederbörande uppger sin verkliga identitet eller utger sig för att vara någon annan. Ibland

40
Observera att medan SAFT-studien handlar om internetanvändning i allmänhet, handlar Nätsexstudien specifikt om internets användning för kärleks- och sexuella syften och frågan löd här
”Gör du något på internet som har anknytning till kärlek och sexualitet?”. Man kan således inte
jämföra resultaten för dessa två olika studier.
41
Enligt studien Sex i Sverige hade fyra procent av männen i åldrarna 18–49 år köpt sex någon gång
under de senaste fem åren. Sedan Sex i Sverige genomfördes har emellertid köp av sexuella tjänster
kriminaliserats i Sverige, vilket kan ha inverkat på Nätsexstudiens resultat.
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är detta ett problem, som när någon försöker manipulera en annan i syfte att exempelvis
begå ett övergrepp. I andra fall kan det vara ett kreativt sätt att pröva olika positioner och
identiteter.
Cybersex är interaktiv sex på nätet, alltså ett utbyte av meddelanden och bilder med
sexuellt innehåll via datorn. Det kan handla om allt från att flirta till att dela sexuella fantasier medan den ena eller båda parter onanerar (Månsson et al., 2003). Cybersex är ett
exempel på när gender bending kan vara aktuell och i Kärlek och sex på Internet konstaterar författarna att:
…kunskapen om partnerns faktiska biologiska könstillhörighet är högst osäker på nätet.
Detta ligger i sakens natur; kanske skulle man t.o.m. kunna säga att denna osäkerhet är en
av poängerna med cybersex eller sex på nätet överhuvudtaget. Möjligheten att ta gestalt i
ett annat kön utgör för vissa själva lockelsen och attraktionen med sex på nätet.
ibid: 50.

Att internet även för yngre barn och ungdomar kan fungera som en arena där de prövar
olika förhållningssätt och identiteter, illustreras av SAFT-studien. 60 procent av deltagarna
i denna undersökning hade någon gång uppgett ett påhittat namn, 51 procent hade uppgett
felaktig ålder och 19 procent hade uppgett att de var av motsatt kön. 24 procent hade låtsats
vara ”en annan typ av person”.
26 procent av 13–16-åringarna hade, enligt SAFT-studien, någon gång träffat personer
IRL som de först lärt känna på internet. Av dessa 26 procent var det 55 procent som tagit
med sig en kompis, men 13 procent hade gått till ett sådant möte utan att ha någon i sällskap.
De allra flesta upplevde dessa möten som positiva eller neutrala. Fyra procent uppger att
det var trist och misslyckat och några uppger att de blivit illa bemötta eller behandlade vid
sådana möten (2–4 procent). Av de 26 procent som träffat en chatkontakt IRL var det 15
procent som varit med om att någon som uppgett sig vara i deras egen ålder i själva verkat
var vuxen. I oktober 2005 visar en ny rapport från Medierådet att endast 9 procent av
12–15-åringarna någon gång träffat en person de först mött på nätet i verkliga livet. Detta
kan tyda på en större medvetenhet och försiktighet hos ungdomar (Ungar & Medier, 2005).
Det är vidare tydligt att internet seglat upp som en viktig kontaktyta även för kontakter
som utvecklar sig till mer långvariga relationer. Av dem som uppgivit att de använder eller
använt internet för kärleks- och sexuella syften, hade 24 procent av de unga kvinnorna
(18–24 år) och 17 procent av de unga männen också träffat sin nuvarande partner via internet.
I SAFT-studien hade 26 procent av barnen/ungdomarna någon gång träffat personer IRL,
som de först lärt känna på internet. 51 procent av dessa hade upplevt detta möte positivt
och det är sannolikt att det bland dessa kontakter gömmer sig ett antal sådana som sedan
utvecklats till fast sällskap.
I boken Kärlek.nu (Löfgren-Mårtenson, 2005) undersöker författaren hur även unga
med lindriga intellektuella funktionshinder söker vänner och partners på nätet och
kommunicerar med kända och okända. En viktig aspekt för dessa ungdomar är nätets
möjligheter till nya sociala arenor och självpresentation på egna villkor. På nätet kan man
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presentera sig själv utan att självklart, och redan från början, kategoriseras utifrån sitt
funktionshinder. I stället berättar ungdomarna gärna om exempelvis sin ålder och sina
intressen och skapar sig på så vis ”en alternativ identitet som inte är kopplad till den stigmatisering som de annars upplever förknippas till funktionshindret” (ibid:139). Härigenom har internet blivit ett slags frizon från andras insyn i deras liv, som unga med
utvecklingsstörning annars i hög grad lever med.
En viktig anledning för dessa ungdomar att surfa på internet är en önskan om att vara
som alla andra, nämligen tillhöra den så kallade nätgenerationen. En annan viktig orsak är
deras önskan att finna en flick- eller pojkvän och betoningen kan här snarare sägas ligga på
kärlek och romantik, än på sexualitet. Men det är inte så många av dem som faktiskt funnit
en partner på nätet, även om de själva uppfattar att det ökar chansen. De könsskillnader
som ofta framträder i studier kring ungdom och sexualitet är, enligt Löfgren-Mårtenson,
inte lika markant när det gäller de ungdomar hon studerat; exempelvis förefaller inriktningen på kärlek, framför sexualitet, vara ungefär lika viktig för såväl pojkar som för flickor.
I Nätsexprojektet, där man ju studerat människor från 18 år och uppåt, är frågan om
IRL-kontakter relaterad direkt till sexuella erfarenheter. Här ombeds studiens deltagare ta
ställning till påståendet ”Jag har kommit i kontakt med någon på internet som jag sedan
träffat och haft sex med utanför internet (dvs. IRL – in real life).” Resultatet visar att det är
något vanligare bland kvinnor än bland män att träffa någon från internet IRL och ha sex.
Denna könsskillnad är dock mest markerad i åldersgrupperna över 35 år. I den yngsta
åldersgruppen finns det i princip ingen skillnad mellan kvinnor och män. Av dem som
besvarat nätenkäten hade 34 procent av kvinnorna och 33 procent av männen i åldrarna
18–24 år, någon gång träffat en internetkontakt och haft sex IRL (Månsson et al., 2003).

Pornografi
Pornografi och internet
Pornografi har under de senaste 10–15 åren debatterats mycket livligt. Detta hänger sannolikt
främst samman med att porr, i takt med utvecklingen av såväl internet som kabel-TV, blivit
alltmer lättillgänglig. I Kärlek och sex på Internet (Månsson et al., 2003), konstaterar författarna att ”med Internet som pornografidistributör har i princip alla tidigare hinder för
pornografikonsumtion raderats ut, varav ett av de viktigaste varit det relativa hotet mot
konsumentens anonymitet” (ibid:33).
Om man ser till det svenska surfandet på porrsidor har antalet besökare per månad ökat
från 406 000 i oktober 2001 till den dubbla siffran 800 000 i december 2003 (Medierådet
200442). Internet och kabel-TV är också de källor som i störst utsträckning uppges av ungdomar då de får frågan om var de ser den porr de konsumerar (Häggström-Nordin et al., 2005).

42

http://www.saftonline.se/templates/Page____77.aspx.
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Våldsskildringsrådet har, i samarbete med ett publikmätningsföretag, undersökt
internetvanor i den svenska befolkningen under perioden oktober 2001 till december
2003. Om man ser specifikt till åldersgruppen 12–17 år43, konstaterar rådet att denna grupp
inte porrsurfar i samma utsträckning som äldre åldersgrupper.
Fördelat på kön ligger pojkar regelmässigt högre än flickor i denna åldersgrupp när det gäller
pornografi, men inte i lika hög grad som i den totala befolkningen där fördelningen ligger
kring 70 till 75 procent män. Åldersgruppen 12–17 år är långt ifrån homogen, och det är
rimligt att anta att de som är mellan 15–17 år i högre grad aktivt söker upp pornografiskt
44
material jämfört med de yngre i detta åldersintervall.

Som framgått tidigare, är det 8 procent av barnen och ungdomarna mellan 9 och 16 år, som
anger svarsalternativet ”titta på pornografi” på frågan om vad de brukar göra på nätet.45 Så
många som 44 procent av de svenska 9–16-åringarna har ändå någon gång, avsiktligt eller
av misstag, besökt porrsajter; flickor 34 procent och pojkar 57 procent. Här finns också
stora åldersskillnader. Medan 70 procent av dem som var över 15 år har besökt porrsajter,
är det 18 procent av barnen upp till 11 år som gjort det. Det finns också klara könsskillnader;
pojkar ser enligt undersökningen oftare på porr än flickor.
Det är vanligare att barn och ungdomar hamnat på en porrsajt av misstag än att de aktivt
sökt det och den vanligaste orsaken till att barn och unga besökt en sådan sajt är att de hamnat
på den genom att skriva in fel internetadress eller genom att klicka på en länk på en annan
sajt. Detta stämmer väl överens med resultaten i Sexindustrin på nätet (Månsson &
Söderlind, 2004) där författarna beskriver hur tekniska koder läggs in på vissa internetsidor.
Dessa koder har till uppgift att automatiskt transportera besökaren vidare till en annan
internetsida – i detta fall med pornografiskt innehåll.
De flesta av de barn och ungdomar, i SAFT-undersökningen, som varit inne på en porrsajt, funderar inte så mycket på detta, men yngre barn och flickor önskar oftare än äldre och
pojkar, att de inte hade sett det pornografiska materialet. Enligt studien är det vanligast att
barn och ungdomar som besöker porrsajter inte berättar det för någon, men om de berättar
gör de det oftast för en kamrat.

Nya trender i pornografin
Det pornografiska utbudet har, genom framför allt internet, blivit större och mer varierat.
I denna bild ingår också åtminstone två nya aspekter som i hög grad berör ungdomar.
Den ena är de så kallade fjortissajterna, den andra det som Månsson och Söderlind (2004)
kallar ”gör det själv-pornografi”.

43

Åldersgruppen 12–17 år har följts särskilt under perioden april 2003 till december 2003.

44

Se http://www.saftonline.se/templates/Page____77.aspx.

45

8 procent = samlat resultat för samtliga fem deltagande länder.
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Fjortissajter är webbsidor som vänder sig till ungdomar i de yngre tonåren. På en av de
mest besökta av dessa fjortissajter, snyggast.com, lägger ungdomar ut bilder av sig själva
och på ingångssidan kan besökaren kommentera och rösta på dessa bilder. Man kan också
kommunicera med andra medlemmar på sajten via ett chatsystem. I Sexindustrin på nätet
ger författarna följande beskrivning:
Varje dag förnyas bildkavalkaden och besökarantalet är stort. ”Fräscha” och ”oskyldiga”
semesterbilder varvas med ”sexiga” och utstuderat pornografiska bilder. Under rubriken
”närbilder” exponeras ansikten, förföriska ögon, fuktiga, plutande läppar, halvöppna munnar,
piercade navlar, nakna rumpor, rakade kön, tatuerade bröst m.m. (…) Det hela ger ett både
avancerat och oskyldigt intryck på samma gång. Denna ambivalens understryks av att
besökaren kan växla mellan närbilder på rakade kön och bild- och textmaterial under rubriker
som ”barn”, ”djur”, ”dikt, m.m.
månsson & söderlind, 2004:51.

Författarna konstaterar vidare att dessa fjortissajter i dag ingår i det pornografiska nätverket på internet och att, även om företeelsen är ny, så är fenomenet gammalt och välkänt.
Den ungdomliga oskuldsfullheten har länge varit ett väletablerat fenomen i inom pornografin och fjortissajterna är en vidareutveckling av detta tema. Genom fjortissajterna får
internetbesökaren möjlighet att inte bara se ofta närgångna bilder. Han eller hon kan också
få kika in i ett riktigt flickrum och, genom de texter som ungdomarna lägger ut, komma
nära och få ta del av objektets tankar och känsloliv.
I linje med lockelsen i oskuldsfullheten ligger också intresset för vanligt folk och deras,
vårt, sexuella liv. ”Amatörerna” värdesätts inom pornografin, ibland mer än de professionella. Genom internet hittar detta intresse nya kanaler genom gör det själv-pornografi, alltså att på nätet lägga ut naken- eller samlagsbilder på sig själv och sina partners (ibid:130).

Pornografikonsumtion
Den ökade tillgängligheten till pornografi är en av de tydliga, större förändringar som ägt
rum under de senaste decennierna inom området ungdom och sexualitet. För att få ett perspektiv på utvecklingen är det värt att gå tillbaka till 1990, då undersökningen SAM73/90
genomfördes. I denna studie innehöll frågeformuläret över huvud taget inga frågor om
pornografi eller pornografikonsumtion. En diskussion om detta fördes, men frågor om
pornografi ansågs alltför känsliga för att ställa till 17-åringar i Sverige. Frågan var inte heller aktuell på det sätt som den senare blivit.46 I dag, femton år senare är det sannolikt för de
flesta forskare inom området självklart att frågor om porr bör ingå i studie som undersöker
ungdomars förhållningssätt till och erfarenheter av sexualitet.

46

Muntlig uppgift, Karin Edgardh, maj 2005.
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I senare forskning finns ofta också uppgifter om i vilken utsträckning unga människor
har sett pornografi. Nedan presenteras uppgifter från sådana undersökningar. Innan vi studerar dessa siffror, är det emellertid intressant att återvända till Sex i Sverige och genom
dennaundersökning få perspektiv på senare studiers resultat.
Tabell 25. Andelen män och kvinnor i olika åldersgrupper som sett pornografisk film det senaste året (procent).
Åldersgrupper

Kvinnor

Män

18–24 (n = 412)

35

76

25–34 (n = 626)

24

59

35–49 (n = 819)

21

50

50–65 (n = 605)

7

33

66–74 (n = 192)

2

14

Källa: Sex i Sverige, 1998:254.

Observera att frågan i tabell 25 handlar om huruvida man sett porrfilm ”under det senaste
året”. Av tabellen framgår att det finns påtagliga och konsekventa skillnader såväl mellan
olika åldrar som mellan könen, när det gäller pornografikonsumtion. De äldsta åldersgrupperna har i betydligt mindre utsträckning än de yngre sett porrfilm under det år som föregick undersökningen och kvinnor har gjort det i betydligt mindre utsträckning än män.
Samtidigt har kvinnorna i den yngsta åldersgruppen sett mer porrfilm än männen i de två
äldsta åldersgrupperna. I åldersgruppen 18–24 år hade två tredjedelar av de unga männen
och en tredjedel av de unga kvinnorna sett porrfilm.
Sex i Sverige jämför resultat från 1967 och 1996 års studier och visar, föga förvånande,
att 1967 var det vanligare att ha läst en porrtidning medan filmer dominerade 1996.
Förutom förändringen när det gäller var man tar del av pornografi, har det emellertid också
skett en ökning av den totala konsumtionen och Månsson, som skrivit detta avsnitt i Sex i
Sverige (1998), konstaterar att:
Totalt sett har pornografikonsumtionen ökat i takt med att utbudet blivit större, mer varierat
och mer tillgängligt. Vad som inte förändrats nämnvärt är skillnaderna mellan könen.
Pornografi är fortfarande i första hand en manlig angelägenhet.
månsson, 1998:253.

Av nedanstående tabell, hämtad från Forsberg (2005), framgår att bägge könens pornografikonsumtion verkar ha ökat betydligt under de tio år som förflutit sedan Sex i Sverige
genomfördes.47

47
Notera att frågorna i tabell 25 och 26 är ställda på olika sätt. Eftersom tabell 26 handlar om
ungdomar i årskurs 9 och III är dock sannolikheten att de refererar till relativt aktuell pornografikonsumtion, högre än om frågan hade ställts till äldre åldersgrupper.
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Tabell 26. Svar på frågan ”Har du tittat på porrfilm” (68). n = 1 284. Uppdelat på ålder och kön (procent).
Årskurs 9

Årskurs III

Flickor n = 317

Pojkar n = 334

Flickor n = 346

Pojkar n = 286

Ja

57,1

91,6

73,7

93,7

Nej

42,9

8,4

26,3

6,3

Källa: Forsberg, 2005:142.

Trots att även de äldre ungdomarna, gymnasisterna, som studerats i tabell 26 är yngre än
den yngsta åldersgruppen i Sex i Sverige, är det en betydande andel av dessa som någon
gång sett porrfilm. Över 90 procent av pojkarna, såväl i årskurs 9 som i årskurs III och tre
fjärdedelar av de kvinnliga gymnasisterna, svarar att de någon gång sett porrfilm. Detta
resultat innebär en kraftig ökning jämfört med siffrorna från Sex i Sverige.
Resultatet styrks av Svedins & Priebes studie av ungdomar i årskurs III, (2004), där en
övervägande majoritet uppgav att de någon gång sett pornografi. Resultaten i denna studie
redovisas i regel uppdelade på ungdomar som någon gång sålt sex och dem som inte gjort
det. 76,1 procent av de flickor och 97,7 procent av de pojkar som inte sålt sex hade någon
gång sett porr. Författarna redovisar tydliga skillnader mellan dessa två grupper och konstaterar att de som uppgav att de sålt sex i större utsträckning sett porr och även gjorde det
oftare än dem som inte sålt sex.
I gymnasiets årskurs III har 72 procent av de unga kvinnorna och 98 procent av de unga
männen någon gång sett porr (Häggström-Nordin et al., 2005).
Tydén med flera, däremot, har studerat något äldre kvinnliga universitetsstudenter och
kommer fram till en lägre siffra. Enligt deras resultat har 54,1 procent av dessa tagit del av
porr i någon form (Tydén et al., 2001).
Flera forskare redovisar också att även de unga kvinnor som någon gång sett porr, gör
det i betydligt mindre utsträckning än de unga männen. Enligt Tydén med flera (2001) var
det en kvinna (av 179 som sett porr) som uppgav att hon ofta gjorde detta, 8,4 procent uppgav
att de gjorde det ibland medan 91,1 procent ansåg att de sällan tittade på porr. I HäggströmNordin med fleras undersökning av tredjeårsgymnasister var det mindre än 2 procent av de
unga kvinnorna som kategoriserades som högkonsumenter medan 30 procent av männen
bedömdes vara det (Häggström-Nordin et al., 2005).48
I två artiklar (2003 och 2004) har Tydén och Rogala vidare beskrivit sina studier av
unga kvinnor och män som besökt en RFSU-mottagning i Stockholm. 84,4 procent av de
undersökta kvinnorna och 99,3 procent av de unga männen hade någon gång sett porr i
någon form. Av de unga kvinnor som sett porr hade 78 procent gjort det sällan medan
andelen unga män som valt alternativet sällan var 33 procent. Ungefär hälften av männen,
51 procent, såg porr ibland medan 20 procent av kvinnorna valde detta alternativ. Övriga,

48

Porr ≥ en gång per vecka = högkonsument, porr < en gång per vecka = lågkonsument.
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16 procent av männen och 2 procent av kvinnorna ansåg själva att de såg porr ofta (Rogala
& Tydén, 2003; Tydén & Rogala, 2004).
Svedin och Priebe ställde i sin undersökning också frågor om innehållet i den pornografi som ungdomarna sett. Resultatet av ungdomarnas svar på denna fråga återger vi i
tabell 27.
Tabell 27. Vilken typ av pornografi har de ungdomar som sett porr tagit del av? Siffrorna anger procentuell andel av
ungdomarna.
Flickor i årskurs III
Typ av pornografi

Pojkar i årskurs III

Ej sålt sex
n = 2 300

Sålt sex
n = 23

Ej sålt sex
n = 1 979

Sålt sex
n = 37

Sex mellan en vuxen man och en kvinna

69,2

100,0

92,4

81,1

Sex mellan två vuxna av samma kön

36,0

82,6

51,7

54,1

Sex med våld eller tvång

3,5

17,4

11,5

32,4

Sex mellan vuxna och barn

0,6

8,7

3,9

24,3

Sex med djur

3,1

13,0

11,1

43,2

Sex mellan fler än två personer

42,1

82,6

65,7

70,3

Källa: Svedin & Priebe, 2004:332.

Av de ungdomar som uppger att de sett porr har de flesta enligt tabell 27 sett någon skildring av sex mellan två personer av olika kön. Näst vanligast var att ha sett någon form av
gruppsex, vilket drygt 42 procent av flickorna och cirka 66 procent av pojkarna hade gjort.
Den tredje vanligaste formen, var att ha sett sex mellan två personer av samma kön.
Barnpornografi, sex med djur eller skildringar med våld eller tvång var betydligt ovanligare
att ha sett. Av tabellen framgår också att det finns stora skillnader mellan de ungdomar som
någon gång sålt sex och den stora majoriteten, vilken inte gjort detta. Ungdomar som angivit
att de sålt sex uppgav i betydligt högre grad än övriga att de sett olika former av pornografi.

Påverkan av pornografi
En återkommande fråga när det gäller pornografi är i vilken utsträckning människor, och
kanske särskilt ungdomar, påverkas av att se porrfilm eller andra former av pornografi.49
Några forskare har ställt frågor om i vilken grad unga människor själva uppfattar att de
själva och andra påverkas av pornografi. Det visar sig i dessa studier att medan en kraftig
majoritet tror att pornografin påverkar människors beteende i allmänhet, är det relativt få
som anser att de själva blivit påverkade.

49

I dag är sannolikt porrfilm det vanligaste sättet att ta del av pornografi.
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I den tidigare refererade studien av kvinnliga universitetsstuderande konstateras att
nästan 84 procent av dem som själva tagit del av porr50, tror att pornografi påverkar andra
människors sexuella beteende (Tydén et al., 2001). Endast 28 procent uppfattar att de själva har påverkats. Åtta procent menade att de inte kunde avgöra om de själva påverkats. I
Häggström-Nordin med fleras undersökning av gymnasieelever är det 71 procent som tror
att andra blir influerade av att se porr, medan 29 procent anser att de själva blivit påverkade. I denna undersökning var det 15 procent som ansåg att de inte kunde bedöma om de
själva blivit påverkade eller inte (Häggström-Nordin et al., 2005:103).
Även Rogala och Tydén presenterar i två artiklar uppgifter kring de deltagandes egna uppfattningar om pornografins påverkan. Av de unga kvinnor de studerat (med en medelålder på 22
år), menade 80,3 procent att människors sexuella beteenden påverkas av pornografi, men
endast 31,6 procent av dem som sett porr, trodde att de själva blivit påverkade (Rogala & Tydén,
2003). Av de unga män de undersökt (medelålder 21,9 år) hade samtliga sett porr. 77 procent
av dem trodde att pornografikonsumtion påverkar människors sexuella beteende medan 48
procent uppfattade att de själva påverkats. Sex procent kunde inte avgöra om de själva påverkats (Tydén & Rogala, 2004). En tabelluppställning över dessa resultat får följande utseende:
Tabell 28. Egna uppfattningar hos olika grupper om påverkan av pornografi (procent).
Studie;
Undersökningsgrupp

Uppfattar att
andra påverkas

Uppfattar att de
själva påverkats

Kan inte bedöma
om de själva påverkats

Tydén et al. 2001;
kvinnliga universitetsstuderande

84

28

8

Häggström- Nordin et al. 2005;
gymnasister årskurs III

71

29

15

Rogala & Tydén 2003;
unga kvinnor

80,3

31,6

ingen uppgift

Tydén & Rogala 2004;
unga män

77

48

6

Det är uppenbart att det finns en utbredd uppfattning om att pornografin inverkar på människors sexuella beteende. I de presenterade fyra studierna är det, i alla grupper, över 70 procent som uppfattar att andra påverkas men det är betydligt färre som anser att de själva
påverkats. Dock är det en större andel av de unga männen, än av de unga kvinnorna, som
menar att de själva påverkats. Detta kan tolkas på åtminstone två olika sätt. Det ena är att
männen är mer realistiska i sin bedömning än kvinnorna. Kanske är det så att kvinnornas
generellt mer negativa inställning till pornografi gör dem mindre benägna att medge att de
faktiskt påverkats. En annan tolkning kan emellertid vara att resultatet är en effekt ”att

50

Vilka utgjorde 54,1 procent (179 personer) av dem som deltog i studien.
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pornografi i första hand (är) en manlig angelägenhet” (Månsson 1998). Den heterosexuellt
orienterade pornografin produceras huvudsakligen för att tilltala män, medan kvinnor i hög
grad objektifieras. En logisk konsekvens av detta skulle kunna vara att fler män än kvinnor
därmed också har lättare att ta till sig idéer från porren och integrera dessa i sitt eget liv.
Skillnader i uppfattningar om pornografin och dess påverkan kommer också till synes i
en rapport av medieforskaren Ulla Carlson (2005). Rapporten baseras på resultat från de
årligen återkommande så kallade SOM-undersökningarna.51
Tabell 29. Uppfattning om i vilken utsträckning pornografiska inslag och sexscener i TV, film och på internet ger upp hov till olika typer av påverkan 2004 (balansmått).*

Kön
Faktor

Kvinnor
n=
889–
911

Utbildning

Män
n=
824–
840

Låg
n=
430–
458

Hög
n=
353–
537

15–29
n=
360–
363

30–49
n=
529–
535

50–64
n=
505–
515

Förvriden upp+82
fattning om kvinnors
och mäns sexualitet

+54

+72

+63

+69

+72

+55

+68

+73

+78

+69

Ändrade sexualvanor bland
ungdomar

+77

+56

+67

+62

+65

+76

+59

+65

+66

+80

+67

Ökat sexuellt
våld i samhället

+69

+34

+65

+46

+47

+51

+28

+45

+61

+78

+52

Försvagad
självkänsla hos
unga människor

+54

+24

+41

+35

+40

+45

+21

+44

+45

+46

+40

Ökad förståelse för –34
olika sexuella uttryck

–27

–12

–20

–40

–49

–28

–44

–37

–2

–31

Ökad kunskap om
sexuella relationer

–35

–15

–31

–42

–50

–23

–47

–40

–8

–33

–31

Medellåg Medelhög
n=
n=
581–
324–
585
326

Ålder
65–85 Samtliga
n=
n=
315–
1 713–
338
1 751

* Balansmåttet anger andelen personer som har angivit mycket stor utsträckning eller ganska stor utsträckning minus
andelen personer som angivit ganska lite utsträckning eller mycket liten utsträckning. Värdena kan därmed variera
från +100 (alla tycker att det är av mycket stor betydelse) till –100 (alla tycker det är av mycket liten betydelse).

Två tydliga skiljelinjer framgår av tabell 29. Den första utgörs av skillnaden mellan kvinnor
och män. Kvinnor uppfattar, i betydligt högre grad än män, att det sker en tydlig påverkan
av pornografi. De tror att pornografin leder till en förvriden uppfattning om kvinnors
respektive mäns sexualitet och de uppfattar också att ungdomars sexualvanor och själv-

51
SOM-undersökningarna, i form av större enkätstudier, genomförs gemensamt av tre institutioner
vid Göteborgs universitet. Enkäterna når ut till 6 000 personer i åldrarna 15–85 år och omfattar ett
brett spektrum av frågor om samhälle, opinion och massmedier. Se vidare: www.som.gu.se.
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känsla påverkas (den senare på ett negativt sätt). Den andra skiljelinjen utgörs av ålder.
Unga människor (15–29 år) tror i betydligt lägre grad än de äldre att pornografi påverkar.
Av balansmåttet framgår också att det är få människor över huvud taget som tror att pornografin leder till ökad förståelse för olika sexuella uttryck eller till ökad kunskap om relationer.
Det finns en del forskningstekniska svårigheter att fastställa orsakssamband mellan
pornografikonsumtion och påverkan på människors egna sexualvanor. Det är i dag väl känt
att det finns ett samband mellan pornografikonsumtion och vissa typer av sexuella handlingar. I tolkningen av dessa resultat finns det dock flera frågor som bör ställas. En person
med intresse för att experimentera sexuellt kan exempelvis söka sig till såväl pornografi
som till grupp- eller analsex. Även om det finns ett tydligt samband mellan pornografikonsumtion och vissa handlingar, har det varit svårt att fastslå att det finns ett orsakssamband
mellan pornografikonsumtionen och de sexuella handlingarna. Samtidigt återkommer
starka samband i studie efter studie och tabell 30, nedan, visar att pornografin de facto
påverkar sexuella beteenden. Åtminstone såtillvida att människor, efter att ha sett exempelvis en porrfilm, bestämmer sig för att själva pröva det de sett. I denna studie, av Svedin &
Priebe (2004), ställdes en fråga om hur ungdomarna, i årskurs III, själva upplevde att de påverkats av att se pornografi. De fick på en femgradig skala ange hur de tyckte de blivit påverkade.
Skalan varierade mellan 1 = ”stämmer inte alls” och 5 = ”stämmer helt och hållet”.
Tabell 30. Hur tycker du den porr du sett påverkat dig? Medelvärde på skala 1–5.
Flickor i årskurs III

Pojkar i årskurs III

Ej sålt sex
n = 1 586–1 659

Sålt sex
n = 22–23

Ej sålt sex
n = 1 770–1 831

Sålt sex
n = 29–32

Upphetsande

2,60

3,57

3,81

4,26

Avtändande

3,37

3,17

2,26

1,80

Spännande

2,41

2,91

3,16

3,84

Äckligt

3,46

3,32

2,38

2,16

Får lust att pröva det jag sett

1,98

3,05

3,19

4,19

Jag blir nedstämd

2,32

2,05

1,75

1,84

Likgiltig

2,45

2,67

2,38

2,62

Jag har lärt mig saker jag inte visste
om hur andra människor ser ut

1,81

2,70

2,55

3,05

Jag blir arg

2,62

2,23

1,63

1,65

Intressant att se hur man kan göra

2,46

3,30

3,28

3,65

Jag har prövat sexuella handlingar
som jag fått idéer till genom porr

1,77

3,39

2,43

4,19

Jag tycker inte den porr jag sett
har påverkat mig alls

Källa: Svedin & Priebe, 2004:333.

3,12

2,09

2,76

2,63
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Av tabellen framgår att flickorna generellt, uppfattar pornografi som avtändande och äckligt i högre grad än att den är upphetsande eller spännande. För pojkar gäller det omvända
förhållandet (de fyra översta variablerna). Pojkar får också, i betydligt högre grad än flickor, lust att pröva det de sett. De har även i något större utsträckning än flickor prövat handlingar de fått idéer till genom pornografin. I vilken utsträckning man därefter fortsätter
praktisera det man en gång prövat är oklart men det står klart att intryck av pornografi
ibland inspirerar till ett sexuellt experimenterande. Även i detta avseende är det tydligt att
de som säger sig ha sålt sex påverkas i högre grad av att se porr än övriga ungdomar.

Samband mellan pornografi och olika typer av sexuella handlingar
Nedan presenteras ett antal studier där forskarna undersökt samband mellan pornografi
och några olika typer av sexuella handlingar.
Vi börjar med Hammarén (2002) som undersökt samband mellan pornografikonsumtion och erfarenhet av oralsex och analsex hos ungdomar i årskurs 9 och gymnasiets
årskurs III.
Tabell 31. Andel flickor och pojkar som sett porrfilm och som har erfarenhet av oralsex respektive analsex (procent).*
Sett porrfilm

Haft oralsex

Haft analsex

Flickor

Pojkar

Flickor

Pojkar

Ja

60,3

46,1

13,4

11,8

Nej

25,6

10,6

3,1

2,1

* I studien deltog 1 331 ungdomar. I just denna fråga redovisar inte Hammarén antalet svarande, men det bör
ligga runt cirka 1 300 utifrån övriga redovisade uppgifter.
Källa: Hammarén, 2002:45.

I Hammaréns resultat framträder ett mönster där pornografikonsumtion är tydligt relaterat
till erfarenhet av såväl oral- som analsex. De som sett porrfilm har klart större erfarenhet
av dessa sexuella uttryck än de som inte sett porrfilm. När det gäller analsex, som är betydligt mindre vanligt än oralsex, är det några enstaka procent av dem som inte sett porrfilm,
som varit med om detta. Av dem som sett porrfilm är det cirka 12–13 procent som haft
analsex.
Häggström-Nordin och hennes forskarkolleger har nedan gjort en uppdelning av unga
män utifrån om de är låg- eller högkonsumenter av pornografi (2005). De som såg porr
minst en gång i veckan kategoriserades som högkonsumenter medan övriga kategoriserades
som lågkonsumenter. Därefter har man studerat i vilken utsträckning respektive grupp har
erfarenhet dels av onani och samlag, dels av oralsex, analsex, gruppsex och KK-relationer.
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Tabell 32. Samband mellan pornografikonsumtion och sexuella erfarenheter hos unga män i gymnasiets årskurs III,
med hög respektive låg pornografikonsumtion (procent).
Lågkonsumenter
n = 256

Högkonsumenter
n = 110

Onanerat

98,0

99,1

Gett oralsex

45,3

56,4

Fått oralsex

57,6

66,1

Haft samlag

73,6

75,9

Haft samlag med vän*

44,2

58,0

Haft gruppsex*

8,9

16,5

Haft analt samlag

11,6

21,0

* Beräknat endast på dem som haft samlag.
Källa: Häggström-Nordin et al., 2005:105.

Av tabellen framgår att det knappast finns någon skillnad mellan låg- och högkonsumenters
erfarenheter av onani eller vanliga samlag. När det gäller oral- och analsex respektive
KK-relationer (haft samlag med en vän) finns däremot en viss övervikt, såtillvida att fler
av dem som är högkonsumenter av pornografi också har sådana erfarenheter.
Sex i Sverige (1998) visar att nästan 90 procent av de svarande har erfarenhet av oralsex.
I relation till detta är Häggström-Nordins siffror för oralsex ovan snarast att betrakta som
låga, för både låg- och högkonsumenter. Enligt Sex i Sverige var det ungefär 80 procent av
18–24-åringarna som hade erfarenhet av oralsex. Häggström-Nordins undersökningsgrupp är emellertid något yngre, med en medelålder på 18 år.
Som redan konstaterats finns det inga studier sedan tidigare som undersökt förekomsten
av KK-relationer och det är alltså inte möjligt att relatera siffrorna till hur det sett ut tidigare.
Av de intervjustudier som tidigare presenterats (Forsberg 2005; Berggren, 2001), samt av
Häggström-Nordins avhandling (2005:43), framgår dock att detta är något som verkar
förekomma som ett inte särskilt uppseendeväckande fenomen bland yngre människor.
Även gruppsex är, som tidigare nämnts undersökt i relativt liten utsträckning. I
Häggström-Nordin med fleras undersökning av tredjeårsgymnasister är det totalt 9 procent
(46 personer) av dem som haft samlag som har erfarenhet av sex med mer än en person vid
samma tillfälle (Häggström-Nordin et al., 2005). Av dessa 46 personer är 30 män. Bland
dem är det 8,9 procent av lågkonsumenterna och 16,5 procent av högkonsumenterna av
pornografi som uppger att de varit med om gruppsex. Detta innebär att det finns en skillnad
mellan dessa båda grupper som skulle kunna ha att göra med influenser från porrkonsumtion. Skillnaden är emellertid inte tillräckligt stor för att vara statistiskt signifikant.52
52
Total överensstämmelse mellan två grupper ger ett p-värde på 1.0, ju lägre siffra, desto högre
signifikans. P-värdet anges här till 0.075, medan man ofta kräver en siffra på 0.050 eller därunder
för att anse att det finns statistisk signifikans. Siffran 0.075 indikerar att det finns en skillnad, men
att denna inte är tillräckligt stor för att uppnå signifikansgränsen 0.050.
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När det gäller erfarenhet av analsex finns det ett tydligt och signifikant samband mellan
detta och pornografikonsumtion.53 Det är i princip dubbelt så många bland högkonsumenterna som bland lågkonsumenterna som har erfarenhet av analsex.
I Rogalas och Tydéns studie om unga kvinnor som besökt en RFSU-mottagning i
Stockholm finns det också ett starkt samband mellan pornografikonsumtion och analsex.
Av de 84,4 procent som sett porr, var det 50 procent som någon gång prövat analsex. Av
dem som inte sett porr var motsvarande siffra 27 procent (2003).54
Tydén et al. (2001) kommer till ett motsvarande resultat. Hon visar att de kvinnliga
studenter som prövat oral- och analsex också i större utsträckning än övriga hade konsumerat pornografi och att det finns en signifikant skillnad mellan dem som sett porr och dem
som inte gjort det.55 Hon redovisar emellertid inga siffror för det.
I Rogalas och Tydéns undersökning av unga män (2004) hade samtliga deltagare sett
porr, vilket innebär att det inte är möjligt att redovisa några jämförelsesiffror när det gäller
erfarenhet av exempelvis analsex och pornografikonsumtion. Däremot har forskarna,
såväl i denna undersökning som i den de gjort på unga kvinnor på samma mottagning låtit
deltagarna komma till tals i egna formuleringar kring hur de påverkats. Dessa fria reflektioner från deltagarna innehåller såväl negativa som positiva uppfattningar om den pornografi
de tagit del av.56 Bland de mer uppskattande kommentarerna återfinns formuleringar som:
Nya idéer – det får mig att känna mig sexigare. kvinna
Man kan se hur andra gör och härmar om det känns bra. kvinna
Tips som kan hjälpa en i sexlivet. man
Svårt att förklara men jag ville verkligen prova på analsex. man

Exempel på mer kritiska reflektioner är:
Känner mig sjuk av sex. kvinna
Får prestationsångest. kvinna
Jag får mindervärdeskomplex av att alltid behöva vara kåt. man
Man får en felaktig bild av hur man ska älska med någon man älskar. man
53

p-värde 0.025.

54

p-värde 0.005.

55

p-värde 0.000.

56

Observera att de refererade artiklarna är skrivna på engelska; vi återger citaten på svenska här
efter att ha kontrollerat dessa med författarna.

ungdomar och sexualitet – en forskningsöversikt 2005

93

Av några kommentarer framgår att pornografi för en del kan fungera som en källa till kunskap om sex men också att den kan skapa en känsla av att man själv inte ska räcka till som
sexpartner:
Tror jag lär mig något. kvinna
Som tonåring var porr som ett slags instruktionsfilm. man
Sexstress kan förekomma första natten med ny partner. man

Attityder och uppfattningar om pornografi
Vad har då unga människor mer generellt för uppfattning om pornografi och vilka reflektioner gör de?
Hammarén presenterar i sin rapport statistiska bearbetningar av några frågor som har
med inställningen till pornografi att göra. Här har vi sammanställt dessa resultat i tabell
33–35.57
Tabell 33. Vad är din inställning till porr? Procent.
Mycket positiv

Positiv

Ganska positiv

Ganska negativ

Mycket negativ

Flickor, n = 656

2,7

7,6

18,1

37,0

34,5

Pojkar, n = 622

19,0

21,7

36,7

16,2

6,4

Stämmer
ganska bra

Stämmer till
en viss del

Stämmer
ganska dåligt

Stämmer
inte alls

Källa: Hammarén, 2002:42.

Tabell 34. Pornografi är upphetsande. Procent.
Stämmer helt
och hållet
Flickor, n = 667

6,3

7,8

19,0

17,5

49,3

Pojkar, n = 624

27,4

23,7

25,8

9,6

13,5

Källa: Hammarén, 2002:43.

57

Siffrorna i tabell 33–35 bygger på bearbetningar av enkätsvar inom projektet Ungdom, kön och
sexualitet i gränslandet. 51 procent av de ungdomar som besvarat enkäten går i årskurs nio och 49
procent går i gymnasiets årskurs II.
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Tabell 35. Pornografi är förnedrande. Procent.
Stämmer helt
och hållet

Stämmer
ganska bra

Stämmer till
en viss del

Stämmer
ganska dåligt

Stämmer
inte alls

Flickor, n = 665

48,0

20,6

20,3

5,1

6,0

Pojkar, n = 628

18,9

18,0

28,0

14,6

20,4

Källa: Hammarén, 2002:44.

Av dessa tre tabeller framgår än en gång att pornografi framför allt är en angelägenhet för
män. Medan cirka 40 procent av de unga männen i tabell 33 har en positiv eller mycket
positiv inställning till porr, är det bara cirka 10 procent av de unga kvinnorna som väljer
något av dessa två svarsalternativ.
I tabell 34, som utgår från påståendet ”pornografi är upphetsande”, ser vi ett likartat
mönster i svaren. Lite drygt 50 procent av de unga männen anser att porr är upphetsande.
Motsvarande siffra för de unga kvinnorna är cirka 14 procent och nästan 50 procent av de
senare anser däremot att påståendet inte stämmer alls.
I tabell 35 handlar frågan om huruvida ungdomarna anser att pornografi är förnedrande.
68,6 procent av de unga kvinnorna anser att detta påstående stämmer helt och hållet eller
ganska bra. Detta resultat kan ses som ett slags spegelvändning av hur de besvarat frågorna
i de två föregående tabellerna. När det gäller de unga männen däremot framträder en delvis
ny bild. I de två första tabellerna (33 och 34) finns det en övervikt av unga män som har en
positiv (”ganska” till ”mycket”) inställning och även en övervikt av dem som anser att porr
är upphetsande. Denna övervikt finns inte när frågan handlar om huruvida de uppfattar
pornografi som förnedrande. Här fördelar sig de unga männens svar betydligt jämnare
över de fem svarsalternativen.
Detta speglar ett tema som återkommer hos några forskare, nämligen den ambivalens
många verkar känna i förhållande till pornografi. ”Först blir jag upphetsad, se”n mår jag
illa” säger en ung kvinna i Rogalas och Tydéns studie. I Hammaréns intervjuer med pojkar
och unga män uttrycker även flera av dem en dubbelhet inför pornografi. ”…man blir ju
kåt, inget mer, det är äckligt på nå”t sätt också…” säger ”Sebastian, 15 år”. Hammarén
menar att just pojkarnas ambivalens blir tydligt synlig i en jämförelse mellan tabell 34 och
35. Medan sammanlagt 77 procent i åtminstone någon mån instämmer i att porr är upphetsande, är det på samma gång 65 procent som instämmer i att det är förnedrande.
Hammarén kopplar detta till samhällelig diskussion om könsordning och pornografi och
skriver att ”Inordnade i det offentliga samtalets jämställdhetsdiskurs känner pojkar många
gånger skuld över sin egen upphetsning. Samtidigt som flera tycker det är en moraliskt förkastlig bransch kan de inte förneka de kroppsliga sensationerna, dvs att pornografin kan
göra en kåt och fungera som onaniobjekt.”
Även Häggström-Nordin diskuterar, utifrån intervjuer med ungdomar, kring de motsägelsefulla känslor av såväl upphetsning som äckel pornografin väcker hos dem
(Häggström-Nordin, 2005).
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Den forskare som kanske mest fördjupat diskussionen om unga människors ambivalens till pornografi är sociologen Lena Berg. Berg konstaterar att de flickor hon intervjuat
reagerar dubbeltydigt på pornografi. Dels kan de känna sexuell upphetsning och lust av
pornografiska skildringar, dels – och på samma gång – uttrycker de att de känner äckel
inför dem.
Berg för ett resonemang kring flickornas kroppsliga och känslomässiga reaktioner.
Hon menar att de kroppsliga reaktionerna, i en västerländsk tanketradition, ses som
”grundläggande, stabila och ”rena” från social påverkan” (Berg, 2002) men att även
känslomässiga reaktioner upplevs som något som kommer inifrån kroppen (och inte
huvudsakligen skapas i ett mellanmänskligt samspel). När de flickor och unga kvinnor hon
intervjuat talar om reaktioner på pornografi i form av både lust och olust på samma gång
blir det till en beskrivning av hur ambivalensen inför pornografin ligger i deras rent
kroppsliga och känslomässiga reaktioner.
Förutom att försöka förstå och tolka de egna reaktionerna måste flickorna också inordna
dem i ett sammanhang där flickor/kvinnor förutsätts vara respektabla och agera som lagom
sexuellt intresserade och aktiva.

Preventivmedel
De preventivmedel som är mest aktuella för ungdomar är p-piller och kondom. Sedan
2001 är det också tillåtet att köpa akut p-piller (APP) receptfritt på apotek i Sverige.
I jämförelse med andra åldersgrupper har ungdomar god tillgång till billiga preventivmedel. Subventionering av p-piller till ungdomsgrupperna inleddes i vissa landsting 1989
och byggdes ut kraftigt under första hälften av 1990-talet. Subventionering av kondomer
förekommer också och organiseras som regel så att ungdomsmottagningarna säljer kondomer billigt. Gratis utdelning av kondomer sker också i samband med besök och studiebesök på ungdomsmottagningar. Även genom skolhälsovården har många ungdomar tillgång till billiga eller gratis kondomer. Generellt kan vi konstatera att de flesta ungdomar är
mer inställda på att använda preventivmedel som skydd mot oönskad graviditet än som
skydd mot sexuellt överförbara infektioner.
I Folkhälsoinstitutets översiktsrapport från 2000 finns en sammanfattning av det avsnitt
som handlar om preventivmedel. Denna sammanfattning ger en god bild av kunskapsläget
fram till slutet av 1990-talet och vi återger den därför här i sin helhet.
Undersökningar fram till och med 1989 visar på en preventivmedelsanvändning vid det första
samlaget på mellan 50 och 60 %. Av varandra oberoende studier tyder på att preventivmedelsanvändningen ökat under 1990-talet. I studier gjorda under 1999 och 2000 ligger den på
mellan 60 och 76 % vid första samlaget.
Preventivmedelsanvändningen vid ”det senaste samlaget” har såväl före som efter 1989 legat
högre än för det första. Mellan 69 och 84 % i undersökningar från 1999 uppger att de använt
något preventivmedel vid sitt senaste samlag.
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I jämförelse med äldre åldersgrupper verkar ungdomar vara den grupp som i störst
utsträckning använt någon typ av rekommenderat skydd vid sitt senaste samlag.
Användning av preventivmedel skiljer sig åt såtillvida att kondom är det mest använda preventivmedlet vid det första samlaget, medan p-piller dominerar starkt vid det senaste samlaget.
Som ett komplement till preventivmedel har de senaste åren akut-p-piller, ”dagen-efter-piller”
börjat användas alltmer. Detta har snabbt blivit känt i ungdomsgrupperna och enligt en
studie kände närmare 100 % unga kvinnor till metoden. Det var också en relativt stor andel
av de yngre kvinnorna som använt sig av den.
margareta forsberg, 2000:65.

Ytterligare en bild av utvecklingen ger i en artikel av Häggström-Nordin med flera, som
genom att jämföra tre undersökningar redovisar siffror från 1979, 1989 samt 1999.
Tabell 36. Preventivmedelsanvändning vid första respektive senaste samlaget, 1979, 1989 och 1999. Jämförelse
mellan tre olika studier. Beräknat på dem som uppgivit att de haft samlag (procent).
1979
n = 181

1989
n = 383

1999
n = 408

Preventivmedel vid första samlaget

65

63,1

76,2

Preventivmedel vid senaste samlaget

77

67,6

82

Källa: Häggström-Nordin et al., 2002:293.

De preventivmedel som används av ungdomar är i första hand p-piller och kondom. En undersökning som återges i den nationella handlingsplanen mot oönskade graviditeter (Prevention
av oönskade graviditeter, 2001), visar att det är vanligare att kondom används vid samlagsdebuten medan p-piller är det i särklass vanligaste preventivmedlet vid det senaste samlaget.
Tabell 37. Preventivmetod vid första respektive senaste samlaget. Siffror i procent.
Preventivmetod, åldersgrupp 14–20 år
(n = 266)

Första samlaget

Senaste samlaget

Kondom

65,4

17,6

P-piller

4,7

51,4

Avbrutet samlag

13,6

14

Säker period

0,4

0,8

Ingen preventivmetod

14,4

15,3

Källa: Prevention av oönskade graviditeter, 2001, samt Unga kvinnors sexualvanor.58
58

Rogala, C., Tydén, T. (1999). Unga kvinnors sexualvanor. Ej publicerad. Senare har data från
studien publicerats i en artikel i Women”s health issues. Se referenslistan; Rogala & Tydén, 2003.
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Vad visar då de studier som publicerats under 2000–2005? I vilken utsträckning använder
ungdomar i dag preventivmedel? Många forskare redovisar siffror för första och senaste
samlaget och i tabell 38 presenterar vi resultaten från åtta olika undersökningar.
Tabell 38. Användning av preventivmedel vid det första och det senaste samlaget.59
Studie författare, insamlingsår, åldersgrupp,
undersökningspopulation)

Resultat i procent eller ålder
Första samlaget
Senaste samlaget

Studie/publiceringsår Insaml. år Åldersgrupp Antal som
studien
riktades till*

Fl.

Pojk.

Samtl.

Fl.

Pojk.

Samtl.

HBSC 2003**

2001/2002 15-åringar

1 226

Häggström-Nordin
et al. 2002

1999

Årskurs I
medelålder 16 år

408

70,4

86

76,2

–

–

82***
–

Edgardh et al. 1999

1990

Studenter 17 år

2 108

68

60

i.u.

81

69

i.u.

Edgardh et al. 1999

1990

”School drop
-outs”,17 år

475

57

38

i.u.

69

55

i.u.

Edgardh 2002****

1999

Medelålder 17

340

72,6

73,4

73

77,5

69,6

73,1

Häggström-Nordin
et al. 2005

2002/2003 Årskurs III
medelålder 18 år

718

75

67

71

76

61

68

Tydén et al. 2001

1999

Medelålder 22,9

345

85

–

–

92

–

–

Rogala & Tydén 2004 2001

Medelålder 21.9

300

–

77

–

–

67,2

–

* Det antal individer undersökningen riktades till. För svarsfrekvens och bortfall, se översikt i bilaga 2.
** HBSC = Health Behaviour in School-aged Children – se översikt, bilaga 2, för närmare beskrivning.
*** Denna uppgift ska enligt författaren beaktas med viss försiktighet på grund av relativt låg svarsfrekvens.
**** I Edgardhs artikel redovisas användning av kondom respektive p-piller. Här har dessa siffror räknats samman.
Eventuell användning av andra preventivmedel (exempelvis pessar eller p-stav) kan ha förekommit, men detta framgår
inte här.

Av tabell 38 framgår att en stor andel av ungdomarna använder någon form av preventivmedel redan vid sitt första samlag. De övergripande siffror60 som presenteras här varierar mellan
71 och 76,2 procent vid samlagsdebuten61 och mellan 68 och 82 procent vid senaste samlaget.
Två olika variationer framgår också tydligt av tabellen. De ungdomar som här benämns
school drop-outs använder uppenbarligen preventivmedel i betydligt lägre grad än andra
ungdomar. Vid första samlaget är det bara 38 procent av dessa pojkar och 57 procent av
flickorna som uppgett att de använt något preventivmedel.

59

I vissa undersökningar har forskarna presenterat preventivmedelsanvändningen uppdelad på
kondom respektive ”oral contraceptive”, det vill säga p-piller. I dessa fall har uppgifterna här
räknats samman och presenterats som ”preventivmedelsanvändning”.
60
61

Det vill säga de siffror som gäller samtliga ungdomar; ej uppdelade utifrån exempelvis kön.

Observera att uppgifterna i Edgardh, 2001, sammantaget kommer att landa på en lägre siffra,
mellan 60 och 68 procent.
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Den andra variation vi ser är att pojkar, särskilt vid senaste samlag i samtliga studier
uppger en lägre användningsnivå än flickor. Detta kan emellertid ha flera orsaker. En förklaring till det här svarsmönstret skulle kunna vara en lägre preventivmedelsanvändning vid
senare samlag, men det kan också vara så att pojkarna inte uppfattar eller vet om att preventivmedel använts, trots att så varit fallet. Vi har sett att kondom är vanligt vid samlagsdebuten, medan p-piller är vanligare vid senare samlag. Kanske är det så att en del pojkar, då de
besvarar en enkätfråga om preventivmedel, inte uppfattar att de själva använt något preventivmedel, och därför besvarar en sådan fråga nekande. Trots att deras partner använt p-piller.
Av Apotekets försäljningsstatistik framgår att den åldersgrupp som i störst utsträckning
använder ”antikonceptionella medel”, huvudsakligen p-piller, är 20–24-åringarna. I denna
grupp använder nästan varannan kvinna dagligen sådana medel, men liksom i grupperna
15–19 år och 25–29 år har p-pilleranvändningen minskat mellan 2000 och 2003.62
Risktagande diskuteras i denna rapport huvudsakligen under rubriken Sexuellt risktagande. Här ska dock nämnas en siffra från Tydén m.fl., 2001, som visar att 37 procent av
de unga kvinnliga studenter hon studerat, haft tillfällig sex utan att använda kondom.

Kondomanvändning
Några studier presenterar siffror för kondomanvändning särskilt. En sådan är Skolbarns
hälsovanor eller HBSC (2003). Här framgår att bland de 15-åringar i studien som någon
gång haft samlag, var kondom det vanligaste preventivmedlet. 59 procent av flickorna och
72 procent av pojkarna uppgav att de använt kondom vid sitt senaste samlag. När det gällde
p-piller svarade drygt 40 procent av flickorna och drygt 30 procent av pojkarna att de använt
detta vid sitt senaste samlag. I denna undersökning hade övriga preventivmetoder (här: APP,
avbrutet samlag och spermiedödande medel) använts av under tio procent vardera.
I Herlitz studie, Allmänheten och hiv/aids, framgår att ungdomar upp till 19 år är de
som, i relation till andra åldersgrupper, oftast använder kondom.
Tabell 39. Personer som använt kondom någon gång den senaste månaden efter kön och ålder. Siffrorna anger procent.
1989

1994

1997

2000

2003

Män
16–17 år

52

55

56

63

52

18–19 år

43

38

41

37

44

20–24 år

24

28

32

34

28

25–34 år

24

28

25

23

23

35–44 år

24

23

21

18

18

62

Uppgifter hämtade från Apotekets hemsida: www.apoteket.se.
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Kvinnor
16–17 år

26

36

42

33

46

18–19 år

28

28

32

30

31

20–24 år

23

24

19

21

26

25–34 år

20

18

19

13

22

35–44 år

23

13

20

14

15

Källa: Herlitz, 2004:16.

Herlitz konstaterar att trots att kondom är en vanligare preventivmetod bland ungdomar än
bland vuxna, är det bara omkring hälften av 16–17-åringarna som använt kondom någon
gång under den senaste månaden. Bland de äldre tonåringarna är andelen långt under hälften.
Han konstaterar därmed att ”olika myndigheters strävan att förebygga olika sexuellt överförbara infektioner med en ökad kondomanvändning inte har gett effekt” (Herlitz,
2004:20).
Såväl av tabell 39, som av resultaten från HBSC, framgår att det finns tydliga skillnader
i hur flickor och kvinnor respektive pojkar och män besvarar frågor om preventivmedel. I
HBSC-studien uppger färre flickor än pojkar att de använt kondom, medan förhållandet är
det motsatta när det gäller p-piller. I tabell 39 är det betydligt fler pojkar och män än flickor
och kvinnor som uppgett att de använt kondom. En möjlig förklaring till dessa siffror är att
en del inte rapporterar preventivmedel som uppfattas tillhöra det motsatta könet.
En särskild aspekt när det gäller kondomanvändning och smittspridning mellan män
som har sex med män är oskyddade anala samlag.63 Detta diskuteras av Tikkanen (2003)
som visar att det finns en tydlig skillnad mellan sexuell praktik i tillfälliga och i stadiga
relationer. Han konstaterar att det oskyddade anala samlaget har ett symboliskt värde och
bland annat fungerar som ett tecken på intimitet och allvar i relationen. Tikkanen visar att i
ett stadigt förhållande sker 7 av 10 anala samlag utan kondom medan endast 2 av 10 anala
samlag i en tillfällig relation sker utan kondom (Tikkanen & Månsson, 1999:73). Hans
slutsats är att det är viktigt att i hivpreventionen för män som har sex med män särskilt uppmärksamma vilken funktion det oskyddade anala samlaget har i den stadiga relationen
(ibid:77).

Preventivmedelsanvändning i olika grupper
Några forskare har delat in sina undersökningspopulationer i olika undergrupper och
undersökt om användningen av preventivmedel skiljer sig åt mellan dessa.
Edgardh jämför ungdomar som går i gymnasiet med dem som hoppat av, ”school dropouts”. Båda grupperna finns med i tabell 38 ovan. Denna jämförelse visar väsentligt lägre
preventivmedelsanvändning i den grupp som hoppat av gymnasiet.
63

Vid anala samlag är risken för smittspridning större än vid andra samlag, eftersom ändtarmens
slemhinna är känslig och lätt mottaglig för hivviruset.
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En jämförelse av preventivmedelsanvändningen mellan elever på teoretiskt och praktiskt gymnasieprogram visar på stora skillnader mellan de två grupperna. Medan 89,9 procent av eleverna i årskurs I på det teoretiska programmet använt preventivmedel vid sitt
första samlag, hade bara 64 procent av eleverna på det praktiska programmet gjort det
(Häggström-Nordin et al., 2002).
Edgardh har också brutit ned sina resultat på ungdomar som samlagsdebuterat före
respektive efter 15 års ålder (2002a). Det visar sig då att det finns tydliga skillnader mellan
grupperna i preventivmedelsanvändningen vid samlagsdebuten, men att dessa skillnader
för flickorna är obefintliga och för pojkarna små, när frågan gäller senaste samlag.
Tabell 40. Preventivmedel vid första och senaste samlag, relaterat till samlagsdebut före och från 15 års ålder.
Uppdelat utifrån kön (procent).
Flickor, debut
< 15 års ålder

Flickor, debut
> 15 års ålder

Pojkar, debut
< 15 års ålder

Pojkar, debut
> 15 års ålder

Preventivmedel vid första samlaget

59,7

69,4

48,5

62,4

Preventivmedel vid senaste samlaget

81,3

81,4

62,4

69,0

Källor: Edgardh 2000:100; 2002a:988.

Även Lars Holmberg, läkare vid bland annat flera ungdomsmottagningar i Dalarna, vars
resultat från rapporten Unga män och oplanerad graviditet (2003) presenteras utförligare
under rubriken Risktagande i olika grupper, visar att det finns tydliga skillnader mellan
olika grupper av pojkar. Av tabell 41 framgår att pojkar och unga män som varit involverade
i en ofrivillig graviditet använder preventivmedel i betydligt lägre utsträckning än andra.64
Tabell 41. Preventivmedelsanvändning hos pojkar och unga män som inte varit eller varit involverade i en ofrivillig
graviditet. Siffrorna beräknade på dem som uppgivit att de samlagsdebuterat (procent).
Inte varit involverad i
ofrivillig graviditet

Varit involverad i
ofrivillig graviditet

Använder alltid preventivmedel

50,3

30,0

Använde inte preventivmedel vid senaste samlaget

34,0

52,5

Källa: L. Holmberg & Berg-Kelly, 2002:841.

Resultatet i tabell 41 kan vid en första anblick synas vara en självklarhet. Sambandet mellan
lågt användande av preventivmedel och erfarenhet av ofrivillig graviditet är ju mycket

64

Av undersökningen framgår inte vilken typ av preventivmedel som använts.
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logiskt. Samtidigt visar Holmberg här att även om en ofrivillig graviditet kan vara ett
enstaka olycksfall, är detta inte en generell förklaring. Ofrivilliga graviditeter inträffar inte
slumpmässigt utan det finns ett tydligt samband mellan dessa och ett generellt lågt användande av preventivmedel.

Akut p-piller
Akut p-piller (APP) är en beteckning på hormonpreparat som tas efter ett samlag för att
förhindra befruktning. APP ska tas så snart som möjligt och inte senare än 72 timmar efter
ett oskyddat samlag. I Sverige blev det tillåtet att sälja dessa preparat receptfritt 2001. Av
Apotekets försäljningsstatistik framgår att försäljningen av APP ökat alltsedan det första preparatet av detta slag blev receptfritt och att denna ökning fortfarande pågår. Under 2003 motsvarade försäljningen av APP totalt 168 000 behandlingar, vilket är en ökning med 11 procent
jämfört med 2002. Den största delen säljs för egenvård, men läkemedel för cirka 7 500
behandlingar per kvartal såldes till öppen- och slutenvårdsmottagningar under 2003.
De studier som intresserat sig för APP har genomförts både före och efter det att det
blev tillåtet att sälja APP receptfritt. Detta innebär att förutsättningarna för användning och
kunskap om APP skiljer sig påtagligt åt mellan olika studier.
Före 1998 finns det endast en svensk studie om kvinnors erfarenheter av APP. Denna
visade att den genomsnittliga APP-användaren var en ung, studerande kvinna som levde i
en stabil relation (Aneblom, Larsson, & Tydén, 1999:176).
De forskare som har studerat olika aspekter av APP (kunskap om, användande av, etc.)
har bland annat intresserat sig för ungdomars kunskaper och om de vet var de kan få tag på
APP om de skulle behöva det.
I den tidigare refererade studien av 408 ungdomar i gymnasiets årskurs I (HäggströmNordin & TanjaTydén, 2001) framgår att 79,7 av de intervjuade ungdomarna kände till
APP. Studien genomfördes 1999, men så många som 78,3 procent av ungdomarna visste
var de skulle kunna få tag på APP om de behövde det. En majoritet, 67,3 procent, kände till
hur APP fungerar medan färre, 38,8 procent kände till inom vilka tidsgränser APP måste
tas för att vara effektivt.
Ungdomsmottagningar var den instans som gett ungdomarna mest kunskaper om APP,
tätt följda av kompisar som kunskapskälla. Även tidningar och TV liksom skolan angavs
dock som viktiga kunskapskällor av relativt många ungdomar. Vidare fanns stora skillnader
mellan flickor och pojkar. Flickorna visste genomgående mer än pojkarna om APP; hur det
fungerar och var man får tag i det. De hade också bättre kunskap om när i menstruationscykeln risken eller möjligheten för befruktning är som störst (Häggström-Nordin et al.,
2002:315). Ytterligare en studie genomfördes 2000 innan APP blev receptfritt. 591 kvinnor
som sökte sjukvården för att göra abort fick svara på en enkät om APP (Aneblom, Larsson,
Odlind, & Tydén, 2002). Resultaten visade att de flesta, 83 procent, kände till APP, men
endast 15 procent hade använt det för att försöka avbryta den aktuella graviditeten. I de
yngsta åldersgrupperna var kunskapen störst; 97 procent av 14–19-åringarna och 89 procent av 20–29-åringarna kände till APP. Över hälften av kvinnorna (ingen avgörande skill-
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nad mellan olika åldersgrupper) tror att de skulle använt APP om de haft det hemma och 65
procent av 14–19-åringarna skulle föredra att det såldes receptfritt (vilket alltså inte var
fallet vid tiden för studien).
Två studier har också gjorts efter att APP blev receptfritt 2001. I augusti samma år gjordes
en studie med fokusgruppintervjuer med unga kvinnor som köpt APP på apotek
(Aneblom, Larsson, Essen, & Tydén, 2002). Samtliga uppskattade att kunna köpa APP
receptfritt och för många var också tidsaspekter viktiga; dels att inte behöva ägna lång tid
åt att införskaffa APP, dels att APP var lättillgängligt också under en helg, vilket var aktuellt för flera.
Ett år efter att APP blev receptfritt gjordes en enkätundersökning bland unga kvinnor
(16–30 år) i Mellansverige (Larsson, Eurenius, Westerling, & Tydén, 2004). Denna visar
att 85 procent av dem som använt APP och 75 procent av dem som inte gjort det var positiva
till att APP kan köpas receptfritt på apotek. De som var mellan 16 och 24 år gamla visste
mer om hur APP fungerar än de som var mellan 25 och 30 år. Mycket få av de unga kvinnorna trodde att tillgängligheten till APP skulle komma att påverka deras användning av
andra preventivmedel; endast 4 procent trodde att den kanske skulle komma att påverkas.
Även om positiva uppfattningar om APP dominerade, var det ungefär en fjärdedel av kvinnorna som oroade sig för biverkningar och en tredjedel ansåg att APP är en form av abort.

Sexuellt risktagande
Det finns både positiva och negativa aspekter på att ta risker i olika avseenden. Att spränga
gränser, experimentera och bejaka sin sexuella lust kan leda till vidgade vyer, positiva upplevelser och nya relationer. Att utsätta sig för vissa risker är också något som ingår i en normal tonårsutveckling och innebär för de flesta ungdomar att de gör nya erfarenheter som
bidrar till successivt ökande reflektion och mognad (jfr Berg-Kelly, 1998).
Genom ett gränsöverskridande, ett experimenterande eller ett lustbejakande sätt att
agera utsätter man sig emellertid också för vissa mer uttalat negativa risker. Ibland kan
också risktagande vara en del av en generellt sett mer självdestruktiv livsstil. I detta avsnitt
fokuserar vi på risker som är relaterade till sexualitet; risken att bli eller göra någon gravid
utan att vilja det, risken att bli smittad av en sexuellt överförbar sjukdom samt ett allmänt
risktagande bland annat i form av att vara berusad i samband med sex.
Olika ungdomar och ungdomsgrupper är naturligtvis olika riskbenägna. Docent
Kristina Berg-Kelly har i sin forskning bland annat visat hur vissa ungdomar är mer benägna
än andra att ta risker. Dessa ungdomar utgör en grupp som tar flera olika typer av risker,
såväl med alkoholkonsumtion och droganvändande som med sexuellt relaterade risker
(1998). Det är i dag också allmänt känt att socioekonomiska förutsättningar är starkt relaterade till olika typer av hälsoproblem. Psykisk ohälsa är exempelvis vanligare bland
”socialt mindre gynnade barn” skriver docenten Sven Bremberg i en rapport från
Folkhälsoinstitutet (1998). Psykisk ohälsa kan yttra sig som bland annat låg självkänsla;
en upplevelse av ett lågt eget värde. En konsekvens av låg självkänsla kan vara att den
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enskilda inte upplever det som meningsfullt att vara rädd om sig; varför vara rädd om
någon som inte har något större värde? Därmed är psykisk hälsa och ohälsa aspekter som
är viktiga i diskussionen om risktagande när det gäller barn och ungdomar.
När det gäller risktagande finns det emellertid även skillnader mellan olika ungdomsgenerationer. Under exempelvis 1980-talet tyder, som tidigare nämnts, olika typer av
statistik på att de som då var unga agerade mer försiktigt både i relation till tidigare ungdomsgenerationer och i relation till dem som är unga några år in på 2000-talet. När det gäller
sexuella risktaganden, exempelvis ”one-night-stands”, berusning i samband med sex och att
inte använda preventivmedel, hänger dessa tydligt samman med vilka tankemönster och
norm- eller regelsystem som styr våra intima relationer. Vi har tidigare, i avsnittet Trender
i tiden, sett att kärleksideologin verkar vara stadd i förändring. Allt färre människor
instämmer i att sex enbart hör hemma i ett parförhållande. Som en konsekvens av detta kan
man anta att förekomsten av mer tillfälliga sexuella förhållanden ökar.

Tillfälliga sexuella kontakter
One-night stand har under senare år blivit en vanlig beteckning för en tillfällig sexuell kontakt. Begreppet kan till att börja med förefalla enkelt och lätt att förstå. Vid närmare eftertanke inser man emellertid att formuleringen kan relateras till en rad olika situationer.
Detta får konsekvenser för resultaten i olika studier, där ibland olika formuleringar
används för att beskriva likartade situationer. ”Första kvällen”, som används av bland
andra Herlitz (2004), innebär sannolikt att man inte tidigare träffat den person man valt att
”ha sex” med, men säger inte någonting om tillfällighet eller varaktighet i relationen.
Formuleringen one-night stand refererar sannolikt mera till att händelsen som sådan varit
av tillfällig karaktär. Den säger däremot ingenting om huruvida de som var involverade
känt eller känt till varandra innan de valde att ha sex tillsammans. De som besvarat enkätfrågor som formulerats på dessa sätt, har dock sannolikt uppfattat att forskarna varit ute
efter att undersöka förekomsten av mer lösliga sexuella relationer.
I siffror från SAM73/90 framgår att 70 procent av flickorna och 61 procent av pojkarna
uppgav att de aldrig hade haft ”casual sex”, alltså en tillfällig sexuell relation. 18 procent
av flickorna och 27 procent av pojkarna uppgav att de haft det vid ett tillfälle. Åtta procent
av flickorna hade haft det 2–3 gånger och 4 procent svarade att det skett mer än tre gånger.
Motsvarande siffror för pojkarna var 5 procent (2–3 gånger) respektive 7 procent (mer än
tre gånger). Bland de ungdomar som hoppat av gymnasiet, var det fler som hade erfarenhet
av tillfälliga sexuella relationer. Ungefär hälften av såväl flickor som pojkar hade sådana
erfarenheter. 29 procent av flickorna och 30 procent av pojkarna uppgav att de haft det vid
ett tillfälle. Tio procent av flickorna hade haft det 2–3 gånger och 10 procent svarade att det
skett mer än tre gånger. Motsvarande siffror för pojkarna var 10 procent (2–3 gånger)
respektive 13 procent (mer än tre gånger) (Edgardh et al., 1999:53 o 55).
Forsberg (2005) har undersökt ungdomars inställning till one-night stands. Av resultatet
att döma finns det en bred acceptans för one-night stands hos ungdomar. I årskurs 9 är det
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cirka 70 procent och i gymnasiet cirka 80 procent som instämmer helt och hållet i påståendet
”Sex för en natt (one-night stand) får man ha om man vill.”65 Utifrån denna studie är det
dock svårt att dra några slutsatser om i vilken utsträckning ungdomar (eller andra) verkligen
har erfarenhet av denna typ av lösliga sexuella kontakter.
I Herlitz studie framgår också att det sedan slutet av 1980-talet skett en tydlig ökning i
andelen personer som har erfarenhet av sex första kvällen.
Tabell 42. Personer som haft samlag första kvällen, de senaste 12 månaderna (procent).
1989

1994

1997

2000

2003

16–17 år

16

14

17

20

23

18–19 år

25

28

26

24

28

20–24 år

24

26

27

39

32

16–17 år

12

14

19

14

21

18–19 år

15

16

24

25

26

20–24 år

14

17

18

19

27

Män

Kvinnor

Källa: Herlitz, 2004:22.66

1989 var det 12 procent av flickorna i åldern 16–17 år och 14 procent av dem i åldern 20–24,
som haft samlag första kvällen. 14 år senare var motsvarande siffror 21 procent och 27 procent, vilket i princip innebär en fördubbling. Av pojkarna var det 1989 16 procent av 16–17åringarna och 24 procent av 20–24-åringarna som haft samlag första kvällen. 2003 var motsvarande siffror 23 respektive 32 procent. Även för pojkarna har perioden således inneburit
en ökning, även om den inte är lika stor som för flickorna. Resultatet innebär därmed både
att det skett en ökning generellt, men också att flickorna närmat sig pojkarna avsevärt.
Observera att undersökningen presenterar data från 1989 och framåt och det är värt att
hålla i minnet att 1980-talet skiljer ut sig som ett decennium karaktäriserat av försiktighet i
flera avseenden. Eftersom vi inte har något jämförelsematerial från perioden före 1989 vet
vi inte heller om tabellens siffror från detta år är högre, likvärdiga med eller lägre än siffror
från 1960- och 1970-talen skulle ha varit.
One-night stands kan betyda olika saker för olika individer men också olika saker vid
olika tillfällen. Ibland finns det förhoppningar om att ett första kvällen-samlag ska komma

65

Observera att formuleringen av frågan kan ha inneburit att ungdomarna, snarare än att uppge
sin egen åsikt, svarar i linje med vad de uppfattar vara en generell inställning i samhället.

66

Studien omfattar, som framgått tidigare, även åldersgrupper över 24 år. Här redovisas emellertid
endast de siffror som berör unga människor
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att utgöra inledningen till ett längre förhållande. I andra fall är det uppenbart att det handlar om ett kortare sexuellt äventyr som kan efterlämna såväl positiva som negativa känslor.
Både för kvinnor och för män. En artikel av forskare i Umeå visar emellertid att det också
finns en skillnad mellan könen. Även om möjligheterna till sex första kvällen ytligt sett ser
likadana ut för kvinnor och män, riskerar de unga kvinnorna i högre grad sitt anseende. Att
”gå med på” sex första kvällen kunde exempelvis av den unge mannen uppfattas som en
signal om att en kvinna inte var någon att satsa på i en längre relation (Christianson,
Johanson, Emmelin, & Westman, 2003).

Risktagande i olika grupper
Forskningen visar alltså att det i varje ungdomsgeneration verkar finnas en mindre grupp
som är mer riskbenägen och riskutsatt än sina jämnåriga. För dessa ungdomar är sexuellt
risktagande ofta en del i en risktagande livsstil i bredare bemärkelse. Att ha haft fler samlagspartners än genomsnittet hänger exempelvis ofta ihop med en livsstil där flera olika
riskfaktorer eller negativa erfarenheter relaterade till sexualitet sammanfaller. Psykologen
Chris Magnusson har i en studie (1998) undersökt flickor som vid upprepade tillfällen
uppsökt ungdomsmottagningen (UM) med anledning av gynekologiska problem (ej för
preventivmedel) och som samlagsdebuterat som 15-åringar eller tidigare. Hon har därefter
jämfört dessa flickor med en kontrollgrupp, som inte sökt vård vid ungdomsmottagningar
på motsvarande sätt. Vid studiens genomförande är kvinnorna mellan 25 och 30 år gamla.
Det visar sig att det, vid denna tidpunkt, finns en tydlig skillnad i antal samlagspartners
mellan de två grupperna.
Tabell 43. Antal samlagspartners, en jämförelse mellan en grupp kvinnor med gynekologiska problem under ungdomsåren och en grupp utan sådana problem (kontrollgrupp). Absoluta tal.
Antal samlagspartners

Grupp kvinnor med
gynekologiska problem (n = 30)

Kontrollgrupp
(n = 30)

0

0

8

<5

13

21

6–11

10

0

12–30

7

1

Källa: Magnusson, 1998:76.

Medan det endast är en av kvinnorna utan gynekologiska problem, som haft mer än fem
samlagspartners dittills under sitt liv, är det 17 av dem som upprepat sökt ungdomsmottagning som haft detta. Sju av dessa har haft mellan 12 och 30 samlagspartners.
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Även resultaten från SAM73/90 pekar på att antalet samlagspartners har ett samband
med andra livsfaktorer. Här jämförs 17-åringar som går i gymnasiet med ungdomar som
hoppat av ordinarie gymnasielinjer.67
Tabell 44. Antal samlagspartners, en jämförelse mellan ungdomar som går i gymnasiet vid 17 års ålder och ungdomar
som hoppat av gymnasiet (procent).
Antal samlagspartners

Ungdomar som går i gymnasiet
Flickor n = 712

Pojkar n = 435

Ungdomar som hoppat av gymnasiet
Flickor n = 98

Pojkar n = 66

1

35

38

23

25

2–4

46

42

34

42

5–10

15

14

33

20

> 10

4

6

10

13

Källa: Edgardh et al., 1999:53 och 55.

Inom forskningen om ungdom och sexualitet finns det en övervikt av studier som rör flickor och unga kvinnor. Några forskare har emellertid intresserat sig särskilt för pojkarna och
de unga männen. En av dessa är Holmberg som särskilt studerat pojkar/unga män som
varit involverade i oönskade graviditeter/abort (L. Holmberg & Berg-Kelly, 2002; L.
I. Holmberg, 2003). Även hans resultat visar att det finns samband mellan olika typer av
problem i anslutning till sexualitet. I nedanstående tabell har han delat in 1 175 unga män,
18 år gamla, som deltog i en större studie kring ungdom och hälsa68 i tre olika grupper.
Grupp I består av dem som ännu inte samlagsdebuterat. Grupp II består av dem som
samlagsdebuterat men som inte (efter vad de själva vet) varit med om att orsaka en
oönskad graviditet. Grupp III, slutligen, består av dem som varit involverade i en oönskad
graviditet.

67

SAM73/90 är gjord före den stora gymnasiereformen och refererar alltså fortfarande till
gymnasielinjer och inte till gymnasieprogram.
68
De unga männen deltog i den så kallade Q90-studien som genomfördes vartannat år mellan
1990 och 2000. De män som ingår i Holmbergs studie deltog i studien antingen 1994 (Q94) eller
1998 (Q98).
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Tabell 45. Erfarenheter hos unga män; grupp I = de som ännu inte samlagsdebuterat, grupp II = de som samlagsdebuterat och grupp III = de som samlagsdebuterat och varit involverade i (orsakat) en oönskad graviditet som
avslutats med abort (procent).*
Grupp I
n = 527

Grupp II
n = 607

Har haft mer än två sexpartners

-

44,4

80,5

Använder alltid preventivmedel

-

50,3

30,0

Använde inte preventivmedel vid senaste samlaget

-

34,0

52,5

1,4

1,7

12,2

-

1,3

22,5

Har erfarenhet av sexuellt trakasserande eller övergrepp från vuxen
Har haft en sexuellt överförd sjukdom

Grupp III
n = 41

Källa: L. Holmberg & Berg-Kelly, 2002.
* Delar av tabellen har tidigare presenterats i tabell 41.

Av Holmbergs forskning framgår att det, på gruppnivå, finns avgörande skillnader mellan
de unga män som varit involverade i en oönskad graviditet och de som aldrig varit det. I
jämförelse med grupp II är det nästan dubbelt så många av de unga männen i grupp III som
haft mer än två sexpartners. Samtidigt använder de preventivmedel i betydligt lägre grad än
övriga. En dryg femtedel (22,5 procent) av dem har någon gång haft en sexuellt överförd
sjukdom, att jämföras med grupp II, där motsvarande siffra ligger på endast drygt 1 procent.
Ytterligare en anmärkningsvärd skillnad visar sig i att av dessa unga män, är det drygt
12 procent som har erfarenhet av sexuellt trakasserande eller övergrepp från vuxen.
Motsvarande siffra för unga män som inte varit involverade i en oönskad graviditet, varierar
mellan 1,4 och 1,7 procent. Mot bakgrund av de resultat som Holmberg visar, finns det
starka skäl att i olika kliniska verksamheter vara särskilt uppmärksam på de unga män som
är involverade i oönskade graviditeter.

Tidig samlagsdebut
Tidig samlagsdebut diskuteras ofta som en indikator på sexuellt risktagande och det finns
också en statistisk koppling mellan att samlagsdebutera tidigt och andra former av risktagande. I yrkesgrupper som arbetar på ungdomsmottagningar och inom skolhälsovård är
denna diskussion välkänd. Bilden bekräftas också av Sex i Sverige, där man konstaterar att:
…befolkningsdata bekräftar de kliniska iakttagelserna att tidiga samlagsdebutanter i större
utsträckning än sena råkar ut för reproduktionsrelaterade problem som abort och sexuellt
överförda sjukdomar.
gisela helmius i sis:161.
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Samtidigt finns det skäl att komplicera diskussionen om de tidiga samlagsdebuterna. Som
i all statistik är det till att börja med viktigt att se att ett samband som går att belägga statistiskt ändå inte omfattar alla. Tidig samlagsdebut innebär alltså inte med nödvändighet att
den enskilda individen generellt tar risker i sexuellt hänseende. Flera forskare (Bland
andra Berg-Kelly, 1998; Edgardh, 2001; Krabbe, 1996) menar också att man inte kan se till
en enskild riskfaktor utan måste se ett samband mellan flera olika faktorer för att kunna
tala om ett sexuellt risktagande liv. Krabbe menar exempelvis att hos flickor med tidig
pubertets- och adolescensutveckling samvarierar den tidiga samlagsdebuten i betydligt
mindre omfattning med olika typer av problem (Forsberg, 2000).
En annan aspekt på diskussionen om tidig samlagsdebut är att den i stort sett enbart
existerar i relation till flickor. Mycket få forskare diskuterar eller problematiserar tidig
samlagsdebut för pojkar och unga män. I bearbetningar av resultaten från SAM73/90 har
emellertid Edgardh jämfört både flickor och pojkar med samlagsdebut före respektive
efter 15 års ålder.
Tabell 46. Samlagsdebut före och från 15 års ålder relaterat till andra erfarenheter. Uppdelat på kön.
Flickor, debut
< 15 års ålder

Flickor, debut
> 15 års ålder

Pojkar, debut
< 15 års ålder

Pojkar, debut
> 15 års ålder

– var kär

88,5

87,0

68,7

80,0

– med stadig partner

72,6

78,3

58,8

65,6

– underbar upplevelse

26,4

30,5

57,4

48,5

Sex första träffen mer än en gång

22,6

8,0

16,7

3,9

Varit gravid eller orsakat graviditet

13,7

6,0

7,4

2,9

Första samlaget

Källor: Edgardh, 2000:100; 2002a:988.

Av tabellen framgår att såväl flickor som pojkar med samlagsdebut före 15 års ålder skiljer
sig som grupp från dem som debuterat senare. De med tidig samlagsdebut har i större
utsträckning erfarenhet av exempelvis sex första träffen och av att ha varit gravid eller att
ha orsakat graviditet.

Sex och alkohol
Att berusning har en negativ inverkan på förmågan att fatta kloka beslut är ett väl känt faktum
och alkoholkonsumtion i samband med sex innebär ofta ett ökat risktagande. Av den tidigare
refererade undersökningen av kvinnliga studenter i Uppsala framgår också att 31 procent av
dessa på grund av berusning haft samlag som de senare ångrat (Tydén et al., 2001).
Alkoholen kan också fylla andra funktioner. Berg beskriver i ett konferensbidrag hur alkohol
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och berusning kan användas som ansvarsbefriande, som något att skylla på efter exempelvis
ett samlag man senare ångrat.69 Generellt verkar också människor som konsumerar mer
alkohol ha mer liberala attityder till sexualitet. Kopplingen mellan sex och berusningserfarenheter är också starkare hos kvinnor än hos män (LAFA 1:2001). Hur vanligt är det
då att ungdomar, och andra, har druckit alkohol i samband med att de har sex?
Sex i Sverige visar att 80 procent av de tillfrågade (alla ålderskategorier) inte hade
druckit alkohol vid det senaste samlaget. När det gäller den yngsta åldersgruppen i studien,
18–24-åringarna, hade 25 procent druckit alkohol vid sitt senaste samlag. Hälften av dessa
uppgav att de druckit men ej var berusade, nästan hälften var lätt berusade och 2,6 procent
uppgav att de var mycket berusade.
Edgardh delar upp de studerade ungdomarna i olika grupper. När det gäller flickorna
visar hon att av dem som samlagsdebuterat före 15 års ålder uppger 9 procent att de ofta
(”regularly”) har druckit alkohol i samband med sex. För flickor med samlagsdebut från
och med 15 års ålder, är motsvarande siffra 7 procent. För de ”school drop-outs” som ingick
i undersökningen var siffran betydligt högre. Av dessa flickor uppgav 17 procent att de ofta
hade druckit alkohol i samband med sex (Edgardh, 2000:100).
Även bland pojkarna finns det en viss skillnad mellan dem som samlagsdebuterat före
respektive efter 15 års ålder, såtillvida att de förra har en något högre alkoholkonsumtion
än de senare (Edgardh, 2002a:987). För båda könen gäller dock att de flesta är nyktra då de
har sitt första samlag men ungefär en tredjedel av pojkarna och cirka en fjärdedel av flickorna uppger att de druckit alkohol i samband med sin samlagsdebut (Edgardh, 1992). När
det gäller fortsatt användning av alkohol i samband med samlag visar det sig, när ungdomarna delas in efter kön och studieinriktning, att det är cirka 10 procent av alla flickor
(på såväl studie- som yrkesförberedande), samt av pojkarna på studieförberedande gymnasieprogram, som uppger att de regelbundet använder alkohol i samband med samlag.
I den fjärde gruppen, pojkar på yrkesförberedande gymnasieprogram, är det över 20 procent som uppger att de ofta dricker alkohol i samband med samlag (Edgardh, 1992:48).
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) visar i sina årliga
rapporter att andelen ungdomar i årskurs 9 som över huvud taget använder alkohol, sjunkit
kontinuerligt sedan 1970-talet. I 2004 års undersökning var det 25 procent av flickorna och
28 procent av pojkarna som inte alls använde alkohol.70 I gymnasiet var motsvarande
siffror 9 procent respektive 10 procent.
I CAN:s undersökning redovisas också olika typer av problem som ungdomarna relaterar till sitt alkoholanvändande.

69
Lena Berg; Icke publicerat paper som lades fram vid seminariet Sexualitet och Heteronormativitet på konferensen ”Den gode, den onde och den normale”, 26–28 nov 2004 i Södertälje.
70
Dessa siffror bör också relateras till att det under perioden skett en betydande immigration från
länder där man traditionellt inte använt alkohol på det sätt som skett i Sverige.
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Tabell 47. Andel ungdomar som upplevt problem relaterade till sexualitet i samband med alkoholkonsumtion.
Uppdelat på kön och ålder. Procent.
Årskurs 9
Flickor

3 gånger
eller mer

Gymnasiet, årskurs II

1 gång

2 gånger

Totalt

1 gång

2 gånger

3 gånger
eller mer

Totalt

Lett till oönskat sex

5

2

1

8

11

3

2

17

Lett till oskyddat sex

5

2

4

11

12

6

9

27

Lett till oönskat sex

4

1

2

7

8

3

4

15

Lett till oskyddat sex

4

1

3

8

8

4

10

23

Pojkar

Källa: www.can.se. Rapport 84, Skolelevers drogvanor 2004, och rapport 87, Drogvanor i gymnasiets år 2, 2004.

Av siffrorna från CAN, tabell 47, framgår bland annat att av flickorna är det 8 procent i
årskurs 9 och 17 procent i gymnasiet som uppgav att deras alkoholkonsumtion någon gång
lett till oönskat sex. Motsvarande siffror för pojkarna är 7 respektive 15 procent.
Häggström-Nordin och hennes forskarkolleger redovisar att i gymnasiets årskurs I
uppger 26 procent av flickorna och 20 procent av pojkarna att de druckit alkohol i samband
med sitt första samlag (Häggström-Nordin et al., 2002). Denna skillnad mellan könen
återkommer konsekvent och ligger i linje med konstaterandet i Landstinget förebygger
aids (LAFA) rapport att det finns en starkare koppling hos kvinnor än hos män mellan
berusningserfarenheter och sex.
Skillnaden mellan könen motsvaras vidare nästan exakt av en skillnad mellan olika
gymnasieinriktningar. 27 procent på de praktiska programmen och 19 procent på de teoretiska, uppger att de konsumerat alkohol i samband med samlagsdebuten. I HäggströmNordins studie av förstaårsgymnasister (ibid) kan vi också återvända till den jämförelse
mellan 1979, 1989 och 1999 som vi redovisat tidigare, i avsnittet om Preventivmedel.
Tabell 48. alkohol vid första respektive senaste samlaget, 1979, 1989 och 1999. Jämförelse mellan tre olika studier.
Beräknat på dem som uppgivit att de haft samlag (procent).

Alkohol vid första samlaget

Källa: Häggström-Nordin et al., 2002:293.

1979
n = 181

1989
n = 383

1999
n = 408

52

30

23
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Som framgår av tabellen verkar andelen ungdomar som druckit alkohol i samband med sitt
första samlag ha sjunkit avsevärt mellan de tre jämförda åren. Detta ligger i linje med den
utveckling i riktning mot lägre alkoholkonsumtion över huvud taget bland ungdomar, som
CAN:s undersökningar beskriver. De siffror som redovisas i tabell 48 är dock mer dramatiska än CAN:s och bör också tolkas med viss försiktighet bland annat mot bakgrund av
studiernas relativa litenhet.

Graviditet och abort
År 1975 infördes abortlagen som innebär att kvinnor i Sverige själva kan fatta beslut om
abort, utan att inhämta tillstånd från vare sig partner eller myndigheter. I samband med
lagändringen och åren närmast efter genomfördes flera reformer för att förebygga aborter.
Bland annat gjordes preventivmedel mer tillgängliga och satsningar gjordes på upplysningsarbete. För ungdomar fick utbyggnaden av ungdomsmottagningar, framför allt under
1980-talet, stor betydelse. Även subventioneringar av p-piller för ungdomar som många
landsting införde under 1990-talet har sannolikt spelat roll för den kontinuerliga minskning av antalet aborter som skedde fram till mitten av 1990-talet. 1994 följde Socialstyrelsen upp dessa satsningar och redovisade resultaten i rapporten Minskar tonårsaborter vid
subventionering av p-piller?71 Slutsatsen i denna rapport var att man generellt kunde se en
tydligare minskning av antalet tonårsaborter i de subventionerande områdena än i de
områden som inte infört subventioner. Man konstaterade också att subventionerna inte
kunde ses som den enda anledningen till en minskning utan att den samverkade med andra
förebyggande åtgärder.
Från en lägsta notering 1995, med 16,9 aborter per 1 000 kvinnor i åldersgruppen
15–19 år, har antalet aborter i ungdomsgrupperna emellertid åter stigit. Tabell 49 visar en
sammanställning av perioden 1975–2004.

71

Minskar tonårsaborter vid subventionering av p-piller?, EpC-rapport 1994:2, 1994.
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Tabell 49. Verkställda aborter per 1 000 kvinnor i åldersgrupperna upp till 19 år samt 20–24 år.
Årtal

–19 år

20–24 år

1975

29,7

26,9

1980

21,8

28,7

1981

20,7

27,5

1982

19,4

27,6

1983

17,9

26,2

1984

17,7

26,7

1985

18,0

27,3

1986

19,6

30,0

1987

21,5

31,2

1988

24,3

33,8

1989

24,9

34,9

1990

24,6

33,2

1991

22,6

31,8

1992

20,1

30,5

1993

18,8

30,0

1994

17,8

28,1

1995

16,9

26,4

1996

17,7

27,5

1997

17,8

26,6

1998

18,5

26,1

1999

19,0

26,3

2000

21,2

26,9

2001

22,7

28,1

2002

25,5

30,0

2003

25,0

31,2

2004

24,4

30,6

Källa: Aborter 2004, 2005:19.

Det är skillnad mellan yngre och äldre tonåringar när det gäller valet mellan att föda
ett barn eller att göra abort. Samtidigt har förändringar också skett över tid i olika åldersgrupper.
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Tabell 50. Verkställda aborter och födda barn bland 15–19-åringar 1975–2004 (femårsintervall).72 Absoluta tal.
År

15 år
Aborter Födda

16 år
Aborter Födda

17 år
Aborter Födda

18 år
Aborter Födda

19 år
Aborter Födda

1975

813

110

1 499

402

1 741

1 137

1 747

2 167

1 671

3 528

1980

606

50

1 032

210

1 182

571

1 521

1 215

1586

2 211

1985

349

23

673

93

974

345

1 434

819

1 562

1 722

1990

521

37

1 008

146

1 381

426

1 723

1 013

1 954

2 041

1995

359

30

658

96

780

260

993

529

1 277

1 116

2000

509

27

885

79

1 043

254

1 259

439

1 305

908

2004

620

28

1 108

99

1 336

228

1 666

405

1 670

797

Källa: Aborter 2004, 2005:20.

Det är viktigt att relatera antalet aborter till det totala antalet kända graviditeter, graviditetstalet. År 1975 valde 813 15-åringar i Sverige att göra abort. Detta motsvarar 88 procent av
alla kända graviditeter (923 stycken) i denna åldersgrupp det året. Motsvarande siffror år
2004 är totalt 648 kända graviditeter, varav 620, eller 96 procent valde att göra abort. Åren
mellan 1975 och 2004 ser andelen som valt att föda barn eller göra abort, relativt likartad
ut i denna åldersgupp. Av de 15-åringar som blivit gravida under åren sedan 1975 har en
konstant hög andel, cirka 90–95 procent, valt att göra abort.
I åldersgruppen 19-åringar ser bilden delvis annorlunda ut. 1975 valde 32 procent
(1 671 personer) av dem som blivit gravida att göra abort. År 2004 var motsvarande siffra
68 procent. Åren däremellan ökade andelen kända graviditeter som avslutats med abort
kontinuerligt (1980:41 procent, 1985:47 procent, 1990:48 procent, 1995:53 procent,
2000:59 procent). Denna utveckling när det gäller 19-åringarna hänger sannolikt samman
den utsträckning av ungdomstiden och senareläggning av familjebildning som skett under
perioden.
Uppgifter om det totala antalet graviditeter, aborter och födda barn i åldersgruppen
15–19 år presenteras i tabell 51.

72

Vid beräkning av uppnådd ålder har kvinnans födelsemånad jämförts med abortmånaden.
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Tabell 51. Antal graviditeter, aborter och födslar per 1 000 kvinnor i åldersgruppen 15–19 år 1970–2000
(femårsintervall) samt år 2003.
År

Graviditetstal

Aborttal

Födelsetal

55,3

12,3

43,0

1975

58,2

29,8

28,4

1980

38,4

21,8

16,6

1985

28,8

18,2

10,6

1990

38,4

24,6

13,8

1995

25,6

17,0

8,6

2000

28,2

21,1

7,1

2003

30,4

24,4

6,0

1970

Källa: Reproduktiv hälsa i ett folkhälsoperspektiv, 2005.

En studie av Larsson med flera genomförd 2000 har vidare undersökt vilka skäl till att
avbryta en graviditet som dominerar i olika åldersgrupper.
Tabell 52. Anledningar till att avbryta en graviditet i olika åldersgrupper (procent).*
14–19 år
n = 73

20–29 år
n = 245

30– år
n = 195

Dålig ekonomi

63,0

36,3

15,9

32,3

Vill studera först

63,0

28,6

6,7

25,1

För ung

83,6

22,9

0

25,1

0

9,4

47,7

22,6

För tidigt i relationen

26,0

26,9

11,3

20,8

Vill arbeta först

19,2

24,9

12,8

19,5

Osäker på relationen till partnern

17,8

23,3

14,9

19,3

Ensamstående

15,1

15,9

9,2

13,4

Familjen komplett

Totalt
n = 513

Skulle bli för tätt mellan barnen

1,4

11,8

14,9

11,5

Partnern vill jag ska göra abort

11,0

11,4

9,7

10,7

Vill inte ha barn

17,8

9,8

8,7

10,5

Olämpligt boende

17,8

13,5

2,6

9,9

0

0

20,5

7,8

Hälsoskäl

2,7

6,1

11,3

7,6

Hälsoproblem som skulle kunna påverka fostret

12,3

4,5

6,7

6,4

Förlossningsrädsla

9,6

6,9

2,1

5,4

Vill gifta mig först

8,2

6,1

2,1

4,9

För gammal
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Vill inte föda barn till den här världen

11,0

4,1

1,0

4,1

Mina föräldrar vill inte jag ska ha barn

5,5

2,4

0,5

2,1

Utsatt för våld i hemmet

5,5

0,8

0,5

1,4

* Observera att de svarande haft möjlighet att markera mer än ett alternativ, varför procentsiffran överstiger 100.
Källa: Larsson, Aneblom, Odlind, & Tydén, 2002.

Av tabellen framgår att det absolut främsta skälet för tonåringarna att avbryta en graviditet
är just att de känner sig för unga, 83,6 procent har valt detta alternativ. Detta skäl följs nära
av att de vill studera innan de skaffar barn och att de bedömer sin ekonomi som för svag
(63 procent vardera). I samma studie har forskarna undersökt vilka andra personer kvinnorna har diskuterat sitt abortbeslut med.
Tabell 53. Vem eller vilka har kvinnorna diskuterat sitt abortbeslut med? Siffrorna anger procent.*
14–19 år
n = 73

20–29 år
n = 245

30– år
n = 197

Totalt
n = 515

Partner

79,5

83,7

87,8

84,7

Vänner

69,9

62,0

39,6

54,6

Föräldrar

50,7

33,9

15,7

29,3

Medicinsk personal

28,8

18,8

19,3

20,4

Syskon

21,9

21,6

15,2

19,2

Övriga

9,6

2,4

2,5

3,5

* Observera att de svarande haft möjlighet att markera mer än ett alternativ, varför procentsiffran överstiger 100.
Källa: Larsson et al., 2002.

En stor majoritet av alla kvinnor diskuterar enligt denna studie en eventuell abort med sin
partner. Även bland de yngsta kvinnorna i undersökningen är det i princip 80 procent som
talar med sin pojkvän om detta beslut. Bland de yngsta är det också vanligt att tala med
vänner om abortbeslutet, cirka 70 procent gör detta, medan ungefär hälften av tonåringarna
diskuterar saken med sina föräldrar. En stor andel av aborterna för ungdomar sker i kontakt
med ungdomsmottagningar, och här erbjuds regelmässigt också samtal kring situationen.
Mot bakgrund av detta är det förhållandevis få, 28,8 procent, av de yngsta kvinnorna, som
uppger att de diskuterat sitt abortbeslut med medicinsk personal eller övriga. Holmberg
visar också att unga män som är involverade i en oönskad eller oplanerad graviditet, också
blir starkt involverade i den beslutsprocess kring abort eller inte abort som detta innebär
(2000:233).
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Sexuellt överförbara infektioner
Det finns ett flertal sexuellt överförbara infektioner (STI), exempelvis klamydia, kondylom,
herpes, gonorré, syfilis och hiv. Gemensamt för flera STI är att man kan vara infekterad
utan att ha några symtom eller endast ha obetydliga besvär. Trots detta riskerar den som
smittas mer eller mindre allvarliga komplikationer såsom kroppsliga besvär, psykosociala
problem och stigmatisering. För samhället medför komplikationer kostnader för vård,
behandling och ibland sjukskrivningar. Det förebyggande arbetet för att minska
smittspridningen av STI genomförs av framför allt myndigheter, landsting och frivilligorganisationer. Den faktor som framför allt påverkar utvecklingen är i vilken utsträckning
människor skyddar sig vid sexuella kontakter. Orsaker till om skydd, det vill säga kondom,
används för att minska risken för STI kan sökas på individ-, grupp- och samhällsnivå.
Undersökningen Sex i Sverige 1996 visar att var femte person som svarade hade haft
minst en STI någon gång i livet. Det som markant skiljer dem som haft en STI från övriga
är att de förra haft betydligt fler samlagspartner.
Ökningen av klamydia bland ungdomar det senaste decenniet är särskilt allvarlig eftersom smitta i den gruppen kan få stora individuella och epidemiologiska följder. Det är därför angeläget att följa utvecklingen av STI i ungdomsgruppen men också ungdomars kunskapsnivå, attityder och sexuella beteenden.
Allmänfarliga och därmed anmälningspliktiga STI, enligt smittskyddslagen, är klamydia,
gonorré, syfilis och hiv. Detta innebär bland annat att sjukvårdspersonal som diagnostiserar
någon av dessa är skyldig att göra en anmälan till Smittskyddsinstitutet och till landstingens smittskyddsläkarenhet. Det innebär att det finns tillförlitlig statistik över antalet
rapporterade fall av klamydia, gonorré, syfilis och hiv, medan det saknas statistik över
andra STI som exempelvis kondylom och genital herpes, vilka inte omfattas av lagen. De
siffror som presenteras i detta avsnitt bygger på uppgifter från Smittskyddsinstitutet
(www.smittskyddsinstitutet.se), såvida inte någon annan källa anges.
I detta avsnitt behandlar vi utvecklingen för STI i ungdomsgruppen samt refererar till
studier om riskuppfattning och erfarenhet av att ha haft en STI.

Rapporterade fall av och förekomst av sexuellt överförbara infektioner
De STI som är vanligast bland ungdomar är klamydia, kondylom och genital herpes.
Andra STI som förekommer i betydligt mindre omfattning inom ungdomsgruppen är syfilis,
gonorré och hiv.73 I jämförelse med klamydia är det totalt sett mycket få personer i Sverige
som smittas med gonorré och syfilis. Eftersom det ändå skett en viss ökning under senare

73

Förkortningen STD, Sexually Transmitted Diseases, har under ett antal år varit en vedertagen
beteckning. Denna har emellertid under senare år ersatts av beteckningen STI, vilken uttyds
Sexually Transmitted Infections.
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år av dessa sjukdomar redovisas här aktuella siffror även för dem. Också hiv är mycket
ovanlig i ungdomsgrupperna men den särställning hiv intar, gör det ändå angeläget att presentera aktuella data även för denna infektion.
Klamydia är den sexuellt överförbara infektion som är mest spridd bland ungdomar i
Sverige och den infektion som oftast diskuteras.74 Statistik över förekomsten av klamydia
finns sedan mitten av 1980-talet och 1987 rapporterades cirka 38 000 fall i Sverige.
Därefter, 1988, inkluderades klamydia i smittskyddslagstiftningen, vilket innebär att ett
aktivt arbete med smittspårning och behandling kunde inledas. Från 1988 sjönk därmed
antalet rapporterade klamydiafall successivt och 1997 anmäldes 13 905 fall. Under slutet
av 1990-talet och fram till i dag har antalet ökat igen och under de senaste åren, fram till
och med första halvåret 2005, har antalet smittade ökat konsekvent varje år. Vissa har smittats utomlands, huvudsakligen på olika turistorter, men de allra flesta, 88 procent, har smittats i Sverige. Tabell 54 visar utvecklingen från år 1997.
Tabell 54. Antal rapporterade klamydiafall per år i Sverige.
År

Antal

1997

13 905

1998

15 199

1999

16 710

2000

19 284

2001

22 266

2002

24 689

2003

26 801

2004

32 280

2005 (1:a halvåret)

15 71675

Källa: www.smittskyddsinstitutet.se

Cirka 95 procent av de anmälda klamydiafallen återfinns stadigt i åldrarna 15–39 år.
Utvecklingen för samtliga åldersgrupper presenteras i tabell 55 nedan.

74
Observera att klamydia är mest spridd av de infektioner som är anmälningspliktiga. Ingen
jämförelse av förekomsten görs här med kondylom eller genital herpes, vilkas exakta utbredning vi
inte känner till. Se vidare under dessa rubriker.
75

Observera att siffrorna för första halvåret varje år generellt är lägre än för andra halvåret. År 2004
redovisades 15 115 klamydiafall under första halvåret och 16 960 under andra halvåret. Siffran för
första halvåret 2005, 15 716 fall, är den högsta för första halvåret som rapporterats de senaste
15 åren.
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Tabell 55. Fördelning av klamydia 1997–2004 i olika åldersgrupper (procent).
Åldersgrupp

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

0–4

0,2

0,2

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5–9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10–14

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,3

0,4

0,6

15–19

22.9

23.0

22.6

21.5

22.8

23.4

27.7

31.0

20–29

62.4

62.5

63.5

64.2

62.3

61.4

58.1

55.8

30–39

11.3

11.4

10.9

11.2

11.6

11.9

11.0

9.9

40–49

2,1

1,6

1,6

1,8

2,1

2,0

1,9

1,8

50–59

0,4

0,6

0,5

0,5

0,4

0,5

0,4

0,4

60–69

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

70–

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Okända

0,5

0,6

0,5

0,5

0,6

0,5

0,4

0,4

Källa: www.smittskyddsinstitutet.se.

Som framgår av tabellen, har fördelningen mellan de tre åldersgrupper som omfattar
personer mellan 15 och 39 år, alltså de tre åldersgrupper som står för nästan alla anmälda
klamydiafall, varit förhållandevis stabil sedan 1997. Under de senaste åren, och tydligast
2004, har dock en förskjutning nedåt i åldrarna skett. År 2004 står åldersgruppen 15–19åringar för 31 procent av klamydiafallen och 20–29-åringarna för nästan 56 procent. Fyra
år tidigare, år 2000, var motsvarande siffror 21,5 procent respektive 64,2 procent.
När det gäller fördelningen mellan kvinnor och män är det årligen något fler kvinnor än
män som anmäls smittade med klamydia. År 2004 rörde drygt 56 procent av de anmälda
fallen kvinnor och drygt 43 procent män.76
Kondylom är vårtor på könsorganen som orsakas av human papilloma virus (HPV).
Eftersom HPV-infektioner kan stanna kvar i många år utan att ge några symtom, är det
omöjligt att säga när en person egentligen blev smittad och det finns inte heller några
siffror på exakt hur vanligt förekommande det är. Europeiska forskare har emellertid på en
gemensam hemsida (www.eccce.org) lagt ut information om HPV och skriver där:
HPV är ett väldigt spritt virus. De flesta män och kvinnor kommer att ha haft en HPVinfektion någon gång i sina liv. Det smittar vanligen genom sexuellt umgänge och viruset är
så vanligt att HPV-infektion kan anses vara en normal följd av att ha sex. Viruset är vanligast
hos yngre män och kvinnor som ofta är mera sexuellt aktiva.

76

För 0,2 procent av de anmälda fallen fanns ingen uppgift om kön (anmälan sker med särskild kod
i stället för identitet när det gäller STI och hiv, varför uppgift om ålder och kön i enstaka fall saknas).
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I en artikel från 1997 slår en amerikansk forskare (Koutsky, 1997:3) fast att genital HPVinfektion är ”extremt vanligt” och att uppskattningsvis 1 procent av ”sexuellt aktiva
vuxna” i USA har utvecklade ”synliga genitala vårtor” medan cirka 15 procent har en
latent infektion. Vidare konstaterar även Koutsky att det är bland unga människor, i åldrarna
18–28 år, som HPV är allra mest utbrett. En svensk undersökning från 1989 av sexuellt
aktiva kvinnor i åldrarna 19–25 år visar en förekomst av HPV på 22 procent (Karlsson et
al., 1995). En studie av svenska värnpliktiga män, 18–23 år gamla, visade en förekomst på
24 procent (Kataoka, Claesson, & Hansson, 1991).
Herpes är ett virus som finns i två former, HSV1 och HSV2. HSV1 har huvudsakligen
förekommit runt munnen och i ansiktet, medan HSV2 förekommit genitalt. Detta verkar
ha förändrats, sannolikt som en konsekvens av förändringar i sexuella mönster, med en
ökning av framför allt oralsex. En svensk studie från 2002 (Löwhagen, Tunbäck, &
Bergström, 2002) visar också en ökad förekomst av HSV1 i prover tagna runt könsorganen.
Det är svårt att finna säkra uppgifter kring förekomsten av herpes i befolkningen. I en
fransk vetenskaplig artikel (Malkin, 2004) framgår också att förekomsten av herpes varierar
kraftigt mellan olika länder i västvärlden. Som exempel refereras siffror från 1989, då 33
procent av de gravida kvinnorna i Sverige bar på HSV2, medan motsvarande siffra i
Tyskland var 8 procent. Trots svårigheter att bedöma omfattningen visar undersökningar, i
första hand av gravida, att uppemot 70 procent av den svenska befolkningen bär på antikroppar mot HSV1 medan cirka 30 procent bär på antikroppar mot HSV2 (Sandström, 1994).
Förekomsten av gonorré i Sverige sjönk stadigt sedan slutet av 1970-talet, men under
slutet av 1990-talet och fram till i dag har en viss ökning kunnat konstateras. 1996 anmäldes
endast 211 fall av gonorré i Sverige. Därefter har förekomsten ökat och under 2000–2004
har antalet fall pendlat mellan 505 och 596 per år. I dag är också majoriteten av fallen smittade i Sverige, framför allt i storstadsområdena, till skillnad från i mitten av 1990-talet då
knappast någon inhemsk smittspridning förekom. Därmed konstaterar Smittskyddsinstitutet att gonorré åter är fast etablerad i Sverige.
Under de första sju månaderna 2005 rapporterades 357 fall, varav hälften från
Stockholms län. Ökningen har skett bland män som smittats genom sex med män där antalet
fall mer än fördubblats, medan antalet heterosexuellt smittade fall inte har ökat. Ofta
diskuteras också gonorré som något som huvudsakligen drabbar män i storstäder, i Sverige
framför allt Stockholm, som har sex med andra män. Det är därför värt att notera att det
också finns en heterosexuell spridning. År 2004 var det 252 män som smittades genom sex
med en annan man. Samma år smittades 229 män när de hade sex med en kvinna och 80
kvinnor när de hade sex med en man. Majoriteten av kvinnorna hade smittats i Sverige
medan majoriteten av de män som smittats vid en heterosexuell kontakt hade smittas
utomlands huvudsakligen i Sydostasien.
Gonorré är vanligast i åldersgruppen 20–29 år, vilken står för 42 procent av fallen.
Bland yngre ungdomar är gonorré mycket ovanligt. Åldersgruppen 15–19 år stod 2004 för
endast 5 procent av de rapporterade fallen. Detta motsvarar 33 fall, 16 flickor och 17 pojkar.
23 av dessa hade smittats i Sverige och 9 av pojkarna hade smittats genom homosexuell
kontakt. I åldersgruppen 20–24 år anmäldes 118 fall 2004. Av dessa var 31 flickor och
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87 pojkar. I denna åldersgrupp hade 86 personer (73 procent) smittats i Sverige och 37 av
pojkarna (43 procent) hade smittats genom homosexuell kontakt.
Syfilis har liksom gonorré varit i det närmaste utrotad i Sverige och i slutet av 1990-talet
förekom knappt någon inhemsk smittspridning. 2004 anmäldes dock 194 fall av syfilis vilket
är den högsta siffran sedan början av 1980-talet. Fortfarande är majoriteten av dem som
fått syfilis, smittade i andra länder men i gruppen män som har sex med män har en viss
inhemsk smittspridning skett under senare år. Under första halvåret 2005 rapporterades 73
fall och Smittskyddsinstitutet konstaterar att de senaste årens ökning därmed verkar ha
avstannat, åtminstone tillfälligt.
Av de 194 fall av syfilis som anmäldes 2004 stod ungdomar i åldersgruppen 15–19 år
för endast 6 fall (3 procent). Unga människor i åldersgruppen 20–29 år stod för 22 procent
av fallen. Övriga 75 procent av fallen gällde personer från 30 år och uppåt.
År 2004 anmäldes 427 nya fall av hiv i Sverige. Av dessa var 83 personer bosatta i
Sverige och även smittade i Sverige.77 Övriga 345 personer var antingen bosatta i Sverige
men smittade vid utlandsvistelse (42 personer) eller smittade före ankomst till Sverige
(257 personer).78 Av dem som smittats vid en sexuell kontakt i Sverige, var knappt hälften
smittade vid en heterosexuell och drygt hälften vid en homosexuell kontakt.
Bland ungdomar och unga vuxna är hiv mycket ovanligt. I åldersgruppen 15–19 år
anmäldes 12 fall av hiv 2004. I gruppen 20–24 år var motsvarande siffra 34 personer och
bland 25–29-åringar var det 71 personer som nyanmäldes som hivsmittade. I åldersgruppen
15–29 år har ungefär en av tio smittats i Sverige, medan övriga smittats utomlands, vanligen
innan de flyttade till Sverige.79
Trots att hiv är mycket ovanligt i ungdomsgrupperna och trots att den inhemska
smittspridningen är mycket begränsad, finns det starka skäl att vara fortsatt uppmärksam
på dess utveckling. Hiv intar en särställning bland de sexuellt överförbara infektionerna
genom sina allvarliga konsekvenser och genom att bot för sjukdomen saknas. I Sverige har
smittspridningen hittills kunnat hållas under relativt god kontroll. Någon reell ökning av
den inhemska smittspridningen har inte kunnat ses, till skillnad från i övriga nordiska
länder samt flera andra västeuropeiska länder, där en ökad nysmitta av hiv skett under
2000-talet bland män som har sex med män. En fortsatt stor smittspridning globalt och i
vårt närområde, samt mer liberala sexualvanor kan emellertid snabbt undergräva denna
kontroll. I delar av Ryssland och i de Baltiska staterna pågår sedan några år en omfattande
hivepidemi. Denna är framför allt relaterad till ungdomar och unga vuxna med injektionsmissbruk, men smittspridning sker också till deras sexpartners.

77

I denna siffra ingår även 15 personer som smittats via intravenöst missbruk.

78

För 36 personer saknas för närvarande uppgift om smittland (kompletteringar för 2004 års
anmälningar sker fortfarande och andelen med okänt smittland kommer således att krympa).

79

Muntlig uppgift, Torsten Berglund, Smittskyddsinstitutet.
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Egenrapporterad erfarenhet av sexuellt överförbara infektioner
De uppgifter som hittills presenterats bygger på statistik från Smittskyddsinstitutet och
från forskare som i klinisk verksamhet undersökt förekomsten av olika STI i Sverige.
Vad händer då om vi vänder på perspektivet och ser närmare på de undersökningar där
människor själva fått svara på frågor om huruvida de någon gång haft en sexuellt överförd
sjukdom? Det vill säga egenrapporterad erfarenhet av STI.
För att återigen börja med Sex i Sverige, var det 11,7 procent av 18–25-åringarna i
denna studie som hade erfarenhet av någon STI. 6,3 procent svarade att de någon gång haft
klamydia medan 4,6 procent svarade att de haft kondylom. I SAM73/90 uppgav 9 procent
av de flickor och 5 procent av de pojkar som samlagsdebuterat också att de hade erfarenhet
av en sexuellt överförd sjukdom (Edgardh et al., 1999:52). Dessa ungdomar var 17 år
gamla vid undersökningen. I Edgardhs motsvarande undersökning av gymnasielever i en
förort till Stockholm 1999, var det mycket få individer (totalt fyra) som uppgav att de haft
kondylom eller herpes. Ingen uppgav erfarenhet av klamydia (Edgardh, 2002b).
I Häggström-Nordin med fleras studie av ungdomar i gymnasiets årskurs I, genomförd
1999, hade ungdomarna en medelålder på 16 år. I denna studie var det 8,6 procent av
deflickor och 4,2 procent av de pojkar som samlagsdebuterat, som också uppgav att de haft
en STI (Häggström-Nordin et al., 2002). Mellan SAM73/90 (från 1990) och denna undersökning finns det alltså i princip ingen skillnad i resultat. Detta kan verka motsägelsefullt i
relation till att förekomsten av framför allt klamydia ökat under senare år. Samtidigt sker
denna ökning framför allt från mitten av 1990-talet och framåt. SAM73/90 genomfördes
1990, när förekomsten av klamydia var jämförbar med dagens.
I Häggström-Nordins fortsatta forskning har hon tillsammans med kolleger undersökt
ungdomar också i gymnasiets årskurs III (läsåret 2002/2003). Här är det 7,5 procent av
deflickor och 2,9 procent av de pojkar som samlagsdebuterat, som också uppger att de haft
en sexuellt överförd sjukdom (Häggström-Nordin et al., 2005). Det innebär att det är färre
av dessa än av de yngre som uppger att haft en STI. En möjlig förklaring till detta resultat
är att det är fler av de äldre ungdomarna som har hunnit samlagsdebutera. Om antalet som
haft en STI inte ökar i samma takt, innebär det att det är en mindre andel av dem som samlagsdebuterat som också haft en STI. En annan förklaring kan ligga i att det, totalt sett, är
ett förhållandevis litet antal i denna studie som uppger att haft en STI. Därmed kan få individer påverka procentandelen relativt mycket.

Uppfattningar om sexuellt överförbara infektioner
I studien Allmänheten och hiv/aids har kvinnor och män mellan 16 och 44 år gamla fått
bedöma om de anser att de själva löper risk att smittas med någon av infektionerna klamydia,
hiv eller gonorré.
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Tabell 56. Andel som trodde att det är risk för att de själva kan bli smittade av olika infektioner uppdelade på kön
och ålder.
Klamydia

Hiv

Gonorré

Kvinnor
16–17

22

4

12

18–19

29

6

16

20–24

21

4

10

25–34

6

3

2

35–44

2

3

1

15

6

9

Män
16–17
18–19

18

3

11

20–24

19

2

8

25–34

8

2

6

35–44

4

1

3

Källa: Herlitz, 2004.

Flera intressanta resultat kan utläsas ur tabellen.Ungdomar och unga vuxna anser i betydligt
högre grad än äldre personer att de löper risk att drabbas av sexuellt överförbara infektioner.
Detta har säkert flera orsaker, bland annat diskussioner inom ramen för skolans sex- och
samlevnadsundervisning samt uppmärksamhet i medierna kring utbredningen bland ungdomar av framför allt klamydia. I Häggström-Nordins studie av ungdomar i gymnasiets
årskurs I framgår också att 40 procent av dessa anser att deras attityd till sex har påverkats
av debatten om aids (Häggström-Nordin et al., 2002).
De ungas bedömning av riskerna att smittas stämmer också med den faktiska situationen, där unga människor i betydligt större utsträckning än äldre riskerar att smittas med
klamydia. När det gäller gonorré däremot ser ungdomar ut att överskatta smittorisken,
särskilt i förhållande till klamydia som ju är många gånger vanligare.
En annan iakttagelse är att de unga kvinnorna förefaller mer riskmedvetna än de unga
männen. Särskilt gäller detta för bedömningen av att smittas med klamydia. Här skiljer sig
könen kraftigt åt, speciellt i de två yngsta åldersgrupperna men från 20-årsåldern gör kvinnor
och män relativt likartade riskbedömningar.
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Andra aspekter på STI
Att ha haft en sexuellt överförbar sjukdom behöver inte innebära att man generellt sett
lever ett sexuellt liv där man utsätter sig för extra stora risker. Däremot löper man naturligtvis större risk att få en STI om man har täta partnerbyten, inte använder kondom och så
vidare. I tabell 45 under rubriken Risktagande i olika grupper kan vi i Lars Holmbergs
forskning se att unga män som varit involverade i (orsakat) en oönskad graviditet i betydligt högre grad än andra också hade haft en STI. 22,5 procent av dessa hade någon gång
haft en STI, vilket ska jämföras med 1,3 procent av dem som aldrig varit involverade i en
oönskad graviditet.80
Av tabell 57 framgår vidare att det är vanligare att ha haft en STI om man samlagsdebuterat före femton års ålder, än om man gjort det senare.
Tabell 57. Samlagsdebut före och från 15 års ålder relaterat till andra erfarenheter. Uppdelat på kön.

Haft STI

Flickor, debut
< 15 års ålder

Flickor, debut
> 15 års ålder

Pojkar, debut
< 15 års ålder

Pojkar, debut
> 15 års ålder

15,2

5,4

7,4

2,5

Källor: Edgardh, 2000:100; 2002a:988.

Detta resultat hänger ihop med diskussionen om varför andelen ungdomar med erfarenhet
av STI förefaller vara lägre i gymnasiets årskurs III än i årskurs I (Se resultat från
Häggström-Nordins forskning, under rubrik Egenrapporterad erfarenhet av STI). Som
grupp utsätter sig de tidiga debutanterna för större risker än de som debuterar senare.
Därmed är det också logiskt att andelen som har erfarenhet av STI bland dem som debuterat i årskurs I är något större än andelen av dem som debuterat i årskurs III. I årskurs III har
ju även de som är mer försiktiga i sitt risktagande hunnit samlagsdebutera.
Christianson med flera visar vidare i sin kvalitativa studie (2003) att det finns en skillnad
mellan könen när det gäller upplevelser av att ha fått en STI (i detta fall klamydia). Medan
de unga kvinnor hon intervjuat kände skam och skuld över att ha smittats av klamydia, förmedlade de unga männen en mer bekymmersfritt förhållningssätt, där de verkade tillfreds
med att ha fått reda på vilken smittkällan (alltså den unga kvinnan) var. Även om det
utifrån studiens konstruktion inte är självklart att denna skillnad går att generalisera till
samtliga unga män, är det ett intressant resultat som också bör relateras till de olika villkor
för sexualitet som kvinnor och män lever under. Christianson konstaterar också att ”så
länge som CT-screening fokuserar på kvinnor, innebär det en risk att flickor definieras som
”smittkällor”, medan pojkar inte ser sig själva som smittbärare (…) Det krävs två för att bli

80

Observera att dessa siffror är beräknade enbart på dem, i Holmbergs material, som samlagsdebuterat.
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smittad och smittskydd måste bygga på ett delat ansvar. (…) CT-screening av män är ett
viktigt steg.”81 Även Bredström tar upp detta tema och skriver: ”Att ge kvinnor ansvaret för
säkrare heterosex är en av de motsägelser som hiv/aidsdebatten fortfarande dras med. Den
heterosexuella manlighetens status som riskfri och oskyldig ger henne ansvaret”
(Bredström 2005:89).

Trakasserier, övergrepp och sexuell exploatering
Trakasserier, övergrepp och sexuell exploatering är i dag ämnen i den offentliga diskussionen
om barn och ungdomar. Olika forskare intresserar sig också för dessa fenomen. En svårighet i sammanhanget är att det inte går några tydliga gränser mellan de olika företeelserna.
En händelse som av någon definieras som ett trakasseri kan av någon annan definieras som
ett övergrepp. Ett övergrepp kan vara (del i) ett exploaterande; med ekonomiska eller sexuella motiv. Här presenterar vi olika företeelser trots detta under olika rubriker, med ambitionen att gå från mer allmänna företeelser som berör många ungdomar, till mer specifika
fenomen av typen övergrepp och sexuell exploatering av barn och ungdomar.

Trakasserier och sexualiserat språkbruk
Under senare år har diskussionen om sexualiserat språkbruk och sexuella trakasserier i
ungdomsmiljöer varit ett återkommande tema i medierna och i den offentliga diskussionen
om ungdomar. Diskussionen har framför allt grundats i en upplevelse hos olika yrkesgrupper,
exempelvis lärare, av att det skett en påtaglig ökning av dessa företeelser. Många ungdomar vittnar också själva om att sexualiserat språkbruk och trakasserier är mycket vanliga.
Trots den omfattande diskussionen om sexualiserat språkbruk och sexuella trakasserier i
ungdomssammanhang har det hittills varit svårt att hitta forskning som kan ge vetenskapligt
underbyggda fakta kring hur vanligt det är och vilka former dessa problem tar sig. I september 2005 kom emellertid en doktorsavhandling av Eva Witkowska vid Arbetslivsinstitutet
med titeln Sexual harassment in schools, som undersöker sexuella trakasserier i svenska
gymnasieskolor. Även i denna konstateras att det finns få studier från svenska skolor att jämföra med och att tillgängliga data ofta kommer från små, lokala undersökningar som inte
uppfyller vetenskapliga krav när det gäller undersökningsmetoder och representativitet.
I avhandlingen har Witkowska undersökt förekomst av sexuella trakasserier i ett slumpvis urval av svenska gymnasieskolor. Hennes resultat tyder på en studiemiljö i svensk
gymnasieskola, där olika typer av sexuellt färgade kommentarer, gester eller handlingar är
mycket vanligt förekommande. Nedan har vi valt att återge två av hennes tabeller i sin helhet; tabell 58 om flickor och 59 om pojkar.82
81

Christianson skriver på engelska. Översättning här: M Forsberg.
Witkovska skriver på engelska och för att inte riskera att förvanska hennes framställning, återger
vi tabellerna på engelska.
82
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Tabell 58. Prevalence of exposure to various behaviors and perceptions of them as problems/threats among female
students in one school year. (Förekomst av exponering för olika beteenden, samt huruvida de uppfattas som problem
eller hot, bland kvinnliga gymnasister under ett skolår.) n = 540. Siffrorna anger procent.
Type of behaviors

All students exposed
(exposed repeatedly)*

Percieved as
Percieved as problem
problems by
by non-exposed
exposed (serious
(serious problem
problem/threat)**
/threat)

Verbal behaviors
Demeaning comments about gender

77 (32)

79 (46)

51 (33)

Sexualized conversations

77 (44)

68 (49)

37 (25)

Attractiveness rating

71 (28)

82 (56)

57 (25)

Sexual personal comments

65 (23)

84 (55)

61 (39)

Demeaning comments about sexuality

56 (23)

73 (53)

51 (31)

Name calling – slut, whore, bitch, etc.

37 (16)

84 (60)

59 (40)

Pressuring for sexual favors

26 (14)

53 (35)

24 (21)

Sexual rumors

25 (9)

91 (69)

60 (35)

Name calling – dyke, lesbian, fag, etc.

17 (13)

80 (57)

57 (46)

Sexualized contact seeking

61 (28)

68 (44)

44 (29)

Sexual looks

52 (24)

58 (49)

30 (22)

Brushing up or rubbing against

41 (17)

51 (42)

20 (19)

Pulling clothing

32 (8)

42 (34)

14 (34)

Pressuring for relationship

26 (11)

50 (36)

26 (24)

Showing pornography

12 (8)

58 (26)

26 (25)

Sexual message/graffiti

8 (0)

83 (70)

53 (38)

Grabbing or pinching

27

83 (47)

51 (33)

Touching private body parts

13

74 (45)

45 (25)

Non-verbal displays

Sexual-assault behaviors

Cornering or holding and pulling clothing

2

n = 9 (n = 4)

16 (23)

0.2

0

15 (14)

Demeaning comments about gender or sexuality

14

90 (48)

30 (27)

Inappropriate touching

12

73 (57)

32 (17)

Suggestions, proportions or demands
for sexual favors

2

n = 5 (n = 3)

14 (20)

Forcing to have sex
Teacher-to-student sexually harassing behaviors

* Repeatedly = forcing to have sex monthly, weekly, daily (proportion of all exposed students /procentsiffran
beräknad på dem som uppger att de varit utsatta).
** Serious problem/threat = rather big and big problem/rather likely and very likely (proportion of all students
reporting ”problem”/procentsiffran beräknad på dem som uppger att de upplevt problem).
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Tabell 59. Prevalence of exposure to various behaviors and perceptions of them as problems/threats among boy students in one school year. (Förekomst av exponering för olika beteenden, samt huruvida de uppfattas som problem
eller hot, bland manliga gymnasister under ett skolår.) n = 440. Siffrorna anger procent.

.
All students exposed
(exposed repeatedly)*

Percieved as
Percieved as problem
problems by
by non-exposed
exposed (serious
(serious problem
problem/threat)**
/threat)

Verbal behaviors
Sexualized conversations

71 (47)

56 (49)

30 (50)

Demeaning comments about gender

66 (26)

69 (44)

39 (42)

Attractiveness rating

62 (29)

68 (47)

65 (47)

Sexual personal comments

58 (30)

69 (49)

47 (38)

Name calling – dyke, lesbian, fag, etc.

53 (32)

64 (42)

50 (32)

Demeaning comments about sexuality

39 (25)

69 (43)

54 (33)

Name calling – slut, whore, bitch, etc.

36 (49)

68 (51)

52 (35)

Sexual rumors

24 (17)

80 (57)

46 (34)

Pressuring for sexual favors

24 (18)

44 (44)

19 (44)

55 (38)

57 (34)

46 (33)

Non-verbal displays
Sexualized contact seeking
Brushing up or rubbing against

52 (28)

42 (35)

22 (30)

Sexual looks

34 (22)

44 (45)

36 (24)

Pressuring for relationship

24 (16)

49 (26)

28 (35)

Pulling clothing

20 (17)

35 (38)

18 (41)

Showing pornography

16 (20)

47 (45)

20 (41)

Sexual message/graffiti

7 (14)

79 (70)

44 (35)

Grabbing or pinching

34

70 (54)

48 (28)

Touching private body parts

21

70 (44)

40 (31)

2 (n = 10)

n=7

15 (26)

1 (n = 5)

n=3

9 (36)

Demeaning comments about gender or sexuality

7

61 (42)

22 (25)

Inappropriate touching

9

65 (65)

25 (18)

2 (n = 11)

n=7

14 (38)

Sexual-assault behaviors

Cornering or holding and pulling clothing
Forcing to have sex
Teacher-to-student sexually harassing behaviors

Suggestions, proportions or demands
for sexual favors

* Repeatedly = monthly, weekly, daily (proportion of all exposed students /procentsiffran beräknad på dem som
uppger att de varit utsatta).
** Serious problem/threat = rather big and big problem/rather likely and very likely (proportion of all students
reporting ”problem” /procentsiffran beräknad på dem som uppger att de upplevt problem).
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Av tabellerna framgår att en stor majoritet av såväl flickor som pojkar har erfarenhet av
sexuellt färgade, negativa beteenden i den skolmiljö där de vistas. Många har själva blivit
utsatta, men också bland dem som inte varit direkt drabbade, uppfattas dessa företeelser
som problem av en stor andel. Detta talar för att sexualiserat språkbruk och sexuella trakasserier är så vanligt i skolmiljön att de påtagligt påverkar det vardagliga livet för ungdomarna.
Vidare framgår att det finns vissa genomgående skillnader i de trakasserier som flickor
respektive pojkar utsätts för. Flickorna är mer utsatta än pojkarna för alla typer av de beteenden som undersökts, undantaget homofobiskt språkbruk, visning av pornografi och
grövre fysiska beteenden. Flickorna uppfattade oftare än pojkar verbalt beteende som problem, men när det gällde andra typer av beteenden var könsskillnaderna inte lika tydliga.
Witkowska konstaterar att medan flickor kan betraktas som värdelösa om de uppfattas som
lätta, det vill säga icke-respektabla, kan pojkar betraktas som värdelösa om de uppfattas
som sexuellt omogna eller som homosexuella. Resultaten visar också att även bland pojkarna är det en majoritet som uppger att de blivit föremål för ”sexualized conversations”,
nedsättande kommentarer om kön eller blivit kallade för exempelvis bög.
Det finns en skillnad i vad ungdomarna uppger vara egenupplevda problem och vad de
uppfattar som mer generella problem i skolmiljön. Medan 37 procent av flickorna uppger
att de blivit kallade exempelvis hora, är det så många som 59 procent av dem och 52 procent av pojkarna, som uppfattar det som ett generellt problem att tillmälen av denna typ
förekommer i deras skolmiljö. I en diskussion kring sina resultat konstaterar Witkowska
att ungdomarna i den svenska gymnasieskolan är utsatta för ”en mängd olika olämpliga
och oacceptabla beteenden av sexuell eller könsrelaterad karaktär” men också att de ”var
ovilliga att beteckna incidenterna som sexuella trakasserier, trots att beteendena i sig uppfattades som miljöproblem.” En förklaring till de till synes motstridiga resultaten, kan vara
att ”stötande beteenden normaliseras i skolmiljön, och är för svåra att förstå och hantera i
en situation där skolorna erbjuder mycket lite stöd.” (Witkowska, 2005:61). Det enda återstående sättet att protestera, blir därmed antingen att förneka att problemen förekommer
eller att markera att man ”inte bryr sig” om dem (ibid).
Samtidigt som sexuellt färgade tillmälen och andra negativa, sexuellt relaterade beteenden är mycket vanliga i svenska skolor antyder Witkowskas genomgång av internationella studier att det trots allt är mindre vanligt förekommande i Sverige än i många andra
västländer. En jämförelse visar exempelvis att Sverige och Danmark har den lägsta förekomsten av sexuella trakasserier i arbetslivet av jämförda europeiska länder. Även vid en
jämförelse med USA verkar de svenska ungdomarna vara något mindre utsatta än jämnåriga
amerikanska ungdomar (Witkowska, 2005:42).83
I diskussionen om sexuellt färgade tillmälen, som hora, är det vidare viktigt att fundera
kring vilken innebörd de ges i olika sammanhang och av olika grupper. I sin avhandling
visar exempelvis Ambjörnsson att trots att begreppet hora betecknar en skambelagd och
beklagansvärd kvinnlig position, förekommer det också att flickor själva använder ordet.
83

Witkovska poängterar i detta sammanhang svårigheterna att dra säkra slutsatser vid jämförelser
mellan olika undersökningar, vilka i sin tur är gjorda med olika typer av vetenskapliga metoder och
undersökningsgrupper.
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En förklaring till detta, menar hon, kan vara att de, genom att själva använda begreppet,
skapar ett slags försvar emot att av andra placeras i den skamfyllda ”hora-positionen”.
Genom att överdriva det uppenbarligen skamfyllda (i att betraktas som okvinnligt överdriven,
sexuell, slampig), genom att vägra dölja sig och känna skam där man uppenbarligen borde,
provocerar de sin publik, samtidigt som de delvis urvattnar och tar udden av skammen. Att
vara först med att nämna det skamliga onämnbara, och att göra det värre än alla andra,
öppnar alltså, som vi kan se, möjligheten att manifestera sin egen handlingsförmåga och
delvis styra händelseförloppet. På så sätt har de både intagit stigmat och samtidigt sökt
förskjuta dess betydelse. Istället för att bli benämnd, blir man själv en benämnare. Istället för
ett skamfyllt offer, blir man en skamlös aktör. Deras svar ser alltså ut som det gör för att det
struktureras av skammens logik – det blir vad man kan kalla en skamstrategi.
fanny ambjörnsson, 2004:213.

Även ordet bög bör förstås i den sociala kontext där det används. I rapporten Ungdomar
och genusnormer på skolans arena (Lundgren & Sörensdotter, 2004), framgår tydligt att
ordet bög har en vidare betydelse än homosexuell man och kan användas på olika sätt ungdomar emellan. Här framgår att det ofta används som ett mer allmänt skällsord, jämförbart
med din idiot! eller din jävel!. Innebörden av orden är alltså starkt kontextberoende. Vem
är det som säger det till vem och i vilket sammanhang? Intervjuade ungdomar menar
exempelvis att det upplevs som fel och kränkande att använda ordet bög som skällsord
emot någon som uppfattas (och uppfattar sig) som homosexuell (ibid:180ff). I relation till
en kompis kan det däremot användas närmast kärleksfullt, i relation till någon man allmänt
ogillar kan det fungera som ett (starkt) skällsord.
Ytterligare en avhandling som diskuterar sexuellt relaterade trakasserier, är Identitet,
kön och klass (Berggren, 2001). Berggren skriver här bland annat om hur flickorna på olika
sätt försöker skydda sig mot en ”kollektiv attack” från pojkarna och om hur ”de lokala
pojkarna trakasserar och sexualiserar flickorna” (ibid:197ff).
Gemensamt för de avhandlingar och rapporter som här refererats, är att de uppmärksammar de olika villkor som råder för flickors och pojkars eller unga kvinnors och unga mäns sexualitet. Witkowska konstaterar att ”Den sexuella maktfördelningen är ojämn i det offentliga
rummet. Att uppfattas som sexuell har olika konsekvenser för kvinnor och män. (2005:61).
”Flickorna försöker”, skriver Berggren i sin tur, ”framför allt undvika att bli definierade som
sexuella” (2001:199). I relation till spridningen av sexuella rykten, vilket både uppfattas som
ett generellt problem av ungdomar i allmänhet och som ett allvarligt problem av dem som
drabbats, är flickors och pojkars olika positioner på den sexuella arenan avgörande.
Den mindre studie bland universitetsstuderande kvinnor som tidigare nämnts (Tydén et
al., 2001), tar också upp sexuella trakasserier. Tydén konstaterar att bland dessa kvinnor
uppger 12 procent att de känt sig sexuellt trakasserade. I 80 procent av dessa fall var det
manliga studenter som stod för trakasserierna och i 20 procent av fallen var det lärare inom
universitetsutbildningen. 22 procent av de kvinnliga studenterna hade vidare erfarenhet av
”sexual insinuations” som de dock inte känt sig kränkta av.
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En intressant undersökning som berör yngre barn i grundskolans årskurs 4–6, har
genomförts i anslutning till ett projekt mot trakasserier i Falu kommuns skolor åren
1999–2002. Vid slutet av detta projekt mättes förekomsten av olika typer av mobbning och
trakasserier och resultaten presenteras i rapporten Ta ingen skit från Dalarnas forskningsråd (Herlitz, 2003).
Tabell. 60. Redovisning av svar på sex olika påståenden i rapporten Ta ingen skit från Dalarnas forskningsråd (procent).
1. ”Någon har kallat mig för hora, bög eller annat könsord när jag gick sista terminen i klass 6.”

Samtliga (n = 615)

Aldrig

Sällan

Ibland

Ofta

54

28

15

3

Flickor (n = 305)

67

21

9

3

Pojkar (n = 310)

42

34

19

4

2. ”Någon har pratat om sex eller om min kropp så att jag blev generad eller ledsen när jag gick sista terminen i klass 6.”
Aldrig

Sällan

Ibland

Ofta

Samtliga (n = 608)

83

11

5

1

Flickor (n = 298)

81

12

6

1

Pojkar (n = 305)

86

9

4

1

3. ”Någon har tagit på mig på ett närgånget sätt fast jag inte ville det när jag gick sista terminen i klass 6.”
Aldrig

Sällan

Ibland

Ofta

Samtliga (n = 611)

87

7

5

1

Flickor (n = 300)

80

9

10

1

Pojkar (n = 306)

95

4

0

1

4. ”Jag har kallat någon för hora, bög eller annat könsord när jag gick sista terminen i klass 6.”
Aldrig

Sällan

Ibland

Ofta

62

26

11

1

Flickor (n = 280)

75

19

5

1

Pojkar (n = 290)

49

32

17

2

Samtliga (n = 570)

5. ”Jag har pratat om sex eller om någons kropp så att den personen blev generad eller ledsen när jag gick sista
terminen i klass 6.”
Aldrig

Sällan

Ibland

Ofta

Samtliga (n = 561)

95

4

1

0

Flickor (n = 277)

99

1

0

0

Pojkar (n = 284)

91

7

2

0

6. ”Jag har tagit på någon på ett närgånget sätt fast den personen inte ville det när jag gick sista terminen i klass 6.”
Aldrig

Sällan

Ibland

Ofta

Samtliga (n = 562)

96

3

1

0

Flickor (n = 277)

100

0

0

0

Pojkar (n = 285)

92

6

2

0

Källa: Herlitz, 2003.
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Av tabellen framgår att det är relativt vanligt bland de undersökta eleverna i årskurs 6
att någon gång ha blivit kallad hora, bög eller liknande. 46 procent av samtliga svarande
uppger att detta hänt dem åtminstone vid något tillfälle. Här finns också en viss övervikt
för pojkar. 58 procent av dessa och 33 procent av flickorna uppger att de någon gång fått ta
emot tillmälen av detta slag. I svaren på fråga 4 ser vi också att det är betydligt vanligare att
pojkar svarar att de använt sig av dessa ord gentemot någon annan, än att flickor gjort det.
Av flickorna svarar 75 procent att de aldrig kallat någon för hora, bög eller dylikt, medan
cirka hälften av pojkarna uppger att de gjort det under sista terminen i årskurs 6.84
Medan verbala trakasserier av typen tillmälen förefaller relativt vanliga, är det ovanligare med mer direkta angrepp, såväl verbala som fysiska. Trots detta är det uppenbart att
de förekommer och cirka 20 procent av flickorna och cirka 9 procent av pojkarna har varit
med om att antingen bli kommenterade på ett sätt som gjort dem generade eller ledsna eller
bli ”tagna på” på ett ovälkommet sätt (fråga 2, 3, 5 och 6 i tabell 60).
De resultat från rapporten Ta ingen skit som vi presenterar i tabell 60, är genomsnittssiffror för samtliga elever som deltagit i studien. I rapporten görs också en jämförelse mellan
de elever som deltagit i det förebyggande projektet och dem som inte gjort det. Denna jämförelse visar att ”de som deltagit i projektet hade blivit utsatta för mobbning eller sexuella
trakasserier i skolan i något mindre utsträckning än de som inte deltagit.”85 (ibid:26).
De mer omfattande undersökningar som vi redovisar här har genomförts i grundskolans
årskurs 4–6 och i gymnasieskolan. I den kvalitetsgranskning som Skolverket gjorde år 1999
(Nationella kvalitetsgranskningar 1999, 2000) konstaterar man att könsord förekommer i
skolmiljön framför allt i årskurs 7 och 8. I årskurs 9 ”tonar de bort” något och i gymnasiet är
de, enligt denna rapport, inte särskilt förekommande (ibid:88). Om det stämmer att sexuella
tillmälen är vanligare i högstadiet än i gymnasiet, innebär det att de, med Witkowskas
resultat från gymnasieskolan i åtanke, måste vara mycket vanliga i högstadiemiljöerna.

Sexuella övergrepp
Ett antal svenska studier har försökt kartlägga förekomsten av sexuella övergrepp under
uppväxten. Svedin och Priebe refererar sex olika publikationer mellan 1983 och 2001, och
konstaterar att de flesta av dessa kommer till slutsatsen att cirka 7–10 procent av svenska

84

Av undersökningen framgår också att det generellt är vanligare att pojkar utsätter andra för
mobbing eller trakasserier. 75 procent av de elever som uppgett att de blivit mobbade eller
trakasserade, svarar att det är pojkar, antingen jämnåriga (64 procent) eller ”andra” (11 procent)
som utsatt dem. Vid en könsuppdelning av de svarande visar det sig vidare att medan flickor
utsätts av såväl pojkar (68 procent) som av flickor (25 procent), är det bara 6 procent av de pojkar
som varit utsatta som uppger att de blivit det av flickor.

85

Herlitz betonar att ”ett längre tidsperspektiv krävs för att resultatet av projektarbetet ska kunna
avgöras med någon större bestämdhet, men undersökningen antyder ändå att interventionsarbetet
kan ha givit en viss omedelbar effekt i form av minskad risk att bli drabbad.” (Herlitz, 2003:26).
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kvinnor och cirka 1–3 procent av svenska män utsatts för sexuella övergrepp under uppväxten (2004:277). Sex i Sverige kommer fram till siffrorna 12 procent för kvinnor respektive
3 procent för män. Dessa siffror gäller emellertid för människor i alla åldersgrupper och
studien redovisar betydligt lägre siffror för barn under 15 års ålder, drygt 2 procent (varav
sex fall av tio rör flickor och fyra fall av tio rör pojkar). Siffror från SAM73/90 visar att
11,2 procent av flickorna och 3,1 procent av pojkarna uppger att de varit utsatta för sexuella
övergrepp (Edgardh & Ormstad, 2000). Dessa uppgifter kommer från ungdomar som är
17 år gamla då de besvarar enkäten. Därigenom tyder dessa siffror på en större omfattning
av problemet, än undersökningar som redovisar likartade resultat men bygger på underlag
från människor i fler åldersgrupper. En ännu ej publicerad studie från Västmanland visar
att 20,9 procent av flickorna och 11,9 procent av pojkarna, i årskurs nio och gymnasiets
årskurs II, hade blivit ”tagna på” på ett ovälkommet sätt. 12,5 procent av flickorna och 6,8
procent av pojkarna uppgav att de blivit utsatta för övergrepp som också inkluderade samlag (Åslund et al., 2005).
Olika resultat i olika studier kan ofta förklaras med skillnader i definitioner, deltagarfrekvens och undersökningsdesign. I Svedins och Priebes undersökning får ungdomarna
ta ställning till en rad olika händelser, från ”blottning” till olika former av penetration.
Tabell 61. Sexuella övergrepp. Alla former och oberoende av åldersskillnad till förövaren (procent).
Typ av övergrepp

Flickor
Ej sålt sex
Sålt sex
n = 2 300
n = 23

Pojkar
Ej sålt sex
n = 1 979

Sålt sex
n = 37

1. Någon form av övergrepp

64,4

95,7

21,8

73,0

2. Någon har blottat sig för dig

27,2

43,5

7,8

43,2

3. Någon har ”kladdat” eller tafsat på dig

54,3

95,7

14,8

40,5

4. Du har onanerat åt någon

4,7

26,1

2,6

21,6

5. Du har haft oralsex

5,4

47,8

3,2

13,5

6. Du har haft samlag

10,0

56,5

4,3

27,0

7. Du har haft analsex

2,4

13,0

1,5

10,8

8. Någon form av penetrerande sex enligt 5,6,7

13,0

60,9

5,1

29,7

Källa: Svedin och Priebe, 2004:320.

Svedin och Priebe presenterar, som tidigare nämnts, generellt sina resultat uppdelade mellan
ungdomar som ej sålt sex och ungdomar som sålt sex. Av tabellen framgår till att börja med
att det är stor skillnad mellan dessa båda ungdomsgrupper och att det finns ett tydligt samband mellan erfarenhet av att sälja sex och erfarenhet av övergrepp under uppväxten. 49 av
de 60 ungdomar som uppger att de sålt sex har också uppgivit att de blivit utsatta för något
sexuellt övergrepp under uppväxten. Här finns också en tydlig könsskillnad; nästan alla,
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95,7 procent de flickor som säger sig ha sålt sex har också varit med om någon form av
övergrepp medan motsvarande andel för pojkar ligger lägre, på 73 procent.86
Vidare är det intressant att jämföra tabellens uppgifter med tidigare nämnda studier.
Dessa undersökningar gör ingen uppdelning mellan dem som sålt sex och dem som inte
gjort det, utan redovisar sina resultat samlat. Det innebär att de i första hand bör jämföras
med resultaten för de ungdomar som inte sålt sex i tabell 61.87 Flera undersökningar visar
alltså, enligt Svedin och Priebe, att cirka 7–10 procent av svenska kvinnor och 1–3 procent
av svenska män utsatts för sexuella övergrepp under uppväxten.88 Liknande siffror finner
vi i tabellen under punkterna 4–7, det vill säga för handlingar som mer självklart kan definieras som sexuella övergrepp. Många vittnar emellertid om hur kränkande det kan vara
att bli utsatt även för lättare typer av övergrepp, exempelvis blottning (där ingen fysisk
kontakt sker) eller tafsande (vilket kan omfatta mer flyktig och inte så närgången fysisk
beröring).
Ytterligare en reflektion kan göras kring de könsskillnader tabellen uppvisar. Över
hälften av alla flickor i Priebes och Svedins studie hade erfarenhet av att någon tafsat på
dem och skillnaden mellan flickor och pojkar som sålt sex är ännu större mellan ungdomar
som inte sålt sex. Det betyder att erfarenhet av att bli utsatt för sexuellt kränkande behandling är en mer generell erfarenhet hos flickor över huvud taget än hos pojkar. 64,4 procent
av de flickor som inte sålt sex, hade erfarenhet av någon form av handling som de själva
upplevt som ett sexuellt övergrepp. Motsvarande siffra för pojkar är 21,8 procent.89
Det har varit vanligt, internationellt och i Sverige, att i samband med enkätfrågor om
övergrepp, fråga efter övergrepp begångna av någon som är ”fem år eller mer” äldre än den
som besvarar enkäten. Sedan flera år har dock en diskussion om jämnåldersövergrepp
vuxit fram i Sverige (se bland annat Edgardh 2001). De resultat som presenterats i tabell 61
omfattar såväl yngre som äldre förövare. Priebe och Svedin gör emellertid också en uppdelning utifrån om det finns en åldersskillnad på fem år eller mer mellan offer och förövare. Det visar sig då att av samtliga ungdomar i studien uppgav 16,9 procent att de varit
utsatta för ett sexuellt övergrepp av en förövare som var mer eller mindre jämnårig, medan

86

I vilken utsträckning dessa övergrepp inträffat före eller efter det att ungdomarna sålt sex är
svårt att bedöma eftersom ungdomarna i ett antal fall besvarat enkäterna ofullständigt. 32
ungdomar hade besvarat både frågan om ålder vid (första) övergrepp och ålder vid första tillfället
de sålt sex. I dessa fall hade övergreppet eller övergreppen föregått första tillfället då de sålt sex
för 69 procent av ungdomarna (22 personer). I ytterligare sju fall hade övergrepp och säljande av
sex inträffat under samma kalenderår varför det blev omöjligt att avgöra vilket som inträffat först.
87

Eftersom de ungdomar som sålt sex är en så liten andel av undersökningspopulationen skulle
de, trots de ofta extrema siffrorna, inte påverka totalresultatet särskilt mycket om de räknades
samman med dem som inte sålt sex.

88

Observera att skillnader mellan resultat från olika undersökningar alltså kan bero på frågornas
formuleringar. De kan också bero på exempelvis om jämnåldersövergrepp inkluderats eller inte.
89
Om samtliga ungdomar räknades samman, skulle andelen som varit utsatt öka något för såväl
flickor som pojkar, eftersom de individer som sålt sex i större utsträckning har erfarenhet av
sådana handlingar.
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15,7 procent varit utsatta av en förövare som var fem år äldre eller mer. Det är således
nästan lika vanligt att bli utsatt av någon som är i stort sett jämnårig, som det är att bli utsatt
av någon som är äldre (2004:321).

Sexuell exploatering
Under senare år har ord som trafficking, barnpornografi och pedofilhärvor förekommit
flitigt i nyhetsrapporteringen. År 2003 formulerade regeringen ett uppdrag för att inventera
förekomsten av sexuell exploatering av barn i Sverige samt för att på olika sätt verka för
ökad kunskap och för metoder att motverka detta. Den utredning som tillsattes fick benämningen Utredningen om kunskap om sexuell exploatering av barn i Sverige och presenterades i en SOU i juni 2004 (SOU, 2004:71). Som en del i utredningen genomfördes den större
enkätundersökning av Svedin och Priebe som redan nämnts under flera olika rubriker i
denna översiktsrapport. Studiens resultat har presenterats som en bilaga till SOU 2004:71,
med titeln Ungdomars sexualitet – attityder och erfarenheter. Avsnitt: Sexuell exploatering.
Att sälja sex mot ersättning/pengar90 (Svedin & Priebe, 2004).
Redan i ett inledande avsnitt konstaterar Svedin och Priebe att det är svårt att göra en
enhetlig definition av begreppet sexuell exploatering och att olika definitioner förekommer
i olika sammanhang. Själva väljer de att studera utnyttjande i form av att ”sälja sexuella
tjänster mot ersättning/pengar”. Detta är en vid definition och omfattar såväl upprepade
händelser som händelser som kan ha inträffat vid endast ett tillfälle och där ersättningen
varit ”tämligen obetydlig”. Det innebär också att det är de svarande ungdomarna själva
som avgör om det de varit med om är att betrakta som ”sälja” respektive ”ersättning”
(2004:74–75).
Av de 4 343 ungdomar som ingår i Priebes och Svedins undersökning, svarar 60 individer
att de någon gång sålt sex. Detta motsvarar 1,4 procent av de deltagande ungdomarna. Av
de 60 ungdomarna var 23 flickor och 37 pojkar vilket motsvarar 1 procent av flickorna och
1,8 procent av pojkarna. Till dessa 60 ungdomar kommer ytterligare 39 individer som uppger att de erbjudits pengar eller andra förmåner i samband med att de utsatts för sexuella
övergrepp. Dessa 39 ungdomar ingår inte i redovisningen av dem som uppgivit att de sålt
sex (2004:287).
Det var vidare något vanligare att de ungdomar som svarade att de sålt sex bodde i
storstad (1,4 procent), än att de bodde på en mindre ort (0,8 procent).91 I genomsnitt var
ungdomarna 15,9 år gamla då de första gången sålde sex. Att sälja sex omfattade ett antal
olika typer av aktiviteter; se tabell 62.

90
Det insamlade enkätmaterialet bearbetas fortfarande av olika forskare och ytterligare rapporter
från projektet kommer att publiceras.
91

Skillnaden var inte tillräckligt stor för att vara statistiskt signifikant.
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Tabell 62. Olika typer av aktiviteter där ungdomar fått ersättning för sex (procent).
Typ av aktivitet

Flickor, n = 20–23

Pojkar, n = 32–33

n

procent

n

procent

Att visa ditt könsorgan för någon mot ersättning

8

36

17

50

Att låta mig fotograferas eller filmas naken

6

27

13

41

Att onanera åt någon mot ersättning

11

48

15

47

Att ha munsex (oralsex) mot ersättning

10

44

12

36

Att ha samlag mot ersättning

9

39

26

79

Att ha analsex mot ersättning

1

4

11

34

Att bli fotograferad eller filmad i sexuella
situationer mot ersättning

1

5

13

41

Källa: Svedin & Priebe, 2004:289.

Flickor och pojkar får betalt för olika saker. Det var exempelvis vanligare bland pojkar än
bland flickor att få ersättning för samlag, analsex eller att bli fotograferad eller filmad i sexuella situationer. Den vanligaste ersättningen var pengar, men även mat och boende, saker,
aktiviteter eller narkotika förekom.
Undersökningen visar också att de ungdomar som uppgett att de sålt sex i stor utsträckning
också har andra typer av problem. De har mer än andra ungdomar varit utsatta för sexuella
övergrepp, har sämre psykisk hälsa, upplever mer svårigheter i relation till föräldrarna och
så vidare. Forskarna skriver att man kan se två mönster hos denna grupp ungdomar.
Det första mönstret är att dessa ungdomar har levt och lever ett påtagligt sexualiserat liv.
Det visar sig genom tidigt sexualdebut, intensivare sexualliv med fler partners och större
erfarenhet av sexuella aktiviteter inklusive i en del fall en ökad andel ungdomar som uppvisar
sexuella förövarbeteenden. En del av detta kan sannolikt kopplas till erfarenheter av egna
sexuella övergrepp och traumatiska upplevelser under uppväxten.
Det andra mönstret kännetecknas av ett utagerande, prövande och gränsöverskridande
beteende, som kommer till uttryck i en påtagligt ökad förekomst av rökning, alkoholkonsumtion och olika regelbrott som stölder, inbrott, framför allt bland pojkar, och missbruk,
framför allt bland flickor.
svedin & priebe, 2004:270.

Hur har då de ungdomar som uppger sig ha sålt sex, kommit i kontakt med köparen?
Undersökningen visar att det vanligaste var att man fått kontakt med en köpare via kompisar
(20 personer), på krogen (11 personer) eller via internet (10 personer). 17 ungdomar svarade
att de sålt sex vid mer än fem tillfällen och lika många (17) svarade att det endast hänt en
gång, medan tio personer uppgav att det hänt mellan två och fem gånger.
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Sexualbrott
Brottsstatistiken
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ger regelbundet ut rapporter om brottsutvecklingen i
Sverige. Den senaste rapporten kom 2004 (Brottsutvecklingen i Sverige 2001–2003, 2004)
och Peter L. Martens, som skrivit det kapitel som handlar om sexualbrott, skriver här inledningsvis att antalet sexualbrott mer än tredubblats under de senaste 28 åren, men också att
detta till stor del troligen beror på en ökning av anmälningsbenägenheten (Martens, 2004).
Samtidigt konstaterar han att den dolda brottsligheten sannolikt är mycket omfattande.
Vidare att sexualbrotten hör till de mest integritetskränkande brotten och att ämnets känslighet samt skuld- och skamkänslor kan vara hinder för att anmäla dessa brott. Mörkertalet
varierar också för olika typer av sexualbrott. Faktorer som anses vara av betydelse för
anmälningsbenägenheten, är brottets grovhet, relationen mellan gärningsman och offer
samt brottets synlighet. Grova brott anmäls oftare än lindrigare. Brott med okänd gärningsman anmäls oftare än då förövaren är en bekant eller närstående. Enligt Martens visar offerundersökningar att mellan 5 och 10 procent av de personer som uppger att de blivit utsatta
för sexuella övergrepp gör en anmälan, vilket kan ge en antydan om hur stort mörkertalet
skulle kunna vara (ibid:87).
I brottsstatistiken ökar alltså antalet sexualbrott stadigt över tid och visar en relativt
jämnt stigande kurva från 1975 (med knappt 3 000 anmälda fall) till 2003 (med drygt
10 000 anmälda fall). Denna ökning år från år är också aktuell under de första åren på
2000-talet och illustreras i tabell 63, nedan.
Tabell 63. Antal polisanmälda sexualbrott efter brottstyp, åren 2001–2003 samt förändring (procent) mellan åren
2002–2003 och 2001–2003.
Brottstyp

Antal anmälda brott per år
2001
2002
2003

Våldtäkt, grov våldtäkt

2 084

2 184

2 565

17

23

332

385

466

21

40

1 752

1 798

2 099

17

20

därav mot barn under 15 år
därav mot annan person
Sexuellt utnyttjande m.m.

Förändring
2002–2003 2001–2003

1 583

1 806

1 956

8

24

därav mot barn under 15 år

1191

1359

1 480

9

24

– därav nära relation

488

542

575

6

18

– därav övriga relationer

703

817

905

11

29

därav mot annan person

392

447

476

6

21

Sexuellt ofredande

5 422

5 695

5 530

-3

2

därav blottning

1 418

1 491

1 491

0

5
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därav annat sexuellt ofredande

4 004

4 204

4 039

-4

1

– därav mot barn under 15 år

1 390

1 402

1 339

-4

-4

– därav övriga fall

2 614

2 802

2 700

-4

3

Övriga sexualbrott
Totalt samtliga sexualbrott

73

101

91

-10

25

9 162

9 786

10 142

4

11

Källa BRÅ-rapport 2004:3, s. 89.

Våldtäkter
BRÅ har även gjort en särskild kartläggning av våldtäkter (Våldtäkt. En kartläggning av
polisanmälda våldtäkter, 2005) där man specialstuderat 90 procent av alla polisanmälda
våldtäkter från 1995 och 2000.92 Materialet innehåller uppgifter från 2 370 polisanmälda
våldtäktshandlingar.
Ett problem i den officiella svenska statistiken har varit att det inte funnits (eller finns)
någon åldersspecifik ”offerstatistik” för övergrepp riktade mot personer över 15 års ålder.
Ungdomar från och med 15 års ålder ingår i statistiken i begreppet ”vuxen”, utan någon
åldersindelning inom denna grupp. Detta gör att det är svårt att ge en tydlig beskrivning av
de sexualbrott som riktas mot ungdomar i de övre tonåren och mot unga vuxna, trots att det
sannolikt finns en förhöjd risk att bli utsatt för övergrepp just då.
I den här aktuella BRÅ-studien finns dock uppgifter som ger en tydligare bild av åldersfördelningen när det gäller offer för våldtäkt. Här konstateras att våldtäktsoffer generellt
sett är unga. Sextio procent av alla offer i undersökningen är under 30 år, med en medianålder på 26 år. Ungdomar under 18 år utgör 29 procent av alla offer i de undersökta polisanmälningarna. 15 procent av alla studerade anmälningar rör barn under 15 år. Av dessa är
”en stor andel” ungdomar som är 13 eller 14 år (ibid:7). Vid en uppdelning av våldtäktsanmälningarna i olika underkategorier framgår att offren generellt är betydligt yngre i
vissa typer av våldtäktsfall.
Vid våldtäkter som begås av gärningsmän som är ytligt bekanta med offren, varav en stor del
är relaterade till nöjeslivet, är offrens medianålder 22 år. Detta alltså trots att offren som är
yngre än 15 år inte finns med i denna grupp. Likaså är offren genom-gående mycket unga vid
våldtäkter som begås av gärningsmän som är obekanta med offren, där det i stor utsträckning
handlar om överfallsvåldtäkter. Medianåldern för denna grupp offer är 24 år, trots att offren
som är under 15 år inte ingår. Då samtliga offer räknas in är medianåldern 20 år vid våldtäkter
med fler än en gärningsman, 24,5 år vid nöjeslivsrelaterade våldtäkter respektive 23 år
vidöverfallsvåldtäkter.

92

Kartläggningen bygger på studier av polisanmälningar. Detta innebär att det inte är klarlagt att
varje enskilt brott verkligen begåtts eller att exempelvis uppgifter om gärningsman stämmer. BRÅ
bedömer dock att studiens resultat i stort går att generalisera till den anmälda våldtäktsbrottsligheten under större delen av 1990-talet och det tidiga 2000-talet. (BRÅ-rapport 2005:7, s. 6.)
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Den del av våldtäktsbrottsligheten som inte domineras av mycket unga offer är framför allt
den stora kategorin våldtäkter där offer, 15 år eller äldre, och gärningsmän har eller har haft
en nära relation. I denna grupp är offrens medianålder 30 år.
våldtäkt. en kartläggning av polisanmälda våldtäkter, brå, 2005:7.

Tre typer av våldtäkt, där offren huvudsakligen är unga, nämns särskilt i rapporten. Dessa
är gruppvåldtäkter, våldtäkter relaterade till nöjeslivet samt överfallsvåldtäkter. När det
gäller gruppvåldtäkter konstaterar författarna att dessa utgör 11 procent av alla våldtäkter
samt att denna andel är oförändrad mellan 1995 och 2000. Ordet grupp för tankarna till en
samling människor som består av fler än två personer men i detta fall avses att en våldtäkt
utförts av mer än en person och i 61 procent av de studerade gruppvåldtäkterna är det två
personer som anmälts och som alltså utgör en grupp. I 8 procent av fallen har våldtäkten
begåtts av fler än fem personer. Vid gruppvåldtäkter är alltså offren unga, 35 procent är
under 18 år och 6 procent under 15 år. När det gäller gruppvåldtäkter är det vanligaste att
offer och gärningsman är obekanta för varandra (40 procent) eller endast ytligt bekanta (33
procent).
14 procent av de anmälda våldtäkterna är relaterade till nöjeslivet. Här är medianåldern
för offren 25 år och 10 procent är under 18 år. Både vid gruppvåldtäkter och nöjeslivsrelaterade våldtäkter är offren ofta berusade; vid nöjeslivsrelaterade våldtäkter är 78 procent
av offren och minst 43 procent av förövarna berusade.93 Överfallsvåldtäkter, slutligen,
utgör 14 procent av alla våldtäkter. Medianåldern hos offren är här 23 år och 10 procent är
under 15 år.

Förövarna
I diskussionen om övergrepp ovan, konstateras att det är relativt vanligt att de som begår
övergrepp av olika slag mot ungdomar, också själva är ungdomar. I BRÅ:s rapport redovisas också statistik över de personer som misstänkts för sexualbrott av olika slag under
2003.

93
Betydligt fler av förövarna kan vara berusade, men anmälningarna bygger anmälarens uppgifter
och det är som regel lättare att fastställa om offret varit berusat, än om gärningsmannen varit det
(BRÅ-rapport 2005:7).
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Tabell 64. Antal personer misstänkta för sexualbrott, andel ungdomar samt andel kvinnor 2003 (procent).
Brottstyp

Totalt antal

Därav 15–20 år
Antal Andel

Därav kvinnor
Antal
Andel

Våldtäkt mot person under 15 år

78

32

41

1

1

Våldtäkt mot person 15 år eller äldre

278

46

17

0

0

Sexuellt utnyttjande m.m. mot person under 15 år

375

72

19

16

4

Sexuellt utnyttjande m.m. mot person 15 år eller äldre

95

5

5

2

2

Exhibitionsim

179

14

8

0

0

Annat sexuellt ofredande mot person under 15 år

263

49

19

1

0

Annat sexuellt ofredande övriga fall

402

61

15

1

0

32

1

3

4

13

1 458

254

17

23

2

Övrigt
Sexualbrott totalt
BRÅ-rapport 2004:3, s. 95.

Till sist konstaterar BRÅ i kartläggningen att en majoritet av de våldtäkter som polisanmäls begås av gärningsmän som är bekanta med offret. I nästan en tredjedel av fallen är
gärningsmannen offrets nuvarande eller före detta make, sambo eller pojkvän.
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Bilaga 2

Beskrivning av samtliga studier
I beskrivningen av respektive studie redogörs för vilket underlag denna bygger på. Olika
forskare arbetar med olika typer av metoder och beskriver även sina metoder på olika sätt.
Sammanställningen nedan utgår ifrån hur metoden, det vill säga urval, bortfall och forskningsteknik, har beskrivits i respektive studie. Av den anledningen skiljer sig beskrivningarna åt. För kvantitativa undersökningar anges generellt, men inte alltid, urval och
svarsfrekvens. För kvalitativa undersökningar anges hur många intervjuer som genomförts, och med hur många personer eller under hur lång tid exempelvis en deltagande
observation har pågått. I några fall, bland annat då den refererade texten inte är skriven i en
klassisk vetenskaplig form, saknas mer detaljerade uppgifter om metod. Exempelvis förekommer det att tidsperioden för datainsamling inte angivits, eller att det antal intervjuer
som en text baseras på inte redovisats.

1.

Studie

Beskrivning

Ambjörnsson, F (2004)

Doktorsavhandling i socialantropologi. Bygger på deltagande och medföljande observation av tjejerna i två gymnasieklasser. Avhandlingen har
ett klassperspektiv och den ena gymnasieklassen (18 elever varav 10
tjejer) gick det yrkesförberedande programmet Barn och Fritid medan
den andra (32 elever varav 17 tjejer) gick det studieförberedande Samhällsprogrammet. Observationerna gjordes under läsåret 1999/2000.
Observationerna kompletterades med ett trettiotal enskilda intervjuer
och sex gruppintervjuer.

I en klass för sig. Genus, klass
och sexualitet bland gymnasietjejer.

2.

Andersson, Å (2003)

3.

Aneblom G, Larsson M,
Essen L v, Tydén T (2002)

4,

Aneblom G, Larsson M,
Odlind V, Tydén T (2002)

Doktorsavhandling i etnologi. Bygger på återkommande intervjuer under
en treårsperiod i slutet av 1990-talet, med 24 flickor, 14–17 år gamla.
Inte samma lika. Identifikationer Sammanlagt 32 intervjuer. Flickorna hade olika etnisk bakgrund och var
hos tonårsflickor i en multietnisk uppvuxna i en mångkulturellt präglad stadsdel i Göteborg.
stadsdel.

Vetenskaplig artikel. Bygger på fyra fokusgruppintervjuer år 2001 med
sammanlagt 27 kvinnor som köpt akut p-piller ”över disk”. Kvinnorna
intervjuades i mindre grupper om 6–8 deltagare och fick i anslutning
Women”s voices about emergency till intervjuerna också fylla i en kortare enkät om demografiska fakta,
contraceptive pills ”over-theAPP och aktuellt preventivmedel. Artikeln ingår i G Anebloms avhandling.
counter”: a Swedish perspective.

Knowledge, use and attitudes
towards emergency contraceptive
pills among Swedish women
presenting for induced abortion.

Vetenskaplig artikel. Bygger på en ”väntrumsenkät” riktad till 591 kvinnor
som år 2000 sökte vid tre större sjukhus i Uppsala, Västerås och
Örebro för att genomgå abort. Svarsfrekvens 88 procent (= 518).
Ingår i G Anebloms doktorsavhandling.
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Studie

Beskrivning

Aneblom G, Larsson M
& Tydén T (2002)

Vetenskaplig artikel. Bygger på fyra fokusgruppintervjuer med sex flickor,
16–17 år gamla, i varje.

Focus Group Interviews of
Swedish Teenage Girls about the
Emergency Contraceptive Pill.
6.

Aneblom, G (2003)
The Emergency Contraceptive Pill
– a Second Chance. Knowledge,
Attitudes and Experiences Among
Users and Providers.

7.

Berg, L (2002)
Äkta kärlek – heterosexuell
samvaro speglat mot diskurser
om kärlek, heterosexualitet och
kropp.

8.

Berggren, I (2001)
Identitet, kön och klass. Hur
arbetarflickor formar sin identitet.

9.

Bredström, A (2005)
Rasism, kön och sexualitet
– en intervjustudie.

10.

Bäckman, M (2003)
Kön och känsla. Samlevnadsundervisning och ungdomars
tankar om sexualitet.

11

Carlsson, U (2005)
Våld och pornografi i medierna.
Åsikter om medievåldets och
pornografins påverkan på unga
människor.

12,

Christiansson M, Johansson E,
Emmelin M, Westman G (2003)
”One-night-stands” – risky trips
between lust and trust: qualitative
interviews with Chlamydia
trachomatis infected youth in
north Sweden.

Doktorsavhandling i medicin. Sammanläggningsavhandling där bl.a.
publikation nr 3, 4, 5 och 49 i denna förteckning ingår.

Doktorsavhandling i sociologi. Sammanläggningsavhandling som bygger
på Bergs licentiatavhandling Lagom är bäst (1999) samt på ytterligare två
artiklar Det dubbeltydiga talet, KvT nr 3/2000 och Förhoppningen om att
kärleken löser allt. Licentiatavhandlingen bygger på en undersökning i
tre steg i en klass i en mellansvensk grundskola. I steg ett har 24 elever
i en klass i årskurs 8 svarat på en enkät om tillgång till och nyttjande av
pornografi. I steg två har 17 av dessa elever (10 flickor/7 pojkar) deltagit
i gruppintervjuer (i tre olika grupper) och i steg tre har 7 av eleverna
(6 flickor/1 pojke) också intervjuats individuellt. Den analys som görs
utgår från flickornas berättelser om heterosexuell samvaro och om pornografi. Artiklarna bygger på individuella intervjuer och gruppintervjuer.
Doktorsavhandling i pedagogik. Bygger på 185 intervjuer, år 1995, med
18 flickor, 13–14 år gamla och med 20 unga kvinnor, 16–17 år gamla.
Samtliga boende i ett förortsområde i Göteborg.
Rapport från Statens folkhälsoinstitut. Bygger på 10 fokusgruppintervjuer
i enkönade grupper à 4–7 personer samt ett 20-tal enskilda intervjuer
med ungdomar/unga vuxna i åldrarna 18–25 år. Varje intervju varade i
drygt en timma. Intervjupersonerna har olika etnisk/nationell bakgrund
och lever i ”mångetniska” miljöer.
Doktorsavhandling i etnologi. Bygger på deltagande observationer under
tre terminer (vt och ht 1995 samt vt 1999) i en gymnasieskola i en kommun
norr om Stockholm. Bäckman följde undervisningen i ämnet livskunskap,
huvudsakligen i en klass på det samhällsvetenskapliga programmet. I
denna klass intervjuades också alla elever (utom en pojke som avböjde
intervju). Underlaget utgörs även av vissa observationer i två söderortskolor, ett högstadium och ett gymnasium, samt på material av olika
slag som förekommit eller producerats i anslutning till undervisningen
i livskunskap.
Rapport från NORDICOM, Göteborgs universitet. Bygger på data från
de så kallade SOM-undersökningarna. Se www.som.gu.se

Vetenskaplig artikel. Bygger på individuella intervjuer med fem kvinnor
och fyra män, 18 – 22 år, som diagnostiserats ha klamydia och som
behandlades för detta vid ungdomsmottagning i Umeå.
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13.

14.
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Studie

Beskrivning

Danielsson, M (2003)
Svenska skolbarns hälsovanor
2001/02.

Rapport från Statens folkhälsoinstitut. Utgör den svenska delen av en
internationell WHO-studie (enkätstudie). Den svenska delen har genomförts vart fjärde år sedan läsåret 1985/86 och riktas till 11-, 13- och 15åringar. Läsåret 2001/02 deltog 1 226 elever i åk 9 (15-åringar), vilken är
den åldersgrupp som diskuteras i översiktsrapporten. I denna åldersgrupp var svarsfrekvensen 84 procent.

Edgardh, K (1992)

Rapport. Bygger på data från SAM73/90, se nedan under denna rubrik.

Tonåringar, sex och samlevnad.
15.

Edgardh, K (1999)
Adolescent sexuality and
sexual abuse.

16.

Edgardh K, Lewin B, Nilsson B
(1999)

Licentiatavhandling. Bygger på data från SAM73/90, se nedan under
denna rubrik.

Vetenskaplig artikel. Bygger på data från SAM73/90, se nedan under
denna rubrik.

Sexual experience and behaviour
as Reported by 17-year-old girls
and boys in Sweden.
17.

Edgardh, K (2000)
Sexual behaviour and early
coitarche in a national sample
of 17 year old Swedish girls.

18.

Edgardh, K (2001)
Adolescent sexuality and sexual
abuse. A Swedish perspective.

19.

Edgardh, K (2002)
Sexual behaviour and early
coitarche in a national sample
of 17 year old Swedish boys.

20.

Edgardh, K (2002)
Sexual behaviour in a low
income high school setting
in Stockholm.

21.

Edgardh K & Ormstad K (2000)
Prevalence and characteristics
of sexual abuse in a national
sample of Swedish seventeenyear-old boys and girls.

22.

Eldén, Å (2003)
Heder på liv och död.
Våldsamma berättelser om
rykten, oskuld och heder.

Vetenskaplig artikel. Bygger på data från undersökningen SAM73/90,
se nedan under denna rubrik.

Doktorsavhandling i medicin. Sammanläggningsavhandling som bygger
på data från undersökningen SAM73/90 samt på sex vetenskapliga
artiklar, bland annat nr 16, 17, 19, 20 och 21 i denna förteckning.
Vetenskaplig artikel. Bygger på data från SAM73/90, se nedan under
denna rubrik.

Vetenskaplig artikel. Bygger på enkät till elever i årskurs II på såväl
traditionella gymnasieprogram som på det individuella programmet (IV).
Urvalet omfattade 407 elever, IV inkluderat. Enkäten besvarades av 272
elever, vilket ger en svarsfrekvens på 67 procent. Om svarsfrekvensen
beräknas med IV exkluderat ligger den på 81 procent. 143 (53 procent)
pojkar och 129 (47 procent) flickor. Antalet inskrivna ungdomar på IV
var 70, av vilka endast 14 besvarade enkäten. Median 17 år, spridning
15–20 år.
Vetenskaplig artikel. Bygger på data från SAM73/90, se nedan under
denna rubrik.

Doktorsavhandling i sociologi. Sammanläggningsavhandling som bygger
på fem fristående artiklar. Dessa bygger dels på en analys av domar och
förundersökningar av sju hedersrelaterade brott som behandlats i svenska
domstolar mellan 1994 och 1998, dels på intervjuer med tio kvinnor med
arabisk och kurdisk bakgrund i Sverige. Dessa intervjuer pågick i 1,5–3
timmar. Med tre kvinnor gjordes även uppföljande intervjuer cirka en
månad efter den första intervjun.
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Studie

Beskrivning

23.

Forsberg, M (2005)

Doktorsavhandling i socialt arbete. Bygger på enkäten från Ungdom, kön
och sexualitet i gränslandet (se nedan under denna rubrik) samt på
observationer av femton gruppsamtal om sex & samlevnad i tre tjejgrupper i åk 8 (totalt 21 tjejer, fem tillfällen i respektive grupp) och på
åtta gruppintervjuer med fyra grupper (totalt 24 tjejer, två intervjutillfällen
i respektive grupp) i gymnasieålder.

Brunetter och Blondiner.
Om ungdom och sexualitet
i det mångkulturella Sverige.
24.

Frisell, A (1996)
Kärlek utan sex går an,
men inte sex utan kärlek.
Om gymnasieflickors tankar
k r i n g k ä r l e k o c h se x u a l i t e t .

25.

Hammarén N & Johansson T
(2001)
Ungdom och sexualitet i
gränslandet. Delrapport 1:
Ung och kåt? Om ungdomars
sexuella berättelser.

26.

Hammarén N & Johansson T
(2002)
Ungdom och sexualitet i gräns landet. Delrapport 2: Könsordning
eller könsoordning? Ungdomens
sexuella landskap.

27.

Hammarén, N (2003)
Horor, Players och de Andra.
Killar och sexualitet i det nya
Sverige.

28.

Hansson K & Karlsson K (2002)
Pojkvänner, strul och första
gången. En studie om gymnasietjejers attityder och värderingar
kring sex och samlevnad.

29.

Hedersrelaterat våld mot
ungdomar på grund av sexuell
läggning.

Rapport från Mångkulturellt centrum i Botkyrka. Bygger på två källor:
1. En enkätundersökning ställd till samtliga flickor i årskurs II på två
invandrartäta gymnasier i Stockholm. Av 374 tillfrågade besvarade 264
flickor enkäten (svarsfrekvens = 71 procent).
2. Fältstudier/observationer under sammanlagt ett läsår (1993–1995)
samt enskilda intervjuer med sex flickor, en gruppintervju med tre flickor
och fyra enskilda intervjuer med elevvårdspersonal.
Rapport från Skövde högskola. Bygger på sju gruppintervjuer, under
år 2000, med ungdomar i åldern 15–19 år. Totalt deltog 26 ungdomar
(16 killar/10 tjejer) från två högstadie- och två gymnasieskolor i
Göteborg.

Rapport från Centrum för kulturstudier, Göteborgs universitet. Bygger på
den enkätstudie som genomfördes inom ramen för forskningsprojektet
Ungdom, kön och sexualitet i gränslandet, se nedan under denna rubrik.

Artikel i antologi. Bygger på gruppintervjuer med killar i gymnasieålder,
med olika etnisk bakgrund och boende i mångkulturella områden.

C-uppsats från institutionen för Socialt arbete, Göteborgs universitet.
Bygger på gruppintervjuer med sammanlagt sju tjejer på det naturvetenskapliga programmet och nio tjejer på Barn- och Fritidsprogrammet på
ett gymnasium i Göteborg. Samtliga tjejer var födda 1984 och var vid
intervjutillfället 16–17 år gamla.
Rapport från Länsstyrelsen i Skåne. Rapporten har skrivits av Hans
Knutagård och Elisabet Nidsjö, RFSL Rådgivningen i Skåne. Bygger dels
på en enkätundersökning, dels på svar på ett frågeformulär på internet,
dels på personliga intervjuer. Enkäten skickades ut till samtliga i åk 7–9
och gymnasieskolorna i Skåne (346 st), till samtliga ungdomsmottagningar (17 st) och socialförvaltningar (42 st) samt till Länspolismästaren
för vidare befordran till länets fem polisområden. Sammanlagt skickades
406 enkäter ut. Svarsfrekvens: skolorna: 62 procent; ungdomsmottagningarna: 71 procent; socialförvaltningarna: 90 procent; polisdistrikten:
100 procent. Frågeformuläret på internet gav 15 svar/kontakter och ledde
även till 14 personliga intervjuer vilka också utgör underlag för rapporten.
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30.

Studie

Beskrivning

Helmius, G (1990)

Doktorsavhandling i sociologi. Data samlades in under läsåret 1980–1981
från två olika slag av urval. Det första urvalet bestod av drygt 1 200 elever,
13–16 år, på sex olika orter i Sverige. Eleverna besvarade ett frågeformulär
med frågor om bland annat social bakgrund, kamratkontakter, kunskap
om och inställning till sexualitet. Enkäturvalet kompletterades med kvalitativa data från 81 intervjuer (41 flickor, 40 pojkar) vilka också var elever
på någon av de sex högstadieskolorna. De intervjuade ungdomarna
besvarade även frågor om egna sexuella erfarenheter.

Mogen för sex?! Det sexuellt
restriktivserande samhället
och ungdomars heterosexuella
glädje.

31.

Helmius, G (1998)
I begynnelsen.

32.
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Helmius, G (1998)
Kärleken.

Artikel i rapport från Folkhälsoinstitutet. Bygger på data från undersökningen Sex i Sverige, se nedan under denna rubrik.
Artikel i rapport från Folkhälsoinstitutet. Bygger på data från undersökningen Sex i Sverige, se nedan under denna rubrik.

33.

Henriksson B & Lundahl P (1993) Rapport från Institutionen för Socialt arbete, Göteborgs universitet.
Bygger på två empiriska källor, dels observationer på platser i Västerås,
Ungdom, sexualitet, könsroller. där ungdomar träffas, huvudsakligen centrum, caféer och diskotek,
dels på 50 levnadshistorieintervjuer med ungdomar i åldern 15–25 år
i Västerås kommun.

34.

Herlitz, C (2003)
Ta ingen skit. Erfarenheter
från ett arbete mot sexuella
trakasserier bland elever på
mellanstadiet i Falu kommun.

35.

Herlitz, C (2004)
Allmänheten och hiv/aids.
Kunskaper, attityder och
beteenden 1987–2003.

Arbetsrapport från Dalarnas forskningsråd. Samtliga 700 elever som
1999 började årskurs 4 i Falu kommun följdes under en knapp treårsperiod,
1999–2002. Eleverna är uppdelade i en interventionsgrupp och en
kontrollgrupp. I interventionsgruppen bedrevs under treårsperioden
undervisning och attitydpåverkan inom området sexuella trakasserier.
För att beräkna interventionens resultat vad gällde attityder, erfarenheter
etc, delades ett frågeformulär ut till samtliga elever vid slutet av undersökningsperioden. 730 frågeformulär delades ut varav 660 besvarades.
Detta innebär en svarsfrekvens på 90,4 procent. Projektet var ett samarbetsprojekt mellan Kvinnojouren i Falun och Dalarnas forskningsråd.
Enkätstudie som i fullständig form genomförts vid fem tillfällen (1989,
1994, 1997, 2000 och 2003). 1989–1997 samt år 2003 riktades den till
4000 personer vid varje tillfälle. År 2000 till 6000 personer. Studien
omfattar personer mellan 16 och 44 år. 2003 var svarsfrekvensen
64 procent. Övriga undersökningsår har svarsfrekvensen varierat mellan
60 och 70 procent.

36.

Holmberg LI, Wahlberg V (2000) Vetenskaplig artikel. Bygger på intervjuer vid ungdomsmottagningen i
Borlänge under perioden 1995–1998. 18 unga män i åldrarna 15–26 år
The Process of Decision Making som just fått veta att deras flickvänner blivit gravida och som därmed
on Abortion. A Grounded Theory blev involverade i en diskussion om eventuell abort, deltog i studien.
Study of Young Men in Sweden. Intervjuerna pågick cirka 15–30 minuter.

37.

Holmberg L, Berg-Kelly K (2002) Vetenskaplig artikel. Bygger på data från de så kallade Q90–studierna.
Se nedan under denna rubrik.
Health, health-compromising
behaviour, sexuality and
involvement in pregnancy among
18-year-old Swedish males:
a cross-sectional survey.

38.

Holmberg, LI (2003)
Unga män och oplanerad
graviditet. Riskbeteende
och behov av stöd.

Licentiatavhandling. Bygger på tre vetenskapliga artiklar, bland annat
nr 36 och 37 i denna förteckning.

152

39.
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Studie

Beskrivning

Häggström-Nordin E, Tydén T
(2001)

Vetenskaplig artikel. Bygger på en enkätundersökning till 20 slumpvis
utvalda klasser i gymnasiets årskurs I i Västerås och Uppsala år 1999,
sammanlagt 408 elever. Svarsfrekvens 82 procent. Ingår i HäggströmNordins avhandling.

Swedish teenagers´ attitudes
towards the emergency
contraceptive pill.
40.

Häggström-Nordin E,
Hanson U, Tydén T (2002)
Sex behavior among high
school students in Sweden:
improvement in contraceptive
use over time.

41.

Häggström-Nordin, E (2005)
Worlds apart? Sexual behaviour,
Contraceptive Use, and
Pornography Consumption
Among Young Women and Men.

Vetenskaplig artikel. Bygger på en enkätundersökning till 20 slumpvis
utvalda klasser i gymnasiets årskurs I i Västerås och Uppsala år 1999,
sammanlagt 408 elever. Svarsfrekvens 82 procent. Ingår i HäggströmNordins avhandling.

Doktorsavhandling i medicin. Sammanläggningsavhandling som bygger
på fyra artiklar, bland annat nr 39, 40 och 42 i denna förteckning.

42.

Häggström-Nordin E, Hanson U, Vetenskaplig artikel. Bygger på en enkätundersökning till 47 slumpvis
Tydén T (2005)
utvalda klasser i gymnasiets årskurs III i Västerås år 2002 och 2003,
sammanlagt 924 elever. Vid undersökningstillfället var 724 elever
Associations between pornonärvarande och 718 enkäter besvarades och ingick i studien. Ingår i
graphy consumption and sexual Häggström-Nordins doktorsavhandling
practices among adolescents
– a cross-sectional survey among
high school students in a
medium-sized city in Sweden.

43.

Jonsson, G (1951)
Ungdomen möter samhället/
Sexualvanor hos svensk
ungdom.

44.

Jonsson, M (1998)
Sexually transmitted diseases
and sexual behaviour among
young Swedish women:
a population-based study.

45.

Karlsson R, Jonsson M,
Edlund K, Evander M,
Gustavsson Å, Bodén E,
Rylander E & Wadell G (1995)
Lifetime number of partners as
the only independent risk factor
for human papillomavirus
infection: a population-based
study.

SOU 1951:41. Studien gjordes genom standardiserade intervjuer med
500 st 20-åriga ”rekryter” och 500 st 40-åriga ”repgubbar” samt ca 300 st
”kvinnliga patienter på vanliga läkarmottagningar, sanatorier, sjukhus
etc”. Kvinnorna var mellan 15 och 45 år gamla. Dessutom har Jonsson
haft tillgång till ”svaren från något över 1000 kvinnor på en rundfråga
vid föreläsningar, anordnade av Riksförbundet för sexuell upplysning.”
(RFSU).
Doktorsavhandling i medicin. 816 kvinnor, 19, 21, 23 och 25 år gamla tillfrågades och 611 deltog i studien, vilket innebär en svarsfrekvens på 75
procent. Studien bestod dels av en strukturerad enkät avseende bland
annat social bakgrund, utbildning, tidigare genitala infektioner, sexualvanor och preventivmedelsanvändning, dels av en gynekologisk undersökning. Resultaten har presenterats i fem vetenskapliga artiklar
(bl a nr 45 i denna förteckning) vilka också Jonssons sammanläggningsavhandling bygger på.
Vetenskaplig artikel. Bygger på samma material som presenterats ovan,
se Jonsson, 1998.
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Beskrivning

Kataoka A, Claesson U
& Hansson B (1991)

Vetenskaplig artikel. Bygger på en undersökning med klinisk provtagning
på 108 värnpliktiga svenska män i åldrarna 18–23 år.

Human Papillomavirus infection
of the male diagnosed by Suthernblot hybridazation and polymerase
chain reaction: comparison
between urethra samples and
penible biopsy samples.
47.

Koutsky, L (1997)
Epidemiology of Genital Human
Papillomavirus Infection.

48.

LAFA (2001)
Njutningssökande livsstil eller
kärlekskrav? Om kön, alkohol
och attityder till sexualitet.

49.

Larsson M, Aneblom G,
Odlind V, Tydén T (2002)
Reasons for pregnancy termina tion, contraceptive habits and
contraceptive failure among
Swedish women presenting
requesting an early pregnancy
termination.

50.

Larsson M, Eurenius K,
Westerling, Tydén T (2004)
Emergency contraceptive pills
over-the-counter; a populationbased survey of young Swedish
women.

51.

Lewin, B (1987)
”När f ö rän dra s s e xue l la
beteenden?”

52.

Lewin, B (1991)

53.

Lewin B & Helmius G (1983)

54.

Lundgren E & Sörensdotter R
(2004)

Vetenskaplig översiktsartikel. Bygger på data från kartläggningar och
studier av olika nationalitet, av förekomst av HPV-virus.

Rapport från Landstinget förebygger aids, LAFA. Utgör även examensarbete i utredningssociologi av Alexandra Bogren. Bygger på data från
undersökningen Sex i Sverige, se nedan under denna rubrik.

Vetenskaplig artikel. Bygger på en ”väntrumsenkät” riktad till 591 kvinnor
som år 2000 sökte sjukhus i Uppsala, Västerås och Örebro för att
genomgå abort. Svarsfrekvens 88 procent (= 518). Ingår i G Anebloms
doktorsavhandling.

Vetenskaplig artikel. Bygger på en enkät i januari 2002 till 800 slumpvis
utvalda kvinnor i Mellansverige. Kvinnorna var i åldrarna 16–30 år.
Svarsfrekvens 71 procent (= 564).

Vetenskaplig artikel. Diskussion om förändringar av sexuella beteenden
ur ett samhällsperspektiv. Utgår framför allt från epidemiologiska data.

Rapport från Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Enkät- och
intervjuundersökning som genomfördes läsåret 1988/1989 på fyra olika
Att omplantera sexualiteten.
orter i Sverige. Undersökningen riktades till 239 elever i årskurs 7–9 med
Om latinamerikanska ungdomars latinamerikanskt ursprung. Svarsfrekvens 79 procent (= 191).
sexuella socialisation i Sverige.

Rapport från Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Bygger på
en enkätundersökning och på fördjupningsintervjuer. Enkäterna riktades
Ungdom och sexualitet: en
till 1 218 (närvarande) elever i årskurs 7–9 på sex olika orter. Svarsfrekvens
sociologisk studie av ungdomars 99,2 procent (= 1 208). Fördjupningsintervjuer med 81 elever.
sexuella föreställningar och
erfarenheter.

Ungdomar och genusnormer
på skolans arena.

Rapport från Dalarnas forskningsråd. Bygger på deltagande observationer
och intervjuer i två klasser i årskurs 9 under en månads tid, hösten år
2000. Enskilda intervjuer genomfördes med elva flickor och tre pojkar
och gruppintervjuer genomfördes med sju flickor och sju pojkar.
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Löfgren Mårtensson L (2003)

Doktorsavhandling i Socialt arbete. Bygger på observationer av danstillställningar och på intervjuer. Observationerna av 14 danstillställningar
arrangerade för ungdomar med utvecklingsstörning genomfördes under
åren 1999–2001. Under motsvarande period genomfördes också 36
intervjuer; varav 13 med unga med utvecklingsstörning, 13 med personal
och 11 med anhöriga till ungdomar med utvecklingsstörning.

Får jag lov? Om sexualitet och
kärlek i den nya generationen
unga med utvecklingsstörning.

56.

Löfgren Mårtensson L (2005)
Kärlek.nu. Om Internet och
unga med utvecklingsstörning.

57.

Löwhagen G-B, Tunbäck P, &
Bergström T (2002)
Proportion of Herpes Simplex
Virus (HSV) Type 1 and Type 2
Among Genital and Extragenital
HSV Isolates.

58.

Lööf, C (1999)
Det handlar om personer
– inte om kulturer! Sex- och
samlevnadsundervisningen
i mångkulturella skolor.

59.

Magnusson, C (1998)
A follow-up study of adolescent
girls with early sexual debut in
combination with gynecological
problems.

60.

Magnusson, C (2001)
Adolescent Girls” Sexual
Attitudes and Opposite-Sex
Relations in 1970 and in 1996.

61.

Malkin, J-E (2004)
Epidemiology of Genital Herpes
Virus Infection in Developed
Countries.

62.

Månsson, S-A (1984)
Kärlek och kulturkonflikt.

63.

Månsson, S-A (1998)
Den köpta sexualiteten.

64.

Månsson S-A, Daneback K,
Tikkanen R &
Löfgren-Mårtenson L (2003)
Kärlek och sex på internet.

Bok utgiven på Studentlitteratur. Bygger på en kvalitativ intervjustudie
med 12 personer med utvecklingsstörning i åldrarna 18–31 år, samt på
12 intervjuer med personal. Studien avser att ge svar på frågor om vilken
betydelse internet har för unga med utvecklingsstörning.
Vetenskaplig artikel. Bygger på en kartläggning av knappt 4 000
laboratorieprover från kvinnor och män under åren 1994–1998 för
en jämförelse mellan förekomsten av HSV1 och HSV2.

Rapport från Folkhälsoinstitutet. Bygger på en intervjustudie. Tolv skolor i
sex kommuner ingick i undersökningen. I respektive skola valdes en klass
ut och pojkar och flickor intervjuades i enkönade grupper. Intervjuerna
innehöll såväl fasta som fria inslag och pågick i cirka 30 minuter.

Vetenskaplig artikel. Bygger på intervjuer med 30 kvinnor med tidig
samlagsdebut (före 15 år) och dokumenterade gynekologiska problem
under adolescensen. En jämförelse gjordes med en kontrollgrupp bestående av kvinnor ur samma skolklass, men utan gynekologiska problem.
Artikeln ingår i Magnussons doktorsavhandling (2001).
Vetenskaplig artikel. Bygger på en enkätstudie som genomförts 1970 och
1996 på alla flickor i årskurs 8 i Örebro kommun. 1970 ingick 522 flickor
och 1996 ingick 567 flickor i undersökningen (detta är samtliga flickor
som var närvarande i skolan vid undersökningens genomförande och
motsvarar 88 och 92 procent av samtliga registrerade flickor vid respektive
tillfälle). Genom att samma frågeformulär använts med 26 års mellanrum ges möjlighet att studera förändringar över tid. Artikeln ingår i
Magnussons doktorsavhandling (2001).
Vetenskaplig översiktsartikel. Bygger på en jämförelse mellan studier
från olika länder om förekomsten av genital herpesvirus infektion.

Bok utgiven av Prisma & Socialstyrelsen. Bygger på intervjuer med
tjugo män från åtta olika länder som lever i Sverige.
Artikel i rapport från Folkhälsoinstitutet. Bygger på data från undersökningen Sex i Sverige, se nedan under denna rubrik.
Rapport från Göteborgs universitet och Malmö högskola. Bygger på data
från Nätsexprojektet. Se nedan under denna rubrik.

ungdomar och sexualitet – en forskningsöversikt 2005

65.

Studie
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Månsson S-A & Söderlind P
(2004)

Rapport utgiven på förlaget Égalité. Studien ingår i det så kallade Nätsexprojektet (se nedan under denna rubrik). Bygger på kartläggning
och analys under sex månader våren 2003, av olika internetsajter vilka
besökaren länkas till vid en sökning på ordet ”porr”.

Sexindustrin på nätet.
Aktörer, innehåll, relationer
och ekonomiska flöden.
66.
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Mörck, Y (1998)
BindestregsDanskere.
Fortællinger om kön,
generationer og etnicitet.

Doktorsavhandling i sociologi, vid Köpenhamns universitet. Bygger på
deltagande observationer i flera olika mångkulturella sammanhang
(bland annat föreningsaktiviteter) och intervjuer under åren 1991–1996
med unga människor i åldrarna 16–30 år med icke-dansk bakgrund.

67.

Q90–studierna.

Q90–studierna är ett forskningsprogram inom området ungdomars
hälsa och genomförs i samarbete med medlemmar i svenska barnläkarföreningen. Inom programmet genomfördes, vartannat år under perioden
1990–2000, enkätundersökningar med ett stort antal ungdomar i flera
svenska kommuner. Antalet deltagande kommuner och därmed också
antalet deltagande ungdomar varierade under perioden. Forskningsledare
är docent Kristina Berg-Kelly, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.
Forskningsprogrammets resultat har presenterats i ett antal vetenskapliga
artiklar av olika författare.

68.

Nätsexprojektet .

Nätsexprojektet bedrevs under 2002–2004 vid Enheten för socialt arbete,
Malmö högskola, och vid Institutionen för socialt arbete, Göteborg
universitet. Projektets syfte var att öka kunskapen om nätanvändning för
sexuella syften; att undersöka omfattning, innebörd och konsekvenser.
Projektledare var Sven-Axel Månsson, professor i socialt arbete vid Malmö
högskola. I projektet genomfördes en större enkätundersökning i form av
en internetbaserad enkät. Enkäten lades ut på webbportalen Passagen
under perioden 10–23 juni 2002. Under dessa två veckor hade Passagen
mellan 800 000 och 900 000 unika besökare per vecka. Sammanlagt
10 644 personer klickade sig från portalsidan vidare till enkäten.
3 656 av dessa började fylla i enkäten och hälften av dessa, 1 828 personer
(50 procent), besvarade hela enkäten. Något fler män (51 procent) än
kvinnor (43 procent) valde att slutföra enkäten. Åldersspannet för de
personer som ingår i undersökningen sträcker sig mellan 18 och 65 år.

69

Prieur, A (2002)

Artikel i antologi. Bygger på 52 intervjuer med unga kvinnor och män
i Norge, huvudsakligen mellan 20 och 25 år, med föräldrar ifrån Asien,
Afrika eller Latinamerika. De flesta av ungdomarna var födda i Norge.

Magt over eget liv. Om unge
invandrere, patriarkalske
familieformer og nordiske
ligestillingsidealer.
70.

Reyes, Paulina de los (2003)
Patriarkala enklaver eller
ingenmansland? Våld, hot
och kontroll mot unga kvinnor
i Sverige.

71.

Rogala C & Tydén T (2003)
Does pornography influence
young women”s sexual
behavior?

Rapport från Integrationsverket. Bygger på personliga berättelser av fem
flickor/kvinnor, intervjuer med tre kvinnojourer samt med Rikskvinnocentrum (RKC). Ett kompletterande underlag till rapporten utgörs av 120
svar från en enkätundersökning som Integrationsverket genomförde i
samarbete med Rikspolisstyrelsen hösten 2002. Denna enkät riktades
via kvinnoorganisationer och kvinnojourer till alla kvinnor dessa kom i
kontakt med under en månad hösten 2002. Kunskap saknas om hur
många enkäter som delades ut och därmed även om svarsfrekvens varför
resultaten inte kan betraktas som generaliserbara.
Vetenskaplig artikel. Bygger på en studie av alla kvinnor (1 011 individer)
under 25 år som besökte barnmorska eller läkare på RFSU:s mottagning
i Stockholm under september 1998 till maj 1999. Svarsfrekvens 98,9 procent (= 1 000 kvinnor).
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72.

SAM73/90.

Enkätundersökning som genomfördes 1990 och riktades till ett slumpvis
urval om 2 procent av samtliga ungdomar i Sverige som under året fyllde
17 år. Urvalet gjordes via en flerstegsmetod för att uppnå så hög representativitet som möjligt. Undersökningen riktades dels till gymnasieelever (2 108 individer), dels till ungdomar inom dåvarande Kommunala
UppföljningsAnsvaret, KUA (475 individer). I gymnasieskolan var
svarsfrekvensen 92 procent (= 1 943 elever) och i KUA 46 procent
(= 210 elever).

73.

Sernhede, O (2002)

Bok utgiven på Ordfront förlag. Bygger på deltagande observationer och
intervjuer med ungdomar i Angered, ett mångkulturellt förortsområde i
nordöstra Göteborg. under drygt två år i slutet av 1990-talet.

AlieNation is my Nation.
74.

Sex i Sverige. Om sexuallivet
i Sverige 1996. (1998)

Befolkningsbaserad sexualvanestudie som genomfördes på uppdrag av
Folkhälsoinstitutet 1996. Enkätundersökning som genomfördes med
intervju-teknik. Nettourvalet bestod av 4 781 individer mellan 18 och
74 år. Svar kunde inhämtas från 2 810 personer vilket motsvarar 59 procent av urvalet. Olika bortfallsanalyser har gjorts. Slutsatsen av dessa
är att undersökningens resultat trots bortfallet bör vara representativt,
med undantag för att äldre människor är underrepresenterade.

75.

Skeggs, B (1999)

Brittisk, etnografisk studie om arbetarklasskvinnor i England. Bygger på
fleråriga deltagande observationer och på intervjuer med över 80 kvinnor
samt deras familjemedlemmar, vänner, partners och lärare till dessa.
Forskningsprojektet pågick sammanlagt under elva år.

Att bli respektabel.

76.

Swedin, Näslund, Evetorp (1994) Artikel i Läkartidningen. Bygger på två enkätundersökningar 1986 och
1991, rörande bland annat attityder till och kunskap om preventivmedel,
Stora förändringar av ungdomars samlagsdebutålder och utväg vid oönskad graviditet. Ungefär 500 gymsexvanor. Senare debut och ökad nasieelever, framför allt i Östersund, deltog vid respektive tillfälle.
användning av kondom.

77.

Svedin C-G & Priebe G (2004)
Ungdomars sexualitet
– attityder och erfarenheter.
Avsnitt: Sexuell exploatering.
Att sälja sex mot ersättning/
pengar.

78.

Tikkanen, R (2003)
Risky business. En sociosexuell
studie av män som har sex
med män.

Bilaga till SOU 2004:71. Studie som genomförts inom ramen för en
undersökning av fenomenet och förekomsten av att sälja sex mot ersättning/pengar i en normalpopulation bestående av ungdomar i gymnasiets
årskurs III. Bygger på en enkätstudie som riktades till 5 623 ungdomar i
fem olika kommuner (Stockholm, Malmö, Falköping, Luleå och Haparanda)
och genomfördes under perioden april 2003 till januari 2004. Svarsfrekvens 77,2 procent (= 4 343).
Doktorsavhandling i Socialt arbete. Sammanläggningsavhandling som
bygger på två vetenskapliga artiklar samt på två rapporter, bl. a. nr 79
i denna förteckning. De metoder som använts i avhandlingen är 1, en
enkät distribuerad via RFSL, via nyckelpersoner samt på internet (se
nedan under nr 79); 2, intervjuer med sex män som mött sexpartners via
internet; 3, intervjuer med 32 män i stabila partnerrelationer.

79.

Tikkanen R, Månsson S-A (1999) Enkäten har distribuerats på tre olika sätt: Dels via postutskick genom
organisationer för bi- och homosexuella, dels via RFSL:s hemsida på
”Förhandlad säkerhet och
internet samt slutligen via ett antal kontaktpersoner runt om i Sverige.
kalkylerade risker. Rapport från
I underlaget för rapporten ingår 1 400 bearbetningsbara enkätsvar
en enkätundersökning om
(681 hade inkommit via internet och 719 via postenkäter).
socio-sexuella livsstilar och
hiv-risktagande bland män
som har sex med män.”

80.

Tydén T, Olsson S-E,
Häggström-Nordin E (2001)
Improved use of contraceptives,
attitudes to pornography and
sexual harassment among
female university students.

Vetenskaplig artikel. Bygger på en studie genomförd på en mottagning
för studenter i Uppsala våren 1999. Samtliga kvinnor, 345 personer, som
besökte mottagningen våren 1999 tillfrågades om de ville delta i studien
genom att besvara en anonym enkät bestående av 37 frågor. 333 kvinnor
besvarade enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 98 procent. Kvinnornas
ålder varierade mellan 19 och 40 år med en medelålder på 22,9 år.
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Tydén T, Rogala C (2004)

Vetenskaplig artikel. Bygger på en enkät riktad till 303 manliga besökare
i åldrarna 16–24 år på RFSU:s mottagning i Stockholm under perioden
maj–november 2001. Svarsfrekvens 99 procent (= 300).

Sexual behaviour among young
men in Sweden and the impact
of pornography.
82.

Ungar & Medier 2005.

Rapport från Medierådet som bygger på en studie inom EU-projektet
Safety, Awareness, Facts and Tools (SAFT). Undersökningen har genomförts i Sverige, Norge, Danmark, Island och Irland. I Sverige genomfördes
den 050316–050512. Urvalet drogs slumpmässigt ur det centrala befolkningsregistret och bestod i Sverige av 2000 ungdomar i två åldersgrupper,
9–11 år (upp till 12 år) och 12–15 år (upp till 16 år). Svarsfrekvensen var
72 procent.

83.

Ungdom, kön och sexualitet
i gränslandet.

Forskningsprojekt vid Göteborgs universitet. Forskningsledare är professor
Thomas Johansson. Inom ramen för projektet har en större enkätundersökning genomförts under läsåret 2000/2001 i Kalmar och i Göteborg.
Frågeformuläret ställdes till ungdomar i grundskolans årskurs 9 och
gymnasiets årskurs III. Tio grundskolor, fem i Göteborg och fem i Kalmar,
samt nio gymnasier, fem i Göteborg och fyra i Kalmar, deltog i studien.
Enkäten besvarades av 1 331 ungdomar vilket innebar en svarsfrekvens på
99,8 procent. 834 (63 procent) av eleverna gick på skolor i Göteborg och
497 (37 procent) på skolor i Kalmar. Av de svarande är 639 (48 procent)
pojkar och 680 (52 procent) flickor. 674 (51 procent) går i årskurs 9
och 650 (49 procent) går i årskurs III. 31,3 procent av de deltagande
ungdomarna har utländsk och 68,7 procent har svensk bakgrund

84.

Witkovska, Eva (2005)

Doktorsavhandling i medicin. Sammanläggningsavhandling som bygger
på två vetenskapliga artiklar och två papers. Underlaget för dessa utgörs
av ett enkätmaterial som samlades in under år 2001. Enkäten riktades till
ett slumpvis urval av ungdomar födda år 1983, sammanlagt 2 200 individer.
1 080 ungdomar besvarade enkäten, men efter en gallring av ett antal
enkäter (exempelvis sådana som inte besvarats fullständigt) återstod
sammanlagt 980 bearbetningsbara enkäter, 540 från flickor och 440
från pojkar. Slutgiltig svarsfrekvens beräknas av författaren till 51 procent
(59 procent för flickor och 43 procent för pojkar).

Sexual Harassment in Schools.
Prevalence, structure and
perceptions.

85.

Våldtäkt. En kartläggning av
polisanmälda våldtäkter (2005).

Rapport från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ). Kartläggningen bygger på
uppgifter från cirka 90 procent av alla polisanmälningar av fullbordade
våldtäkter från år 1995 och år 2000, som samlats in från landets samtliga
polismyndigheter. Materialet innehåller uppgifter om 2 370 anmälda våldtäktshandlingar, där det totala antalet offer är 2 277 och det totala antalet
gärningsmän är 2 745. Anmälningarna avser händelser som vid anmälan
rubricerades som fullbordade våldtäkter. Eftersom uppgifterna hämtats
från anmälningar är det inte i rättsligt hänseende klarlagt att brotten har
begåtts.

86.

Zetterberg, H (1969)

Rapport i SOU 1969:2. Undersökningen genomfördes i samarbete med
SIFO i två steg. Steg I innebar en telefonintervju enligt ett frågeformulär.
Steg II innebar personligt ifyllande av en enkät. 2 156 personer mellan 18
och 60 år ingick i urvalet. Av dessa deltog 1 952 i undersökningen, vilket
ger en svarsfrekvens på 90,5 procent.

Om sexuallivet i Sverige.
Värderingar, normer, beteenden
i sociologisk tolkning.
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Studie

Beskrivning

Åslund C, Nilsson KW,
Starrin B & Sjöberg LR

Vetenskaplig artikel från Centre for Clinical Research vid Uppsala universitet, (inskickad för bedömning 2005 till tidskriften, European Child and
Adolescent Psychiatry). Bygger på en regelbundet återkommande enkätundersökning (SALVe) som genomförs av Västmanlands läns landsting.
2004 besvarade 5 092 ungdomar i årskurs nio och gymnasiets årskurs II
en enkät omfattande frågor för att undersöka psykosocial hälsa.
44 enkäter, där den svarandes kön inte noterats, sorterades bort och
därmed återstod 5 048 ifyllda enkäter. Svarsfrekvensen motsvarade enligt
författarna 98,6 procent av de möjliga svarande samt cirka 80 procent
av den totala populationen.

Shaming experiences and the
association between adolescent
depression and psychosocial
risk factors. (inskickad för
bedömning 2005 till tidskriften,
European Child and Adolescent
Psychiatry).
88.

Österman T & Carpelan L (2002) Rapport från Statens folkhälsoinstitut i ett samarbete med Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier (FSI). Bygger på nästan
Föreställningar/vanföre10 000 svar insamlade via postenkäter under perioden 1998–2000.
ställningar. Allmänhetens
Urvalet gjordes i åldersspannet 16 till 79 år. Alla data har lagts in i FSI:s
attityer till homosexualitet.
långtidsstudie ”Ditt land och Ditt liv”, som är tillgänglig för forskning
och utredning för alla.

Denna rapport är en komplettering, uppdatering och uppföljning
av kunskapsöversikten Ungdomar och sexualitet – en kunskapssammanställning år 2000, som Folkhälsoinstitutet tidigare gett ut.
Margareta Forsberg, fil.dr. i Socialt arbete vid Göteborgs universitet,
har på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut, skrivit båda rapporterna.
Syftet med den här uppdateringen är att ge en så aktuell och heltäckande bild som möjligt av den samlade svenska forskningen
inom området ungdomar och sexualitet, och att undersöka om
några utvecklingstendenser är märkbara. Inventeringen omfattar
svenska studier inom området ungdomar och sexualitet publicerade
under åren 2000–2005.
Stora delar av den forskning som refereras till i rapporten ger kunskap om olika ämnesområden som är aktuella för verksamheter
som möter unga människor. Några exempel är preventivmedelsanvändning, graviditet, abort, pornografi och sexuella risktaganden.
Kunskap om utvecklingen inom dessa områden har betydelse för
det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för bland annat olika
kliniska verksamheter, skolhälsovården samt för skolans sex- och
samlevnadsundervisning.
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