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Sammanfattning 
Internet används idag av väldigt många ungdomar som kommunicerar genom Instant 
messaging och e-post eller är medlem i olika Communitys såsom Facebook. Många ungdomar 
använder även Internet till att kontrollera och söka efter fakta. Unga tjejer tillhör den första 
generationen som växer upp i detta enorma informationsflöde som Internet och de sociala 
medierna innebär och de är även en av de grupper som är väldigt påverkningsbara genom 
bland annat olika medier. På Internet kommuniceras det mycket kring sex, vilket bland annat 
märks genom att sex är det vanligaste sökordet på Internet.  
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur unga tjejer använder sociala medier, dvs. 
Internet, när de vill ha information om sex och samlevnad och vi vill även få reda på hur 
tjejerna vill ha information om sex. Vi har därför valt att göra fokusgrupper med tjejer födda 
1993 som går på Sundsvalls gymnasium. Syftet är även att undersöka hur dessa tjejer, 
Folkhälsoinstitutet och Ungdomsmottagningen resonerar kring kommunikation om sex och 
samlevnad och även att få en bild av vad som kommuniceras om sex och samlevnad på några 
utvalda webbsidor.  
 
Vi har valt att göra en kvalitativ innehållsanalys av fyra stycken webbsidor som riktar sig till 
ungdomar där sex och samlevnad diskuteras. Det vi kommit fram till att det diskuteras mycket 
om på dessa fyra sidor är allmänna frågor som bland annat handlar om könssjukdomar och 
graviditeter samt frågor och tips om olika preventivmedel. Det förekommer dock också 
allvarligare ämnen som t.ex. frågor och berättelser om våldtäkter. Frågor relaterade till tjejers 
osäkerhet är också något vi sett mycket av.  
 
Från de två samtalsintervjuer vi har gjort med Folkhälsoinstitutet och Ungdomsmottagningen 
i Sundsvall har vi kommit fram till att de tycker att det är bra att det finns en 
diskussionsmöjlighet för tjejerna. De tycker att även om det finns bra information på Internet 
så måste man vara medveten om att det även kan finnas felaktig information. De är inte 
förvånade över vad som diskuteras på Internet men saknar samtidigt mer grundläggande 
frågor såsom värderingar och jämställdhet både på Internet och i sexualundervisningen i 
skolan. Det fokusgrupperna visar är att många av tjejerna inte använder sociala medier för att 
söka information om sex och samlevnad. Däremot är det många av dem som säger att de 
skulle kunna göra det eftersom det går fort och är lättillgängligt. Tjejerna tycker även att både 
Ungdomsmottagningen och sexualundervisningen i skolan är ett bra sätt att få information på 
men de har åsikter om vad som kan förbättras gällande dem.   
 
Undersökningen har visat att det är bra att det finns möjlighet för unga tjejer att kommunicera 
och söka information om sex och samlevnad på Internet men att det samtidigt måste vara 
anpassat efter deras kommunikationsbehov som i mångt och mycket bygger på interaktion. 
Det är även viktigt att Ungdomsmottagningen och sexualundervisningen anpassas bättre efter 
ungdomars behov.  
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1. Inledning 
I uppsatsens första kapitel ges en överblick av forskningsområdet. Det inleds med en 

beskrivning av problembakgrunden och här presenteras också uppsatsens syfte och 

frågeställningar samt avgränsningar och tidigare forskning. 

 

1.1 Problembakgrund 

Den största andelen användare av Internet finns idag bland 14-18 åringar, varav nästan alla 
kommunicerar genom Instant messaging och e-post. 70 procent av Internetanvändare som är 
mellan 15-17 år är medlem i en eller flera Communitys och många använder sociala medier.1 
Sociala medier är Internetsidor, som bland annat bloggar och forum, där man på något sätt 
kommunicerar och interagerar med andra.2  En populär aktivitet är att söka eller kontrollera 
fakta och 95 procent av alla 15-18 åriga ungdomar använder Internet för att göra det.3 
Ungdomars ökade Internetanvändning, av bland annat de sociala medierna, speglar dess 
betydelse för deras kommunikation och informationssökande. På senare år har de sociala 
medierna skapat möjligheten för vem som helst att publicera nästan vad som helst på 
Internet.4  Denna möjlighet är positiv men samtidigt finns det självklart även risker. 
 
Ungdomar kan ha svårare än vuxna att vara källkritiska mot vad de ser och hör.5  Detta kan 
vara riskfyllt eftersom de är frekventa användare av Internet som innehar en stor andel falsk 
information. En grupp som står i centrum för medias påverkan är dagens unga tjejer som visat 
sig vara en väldigt påverkningsbar grupp. Tjejer som växer upp idag tillhör en första 
generation att växa upp mitt i detta enorma informationsflöde.6  
 
På Internet sker en omfattande kommunikation kring sexualitet och ”sex” är det vanligaste 
sökordet.7  Tjejer och killar förhåller sig inte på samma sätt till en rad olika aspekter som har 
med sexualitet och intima relationer att göra. Tjejer förväntas agera respektabelt när det gäller 
sexualitet och relationer. De förväntas också i hög grad kontrollera den egna sexualiteten och 
vara ansvarstagande vad gäller bland annat preventivmedelsanvändning och smittskydd.8 
Unga kvinnor förefaller också mer riskmedvetna än unga män.9 
 
Eftersom tjejer förväntas kontrollera den egna sexualiteten och ta ett stort ansvar så blir 
informationssökandet om sex och samlevnad förmodligen en naturlig process för dem. Vad 
fyller sexualundervisningen för roll idag och när vänder man sig till en Ungdomsmottagning? 
Internet har också, som nämnts, på ett omvälvande sätt utvecklat och förändrat 
förutsättningarna för kommunikation och detta gäller inte minst för ungdomar som är den 
grupp som snabbast tagit till sig den nya tekniken. Internet är en enorm arena för 
                                                
1 Findahl & Zimic 2008: 16 
2 Solis & Breakenridge 2009: xvii   
3 Findahl & Zimic 2008: 16 
4 www.kollakallan.skolverket.se 
5 Buckingham 2000: 38 
6 Jönsson 2005 :3 
7 Månsson et al. 2003: 2 
8 Forsberg 2000: 12   
9 Ibid: 11 
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kontaktmöjligheter. Här finns en mängd olika typer av frågelådor där man kan ställa sina 
sexuellt relaterade frågor och olika sidor som vänder sig till ungdomar.10 
 
Att ungdomar använder Internet som informationskälla i stor utsträckning kan vi alltså 
konstatera. Vi skulle dock vilja veta hur 15 och 16-åriga tjejer använder sociala medier för att 
hitta information om sex och samlevnad. Sex är på många sätt ett tabubelagt samtalsämne, 
vad har det explosionsartade användandet av sociala medier haft för inverkan på det? Vad 
skrivs det om på forumen och hur trovärdiga anser tjejerna att informationen de hittar är? Vad 
skulle de vilja att det kommunicerades om och på vilket sätt vill de att det kommuniceras? Vi 
vill även veta Ungdomsmottagningens och Folkhälsoinstitutets syn på det hela.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur utvalda tjejer födda 1993 i Sundsvall, använder 
sociala medier när de vill ha information om sex och samlevnad. Studien undersöker även hur 
tjejerna och utvalda representanter för Folkhälsoinstitutet och Ungdomsmottagningen 
resonerar i allmänhet kring kommunikation om sex och samlevnad samt vad som 
kommuniceras om ämnet på utvalda webbsidor.  
 
 
Utifrån ovanstående syfte väljer vi att utgå ifrån följande frågeställningar: 
 

1.3 Frågeställningar 

1.) Hur säger sig de utvalda tjejerna använda sociala medier när de söker information om sex 
och samlevnad? 
 
2.) På vilket sätt och genom vilka kanaler säger sig dessa tjejer vilja kommunicera om sex och 
samlevnad? 

     
3.) Hur ser Folkhälsoinstitutet och Ungdomsmottagningen på kommunikationen om sex och 
samlevnad till ungdomar i allmänhet och på några utvalda webbsidor i synnerhet? 
 
4.) Vad kommuniceras på fyra stycken utvalda ungdomsforum på Internet om sex och 
samlevnad?  
 
 
 
 
 
 

                                                
10 Månsson et al. 2003: 3 
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1.4 Avgränsning  

Vi avgränsade vår studie till att undersöka 15 och 16-åriga tjejer i Sundsvall födda 1993. Vi 
valde att bara undersöka tjejer på grund av deras påtalade ansvarstagande när det gäller sin 
egen sexualitet11 samt för att unga tjejer enligt tidigare studier visat sig vara mycket 
påverkbara.12 Vi avgränsade oss till att titta på fyra stora ungdomsforum på Internet som 
behandlar frågor och dialoger om sex och samlevnad. Detta för att få en bakgrund till våra 
intervjuer och fokusgrupper. Dessa forum besökte vi kontinuerligt under vecka 48, år 2009. 
Vi avgränsade oss också till att intervjua Folkhälsoinstitutet och Ungdomsmottagningen för 
att det är två instanser som arbetar med frågor om ungdomar, sex och samlevnad och borde 
därmed ha stor kunskap i ämnet.    
 

1.5 Tidigare forskning 

Det finns en hel del skrivet om ungdomar och sex. Bland annat finns Fanny Ambjörnssons 
studie I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer, som handlar om hur 
unga tjejer ser på sexualitet, kön och normer.13 Det finns även en rapport av Margareta 
Forsbergs, Ungdom och sexualitet – en kunskapsöversikt, som sammanfattar ett antal 
forskningsstudier som gjorts inom området ungdomar och sexualitet. Rapporten handlar bland 
annat om ålder för samlagsdebut, preventivmedelsanvändning, abort och sexuellt 
risktagande.14 När det gäller ungas användande av Internet så finns inte lika mycket skrivet. 
Det kommer dock årliga rapporter från World Internet Institute som handlar om ungdomars 
Internetvanor. En av dessa rapporter är Unga svenskar och Internet av Findahl och Zimic, 
som baseras på en pilotstudie där 200 ungdomar i åldern 12-16 år har intervjuats om deras 
Internetanvändning15.   
 
Vad gäller dessa ämnen kombinerat, dvs. Internet och ungdomar och sex, så finns det några 
studier om hur unga konsumerar och påverkas av pornografi på Internet. Bland annat har 
forskarna Löfgren-Mårtensson och Månsson gjort ett antal studier om ungdomars erfarenheter 
och konsumtion av pornografi på Internet samt hur ungdomar påverkas av pornografin. Bland 
dessa studier återfinns: ”Sex överallt, typ!” Om unga och pornografi16, Let’s talk about porn! 

On youth, gender and pornography in Sweden17, Generation P? Youth, Gender and 

Pornography18 och Lust, Love and Life: A qualitative study of Swedish adolescents’ 

perceptions and experiences with pornography19. Det finns även studier om vad unga anser 
om den sexuella exploateringen på Internet, bland annat har Ungdomsstyrelsen gjort en 
studie, Se mig - Unga om sex och Internet, som handlar om ungas erfarenheter av och 
attityder till sexuell exponering, sexuellt utnyttjande och sexuella tjänster mot ersättning.20 
                                                
11 Forsberg 2000: 12   
12 Jönsson 2005: 3 
13 Ambjörnsson 2003 
14 Forsberg 2000 
15 Findahl & Zimic 2008  
16 Löfgren-Mårtensson & Månsson 2006 
17 Ibid. 2007 
18 Ibid. 2007 
19 Ibid. 2009 
20 Ungdomsstyrelsen (2009)  
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Det finns alltså en del forskning som separat behandlar ungdomar och sex och ungdomar och 
Internet. Dock har vi inte funnit något som behandlar hur unga tjejer använder Internet till att 
söka information om sex. Detta skulle kunna bero på att användandet av sociala medier ännu 
är relativt nytt men det är ändå enligt tidigare forskning en stor del av ungdomars vardag. 
Därför anser vi att det är intressant att genomföra denna studie. Eftersom kunskapen kring sex 
förmedlas på fler ställen än Internet tycker vi även att det är intressant att se vad 
ungdomsmottagningen och sexualundervisningen spelar för roll i det hela.  
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2. Teoretiska utgångspunkter  
Nedan följer de teoretiska utgångspunkter som vi anser relevanta för undersökningen. 

___________________________________________________________________________ 

 

2.1 Sociala medier  

Enligt Waters et al. är relationer grunden för sociala medier och sociala medier är 
Internetsidor som drivs av användardeltagande och användargenererat innehåll.21 Solis och 
Breakenridge menar att sociala medier enklast sagt är användandet av Internet för att 
konversera.22 Enligt Brown är Internet den stora anledningen till accelerationen av skiftet 
inom kommunikation och utbytet av mängden information är en effekt av den tekniska 
utvecklingen. Människor har nu möjlighet att ge feedback och respons samt dela åsikter med 
andra människor.23 
 
Enligt Curtis et al. erbjuder sociala medier en mängd möjligheter för organisationer att 
interagera med allmänheten genom att involvera de nya teknologierna i deras vardagliga 
arbete.24  Brown menar dock att organisationer och företag har tappat greppet om agendan och 
för att veta vad omgivningen tänker och tycker om dem så måste de delta i konversionen på 
Internet.25 Även Waters et al. menar att det finns många organisationer som inte riktigt 
utnyttjar möjligheten med sociala medier och den interaktivitet de erbjuder.26 
 
Enligt Solis och Breakenridge har man som företrädare för en organisation det yttersta 
ansvaret för att skapa en kommunikationsbrygga mellan organisationen och människorna man 
vill nå. Detta gör man enklast genom att lyssna och observera till en början för att sedan börja 
konversera. Det som är viktigt att komma ihåg då är att det är individer man kommunicerar 
med och inte publiker.27  Anpassar man vad man säger och kanalvalet till varje individ gör det 
att de känner sig speciella.28  Waters et al. menar att en sådan relation kan utvecklas på sociala 
medier genom att man interagerar med sina intressenter.29 
 
I uppsatsen nämns både sociala medier och Internet. Vi menar att Internet i sig är ett 

interaktivt medium där man på ett eller annat sätt socialiserar och därmed att Internet, till 

skillnad från de traditionella medierna, är socialt. I denna uppsats har därför begreppen 

samma innebörd. 

 

                                                
21 Waters et al. 2009:102f 
22 Solis & Breakenridge 2009: xvii   
23 Brown 2009: 3 
24 Curtis et al. 2009: 1  
25 Brown 2009: 4 
26 Waters et al. 2009: 105 
27 Solis & Breakenridge 2009: 155 
28 Ibid: 47 
29 Waters et al. 2009: 103 
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2.2 Budskap 

2.2.1 Vad är kommunikation 

Jowett och O´Donnell menar att kommunikation är en viktig del av livet och att det är genom 
det utbyte som sker i kommunikation som människor skapar, tar emot, sänder och använder 
information.30 Enligt Dimbleby och Burton äger kommunikation vanligtvis rum genom 
kanaler av olika slag och ofta utbyter man mer än ett budskap samtidigt.31 Nilsson och 
Waldermarson menar att det inte är våra idéer och tankar som vi sänder till andra människor 
genom kommunikation, utan att vi istället kodar dessa tankar och idéer till ett budskap. Vi 
sänder sedan detta budskap och det tolkas av mottagaren, som förhoppningsvis uppfattar 
budskapet på samma sätt som vi tänkt. Att budskapet har samma innebörd för sändaren och 
mottagaren menar Nilsson och Waldermarson är viktigt när det gäller kommunikation. Dock 
är mottagaren inte passiv utan väljer och vrakar bland budskap som den får och skapar aktivt 
mening till det den ser, hör och upplever och detta gör att risken för att man inte uppfattar 
budskapet på samma sätt ökar.32   
 
Nilsson och Waldermarson menar även att all typ av kommunikation äger rum i en fysisk, 
psykologisk, social och kulturell kontext. Kontext betyder sammanhang och innebär att all 
kommunikation utspelar sig i ett sammanhang och att det därmed inte är en enskild process. 
Fysisk kontext handlar om tid och plats medan psykologisk kontext handlar om tankar, 
känslor, förväntningar, behov och erfarenheter. Social kontext gäller identitet, makt, 
relationer, roller och eventuella konflikter och kulturell kontext handlar om de attityder, 
värderingar och den världsbild samt det språk som delas av en grupp människor.33 

2.2.2 Budskapets innehåll 

Enligt Dimbleby och Burton handlar budskap inte enbart om vad som sägs utan även om hur 
saker sägs och vilken kanal som används och de menar att när man tar emot budskap så är 
man inblandad i en utbytesprocess med den som sänder budskapet.34  De menar även att 
budskap är en informationsenhet som passerar genom en kanal och som handlar om fakta eller 
åsikter.35 
 
Windahl et al. menar att man som mottagare bara är villig att lägga en viss mängd energi på 
att förstå ett budskap och att det finns två orsaker till varför en mottagare inte tar till sig ett 
budskap. Den ena har med komplexitet att göra och innebär att en mottagare når en punkt till 
vilken man är villig att gå för att förstå budskapet. Om man går längre än till den punkten så 
spräcker man den energibudget man lagt för att ta till sig budskapet. En annan orsak till varför 

                                                
30 Jowett & O´Donnell 2006: 29 
31 Dimbleby & Burton 1999: 32 
32 Nilsson & Waldermarson 2007: 12 
33 Nilsson & Waldermarson 2007: 13 
34 Dimbleby & Burton 1999:30,33 
35 Ibid:280 



 12 

man slutar att försöka ta till sig budskap är att det finns en brist på kunskap eller skicklighet 
hos mottagaren. I båda fallen slutar man ta till sig budskapet för att det är för svårt.36  
 
Den andra orsaken är att budskapet är för enkelt. Det sker när budskapet innehåller för lite ny 
information för att kunna hålla intresset vid liv, vilket hindrar mottagaren att ta till sig och 
förstå budskapet. När informationen är enkel och redan är känd av mottagaren sedan innan så 
uppfattas den som tråkig och oviktig. När informationen är ny och komplex ses den till en viss 
gräns som spännande. Går det förbi den gränsen så blir budskapet för svårt och ointressant. 
Budskap måste vara informativa, dvs. innehålla information som inte var känd sedan innan, 
annars finns det risk att mottagaren blir uttråkad och inte tar till sig det. Om budskapet 
däremot innehåller tillfredställande information så kan mottagaren vara villig att överskrida 
den energibudget man lagt för just det budskapet.37 

2.2.3 Ta till sig budskapet 

Enligt Palm är en förutsättning för att mottagaren ska ta del av information att den är 
intresserad av ämnet som budskapet handlar om.38  Han menar även att ju större mottagarens 
intresse är för ämnet, desto större energi lägger mottagaren på att ta till sig budskap som faller 
inom det ämnet. När budskapet ligger i linje med mottagarens egen åsikt och ju närmare den 
åsikten det ligger, med desto större entusiasm uppmärksammar och tolkar mottagaren 
budskapet.39  Detta stöds av Windahl et al. som menar att ju mer lockande ett budskap är, 
desto större är sannolikheten att mottagaren tar till sig och accepterar det.40 
 
Enligt Nilsson och Waldermarson har vår uppfattning om oss själva mycket att göra med hur 
vi uppfattar andra. Vår självbild är grundläggande för hur vi sänder och tolkar budskap. 
Uppfattningen vi har om oss själva fungerar som ett filter eller en lins genom vilken vi 
betraktar andra människor.41  Nilsson och Waldermarson menar att en bra självkänsla gör att 
vi tolkar och uppfattar andra människor mer positivt, vi blir alltså mer accepterande och 
mindre avvisande mot andra. En dålig självkänsla å andra sidan gör att vi lättare upplever hot 
från andra, speciellt om vi upplever dem som överlägsna eller om vi är beroende av dem. En 
dålig självkänsla medför även att man har lättare för att bli påverkade och övertalade av 
andra.42 
 

2.3 Att föra en dialog  

Envägskommunikation sprider information och är en monolog. Tvåvägskommunikation 
innebär att man utbyter information och är därför en dialog.43 Dialogen är en viktig 

                                                
36 Windahl et al 1992: 144 
37 Ibid: 145 
38 Palm 2006: 59 
39 Palm 1994: 91 
40 Windahl et al. 1992: 137 
41 Nilsson & Waldermarson 2007: 41 
42 Ibid: 43 
43 Grunig 1992: 289  
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utgångspunkt i det meningsskapande perspektivet på kommunikation för att kunna stärka, 
utveckla och vidmakthålla relationer mellan människor.44  
 

2.4 Tvåvägskommunikation  

Modeller av envägskommunikation kom före tvåvägskommunikationen. Shannon och Weaver 
var upphovsmännen till en av transmissionsmodellerna, som handlade om 
envägskommunikation.45 Problemet med transmissionssynen på kommunikation är enligt 
Falkheimer och Heide att mottagarnas tolkningar av ett budskap lätt glöms bort. Vi är alla 
aktiva individer som tolkar information utifrån tidigare erfarenheter, kunskap, normer och 
värderingar. Transmissionssynen på kommunikation är alltså en alltför enkel och mekanisk 
uppfattning om hur kommunikation mellan människor fungerar eftersom kommunikation 
handlar om så mycket mer än att bara sprida information.46 
 
J. Grunig utvecklade Cutlip och Centers idé om envägs- och tvåvägskommunikation genom 
att inkludera mottagaren och riktningen av kommunikationen. Den avsikt sändaren har med 
kommunikationen beskriver om modellen är asymmetrisk eller symetrisk. Asymmetrisk 
tvåvägskommunikation bevarar organisationen som den är och försöker istället att ändra 
allmänhetens åsikt. Symmetrisk tvåvägskommunikation är balanserad eftersom den försöker 
få en jämställd relation mellan organisationen och allmänheten. Det är alltså förståelse som är 
grundidén i den symmetriska modellen och inte övertalning.47  Enligt Larssons tolkning av 
Grunig utnyttjar man i den asymmetriska tvåvägsmodellen vetenskaplig kunskap för att 
övertala folk, medan den symmetriska kräver en mer balanserad kontakt med olika 
målgrupper.48 

 

2.5 Meningsskapande  

Putnam menar att meningsskapande bygger på mening och handlar om hur individer skapar 
mening till deras omvärld genom hur de kommunicerar. Människor tolkar varandra och 
förhandlar sina olika mål och aktiviteter för att nå en gemensam mening. Därmed varierar 
verkligheten och förståelsen av olika fenomen beroende på vilka personer som deltar i den 
meningsskapande processen.49  Enligt Trost och Levin agerar människor utifrån vilken 
mening olika objekt har för dem och ett objekts mening uppkommer genom interaktion 
människor emellan.50  Falkheimer och Heide menar att delande och deltagande är ord som 
används i den meningsskapande synen på kommunikation.51  
 

                                                
44 Falkheimer & Heide 2003: 82 
45 Burgoon, Hunsaker & Dawson 1994: 26   
46 Falkheimer & Heide 2003: 73 
47 Grunig 1992: 289 
48 Larsson 2001: 47 
49 Putnam 1983: 31 
50 Trost & Levin 2004: 135  
51 Falkheimer & Heide 2003: 78 
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2.6 Ungdomar och kommunikation kring sex 

Bergström et al. menar att människors sexualitet påverkas både av intryck utifrån och av de 
erfarenheter man får i livet och att barn under sin uppväxt på olika sätt får lära sig de normer 
som finns kring sexualitet. Dessa normer finns runt omkring dem och förmedlas exempelvis 
genom litteratur och barnprogram på TV.52  Bergström et al. menar även att ungdomsåren i 
mångt och mycket präglas av ett sökande efter identitet och tillhörighet och att en viktig 
aspekt av detta sökande handlar om kropp, begär och sexualitet. Enligt Bergström et al finns 
det studier som visar att ungdomar idag har ett öppnare förhållningssätt till sexualitet än för 
bara tio år sedan.53 

2.6.1 Killar och tjejer 

Bergström et al. menar att killar och tjejer fostras till två olika kön och lär sig uttrycka sin 
sexualitet på olika sätt och att denna skillnad visar sig bland annat i vilka frågor de ställer om 
sex. Tjejer kopplar i högre grad än killar ihop sin lust och njutning med kärlek. Killar och 
tjejers sexuella utrymme ser olika ut och tjejer har inte lika stort handlingsutrymme som killar 
har vad gäller sexualitet då hotet att bli kallad hora eller slampa är ständigt närvarande i tjejers 
liv.54  Även Forsberg menar att tjejer och killar inte förhåller sig på samma sätt till en rad 
olika aspekter som har med sexualitet och intima relationer att göra. Hon menar att tjejer 
förväntas agera respektabelt i sammanhang som har med sexualitet och relationer att göra och 
att de även förväntas kontrollera den egna sexualiteten i hög grad och ta ansvar för bland 
annat preventivmedelsanvändning och smittskydd.55  

2.6.2 Sexualundervisning 

Ett sätt att värna om ungdomars sexuella välbefinnande är att ge dem tillgång till 
sexualundervisning. I Sverige har sexualundervisningen varit obligatorisk sedan 1955.56 
Sexualkunskap ingår idag i biologiämnet i högstadiet. Det står i Skolverkets kursplan för 
biologi att skolan i sin undervisning ska sträva efter att eleven utvecklar kunskap om 
pubertetens inverkan på individen och att eleven ska ha insikt om människans fortplantning, 
födelse, pubertet, åldrande och död. Ämnet ska, utifrån perspektivet att ta ansvar både för sig 
själv och andra, behandla frågor om kärlek, sexualitet och samlevnad. De mål som eleverna 
ska ha uppnått i slutet av det nionde året i grundskolan är bland annat att ha kunskap om 
sexuallivets biologi, preventivmetoder och sexuellt överförbar smitta. De ska också kunna 
föra diskussioner om sexualitet och samlevnad och därmed visa respekt för andras 
ståndpunkter och för olika samlevnadsformer.57 
 
Enligt Bergström et al. är de vanligaste frågorna som ställs i sexualundervisningen frågor om 
”vad som är normalt”. De menar att det kan tolkas som att ungdomarna vill veta om man 
duger och att sexualundervisningen därför har ett stort ansvar för vad man beskriver som 

                                                
52 Bergström et al. 2006: 13 
53 Ibid: 33 
54 Bergström et al. 2006: 17f 
55 Forsberg 2000: 12   
56 Bergström et al. 2006: 106 
57 www.skolverket.se 
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normalt eller onormalt. Vidare menar de att lärare, men också personal på 
ungdomsmottagningarna, spelar en viktig roll genom att stödja, uppmuntra, prata om och 
normalisera problem.58 

2.6.3 Pornografi som informationskälla 

Löfgren-Mårtensson och Månsson har skrivit en bok om unga och pornografi på Internet. De 
nämner en amerikansk undersökning där ungdomar rankar jämnåriga vänner och kamrater 
som den största kunskapskällan vad gäller sex. Unga killar rankar pornografi högre som en 
kunskapskälla än vad tjejerna gör, som sätter den källan sist. Dock anser bägge könen att man 
fått specifika kunskaper om oral- och analsex främst genom pornografi på Internet.59  
Löfgren-Mårtensson och Månsson skriver att många ungdomar anser att sex- och 
samlevnadsinformationen i skolan varit bristfällig och har därför istället valt att använda 
pornografin på Internet som kunskapskälla. Tjejerna de har intervjuat berättar att de har 
förberett sig inför sina egna kommande sexuella erfarenheter genom att titta på pornografiska 
bilder och gestaltningar av sexualitet på Internet men att det inte handlar om att få inspiration 
utan kunskap. Enligt Löfgren-Mårtensson och Månsson menar tjejerna i deras undersökning 
att de vill förbereda sig inför sexuella situationer och få konkreta tips på hur man kan hantera 
dessa situationer och dessutom vill man inte verka osäker eller okunnig när det gäller sex.60  

2.6.4 Prata om sex med ungdomar  

Christina Rogala nämner en rapport från Socialdepartementet där man skriver att budskap 
laddade med sex vänder sig till allt bredare målgrupper, inte minst barn och ungdomar. Man 
menar även att det för många människor är svårt att tala om sexualitet trots att det råder en 
öppenhet i samhället om sexuella frågor. Christina Rogala nämner i samband med detta att 
barn och tonåringar i synnerhet ofta inte har ord för att beskriva sådant som har med sexualitet 
att göra och att det därför är särskilt viktigt att de har möjlighet att diskutera det i skolan och 
om möjligt även hemma.61 
 
Bergström et al. menar att det inte alltid är lätt att som förälder eller annan vuxen person i 
ungdomars närhet veta hur man ska hantera frågor som rör sex och samlevnad och att många 
har ambitionen att prata med sina barn om detta, men att de aldrig hittar något bra tillfälle. Det 
föräldrar och vuxna frågar sig är hur och när man ska ta upp ämnet, vilka frågor ungdomar har 
och om man kommer att inkräkta på ungdomens integritet. Denna osäkerhet kan enligt 
Bergström et al leda till att man inte tar upp ämnet och då kan ett tomrum uppstå vilket gör att 
ungdomen då i mångt och mycket är utlämnat till att söka svar och information på egen 
hand.62 
 
Fogarty och Wyatt menar att man som vuxen ska uppmuntra till en öppen kommunikation vad 
gäller sex, man ska använda öppna frågor, inte vara dömande och ge förslag istället för 

                                                
58 Bergström et al. 2006: 107 
59 Löfgren-Mårtensson & Månsson 2006: 140 
60 Ibid: 92f 
61 Rogala i Bergström et al. 2006: 115 
62 Bergström et al. 2006: 13f 
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direktiv. Vidare menar de att diskussionen inte ska vara en engångsföreteelse utan att det är 
viktigt att hålla konversationen i gång över tid. Man ska uppmuntra ungdomen att prata om 
sex med vuxna som de litar på samt att man som vuxen måste förstå att sex är ett förvirrande 
ämne som ungdomar stöter på när de försöker förstå hur de själva fungerar och vilka de är.63  

 

2.7 Trovärdighet  

Hedquist kopplar ihop trovärdighet och förtroende med sändare och mottagare. Han menar att 
trovärdigheten finns hos sändaren och att förtroendet finns hos mottagaren. Om en mottagare 
anser att en sändare är trovärdig så kan den även känna att det finns anledning att känna 
förtroende för sändaren.64  Vidare menar Hedquist att en grund för att en källa ska anses som 
trovärdig är att den är tillförlitlig, dvs. att man som mottagare tror att det som sägs är sant.65 
Hedquist nämner begreppen ethos och logos som författades av Aristoteles och handlar om 
trovärdighet. Ethos har att göra med vem som säger något och handlar om den uppfattning 
lyssnaren har av talarens personlighet. Hur lyssnaren uppfattar talaren påverkar dess 
benägenhet att vilja lyssna och tro på det som sägs. Logos rör sig om vad som sägs och har att 
göra med om det som sägs verkar vara sant, om det är bevisbart och logiskt 
sammanhängande.66 

 

2.8 Internet och sociala mediers trovärdighet   

Förhandskontrollen av information har ersatts av en kontroll i efterhand som baseras på den 
kollektiva intelligensen. Användare av de sociala medierna bevakar, kommenterar, kritiserar 
och berömmer varandra.67   
 
Hadenius hyser inte så stort förtroendet för de sociala medierna. Han skriver att mycket av 
den trycka information vi får ta del av är granskad och kontrollerad av journalister, utgivare 
och korrekturläsare som filtrerat informationen. Internet utesluter inte den granskningen men 
den garanterar den inte heller och därför fungerar det som ett medium för fria, okontrollerade 
uppgifter. Därför måste man enligt Hadenius granska informationen själv.68  Ett problem med 
Internet är enligt Hadenius att skribenter har möjlighet att gömma sin identitet. Detta medför 
att man inte vet vem avsändaren är och därför kan man inte heller kontrollera informationen.69 
Man får därför inte glömma bort vägen till information på de sociala medierna eftersom 
källkritik får oss att fokusera enbart på informationen när vi hittar den. Det är lätt att glömma 
att datorn och Internet ibland styr hur vi hittar informationen genom bland annat vilka resultat 
som kommer upp när man skrivit in ett sökord.70 
 

                                                
63 Fogarty & Wyatt 2006: 3 
64 Hedquist 2002: 7 
65 Ibid: 12 
66 Ibid: 9 
67 www.kollakallan.skolverket.se 
68 Hadenius 1998: 8 
69 Ibid: 17 
70 Ibid: 34 
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Leth och Thurén påpekar däremot hur kraftfullt instrument Internet är när det gäller att skaffa 
information. Det pågår en jämlikhet här eftersom alla åsikter kommer fram på lika villkor, all 
information är alltså lika lätt att nå vad det än handlar om. Om det sedan är bra eller dåligt kan 
diskuteras, men möjligheterna är enorma. Vidare menar de dock att användandet av Internet 
förutsätter noggrannhet och eftertanke samt att man studerar Internetsidorna noga. Man måste 
också dra slutsatser och kombinera information från olika håll för att göra informationen 
komplett.71   
 

2.9 Att vara källkritisk till information   

En källa är ursprunget till vår kunskap och den kan vara skriftlig, muntlig eller materiell. 
Källkritik används för att värdera dessa källor och bedöma deras trovärdighet.72  Källkritik är 
beroende av mediets materiella förutsättningar, det vill säga den struktur, organisation och 
teknik som mediet använder. De nya medier som växer fram på Internet skapar helt andra 
förutsättningar för kunskapsbildning, undervisning och lärande, än vad som gällde när de 
tryckta medierna dominerade. Numera kan i princip vem som helst publicera något och 
gränsen mellan konsument och producent suddas gradvis ut. Det finns inte längre en mängd 
redaktionella filter och spärrar som måste passeras, utan var och en kan, åtminstone i vår del 
av världen, välja att lägga ut i princip vad som helst på nätet.73 
 

2.10 Att välja sin information - Selektiv perception  

Neisser beskriver perceptioner som en informationsbearbetningscykel. En del av cykeln består 
av att göra ett urval och att analysera informationen från omgivningen. Urvalet man gör beror 
dock på de interna förväntningarna och de leder till att man söker efter vissa typer av 
information.74  
 
Enligt Burgoon et al. är all kommunikation oundvikligt bundet till de perceptioner människor 
har om sin omvärld och om människorna i den.75 Burgoon et al. fortsätter klargöra att 
människor oftast är mycket omedvetna om hur pass mycket selektivitet påverkar deras 
kommunikation. Genom valet av information och kommunikation väljer människor alltså att 
utsätta sig själva för den kommunikation den vill. Den kommunikationen bekräftar personens 
förbestämda idéer och attityder och därmed understödjer deras syn av dem själva och vad de 
”vet”.76  Varseblivning är alltså en aktiv process som innebär en selektiv aktivitet och skulle 
vi inte göra det skulle vi drunkna i den oerhörda mängd intryck som bombarderar våra sinnen. 
Det som driver urvalet är baserat på förväntningar, behov och önskningar man har på 
informationen.77 Människor uppfattar också saker olika på grund av olika orsaker som 
attityder, värderingar, bakgrund och personens upplevelser i det förflutna.78      

                                                
71 Leth & Thurén 2000: 138f.  
72 Thurén 2005: 9 
73 www.kollakallan.skolverket.se 
74 Neisser (1976) i Arai, Dariush  2001: 36  
75 Burgoon et al. 1994: 109  
76 Ibid: 112  
77 Nilsson & Waldermarson 2007: 50 
78 Burgoon et al. 1994: 116 
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2.11 Att identifiera sina intressenter – Situationsteorin   

Redan 1984 kom Grunig och Hunt med situationsteorin, som hjälper organisationer att 
identifiera och klassificera sina publics, dvs. intressenter79 och förklara när kommunikation 
riktad till människor borde vara mest effektiv.80  Publics bildas kring problem beroende på hur 
medvetna människor är om problemet och beroende på om de gör någonting åt det.81  
 
Upplevelse av hinder är ett begrepp inom situationsteorin som handlar om att människor ser 
sig själva begränsade att agera på grund av externa faktorer eller så ser de att de kan göra 
någonting åt situationen. Om människan tror att hon kan göra en skillnad åt problemet söker 
hon således information för att kunna göra det.82  
 
Arbetet med publics måste vara individuellt anpassat för att passa informationsbehovet hos 
olika publics, baserat på hur aktiva eller passiva de är och vilka problem som är viktiga för 
dem. Publics härstammar alltså från ett specifikt problem eller en situation och inte 
karaktärsdrag eller demografiska aspekter. Specifika problem bestämmer varje publics 
storlek, sammansättning och frekvens av respons.83   

 

2.12 Valet av ett visst medium - Uses and gratification  

I en artikel av Lundy et al. beskriver man att det finns tre huvudsakliga mål i uses and 
gratification-teorin. Dessa är att förklara hur människor använder media för att tillfredställa 
sina behov, att förstå motiv för medieanvändning och att identifiera konsekvenserna som 
följer dessa behov, motiv och beteenden. Uses and gratification-teorin menar att behov har ett 
syfte, mål och motiv och att människor väljer och använder media för att tillfredställa 
biologiska, psykologiska och sociala behov. Den menar även att människor är påverkade av 
olika sociala och psykologiska faktorer när de väljer media och att människor är medvetna om 
deras behov och om hur väl de blir tillfredställda av att välja ett visst media84. 
 
Enligt Windahl och Olson är det grundläggande antagandet för uses and gratification-teorin 
att människan mer eller mindre aktivt söker innehållet som verkar vara det mest 
tillfredställande. Vad som är tillfredställande beror på behoven och intressen hos personen i 
fråga. Ju mer det aktuella innehållet fyller individens behov, desto större chans är det att hon 
väljer just det.85 Om mottagaren inser att resultatet av meddelandet kommer att bli 
tillfredställande är det stor chans att det väljs.86 
 
 
 
                                                
79 Grunig & Hunt 1984: 147 
80 Ibid: 148 
81 Ibid: 147 
82 Cutlip et al. 2006: 209  
83 Ibid  
84 Lundy et al. 2008: 210 
85 Windahl et al. 1992: 159  
86 Ibid: 160 
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3. Metod 
I metodkapitlet beskrivs och diskuteras våra metodval. Först presenteras urvalet för 

undersökningen och sedan de tre metodvalen och hur vi genomfört dem. Avslutningsvis 

diskuteras undersökningens reliabilitet och validitet samt de metodproblem som uppstått. 

___________________________________________________________________________ 

 
3.1 Urval  

Valet av tjejer som är just 15 och 16 år grundar sig på att de enligt teorier om ungdomar och 
Internet ingår i den återkommande åldersgrupp, 15 till 18-åringar, som är mest aktiv i sitt 
informationssökande på Internet.87 Vi tyckte dock det var mest intressant att undersöka de 
yngre i den gruppen, dvs. 15-16 åringar, eftersom det är större chans att de kan mindre om sex 
och samlevnad och därmed är i mer behov av information. Det finns också större chans att de 
är i början av vad man skulle kunna kalla den sexuella karriären då de också precis enligt en 
svensk norm passerat sin sexuella myndighetsålder. Man kan då tycka att vi lika gärna hade 
kunnat applicera undersökningen på tjejer födda 1994 som går sista året på högstadiet och 
fyller 15 år under 2009. Vi ser dock ett problem med detta då vår uppfattning är att 
högstadieelever kan vara mindre mogna än förstaårselever på gymnasiet och att de därmed 
kanske skulle svara mindre uppriktigt på våra frågor.  
 
De flesta tonårstjejer spenderar merparten av sin tid på skolan och därför valde vi att rikta in 
vårt urval på just gymnasieelever för att vi då lättast kunde komma i kontakt med 
respondenterna.88 För att nå tjejerna valde vi Sundsvalls största gymnasium, Sundsvalls 
gymnasium, vilket är en kommunal gymnasieskola med ca 3500 elever. Tjejerna som var med 
i undersökningen var både 15 och 16 år gamla eftersom vi inte hade möjlighet att selektera ut 
endast 15-åringar.  
 
När vi fick hjälp att välja ut gymnasieinriktningarna hade vi lite önskemål eftersom vi ville nå 
elever i både studieförberedande och yrkesförberedande program för att på så sätt få spridning 
i undersökningen.89 Vi tog kontakt med expeditionen på Sundsvalls gymnasium och fick reda 
på vilka klasser som hade ett stort antal tjejer. Vi valde sedan med hjälp av lärare på 
Sundsvalls gymnasium ut fyra gymnasieprogram där vi uppsökte klasserna och presenterade 
oss och berättade om undersökningen. Frivilliga fick sedan anmäla sig och eftersom det var 
ungefär det antal tjejer vi hade tänkt oss som anmälde sig så fick alla vara med.  
 
Ur klasserna togs alltså 6-9 tjejer ut till varje fokusgrupp enligt Krueger och Casey’s tumregel 
för fokusgrupper där svåra ämnen diskuteras.90 De rekommenderar egentligen 6-8 personer 
men i två av grupperna var det nio stycken som ville vara med och det såg vi som 
övervägande positivt ifall någon skulle vara sjuk. Är antalet personer för litet i en fokusgrupp 
kan samtalet stanna av och om man har för många kan vissa personer bli tysta och mindre 

                                                
87 Findahl & Zimic 2008: 2f.  
88 Ambjörnsson 2003: 30 
89 Ambjörnsson 2003: 31 
90 Krueger & Casey 2000: 73 
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grupper kan bildas. Vi valde att göra ett strategiskt urval eftersom vi inte hade möjlighet att 
undersöka alla tjejer i första årskurs på gymnasiet, på grund av tid- och resursbrist. I likhet 
med samtalsintervjuer och observationer ska man tänka strategiskt när man gör 
fokusgrupper.91 Vi kunde inte heller använda ett slumpmässigt urval eftersom vi ville ha 
spridning på gymnasieinriktningarna på klasserna.92 
 
Tjejerna bildade till slut tre fokusgrupper på sammanlagt 22 personer. I den första gruppen, 
som bestod av elever från Hantverksprogrammet, kom alla nio. I den andra gruppen där det 
var med blandat med tjejer från Naturvetenskapliga och Estetiska programmet var två sjuka 
och därmed blev de sju stycken. I den sista gruppen, Omvårdnad, var det också två borta och 
därmed blev de sex stycken. Så med facit i hand var det bra att vi hade några fler från början 
pga. bortfallen. Anledningen till varför vi hade just tre fokusgrupper var för att man enligt 
Esaiasson et al. bör anordna ungefär tre fokusgrupper för varje aspekt man ska analysera.93 
Hade vi inte uppnått teoretisk mättnad, dvs. att vi ansåg att vi fått liknande svar som 
återkommit i alla grupper och därmed inte skulle nå någon ny förståelse, var vi redo att 
anordna fler tills vi kände att vi uppnått stabilitet i resultatet.94 Det behövdes dock inte 
eftersom vi fick ny förståelse varje tillfälle. Vi valde att göra just kvalitativa fokusgrupper för 
att vi ville få förförståelse för användningsmönstret av sociala medier och resonemanget kring 
sex hos tjejerna. Fördelen att få fram snabba reaktioner hos respondenterna95 var också 
värdefullt för oss då vi diskuterade ett något tabubelagt och svårt ämne.    
 
Förutom att anordna fokusgrupper så intervjuade vi Marlene Makenzius på Folkhälsoinstitutet 
för att få en överblick kring ämnet information om sex och samlevnad i samband med unga 
tjejer. Vi valde Folkhälsoinstitutet på grund av att de jobbar med frågor och besitter kunskap 
om ungdomar och sex. Valet av respondenten blev strategiskt då vi valde den person som 
kändes mest lämpad för intervjun och som hade mest kunskap på området. Detta kallas 
centralt placerade källor96 och var för oss en person som jobbar med frågor som berör 
ungdomar och sex. Vi kontaktade Folkhälsoinstitutet per e-post och blev hänvisade till 
Marlene som vi sedan hade e-post kontakt med tills vi pratade med henne per telefon.  
 
Vi gjorde också en intervju med Lena Ulldén på Ungdomsmottagningen i Sundsvall för att få 
en inblick i vad hon anser om de sexuellt relaterade frågor som diskuteras bland ungdomar 
idag. När vi bestämde respondent till intervjun med Ungdomsmottagningen gjorde vi också 
ett strategiskt urval.97  Vi kontaktade dem per e-post och kom sedan gemensamt fram till vem 
som var bäst lämpad för intervjun.  
 

                                                
91 Esaiasson et al. 2007: 365 
92 Ibid: 179 
93 Esaiasson et al. 2007: 366  
94 Ibid.  
95 Esaiasson et al. 2007: 361 
96 Esaiasson et al. 2007: 291 
97 Ibid.  
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Förutom intervjuerna med de två organisationerna och fokusgrupperna med tjejerna gjorde vi 
kvalitativa innehållsanalyser av fyra Internetforum där ungdomar diskuterar sex. De fyra 
forum som analyserades var Ungdomar.se, Umo.se, RSFU.se och Hamsterpaj.net. Urvalet av 
dessa fyra diskussionsforum avgjordes efter urvalsprincipen snävt materialurval som är 
säkrare än ett totalurval98, vilket vi inte heller hade haft tid med.  
 
När vi gjorde urvalet av forumen valde vi att göra fem sökningar på Google.se. Sökningarna 
formulerade vi efter vad vi tror att man skulle söka på om man hade frågor om sex. De fem 
sökningarna var med orden ”frågor om sex”, ”sex”, ”sexfrågor”, ”frågor om sex och 
samlevnad” och ”frågor och svar om sex”. Vi valde att avgränsa oss till just dessa 
sökningsfraser för att frågor om sex just var det vi var intresserade av. Just ordet ”sex” är 
också det vanligaste sökordet på Internet och därför kändes det relevant att ha med.99 De sex 
stycken sidor som fick mest träffar var Umo.se, Ungdomar.se, Hamsterpaj.net, Vardguiden.se, 
RFSU.se och Folkhalsan.se. Vi valde dock att ta bort Folkhälsan och Vårdguiden eftersom de 
riktar sig mer till allmänheten än ungdomar och är mer inriktad på all vård än sexrelaterade 
sjukdomar och diskussioner om sex.         
 

3.2 Undersökningsansats 

Denna undersökning är av en kvalitativ natur, vilket används när man vill gå på djupet. Vi har 
inget intresse av att generalisera och har därför valt bort kvantitativ metod.100  Detta är en 
beskrivande studie eftersom undersökningens syfte är att få svar på frågan hur unga tjejer 
resonerar kring information om sex och samlevnad, vad som diskuteras på utvalda forum på 
Internet samt hur två instanser som arbetar med dessa frågor ser på saken.101 I en beskrivande 
studie bör det finnas ett välgrundat svar på vad undersökningen är ett fall av.102 Vi anser att 
detta är ett fall av unga tjejers resonemang kring kommunikation om sex och samlevnad i 
relation till Internet. 
 

3.3 Val av metod 

I denna undersökning har vi kombinerat tre olika metoder, något som kallas för 
metodtriangulering.103 De metoder som kombinerats är kvalitativ innehållsanalys, 
samtalsintervjuer och fokusgrupper. En fördel med att använda en metodtriangulering är att 
tillförlitigheten i det insamlade materialet ökar eftersom man belyser frågeställningen från 
flera perspektiv.104 

3.3.1 Innehållsanalys 

I undersökningens första skede gjordes en innehållsanalys av de fyra utvalda forumen på 
Internet. Detta gjordes för att vi var intresserade av att få fram vad som diskuterades på 
                                                
98 Esaiasson et al. 2007: 249 
99 Månsson et al. 2003: 2 
100 Ekström & Larsson 2000:17 
101 Esiasson et al. 2007: 37 
102 Ibid: 38 
103 Svenning: 2003 
104 Ibid. 
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forumen angående sex och samlevnad. Vi ville gå mer på djupet och få fram de delar som vi 
ansåg var relevanta för studien.105 

3.3.2 Samtalsintervjuer 

När innehållsanalysen var klar gjorde vi två samtalsintervjuer. Detta eftersom vi ansåg att 
samtalsintervjuer var det bästa tillvägagångssättet då vi ville få reda på vad dessa personer 
anser. Intervjuerna var därmed respondentintervjuer eftersom det var deras åsikter som var det 
intressanta för studien.106  

3.3.3 Fokusgrupper  

Vi valde att göra fokusgrupper eftersom vi ville veta hur tjejerna resonerar kring 
kommunikation om sex och samlevnad. Eftersom sex och samlevnad är ett känsligt ämne är 
fokusgrupper ett lämpligt tillvägagångssätt då vi kände att det var större chans att tjejerna 
skulle vara mer beredda att prata öppet om det diskuterades i grupp än om vi gjort enskilda 
intervjuer där de skulle ha varit mer utlämnade.107   
 

3.4 Genomförande 

3.4.1 Innehållsanalys 

Vi utgick från fyra stycken övergripande frågor som handlade om webbsidans innehåll och 
vem som står bakom sidan. Sedan ställde vi fyra mer tematiserade frågor som var relevanta i 
förhållande till syftet och den fjärde frågeställningen. Dessa frågor handlade om vad som 
diskuterades om sex och samlevnad på forumen samt vilka som förde diskussionen. Eftersom 
vi på förhand inte visste svaren på frågorna och bara hade ett fåtal frågor så antog vi ett öppet 
förhållningssätt där vi inte hade några förhandsdefinierade svarskategorier utan lät innehållet i 
materialet bilda svaren.108 Vi var intresserade av vad som står och sägs på forumen och inte 
den person som säger det och därmed var vår innehållsanalys en idécentral studie.109 När vi 
gjorde innehållsanalysen gick vi in på sidorna och studerade innehållet utifrån frågorna i 
frågemanualen. Vi analyserade sedan det material vi hittade.  

3.4.2 Samtalsintervjuer 

Vi gjorde en intervju med Marlene Makenzius på Folkhälsoinstitutet eftersom vi ville få en 
inblick i vad hon anser om det som kommuniceras på Internet och de fyra forum som vi 
undersökt. Vi ville även veta vad hon anser om sexualundervisningen i skolan samt om hon 
ser några risker med unga tjejers sätt att söka information om sex och samlevnad. Vi gjorde 
intervjun via telefon istället för genom en personlig kontakt då vi ansåg att de frågor vi skulle 
ställa var övergripande. Vi ansåg därför att vi inte skulle missa några intryck genom att utföra 
intervjun på telefon eftersom de frågor vi ställde gällde mer fakta än en personlig upplevelse.  
 

                                                
105 Esaiasson et al. 2007:237 
106 Ibid: 257 
107 Ibid: 363 
108 Esaiasson et al. 2007: 244f 
109 Ibid: 246 
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Vi gjorde sedan en lite längre intervju med Lena Ulldén på Ungdomsmottagningen i 
Sundsvall. Anledningen till att den blev längre var att vi ville ställa några fler ingående frågor 
eftersom hennes arbete är mer kopplat till tjejers sökande efter information om sex och 
samlevnad. Vi ansåg att hennes arbete gör att hon har en djupare insyn i frågan och att hennes 
resonemang var av större vikt för studien. Även denna intervju gjordes via telefon då Lena 
Ulldén på grund av tidsbrist inte hade möjlighet att delta i intervjun annars.   
 
Till båda intervjuerna formulerade vi korta frågor och undvek att ha några akademiska inslag 
samt att vi i största mån försökte att utforma frågorna så att de skulle ge längre svar än ja och 
nej, vilket rekommenderas av Esaiasson et al.110. De få frågor som inte kunde göras om utan 
att förlora innebörden och bli krångliga fick utformas som en ja och nej fråga men då 
utformade vi följdfrågor som kunde generera längre svar. Vi formulerade öppna frågor som 
gav intervjupersonen möjlighet att utveckla sin åsikt och i den mån det behövdes ställde vi 
mer konkreta uppföljningsfrågor för att få ett mer innehållsrikt svar.111  Respektive intervju 
tog ca 15-20 minuter.  

3.4.3 Fokusgrupper 

När samtalsintervjuerna var utförda så gjorde vi tre fokusgrupper med totalt 22 tjejer i första 
årskurs på gymnasiet i Sundsvall. Vi genomförde respektive fokusgrupp efter att tjejerna 
slutat skolan för dagen och använde grupprum eller salar som vi lånade genom expeditionen 
på skolan. Vi närvarade båda två vid fokusgrupperna. Under den första fokusgruppen så 
fungerade den ena av oss som samtalsledare men vid den andra och den tredje så var vi bägge 
med i konversationen eftersom det kändes mer naturligt och avslappnat, vilket vi tror 
underlättade diskussionen med hänsyn till ämnets art.  
 
Fokusgrupperna började med öppningsfrågor för att skapa förtroende i gruppen, något som är 
viktigt när det är känsliga ämnen som behandlas.112  Frågorna övergick sedan i frågor som var 
relevanta för undersökningen och som kretsade kring olika teman.113  Temana handlade om 
hur tjejerna resonerar kring kommunikation om sex och att söka information om sex och 
samlevnad. Fokusgrupperna pågick i ungefär 30 minuter. Vi anser att det var en lämplig 
tidsåtgång och att alla frågor hann behandlas. Vi tror att om det hade tagit längre tid så hade 
tjejerna kunnat tappa koncentrationen och lusten att prata.114  Vi tror även att det fanns en risk 
att få ett lägre deltagarantal om det tagit längre tid eftersom tjejerna kan ha läxor eller 
fritidsaktiviteter. 
 
Både fokusgrupper och samtalsintervjuer spelades in eftersom det annars kan vara väldigt 
svårt att hinna med att anteckna och de har sedan transkriberats.  
 

                                                
110 Esaiasson et al. 2007: 246 
111 Ibid: 298 
112 Esaiasson et al. 2007: 369 
113 Esaiasson et al. 2007: 369 
114 Esaiasson et al. 2007: 369f 
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3.5 Redovisning av resultat  

Materialet från de fyra forumen har sammanställts under vardera fråga för att få ett enhetligt 
resultat. Samtalsintervjuerna har sammanställts tillsammans eftersom samma frågor ställts till 
båda respondenterna och materialet har satts ihop fråga för fråga. Dock ställdes några 
ytterligare frågor till Lena Ulldén eftersom hennes åsikt är mer grundläggande för 
undersökningen och även dessa svar har sammanställts fråga för fråga. Även materialet från 
fokusgrupperna har sammanställts tillsammans med utgångspunkt från intervjufrågorna. 
Resultatet från både samtalsintervjuerna och fokusgrupperna har sedan delats in i rubriker och 
stärkts med citat. 
 

3.6 Validitet och reliabilitet 

För att säkerställa att vi undersökt det som är syftet med studien och att undersökningen på så 
sätt har god resultatvaliditet115 har vi utarbetat ett tydligt urval vad gäller de tre metoderna och 
har även ett, sett till undersökningen, relevant teoriavsnitt. Vi har utgått från detta teoriavsnitt 
när vi utformat frågorna i respektive metod och även kontrollerat att dessa frågor ligger i linje 
med undersökningens syfte och frågeställningar. Detta har vi gjort för att undvika att det finns 
några återkommande fel i undersökningen och på så sätt skapa en god validitet.116  
 
Frågorna har sedan ställts till de undersökningsobjekt som ingår i studien, dvs. forumen, 
Folkhälsoinstitutet, Ungdomsmottagningen och tjejerna. Eftersom vi ville veta vad som 
diskuteras på Internet, vad de instanser som arbetar med detta ämne tycker och hur tjejerna 
själva resonerar, så anser vi att dessa är relevanta undersökningsobjekt och att de inte kunnat 
ersättas med några andra. Därmed menar vi att vi kan dra välgrundande slutsatser efter vad 
resultatet visar och vi anser därför att undersökningen har en hög internvaliditet.117  
 
Eftersom vi har valt en kvalitativ metod går det inte att generalisera. Detta är dock inte heller 
syftet med undersökningen. Denna undersökning skulle kunna ge en ökad förståelse när det 
gäller hur unga tjejer vill kommunicera om andra känsliga ämnen. Därmed anser vi att 
undersökningen har en god extern validitet.118 
 
Reliabilitet innebär frånvaro av slumpmässiga fel. Sådana fel uppstår bland annat genom 
slump- och slarvfel när man samlar in data och när man bearbetar resultatet.119  För att 
undvika att missa något i intervjuerna och fokusgrupperna har vi spelat in dem och sedan 
transkriberat dem tillsammans. Vi har även gjort innehållsanalyserna tillsammans för att på så 
sätt minska risken för att missa något väsentligt. Att ha en god reliabilitet innebär även att 
man kan göra om undersökningen och att man då kommer fram till samma resultat.120  Vi 
anser att vi noggrant har redogjort för vårt tillvägagångssätt och vår metod samt utformat 
frågorna på ett tydligt sätt så att undersökningen går att replikera och att den på så sätt har hög 
                                                
115 Ibid: 70 
116 Esaiasson et.al. 2007: 63 
117 Ibid: 64 
118 Esaiasson et al. 2007: 51 
119 Ibid. 
120 Esaiasson et al. 2007: 71 
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tillförlitlighet och reliabilitet. Vi kan självklart aldrig garantera att det blir samma resultat men 
förutsatt att Internetforumen finns kvar och att det inte gått för lång tid så bör man troligen få 
fram ett liknande resultat.   

 

3.7 Metodproblem 

Att forska om hur tjejer kommunicerar om sex innebär att man undersöker väldigt intima 
delar av människors privatliv. Det kan vara svårt att hitta människor som vill delta i sådan 
forskning samtidigt som det heller inte är självklart att frågorna besvaras på ett sanningsenligt 
sätt. Ju mer laddad en fråga är desto större risk är det att respondenten väljer att inte svara 
eller inte svarar sanningsenligt. För att ta hänsyn till detta metodproblem har vi haft frågornas 
känslighet i åtanke när vi analyserat svaren.  
 
När det gällde intervjun med Ungdomsmottagningen så hade vi tänkt göra en intervju på plats 
men på grund av att Ungdomsmottagningen var väldigt fullbokad kring den tiden vi behövde 
göra vår intervju hade de bara möjlighet att utföra intervjun via telefon. Vi ansåg att det då var 
bättre att utföra en telefonintervju, trots risken att gå miste om intryck som man kan få genom 
en personlig intervju, än att riskera att inte få någon intervju alls. 
 
Under den första fokusgruppen var det nio tjejer i gruppen och även om det ibland var vissa 
som dominerade samtalet så deltog alla i diskussionen. I den andra fokusgruppen var det sju 
tjejer och där var det två stycken som var mer framåt och som dominerade samtalet. Vi 
försökte att ställa frågor till de andra tjejerna och dessutom göra frågorna lättare att prata 
kring men då de inte svarade på frågor, som ibland var ganska känsliga, så ville vi inte peka ut 
dem eftersom de förmodligen inte ville svara. Under den tredje fokusgruppen deltog sex 
stycken tjejer och även här var det två som var lite mer dominerande, vilket vi bemötte på 
samma sätt som under den andra fokusgruppen. Det är viktigt att alla deltagare får komma till 
tals och det ska vara ett öppet och ärligt samtal. Som samtalsledarare ska man se till att de 
som inte säger så mycket får komma till tals och att de som pratar mycket dämpas.121  Att 
tjejerna dessutom gick i första årskurs på gymnasiet kan ha bidragit till att de inte kände sig 
bekväma att svara på alla frågor eftersom de kanske inte känner varandra så väl ännu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
121 Esaiasson et al. 2007:368 
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4. Empirisk bakgrund 
Nedan presenteras bakgrund till de Internetsidor vi undersökt och de respondenter som ingår 
i undersökningen. 
___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Innehållsanalys  

Hamsterpaj.net är en sida som drivs av sex killar i åldern 17-24. De sysslar med allt från 
teknik och drift till marknadsföring och press och verksamheten finansieras med 
annonspengar. UMO.se har utvecklats av Sjukvårdsrådgivningen och utvecklingen har 
finansierats av Socialstyrelsen på uppdrag av Integrations- och jämställdhetsdepartementet. 
Landsting och kommuner står bakom driften av RFSU.se och sidan drivs av organisationen 
själv, dvs. Riskförbundet För Sexuell Upplysning. Det är en ideell organisation för 
sexualupplysning och sexualpolitik. Ungdomar.se är ett helt privat och fristående initiativ och 
ett av Sveriges största ungdomscommunitys.    
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4.2 Samtalsintervjuer  

Marlene Makenzius arbetar som utredare för sexuell och reproduktiv hälsa på Statens 
Folkhälsoinstitut i Östersund. Det är en myndighet som ligger under socialdepartementet och 
som på regeringens uppdrag ska vara ett nationellt kunskapscentrum för metoder och 
strategier. Myndigheten följer upp och utvärderar folkhälsopolitiken samt utövar tillsyn inom 
alkohol-, narkotika- och tobaksområdena.122 
 
Lena Ulldén arbetar som barnmorska på Ungdomsmottagningen i Sundsvall.  
Ungdomsmottagningen har som mål att främja fysisk och psykisk hälsa, stärka ungdomar i 
identitetsutvecklingen så att de kan hantera sin sexualitet samt att förebygga oönskade 
graviditeter och sexuellt överförbara infektioner. Ungdomsmottagningen tar emot alla tjejer 
och killar upp till 23-25 år. Verksamheten ska bedriva ett brett förebyggande arbete, vara 
lättillgängliga och ha ett bra och respektfullt bemötande av de unga. De individuella 
kontakterna bygger på frivillighet och arbetet består av individuella samtal, undersökning, 
behandling, gruppverksamheter samt utåtriktat arbete.123 
 

4.3 Fokusgrupper 

Tjejerna som deltagit i fokusgrupperna är för deras egen skull anonyma och även för att de 
skulle känna sig mer trygga att diskutera ämnet. Dock är inte detta något som påverkar 
resultatet av undersökningen då det är deras resonemang och inte personerna i fråga som är 
relevant för undersökningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
122 http://www.fhi.se/sv/Vart-uppdrag/ 
123 http://www.fsum.org/policysv.pdf     
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5. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av de empiriska studier som genomförts i uppsatsen. 

Först presenteras resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen och därefter följer resultatet 

av samtalsintervjuerna och fokusgrupperna. Vi utgår från rubriker som grundar sig på 

frågeställningen.  
___________________________________________________________________________ 

 
5.1 Innehållsanalys 

I analysen nämns begreppen oseriöst och seriöst. Med seriöst menar vi sådant som man 

svarat på för att man vill hjälpa och man gör sitt bästa för att ge ett bra svar. Med oseriöst 

menar vi sådant som skrivs av ungdomar för att vara driva med den som frågar, sådant som 

man kan se att det med flit skrivit för att ge ett ohjälpsamt svar.   

5.1.1 Vad innehåller sidorna?  

Hamsterpaj 

Hamsterpaj.net är en Internetsida som tillhandahåller underhållning för ungdomar mellan 13 
och 18 år. Där finns bland annat filmer, bilder och spel och sidan verkar användas mycket för 
nöjes skull men information om sex finns också att hämta här. Det finns även ett forum där 
användare kan skapa sin egen sida och kommunicera med andra användare. Sidan har 36 699 
stycken medlemmar.   
 
UMO 
UMO.se är en nationell, Internetbaserad ungdomsmottagning som riktar sig till ungdomar 
mellan 13 och 25 år. Syftet med sidan enligt dem själva är att göra det lättare för unga att hitta 
relevant, aktuell och kvalitetssäkrad information om sex, hälsa och relationer. Stor vikt läggs 
också vid att sidan ska vara lättillgänglig och det finns en expert som svarar på frågor. 
Utvecklingen av UMO sker i nära samarbete med ungdomar, landets ungdomsmottagningar, 
skolhälsovården, intresseorganisationer och andra som jobbar med unga.  
 
RFSU 
RFSU.se är en sida som handlar om RFSU och deras verksamhet. RFSU – Riksförbundet För 
Sexuell Upplysning, är en ideell organisation för sexualupplysning och sexualpolitik, som har 
funnits sedan 1933. Organisationen är partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden och deras 
syfte är att verka för att sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på samlevnads- och 
sexualfrågor. 
 
Ungdomar 
Ungdomar.se, tidigare Ungdomsmottagningen.com, är ett medlemscommunity där 
medlemmarna är mellan 13-30 år och medelåldern är 18 år. Sidan är ett av Sveriges största 
ungdomsforum och har blivit en stor nöjessida som bland annat innehåller artiklar, 
jourhavande kompis, forum, fotoalbum, bloggar och webb-tv.  
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5.1.2 Vilka kommunikationsverktyg finns?  

Hamsterpaj 
På Hamsterpaj kan man kommunicera med andra genom en chatt, deras forum, gästboken och 
genom frågor och svar. De som svarar på frågor om sex kallas för ”sexperter” och är en 20-
årig tjej och två 23-åriga killar. Dessa ”sexperter” har ingen professionell utbildning utan 
deras erfarenhet grundar sig enligt Hamsterpaj på ett intresse för ämnet.  
 
UMO 
De kommunikationsverktyg som finns på UMO är endast ”Fråga UMO” som är en frågelåda 
där man anonymt ställer en fråga som man får svar på inom en vecka av personal från en 
ungdomsmottagning någonstans i landet, eller från en barnmorska eller sjuksköterska på 
Fråga UMO. Om en liknande fråga har ställts tidigare, får man ett svar ur Svarsbanken. De 
uppmanar också till att man börjar med att titta där eftersom svaret kanske redan finns på det 
man undrar. Har man en brådskande fråga hänvisar de till Ungdomsmottagningen, 
vårdcentralen skolhälsovården eller polisen. När man ställer en fråga är det obligatoriskt att 
man fyller i födelseår, kön och landsting. Det står att ett urval av de frågor som ställts med 
tillhörande svar ska finnas i arkivet/svarsbanken.  
 
RFSU 
På RFSU finns en länk som heter frågelåda där får man fylla i ålder och kön och sedan söka 
på det man har frågor kring. RFSU:s frågelåda består av en databas fylld med hundratals 
frågor och svar om en mängd olika saker som rör sex och samlevnad. Och om man inte hittar 
det man söker kan man skicka in sin fråga personligen och få ett svar till sin egen e-post. Det 
finns även kontaktmöjligheter på sidan såsom e-post och telefonnummer.  
 
Ungdomar 
På Ungdomar.se finns det tre kommunikationsmöjligheter. Frågor och svar drivs av elva 
specialister, även kallade ”expertpanelen”. Expertpanelen består av bland annat en präst, 
kurator, psykolog och en jobbcoach. Det finns även en tjej som svarar på frågor angående sex- 
och samlevnad samt psykisk ohälsa. Om man är inloggad kan man läsa alla frågor och svar. 
Det finns också möjlighet att skicka e-post till experterna om man vill ställa frågor privat. 
Man uppmanar också läsaren att titta bland databasen på besvarade frågor eftersom svaret 
kanske redan finns där. Utöver frågor och svar finns sidans forum där olika ämnen 
kommuniceras och här finns en speciell avdelning för sex, sexuella läggningar och sexualitet. 
Man kan även kommunicera genom en chatt, man måste dock vara medlem och inloggad för 
att kunna använda chatten. På hemsidans bloggar försiggår också en diskussion. Man kan 
välja bloggar efter kategorier som t.ex. ”kåt” och då kommer det upp olika bloggar som man 
kan kommentera på. Diskussionen om sex är dock inte lika aktuell på bloggarna som på 
forumet. 
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5.1.3 Hur ofta uppdateras diskussionen?  

När vi säger att sidan är aktiv menar vi att det pågår en diskussion nästan dagligen. 

Definieras den som inaktiv innebär det att diskussionen inte uppdaterats på en vecka eller 

mer. 

   

På Hamsterpaj uppdateras diskussionen dagligen. På UMO är sidan svår att definiera som 
antingen aktiv eller inaktiv. När man t.ex. söker på ”sex” i svarsbanken kommer några nya 
frågor och svar upp, men det mesta man söker på har väldigt gamla inlägg. Man kan inte kalla 
sidan för väldigt aktiv, det är mer någon fråga då och då som ställs. På RFSU är det svårt att 
se hur ofta sidan uppdateras då man inte vet hur aktuella frågorna är. Själva hemsidan 
uppdateras regelbundet medan de skriver att frågorna i frågelådan har kommit in under ett 
antal års tid, dock finns inga datum. Diskussionen på Ungdomar uppdateras hela tiden. 
Forumet och bloggarna är mycket aktiva och specialisten på sexfrågorna får frågor nästan 
varje dag. Sidan verkar mycket aktiv just vad det gäller ämnet sex, som är det vi studerat.  

5.1.4 Vilka ämnen diskuteras?  

Hamsterpaj 
Några av de ämnen som diskuteras på Hamsterpajs diskussionsforum är frågor om analsex, 
hur det känns att få orgasm, smärta vid sex, funderingar över om man har en viss 
könssjukdom samt frågor som berör graviditet och olika preventivmedel. Frågorna om 
könssjukdomar handlar mest om symptom och om det smittar samt hur man botar det. 
Frågorna om preventivmedel handlar om att man vill veta mer om olika alternativ och hur 
säkra de är. Det är mycket frågor och de flesta känns väldigt vanliga, alltså rörande 
preventivmedel, sjukdomar osv. Men även allvarligare frågor syns inne på forumet där både 
”sexperterna” och andra har möjlighet att svara. Nedan följer en diskussionstråd av en 
alvarligare fråga där både ”sexperterna” och andra ungdomar har svarat. Tjejen som skrivit 
frågan undrar om hon har blivit våldtagen eller om det var hennes eget fel när hon drack sig 
full på en fest och vaknade utan att ha oskulden kvar. 
 
Fråga: 

”På morgonen vaknade jag utan kläder.  Jag hade tydligen velat sa han, men jag minns inget och jag kände mig 

äcklad och fick panik då jag tänkte på hur jag förlorade min oskuld. Så om jag nu hade sagt att jag ville men var 

så full att jag inte kunde stå och mina vänner ville ringa ambulansen, räknas det som våldtäkt att ligga med en 

så berusad tjej då man själv är nykter eller får jag skylla mig själv? Tacksam för svar!” - Ume-Donnan

  

Svar från ”sexperterna” på Hamsterpaj: 

”I situationer som dessa är det svårt att gör en ordentlig bedömning. Personligen anser jag att du åtminstone 

blivit sexuellt utnyttjad men hur långt min åsikt räcker kan jag inte svara på. Tycker du borde gå vidare med en 

anmälan av denna händelse, var stark och låt dig inte påverkas utav andras åsikter.  VI önskar dig lycka till och 

hoppas du kommer gå vidare på ett bra sätt” - SheDevil och Knowhow 
 

Men forumet tillåter också svar från andra läsare: 

”Jag tycker inte du ska anmäla honom. Jag tycker inte han ska stå till svars för ditt vårdslösa beteende” (Kille) 
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”Lär dig att ta ansvar för vad du dricker, hur du dricker och hur mycket du dricker, du måste för fan ta ansvar 

för ditt liv när det gäller sånt här? Jag säger att det inte är/var våldtäckt, glöm det eller något.  Det lär ändå inte 

klara sig igenom i domstol eller liknande” (Kille) 

 

”Ska det alltså vara fritt fram att knulla alla som inte är kapabla att säga ifrån? Vilken filosofi ni har 

grabbar...” (Kille) 

 

”Vad jag anser har han utnyttjat dig sexuellt. Jag säger inte att du får skylla dig själv men du får faktiskt börja 

ta kontroll över ditt drickande om du inte vill riskera att detta händer igen. Det viktigaste just nu är att du går 

och testar om du är gravid eller han fått en könssjukdom. Sen kan du anmäla honom för polisen för sånt ska 

absolut inte hända! Om du känner att du behöver kan du ta kontakt med en psykolog eller liknande för det låter 

som ett hemskt minne. Lycka till!” (Tjej) 

 
UMO 

På UMO finns inte så mycket frågor från ungdomar utan när man söker i svarsbanken på 
valfritt sökord dyker det mest upp förskrivna förklaringar om kroppen och sex från 
Ungdomsmottagningen. Flest frågor kommer dock upp om man söker på ordet ”sex”, andra 
sökord vi provar ger mest utslag i form av den förskrivna informationen från personalen. De 
frågor som finns berör mestadels könssjukdomar och då främst kondylom, om att blöda vid 
sex, frågor som rör hur man går tillväga om man inte vill ha sex samt några frågor om 
homosexualitet. Typiska frågor som berör homosexualitet är hur man ska berätta för 
föräldrarna om att man är bi- eller homosexuell och om man verkligen är det. Frågorna om 
könssjukdomar handlar liksom på Hamsterpaj mest om symptom och om man är smittad. De 
frågor som rör osäkerhet och att man inte vill ha sex kommer oftast från unga tjejer som inte 
vet hur de ska hantera situationen när killen är redo att ha sex men inte hon. Nedan följer ett 
exempel:      
 

Fråga:  

”Jag har förstått att jag fortfarande har känslor för killen som jag var ihop med tidigare. Vi hånglade för ett tag 

sedan, men sen ville han ha sex med mig. Jag gillar honom jättemycket men vågar inte ha sex med honom. 

Därför kan jag inte vara ihop med honom, för han får stånd och vill ha sex med mig hela tiden, vad ska jag 

göra?”  

 
Svar: 

”Det är jätteviktigt att man bara gör det man själv vill och känner för. Om du gillar honom jättemycket och han 

gillar dig, tycker jag du skall prata med honom om hur du känner. Det är extra viktigt att ni inte gör något som 

den ene inte vill, och kanske blir ledsen och ångrar efteråt. Du kan tydligt tala om för honom att du inte vill just 

nu. Om han respekterar din önskan, kan ni säkert fortsätta att vara tillsammans även om han får stånd ibland”  

Förutom personalens förskrivna fakta och de få frågorna är det dock en del egna berättelser 
som ligger i svarsbanken, mycket fler än frågorna Detta är berättelser som läsare lagt upp bara 
för att dela med sig och handlar om allt möjligt. Det är mycket berättelser från unga som 
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berättar om olycklig kärlek. ”Sårad 15” skriver bland annat om hur hon kommit till insikt om 
att ”killar är bara skit” efter att ha redogjort för hela historien om när hon blev dumpad för en 
annan. Många av berättelserna är väldigt ingående och ungdomarna beskriver verkligen sina 
känslor. 

RFSU 
På RFSU ställs det betydligt mer frågor än på UMO, bland annat hur man kan göra det skönt 
för sin kille, vad oralsex är, om både tjejer och killar kan få orgasm vid analsex, om det är 
meningen att en tjej ska få orgasm vid samlag, om könssjukdomar smittar genom oralsex, om 
klamydia smittar vid toalettbesök, frågor om kondylom och om man behöver testa sig. Det är 
också mycket frågor kring var man kan testa sig och om analsex. Nedan följer två exempel på 
frågor om analsex som sedan har besvarats av kunniga på RFSU: 
 
Frågor: 

”Jag fattar inte vad analsex är. Kan inte ni berätta?”  

”Kan man få barn om man har analsex? Kan spermierna börja utvecklas i analen?”  

 

Många frågor från unga tjejer rör också preventivmedel och graviditet såsom om man bör 
testa sig efter akut p-piller, om man är gravid och när p-piller börjar skydda. Exemplet nedan 
är från en tjej som är osäker på om hon eller killen bör testa sig: 
 

Fråga: 

”Jag frågade min kille om han ville testa sig för könssjukdomar. Men han tyckte inte att det var någon bra idé 

utan han ville istället att jag skulle göra det. Att det räcker. Vad ska jag göra för att få honom att förstå att jag 

menar allvar? Jag var oskuld innan vi träffades, men han har varit med flera tjejer tidigare”  

 

Svar: 

”Självklart är det så att en person som haft samlag utan kondom, bör ta sitt ansvar och testa sig. Dels för sin 

partners skull och dels för sin egen skull. Stå på dig och ställ det som ett självklart krav. Ibland kan det handla 

om att det finns en rädsla för själva undersökningen när en person inte vill testa sig. Men det är inget att ängslas 

över. Till exempel så tas numera klamydiaprov genom ett urinprov. Klamydia är den sexuellt överförbara 

infektion som är vanligast. Mottagningar för killar finns på de allra flesta ungdomsmottagningar” 

 
Ungdomar 

Inne på Ungdomars sexforum diskuteras allt möjligt. Allt från storleken på snoppen till sexiga 
låtar, sex med en släkting och att man aldrig kommer att uppleva sex. Här märks det tydligt att 
ungdomarna utnyttjar anonymiteten på så sätt att det är mycket oseriösa inlägg, som t.ex. att 
man söker en ”kk” och det är väldigt blandade frågor. På forumet behöver man inte vara 
inloggad för att se svaren på tråden. Det kategorier som det diskuteras mest på inne på 
forumet är under sexliv och onani samt preventivmedel. Under kategorin homosexualitet finns 
några frågor och kategorin könssjukdomar är lite olika beroende på sjukdom.  
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Under homo- och bisexualitet frågas det om ”hur kommer jag ur ut garderoben” och många 
ber om hjälp och frågar hur de ska gå tillväga när de ska berätta för sina föräldrar. Under 
frågor om könssjukdomar undrar ungdomarna vad som händer i underlivet när det beter sig 
onormalt, om de har någon sjukdom och det är mycket frågor som rör vestibulit och 
kondylom. Under onani är det mycket frågor om onani, tips om sexleksaker, om att man 
aldrig fått orgasm och här märks det en markant skillnad på att det är mycket mer killfrågor. 
Under fliken preventivmedel och abort frågas det mycket om preventivmedel i stort, om man 
kan ta p-piller före sex, att man inte har sexlust och någon känner sig maktlös för att man inte 
gillar sjukvårdsrådgivningen. Många undrar också här om deras symptom visar på att de är 
gravida. Under sista fliken sex, sexualitet och sexuella fantasier som behandlar mest frågor 
finns det mycket oseriösa inlägg som är skrivna med märkbar ironi. Annars finns det mycket 
frågor om att ens kille inte får utlösning, om ensamhet, vad killar tycker om och hur man ska 
tillfredställa honom. I det stora hela är det mycket och varierande frågor som ställs på 
Ungdomars forum även om tjejernas frågor domineras av frågor relaterade till killar. Ett 
exempel följer nedan: 
 
”Hejsan, Nu är det så att jag och min pojkvän har ett problem vi gärna skulle vilja ha hjälp med att lösa. 

När vi har sex så är det bara skönt för honom. Vi har testat olika ställningar, men inget verkar fungera. 

Att tillägga är väl att min pojkvän är den enda jag haft sex med. Svar skulle uppskattas högt eller 

hänvisning till någonstans där vi kan få svar. Obs. Vi har redan hört av oss till ungdomsmottagningen, 

men de svarar inte” 

 
Under frågor och svar till specialisterna tas tyngre ämnen upp som självmordstankar, föräldrar 
som bråkar, våldtäkter osv. Frågan nedan är ställd till sex-specialisten på Ungdomar som hon 
också får ett hjälpande svar på: 
 

”Hej. När jag var ungefär 5 år orkade inte mamma med att ha mig hemma så hon skickade iväg mig till olika 

familjer under helgerna, men tyvärr hamnade jag en gång hos en familj med en son. Han våldtog mig! Det var 

fruktansvärt, mina frågor är; Kan jag ha blivit så förstörd inuti att jag inte kan bli med barn mer? 

Jag verkligen drömmer om att få barn, det är min största önskan. Vore jätte tacksam för svar!” 

   

Sammanfattningsvis är det främst diskussioner kring följande ämnen som förekommer på de 
fyra forumen: frågor om kondylom men också frågor om hur könssjukdomar smittar och hur 
man testar sig. Det är också mycket frågor om hur preventivmedel fungerar och funderingar 
kring om tjejer är gravida. Väldigt många tjejer frågar om vad killar gillar och hur man ska 
tillfredställa dem och en stor del av dessa frågor rör analsex, skrivna av tjejer som vill veta 
hur man gör för att man vill göra killen glad, även fast dem säger att de inte är säkra på att de 
själva vill. I det stora hela kan man säga att de oseriösa frågorna som finns på forumen är 
skrivna av vad som till synes verkar vara killar, alltså med bilder och namn av killar. Tjejerna 
skriver i princip bara seriösa frågor och har många gånger frågor som rör killarna. Sådana 
frågor om tjejer ser man inte i killarnas frågor. Här finns inte stor anledning att tro att tjejerna 
skulle ha ljugit om sitt kön eftersom många frågor rör hur de ska göra för att göra killen nöjd. 
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5.1.5 Hur och i vilket tonläge diskuteras det?  

Hamsterpaj 

De svar som finns på frågorna på Hamsterpaj låter seriösa. Det verkar som att ”sexperterna” 
vill hjälpa och att de har kunskap om ämnena. Det finns inget nedlåtande i svaren utan de 
känns kunniga även fast de inte har någon utbildning och är så pass unga. Inne på forumet är 
svaren både oseriösa och seriösa, det beror lite på ämnet och hur frågan är ställd. Men trots att 
man har ställt en seriös fråga finns det stor risk att man får oseriösa och ibland kränkande svar 
tillbaka. Nedan följer ett exempel på det: 
 
Fråga: 

”Hej. Jag är 13,5 år gammal tjej och jag känner att jag liksom verkligen vill ha sex nu. Jag är redo! Men hur får 

man killen att vilja ha sex? Hur säger man? Hur gjorde ni första gången? Tacksam för seriösa svar för jag är 

seriös” 

 

Olika svar: 

”Du ska nog vänta, det kommer göra skit ont!” 

 

”Bara det faktum att du räknar halva år tycker jag visar på att du inte är redo för att få åderpåle” 

 

”Det är inte alls säkert att det gör ont, som något smartskaft nämnde här någonstans. Visst, för vissa kanske det 

gör jätteont, för andra känns det inte alls. Så du behöver ju liksom inte utgå ifrån att du kommer att skrika och 

blöda” 

 

UMO 

Tonläget på UMO är seriöst. Eftersom det inte finns något fritt forum där man kan diskutera 
så blir det inte några oseriösa inlägg eller trådar som man vill att andra ska svara på. 
Användarna kan inte heller svara på frågor som ställs, utan dessa riktas till experterna som 
svarar. Eftersom det mest är egna inlägg från dem som håller i sidan under arkivet finns det 
inte någon risk för oseriös ton där. Bland frågorna som ställs kan vi inte finna en enda oseriös 
fråga. Detta kan kanske bero på att man endast kan ställa frågorna direkt till experter.    
 
RFSU 

RFSU för också en seriös diskussion. Här gäller också principen fråga – svar och svaren ges 
av dem själva. Detta bäddar för seriöst tonläge även om frågorna inte alltid känns hundra 
procent seriösa. Nedan är ett exempel på en fråga som skulle kunna vara oseriös men som 
ändå får ett seriöst svar: 
 

Fråga: 

”Varför knullar man?” 
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Svar: 

”Många gör det för att det är skönt, andra det för att de tror att de måste eller för att de vill visa att de älskar 

någon eller för att göra barn eller för att det är kul eller... Ja, det finns helt enkelt många anledningar till varför 

människor knullar och det går inte räkna upp alla” 

 

Ungdomar 

Tonläget på Ungdomar skiljer sig vitt mellan frågorna som man kan ställa till experter och på 
trådarna inne på forumet. När man ställer frågor till experterna är det alltid mycket seriösa 
frågor och svar. Trådarna på forumet innehåller i princip allt. Här kan man starta i princip 
vilken tråd som helst och även om man startar en seriös tråd så kan man ändå få oseriösa svar: 

 
 

Fråga: 

”Jag har vestibulit, vad ska jag ta mig till? Jag har pojkvän och vill kunna ha sex med honom. Jag orkar snart 

inte mer!” - Tjejjen 

 

Svar: 

”Du har ju fler hål!”  

5.1.6 Vilka diskuterar och hur diskuterar de?  

Hamsterpaj 

Frågorna på Hamsterpaj ställs bland annat via ett frågeformulär och sedan kan man söka efter 
frågor och svar. De som svarar på frågorna kallas som sagt ”sexperterna” och de som ställer 
frågorna är anonyma ungdomar. På forumet diskuterar dock ungdomarna med varandra fritt 
och därmed blir det här ett mer oseriöst tonläge, det kan dock hända att ”sexperterna” svarar 
på frågor på forumet med. De kan även varna om någon beter sig illa. Detta gör att 
Hamsterpaj innehar en något seriösare ton på forumet än Ungdomar. I forumet finns det upp 
till tvåhundra svar på olika frågor.  
 
UMO och RFSU 

På UMO är det bara de vuxna, kunniga som svarar på ungdomarnas frågor. Diskussionen 
består av en fråga och ett svar. Mycket information finns men interaktionen saknas. RFSU har 
exakt samma funktion som UMO. De svar man ger är ganska korta och strikta men seriösa. 
Det finns bara ett svar per fråga och det är bara en person som svarar.  
  
Ungdomar 
På Ungdomar kan man också välja att ställa frågan till en legitimerat kunnig som svarar. 
Ibland skriver sex-experten i frågorna att man gärna får lägga till henne på MSN för att prata 
vidare vid behov. Det är dock inte bara specialisterna som svarar utan medlemmarna kan 
också diskutera med varandra på forumet. Här är frågorna mycket öppna och ungdomarna 
svarar oftast till varandra. Under forumet stötte vi inte på några svar från experterna utan det 
var endast ungdomar i olika åldrar som svarade på varandras trådar. Trådarna här kan heta allt 
ifrån ”Seriösa svar endast” till ”Rumptråden”. Vem som helst kan svara anonymt och många 
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av trådarna har mycket oseriösa svar. Här kan man inte garantera att man får ett korrekt svar 
samtidigt som man kan få olika sidor av allting och det ger vem som helst möjligheten att 
svara och dela med sig av sina erfarenheter. De flesta verkar dock otroligt nöjda över 
möjligheten att interagera eftersom de ger mycket positiv respons till dem som svarar på deras 
frågor. De kan få några svar, ge feedback på det och sedan få ännu bättre och mer ingående 
svar.   
 

5.2 Samtalsintervjuer 

5.2.1 Diskussionen på Internet  

Enligt Marlene Makenzius, utredare för sexuell och reproduktiv hälsa på Folkhälsoinstitutet, 
så har myndigheten inte något direkt fokus på att titta på hur unga tjejer hämtar information. 
Istället fokuserar de på dem som jobbar inom dessa områden samt även på beslutsfattare och 
politiker. Folkhälsoinstitutet riktar sig därmed inte direkt till allmänheten i den största delen 
av sitt arbete utan följer upp folkhälsopolitiken och de politiska besluten. Man kollar mer på 
vad som händer efter de politiska besluten tagits och tittar mycket på data vad gäller till 
exempel sexuellt överförvara infektioner och oönskade graviditeter och sätter det i relation till 
de insatser som görs i samhället.  
 
Lena Ulldén, som arbetar som barnmorska på Ungdomsmottagningen i Sundsvall, upplever 
däremot att de flesta unga tjejer hon möter i sitt arbete har varit inne på Internet och tittat. Hon 
menar att oavsett vad tjejerna har för ärende när de kommer till Ungdomsmottagningen så har 
de varit inne på Internet för att dubbelchecka. Hon upplever även att många dubbelcheckar 
den information de fått vid besöket:  
 

”Det kan också vara så att de har varit på ett besök och vi har diskuterat någonting och då 

kan dom kolla upp en gång till. Sen när de kommer tillbaka så kan de säga att sådär sa inte 

du eller sådär stod det där” – Lena Ulldén  

 
Det Ulldén märkt att det diskuteras mycket kring på Internet är framförallt olika 
könssjukdomar och p-piller. Hon tror även att om de som diskuterar på Internet har problem 
med sexlivet så är det inte så vanligt att man tar upp det självmant och spontant, utan det 
kommer upp när man kommer på besök för mer kroppsliga problem.  De frågor som 
Ungdomsmottagningen i Sundsvall får mest handlar enligt Ulldén om hur stor risk det är att 
bli gravid, hur säkra preventivmedel är, om gör det ont att ha sex, vad preventivmedel kostar 
att använda, om sekretess och om föräldrarna kan få reda på att ungdomarna har varit där 
 

5.2.2 Hamsterpaj, UMO, Ungdomar och RFSU 

Ulldén känner till de sidor som ingår i undersökningen. Makenzius däremot menar att hon är 
mer hemma på UMO men säger att hon även känner till RFSU. Ulldén berättar att 
Ungdomsmottagningen har kontinuerliga kontroller på vad som är intressant för ungdomar 
just för stunden. Bland annat får de uppdateringar från socialtjänsten och fältassistenter som 
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håller sig uppdaterade, vilket gör att Ungdomsmottagningen kan ligga steget före. Makenzius 
anser att UMO är en väldigt bra satsning för att den har finansierats av statliga pengar och för 
att den är professionell: 
 

”Eftersom det är de som har jobbat med de här frågorna under lång tid och har en 

bakgrund i professionen så kan man så att säga vara lugn med att de svar man får är 

evidens baserade och grundade i lång erfarenhet” - Marlene Makenzius 
 

Ulldén tycker att sidorna som nämns är helt okej. Hon menar att de har tydliga regler och att 
de gör vad de kan. Hon nämner att sidorna även har information om hur man undviker 
pedofiler som är ute och fiskar efter ungdomar och hur man undviker att råka ut för 
grooming124 samt att ungdomarna är väldigt pålästa och att de anmäler om det är någon som 
har burit sig illa åt.  
 
Intervjupersonerna får frågan om vad de anser om det som diskuteras på dessa sidor, som till 
exempel kondylom, analsex, preventivmedel, vad killar gillar och hur man ska tillfredställa 
dem. Marlene Makenzius tycker att det är bra att det finns ett forum som kan svara upp till de 
behov som finns. Hon menar att om dessa frågor ställs så är det uppenbarligen frågor som 
unga tjejer går och bär på och kanske inte kan ställa dem någon annanstans. Hon anser att så 
länge frågorna kommer upp så finns det även ett behov att kunna besvara dem. Dock menar 
hon att man måste överväga de svar man får på sidorna men att UMO är en bra sajt att ställa 
frågor på.  
 
Makenzius menar vidare att det är ett extra plus att UMO når unga män eftersom 
Ungdomsmottagningens verksamhet inte når ut till unga killar i samma utsträckning som den 
gör till tjejer. Hon tror inte att det beror på att unga killar har mindre frågor utan att 
folkhälsopolitiken inte riktigt riktar sig till både tjejer och killar på det sätt som det ska. Hon 
säger att de insatser som görs på samhällelig nivå ska vara anpassade för både tjejer och killar 
på lika villkor men säger att det inte är så idag eftersom det är flest tjejer som besöker 
Ungdomsmottagningen. Detta menar hon kan bero på att strukturen är mer anpassad för tjejer 
än för killar. Något som Makenzius skulle vilja se att det diskuterades mer om på dessa sidor 
är värderingar, hur man ser på sig själv och andra människor och hur man bygger upp 
självkänsla:  
 

”Det är ju mer grundläggande och där tycker jag att skolan har en jätte viktig del i att ta 

upp sådana frågor, för någonstans så handlar det ju om att om man är rädd om sig själv är 

man ju också rädd om andra i den situationen då det kommer till sex. Har man en stark 

självkänsla så kanske man tycker sig vara värd att satsa på att skydda sig och den 

diskussionen kan jag inte se fullt ut på de här sajterna” – Marlene Makenzius 

 
                                                
124 Grooming innebär att någon tar kontakt med andra för att längre fram begå övergrepp.  
I de flesta fall handlar det om män som söker kontakt med unga flickor. Den första kontakten oftast på ett 
chatforum eller en sida för kontaktannonser. Groomaren tar kontakt för att successivt odla en relation som ska 
leda till en träff i sexuellt syfte.  (www.polisen.se) 
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Även Ulldén anser att det är jättebra att det diskuteras mellan ungdomar men tycker att det är 
viktigt att det finns vederhäftig information också, vilket hon menar att det finns på UMO. 
Hon nämner även att det är de ämnen som diskuteras på dessa sidor som också är vanligast 
och mest förekommande i den informationsbrevlåda som finns på Ungdomsmottagningen där 
ungdomar kan ställa frågor direkt. Hon tycker dock att det är sorgligt att unga tjejer är ute 
efter att de ska tillfredställa killarna. Att man kan diskutera fritt ser Ulldén som positivt i sig 
men hon anser att det är viktigt att man har klart för sig att vem som helst kan göra vilket 
inlägg som helst: 
 

”Man kan helt enkelt göra det för att vara jävlig, man kan sprida desinformation. Man ska 

vara kritisk till källor och till all information, det tror jag är väldigt viktigt. Jag tror det blir 

viktigare och viktigare ju mer ställen det finns att få information ifrån” – Lena Ulldén 

 
Hon tror dock att hur trovärdig informationen som finns på Internet om sex och samlevnad är 
beror på var den kommer ifrån . Hon menar att många ungdomar är allvarliga och seriösa när 
det gäller att ta reda på saker och att man vill hjälpa sina kompisar. Hon säger att många gör 
egna sidor och fina inlägg och delar med sig av vad de har varit med om och hon tror att det 
kan vara en väldigt stor hjälp för en annan ungdom.  

5.2.3 Sexualundervisning 

Vad gäller sexualundervisningen i skolan så står det i läroplanen att eleverna bland annat ska  
utveckla kunskap om sexuallivets biologi, preventivmetoder och sexuellt överförbar smitta.125 
Makenzius som tidigare arbetat på Ungdomsmottagningen och träffade skolklasser upplever 
att det många gånger var just detta som lärdes ut. Hon menar dock att skolan samtidigt ska 
jobba med jämställdhetsfrågor och värderingsfrågor och att det står inom detta område att det 
måste finnas utrymme för att också ha en öppenhet i de här samtalen i klassen. Hon önskar att 
det skulle kommuniceras mer om dessa frågor i sexualundervisningen och menar att det är 
grundläggande frågor som bör tas upp tidigt: 
 

”Det ska man ju inte börja med när man går i åttan utan det kan man ju börja med redan 

på mellanstadiet. Det finns material för detta och bara för att det handlar om sexuell och 

reproduktiv hälsa så behöver det ju inte innebära att man pratar konkret om bara sexuellt 

överförbara infektioner eller om oönskade graviditeter. Det finns anpassat utifrån olika 

åldrar och det måste man som sagt börja tidigt med, just för att skapa någon form av 

grundsyn”  – Marlene Makenzius 

 
Enligt Ulldén är vad som tas upp på sexualundervisningen väldigt varierande. Hon berättar att 
alla ungdomar i Sundsvalls kommun blir inbjudna att komma till Ungdomsmottagningen när 
de går i åttan eller nian. Hon säger dock att det är en väldigt stor variation på vad ungdomarna 
har för kunskaper och vad de har för frågor. Hon säger också att det inte är undervisning utan 
en introduktion som ungdomarna får vid det besöket: 
 

                                                
125 www.skolverket.se 



 39 

”Vi berättar var vi finns och om öppettider, vad de kan söka för, att vi är vuxna men att de 

kan komma hit och vara anonyma om de vill och hur man söker hjälp m.m. Sedan tar vi lite 

basfakta bara, alla får lära sig hur man använder en kondom.  Men resten är det ju faktiskt 

meningen att skolan ska stå för. Frågar man vad ungdomarna är intresserade av så 

varierar det väldigt mycket och även hur de tar till sig det här, det beror mycket på den 

undervisning de fått” – Lena Ulldén  

 
Hon menar vidare att ungdomarna är väldigt öppna för attitydfrågor, som när man gör rollspel 
och lekar med teman som ”x händer din kompis och vad skulle du göra, vad skulle du säga, 
skulle du berätta” osv. Hon tycker att det är roligt att göra sådana saker och att de 
(Ungdomsmottagningen) ibland är ute i skolor när de har möjlighet. De har varit både på 
högstadiet och gymnasiet och gjort sådana saker och hon menar att tjejerna blir väldigt 
intresserade av dessa aktiviteter och att det är väldigt aktuellt för tjejer i den åldern och att 
man verkligen kan påverka ungdomar i den åldern.  
 
Varken Makenzius eller Ulldén vet om lärare hänvisar till Internet i sexualundervisningen. 
Makenzius nämner att när hon arbetade på Ungdomsmottagningen så hänvisade man ibland 
till Glöd126 som hade det mjukare perspektivet som hon nämner angående 
sexualundervisningen och som hade handledningar som riktar sig till lärare, men hon säger 
även att Glöd tyvärr lagt ner i år. Ulldén tror att ungdomarna skulle bli tacksamma om lärarna 
hänvisade till Internet i sexualundervisningen för att man då anpassade mer till ungdomarna. 
Hon skulle önska att man även i skolan kontinuerligt uppdaterar sig och ger exempel på saker 
där det finns vederhäftig information att hämta och säger att Ungdomsmottagningen har 
länkar på sin hemsida till sådant som de kan stå för.  
 
Makenzius tycker att det är okej att hänvisa till UMO eftersom den når ut till alla, även dem 
som inte besöker en Ungdomsmottagning och att man kan få svar på sina frågor där. Hon 
anser också att det skulle gå att hänvisa till RFSL.se och RFSU.se eftersom de är stora ideella 
organisationer. Hon säger dock att det finns så mycket utbud så att det gäller att vara ganska 
tydlig med det också genom budskapet till ungdomarna, så att de kan vara kritiska till det de 
läser. Hon nämner även att det finns studier på internationell basis som visar att det finns lite 
skillnad i vart tjejer och killar hämtar information inom det här området.   
 

5.2.4 Risker och fördelar 

Vad gäller risker med att unga tjejer söker information om sex och samlevnad på Internet så 
menar Ulldén att riskerna är att man får felaktig information. Hon nämner att man på chat-
communitys och liknande naturligtvis kan råka ut för grooming och pedofiler. Makenzius ser 
en risk med mindre seriösa Internetsidor, vilket är att det kan förmedlas budskap som inte är 

                                                
126 Glöd är en ungdomstidning som ges ut av Statens Folkhälsoinstitut vars syfte är att stärka ungdomars 
självkänsla, identitet och hälsa. Tidningen har funnits i 20 år och har kommit ut fem gånger per år. Den lades ner 
under hösten 2009, det sista numret kom ut i september 2009. (www.glod.com) 
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förenlig med beprövad erfarenhet och evidens. Även hon nämner sidor där det förmedlas 
kontakter:  

 
”Alltså Internet är ju på gott och ont. Brottsförebyggande rådet har ju relaterat den här 

ökningen av sexualbrott till Internet. Man spekulerar ju faktiskt i om inte det också har att 

göra med den här exploateringen av sexualiteten på nätet. Så visst finns det risker” 

 – Marlene Makenzius 

 

När det gäller fördelar med att tjejer söker denna information på Internet så menar Ulldén att 
fördelarna är att man faktiskt kan få väldigt bra information. Hon nämner sådana saker som 
hur man ser ut i underlivet och att ungdomarna istället för att titta på pornografi där alla är 
opererade och allt är tillrättalagt och sminkat kan hitta bra information på andra Internetsidor 
såsom till exempel UMO. Hon menar att Internet kan hjälpa till att lugna tjejer:  
 

”Ungdomarna kan se att ’men herregud det var ju penila papler, inte kondylom jag har’ 

eller ’det är vanliga talgkörtlar’ eller ’det här kanske jag ska gå till Ungdomsmottagningen 

för. Då förstorar man inte upp allting och tror att ’det är bara jag som har det här 

problemet’. Man kan få ett intryck av att det är väldigt vanligt och att det går att göra 

någonting åt det om det skulle vara så” – Lena Ulldén 

 
Makenzius tycker att en fördel är att man kan nå dem som inte söker sig någon annanstans, 
som till exempel till en Ungdomsmottagning, för att få svar på sina frågor. Hon nämner att 
man vet väldigt lite om dem som aldrig besöker en Ungdomsmottagning och vad de bär på för 
frågor. Hon nämner även att man kan nå de med annan religiös bakgrund samt även killar på 
ett annat sätt: 
 

”Utlandsfödda eller de med annan religiös bakgrund kan ju ha en striktare syn på de här 

frågorna och vågar inte gå på en Ungdomsmottagning. Dem kan man ju också nå i högre 

grad nu genom bland annat UMO. Och framför allt just alla grabbar, så det är ju 

fördelarna” – Marlene Makenzius 

 

5.2.5 Ungdomsmottagningen v.s. Internet 

Ulldén uppfattar inte att det kommer in mindre antal tjejer nu än för några år sedan. Hon tror 
inte att Internet har gjort att mindre antal tjejer kommer till Ungdomsmottagningen utan hon 
uppfattar snarare Internet som ett komplement och ser det som något positivt. Vad gäller de 
förkunskaper unga tjejer har när de kommer till Ungdomsmottagningen så tycker Ulldén att 
unga tjejer ibland kan ha en hel del information om sex och vad som är populärt och även 
framförallt om vad killar gillar. Hon tycker dock att det är väldigt lite förkunskap om hur 
tjejerna själva fungerar och att sådan mer grundläggande fakta har blivit sämre. Hon menar att 
det är olika beroende på vilken skola de kommer från och att man märker från vilken skola de 
kommer baserat på vad de har haft för sexualundervisning. Hon säger att tjejerna inte förstår 
menscykeln eller riktigt hur en graviditet uppstår. Hon tycker att det är skrämmande hur 
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många som faktiskt har sex utan kondom och utan något annat preventivmedel och tror att det 
ska gå bra: 
 

”Det är fantastiskt varenda gång man har en sådan grupp med 16-20 tjejer. De har helt fel 

när det gäller när i menscykeln det är något sånär säkert att ha sex, det har de fullständigt 

missuppfattat och de tror att det inte är så stor risk” – Lena Ulldén 

 
Hon menar vidare att hur korrekt informationen som tjejerna får på Internet beror på vart de 
har fått den. Hon säger att när man söker information så vill man bekräfta något som man 
själv inte förstår och då tar man till sig betydelsen av det som verkar mest tilltalande. Hon 
menar att om man då söker på tio olika ställen så kan man få tio olika svar på samma fråga 
om man har otur eller tittar på fel ställen och då kan man bli förvirrad. Hon säger att hon 
hoppas att de då kommer till Ungdomsmottagningen och att tjejerna känner att de kan lita på 
vad som sägs där i alla fall.  
 
Enligt Ulldén kan Internetbaserade källor många gånger vara fel men hon påpekar att det även 
gäller alla frågeställningar och vilken källa som helst. Hon tror att man har lättare att vara 
källkritisk om man är lite äldre och att de som är yngre har lättare att haka på nya saker. Hon 
säger att det allvarligaste som Ungdomsmottagningen råkar ut för är när det skrivs i 
tidningarna om larm om att p-piller är jätte farligt:  
 

”… att man kan dö och att tjejer dör i drivor. Och då slutar 4000 tjejer med sina p-piller 

mitt i en karta och då har de haft samlag dagarna innan och det är ibland inte så himla kul 

för då löper de ju verkligen stor risk att få en blodpropp eller bli gravida” – Lena Ulldén   

 
Ulldén avslutar med att säga att det är viktigt att de som pratar med ungdomar om sex och 
samlevnad är öppna:  
 

”Vuxna, eller vi som jobbar i branschen i alla fall, måste ta för oss där och vara öppna och 

ärliga mot ungdomarna så att de känner det och att vi inte försöker lura dem på nått sätt. 

Och att det finns ett ställe där man kan träffa vuxna och ställa frågor och få svar. Att man 

blir tagen på allvar och liksom inte ’nej men herregud, du är för liten… ‘. Där har vi en 

stor funktion att fylla tror jag” – Lena Ulldén 

 

5.3 Fokusgrupper 

5.3.1 Tjejerna om Internet och kommunikation om sex 

Vi ställde frågan om vad som är det första de utvalda tjejerna i fokusgrupperna tänker på när 
de hör orden Internet och information om sex. I den ena gruppen säger tjejerna nästan unisont 
UMO. En av tjejerna säger även att hon tänker på killar som sitter och kollar på porrfilm och 
hon får medhåll från en tjej medan en annan ironiskt säger att ”det är ju bra information”. I 
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den andra fokusgruppen är det första som sägs Facebook127, medan en tjej säger att hon inte 
tänker så mycket, det är inget som hoppar upp i huvudet. En annan tjej säger ”two girls, one 
cup” och en annan säger efter det ”one man, one screwdriver”, vilket enligt tjejerna är några 
klipp som inte längre får visas på Youtube128 på grund av sin obscenitet.  
I den tredje fokusgruppen är det en tjej som säger att hon tänker på RFSU.se, medan en annan 
säger att hon tänker på porrsidor men påpekar snabbt att hon inte brukar vara inne på sådana 
sidor. Vad gäller tjejernas Internetanvändning så säger de flesta tjejerna att de använder 
Internet mestadels till att kolla Facebook och e-post. Någon nämner att man använder Internet 
för att checka av världen och någon säger att man måste veta vad som händer. En tjej säger att 
hon kollar på roliga videoklipp på Youtube medan en annan säger att hon kollar på film och 
lyssnar på musik. Det är även några tjejer som nämner Bilddagboken129 och Snuttis130 och 
även sökmotorerna Google och Wikipedia nämns. Det är några tjejer som läser och skriver 
egna bloggar. De flesta tjejerna säger att de använder Internet varje dag medan några säger att 
de använder det flera timmar. En tjej säger att ”det är vad jag gör på dagarna”.    
 
Det är flera tjejer som skulle kunna tänka sig att använda Internet för att söka information om 
sex, två tjejer förklarar varför: ”Ja, varför inte? Det går ju snabbt att hitta”, ”Ja, det går ju 

fortast och lättast”.  Detta återkommer i alla tre fokusgrupperna men däremot är det inte så 
många som har använt Internet i det syftet. En tjej säger att hon har gjort det om det funnits 
problem medan en annan säger att hon inte har behövt göra det för att hon istället pratar med 
kompisar om sådant.  

 
När det gäller om det är något som tjejerna absolut inte skulle använda Internet för att söka 
information om vad gäller sex och samlevnad så handlar diskussionen i den första 
fokusgruppen om preventivmedel. En tjej säger: ”Nej, kanske om man skulle börja käka piller 

eller någonting så lär man ju vilja kolla med en riktig Ungdomsmottagning istället för att 

bara söka på Internet”. Tjejen som säger detta fortsätter med att säga att anledningen till det 
är för att Ungdomsmottagningen vet säkert och att det på Internet kan stå vad som helst. Det 
är flera tjejer som håller med och en säger att det känns säkrast att göra så. Dock är det en tjej 
som säger att hon tycker att de är dåliga på Ungdomsmottagningen och några tjejer håller med 
och säger att det är för att det bland annat beror på att de är sura och gamla.  
 
Både i den andra och den tredje fokusgruppen pratar tjejerna mer om att man inte skulle 
använda Internet till att söka information om könssjukdomar och säger att det är för att om 
man känner att något inte står rätt till så vill man hellre kolla upp det hos 
Ungdomsmottagningen efter som det står så mycket på Internet. Tjejerna menar att det känns 
för osäkert att kolla på Internet eftersom man inte vet om de som skriver är legitimerade 

                                                
127 Facebook är ett så kallat socialt nätverk där syftet är att umgås med andra och dela med sig information om 
sig själv och vad man gör över Internet. (www.facebook-faq.se/facebook/vad_ar_facebook.htm) 
128 Youtube är en webbplats med videoklipp som laddas upp av användare med ett konto men som kan ses av 
alla. (http://en.wikipedia.org/wiki/YouTube) 
129 Bilddagboken är ett så kallat Community på Internet där man kan ladda upp bilder för varje dag som en 
dagbok. (http://bilddagboken.se/p/frontpage.html#0) 
130 Snuttis är ett så kallat Community på Internet för de som är under 18 år. (http://www.snuttis.se) 
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läkare eller om det är någon annan som skriver. En tjej i den tredje gruppen säger att det finns 
så mycket som stämmer in på en text och om man läser det så känns det som man har alltihop, 
vilket gör att de andra i gruppen skämtsamt kallar henne för hypokondriker. 

5.3.2 Hamsterpaj, UMO, Ungdomar och RFSU 

När det gäller de Internetsidor som ingår i undersökningen så har tjejerna i den första 
fokusgruppen inte hört talas om RFSU, utan frågar vad det står för. De känner inte heller till 
Ungdomar. Några av dem har hört talas om Hamsterpaj och de flesta känner till UMO. 
Tjejerna i den gruppen beskriver sidorna de har varit inne på som att de är vad de är, alltså 
inget speciellt. En tjej säger att hon inte vet något om dem medan en annan tycker att det är 
lite information på sidorna: ”Det är ju inte infoöverflöd heller tycker jag. Det är ju liksom det 

allra nödvändigaste”. 
 
Även i den andra fokusgruppen har tjejerna hört talas om Hamsterpaj men bara för att man 
hittar roliga spel på den sidan, de säger att de inte visste om att det finns information om sex 
och samlevnad där. I likhet med den första fokusgrupperna känner tjejerna till UMO men inte 
Ungdomar. Dock känner de i denna grupp igen RFSU. Här säger en tjej att hon tycker att det 
är jobbigt att läsa på UMO men tjejerna är ändå överens om att UMO känns trovärdig.  
 
Den tredje fokusgruppen skiljer sig lite från de två andra då tjejerna i den gruppen säger att de 
aldrig hört talas om UMO. Dock känner de, i likhet med de övriga grupperna, inte till 
Ungdomar. Precis som i den andra fokusgrupperna så känner de flesta i den tredje gruppen till 
Hamsterpaj men även här bara för att det finns spel på sidan. Det är några av tjejerna som 
känner till RFSU och en tjej säger att den sidan verkar bra: ”Hamsterpaj verkar ju lite 

oseriöst, men RFSU det verkar lite mer seriöst. Så där kanske man kan lita lite mer på 

innehållet”  
 
Det är relativt lika i de två första fokusgrupperna vad gäller frågan om de varit inne på någon 
av dessa sidor. Det är ganska många av tjejerna som har varit inne på UMO och även 
Hamsterpaj men där enbart för att spela spel. I den tredje gruppen är det dock bara en av 
tjejerna som har varit inne på någon av sidorna och hon har varit inne på RFSU. Det är ingen 
av tjejerna i någon av grupperna som säger att de känner till någon annan sida på Internet där 
man tar upp frågor om sex och samlevnad. En av tjejerna säger att det inte finns några andra 
sidor än de som ingår i undersökningen. Dock kommer en tjej på att när hon var på 
Ungdomsmottagningen en gång så låg det små lappar där och då var det en där det stod 
mittunderliv.nu, vilket var en hemsida där man kunde gå in och läsa mer om sitt underliv. Hon 
påpekar dock att hon aldrig varit inne på sidan utan hon tyckte bara att lappen såg rolig ut 
eftersom den hade en bild av ett underliv och att adressen var lite rolig.  
 
Vid frågan om vilka typer av frågor som diskuteras på dessa sidor så har tjejerna i den första 
gruppen inte så mycket att säga om det. En tjej menar emellertid att alla undrar ju olika saker 
så därför finns det hur mycket som helst. I den andra fokusgruppen är det dock en tjej som har 
en bestämd uppfattning om vad som diskuteras: Ja, ’min kille skulle vilja göra det här men 
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jag vet inte om jag själv vill göra det, ska jag göra det ändå’, typisk fråga”.  Hon säger även 
att hon tycker att det är väldigt irriterande att dessa frågor ställs och tycker att det är självklart 
att man inte ska göra något som man själv inte vill och hon får medhåll av en av de andra 
tjejerna. I den tredje fokusgruppen är det en tjej som tror att det mest är småpojkar som är 
inne och diskuterar saker som om de är tillräckligt stora och sådant och hon får medhåll av 
resten av tjejerna. Hon säger även att hon har sett att det diskuteras sådant som ”är jag 
onormal” och ”jag luktar illa”.   
 
När det gäller trovärdigheten i det som kommuniceras på Internet och dessa sidor så säger 
tjejerna i den första fokusgruppen att det beror på vilken sida man går in på. Tjejerna 
diskuterar kring Hamsterpaj och säger att Hamsterpaj som namn inte låter så seriöst medan en 
tjej menar att UMO verkar bra:  
 

”Den där UMO, den tror jag är ganska bra. Den har de ju gjort ganska mycket såhär, hos 

skolsyster och såhär när vi gick i nian, då var det ganska mycket där och så det känns att 

det är en ganska trygg sida. Än att  gå in på någon sån där okänd. Eller vad man ska säga”  

 
De andra tjejerna håller med och en tjej säger att man kan bli rekommenderad att gå in på 
UMO, bland annat från Apoteket som säger att UMO är en bra sida. Även i den andra 
fokusgruppen säger man att det beror på vilken sida man besöker. En tjej säger att det som 
skrivs på UMO av barnmorskorna känns seriöst och ärligt men inte det som skrivs på de sidor 
där ungdomar kan diskutera med varandra. Även här diskuteras det kring att Hamsterpaj är 
oseriöst och de menar att det beror på att annat folk kan svara åt en och att det bara är andras 
åsikter som står och inte några konkreta svar. De säger också att det kan finnas de som bara 
vill jävlas genom att skriva felaktiga svar och driva med den som ställt frågan. 
 
 I den tredje fokusgruppen säger en tjej att det som finns på mer seriösa sidor är trovärdigt 
men hon funderar även över hur man kan veta att något är seriöst men inte heller de andra 
tjejerna i gruppen har något bra svar på det. Hon tycker dock att RFSU känns mer seriöst 
eftersom det känns mer säkert och det är mer känt medan hon tycker att Hamsterpaj känns 
som att det är grundat av småpojkar, vilket de övriga tjejerna i gruppen håller med om.  

5.3.3 Sexualundervisning 

När det kommer till sexualundervisningen som tjejerna fått i grundskolan så finns det en 
tydlig gemensam uppfattning i alla fokusgrupperna om att den inte var särskilt bra. I den 
första fokusgruppen säger en tjej att de inte hade någon undervisning alls medan några säger 
att den var dålig. En tjej säger att hon fick tvinga sin lärare att ha sexualundervisning medan 
en tjej säger att det mest pratades om sjukdomar: ”För det pratas ju inte så mycket om sex 

ändå i skolan. För först när vi hade det var det mest om sjukdomar och så det var inte liksom 

någonting annat”. Andra tjejer håller med och säger att det var skittråkigt och att lärarna 
säger ”gör inte det för då får man sjukdomar, det är farligt” och i princip bara gav ut 
kondomer. Tre av tjejerna pratar om att det inte var så mycket bra information: 
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”Jag tyckte det var mest, i våran så var det mest killarna som lärde sig för att… dom visa 

liksom mensskydd och sånt där. Det vet ju redan vi tjejer allt om” 

 

”Vi fick sätta på en kondom på ett sånt dära provrör...” 

 

”Vi fick såna här frigolitsnoppar” 

 
Även i den andra fokusgruppen säger tjejerna att sexualundervisningen var dålig och någon 
använder ordet ”sämst” för att beskriva den. En tjej säger att man bara fick lära sig hur 
underlivet ser ut och även här nämns kondomer som läromedel. En tjej menar att lärarna sa: 
”Här har ni en kondom, nu ska ni he på den på den här frigolitsnoppen”. En tjej nämner att 
man fått något som kallas för kondomkörkortet, vilket man fick genom att lära sig att trä på en 
kondom på det sätt citatet ovan visar. En tjej säger att de istället fick öva att trä på en kondom 
på sina egna fingrar och någon säger att de inte fick göra något sådant alls. Däremot säger 
samma tjej att de fick ställa frågor till killarna i klassen men att det inte var så roligt och att 
killarna inte var så seriösa när de svarade på frågorna som man fick ställa anonymt på en lapp.   
 
I den tredje fokusgruppen säger tjejerna att sexualundervisningen mest handlade om vad som 
händer när man blir med barn och en tjej säger att det inte handlade så mycket om killarna 
utan mest om tjejerna och hon säger lite skämtsamt att ”det är ju lite sexistiskt”. Även i denna 
grupp kommer kondomer upp, en tjej säger: ”Sen fick man ju lära sig hur man trär på en 

kondom… och då kom ju min lärare med sina egna dildos”.  Denna kommentar möts med 
uttryck av avsky från de andra tjejerna i gruppen och det pratas en stund om hur äckligt man 
tycker att det är.   
 
I alla grupperna diskuteras det kring att sexualundervisningen borde delas upp eftersom det 
känns oseriöst och de hade hellre haft den med bara tjejer. En tjej säger att killarna kanske 
inte ska ha sexualundervisning förrän i trean på gymnasiet för att de är oseriösa och ligger 
några år efter i utvecklingen än vad tjejer gör. Någon tror även att killarna är mer seriösa när 
det bara är killar i gruppen.  Tjejerna får även frågan om de inte varit till 
Ungdomsmottagningen på en tjejgrupp eftersom det efter intervjun med 
Ungdomsmottagningen framkommit att alla klasser i Sundsvall bjuds in till dem. I alla tre 
grupperna säger de flesta tjejerna att de varit där och de flesta har även varit på en tjejmässa 
på Tonhallen.  

5.3.4 Hur vill tjejerna kommunicera om sex  

Vi frågade tjejerna om hur de skulle gå tillväga om de hade frågor om ett antal ämnen rörande 
sex. De flesta tjejerna i fokusgrupperna är överens om att man skulle söka information på 
Internet när det gäller frågor om könssjukdomar. En tjej säger: ”Men alltså, om man vill ha 

information om nått, då är det bara och gå in på Internet”. Några av tjejerna säger att de 
skulle vända sig till Ungdomsmottagningen och någon nämner att de skulle prata med sin 
mamma. En tjej säger att man skulle vända sig till en läkare och i två av fokusgrupperna 
nämner man att man även kan gå till skolsyster.  
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Vid frågan om hur man skulle göra om man ville ha information om preventivmedel så är 
tjejerna i alla tre grupperna relativt överens om att man skulle vända sig till 
Ungdomsmottagningen för att det enligt en tjej är det enda stället som känns säkert. En annan 
tjej säger ungefär samma sak och menar att hon inte skulle söka information på Internet 
eftersom vem som helst kan skriva något där. Fokusgrupperna är även överens om att när det 
gäller information om graviditet så skulle de flesta skulle vända sig till 
Ungdomsmottagningen. Dock säger någon att de skulle vända sig till sin mamma medan en 
annan tjej nämner apoteket.  
Vad gäller om man skulle ha sex första gången och hade frågor kring det så skulle många av 
tjejerna kolla på Internet. I första och andra fokusgruppen pratar tjejerna om att de absolut inte 
skulle vända sig till sin mamma i alla fall. De diskuterar även om att man kanske skulle prata 
med kompisar eller en äldre syster. Om man hade frågor om vad en kille tycker om när det 
gäller sex så säger en av tjejerna i den första gruppen att hon skulle prata med en killkompis: 
”Då skulle man prata med en killkompis, för då får man alltid ärligast svar”. 
 
I den andra gruppen är det en tjej som menar att man helt enkelt får fråga killen själv vad han 
gillar. Det frågas om hur man skulle göra om man nyss har träffat killen och inte skulle våga 
fråga och då svarar samma tjej lite hånfullt att man i så fall får vara dålig först och sen får han 
säga till hur man ska göra. I den tredje gruppen diskuteras det kring tv-programmet ”Fråga 
Olle”131 och någon menar att man kan få svar på sådana frågor om man tittar på det 
programmet eller på Internetsidan som är kopplat till programmet. Dock är det en tjej som 
säger att det å andra sidan kan vara svårt eftersom alla killar inte kan tycka likadant och även 
hon menar att man istället kan fråga killen, men bara om man vågar.  
 
Vi frågade om det är något som tjejerna känner att de saknar information om när det gäller sex 
och samlevnad. Tjejerna menar att de skulle vilja att det kommunicerades lite mer om 
preventivmedel. En tjej i den första gruppen säger: ”Alltså, biverkningar på alla 

preventivmedel. Sånt har jag velat veta, men det tycker inte jag att man har fått veta riktigt. 

Det har man mer fått märkt själv”. En annan tjej i den första gruppen säger att om det skulle 
vara något man saknar information om så får man gå till Ungdomsmottagningen. Då säger en 
annan tjej att hon kan tycka att det är lite pinsamt att gå till Ungdomsmottagningen ibland och 
får medhåll från en tjej som då säger att hon hellre pratar med tjejkompisar. I den andra 
gruppen förs ingen större diskussion kring detta men i den tredje gruppen säger en tjej lite 
skämtsamt att det som fattas är att man skulle kunna skriva ut antibiotika via datorn, om man 
har klamydia eller något och tjejerna pratar om att man i sexualundervisningen skulle kunna 
prata mer om sjukdomar. Dock är alla grupperna överens om att allt går att få reda på och en 
tjej säger: ”Nej, alltså det mesta står på Internet, där står ju typ allt…” . 

 
Vid frågan om hur tjejerna skulle vilja skulle vilja kommunicera om sex och samlevnad och 
om vad man vill ha information om så säger en tjej i den första fokusgruppen att det är bra att 

                                                
131 Fråga Olle är ett tv-program med programledaren Martin Björck där sexualupplysaren Olle Waller svarar på 
frågor om sex från tittarna och olika kända gäster besöker programmet. 
(http://kanal5.se/web/guest/fragaolle/omprogrammet 
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man kan få information i skolan och en tjej håller med och säger att det är bra att man pratar 
mycket om det. Tjejerna påpekar dock att man i så fall måste få lära sig något bra som till 
exempel om könssjukdomar och preventivmedel.  
 
I den andra fokusgruppen säger en tjej att det känns fult att sitta och prata med lärarna om sex 
och sådant och att det är mer något man pratar med kompisarna om. Man skulle hellre prata 
med en lite yngre lärare i sådana fall. Det diskuteras även här om bristen på praktisk och 
konkret information och en av tjejerna säger: ”Man får ju lära sig att ha sex själv. Det enda 

dom visar det är väl mest skydd och att du kan bli med barn och sånt där…”. Hon får medhåll 
från en annan tjej som säger att man fick lära sig om hur det ser ut, att man skulle kunna alla 
delar på könsorganen och säger att hon inte tycker att det är särskilt nödvändigt.  En annan tjej 
säger att de fick se porrfilm på sin sexualundervisning, något som flera andra tjejer också 
säger att de fick göra. Hon säger även att det inte var så mycket mer än det: ”Vi fick inte så, 

dom berättade inte så mycket. Vi fick bara se en film och sen efter det så började vi med något 

annat. Så vi pratade liksom aldrig om sex” 
 
I den tredje fokusgruppen diskuterar tjejerna om kommunikation om sex och samlevnad med 
föräldrar. Några tjejer säger att de absolut inte vill ha sådan information från sina föräldrar 
medan en tjej säger att hon är jätte tajt med sin mamma. Hon säger att även om hon inte har 
pratat om sex med henne så berättar hon att hennes mamma sagt att hon kan komma till henne 
när som helst och om vad som helst så hon skulle kunna tänka sig att gå till sin mamma om 
hon har några frågor. Alla grupperna är överens om att sexualundervisningen är ett bra sätt att 
få information på men menar att Ungdomsmottagningen är bättre för att skolan känns så stelt 
och att man inte orkar lyssna i skolan. En tjej i den tredje fokusgruppen tycker att man är i fel 
ålder när man får sexualundervisning, åtminstone killarna:”Har du inte sett, alla killar sitter 

där bak och håller på att dö av skratt alltså dom ba ’åh kolla’ liksom så sitter dom där bara, 

så jävla töntigt” 
 

5.3.5 Ungdomsmottagningen v.s. Internet 

Vid frågan om vad Internet har för fördelar mot Ungdomsmottagningen så svarar tjejerna i 
den första fokusgruppen att det går mycket fortare på Internet eftersom man ofta sitter vid 
datorn och då är det bara att gå in på sidan. Tjejerna diskuterar även kring att man måste boka 
tid på Ungdomsmottagningen och att man inte har möjlighet att diskutera med andra 
ungdomar där liksom på Internet. och att man måste boka tid på Ungdomsmottagningen. De 
tycker att det är jobbigt att man måste ner på stan för att besöka dem och att man inte vet när 
man kan dyka upp eller inte och då är Internet bättre för det gå fortare. En tjej säger: ”På 

Internet går det ju liksom på några sekunder, då har man ju fått fram det, oftast”. Det är 
många i den första gruppen som tycker att Ungdomsmottagningen har dåliga öppettider och 
att det är svårt att få tag på dem: ”Dom har ju öppet från nio till elva, tror jag, på morgonen, 

och då är det ju så… dom har ju bara en linje... så att det är ju alltid upptaget, så ibland 

kommer man inte ens fram”. En tjej påpekar att man går i skolan under den tiden och att det 
inte är så roligt att gå ut från lektionen för att ringa, det är pinsamt att säga till läraren. 
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 I den andra fokusgruppen så tycker man att en fördel med Internet mot 
Ungdomsmottagningen är att man inte behöver gå dit och att det går snabbare att få 
information. Man tycker även att det är bra att man kan vara anonym på Internet, något som 
inte går på Ungdomsmottagningen. Detta håller tjejerna i den tredje fokusgruppen med om 
och en tjej säger att det inte blir lika nervöst på Internet för att man inte har någon person som 
sitter mittemot: ”och där [på Internet] kan du trycka på kryssen när du vill liksom att nej…”  
 
Vid frågan om när Ungdomsmottagningen är bra att gå till svarar tjejerna i den första 
fokusgruppen att det är när det är något allvarligare. En tjej ger graviditet som exempel:  
 

”Det är väl om det är någonting såhär allvarligare, mera om man tror att det är någonting 

farligt. Typ gravid, eller någonting så man behöver kolla upp sig. Det kan man ju inte 

precis göra på Internet” 

 
Även i den andra fokusgruppen tycker man att Ungdomsmottagningen är bra att gå till vid 
”the big stuff” som en tjej säger, såsom preventivmedel, tester och graviditet. I den här 
gruppen tycker man dock att det är lätt att komma i kontakt med Ungdomsmottagningen. En 
tjej säger att man bara kan gå dit och lämna en lapp och sedan ringer Ungdomsmottaningen 
upp. En annan tjej nämner att Ungdomsmottagningen även har drop-in på måndagar, något 
som tjejerna tycker är bra. Även i den tredje fokusgruppen diskuterar tjejerna kring att 
Ungdomsmottagningen är bra att gå till när det är något allvarligare som p-piller, graviditet 
eller när det är något som bör kollas upp.  
 
I alla grupperna tycker tjejerna att Internet och Ungdomsmottagningen kompletterar varandra 
ganska bra. En tjej i den första gruppen säger att man kanske kollar på Internet mer och hon 
får medhåll från en tjej som säger: 
 

”Alltså Jag håller mig ifrån Ungdomsmottagningen om jag inte ska ha nya p-piller eller om 

man typ skulle vara gravid. Annars går inte jag till Ungdomsmottagningen, det känns bara 

onödigt” 

 
Tjejerna tycker att det är onödigt att gå till Ungdomsmottagningen för att bara fråga en sak 
och att man inte går dit såvida det inte är något viktigt och en tjej i den andra gruppen säger: 

 
”Men Ungdomsmottagningen det är mer allvarligt, Internet är mer så här vanliga grejer. 

Det är därför det finns så mycket svar också, för att det är bara vanliga sexfrågor och sånt 

där som finns med” 

 
I den tredje fokusgruppen säger en tjej att man kan läsa på lite på Internet innan man går till 
Ungdomsmottagningen, man kan kolla symptom på Internet och sedan gå till 
Ungdomsmottagningen, vilket hon tycker är bra. Hon tror även att Ungdomsmottagningen 
tycker att det är ganska bra att man gör så, så länge man får rätt information: 
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”Har man fått fel information då kanske dom tycker att man borde ta det med en nypa salt, 

det man läser, och det borde man ju faktiskt göra. Men dom tycker väl att det är ganska bra 

tror jag. För det står ju faktiskt ganska mycket bra grejer på Internet, som är sant otroligt 

nog”  

5.3.6 Risker med att kommunicera om sex på Internet  

Tjejerna tycker att en risk med att kommunicera om sex och samlevnad på Internet är att man 
kan få fel information om man är inne på en sida som inte är seriös. En tjej menar att ett sätt 
att veta att man fått felaktig information kan vara att man kanske kommer ihåg vad som stått 
och när man pratar om kompisar om det så är det någon av dem som säger att det inte 
stämmer. De säger att riskerna beror på vad det är för sida man är inne på och att man kollar 
om det är en sida som ser bra ut för att minska risken att få felaktig information.  
 
En av tjejerna säger att en risk är att vem som helst kan svara på Internet och på grund av det 
är det en tjej som säger att hon hellre går till Ungdomsmottagningen. En annan tjej säger att 
hon skulle kunna gå in på ett frågeform på Internet men är inte säker på att hon skulle lita på 
allt: ”Asså jag skulle säkert kunna skriva [en fråga] men jag tror inte att jag skulle tro på allt 

[de som svarar] säger för det kan ju vara i princip vad som helst”. Tjejerna tror att svenska 
tjejer nog är ganska öppna och letar information och att tjejer söker mer information än killar 
för att killar inte är lika rädda och att det är mer tjejer som vill kolla upp saker eftersom det är 
de som kan råka ut för mest saker, som till exempel graviditet.   
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6. Analys  
I detta avsnitt kopplas resultatet ihop med undersökningens teoretiska utgångspunkter.  

Analysen redovisas utifrån samma rubriker som i resultatet, vilka utgår från 

frågeställningarna, men eftersom vi har analyserat vissa delar av resultatet tillsammans och 

sammanfört dem så är det något färre rubriker än i resultatet. 

___________________________________________________________________________ 

 

6.1 Hamsterpaj, UMO, Ungdomar och RFSU 

De ämnen som diskuteras på forumen är inte speciellt unika för just Internet. Könssjukdomar 
och då speciellt kondylom, frågor och tips om olika preventivmedel och graviditeter ser vi att 
den sexuella diskussionen handlar mycket om. Detta är också enligt Ulldén det som de får 
frågor om genom sin frågelåda på plats på Ungdomsmottagningen.  
 
Frågorna som diskuteras på forumen som handlar om tjejers vilja att tillfredställa killar och 
killarnas mer till synes oseriösa frågor kan kopplas till teoriavsnittet om att killar och tjejer lär 
sig att uttrycka sin sexualitet på olika sätt. Denna skillnad visar sig bland annat i vilka frågor 
killar och tjejer ställer kring sex där tjejer ofta kopplar ihop sex med kärlek. Ulldén 
kommenterar detta och tycker det är sorgligt med den osäkerhet och viljan att tillfredställa 
killarna som syns i unga tjejers diskussioner på Internet. I en av fokusgrupperna nämns det 
också att man uppfattar att många tjejer är osäkra och frågar om hur man ska göra när ens 
kille vill göra något som de själva inte vill. Tjejerna i fokusgruppen menar dock att det är 
irriterande att frågor som dessa ens kommer upp och säger att det är självklart att man inte ska 
göra något som man själv inte vill.  
 
Att tjejer verkar skriva mer seriösa frågor än killar och att tjejerna till skillnad från killarna 
har frågor om det motsatta könets njutning kan självklart bara säkerställas om alla är ärliga 
med vilket kön man tillhör när man signerar eller registrerat sig. Att tjejer tar sitt ansvar på ett 
annat sätt än killar vad gäller sex och samlevnad stärks dock av teorier om ungas sexualitet. 
Tjejer och killar har inte samma inställning till sexualitet och intima relationer och tjejer 
förväntas dessutom agera mer respektabelt och ansvarsfullt i sammanhang som har med 
sexualitet och relationer att göra. Unga tjejer är också mer riskmedvetna än unga män, något 
som även återkommer i fokusgrupperna då tjejerna tror att svenska tjejer är ganska öppna för 
att leta information på Internet och att de söker mer information än killar för att killar inte är 
lika riskmedvetna gällande sex. De menar också att tjejer kollar upp information eftersom det 
är de som kan råka ut för mest saker, som till exempel att bli gravid. Att tjejer har en 
allvarligare syn på sexualitet kan bero på samhällets förväntningar och därmed kanske det inte 
är så konstigt att diskussionen ser ut som den gör.  
 

Det är ingen större skillnad på vilken typ av frågor som ställs på de fyra olika forumen. Man 
kan dock märka en större aktivitet och att mer frågor ställs på Hamsterpaj och Ungdomar, 
eftersom det där finns diskussionsforum och de två andra sidorna bara innehar frågelådor. Det 
man då kan fråga sig är om budskapet blir annorlunda beroende på vilket forum man är inne 
på eftersom sätten man diskuterar på skiljer sig på sidorna. Enligt teorier om budskap är det 
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inte enbart vad som sägs utan även vilken kanal som används som spelar roll för hur någon 
ska uppfatta ett budskap. Ett svar på till exempel Hamsterpaj kan därför ha en annan betydelse 
än på till exempel UMO, även om innebörden i budskapet är densamma. Det är alltså kanalen 
och inte budskapet som styr hur budskapet uppfattas. De fyra sidorna behandlar alltså ganska 
liknande frågor även om Ungdomar och Hamsterpaj har en oseriösare känsla på grund av sina 
fria forum. Även om det ibland vädjas om seriösa svar kan man lika gärna få tio oseriösa svar 
på en seriöst ställd fråga, vilket kan göra att de sidorna som har dessa diskussionsforum är 
mer utsatta för felaktig information. 
  
Ett problem med Internet enligt teoriavsnittet om sociala mediers trovärdighet är att skribenter 
har möjlighet att gömma sin identitet. Det gör att man inte vet vem avsändaren är och därför 
kan man inte heller kontrollera informationen. Detta nämner även tjejerna i fokusgrupperna 
som säger att man inte kan vara säker på vem som skriver på Internet och att det där står så 
mycket olika saker. Det är därför enligt teoriavsnittet viktigt att komma ihåg hur man hittade 
en viss information eftersom källkritik får oss att fokusera enbart på informationen när vi 
hittar den och glömma bort hur mycket datorn egentligen gör och att den faktiskt påverkar och 
styr både när vi letar och tolkar. Eftersom tjejerna har viss kunskap om vad som kan vara 
falsk information på Internet kan det tolkas som att de är källkritiska till viss del när det gäller 
dessa frågor. 
 
På Ungdomar, UMO och RFSU har man möjlighet att ställa frågor till yrkesverksamma 
medan experterna på Hamsterpaj är ungdomarna som jobbar med och har startat sidan. Dock 
ser svaren lika informationsriktiga och seriösa ut trots att de inte är experter. Att de som 
svarar på frågorna på Hamsterpaj inte är legitimerade experter kan ha positiva effekter på 
ungdomar eftersom det kan ge en avslappnande effekt och en känsla av vänskap. Den 
avslappnade och vänskapliga känslan kan ge intrycket av att man pratar med en vän, vilket 
kan kopplas till en amerikansk undersökning där ungdomar rankar jämnåriga vänner och 
kamrater som den största kunskapskällan vad gäller sex. 
 
Att inte vara utbildad till att svara på frågor kan också leda till missförstånd och oklarheter 
eftersom man då inte är tränad att föra fram ett budskap enkelt. Enligt teorier om budskap 
skapas en utbytesprocess när vi ska sända ett budskap. Våra tankar och idéer kodas om till ett 
budskap som vi sänder och sedan kan man bara hoppas att det tolkas rätt och att budskapet 
uppfattas likadant av mottagaren, vilket är väldigt viktigt. Mottagaren är dock inte passiv utan 
väljer bland budskap som den får och skapar aktivt mening till det man ser, hör och upplever. 
Detta gör att risken för att man inte uppfattar budskapet på samma sätt ökar. Att man ställer 
frågor till ”experter” som inte är utbildade för att svara på känsliga frågor ökar då möjligtvis 
risken för missförstånd enligt teorin eftersom det ibland säkerligen kan krävas mer erfarenhet 
och kunskap för att svara på känsliga frågor än vad de har. Att få fram ett budskap på rätt sätt 
kan således kanske kräva mer kunskap än vad” sexperterna” på Hamsterpaj har.     
 
Tjejerna menar att trovärdigheten på Internet och dessa sidor beror mycket på vilken sida man 
besöker. Tjejernas resonemang kring sidornas trovärdighet grundar sig på dem som ger 
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respons på sidorna och kan kopplas till begreppet ethos, som har att göra med vem som säger 
något och som handlar om den uppfattning lyssnaren har av talarens personlighet. Hur 
lyssnaren uppfattar talaren påverkar dess benägenhet att vilja lyssna och tro på det som sägs. 
Även om inte tjejerna möter dem som svarar på sidorna så menar de att trovärdigheten är 
sämre för Hamsterpaj än för UMO och RFSU, som de också besökt, eftersom de tycker att 
sidan ger en oseriös känsla genom att det är ”småpojkar” som håller i den. Detta medför att de 
helst inte vill ställa frågor där. I teoriavsnittet om trovärdighet så kopplas trovärdighet och 
förtroende ihop med sändare och mottagare, där trovärdigheten finns hos sändaren och 
förtroendet finns hos mottagaren. Om mottagaren anser att sändaren är trovärdig så ökar 
möjligheten att den även känner förtroende för sändaren. Trovärdigheten är alltså enligt 
tjejerna mycket central för ett diskussionsforum och den kan möjligen sänkas när man är 
medveten om vilka som ligger bakom sidan eller bara av hur känslan på sidan är. 
 
På UMO och RFSU kan man som sagt ställa frågor till kunniga men ingen möjlighet till 
interaktion med andra ungdomar finns. Interaktionen verkar dock vara mycket uppskattad och 
använd på de andra två sidorna, vilket vi kan se hos dem som använder diskussionsforumen. 
De kan ställa sin fråga, få några svar, ge feedback på det och sedan få ännu bättre och mer 
ingående svar. Att diskussionsforumen är uppskattade märker vi när vi följer trådarna från 
början till slut. Många som faktiskt får hjälp är otroligt tacksamma och tackar dem som tagit 
sig tid att svara.  
 
Att använda tvåvägskommunikation, en dialog, betyder att man kan utbyta information, vilket 
på många sätt sägs vara mer effektivt än envägskommunikation, där det bara förs en monolog. 
Problemet med envägskommunikation är att mottagarnas tolkningar av ett budskap lätt glöms 
bort. Människor tolkar information utifrån tidigare erfarenheter, kunskap, normer och 
värderingar. Envägskommunikation är alltså en alltför enkel uppfattning om hur 
kommunikation mellan människor fungerar eftersom kommunikation handlar om så mycket 
mer än att bara sprida information. Tvåvägskommunikation, som används genom 
interaktionen på diskussionsforumen på Hamsterpaj och Ungdomar är alltså enligt 
teoriavsnittet ett mer effektivt sätt att kommunicera än genom frågelådorna på UMO och 
RFSU. Enligt teorier om sociala medier har också företrädare för organisationer det yttersta 
ansvaret att skapa en kommunikationsbrygga mellan organisationen och människorna man 
vill nå och detta gör man genom att konversera med individer och inte publiker på Internet. 
Detta för att interaktionen och relationer är mycket viktig. Man kan alltså inte sprida 
information på ett megafonliknande sätt, dvs. genom envägskommunikation, och tro att 
ungdomar ska lyssna eftersom de är individer med olika behov. Att skapa interaktion är som 
sagt varje aktörs ansvar och just därför är det enligt teorin viktigt att man skapar interaktion 
och aktivitet om man vill fånga ungdomarnas intresse.   
 
Det finns en skillnad i respondenternas kännedom om forumen. Makenzius känner bara till 
två av dem medan Ulldén säger att hon, på grund av att Ungdomsmottagningen håller sig 
uppdaterad, känner till alla fyra forumen. Att vara uppdaterad och kontinuerligt granska 
diskussionen om sex och samlevnad på nätet är en stor fördel för Ungdomsmottagningen då 
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man som aktör måste delta i konversationen på de sociala medierna för att vara delaktig. 
Speciellt när man har intressenter, i deras fall ungdomar, som är så pass aktiva 
Internetanvändare. Ungdomsmottagningen har alltså inte bara UMO där de för sin diskussion 
på Internet med ungdomarna utan granskar också ständigt dialogen ute på andra sidor för att 
vara delaktig och ligga steget före. Vad gäller tjejerna i fokusgrupperna så visar resultatet att 
det är UMO och Hamsterpaj som har tjejerna har mest kännedom om. När det gäller vad som 
diskuteras på sidorna så stämmer tjejernas uppfattning ganska bra med det som 
innehållsanalysen visat att det diskuteras, såsom normalitet och frågor om att killen vill men 
att tjejen själv är osäker. Eftersom tjejerna har denna uppfattning så tyder det på att de faktiskt 
är ute på Internet och följer diskussionen, även om de kanske inte talar öppet om det i 
fokusgrupperna. Nästan ingen av tjejerna medger att de varit inne på sidorna men vet som 
sagt ändå vad som diskuteras. Det kan bero på att ämnet sex är tabubelagt och därför vågar 
man kanske inte berätta om sina erfarenheter i en grupp. 
 
Båda respondenterna anser att UMO är en trovärdig sida. Trots den positiva inställningen till 
att det diskuteras fritt på Internet menar båda att man måste överväga de svar man får på 
sidorna. Ulldén påpekar att det är viktigt att man har klart för sig att vem som helst kan göra 
vilket inlägg som helst och hon tror att informationens trovärdighet beror på var den kommer 
ifrån. Just vart information kommer ifrån har enligt teorier om sociala medier stor inverkan på 
om man tror att informationen är sann eller inte. De sociala medierna saknar bland annat den 
granskning som t.ex. de flesta traditionella medier har och därför krävs det att man är mer 
källkritisk. De nya medier som växer fram på Internet skapar helt andra förutsättningar för 
kunskapsbildning än vad som gällde när de tryckta medierna dominerade. Numera kan i 
princip vem som helst publicera vad den vill på Internet, något som kan relateras till det 
tjejerna i fokusgrupperna säger om osäkerheten kring vem som skriver något på Internet. Som 
diskuterats tidigare i analysen så finns det alltså tendenser till källkritik i tjejernas resonemang 
kring risken med falsk information på Internet, vilket tyder på att deras hantering av de nya 
medierna är relativt bra ur en källkritisk synpunkt.  
 
Något som Makenzius skulle vilja se att det diskuterades mer om på Internet är värderingar, 
hur man ser på sig själv och hur man bygger upp sin självkänsla. Hon menar att om 
självkänslan är bra hos ungdomarna så borde också chansen vara större att de skyddar sig vid 
sex. Enligt teorier om budskap kan en dålig självkänsla medföra att man lättare kan påverkas 
och övertalas av andra. Jämför man teorin med det Makenzius säger så bör därför en bra 
självkänsla vara en bra utgångspunkt för ungdomars sexualitet eftersom de då bygger upp ett 
försvar och en respekt för sig själv. Internet borde också vara ett bra ställe att börja på 
eftersom det är här de flesta ungdomar konverserar vilket märks genom att de flesta tjejerna i 
fokusgrupperna använder Internet dagligen.  

 

6.2 Tjejerna om Internet och kommunikation om sex 

Tjejerna säger sig som sagt använda sociala medier dagligen. Enligt teorier om sociala medier 
så är syftet med att använda dem bland annat att konversera och det är möjligheten till att ge 
feedback och respons samt dela åsikter med andra människor som gör att sociala medier är så 
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populärt. Tjejerna använder sociala medier i detta syfte men resultatet visar att det inte är så 
många av dem som säger att de använder sociala medier till att söka information om sex. Det 
framkommer att en tjej brukar använda Internet till att söka information om sex om det finns 
något problem som hon vill ha ett svar på medan en tjej säger att hon inte behövt söka efter 
information eftersom hon hellre pratar med kompisar om sådant. Enligt Grunigs 
situationsteori är informationsbehovet hos olika publics anpassat efter deras 
kommunikationsbehov och vilka problem som är viktiga för dem. Tjejerna söker enligt 
resultatet information efter hur de känner att de behöver den. Om de inte känner att de har ett 
behov att få reda på något så söker de inte heller efter någon information. De har olika 
problem och olika sätt att lösa dem på. Ser man till situationsteorin så innebär detta att tjejerna 
utifrån sitt informationsbehov är indelade i olika publics. Enligt teorier om varseblivning så är 
det tjejernas tidigare erfarenheter som gör att de behöver olika typer av information. Men om 
man inte har några förväntningar på att Internet kan lösa problemet så kanske man hellre 
vänder sig till en vän för att man tror att informationen därifrån tillfredställer behovet bättre.  
 

6.3 Diskussionen på Internet 

Respondenterna har olika uppfattning om vad som kommuniceras bland unga på Internet idag. 
Eftersom detta inte ingår i Folkhälsoinstitutets arbete har inte Makenzius någon uppfattning 
om det. Ulldén menar däremot att unga tjejer ofta har kollat på Internet innan de kommer till 
dem. Upplevelse av hinder, som ingår i Grunigs situationsteori, handlar om att människor av 
olika anledningar ser sig själva begränsade i hanteringen av ett problem eller så tycker de att 
de kan göra någonting åt situationen. Om människan tror att hon kan göra något åt problemet 
söker hon därför den information hon behöver för att kunna göra det. Detta skulle således 
stämma överrens med vad Ulldén menar, nämligen att tjejerna så långt det går, letar upp 
information före de kommer till Ungdomsmottagningen. Även om man vet att man får hjälp 
där så vill man ändå göra vad man själv kan åt problemet först och då är Internet ett lättsamt 
tillvägagångssätt. Detta nämns även i fokusgrupperna där man menar att man kan läsa på lite 
på Internet om bland annat symptom innan man går till Ungdomsmottagningen. 
 
När det gäller hur Ulldén och Makenzius ser på Internet som kommunikationsverktyg så 
tycker de att det är okej att hänvisa till vissa sidor på Internet. Dock menar Ulldén att vilka 
sidor man använder sig av för att söka reda på informationen har stor betydelse för om 
informationen blir korrekt eller inte. Hon säger att man vid informationssökandet vill bekräfta 
något som man själv inte förstår och att man då tar till sig betydelsen av det som verkar mest 
tilltalande. När det gäller selektiv perception så säger teorin att människor oftast är väldigt 
omedvetna om hur pass mycket selektivitet påverkar deras kommunikation. Genom att enbart 
ta till sig en del av den information som kommuniceras så väljer man att utsätta sig för den 
kommunikation som passar en själv. I enlighet med teoriavsnittet söker människan alltså 
innehåll som känns mest tillfredställande. Att det skulle kunna vara så går att koppla till 
tidigare i analysen om tjejernas resonemang om Internet och kommunikation om sex, dvs. att 
det man söker information om är alltså något som man själv anser sig ha att behov av.  
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6.4 Ungdomsmottagningen v.s. Internet 

Ulldén uppfattar inte att det kommer in mindre antal tjejer nu än för några år sedan trots det 
explosionsartade Internetanvändandet. Internet uppfattar hon snarare som ett komplement till 
Ungdomstagningen och att det är bra att man kan grunda med information som man sedan kan 
använda som beslutsunderlag när man kommer till dem. Man kan även utläsa att tjejerna ser 
Internet som något av ett komplement till Ungdomsmottagningen eftersom de säger att de 
helst kollar upp information innan de besöker Ungdomstagningen för att ha lite 
grundkunskap. När det gäller information på Internet så säger teorier om sociala mediers 
trovärdighet att Internet trots allt är ett mycket kraftfullt instrument när det gäller att skaffa 
information. Det blir en slags jämlikhet eftersom alla åsikter kommer fram på lika villkor, all 
information är alltså lika lätt att nå vad det än handlar om. Detta bidrar till att Internet är lätt 
att använda som informationskälla vad man än vill veta och det är sannolikt också precis det 
som tjejerna ser som positivt med Internet eftersom besökstiden hos Ungdomsmottagningen 
trots allt är begränsad. Att ha lite fakta i förväg är alltså positivt och det får man lättast genom 
de sociala medierna.   
 
Vad gäller de förkunskaper unga tjejer har när de kommer till Ungdomsmottagningen så 
tycker Ulldén att de många gånger kan ha en hel del kunskap om sex och vad som är populärt. 
Hon tycker däremot att tjejerna vet väldigt lite om hur de själva fungerar och att de inte har så 
mycket grundläggande kunskap. Enligt tjejerna i fokusgrupperna får man lära sig helt fel 
saker i sexualundervisningen och inte det som faktiskt är relevant. Detta stärks av teorier om 
ungdomar och kommunikation kring sex som säger att många unga anser att sex- och 
samlevnadsinformationen i skolan varit bristfällig. Enligt teorin så präglas ungdomsåren av ett 
sökande av identitet och tillhörighet. En viktig del av detta sökande handlar om kropp, begär 
och sexualitet. Det finns många faktorer som påverkar ungdomar och detta visar på hur viktigt 
rätt undervisning är.  
 
Det Ulldén märkt att det kommuniceras mycket om på Internet är framförallt alldagliga och 
vanliga ämnen. Hon tror att de ungdomar som diskuterar på Internet inte tar upp sina 
allvarligaste problem där utan sparar det tills man kommer till en Ungdomsmottagning. Detta 
stärks av vad tjejerna påpekat, nämligen att de besöker Ungdomsmottagningen vid allvarliga 
situationer, medan de söker på Internet vid mer alldagliga problem eller funderingar. 
Människor tolkar saker olika och behöver en egen mening till det man hör och ser. Därmed 
kan det tolkas som att när det gäller allvarligare saker kan det vara lättare för tjejerna att låta 
Ungdomsmottagningen, som arbetar med dessa frågor, förklara och sätta det i relation till 
tjejernas egen situation än det är för dem att läsa något på Internet. Tjejerna menar även att de 
känner mer förtroende för Ungdomsmottagningen när det gäller lite allvarligare saker. Som 
står att läsa i teoriavsnittet om trovärdighet så måste en källa vara tillförlitlig för att den ska 
anses som trovärdig och om man känner att en källa är trovärdig kan man känna förtroende 
för denna källa. Men även om tjejerna tror mer på Ungdomsmottagningen som källa så tyder 
det på att de även hyser ett visst förtroende för Internet eftersom de kan tänka sig att leta viss 
typ av information där. Det finns dock en möjlighet att tjejerna känner mer förtroende för 
Internet än de vill tala om i fokusgruppen eftersom ämnet är en aning tabubelagt.   
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6.5 Risker och fördelar  

Vad gäller risker med att unga tjejer söker information om sex och samlevnad på Internet så 
menar både Ulldén och Makenzius att risken är att man får felaktig information och att man 
kan stöta på pedofiler. Enligt teorier om sociala medier är ett stort problem att skribenter och 
användare har möjlighet att gömma sin identitet och att man därför inte heller kan kontrollera 
informationen. Även i fokusgrupperna nämner tjejerna att de tycker att en risk med att söka 
information om sex och samlevnad på Internet är att man kan få felaktig information. Dock 
säger de även att riskerna beror på vad det är för hemsida man är inne på.   
 
Riskerna som både våra respondenter och tjejerna ser med Internet, dvs. felaktig information, 
är också bland annat vad vi kan urskilja på två av forumen, Ungdomar och Hamsterpaj. Genom 
vår innehållsanalys kan vi se en hel del ironiska svar och kommentarer om sex som finns på 
deras diskussionsforum. Enligt teorier om sociala mediers trovärdighet så kan användare av 
Internet nästan aldrig vara säkra på att informationen stämmer. Detta på grund av att 
informationen inte längre kontrolleras i förhand utan numera baseras på den kollektiva 
intelligensen av de människor som befinner sig på Internet. Eftersom alla svar inte kontrolleras 
innehar Internet mycket falsk information och fungerar därmed som ett medium för fria, 
okontrollerade uppgifter. De nya medier som växer fram på Internet skapar helt andra 
förutsättningar för kunskapsbildning. Friheten på Internet som nämns i teorin om sociala 
medier kan man alltså koppla ihop med de problem som alla våra respondenter ser med det. 
Det kan därför tolkas som att Communitys med diskussionsforum som är mer kontrollerade av 
experter skulle kunna undvika mycket av de osanningar som finns på Internet pga. just friheten 
att skriva vad som helst och samtidigt fylla behovet av interaktion. Alltså ett forum där man 
kunde kvalitetssäkra informationen, dvs. svaren på användarnas frågor.  
 
Fördelarna med Internet som kommunikationsverktyg menar Ulldén är att man trots allt kan 
få väldigt bra information, vilket även påpekas i fokusgrupperna. Ulldén nämner att man kan 
hitta väldigt bra information på sidor såsom tillexempel UMO och därmed slippa hämta sin 
kunskap från t.ex. pornografi och på så sätt få en falsk bild av verkligheten eftersom allt där 
allt är tillrättalagt. Enligt teoriavsnittet om ungdomar och kommunikation kring sex använder 
tjejer trots allt pornografiska bilder och gestaltningar av sexualitet på Internet för att inhämta 
kunskap och förbereda sig inför sina kommande sexuella erfarenheter. Att tjejer ändå 
använder detta som en kunskapskälla tyder på att sidan UMO som Ulldén nämner antingen 
inte når ut till tjejerna eller är bristfällig och eftersom så många tjejer i vår studie känner till 
sidan kan det tolkas som att sidan är bristfällig. De medgav i och för sig aldrig i fokusgruppen 
att de använde pornografi som kunskapskälla men samtidigt kan man inte förvänta sig att 
någon ska erkänna det eftersom det är ett känsligt ämne att tala om.   
 
Makenzius tycker att en fördel med Internet är att man kan nå dem som inte söker sig till en 
Ungdomsmottagning för att få svar på sina frågor. Hon nämner att man vet väldigt lite om 
vilka frågor de som aldrig besöker en ungdomsmottagning bär på. Enligt teoriavsnittet om 
sexualundervisning är de vanligaste frågorna som ställs i sexualundervisningen frågor om 
”vad som är normalt”. Normalitetsfrågor kan vara någonting relativt lätt att söka fakta om på 
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Internet eftersom de sociala medierna innehåller en stor mängd fakta och därför är det väldigt 
lättillgängligt . Att det kan vara så stöds av att tjejerna i fokusgrupperna som tycker att en 
fördel Internet har gentemot Ungdomsmottagningen är att det går mycket fortare på Internet 
och att det är lättillgängligt eftersom man ändå ofta sitter vid datorn. De tycker också att 
själva processen att gå till Ungdomsmottagningen är jobbig och att det är svårt att boka tid. 
Därför menar de att det är lättare och går fortare att bara sitta vid datorn.  
 
En annan fördel enligt tjejerna är att man kan vara anonym på Internet. Detta kan kopplas till 
uses and gratification teorin eftersom tjejerna väljer vart ifrån de vill ha informationen ifrån 
baserat på vilket motiv de har för att använda just den kanalen. Just Internets stora fördel 
verkar därför vara lättillgängligheten och att man faktiskt kan vara anonym och anonymiteten 
kan kopplas till att sex är ett känsligt ämne. Det är inte många av tjejerna som skulle använda 
någon annan kanal än Internet eller Ungdomsmottagningen med något enstaka undantag och 
därför återstår bara Internet de gånger man inte orkar besöka en Ungdomsmottagning. Några 
av tjejerna säger till och med att de endast går dit i nödfall. Tjejerna ser alltså ingen anledning 
att vända sig till Ungdomsmottagningen de gånger de känner att Internet tillfredställer deras 
informationsbehov på det sätt de vill och dessutom snabbare.  
 

6.6 Sexualundervisning 

Ingen av respondenterna vet om man hänvisar till Internet i sexualundervisningen men de 
skulle se det som en fördel om man gjorde det för att på så sätt anpassa undervisningen efter 
ungdomarna. Att undervisa ungdomar på deras egen nivå samt att hänvisa till bra 
Internetsidor för att vara på ungdomarnas nivå av informationssökande kan alltså vara bra. 
Teoriavsnittet om sexualundervisning beskriver att det annars tenderar att uppstå ett tomrum 
och då blir ungdomar utlämnade till att söka svar och information på egen hand. Det kan 
tyckas att när det finns en möjlighet för lärare att nå elever genom att inkludera Internet i 
undervisningen, så borde det vara självklart att de tar vara på den. Det finns dock enligt 
teorier om sociala medier många organisationer som inte ritigt vet hur man ska hantera den 
möjlighet som sociala medier innebär vad gäller interaktion och det kan tolkas som att det 
även gäller för skolverksamheten.  
 
Makenzius saknar kommunikation om jämställdhet och värderingar i sexualundervisningen, 
något som hon anser är grundläggande och bör tas upp tidigt. Att sådana frågor saknas 
framkommer även i teorin då det i avsnittet om sexualundervisning står att de vanligaste 
frågorna som ställs i sexualundervisningen handlar om vad som är normalt och om man 
duger. Om det saknas kommunikation om självkänsla och självförtroende i 
sexualundervisningen så kanske det inte är så konstigt att det är just dessa frågor som ställs. 
Om ungdomarna har en god självkänsla och värderar sig själv högt så kan det finnas en större 
chans att de anser att de duger och känner således inget behov av att ställa sådana frågor. Tar 
man då upp dessa frågor i ett tidigare skede i skolan än när det är dags för sexualundervisning 
så kanske undervisningen om sex och samlevnad kan grundas på det då redan etablerade 
värderings- och jämställdhetsperspektivet. På så sätt kanske man även kan tvätta bort 
tabustämpeln och underlätta kommunikationen kring sex.  
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Tjejerna tycker att sexualundervisningen i skolan är ett bra sätt att kommunicera om sex på 
men däremot har de en negativ upplevelse av den och anser att tillvägagångssättet måste 
ändras. Ett tydligt exempel på detta är att en tjej säger att man får lära sig att ha sex själv. 
Detta kan kopplas till teoriavsnittet om ungdomar och kommunikation kring sex, där det står 
att många unga anser att sex- och samlevnadsinformationen i skolan varit ofullständig och att 
de istället väljer att använda pornografi på Internet som kunskapskälla. Detta går sida vid sida 
med det som nämnts ovan i analysen om att lärare bör ta vara på möjligheter för att anpassa 
sexualundervisningen, i detta fall just för att undvika att eleverna tar till andra mer osäkra 
metoder vad gäller information. Även inkluderandet av värderingsperspektivet skulle kunna 
hjälpa till att minska risken för att unga tjejer vänder sig till mindre pålitliga källor.  
 
Tjejerna anser att en sak som borde ändras i sexualundervisningen är att man bör dela upp 
klassen med killar och tjejer var för sig, eftersom de har olika behov. Detta framkommer även 
i teoriavsnittet om ungdomar och kommunikation om sex där det nämns att tjejer och killar 
ställer olika typer av frågor kring sex och att killar och tjejer lär sig uttrycka sin sexualitet på 
olika sätt. Att man i skolverksamheten inte förstår att tjejer och killar behöver olika typer av 
information och har olika sätt att kommunicera kan tyckas egendomligt. Att anpassa 
undervisningen och budskapen man kommunicerar bör underlätta även för dem som 
undervisar då man har lättare att nå ut med sitt budskap om mottagaren är intresserad av det 
som sägs.  
 
Resultatet tyder på att tjejerna tycker att budskapet i sexualundervisningen varit för enkelt och 
enformigt. Enligt teorier om budskap finns det två orsaker till varför en mottagare inte tar till 
sig ett budskap, varav den ena är att budskapet är för simpelt och inte innehåller någon ny 
information. Budskap måste alltså vara informativa då de annars upplevs som oviktiga. Ser 
man till resultatet så skulle detta kunna vara en orsak till varför tjejerna upplever att 
sexualundervisningen är bristfällig. Det blir alltså ointressant för tjejerna och därmed lägger 
de inte ner så stor energi på att lyssna och ta till sig budskapet, vilket gör att de känner att 
informationen varit otillfredsställande.  
 

6.7 Hur vill tjejerna kommunicera om sex 

Tjejerna tycker att det går fort och att det är lätt att hitta information på Internet och därför 
skulle de flesta kunna tänka sig att använda Internet till att söka information om sex och 
samlevnad. Däremot när det gäller information om de olika saker som vi nämnde för tjejerna 
så finns det där en skillnad i hur de skulle söka information om könssjukdomar och 
preventivmedel. De flesta skulle använda Internet när det gäller information om 
könssjukdomar men när det gäller preventivmedel skulle de flesta skulle gå till 
Ungdomsmottagningen. Sett till teoriavsnittet om trovärdighet så kan det tolkas som att 
tjejerna känner mer förtroende för Ungdomsmottagningen som källa än vad de gör för Internet 
och enligt teorin beror det på att mottagaren, dvs. tjejerna, anser att källan, dvs. 
Ungdomsmottagningen, är mer trovärdig.  
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Det sätt som tjejerna pratar om könssjukdomar på i detta sammanhang tyder på att de anser att 
det inte är lika allvarligt som preventivmedel, eftersom de känner att de behöver gå till en mer 
trovärdig källa när de gäller preventivmedel. Tjejerna säger att man kan använda Internet för 
att söka information om könssjukdomar eftersom det går fort och lätt men att det känns 
mindre säkert att göra det vad gäller preventivmedel eftersom vem som helst kan skriva på 
Internet. Det kan även tolkas som att de ser graviditet som något allvarligare då de flesta 
tjejerna även skulle vända sig till Ungdomsmottagningen om de hade frågor om detta.  
 

Däremot skulle många av tjejerna istället använda Internet om de skulle ha sex första gången 
och hade frågor gällande det. Det finns ingen som i det här fallet skulle vända sig till 
Ungdomsmottagningen eller sin mamma men man skulle kunna prata med kompisar eller en 
syster. Detta kan kopplas till uses and gratification teorin som innebär att människor har vissa 
behov som tillfredställs genom att de använder medier och kanaler som man själv valt för att 
tillgodose sina informationsbehov. Vidare står det i teorin att vad som är tillfredställande 
beror på individens intresse och behov. Jämför man detta med resultatet så kan man utläsa att 
det är ämnets innehåll som styr vart tjejerna går för att stilla sitt informationsbehov. De har 
inte en återkommande källa som de kommunicerar med för att de känner mer förtroende för 
den utan det är källans kunskap och hur väl den källan fyller tjejernas informationsbehov som 
är avgörande.  
 
Tjejerna tycker att skolan är ett bra sätt att få information på så länge det är konkret 
information som kommuniceras. Resultatet visar att tjejerna tycker att det finns bra 
professionell hjälp såsom skolsyster eller Ungdomsmottagningen dit man kan tänka sig att 
vända sig om man har frågor. Det tyder även på att tjejerna gärna pratar med en mer jämnårig 
person som en vän eller en yngre vuxen. Att tjejerna känner så kan relateras till den sociala 
och psykologiska kontexten då de kan identifiera sig mer i kommunikationen med en person 
som är relativt jämnårig och det kan vara lättare att sätta det som kommuniceras i ett 
sammanhang relaterat till deras egna erfarenheter, tankar och känslor.  
 
Samtidigt som det i fokusgrupperna finns de som inte vill kommunicera om sex och 
samlevnad med sina föräldrar så finns det de som skulle kunna tänka sig att prata med sin 
mamma om sådant. Som det står i teoriavsnittet om hur ungdomar och kommunikation kring 
sex så är det är viktigt att ungdomar har möjlighet att kommunicera om sex och samlevnad i 
skolan och hemma. Det kan därför vara positivt att tjejerna känner att de vill ha information 
från dessa håll men det är därför även viktigt att vuxna kommunicerar om detta på ett sätt som 
passar ungdomarna.  
 
Enligt teorier om hur man ska prata med ungdomar om sex måste man som vuxen uppmuntra 
till en öppen kommunikation samt även uppmuntra ungdomen till att prata om sex med vuxna 
som de litar på. Detta stöds även av Ulldén som betonar vikten av att vuxna är öppna och 
ärliga mot ungdomar och tar dem på allvar så att ungdomarna känner att de kan lita dem. Det 
kan dock vara svårt för en vuxen att prata om detta, något som enligt teorin kan leda till att 
ungdomar känner sig tvungen att leta information på egen hand. Tjejerna säger inte 
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uttryckligen att de känt sig tvungna att leta information men däremot så menar de att det 
mesta står på Internet och att man på så sätt kan få reda på allt. Därmed kan det tolkas som att 
vuxna kanske inte har den förmågan att kommunicera om detta ämne såsom teorin menar 
eftersom tjejerna hellre i vissa fall väljer en datoriserad källa än att gå till en vuxen med sina 
problem.  
 
Eftersom tjejerna säger att de vill kommunicera om sex och samlevnad och eftersom 
konversationerna flyter på relativt lätt i fokusgrupperna så tyder det på att tjejerna har ett 
intresse i ämnet. Att man som mottagare är intresserad av det budskapet handlar om är enligt 
teorier om budskap en förutsättning för att man ska ta del av budskapet. Det är även större 
sannolikhet att mottagaren tar till sig ett budskap om det uppfattas som lockande. Det är 
därmed inte en brist på intresse från tjejernas sida som gör att de känner att deras 
informationsbehov inte är tillfredställt. Det beror nog snarare på att de som kommunicerar 
med dem kanske inte lyckas nå fram med budskapet på rätt sätt och att de kanske har svårt för 
att skapa mening till det de säger. Meningsskapande innebär enligt teorin att man interagerar 
för att nå en gemensam mening och att för att göra detta måste kommunikationen innebära 
delande och deltagande.  
 
Tjejerna nämner att i sexualundervisningen så fick man bland annat se på porrfilm och lära sig 
att trä på en kondom på en frigolitsnopp. Detta kanske inte är den typ av meningsskapande 
som tjejerna behöver eftersom de talar negativt om detta, utan de kanske skulle ha fått delta 
mer i utformningen av undervisningen för att på så sätt hjälpa varandra att skapa mening. 
Tjejerna vill ha möjlighet till att kommunicera om ämnet sex och samlevnad med lärare och 
andra tjejer i sexualundervisningen och på så sätt utbyta information med andra, vilket tyder 
på att de saknar utrymme för dialog vad gäller sexualundervisningen. Dialog är enligt 
teoriavsnittet en viktig utgångspunkt i det meningsskapande perspektivet på kommunikation 
för att kunna stärka, utveckla och bevara relationer mellan människor.  
 
Resultatet tyder på att dialog, genom användandet av e-post och Communitys på Internet, är 
en stor del av tjejernas vardag men då det enligt resultatet saknas i sexualundervisningen kan 
det tolkas som att Internet är mer anpassat efter tjejernas informations- och 
kommunikationsbehov. Detta stöds av det Ulldén säger om att hon tror att ungdomar skulle 
uppskatta att man hänvisade till Internet i sexualundervisningen för att på så sätt anpassa den 
efter ungdomarna. Enligt teorier om tvåvägskommunikation så använder man i den 
asymmetriska tvåvägsmodellen vetenskaplig kunskap för att övertala folk, medan man i den 
symmetriska kräver en mer balanserad kontakt med olika målgrupper. I detta fall kan det då 
tolkas som att man i sexualundervisningen och i vissa fall även på Ungdomsmottagningen, 
använder sig av vetenskaplig kunskap i sin kommunikation medan Internet ger mer möjlighet 
till interaktiv kommunikation, vilket enligt resultatet också passar tjejernas behov bättre.  
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7. Slutsats  
I detta avsnitt diskuteras och sammanfattas resultatet utifrån syftet och frågeställningarna.  

___________________________________________________________________________ 

 
Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur utvalda tjejer födda 1993 i Sundsvall, använder 
sociala medier när de vill ha information om sex och samlevnad. Studien undersöker även hur 
tjejerna, Folkhälsoinstitutet och Ungdomsmottagningen resonerar i allmänhet kring 
kommunikation om sex och samlevnad samt vad som kommuniceras om ämnet på utvalda 
webbsidor.  
 
Vad kommuniceras på fyra stycken utvalda ungdomsforum på Internet om sex och 
samlevnad?  

I det stora hela kan man säga att det som kommuniceras på sidorna mestadels är ganska 
normala ämnen, dock med en hel del undantag för oseriösa trådar. Det man kan se utöver 
detta är berättelser som berör allvarligare ämnen, såsom våldtäkter och sorgliga 
kärlekshistorier. Detta kan tyda på att unga människor har ett behov av att prata av sig och att 
Internet här kan fungera som en del av en psykologisk process, nämligen att få tala ut och 
berätta om sin situation, erfarenheter och tankar. De frågor vi dock uppmärksammat mest på 
forumen handlar om tjejer som vill tillfredställa sina killar trots att de många gånger skriver 
att de inte är säkra att de själva vill. Man kan säga att dessa frågor stärker diskussionen om 
unga tjejer idag och hur de mår. De är en mycket utsatt grupp i många avseenden och detta 
kan alltså synas tydligt i kommunikationen kring sex på Internet. 
 
Att kommunicera och interagera på Internet är en nödvändighet för att skapa en bra kontakt 
med ungdomar. Saker och ting i ungdomars värld går numera oftast snabbt och därför bör 
man, om man vill kommunicera med dem effektivt, lägga sig på samma nivå. Många 15-
åringar skulle kanske undvika att sitta och söka på förskrivna faktasidor om sex på UMO:s 
hemsida eller skicka iväg en fråga som de får vänta en vecka på att få ett svar på. Att kunna gå 
in och skriva en fråga, kanske logga ut ett tag för att sedan åtminstone under samma dag 
kunna gå in igen och läsa svaren och fortsätta kommunicera är nog det ultimata sättet för 
ungdomar idag att ställa en fråga på genom Internet. Därför är diskussionsforum ett bra 
alternativ eftersom det medför större chans för fler och snabbare svar. Dock kan kontakt med 
en enskild specialist på Internet också vara bra men då krävs det att man ger möjlighet till att 
interagera mer än bara genom en fråga och ett svar samt att det inte tar för lång tid att få svar.  
 
Hamsterpaj borde vara effektivast av de fyra studerade forumen genom sitt diskussionsforum 
där möjlighet för interaktion, dvs. tvåvägskommunikation finns. Samtidigt så kan deras 
”sexperter” lägga sig i och svara samt varna om det som skrivs är för oseriöst. Detta har vi 
inte sett på Ungdomar där forumet fungerar så att det bara är ungdomar som kommunicerar 
med varandra, om man inte väljer att kontakta experterna. Detta gör att trovärdigheten för 
informationen inne på Ungdomars diskussionsforum kan kännas sämre. Hamsterpaj har dock 
inte lika hög trovärdighet hos tjejerna vi frågat eftersom de som ligger bakom sidan är 
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outbildade och yngre. Det är till sidans nackdel eftersom det bidrar till att våra respondenter 
inte vill ställa sina frågor där.  
 
Att utveckla UMO med Hamsterpajs fördelar skulle därför kunna bli det ultimata forumet. 
UMO skulle behöva ett diskussionsforum som ger ungdomarna möjligheten att interagera 
med varandra eftersom det just nu bara existerar en frågelåda. Diskussionsforumet bör dock 
till viss del vara kontrollerat av UMO:s personal som varnar skribenter vid opassande och 
oseriösa svar samt stänger av folk som skriver i det syftet. Fria åsikter ska alltså få komma 
fram men inte till den grad att falsk information och hån cirkulerar på trådarna. Om de som 
jobbar med detta även ser att någon fråga inte fått svar som är bra nog, några svar alls eller att 
det är en allvarligare fråga så borde de även kunna ge svar på frågorna precis som på 
Hamsterpaj. Detta skulle skapa ett seriöst och respekterat forum innehållande den viktiga 
interaktionen som samtidigt skulle vara kontrollerat.  
 
Hur ser Folkhälsoinstitutet och Ungdomsmottagningen på kommunikationen om sex och 
samlevnad till ungdomar i allmänhet och på några utvalda webbsidor i synnerhet? 

Ulldén och Makenzius tycker som sagt att det är bra att det finns möjlighet att kommunicera 
på Internet även om de påpekar att man måste vara medveten om att risken är stor att man 
faktiskt får falsk information. En positiv aspekt med att dessa två representanter anser att det 
är bra att det kommuniceras om sex på Internet är att det bäddar för en framgångsrik kontakt 
mellan ungdomarna och dem. Om viktiga instanser som dessa har en positiv inställning till 
hur ungdomarna också verkar vilja kommunicera, kan man anta att det lägger en bra grund för 
framtiden. Accepterar inte organisationer utvecklingen av tillvägagångssätten och kanalerna 
som ungdomarna kräver kommer man heller inte nå dem framgångsrikt.         
Detta förutsätter dock att de också tar till sig det i sitt eget arbetssätt vilket de till viss del gör, 
t.ex. genom Ungdomsmottagningens koll på vad som skrivs på olika Communitys.  
 
Respondenterna delar uppfattningen att det är sorgligt att det frågas så mycket på Internet om 
hur man ska tillfredställa killarna och att värderingsfrågor om självförtroende etc. borde vara 
något som prioriteras. Om dessa instanser är medvetna om vad som kommuniceras ute på de 
sociala medierna och ser denna utbredda osäkerhet hos tjejer kan man fråga sig varför det inte 
görs någon större åtgärd.  
 
Hur säger sig de utvalda tjejerna använda sociala medier när de söker information om sex 

och samlevnad? 
En övervägande del av tjejerna använder inte sociala medier för att söka information om sex. 
Dock är det många av dem som skulle göra det om de skulle söka information om de ämnen 
vi räknar upp för dem. Internet är en så pass stor del av tjejernas vardag så det kan tänkas att 
det är ett självklart verktyg för dem men det finns ändå ett motstånd emot att använda Internet 
i vissa fall, eftersom tjejerna menar att det finns risk att man kan få felaktig information där. 
Tjejerna säger att de har mer förtroende för Ungdomsmottagningen när det gäller allvarligare 
saker och att Internet är bra i lite lättsammare sammanhang.  
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Dock skulle det kunna vara den praktiska omöjligheten att göra undersökningar och tester 
samt att ge ut preventivmedel på Internet som gör att de hellre går till Ungdomsmottagningen. 
Att det kan vara så stöds av resultatet där en av tjejerna säger att: ”kolla upp sig kan man ju 

inte precis göra på Internet” och en annan tjej säger att: ”man borde kunna skriva ut 

antibiotika mot könssjukdomar via Internet”. Detta kan vara anledningen till hur tjejerna 
väljer att få sin information, det kanske alltså inte är trovärdigheten som styr valet utan mer 
det funktionella.  
 
På vilket sätt och genom vilka kanaler säger sig dessa tjejer vilja kommunicera om sex och 
samlevnad? 

Vad gäller hur tjejerna vill kommunicera om sex så är de överens om att Internet är ett bra 
ställe att få information på eftersom det går fort och är lättillgängligt. De tycker även att 
Ungdomsmottagningen är en bra kanal och att man kan kombinera Internet och 
Ungdomsmottagningen. Däremot är det ganska många som har invändningar mot 
Ungdomsmottagningens öppettider och tycker att det är svårt att komma i kontakt med dem. 
Det skulle kanske därför vara bra om Ungdomsmottagningens bokningssystem kunde 
anpassas mer till tjejernas behov och kommunikationsvägar eftersom det ändå är ungdomar 
som är bas för verksamheten. Det skulle kanske gå att boka tid på Internet eller anpassa 
telefontider mer till ungdomarna så att de inte behöver ringa under skoltid då detta är något 
som tjejerna tycker är mindre bra i dagsläget. En bokningsmöjlighet kanske skulle gå att 
upprätta på UMO eftersom det är en del av Ungdomsmottagningen och på så sätt även 
förbättra den sidan.  
 
Detta kan även vara en bra åtgärd för att behålla de tjejer som går till Ungdomsmottagningen 
idag så att de inte väljer att vända sig till Internet istället men kanske även för att nå de som 
inte kommer till Ungdomsmottagningen i dagsläget. Då det är kontakt- och 
bokningsmöjligheter som tjejerna ser som en nackdel med Ungdomsmottagningen och inte 
bemötandet eller kommunikationen från barnmorskorna, så borde det ändå vara relativt lätt 
för Ungdomsmottagningen att förbättra sig. Det handlar om funktion, vilket kan vara lättare 
att förändra än ett beteende och det tyder på att kärnan i Ungdomsmottagningens verksamhet 
fungerar och är ett alternativ för tjejerna.  
 

Ett annat sätt att kommunicera om sex på som tjejerna tycker är bra är genom 
sexualundervisningen men den får hårdare kritik än Ungdomsmottagningen. Det är inte en 
enda av tjejerna som tycker att den sexualundervisning de fick i grundskolan var bra. Att 
sexualundervisningen varit bristfällig skulle kunna vara en orsak till varför tjejerna känner att 
de måste stilla sitt informationsbehov via Internet i vissa fall, eftersom de annars kanske 
skulle ha känt att de haft den kunskap de behöver.  
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Summering 

Unga tjejer idag har ett stort behov av att kommunicera och få information om det många 
gånger tabubelagda ämnet sex. I skolan får de enligt dem själva inte alls bra information, att 
alltid gå genom Ungdomsmottagningen tar för lång tid och på Internet, som dock är 
lättillgängligt, är utbudet mäktigt och okontrollerbart. Ungdomar kräver en viss typ av 
kommunikation, vilket de i dagsläget inte får kring sex och detta kan skapa drastiska åtgärder 
som att man t.ex. tittar på fel ställen på Internet eftersom det är så lättillgängligt. Tjejerna 
behöver få bra undervisning där de samtidigt blir hänvisade till goda diskussionsmöjligheter 
och möjlighet till anonymitet på bra sidor på Internet. Det bör alltså finnas konkreta alternativ 
för dem som inte vågar eller vill prata med t.ex. en förälder, lärare eller annan vuxen om sex, 
vilket skulle kunna vara ett bra ungdomsanpassat och trovärdigt alternativ på Internet. UMO 
skulle kunna vara det alternativet men det som saknas där i dagsläget är interaktionen.  
 
Om man i sexualundervisningen kan hänvisa till sunt användande av bra sidor på Internet vid 
kommunikation om sex så kanske man kan skapa ett bra användarmönster av de sociala 
medierna för ungdomarna i just det avseendet. Ungdomsmottagningen måste även anpassa sig 
mer efter ungdomars behov och sexualundervisningen behöver nyanseras för att bygga en bra 
grund för ungdomarna så att de känner sig trygga i sin sexualitet och kommunikationen kring 
den. Allt detta tillsammans borde göra att ämnet sex blir lite lättare för unga tjejer att hantera 
samt skapa goda möjligheter till att de får den information de behöver.  
 
Denna studie har bidragit till ny kunskap om hur unga tjejer använder Internet och sociala 
medier när de söker information om sex och samlevnad vilket vi också har sett en avsaknad 
av i tidigare forskning. Det finns tidigare forskning om ungdomar och sex och ungdomar och 
Internet men inte om unga tjejer och hur de använder Internet för att söka information om sex. 
Studien kan också ha bidragit till kunskap om hur man kommunicerar med unga tjejer om 
svåra ämnen generellt, vilket vi tror att det kan finnas ett behov av.   
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8. Slutdiskussion  
Nedan följer våra egna reflektioner av resultatet.  

___________________________________________________________________________ 

 
Något som förvånade oss var tjejernas åsikter om sexualundervisningen. Att tjejerna hade så 
enhetligt negativa åsikter gentemot undervisningen var något som vi inte var beredda på. Vi 
märker därför också att undervisningen inte alls har hängt med i utvecklingen eller förändrats 
på något sätt på de ca tio år som gått sedan vi själva gick i grundskolan. Eftersom ungdomar 
idag är så pass beroende av och använder Internet så mycket hoppas vi att man kommer att 
anpassa undervisningen efter det, eller åtminstone ger ungdomarna möjlighet till att delta i 
undervisningen. Vi tycker, precis som Marlene Makenzius nämner, att självkänsla och 
värderingsfrågor är så pass grundläggande så vi hoppas också att även det kommer att 
inkluderas i undervisningen. Vi hoppas också att vuxna förstår att undervisningen finns för 
ungdomarnas skull och att de som därför lär ut detta känner sitt ansvar för att det blir bra efter 
som det handlar om en sådan viktig del i ungdomarnas liv.  
 

8.1 Förslag på vidare forskning 

Vi tycker att det skulle vara intressant att göra en liknande studie som denna fast med killar 
för att se hur deras resonemang kring information om sex och samlevnad lyder. Eftersom de 
kanske inte besöker en Ungdomsmottagning i samma utsträckning som tjejer gör skulle det 
därför vara spännande att se om de ser på information om sex och samlevnad på samma sätt 
som tjejerna i denna studie gör.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Frågemanual innehållsanalys 
 
Övergripande frågor: 
 
� Vem står bakom sidan?  

� Vad innehåller sidan?  

� Vilka kommunikationsverktyg finns?  

� Hur ofta uppdateras diskussionen?  
 
 
Tematiserade frågor: 
 

� Vilka ämnen diskuteras? 

� Hur diskuteras de? 

� Vilka diskuterar? 

� Hur diskuterar de? 
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Bilaga 2. Intervjumanual samtalsintervjuer  

 

Uppvärmnings frågor 

 

� Vill du vara anonym eller går det bra att jag anger ditt namn och ditt yrke i uppsatsen? 

� Vad heter du och vad arbetar du med på Folkhälsoinstitutet/Ungdomsmottagningen? 
 

Tematiska frågor – temat allmänt  

 

� Genom ditt arbete, hur upplever du att Internet används av unga tjejer idag för att söka 

information om sex och samlevnad? 

� Kan du ge ett exempel på något specifikt ämne som du märkt att det diskuteras om på 

Internet?  

 

Uppföljningsfrågor 

 

� Vi har tittat på några sidor på Internet där unga tjejer diskuterar sex och samlevnad.  
      Det är: Hamsterpaj.net, UMO.se, Ungdomar.se och RFSU.se.  

- Känner du till dem?  

- Vad anser du om dem? 

 

� Det som vi har märkt att unga tjejer diskuterar mycket kring på dessa sidor är: 
 
- Frågor om kondylom men också frågor om hur könssjukdomar smittar och hur man testar 

sig.  

- Och många frågar vad killar gillar och hur man ska tillfredställa dom. 

- Också verkar många tjejer ha frågor om analsex och vill veta hur man gör, för att man 

vill göra killen glad, även fast dom säger att de inte är säkra på att de själva vill.  

- Också undrar många hur p-piller fungerar, och många undrar om de är gravida.  

- Vad anser du om att det här diskuteras på Internet?  

 

� Är det något ämne som du blir förvånad över att jag inte nämnde? 
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� I läroplanen för sexualundervisningen i grundskolan står det bland annat att eleverna ska 

utveckla kunskap om sexuallivets biologi, preventivmetoder och sexuellt överförbar 

smitta.  
- Upplever du att det är det som lärs ut?  

- Om ja, på vilket sätt har du märkt det?  

- Om nej, vad fattas? 

 

� Vet du om lärare hänvisar till Internet i sin sexualundervisning?  
- Om ja, vad anser du om det?  

- Skulle du rekommendera att man gör det? 

- Varför?  

 

Direkta frågor 

 

� Det sättet som du upplever att tjejer söker information om sex och samlevnad på,  
- Vad ser du för risker med det? 

- Vad ser du för fördelar? 

 

Tolkande frågor 

 

� Är det något du vill tillägga? 
 

Ämne: Ungdomsmottagningens verksamhet   

(frågor ställda enbart till Ungdomsmottagningen) 

 

� Har ni märkt någon skillnad på hur mycket flickor som kommer in till er mot förut?  
- Vad tror du att det beror på?  

 

� Har ni märkt att flickorna som kommer in till er redan har mycket förkunskaper om sex 

och samlevnad?  
- Vart tror du att dom har fått den informationen ifrån?  

- Hur korrekt är den informationen?  
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� Vilken typ av frågor får ni mest på Ungdomsmottagningen rent allmänt?  
 

� Det är en relativt öppen diskussion på dom här sidorna vi nämnde och på vissa sidor kan 

vem som helst kan svara på frågorna och så där. Upplever du det ändå som övervägande 

positivt ändå eller negativt att man kan diskutera fritt?  
- Upplever du informationen om sex på Internet som trovärdig rent allmänt? 
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Bilaga 3. Intervjumanual fokusgrupper 
 
� Välkomna och tack för att ni vill vara med!  

� Lite korta grejer först:  

− Vi spelar ju in så prata gärna tydligt och en och en så bandspelaren hänger med. 

− Anledningen till att vi spelar in är att vi annars inte kommer komma ihåg vad ni sagt.  

− Ni kommer som sagt att vara anonyma.  

 

Öppningsfrågor 

 

� Hur känns det att ha börjat gymnasiet? Ni får väl ta lite mer ansvar nu och så mot i 

högstadiet?  

� Berätta kort vem du är och vad du gillar att göra när du inte går i skolan! 

 

Introduktionsfrågor  

 

� Vi ska alltså göra en undersökning om hur tjejer i eran ålder söker information om sex och 

sånt och kommer att göra tre sånna här fokusgrupper på Sundsvalls gymnasium. 

� Så jag tänkte börja med att fråga. Vad är det första ni tänker på när ni hör orden Internet 

och kommunikation om sex?  

 

Övergångsfrågor 

 

� Hur mycket använder ni Internet och till vad använder ni det? 

� Vad brukar ni mest besöka för sidor på Internet? (Facebook, e-post, bloggar).   

 

Huvudfrågor 

 

Att leta information om sex 

� Skulle ni kunna tänka er att använda Internet för att söka information om sex? 

� Brukar ni göra det? 

� Är de något ni absolut inte skulle söka information om på Internet som har med sex att 

göra?  

− Varför? 
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� Om vi låtsas att ni ville söka information om de saker jag kommer räkna upp nu, hur 

skulle ni göra då?   

a) Om du ville ha information om könssjukdomar?  

b) Ville ha information om preventivmedel? 

c) Trodde att du var gravid eller bara ville ha information om graviditet.   

d) Skulle ha sex första gången och undrade över det? 

e) Om du undrade över vad en kille tycker om när det gäller sex?  

 

Forumen 

� Har ni hört talas om någon av dom här Internetsidorna: ungdomar.se / umo.se / 

hamsterpaj.net / RFSU.se?   

− Är det någon som kanske varit inne på dem?  

− Vad tycker ni om dem?  

− Om nej, ni kanske har någon kompis som har varit inne på någon av sidorna? 

� Finns det någon annan sida där de kommuniceras om sex som ni känner till?  

� Vilka typer av sexfrågor / sexproblem uppfattar ni diskuteras på dom här sidorna sidor 

eller andra sidor ni varit inne på? 

 

Behov av information och trovärdighet  

� Tror ni att informationen som ni får om sex på Internet är trovärdig? 

� Vad tycker ni om informationen ni fick på sexualundervisningen i skolan?  

� Är det något som ni tycker att det saknas information om över huvud taget? (Alltså som ni 

inte kan få tag på någonstans).  

� Hur skulle ni vilja att det kommunicerades om sex? (Vem skulle ni vilja ha information 

ifrån och vad skulle ni vilja ha information om)?  

 

Avslutande frågor  

 

� Om vi tänker på Ungdomsmottagningen då... Vad har Internet för fördelar mot 

Ungdomsmottagningen tycker ni? 

� När är Ungdomsmottagningen bra att gå till? 

� På vilket sätt kompletterar Internet och Ungdomsmottagningen varandra?  

� Tror ni att det finns några risker med att söka information om sex på Internet? 
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� Nu har inte vi några fler frågor men, tanken med vår undersökning är alltså att undersöka 

om unga tjejer använder Internet för att söka information om sex och hur tjejer resonerar 

kring kommunikation om sex. Vi ska också titta lite på vad som diskuteras på olika 

Internetsidor som tar upp sex.  

� Har vi missat något, är det något vi borde ha pratat om som vi inte gjort? 

� Är det något ni vill tillägga?  

 

Tack så mycket för att ni ville delta! 


