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Abstract 

The aim of this study is to understand how counsellors working in youth clinics use 

their professional role in conversations with youths regarding questions about 

sexuality and pornography, as well as how sexuality in relation to pornography is 

constructed in the meeting between the counsellor and the youth. Our chosen 

method for gathering our empirical material was semistructured interviews held 

with counsellors working in youth clinics. The gathered material was analyzed using 

the theory about sexual scripts as well as previous studies. Based on our 

respondents’ answers from the interviews we gathered that counsellors generally 

have a lack of methods as well as a universal approach when meeting the youths. 

Furthermore, the counsellors imply that they try to avoid letting their own values 

and opinions influence the meeting with the youth. Our conclusion is that more 

research on the counsellors professional role could contribute to more support and a 

clearer approach for the counsellor to rely on.  
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1 Inledning 

Denna uppsats kommer att behandla hur kuratorer på ungdomsmottagningar 

använder sin professionella roll i samtal med ungdomar gällande frågor kring 

sexualitet och pornografi samt hur sexualitet i relation till pornografi 

konstrueras i mötet mellan ungdom och kurator. 

 

1.1 Problemformulering 

Kuratorer på ungdomsmottagningar är en viktig del i att möjliggöra en trygg 

och säker sexualitet (Fors 2005). Detta kan konkretiseras såtillvida att 

ungdomarna får den information som behövs för att minska risken för 

exempelvis sexuellt överförbara sjukdomar, undvika oönskade graviditeter, 

samt för att kunna praktisera sex som är fritt från våld och tvång. Tillfrågade 

ungdomar menar på att de föredrar att prata med en kurator på 

ungdomsmottagningen framför representanter för elevhälsan eller någon 

annan vuxen instans, och menar vidare att bli lyssnad på innebär en 

avgörande skillnad i det egna måendet (Fors 2005). Den mänskliga 

sexualiteten är strikt präglad av mångfacetterade faktorer, vilket innebär att 

sexualitet på många sätt är unikt för varje person (Williams, Christensen & 

Capous-Desyllas 2016). Detta innebär i sin tur att de frågor och eventuella 

problem som kuratorer möter kan se ut på väldigt olika sätt (Fors 2005), och 

att kuratorer i sitt arbete måste anpassa sig till ungdomarnas behov och 

önskemål.  

  

Pornografi har transformerat ungdomars sexuella landskap och är därför en 

viktig komponent för kuratorer att ta hänsyn till när de möter ungdomar som 

har frågor om sex (Donevan & Mattebo 2017). Forskning visar att ungdomar 

använder massmedia som ett avgörande ramverk för information gällande 
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sexuella relationer, både vad gäller preventivmedel och sexuell anatomi 

(Braun-Courville & Rojas 2009), men även pornografi där pornografins 

främsta syfte är att ge upphov till sexuell upphetsning för den enskilde 

(Nigård 2007), och används också för inspiration och kunskap (Häggström-

Nordin et al. 2006). Det förekommer att det pornografiska materialet präglas 

av våld och en passiverande syn på kvinnor (Braun-Courville & Rojas 2009). 

Under kategorin porr på UMO.se svarar kuratorer på ungdomars funderingar 

gällande pornografi. Frågorna gäller till exempel hur en ska förhålla sig till 

de förväntningar som skapas av pornografin, som att ens partner vill ha sex 

på samma sätt som porträtteras i pornografin. Porr talas inte sällan om som 

något som skapar förutsättningar för ett utmanande av heteronormativa 

föreställningar kring sex och skänker kunskap om olika sexualiteter (Austin 

2017), samt som en frigörande arena för den egna sexlusten (Nigård 2007), 

samtidigt visar forskning att unga som konsumerar pornografi löper risk att 

skapa orealistiska tankar kring sex (Owens et al 2012; Donevan & Mattebo 

2017).  

  

Pornografins tillgänglighet har förändrats dramatiskt i och med framväxandet 

av internetkulturen som vi känner den idag. Att pornografi har blivit så pass 

lättillgängligt gör att detta måste erkännas som ett centralt kulturellt 

fenomen, vilket även gör att försöken att förklara dess verkan och funktion 

blir allt fler (Ullén 2016). Majoriteten av forskning gällande pornografi 

fokuserar dock snarast på dess inverkan på socialt avvikande grupper, såsom 

sexbrottslingars konsumerande av pornografi. Det finns alltså inte mycket 

forskning gällande pornografins eventuella effekt på den generella 

befolkningen (Seidman 2003), eller hur det kurativa arbetet förhåller sig till 

ungdomars frågor gällande sexualitet och pornografi. 

 

Sexuella manus syftar till att beskriva hur de sexuella ramverk som 

bestämmer vad som ses som acceptabelt eller ej skapas. Tidigare forskning 
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har visat på hur pornografi som kulturellt fenomen kan ha en inverkan på 

ungdomars sexualitet (Donevan & Mattebo 2017). Samtidigt finns en 

kunskapslucka gällande den mellanmänskliga nivån av sexuella manus och 

den roll kuratorer kan spela i att omskapa eller återskapa ungdomars 

förutbestämda sexuella manus. Ungdomarna upplevs sammantaget ha ett 

övervägande förtroende för kuratorerna (Fors 2005), däremot är det omöjligt 

att frångå att de frågorna som besvaras av kuratorerna i samband med sex 

och sexualitet präglas av samhällets rådande normer och värderingar vad 

gäller sex. Mötet med kuratorn skapar en kontext där den professionella 

erhåller en viss makt att definiera centrala begrepps mening. Att en kurator 

har en ståndpunkt gällande till exempel pornografi som rör sig mellan att 

vara gravt problematiserande eller väldigt positivt kan komma att ge 

konsekvenser för ungdomen i fråga.  

 

Ett hälsofrämjande och preventivt socialt arbete som innefattar ett 

behandlande perspektiv är viktigt för att undvika utveckling av sexuell ohälsa 

hos ungdomar. Samtidigt har forskning visat att ungdomar som blivit 

tillfrågade gällande insatser föredrar de metoder som 

ungdomsmottagningarna tillhandahåller (Tikkanen, Abelsson & Forsberg 

2011). Ett professionellt förhållningssätt från kuratorns sida är även 

avgörande för att ungdomen ska kunna känna tillit och bli respekterad 

(Mattebo et al. 2014), och därmed kunna få rätt hjälp och stöd.  

  

Människobehandlande organisationer kan förstås som praktiker som präglas 

av normer och moraliska värden, vilket innebär att den professionella 

konstruerar samt tillskriver människans handlande en moralisk innebörd 

(Levin 2013). Genom att studera kuratorer och deras professionella roll som 

medproducenter i görandet av ungdomars sexuella manus kan kunskap ges 

om hur kuratorer förhåller sig till ungdomars mångfacetterade behov av råd 

och stöd vad gäller sexualitet. Likväl kan även en förståelse ges kring 
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relationen mellan ungdomars sexualitet och pornografi. Detta kommer göras 

genom en kvalitativ intervjustudie med kuratorer verksamma vid 

ungdomsmottagningar.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att förstå hur kuratorer på ungdomsmottagningar 

använder sin professionella roll i samtal med ungdomar gällande frågor om 

sexualitet och pornografi samt hur sexualitet och sexuella manus i relation 

till pornografi konstrueras i mötet mellan kurator och ungdom. Detta för att 

få en ökad kunskap gällande hur kuratorer förhåller sig till ungdomarnas 

mångfacetterade behov.  

 

1.3 Frågeställningar 

1. Hur använder kuratorer sin professionella roll i samtal med ungdomar 

gällande frågor om sexualitet och pornografi? 

2. Hur konstrueras sexualitet i relation till pornografi i mötet mellan 

kurator och ungdom? 
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2 Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas den insamlade tidigare forskningen. De tre centrala 

teman är kurativt socialt arbete, ungdomars sexualitet samt ungdomars 

konsumtion av pornografi. De vetenskapliga artiklarna och avhandlingarna 

som presenteras i detta avsnitt har sökts via databaserna OneSearch, Social 

Services Abstracts, SwePub samt psycINFO. Sökorden som användes var 

“sexuality”, “pornography”, “adolescen*”, “ungdomsmottagning”, 

“kurator*”, “sexualitet”, “pornografi” samt “ungdom*”. 

 

2.1 Det professionella mötet 

Ungdomsmottagningarna i landet har som målsättning att främja ungdomars 

sexuella och psykiska hälsa, därför är råd och stöd gällande graviditeter, 

preventivmedel och sexuellt överförbara sjukdomar de vanligaste 

frågeställningarna personalen på mottagningarna får (Fors 2005). The World 

Health Organization (WHO) definierar inte god sexuell hälsa endast som 

frånvaro av diverse sjukdomar, utan yrkar även på att det innebär en 

respektfull och positiv inställning till sexualitet och sexuella relationer, samt 

möjligheten att ingå i sexuellt umgänge som präglas av trygghet samt är fritt 

från våld, tvång och diskriminering (WHO 2006).  

 

Respondenterna i en studie menar att de överlag känner ett förtroende och en 

tillit till personalen på ungdomsmottagningen, men kan ändå känna en oro 

inför mötet med kuratorn eftersom sökorsaken ofta är väldigt känsloladdad. 

Efter mötet upplevs dock ungdomarna ha blivit tagna på allvar och lyssnade 

på (Fors 2005). Den egna sexualiteten upplevs inte sällan som intim och i 

högsta grad personlig för den unga, vilket resulterar i ett visst motstånd att 

anförtro sig åt sina föräldrar eller andra vuxna i liknande position (Gavelin 

2007).  
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Mötet mellan ungdom och kurator kan ses utifrån både en innehållsaspekt 

och en relationsaspekt. Innehållsaspekten syftar på hur ungdomen blir bemött 

i samtalet och hur dennes frågeställningar blir mottagna. Relationsaspekten 

avser hur ungdomen beskriver känslan hen får när personalen respekterar och 

lyssnar på det ungdomen söker för. Det viktiga är att skapa en relation med 

ungdomen och att bemöta hen på rätt sätt. Mötet bör präglas av ett personligt 

och professionellt förhållningssätt och att ungdomen blir förstådd (Fors 

2005). En annan studie belyser också vikten av det professionella 

förhållningssättet, samt skillnaden mellan att vara personlig och privat i 

samtal med ungdomar. Respondenterna ansåg att ett professionellt 

förhållningssätt gav ungdomarna mer tillit till kuratorn, samtidigt som 

kuratorerna ansåg att de var väl förberedda för att möta ungdomarnas olika 

typer av behov och frågor (Mattebo et al. 2014).  

 

2.2 Arbetet med ungdomars sexualitet 

År 2009 genomfördes en studie där 1 500 svenska ungdomar besvarade 

frågor gällande sina dåvarande sexuella vanor. Det forskarlaget menar att 

resultatet visar på är att det finns tre olika steg det sociala arbetet bör föras 

gällande sex och sexuell ohälsa. För det första bör det finnas ett övergripande 

arbete på ett strukturellt plan, för att undvika att unga människor befinner sig 

i situationer som präglas av social utsatthet. Detta motiveras med att social 

utsatthet som stort ofta har en betydande korrelation med risktagande, som 

inte sällan kan vara risktagande beteende på den sexuella arenan (Tikkanen, 

Abelsson & Forsberg 2011). Risktagande kan vara, men är inte begränsat till; 

alkoholkonsumtion, rökning, otryggt sexuellt beteende samt bruk av illegala 

substanser (Plant & Plant 1992). Vidare menar studiens forskarlag att arbetet 

bör ta grund i ett hälsofrämjande och primärpreventivt perspektiv för att 

bidra med styrka till ungdomens förmåga att styra och utveckla det egna 
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sexuella livet på ett sätt som möjliggör ett gott mående. Slutligen menar 

forskarlaget att det preventiva arbetet bör intensifieras för att skapa en 

kontext där de unga kan reflektera över den egna situationen, för att vidare 

kunna utveckla strategier för att minska risken att drabbas av någon form av 

sexuell ohälsa (Tikkanen, Abelsson & Forsberg 2011). 

 

Ungdomarna i samma studie som ovan har besvarat frågan på vilka insatser 

de själva värderar som önskvärda vad gäller sexuell hälsa, och det är; 

lättillgängliga mötesplatser, kondomutdelning, samt preventiv information på 

internet (Tikkanen, Abelsson & Forsberg 2011). Av en socionom som arbetar 

nära med frågor gällande sexuella relationer avkrävs det att förhållningssättet 

baseras på en djupare förståelse gällande olika sexuella värderingar och 

beteenden. Den mänskliga sexualiteten är ett multidimensionellt fenomen 

som är uppbyggt av både inre och yttre faktorer. Intersektionen väger mellan 

individuella identiteter såsom etnicitet, klass och kön (Williams, Christensen 

& Capous-Desyllas 2016). Sexuell läggning och ålder formar varje persons 

unika uppfattning och erfarenheter av sex. Andra faktorer som är associerade 

med sexualitet inkluderar biologi, psykologi, andlighet och kultur. Eftersom 

sexualitet är kopplat till dessa mångfacetterade dimensionerna av vår 

existens, är sexualitet unik och mångdimensionell för varje individ 

(Williams, Christensen & Capous-Desyllas 2016), varpå det innebär att 

socionomen har flera faktorer att förhålla sig till i mötet med ungdomen.  

 

2.3 Ungdomar och pornografi 

Matković, Cohen och Štulhofer (2018) menar att sexuellt beteende formas av 

sociala normer, grupptryck, samt mediala forum. Vidare visar studier att 

ungdomar som i större grad exponeras för sexuellt laddat material är mer 

sannolika att göra en tidig sexuell debut (Matković, Cohen & Štulhofer 

2018). Det anses i allra högsta grad naturligt att ungdomar känner en sexuell 



 

8(58) 

 

nyfikenhet, däremot menar forskare att tillgång till internet kan innebära en 

riskfaktor. Studier visar att män i större utsträckning än kvinnor anser att 

pornografiskt material är användbart som ett läromedel för egna sexuella 

relationer (Tikkanen, Abelsson & Forsberg 2011).  

  

Internet utgör en central roll i dagens ungdomars liv och detta kan å ena 

sidan vara något positivt då ungdomarna kan bli väl upplysta om 

sexualkunskap och sexuell hälsa, samt nyheter, sociala nätverk och 

underhållning. Å andra sidan kan oövervakad internetanvändning för 

ungdomar utgöra potentiella risker. Det finns en växande samling forskning 

som visar att ungdomar kämpar med tvångsmässigt internetanvändande och 

tvångsmässigt beteende relaterat till pornografi på internet (Owens et al. 

2012). Detta indikerar att det är av betydelse att personal på 

ungdomsmottagningar diskuterar sexuellt beteende och hur sexualitet 

porträtteras i pornografiskt material (Häggström-Nordin et al. 2006).  

  

Olika former av sexuellt explicit material har funnits tillgänglig sedan väldigt 

tidigt dokumenterad historia (Skau 2007), men dess tillgänglighet har ökat 

markant genom tiden (Seidman 2003). Sexuellt explicit material kan 

definieras som ocensurerat sexuellt material. Enheter med tillgång till 

internet har gjort det möjligt för människor i alla åldrar att konsumera, skapa 

och sprida sexuellt explicit material, vilket pekar mot att detta fenomen blir 

allt mer vanligt bland den yngre befolkningen globalt (Owens et al. 2012). 

Forskning visar att 98% av pojkar i högstadieåldern, samt två tredjedelar av 

flickor i motsvarande ålder har mött sexuellt explicit material tidigare 

(Matković, Cohen & Štulhofer 2018). Forskare menar att denna drastiska 

ökning av pornografins närvaro i det moderna samhället innebär ett ökat 

ansvar för det sociala arbetet (Mattebo et al. 2014). Skau (2007) menar att 

det anstår socionomer att ytterligare försöka förstå den rollen pornografin 

intar i människans liv.  
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Pornografins påverkan på konsumenten riskerar att ökas då personen i fråga 

är ung, däremot finns det inte mycket forskning gällande ungas sexuella 

beteende och utveckling (Skau 2007). Studier visar dock att individer som 

exponeras för pornografi i tidig ålder är mer troliga att konsumera pornografi 

i stor mängd senare i livet (Seidman 2003). Det budskap som presenteras 

inom pornografi ligger inte sällan i differens mot de värden som generellt 

finns inom familjekonstellationer, vilket verkar som ett förstärkande attribut i 

ungdomars sexuella osäkerhet (Owens et al. 2012). Forskning visar att det 

finns en korrelation mellan sexdebut efter 18 års ålder och att ha föräldrar 

födda utanför Europa, låg sexuell drivkraft, mindre pornografisk konsumtion, 

lägre alkohol- och tobakskonsumtion etc. (Kastbom 2015). Ullén (2016) 

menar att pornografi i en viss utsträckning verkar som lockande genom att 

dess natur ofta skrider över de etablerade sociala gränserna i samhället, vilket 

ger den gemene konsumenten en möjlighet att utforska sexuella fantasier. 

Dessa våldsinslag exempelvis involverar ibland scenarion där kvinnor stryps, 

slås, och förnedras. 

  

En studie visar att det finns en avgörande korrelation mellan långtgående 

konsumtion av pornografi och sexuell problematik (Skau 2007). Vidare visar 

forskning att exponering av pornografi kan leda till en objektifierande syn på 

kvinnor. Denna objektifierande syn reducerar kvinnor till deras sexuella 

dragningskraft och deras fysiska attribut (Owens et al. 2012).  

  

Williams, Christensen & Capous-Desyllas (2016) menar att mycket av 

sexuella problem inte endast påverkar individen i fråga, utan även familjer 

och andra relationer individen har. Sexuellt våld, människohandel och 

bristande sexualundervisning i skolan är exempel på sådant som kan påverka 

människorna runt individen.  
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2.4 Tidigare forsknings relevans för studien 

Sammanfattningsvis visar vår insamlade tidigare forskning att ett 

professionellt förhållningssätt från kuratorns sida är avgörande för att 

ungdomen ska kunna känna tillit och bli respekterad (Mattebo et al. 2014), 

och därmed kunna få rätt stöd och hjälp. Vidare menar Tikkanen, Abelsson 

och Forsberg (2011) att det preventiva arbetet bör intensifieras för att skapa 

en kontext där de unga kan få möjlighet att reflektera över sin egna situation, 

för att på så sätt utveckla strategier som kan minska risken att den unga 

drabbas av sexuell ohälsa av något slag. Av en professionell som arbetar med 

frågor om sexuella relationer, krävs det att förhållningssättet baseras på en 

djupare förståelse om olika sexuella beteende och värderingar (Williams, 

Christensen & Capous-Desyllas 2016).  

 

Ungdomar som i hög utsträckning konsumerar pornografi löper även ökad 

risk att påverkas (Owens et al. 2012), vilket i sin tur kan härledas till sexuell 

problematik (Skau 2007). Detta visar att det är av betydelse att personal på 

ungdomsmottagningar diskuterar sexuellt beteende och hur sexualitet 

porträtteras i pornografi (Häggström-Nordin et al. 2006). 

 

Då denna studie dels ämnar till att förstå hur kuratorerna använder sin 

professionella roll i mötet med ungdomar gällande frågor om sexualitet och 

pornografi, menar vi att vi utifrån den presenterade tidigare forskningen kan 

analysera och diskutera vårt insamlade empiriska material, och därmed även 

besvara studiens frågeställningar och syfte.  
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3 Teoretiskt perspektiv  

Vår valda teori är teorin om sexuella manus, och denna teori kommer 

fortsättningsvis att utgöra grunden för vidare analys och förståelse av vår 

insamlade empiri.  

 

3.1 Teorin om sexuella manus 

Gagnons och Simons tankar kring sexualitet anses vara grundande för synen 

på sex och sexualitet som något socialt konstruerat (Simon & Gagnon 1973; 

Austin 2017; Sun et al. 2014). Sexualitetens uttrycksformer anses vara skilt 

från biologiska ramverk, och ses istället som ett resultat av en komplex 

psykosocial process (Simon & Gagnon 1973). Detta förlopp fungerar som en 

inlärningsprocess (Simon & Gagnon 2003), genom vilken de sexuella 

impulserna skapas och återskapas utifrån den sociala kontexten. Sexualitet är 

utifrån detta inte att betraktas som något oföränderligt, utan något som 

tilldelas sin mening utifrån den historiska, geografiska, och sociala kontexten 

(Simon & Gagnon 1973). Vidare anses sex vara konstruerat såtillvida att 

handlingar inte på egen hand kan anses vara sexuella, utan att vilken 

situation som helst kan tillskrivas en sexuell mening utifrån hur den sociala 

arenan är skapad (Austin 2017).  

 

Även om den sexuella akten utspelar sig i en kontext som i fysisk mening är 

privat så menar Simon och Gagnon att ingen sexuellt motiverad handling kan 

anses vara fullt ut skyddad från den offentliga verkligheten. De 

omkringliggande faktorerna färgar både hur aktörerna för sig innan och 

under akten, men även vilka konsekvenser akten får för de inblandade 

aktörerna, och detta grundar sig i att samhället verkar som en ständigt 

närvarande och värderande publik. Hur och varför en har sex påverkas av de 

normer och förväntningar som en upplever (Simon och Gagnon 1973). 
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Wittig (1980) och Rich (1980) menar att en utifrån detta kan resonera vad det 

sexuella varandet skapas ifrån, och hävdar att det finns en korrelation mellan 

normativa sexuella manus och brist på jämlikhet mellan könen. Austin 

(2017) menar att denna ojämlikhet i sin tur kan ta sig uttryck i hur de 

sexuella manusen formas, där sexuellt våld och manlig dominans betraktas 

som något naturligt. 

 

Termen manus syftar till att förklara hur ramverken för vilka sociala 

beteenden som betraktas som acceptabla eller ej skapas (Simon & Gagnon 

1986). Manusen verkar som en manual där inre skeenden tillskrivs mening, 

samt där gränsdragningar för hur sexuella interaktioner tillåts se ut, och 

menar vidare att den sexuella världen är representativ såtillvida att den 

ständigt speglar de kulturella intryck som omger individen (Simon & Gagnon 

1973), till exempel media. Tanken kring medias inverkan i förhållande till 

sexuella manus vilar på att en person som i högre utsträckning agerar 

mottagare för en viss typ av medial information även kommer att 

internalisera dessa beteendemönster, vilket i sin tur ökar sannolikheten för att 

individen ska implementera dessa beteenden i det verkliga livet (Sun et al. 

2014). Exempelvis är det mer troligt att en ungdom som konsumerar 

pornografiskt material som visar mycket våld, anammar dessa beteenden i 

sitt egna sexuella manus, i viss utsträckning.  

 

Medias påverkan kan ses som en instans som visar vad som bör eller inte bör 

hända, hur personer bör eller inte bör reagera på vad som sker, samt 

resultatet av ett visst händelseförlopp kan förväntas att bli (Wright 2011). 

Pornografi som ett medialt inflytande kan utifrån teorin om sexuella manus 

påverka konsumenten såtillvida att individen i ökad utsträckning förväntar 

eller önskar av sin partner att utföra sådana akter som syns i pornografin 

(Sun et al. 2014), som till exempel verbalt eller fysiskt våld (Ullén 2016). 

Vidare tenderar användning att skapa ett förstärkande sexuellt manus som 
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resulterar i ökade tvivel kring den egna prestationsförmågan (Sun et al. 

2014).  

 

3.2 Teorins relevans för studien 

Teorin om sexuella manus menar att vår sexualitet och hur den tar sig uttryck 

ständigt formas av rådande normer samt kulturella föreställningar (Simon & 

Gagnon 1973). I enlighet med detta menar vi att pornografi som medialt 

koncept i allra högsta grad bör erkännas som ett kulturellt fenomen, och att vi 

därefter kan använda detta teoretiska ramverk för att analysera och förstå hur 

kuratorerna använder sin professionella roll i samtal och hur sexualitet i 

relation till pornografi konstrueras i mötet med ungdomen. 

 

Det sexuella manuset existerar på två nivåer; den mellanmänskliga samt den 

inre dimensionen. Den mellanmänskliga nivån skänker en struktur till de 

förväntningarna det kan anses rimligt att ha på motparten i en sexuell 

kontext, medan den inre dimensionen snarast verkar som styrande för hur 

den egna motivationen till sex ser ut (Simon & Gagnon 1973). Den inre 

dimensionen kommer inte till uttryck inom vår studie då den informationen 

vi får om ungdomars sexuella verklighet inte studeras ur ungdomens faktiska 

perspektiv. Det material är endast kuratorernas tolkning av ungdomarnas 

utsagor, varav vi i vår tur tolkar kuratorernas berättelser.  

 

I den mellanmänskliga dimensionen skapas ett kontrakt gällande det sexuella 

händelseförloppet (Simon & Gagnon 1973), varav vi menar att det i mötet 

mellan kurator och ungdom uppstår ett samspel där förutbestämda sexuella 

manus antingen kan bekräftas eller dementeras. Som vi tidigare lyft så 

uttrycker ungdomar i stor utsträckning ett förtroende för kuratorerna, 

däremot finns det inga direkta riktlinjer för hur samtal bör ske, och hur 

kuratorerna på ett framgångsrikt sätt bör förhålla sig till ungdomarnas frågor 
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om sex. Enligt forskning gällande socialt arbete som en normativ praktik så 

innebär den generella bristen på förhållningssätt att den professionellas 

arbete kan komma att påverkas av moraliska överväganden. Dessa moraliska 

såväl som normativa överväganden måste beaktas varje gång den 

professionella möter en individ (Levin 2013). Detta menar vi skapar en 

kontext där det i vissa fall kan innebära svårigheter att förhålla sig till de 

egna värderingar och deras plats i samtalet. Utifrån detta menar vi att det 

kurativa arbetet till viss del kan betraktas som en instans som i mötet med 

ungdomen formar ytterligare förväntningar för vad som är acceptabelt och 

vad som inte är det, vilket innebär att teorin om sexuella manus kan ge oss 

möjlighet att analysera detta på ett fördelaktigt sätt. 
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4 Metod  

I detta kapitel ämnar vi redogöra för vilka val vi gjort i form av 

vetenskapsteoretisk ansats, metod för datainsamling, urval, tillvägagångssätt, 

val av analysmetod, trovärdighet och tillförlitlighet, arbetsfördelning samt 

vilka forskningsetiska överväganden som gjorts. 

 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Vi har i denna uppsats valt att använda den vetenskapsteoretiska ansatsen 

socialkonstruktivism. Detta vetenskapsteoretiska ramverk kommer att 

genomsyra samtligt innehåll i studien. Nedan följer en kortare redogörelse 

för perspektivets huvudsakliga innehåll samt dess relevans för vårt arbete. 

 

4.1.1 Socialkonstruktivism 

Utgångspunkten inom socialkonstruktivismen innebär att verkligheten som 

vi känner den är ett resultat av sociala överenskommelser och är under 

ständig förändring. Verkligheten anses vara beroende av det perspektiv vi ser 

på den ifrån, och ingenting bör därför betraktas som naturligt eller självklart 

(Wenneberg 2001).  

  

Socialkonstruktivismen hävdar att den språkliga interaktionen är 

medskapande i hur kunskap görs, och i denna konstruktion bildar vi vår 

självförståelse såväl som vår verklighetsuppfattning (Thomassen 2007). 

Detta innebär att verkligheten existerar i förhållande till de normativa 

tendenser som präglar samhället (Jönson 2010). Dessa normer kan i sin tur 

resultera i långtgående negativa konsekvenser för de individer som inte 

överensstämmer med förväntningarna (Wenneberg 2001).  
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Vilka normer och värderingar som är socialt etablerade är inte fastslaget över 

tid utan skapas och återskapas ständigt genom interaktionen människor 

emellan. Denna interaktion fastlås av kommunikativa mönster (Wenneberg 

2001), vilket vi till exempel kan se i hur diskursen såg ut kring tillfälliga 

sexuella förbindelser historiskt kontra i nutid. Fenomen som över tid 

uppfattats som något avvikande och skamligt kan genom föränderliga sociala 

konstruktioner övergå till att anses som något naturligt och vanligt 

återkommande; fenomenen existerar alltså inte på egen hand utan skapas 

genom diskursiva praktiker (Thomassen 2007).  

 

4.1.2 Socialkonstruktivismens relevans för studien 

Studien syftar till att förstå hur kuratorer på ungdomsmottagningar använder 

sin professionella roll i samtal med ungdomar gällande frågor om sexualitet 

och pornografi samt hur sexualitet i relation till pornografi konstrueras i 

mötet mellan kurator och ungdom. 

 

 Kring ungdomars sexuella hälsa finns det en diskurs kring vilka 

förväntningar en måste förhålla sig till, samt huruvida det finns saker som är 

rätt eller fel när det kommer till sexuellt umgänge. Förväntningar som 

baseras på normer kan per definition kopplas till socialkonstruktivismens 

tankar om att vi i interaktion med varandra skapar samt upprätthåller normer 

(Thomassen 2007). Vi vill delvis förstå hur sexualitet i relation till pornografi 

konstrueras i mötet mellan kurator och ungdom, och då 

socialkonstruktivismen är så starkt präglad av sociala konstruktioner styrker 

detta ytterligare relevansen för vår studie. Vi undersöker även hur 

kuratorerna i sin professionella roll kan bidra till att verka för sociala 

konstruktioner, och genom detta bidra till de gällande sociala 

konstruktionerna.  Vidare menar vi att socialkonstruktivismens tankar 

gällande språkets betydelse går att applicera på vårt val av insamlingsmetod, 
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då vi kommer att få vår empiri genom att ingå i språklig interaktion med 

intervjupersonerna.  

 

4.2 Insamlingsmetod  

Kvalitativ forskningsmetod baseras vanligen på empiri med låg struktur, som 

till exempel intervjuer, observationsstudier, eller enkäter med öppna svar. 

Kvalitativ forskning präglas vidare av fem utmärkande drag. Metoden ämnar 

att undersöka den mening som kan tillskriva människors liv under reella 

förhållanden, att återge de åsikter och synsätt som deltagarna i studien i fråga 

ger uttryck för, täcka in de sammanhang och omständigheter som 

människorna lever i, skapa insikt gällande existerande eller framväxande 

begrepp som är av relevans för det sociala beteendet, samt att använda flertal 

källor snarare än en enda typ att belägg (Yin 2013). Att använda kvalitativ 

metod erbjuder en möjlighet att närmare se hur intervjupersonerna själva 

upplever och värderar sitt varande, och begränsas således inte av den 

förförståelse forskaren i fråga bär med sig (Yin 2013).  

  

Vår metod för datainsamling är intervjuer med praktiserande kuratorer på 

ungdomsmottagningar. Med hjälp av intervjuer med kuratorer har vi 

möjligheten att ställa de frågor som vi behöver svar på för att studera det vi 

har redogjort för i inledningen. Yin (2013) menar att användandet av 

intervjuer som metod gör det möjligt för forskaren att få ta del av 

individuella erfarenheter, förhållningssätt och föreställningar. Kvalitativa 

intervjuer syftar till att förstå intervjupersonerna på deras villkor samt att 

förstå hur de skapar mening med sina kognitiva processer och erfarenheter. 

Användandet av kvalitativa intervjuer medför ett försök av forskaren att 

förstå respondentens värld och innebörden av hens meningar och ord. Detta 

kan innebära vissa ansträngningar och ett ständigt upprätthållande av mental 

energi från forskarens sida, speciellt om en genomför flera intervjuer under 
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en dag. Kvalitativa intervjuer tenderar också att vara tidsmässigt längre än 

strukturerade sådana (Yin 2013).  

  

Observationer hade kunnat vara en alternativ datainsamlingsmetod för denna 

uppsats. Vi hade i det fallet kunnat ta del av ett samtal en kurator och 

ungdom emellan, men då hade vi endast observerat samspelet mellan 

parterna, samt vilka samtalsämnen som aktualiseras gällande sexualitet och 

pornografi och hur kuratorn arbetar med denna ungdom specifikt. Det vi vill 

studera är hur kuratorerna använder sin professionella roll generellt i samtal 

med de unga gällande dessa frågor och därför behöver vi data från flera olika 

kuratorer som arbetar med flera olika ungdomar. Detta gör observationer 

som datainsamlingsmetod problematiskt i vårt fall, då datan begränsas 

såtillvida att egenuppgifter och självinsikter från observationens objekt 

uteblir (Yin 2013).  

  

Intervjumetoden vi har använt oss av är semistrukturerade intervjuer, vilket 

innebär att frågorna till viss del är förutbestämda men där det finns utrymme 

för följdfrågor utifrån det kuratorerna svarar. De frågor vi ämnar ställa under 

intervjuerna finns bifogade i intervjuguiden (bilaga 2). Denna utformades 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Fördelen med en semistrukturerad 

intervjumetod är att intervjun blir mer likt ett samtal där det finns utrymme 

för dubbelriktad interaktion och där kontexten för de olika intervjuerna blir 

varierande beroende på vilken riktning kuratorernas svar väljer att ta. Ett 

annat kännetecken för denna typen av intervjuer är att de viktiga frågorna i 

intervjun är öppna och inte slutna (Yin 2013). Vi valde att inte använda 

strukturerade intervjuer som intervjumetod då vi upplevde att det hade 

begränsat oss som intervjuare att endast kunna ställa de frågor som vi i 

förhand skulle haft som manus, och inte haft möjligheten att ställa intressanta 

följdfrågor. Vi tror även det hade begränsat kuratorerna såtillvida att de inte 
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skulle kunna formulera sig hur de vill då strukturerade intervjufrågor 

tenderar att vara slutna.  

 

4.2.1 Metodkritik 

Det föreligger vissa svårigheter med att använda sig av kvalitativa intervjuer 

för att samla empiri. Kritiska röster menar att slutna frågor möjliggör för ett 

tillförlitligt resultat vad gäller korrekt data samt definitiv analys (Yin 2013). 

Då en kvalitativ intervju i många aspekter tar samma form som ett samtal 

finns det en risk att det skapas ett samförstånd mellan intervjupersonen och 

intervjuaren, där vad som menas är underförstått även om det inte 

uttryckligen har sagts (Yin 2013). Då vi som blivande socionomer kommer 

att intervjua yrkesverksamma socionomer menar vi att det föreligger en viss 

risk att den yrkesmässiga gemenskapen kan resultera i en sådan situation som 

bygger på antaganden. För att motverka detta har vi under intervjuerna 

uppmanat respondenterna att utveckla deras svar och resonemang och även 

ställt följdfrågor, även om vi haft kunskap om ämnet sedan tidigare.  

  

Att vara medveten om de metodologiska utmaningar som föreligger anser vi 

vara av vikt för att undvika att dessa införlivas. För att uppnå ett så tydligt 

slutresultat som möjligt är det en fördel att be om förtydligande alternativt 

utvecklande av intervjupersonens svar, även om det krävs att sätta upp 

riktlinjer för samtalet utan att verka som alltför styrande (Yin 2013).  

Då kvalitativ metod baseras på utsagor av människor vars tankar 

oundvikligen kommer att spegla personens egna synsätt är det inte möjligt att 

dra allmängiltiga slutsatser utifrån den empirin vi samlar in.  
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4.3 Urvalsmetod 

Vår empiri baseras på sju intervjuer med sju kuratorer från olika delar av 

landet med olika mycket erfarenhet av att samtala med ungdomar. I resultatet 

har vi valt att anonymisera respondenterna genom att inga namn på varken 

enskilda kuratorer eller mottagningar nämns.  

 

Valet att intervjua kuratorer och inte ungdomar var naturligt då en av 

frågeställningarna denna studie syftar till att svara på är att förstå hur 

kuratorer på ungdomsmottagningar använder sin professionella roll i samtal 

med ungdomar gällande frågor om sexualitet och pornografi. Hade 

respondenterna istället varit ungdomar, hade resultatet möjligen blivit 

missvisande då det hade varit ungdomarnas tolkningar och berättelser om hur 

kuratorers professionella roll används och tar sig uttryck i deras samtal.  

 

Denna uppsats ämnar delvis till att förstå hur kuratorer på 

ungdomsmottagningar använder sin professionella roll i samtal med 

ungdomar gällande frågor om sexualitet och pornografi, och därför blir 

urvalet av kuratorer att intervjua begränsat till endast de som arbetar på 

ungdomsmottagningar. Inom kvalitativ forskningsmetod är det normalt sett 

att föredra att använda sig av ett medvetet urval, vilket innebär att en vänder 

sig till intervjupersoner som kan anses ha information som är mest lämpad 

för studiens ämne (Yin 2013). Vi har till viss del använt oss av ett medvetet 

urval såtillvida att vi söker en specifik yrkesgrupp.  

 

Vi började med att skicka ut e-postmeddelande om förfrågning av deltagande 

i studien till kuratorer samt till de kommuner och regioner som ansvarar för 

ungdomsmottagningarna som ligger geografiskt nära oss. Därför använde vi 

oss av ett bekvämlighetsurval för att identifiera intervjupersonerna. 

Bekvämlighetsurval innebär att en väljer intervjupersonerna utefter deras 

tillgänglighet (Yin 2013). Till följd av att vi inte fick lika många 
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respondenter som förväntades för tillräcklig datainsamling, skickade vi ut e-

postmeddelande med förfrågning om deltagande till olika mottagningar, 

kommuner och regioner i hela landet. Vi kontaktade också bekanta 

yrkesverksamma kuratorer och psykologer vilket enligt Yin (2013) också ses 

som ett bekvämlighetsurval då datainsamlingsenheterna är lättillgängliga. 

 

Bifogat i det e-postmeddelandet fanns ett informationsbrev (bilaga 1) med 

information om studien samt vad syftet med studien är. Vi informerade även 

om att deras medverkan är frivillig och att materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt. Vi efterfrågade även kuratorer som hade erfarenhet av att 

samtala med ungdomar om sexualitet och/eller pornografi. Urvalsprocessen 

baserades därför på ett professionellt kriterium där det väsentliga var att 

kuratorerna var yrkesverksamma på ungdomsmottagningar och hade 

erfarenhet av att samtala med ungdomar om sexualitet och/eller pornografi. 

Andra kriterier som kön, ålder och geografisk plats var inte av betydelse för 

studiens syfte, bl.a. då vissa av kuratorerna intervjuades via Skype. 

 

4.3.1 Presentation av studiens respondenter  

I denna studie har respondenterna fått tilltalsnamn ip (intervjuperson) 1-7 för 

att upprätthålla deras anonymitet. Samtliga respondenter är anställda som 

kuratorer på olika ungdomsmottagningar i landet och alla förutom en 

respondent har gått socionomprogrammet. Den respondenten som inte gått 

socionomprogrammet har istället gått en utbildning som heter social omsorg 

och som motsvarar socionomprogrammet. En annan respondent har en 

specialistkompetens. Vilka dessa respondenter är kommer inte att röjas då 

det blir svårt att bibehålla anonymiteten.  

 

IP1 är en man som arbetat som kurator på en ungdomsmottagning (umo) i 

södra Sverige i ca ett och ett halvt år. Intervjun ägde rum på hans 
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mottagning. IP2 är en kvinna som varit yrkesverksam som kurator på umo i 

södra Sverige i sex år. Intervjun med henne hölls på hennes mottagning. IP3 

är en kvinna som arbetat som kurator i ca ett och ett halvt år på umo i södra 

Sverige. Hennes intervju ägde rum på mottagningen. IP4 är en kvinna som 

arbetat som kurator på umo i mellersta Sverige i fyra år. Intervjun med henne 

var via Skype, dock utan någon kamera. IP5 är en man som varit 

yrkesverksam som kurator på umo i mellersta Sverige i fem år. Denna 

intervju ägde rum via Skype. IP6 är en man som arbetat som kurator på umo 

i västra Sverige i sju år. Hans intervju var via telefon. IP7 är en kvinna som 

arbetat som kurator på umo i östra delen av landet i 19 år. Denna intervju 

ägde rum på kuratorns mottagning.  

 

4.4 Tillvägagångssätt 

Intervjuerna med kuratorerna genomfördes på olika sätt då vissa 

respondenter befann sig geografiskt nära Växjö och därmed passade det att 

utföra de intervjuerna på den enskilda kuratorns samtalsrum/kontor. Andra 

kuratorer hade inte sin arbetsplats geografiskt nära och därför utfördes de 

intervjuerna via Skype och en via telefon. Dessa typer av intervjuer där 

forskaren och respondent inte träffas kan problematiseras genom att vissa 

delar av den icke-verbala kommunikationen går förlorad, exempelvis 

kroppsspråk, när forskaren endast kan prata med respondenten och inte se 

hen. Däremot är det socialkonstruktivismen som genomsyrar hela denna 

studie, och enligt Thomassen (2007) är den språkliga interaktionen 

människor emellan är en viktig medskapande faktor i hur kunskap skapas. Vi 

menar därför att det är just språket som fenomen som är intressant i vår 

studie. Vi är däremot medvetna om att det inte endast är det verbala språket 

som omfattas av den språkliga interaktionen, och därför har vi i så stort 

utsträckning som möjligt försökt använda kamera i de intervjuer som inte 

skett på plats. 



 

23(58) 

 

 

Under intervjuerna växlade vi mellan att ställa de frågor som fanns i vår 

intervjuguide och att ställa följdfrågor och andra intressanta frågor som 

uppstod under intervjuns gång. Vi började intervjuerna med att ställa några 

inledande frågor om vad kuratorn arbetar med. Detta för att inleda samtalet 

på ett mer naturligt sätt, för att sedan fortsätta med de frågor som djupare går 

in på kuratorns förhållningssätt och dylikt. Utifrån svaren på dessa frågor 

skapades olika kontexter för intervjuerna som också påverkade vilka frågor 

vi ställde under intervjuernas gång. De svar vi fick varierande mellan att vara 

korta och långa. I de fall kuratorn hade ett långt svar kunde svaret i vissa fall 

utvecklas bortom den fråga som ställts av oss från början. När detta 

inträffade försökte vi omformulera frågan och ställa den igen, för att på så 

sätt kunna få ett svar på frågan. Intervjuerna spelades in på våra 

mobiltelefoner. Efter intervjuerna transkriberades materialet och 

analyserades genom att kodas in i olika teman och kategorier.  

 

4.5 Analysmetod 

Vid forskning finns det olika tillvägagångssätt för att vidare få förståelse för 

ens material och för förhållandet mellan teori och empiri. Det finns i regel tre 

olika ansatser som en kan tillämpa. Dessa är; en induktiv ansats, en deduktiv 

ansats samt en abduktiv ansats (Yin 2013;Kvale & Brinkmann 2014). När en 

använder sig av ett induktivt tillvägagångssätt låter forskaren sin empiri leda 

till en eller flera begrepp. Vid användandet av en deduktiv ansats däremot 

tenderar begreppen att leda till en avgränsning av vilken relevant data som 

behöver insamlas (Yin 2013). Den abduktiva ansatsen är en sorts 

kombination mellan det induktiva och det deduktiva förhållningssättet. När 

en tillämpar ett abduktivt förhållningssätt analyserar forskaren sin empiri och 

de teoretiska begreppen parallellt (Kvale & Brinkmann 2014). Vi har valt att 

använda oss av den abduktiva ansatsen då den öppnar upp för en djupare 
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förståelse av materialet då vi som forskare får möjlighet att växla fram och 

tillbaka mellan teori och resultat.  

 

Vi har valt att använda oss av tematisk analysmetod vilket syftar till att 

strukturera materialet samt lyfta fram mönster och samband. Materialet 

sorteras utifrån kategorier och begrepp. Dessa kan bli tydliga vid 

datainsamlingen eller vid upprepade genomgångar av materialet. De kan 

också grundas på de frågeställningar, teoretiska begrepp och det syfte studien 

har (Jönson 2010). Meningen med kodning är att kunna analysera svaren och 

för att se intressanta samband. Kodningsarbetet sker ofta både innan och 

under datainsamlingen i praktiken. Detta beror dock på hur många av 

intervjufrågorna som är förutbestämda, dvs. hur strukturerade intervjuerna är. 

Ju öppnare forskaren har varit gentemot materialet under datainsamlingen, 

desto mer av arbetet med kodningen görs efter att materialet har bearbetats 

(Jönson 2010). Då vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer har vi på 

förhand haft kännedom om vissa teman som kommer aktualiseras i vår data. 

Däremot förekommer andra teman och kategorier som vi inte har kunnat 

förutse och som bidragit med intressanta samband. Vid semistrukturerade 

intervjuer läser forskaren igenom materialet, dvs. den transkriberade texten, 

flera gånger för att sedan hitta olika koder och begrepp som texten kan delas 

in i. Detta kan vara olika teman och nyckelbegrepp som har aktualiserats 

under intervjun och som karaktäriserar olika delar av den. Sedan granskas de 

olika teman och kategorierna i förhållande till intervjun som helhet. Därmed 

kan forskaren uppmärksamma samband mellan de olika kategorierna (Jönson 

2010).  

 

De kategorier som synliggjordes under kodningsarbetet var bl.a. 

“kuratorernas egna värderingar”, “skam och skuld”, “utmaningar” och 

“pornografins plats i samtalet”. Då våra intervjufrågor lyfte dessa nämnda 

kategorier var vi medvetna om att de sannolikt skulle aktualiseras i empirin. 
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Andra kategorier som vi inte förutsåg skulle bli synliga var “ungdomarnas 

ålder” och “privat eller personlig”. Dessa kategorier bidrog till intressanta 

samband trots att kategorierna inte nödvändigtvis aktualiseras i studiens 

resultat och analys.  

 

När transkriberingen var slutförd hade vi 113 sidor transkriberat material, 

vilket kan anses omfattande och tyder på innehållsrika intervjuer. 

 

4.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Trovärdighet och tillförlitlighet kan ses som olika typer av mått på kvaliteten 

och den vida potentialen av forskning. Dessa åstadkoms enligt vissa 

metodologiska och disciplinära konventioner och principer (Mason 1996:21 

se Bryman 2016). Jönson (2010) menar att trovärdighet handlar om att mäta 

det en ämnar att mäta. En giltig studie ska ha samlat in och tolkat empirin på 

ett sådant sätt så att de slutsatser som dras återspeglar och framställer det 

som man haft för avsikt att studera. En studie blir därför oduglig om den 

kommer fram till falska slutsatser (Yin 2013). För att vi i vår studie ska 

kunna dra slutsatser som är kopplade till både syftet samt frågeställningarna 

studien har är det viktigt att exempelvis de frågor vi ställer till våra 

respondenter är relevanta samt att de kan mynna ut i svar som är kopplade till 

det vi vill undersöka. Det är också viktigt att våra respondenter faller under 

rätt yrkesfält för vår studie samt att de har relevant erfarenhet för syftet. 

Under arbetets gång med studien har en dialog förts mellan oss författare och 

vår handledare för att säkerställa att vi följer de riktlinjer som gäller vid 

Linnéuniversitetet avseende kandidatuppsatser.  

 

Tillförlitlighet handlar om till vilken grad en studie kan bli återskapad och få 

samma resultat. Detta kriterium är svårt att uppfylla inom kvalitativ 

forskning då det är nästintill omöjligt att bevara en social omgivning och 
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omständigheterna av en studie för att i sin tur kunna återskapa den (Bryman 

2016). Då vi använt oss av intervjuer som metod är det många olika element 

som kan spela in i det resultat studien fått. Exempelvis vad kuratorn har för 

erfarenheter, vilken del av landet hen arbetar i, vad hen har för värderingar 

osv. Då ingen människa har precis samma erfarenheter och arbetssätt som 

den andra är det problematiskt att anse att denna studie hade fått precis 

samma resultat om en återskapade den. Värderingar och arbetssätt ändras 

också över tid och därför skulle en replikering av studien högst osannolikt 

utmynna i samma resultat. Om en utgår från att ungdomsmottagningarna i 

landet arbetar på olika sätt med ungdomars sexuella hälsa, kan en också utgå 

från att vi har tagit de åtgärder som krävs inom ramen för en 

kandidatuppsats, för att säkerställa att resultatet blir så tillförlitligt som 

möjligt. Detta då vi tagit kontakt med och intervjuat kuratorer i hela landet 

och inte endast i Kronobergs län eller södra delen av landet.  

 

Det som sänker tillförlitligheten i vår studie är det faktum att vi endast 

intervjuat sju stycken kuratorer. Detta kan inte ses som representativt då det 

resultat studien har endast är de intervjuade kuratorernas erfarenheter och 

arbetssätt och det finns inget som stödjer att alla kuratorer arbetar på detta 

sätt. Vid en intervjustudie måste en också ha i åtanke att respondenten inte 

äger den objektiva sanningen som automatiskt gör att en antingen styrker 

eller förkastar teorin om ett problem (Jönson 2010). Det som däremot ökar 

studiens tillförlitligheten är det faktum att vi i analysen av vårt insamlade 

material till viss del kommer att utgå från den tidigare forskning som gjort på 

området. Då nästan all vår valda tidigare forskning är refereegranskad ökar 

detta tillförlitligheten såtillvida att analysen stöttas upp av avhandlingar och 

artiklar som har granskats av experter inom ämnet.  
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4.7 Arbetsfördelning 

Vi har under arbetets gång tillsammans hjälpts åt att söka efter relevant 

litteratur och tidigare forskning för studien. Arbetets olika delar har 

formulerats tillsammans, såtillvida att en dialog om avsnitten har förts så att 

båda författarna varit nöjda och kunnat stå bakom det som skrivits. Under tre 

av sju intervjuer var endast Isabella närvarande, detta på grund av sjukdom. 

Under de resterande intervjuerna har båda författarna varit aktiva och ställt 

frågor till respondenterna. Ingen uppdelning av intervjufrågorna skedde i 

förhand, utan frågor ställdes spontant under intervjuns gång. Efter 

intervjuerna delades ljudfilerna upp för att transkriberas individuellt. Efter 

transkribering hjälptes båda författare åt att koda materialet i olika teman och 

kategorier. 

 

Medan vi har skrivit vissa avsnitt av texten tillsammans har vi med andra 

delar av texten fördelat arbetet mellan oss för att möjliggöra en ökad 

effektivitet. Medan Ariel har arbetat med teoriavsnittet så har Isabella har 

gjort det övervägande arbetet med majoriteten av delarna i metodkapitlet; 

presentation av studiens respondenter, tillvägagångssätt, analysmetod, 

trovärdighet och tillförlitlighet, samt forskningsetiska överväganden. Ariel 

har skrivit kapitlet resultat och analys, däremot har vi med samtliga delar 

övervägt gemensamt vad i texten som kan förbättras. Vi har gett varandra 

kommentarer och förslag på justeringar och tillägg för att utveckla texten.  

 

I slutskedet av arbetet med studien lästes hela texten igenom flera gånger av 

båda författarna för att kunna upptäcka eventuella fel och lämna 

kommentarer för förbättring av texten, för att slutligen kunna skapa en 

enhetlig och förbättrad studie. 
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4.8 Forskningsetiska överväganden 

Att arbeta utifrån en god forskningsetik innebär att en tvingas väga olika 

intressen mot varandra. Den kunskapslucka som finns bör ställas i relation 

till de olika etiska risker som finns för den målgruppen som undersöks. Att 

ställa nya frågor innebär per definition att nya etiska överväganden 

aktualiseras (Vetenskapsrådet 2019). För att kunna erbjuda deltagarna i 

denna studie ett skydd mot oberättigad insyn i deras livsförhållanden har vi 

utgått från Vetenskapsrådet och de forskningsetiska principer de har 

upprättat. Vetenskapsrådet (2002) har formulerat forskningsetiska principer 

som gäller för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning för att förhindra 

att individer det bedrivs forskning på inte ska utsättas för fysisk eller psykisk 

skada. Dessa etiska principer har som syfte att ge normer för förhållandet 

mellan forskare och deltagare som blir intervjuade eller bidrar till 

forskningen genom att lämna uppgifter. 

 

Vetenskapsrådet har konkretiserat individskyddskravet till fyra huvudkrav 

för forskningen. Dessa fyra krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

forskaren har en skyldighet att informera deltagaren om vad de har för 

uppgift i arbetet samt vad de har för villkor för deras deltagande 

(Vetenskapsrådet 2002). Vi informerade deltagarna om vad syftet med denna 

studie är samt att deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta sin 

medverkan om så önskas.  

  

Samtyckeskravet innebär att forskaren behöver deltagarens samtycke för att 

kunna hämta uppgifter från denne (Vetenskapsrådet 2002). Vi var i det e-

postmeddelande vi skickade ut till kuratorerna så neutrala som möjligt, 

såtillvida att det tydligt framgick att de själva bestämmer om, hur länge och 
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på vilka villkor de väljer att delta. Konfidentialitetskravet handlar om att 

forskaren ska ge största möjliga konfidentialitet till de uppgifter de 

deltagande personerna i studien lämnar. Uppgifterna ska förvaras på ett 

sådant sätt så att deltagarna inte kan identifieras (Vetenskapsrådet 2002). Vi 

har gjort vårt yttersta för att anonymisera materialet såtillvida att några namn 

inte nämns, men vi kan inte garantera att materialet kommer att vara fullt 

anonymt då det finns ett begränsat antal kuratorer som arbetar på 

ungdomsmottagningar. Därför kan det finnas fall där materialet möjligtvis 

kan härledas till en specifik deltagare. Trots detta kan vi garantera att vi har 

behandlat uppgifterna med största möjliga konfidentialitet. Nyttjandekravet 

innebär att de uppgifter som samlats in endast får användas i 

forskningsändamål. Det är också viktigt att informera deltagarna om att 

uppgifterna inte kommer användas i något annat syfte (Vetenskapsrådet 

2002).  

 

Som tidigare nämnt är sexualitet något högst individuellt och personligt som 

påverkas av olika yttre och inre faktorer som exempelvis kön, etnicitet och 

klass. Därför är det viktigt att vi som forskare inte har låtit vårt material 

färgas av de värderingar vi har om sexualitet, utan istället förhållit oss så 

neutrala som möjligt i intervjuerna. Detta genom att låta kuratorn fritt få 

utrymme att uttrycka sig och inte låta våra värderingar väga in i samtalet.  
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel ämnar vi redogöra för det empiriska material som samlats in. I 

detta kapitel utgår vi från studiens frågeställningar, som sedan delas in i de 

olika teman som blivit synliga under analysarbetet. Empirin kommer att 

analyseras utifrån vår valda teori om sexuella manus samt tidigare forskning.  

 

5.1 Hur förhåller sig kuratorerna till sin professionella roll i 

samtal med ungdomar? 

I följande del kommer vi att presentera empiriskt material för att kunna 

resonera kring hur kuratorerna i sin yrkesroll förhåller sig till den 

professionella rollen, och hur de utifrån sina diverse förhållningssätt kan 

betraktas som en medskapande faktor för begreppet sexuella manus.  

 

5.1.1 ”Det är den unge som äger sanningen” 

Ungdomsmottagningen strävar efter att vara en plats där ungdomens behov 

och önskemål står i fokus (Fors 2005). Kuratorerna på 

ungdomsmottagningen har konceptuellt ett inriktat fokus på relationer och 

hur olika relationsformer kan skapa situationer som ungdomen är i behov av 

stöd för att hantera, men har alltjämt inställningen att de främst existerar på 

ungdomens uppdrag, och erbjuder stöd och hjälp i enlighet med detta (UMO 

u.å). IP2 ger exempel på detta genom att säga: 

 

Jag anpassar mig till den som kommer, och jag tänker 

inte att jag står över dem, varken som människa eller 

mina värderingar eller tankar om vad som är rätt eller fel, 

att jag försöker ha det så i alla samtal. Den som kommer 

vet ju mest om den personens liv, och vi har så olika 

förutsättningar. 

   (IP2) 
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I enlighet med det IP2 uttrycker i ovanstående citat gällande att finnas för 

ungdomarnas skull skapas också en kontext där den professionella tar ett kliv 

tillbaka och ger ungdomen utrymme att definiera sin situation, vilket tas upp 

av intervjuperson 1, 2, 4, 5, och 7, och exemplifieras här av intervjuperson 2:  

 

[...] Men det är ju för att jag aldrig tänker att jag äger 

sanningen också. Jag behöver inte bevisa någonting, det är 

inte upp till mig. Utan det är den unge som äger sanningen. 

    (IP2) 

 

För att vidare sträva efter att värna om ungdomens kompetens och 

självbestämmande menar flera av de respondenter vi haft kontakt med att de i 

största möjliga utsträckning undviker att ge råd, att ge svar gällande vad som 

är rätt eller fel, eller att moralisera kring det sexuella beteendet. En av 

respondenterna menar att detta i viss mån undviks genom att helt avstå från 

att ge råd:  

 

Jag brukar skämtsamt säga att det brukar ju stå såhär att 

man kan vända sig till kuratorn för råd och stöd, vilket jag 

tycker är helt fel, för jag lämnar inte några råd, 

överhuvudtaget. Det brukar jag vara rätt tydlig med; att du 

får inga råd ifall du går till mig. Därför att mina råd kanske 

inte alls funkar i ditt liv. Så jag försöker ha 

grundinställningen att personen jag träffar är expert på sitt 

eget liv, inte jag. 

    (IP5) 

 

Inställningen till ungdomen som ansvarig för den egna sanningen är enligt 

kuratorerna ett professionellt förhållningssätt, och motviljan mot att ge råd 

kan anses vara ett sätt att praktisera detta förhållningssätt. I förhållande till 

teorin om sexuella manus ses skapandet av sexualitet som en 

inlärningsprocess (Simon & Gagnon 1973). Hur vi förhåller oss till varandra 

är vedertaget, och det krävs att alla aktörer följer de förutbestämda reglerna 

för att kaos inte ska bryta ut (Austin 2017). De manus som är etablerade 
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bygger på de kontextuella normer som är rådande (Simon & Gagnon 2003), 

och att som professionell inta ställningstagandet att dessa normer inte är 

avgörande för rätt eller fel eller nödvändigtvis innebär det bästa för var 

individ, kan upplevas som ett visst avståndstagande från sexuella manus. Vi 

menar att kuratorn kan förstås som en bit i inlärningsprocessen, och att ställa 

sig värdeneutral innebär ett förhållningssätt till rådande normer som varken 

är bekräftande eller dementerande.  I förhållanden om teori om sexuella 

manus skapas de sexuella manusen i de mellanmänskliga interaktionerna 

(Simon & Gagnon 1973), vilket innebär att en ungdoms sexuella beteenden 

eller tankar ges utrymme att konstrueras i det professionella samtalet. En 

ungdom kan ha ett beteende eller tankesätt som präglas av ett sexuellt manus, 

och istället för att bidra till att detta tankesätt motarbetas alternativt stärks 

kan kuratorn sträva efter att verka som en oberoende instans.  

 

5.1.2 ”De värderingarna är ju med hela tiden” 

Teorin om sexuella manus grundar sig på att vi ständigt formulerar ett 

sexuellt beteende som är att anses som godkänt i samhällets ögon (Simon & 

Gagnon 1973). I det mellanmänskliga mötet skapas ett samförstånd där 

kuratorn i enlighet med detta äger möjlighet att påverka de strukturella 

förhållanden som formar sexualiteten. Faktorer utöver det strukturella som 

kan anses forma sexualitet är bland annat biologi, identitet, etnicitet, kön, och 

kultur (Williams, Christensen & Capous-Desyllas 2016). Trots den uttryckta 

strävan efter att vara opartisk, så finns det vissa svårigheter att som kurator 

förhålla sig fullständigt objektiv, vilket IP7 exemplifierar: 

 

Alltså det är ju det som är svårt när man hela tiden är sitt 

eget verktyg. Att hela tiden balansera att, det inte är mina 

egna personliga värderingar, men jag vet inte om man 

lyckas till det till 100%. Man är ju sin egen kropp och sitt 

eget medvetande liksom. 

    (IP7) 
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Som respondenten uttrycker utgår det kurativa arbetet från kuratorn som 

person. Detta innebär att kuratorn i sin professionella roll tilldelas en viss 

makt att definiera vad som är acceptabelt gällande ungdomens sexuella 

beteenden eller tankar, vilket kan påverka hur kuratorn bemöter ungdomar i 

samtalet. Utifrån sexuella manus menar vi att kuratorn kan vara en aktiv 

instans i att aktualisera och konstruera sexualitet, då ungdomars sexuella 

manus är under ständig konstruktion innebär det att samtalet är ytterligare en 

instans där sexuella manus konstrueras. I förhållande till kuratorns 

egenansvar finns det inte heller något som i bred betydelse reglerar detta 

handlingsutrymme. Det finns inga på förhand etablerade metoder eller 

strukturer för hur mötet med ungdomen ser ut. Det första mötet och 

eventuella uppföljande samtal sker på ungdomens egna premisser. En 

respondent vi talar med menar att man genom erfarenhet bygger en viss tillit 

till sig själv som professionell och utifrån det kan skapa egna 

tillvägagångssätt för att på bästa sätt förhålla sig till sin varierande yrkesroll:  

 

Att man samlar på sig erfarenhet och kunskap och så, så att 

det är ett förhållningssätt. 

    (IP7) 

 

En annan respondent menar däremot att vissa frågor som kan anses som mer 

känsliga är svårare att förhålla sig till, och att bristen på metoder eller rutiner 

att använda sig av kan leda till att en som professionell kan känna sig 

utelämnad:  

 

Och då får man liksom på något sätt, försöka hantera det 

där och då. För att man får ingen rutin på saker. 

    (IP4) 

 

Att skapa ett förhållningssätt som baseras på respekt för den enskilde 

uttrycks vara en utmaning särskilt i frågor som anses vara känsliga, vilket 
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ofta är frågor som berör saker som kan anses vara privata. Enligt Gavelin 

(2007) upplevs sexualitet ofta vara något som är strängt privat samt intimt, 

vilket har resulterat i ett visst motstånd bland ungdomar mot att diskutera 

ämnet med vuxna. Respondent 7 menar att detta kan ta sig uttryck i samtalet:  

 

Att prata om sexualitet är ju ändå laddat [...], ibland är det 

bara den där känslan där som gör att man får vara liksom 

mer försiktig på något sätt. 

    (IP7) 

 

Att själva skapa samtalsmetoder och tillvägagångssätt kräver en 

genomgående självständighet av det kurativa arbetet. Att i enlighet med 

respondent 7 använda sig själv som sitt egna verktyg innebär däremot att det 

går att ifrågasätta huruvida det föreligger en differens i det professionella 

bemötandet, beroende på vilken kurator en blir tilldelad. Även om samtliga 

intervjupersoner tar fasta på vikten att förhålla sig kritisk gentemot sin egna 

förförståelse, framstår det som omöjligt att till fullo frigöra sig från sina egna 

värderingar och tankar:  

 

Ja alltså de värderingarna är ju med hela tiden, man får ju 

alltid liksom jobba med att förhålla sig till dem så neutralt 

som möjligt, men det väger ju in och det är ju bara att 

försöka, ja, men att hålla sig så fördomsfri som möjligt. 

    (IP1) 

 

Det kurativa arbetets frihet går naturligtvis att se på olika sätt. Att 

självständigt kunna möta de individer en arbetar med innebär att den 

professionella rollen inte begränsas utav förutbestämda strukturer. Däremot 

kan det i viss utsträckning innebära en professionell utmaning. Sexuella 

manus avkräver alla människor i samhället en viss lydnad av de sexuella 

regler som finns (Simon & Gagnon 1973), och är alltså inte begränsat till att 

påverka ungdomar. Vi menar att det i förhållande till detta bör tas i 

beaktande att bristen på metodologiska ramverk kan utgöra en viss risk för 
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att den professionellas förhållningssätt kommer att spegla de sexuella manus 

som kuratorn själv präglas av. Evidensbaserad praktik och användning av 

metoder lyfts inte sällan som något positivt för det sociala arbetet, och anses 

vara en nödvändighet för att säkerställa ett samtalsklimat som baseras på 

legitimitet (Langer, McLeod & Weisz 2011), samt för att kuratorn ska kunna 

känna sig väl förberedd inför att möta ungdomars olika typer av frågor och 

behov (Mattebo et al. 2014). Däremot menar vi att olika former av 

metodologiska ramverk omöjligt kan möta ungdomen fullt ut. Sexualitet kan 

se väldigt olika ut från person till person (Williams, Christensen & Capous-

Desyllas 2016), vilket innebär att ett begränsat handlingsutrymme till förmån 

för mer dominanta metoder skulle kunna innebära att vissa aspekter av 

samhället skulle kunna komma att villkoras. Det avkrävs av kuratorn att 

ständigt förhålla sig till olikartade behov hos ungdomen (Tikkanen, Abelsson 

& Forsberg 2011), vilket vi menar är en indikation på att metoder inte kan 

användas fullt ut för att bemöta ungdomen. Trots detta menar vi att brist på 

yrkesmässiga förhållningssätt avkräver av kuratorn att på egen hand förstå 

och möta ungdomens problematik utan att verka värderande eller dömande, 

vilket kan vara en utmaning. 

 

Ett exempel på kontexter där den professionellas förhållningssätt kan 

utmanas gällande närvaron av de egna värderingarna är frågor som rör 

pornografi. Ungdomars sexualitet och användning av pornografi är ämnen 

som är omdebatterade, och har även en benägenhet att skapa starka känslor 

(Skau 2007). Samtliga respondenter menar att dessa frågor kräver en viss 

vaksamhet mot den egna personen, för att undvika att de egna värderingarna 

blir dominanta. Intervjuperson 5 exemplifierar detta genom att säga:  

 

Hur proffsiga vi än är, om vi har en väldigt stark åsikt om 

något, åt det ena eller det andra hållet, så kommer det att 

läcka igenom ändå. 

    (IP5) 
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Vi menar att ovanstående citat visar på att det till en viss gräns är omöjligt att 

förhålla sig helt objektiv i förhållande till de människor en möter. Vidare 

menar vi att de egna värderingarna kan bidra till ytterligare skapanden eller 

omskapanden av sexuella manus. Starka åsikter i förhållande till ungdomars 

sexuella uttryckssätt eller pornografianvändande kan i förhållande till detta 

påverka det sättet som kuratorn förhåller sig till sin professionella roll i 

samtalet.  

 

5.1.3 ”Så som vi tänker att det ändå behöver vara” 

Ungdomsmottagningen verkar för att tillgodose en god sexuell hälsa (WHO 

2006). Vad sexuell hälsa är, eller vad en sund inställning till sex är, är 

däremot inte något som slås fast varken inom forskning eller inom 

kuratorernas arbetsram. Vi menar att det i empirin går att urskilja en 

motsättning mellan hur kuratorerna resonerar i diverse frågor som rör 

sexualitet och pornografi i förhållande till god sexuell hälsa. Intervjuperson 5 

menar att han strävar efter att:  

 

Men generellt så försöker vi ha ett liksom, sexualpositivt 

eller lustcentrerat perspektiv. Så lust, skönt, och roligt, 

brukar vi, eller jag i alla fall ha med mig i de flesta samtal. 

    (IP5) 

 

Medan intervjuperson 4 resonerar annorlunda kring hur en som kurator bör 

förhålla sig till sexualitet: 

 

Och sen försöker vi dra det till att, den man ska ha sex med 

behöver man ju ha en relation till, och man behöver liksom 

tycka om den personen och man behöver, man måste 

förhoppningsvis känna varandra. Så vi försöker ju leda 

tillbaka till att, så som vi tänker att det ändå behöver vara i 

en, i en jämställd relation. 

    (IP4) 
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De två ovanstående citaten är representativa för majoriteten av den insamlade 

empirin. Även om respondenterna i vissa aspekter bekräftar vad de andra 

säger, till exempel om vikten av att förhålla sig icke-värderande, så finns det 

en tydlig differens i förhållningssätt och attityder. Vi menar därför att svaret 

på hur kuratorerna förhåller sig till sin professionella roll är omöjligt att ge 

ett enhetligt svar på.  

 

Även om kuratorerna menar att de ständigt strävar efter att inte låta sina egna 

värderingar påverka samtalet så präglas samspelet av att kuratorn använder 

sig själv som sitt egna verktyg. Det framkommer tydliga motsättningar vilket 

innebär att det bemötande en får som ung i stor utsträckning villkoras av 

vilken kurator en tilldelas. Med det sagt menar vi att detta inte per definition 

är något negativt, däremot innebär det att kuratorernas möjlighet att påverka 

ungdomens sexuella manus blir relativt omfattande. Forskning belyser vikten 

av ett professionellt förhållningssätt, och menar att det ger ungdomarna en 

ökad tillit till kuratorn (Mattebo et al. 2014). 

 

Huruvida ett fullständigt professionellt förhållningssätt alltid är att eftersträva 

är inte fastslaget. Att sätta likhetstecken mellan ett fullkomligt neutralt 

förhållningssätt och ett gott professionellt bemötande kan vara problematiskt. 

Det går visserligen att hävda att det inflytande kuratorn har inte bör villkoras 

av kuratorns egna värderingar, men däremot menar vi att det krävs ett visst 

mått av personligt inflytande för att bygga en mellanmänsklig relation, och 

skapandet av en relation är nödvändigt för att kunna möta ungdomens behov 

(Fors 2005). Utifrån detta menar vi att det professionella bemötandet präglas 

av ständiga avvägningar, och att samtalet innebär en balansgång mellan det 

personliga och det professionella (Mattebo et al. 2014). Att sträva efter 

fullständig objektivitet innebär även att den mänskliga aspekten i samtalet 
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kan komma att bli lidande, samtidigt som det är av vikt att de egna 

värderingarna inte blir styrande för det kurativa bemötandet.  

 

5.2 Hur konstrueras sexualitet i relation till pornografi i 

mötet mellan kurator och ungdom?  

Detta avsnitt kommer att behandla hur sexualitet i relation till pornografi 

konstrueras i mötet mellan kurator och ungdom, samt hur detta kan förstås 

utifrån teorin om sexuella manus och relaterat till den tidigare forskningen. 

Konstruktionen av ungdomars sexualitet i relation till pornografi anser vi 

sker i mötet mellan kurator och ungdom, och därför vill vi med hjälp av 

denna frågeställning belysa hur konstruktionen ser ut och vilken eventuell 

roll kuratorn har i mötet.  

 

5.2.1 ” Jag tar inte upp det om det inte kommer upp själv” 

Gemensamt för samtliga respondenter är upplevelsen att pornografi som 

samtalsämne inte lyfts i hög utsträckning i samtal med ungdomar. 

Respondenterna menar att de sällan får direkta frågor om ämnet under 

enskilda samtal med ungdomar, utan att det snarast är något som 

framkommer när en mer generell bild av sexualitet diskuteras. Respondent 7 

menar att detta kan bero på att sökorsaken sällan är relaterat till pornografi, 

såvida inte ungdomen sökt för ett porrmissbruk. Pornografi som ämne 

aktualiseras av kuratorerna främst i det förebyggande arbetet, främst under 

arbetet med högstadieklasser. Vidare menar samtliga intervjupersoner att 

ämnet pornografi inte lyfts på initiativ av den professionella i de enskilda 

samtalen. Respondenterna menar att det inte finns något standardiserat sätt 

att aktualisera och prata om pornografi under samtal:   
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Sen är det också så att jag kanske inte alltid är så bra på att 

initiera sådana diskussioner, jag tar inte upp det om inte 

det kommer upp själv. 

    (IP1) 

 

Ämnet pornografi anses av respondent: 1, 4 och 7 vara särskilt komplext att 

förstå och prata om. Pornografi som fenomen har ökat explosionsartat i och 

med etablerandet av internet som ett centralt kulturellt fenomen (Ullén 

2016). Till följd av detta har ungdomar alltid tillgänglighet till sexuellt laddat 

material i sina telefoner eller i sina datorer (Owens et al. 2012), utan att 

föräldrar eller andra vuxna har en genomgående insikt i vad ungdomen 

konsumerar. Respondent 2, 3, 4, och 7 menar att det föreligger en svårighet 

att nå samt att prata om pornografin, då den finns i en värld som blir väldigt 

privat och avskild. Intervjuperson 2 exemplifierar vidare att pornografin är 

ständigt närvarande i ungdomars liv:  

 

Det finns där, porren finns där, den kommer alltid finnas 

där. Alltså alla ni som är födda i den yngre generationen, 

ni är födda med en telefon i handen [...] Du har din telefon 

med dig, från att du vaknar till du går och lägger dig. Det 

är bara ett klick bort. 

    (IP2) 

 

Att pornografi i hög utsträckning är lättillgänglig innebär att den eventuella 

effekten på ungdomen kan bli omfattande (Matković, Cohen & Štulhofer 

2018), och vidare anses riskerna för negativ påverkan mer överhängande när 

konsumenten i fråga är ung (Skau 2007). Synen på pornografi är varierande, 

och det är alltså inte allmänt etablerat bland kuratorerna att 

pornografikonsumtion är ett beteende som bör förknippas med risker. De 

respondenter som yrkar på pornografins negativa sidor behandlas längre fram 

i kapitlet.   
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Sexuella manus är inte fasta över tid, utan formas i regel utav den sociala 

kontexten som i sig är föränderlig. Detta innebär att inlärningsprocessen 

villkoras av hur omgivningen ser ut (Simon & Gagnon 2003). Vidare är 

omgivningen inte något som är fast över tid, utan är föränderligt utifrån de 

normer som präglar samhället (Jönsson 2010). Utifrån detta menar vi också 

att en kontinuerlig konsumtion av en viss kategori av media även kan 

resultera i en mer konstant påverkan. I enlighet med detta menar Sun et al. 

(2014) att personer som i högre utsträckning konsumerar pornogafi tenderar 

att införliva de porträtterade beteendemönstren i vanliga livet. På så vis 

menar vi att pornografi kan anses vara medskapande i att konstruera 

ungdomars sexualitet.  

 

5.2.2 ”Som kurator så kan jag inte ha ett uns skam med i samtalet” 

Samtliga respondenter uttrycker att den mest centrala utmaningen inom 

samtal som rör sexualitet och pornografi är att bibehålla den professionella 

rollen genom att förhålla sig till ungdomen på ett sätt som är icke-

värderande. Respondenterna lyfter även att det är absolut avgörande att 

undvika att väcka skam och skuld hos individen, här exemplifieras det av 

intervjuperson 3:  

 

[...] i alla roller som kurator så kan jag inte ha ett uns skam 

med i samtalet, alltså jag får inte, det känner jag att då 

stänger jag dörren direkt. 

    (IP3) 

 

För att så långt som möjligt undvika att inge ungdomen en känsla av skam 

menar respondenterna sammantaget att det är viktigt att förhålla sig så saklig 

som möjligt till pornografikonsumtion. Trots denna icke-värderande 

inställning identifierar vi en spridning i de inställningar de olika 

respondenterna har till pornografi. Även om samtliga menar att det är av vikt 
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att inte vara varken värderande eller moraliserande så menar en respondent 

att:  

 

[...] det är ju klart att det påverkar, påverkar ungdomar om 

de konsumerar porr [...] att det ger en väldigt skev, en 

väldigt stereotyp bild av vad som kan förväntas. 

    (IP6) 

 

Ovanstående citat yrkar på att pornografi presenterar en stereotyp och 

orealistisk bild av sex. Det går visserligen att hävda att det är en avgörande 

skillnad att konsumera något fiktivt, och att själv vilja göra eller uppleva att 

en förväntas göra de akter som syns, däremot pekar forskning på att 

ungdomar använder pornografi som ett avgörande sätt att lära sig om hur sex 

fungerar (Donevan & Mattebo 2017). Samtidigt som ungdomen använder 

pornografin som ett ramverk finns det en differens i de värden som 

pornografi hävdar och de värden som är allmänt gällande. Denna skillnad i 

värderingar kan förstås som ytterligare en instans i ungdomars sexuella 

osäkerhet (Owens et al. 2012). Vidare kan kuratorns inställning och 

uppfattning om pornografi som stereotypisk uppfattas som ännu en instans 

som motsätter sig pornografin. Vi menar att detta både kan anses som 

ytterligare ett förstärkande av en eventuell sexuell osäkerhet, samtidigt som 

det även kan vara en instans för att stärka de sexuella manus som snarast 

speglar samhällets vedertagna normer.  

 

Ullen (2016) menar att en del av pornografins lockelse kan ligga i att de 

värderingar och situationer som framträder i materialet ofta överskrider 

sociala koder och normer. Det är inte ovanligt att pornografi präglas av 

fysiskt såväl som verbalt våld (Sun et al. 2014), och detta kan i sin tur 

formatera sexuella manus såtillvida att ungdomen normaliserar sexuellt våld 

och en objektifierande syn på kvinnor (Owens et al. 2012; Austin 2017).  
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5.2.3 ”Jag tror absolut att man kan ge fel bild av sexualiteten och det 

är sorgligt” 

Det kurativa arbetet utgår som tidigare diskuterat från kuratorns egna person 

som professionellt verktyg. Pornografi som begrepp kan förstås på olika sätt 

och ur flera perspektiv, och det bör inte betraktas som något enhetligt dåligt 

eller bra. Vad som däremot kan upplevas som problematiskt är att den 

pornografin som de unga i regel exponeras för är homogen och 

massproducerad (Matković, Cohen & Štulhofer 2018), vilket även belyses av 

IP2:  

 

Men det tråkiga är ju då att när alla de här sitter och 

klickar, när alla vi människor sitter och klickar, så om man 

klickar på porr så får man ju de stora kommersiella 

bolagen man hamnar på. [...] Det är ju dem som 

bestämmer vad för porr som ska finnas på de här sidorna. 

    (IP2) 

 

Ovanstående citat visar på att de manus som görs tillgängliga genom 

pornografin är förutbestämda. Även om det finns pornografiskt material som 

kan anses vara alternativt så finns det en viss typ av pornografi som är 

dominant. Respondent 7 resonerar vidare kring att det snarast krävs av den 

professionella att förhålla sig till pornografin som ett kulturellt fenomen. 

Oavsett vilka tankar en har om pornografin så är den i alla högsta grad 

närvarande i ungdomars vardagliga liv, och det kurativa arbetet erhåller inte 

rätt typ av professionellt inflytande för att påverka detta:  

 

Jag sitter ju inte på rätt position, asså rätt stol för att 

påverka porrindustrin utan det är ju andra människor som 

sitter på dem stolarna så att man kan ju påverka det som är 

destruktivt. Däremot tycker jag det är väldigt sorgligt idag 

att man, att man lär sig kring sexualitet via porr när man är 

så ung. 

    (IP7) 
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De tankar som tar sig uttryck i ovanstående citat är att det är att anses som 

något negativt att bilda sig en uppfattning om sex utifrån pornografi. Att lära 

sig om sexualitet från porr innebär visserligen en ökad risk för ett sexuellt 

beteende som sätter ungdomens hälsa och välbefinnande för risk (Donevan & 

Mattebo 2017), men däremot går det att ifrågasätta vad det innebär att som 

professionell ställa sig skeptisk till pornografi. Då sexuella manus är något 

som kan förstärkas eller ej i kontakten kuratorn och ungdomen emellan 

(Simon & Gagnon 1973), spelar kuratorns förhållningssätt gentemot 

pornografi stor roll för ungdomens sexuella manus. Att som kurator 

problematisera och värdera den kunskap som ungdomen erhållit genom 

pornografi kan ifrågasättas då det kan bidra med en eventuell osäkerhet hos 

ungdomen som kan medföra konsekvenser.  

 

Kuratorns värdering av ungdomens kunskap kan däremot ses från ett positivt 

perspektiv då skepticism inför pornografi i vissa fall kan innebära att 

ungdomen i sin tur också ifrågasätter sitt egna sexuella beteende i relation till 

den pornografi den unge konsumerar. Som tidigare nämnt innehåller mycket 

av pornografiskt material inslag av våld och en objektifierande syn på 

kvinnor (Braun-Courville & Rojas 2009), och därför kan samtalet med 

kuratorn verka som en instans där ungdomen kan få ett annat perspektiv på 

sitt egna sexuella beteende, alternativt begrundar skillnaden mellan fantasier 

och hur en för sig i faktiska sexuella sammanhang.  

 

5.2.4 ”Så pratar man ju också om porr på olika sätt” 

Hur en på bästa sätt bör förhålla sig till pornografin i samtalet skiljer sig åt. 

Det finns en gränsdragning mellan att vara uppmuntrande kontra förmanande 

där de olika respondenterna anammar olika inställningar till vilket agerande 

som är till förmån för ungdomen. En av respondenterna menar att 
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pornografin kan bidra med en positiv arena där ungdomen under säkra 

förhållanden kan utforska sin sexualitet:  

 

Men sen är det ju såhär, att till exempel säga att ‘all porr är 

dålig’ [...] Det är ju jättestor skillnad liksom på en fantasi i 

huvudet, att typ ha sex med många andra människor mot 

att någonsin vilja göra det. Det blir ett tryggt, nyfiket, 

utforskande, av vad sex är och vad man gillar 

    (IP2) 

 

Pornografi kan vara frigörande och medskapande för att skapa en sexualitet 

som är utforskande och stimulerande (Austin 2017), och respondenten ovan 

menar att det är en avgörande skillnad att skapa fantasier om sexuella akter 

kontra att verkligen utföra dem. Att möta en ungdom på detta viset kan 

förstås som icke-värderande och kan vidare utifrån sexuella manus betraktas 

ur två olika perspektiv. Att konsumera pornografi kan återigen innebära en 

ökad tendens att agera utifrån de sexuella manus som pornografi producerar 

(Sun et al. 2014),  vilket inte sällan präglas av manlig dominans och våld 

(Austin 2017). Däremot menar vi att en inställning till pornografi i som något 

positivt i mötet mellan kurator och ungdom skapar en kontext där ungdomen 

kan förhålla sig till sin pornografikonsumtion utan att uppleva skuld.  

 

Att pornografi förhåller sig till en bild av sex som inte överensstämmer med 

de normer som värderas inom familjekonstellationer (Owens et al. 2012) 

innebär att ungdomen exponeras för olikartade sexuella manus som i en viss 

utsträckning kan kollidera med varandra. Att den professionella tar fasta på 

att pornografianvändande inte är något fel innebär att ungdomen ges 

möjlighet att förhålla sig till motstridiga budskap utan att för den sakens skull 

betrakta sin sexualitet som något destruktivt och skamligt.   

 

I kontrast till en syn på pornografi som en möjlighet till utforskande av 

sexualitet så uttrycker en annan respondent att pornografi och sexualitet 
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saknar en reell koppling, och ställer sig mycket kritisk till den bilden av sex 

som pornografi visar:  

 

[...] Om det kommer upp så brukar vi säga att den, den har 

ju ingenting med sexualitet att göra. Det handlar ju om att, 

det är ju liksom, det är en maktdemonstration [...] Man 

också accepterar mäns våld mot kvinnor, och det är 

verkligen sånt, det betalar människor för, och då tänker 

jag. [...] Det är ju övergrepp, och våld, egentligen. Det är 

ingenting annat, som utförs via en sexuell handling. 

    (IP4) 

 

Kuratorn som profession erhåller en viss makt att definiera ungdomens 

situation. Att samtalet med ungdomen förhålla sig till pornografi som något 

enhetligt negativt innebär ett motstånd mot den inlärningsmetoden som 

pornografin genom sexuella manus utgör, vilket kan innebära att ungdomen 

medvetandegörs om de negativa aspekterna med pornografi. Däremot kan 

denna inställning anses ge ett normativt perspektiv som kan verka som 

begränsande för ungdomens sexualitet. En annan respondent resonerar kring 

att pornografi visserligen kan vara negativ, men att det inte är enhetligt och 

att en som professionell bör vara medveten om båda aspekterna: 

 

När man jobbar i den här världen och det handlar om sexualitet så 

pratar man ju också om porr på olika sätt, det är ju inte bara det här 

dåliga perspektivet utan det är ju också så här, ja det är vanligt, det 

används som ett lustförhöjande. 

    (IP3) 

 

Att förhålla sig till balansgången mellan att motskapa eller medskapa 

sexuella manus innebär en utmaning. Pornografi är ett ämne som väcker 

starka känslor (Ullén 2016), och som ofta förknippas med frågor som 

feminism, mäns våld mot kvinnor och icke-etiska arbetsförhållanden (Braun-

Courville & Rojas 2009). Trots respondenternas vilja och strävan efter att 

hålla sig så opartiska och neutrala som möjligt i samtalen med ungdomar, 
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kan det förekomma moraliserande och värderande perspektiv. Den tydliga 

motsättningen mellan ett mer sexpositivt kontra ett mer normativt och 

porrkritiskt perspektiv innebär att kuratorns egna inställning blir avgörande 

för den bild som förmedlas till ungdomen.  

Sexuella manus skapas i mötet mellan människor (Simon & Gagnon 1973), 

och att kuratorn i samtalet förespråkar ett visst perspektiv innebär även ett 

överförande på dennes sexuella manus gentemot ungdomen. Vi menar att 

sexualitet och pornografi konstrueras i samtalet såtillvida att den 

professionella överför sina egna definitioner kring vad som är hälsosamt eller 

ej till ungdomen. Oavsett om en menar att de syner som kuratorn presenterar 

är fördelaktiga eller ej så innebär de att de sexuella mönster som konstrueras 

villkoras av en icke-professionell del av bemötandet. Då normer skapas och 

upprätthålls i interaktion med andra (Thomassen 2007), menar vi att 

kuratorerna är en instans där det sker en konstruktion av den unges sexuella 

manus.  

 

Vad som är en hälsosam sexualitet och vad som är en hälsosam konsumtion 

av pornografi är inte på något sätt vedertaget. Det finns både positiva och 

negativa aspekter med pornografi, och vilka tankar som bör vara grundande 

för kuratorns förhållningssätt är inte fastställt. Detta innebär att kuratorns 

egna tankar om vad som är bäst för ungdomen till viss del kommer att 

bestämma hur kuratorn kommer att bemöta ungdomens frågor. Vi menar 

utifrån detta att ungdomars sexualitet i förhållande till pornografi konstrueras 

i mötet med den professionella såtillvida att kuratorns tankar och sexuella 

manus överförs på ungdomen.  
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6 Diskussion 

Följande kapitel innehåller en diskussion om studiens resultat och analys, i 

relation till studiens syfte och frågeställningar. Även en metoddiskussion och 

förslag på vidare forskning kommer att presenteras.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att förstå hur kuratorer på 

ungdomsmottagningar använder sin professionella roll i samtal med 

ungdomar gällande frågor om sexualitet och pornografi samt hur sexualitet i 

relation till pornografi konstrueras i mötet mellan kurator och ungdom.  

I studiens resultat och analys går det att utläsa att kuratorerna använder sig 

själva som sitt egna verktyg, och att det generellt råder en brist på 

förhållningssätt bland kuratorer som är yrkesverksamma på 

ungdomsmottagningar. Vidare menar kuratorerna att de försöker undvika att 

låta sina egna värderingar och åsikter ta plats i samtalet. Kuratorerna menar 

att dessa aspekter är delar av ett professionellt förhållningssätt. Trots viljan 

och strävan efter att vara neutral och opartisk i samtalet uttrycker flera av 

kuratorerna att det föreligger vissa svårigheter i detta.  

 

Forskning visar att ungdomar gärna pratar med en kurator på 

ungdomsmottagningen (Fors 2005), samt visar studier på att ungdomar 

upplever ett omfattande förtroende för kuratorn i samtal (Mattebo et al. 

2014). Vi menar att detta förtroende går att förstås som att kuratorn erhåller 

en viss makt. Vår studie visar på att kuratorernas makt inte regleras genom 

metodologiska anvisningar eller tillvägagångssätt. De utmärkande dragen för 

den empiri vi insamlat under våra intervjuer är de motsättningar som finns 

mellan kuratorernas utsagor. Dessa spänningar gäller de allmänna tankar som 
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finns kring vad som är hälsosamt beteende, men också de mer ingående 

tankar och funderingar kring den bild som pornografi förmedlar.  

 

Vi menar att bristen på riktlinjer för samtalet resulterar i att kuratorns 

samtalsmetoder till viss del utgår från den egna personen. Det aktuella 

forskningsfältet gällande socialt arbete som normativ praktik menar att 

personligt internaliserade värderingar och normer är grunden för 

yrkesutövandet (Levin 2013). De tankar som kuratorn förmedlar till 

ungdomen kommer att alltså att påverkas av de föreställningar som kuratorn 

själv hyser om sexualitet och pornografi. Genom detta skapas de 

förhållningssätt som kuratorn har i samtalet, vilket också bidrar till att 

konstruera ungdomens sexualitet och tankar kring pornografi.  

 

Huruvida vi konstruerar samhället eller samhället konstruerar oss är en fråga 

som många innan oss ställt sig (Thomassen 2007). Vi menar att kuratorn i sin 

maktposition bidrar till att konstruera ungdomens sexuella manus, utifrån de 

normer kuratorn själv implementerat i sina tankegångar. 

Socialkonstruktivismen hävdar att samhället existerar i förhållande till de 

normer som är styrande (Jönson 2010), vilket innebär att även kuratorns 

värderingar konstrueras i förhållande till sin omgivning. Syftet med denna 

studie har varit att förstå hur kuratorer på ungdomsmottagningar använder sin 

professionella roll i samtal med ungdomar gällande frågor om sexualitet och 

pornografi samt hur sexualitet i relation till pornografi konstrueras i mötet 

mellan kurator och ungdom. Vi menar avslutningsvis att kuratorernas 

professionella roll, och med det deras roll i att konstruera sexuella manus, 

kan förstås i förhållande till hur konstruktioner av sex ser ut.  
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6.2 Metoddiskussion 

Vi anser att vårt val av insamlingsmetod var passande för studiens syfte och 

frågeställningar, då vi ville ta del av enskilda kuratorers egna erfarenheter 

och förhållningssätt. Kuratorernas självinsikter och egenuppgifter hade högst 

troligt gått förlorade vid användandet av andra insamlingsmetoder. Vi anser 

även att vår intervjuguide möjliggjorde för ett brett empiriskt material där vi 

snarast behövde sålla bort sådant som inte svarade på studiens 

frågeställningar.  

 

Denna studies empiriska material utgår från intervjuer med endast sju 

respondenter och därför kan en utgå från att resultatet inte går att applicera 

på alla kuratorer i landet. Då intervjuerna baseras på kuratorernas utsagor 

speglar detta den enskilda kuratorns egna synsätt, och det finns inget som 

stödjer att övriga kuratorer har ett sådant förhållningssätt. Det faktum att vi 

använde oss av semistrukturerade intervjuer är också avgörande för vilket 

resultat studien fått. Eftersom inte alla intervjufrågor var förutbestämda fick 

inte alla respondenter samma frågor, även om många frågor var lika. Detta 

resulterar i ett resultat som inte kan ses som fullt ut allmängiltigt.  

 

Då resultatet visar på en generell brist på förhållningssätt hos de kuratorer vi 

intervjuat, kan en diskutera om det överhuvudtaget är möjligt att få ett 

resultat som kan betraktas som sant. Resultatet visar på skilda meningar i 

förhållningssätt och en professionell roll som präglas av egna värderingar, 

om än i olika utsträckning. En kan därför utgå från att resultatet inte hade 

mynnat ut i ett enhetligt sant svar oberoende av antal respondenter för 

studien.  
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6.3 Förslag till vidare forskning 

Som tidigare nämnt råder en viss forskningsmässig kunskapslucka om det 

kurativa arbetet och ungdomsmottagningarnas betydelse för ungdomar. 

Mycket av den tidigare forskning som är finns tillgänglig om ungdomar och 

deras sexuella hälsa i förhållande till det sociala arbetet handlar främst om 

socialtjänstens arbete ser ut. Vårt resultat visar på ett kurativt arbete som 

saknar ett allmänt förhållningssätt för arbetet med ungdomars sexualitet och 

visar på att kuratorerna använder sig själva som verktyg i samtal med 

ungdomar.  

 

Det finns en stark tradition av forskning gällande normativa praktiker i 

människobehandlande organisationer, där det går att hävda att 

socialarbetaren blir representativ för samhällets normer. Däremot tenderar 

denna forskning att vara relativt generell och berör ofta det sociala arbetet i 

vid bemärkelse; där bland annat kopplingen mellan de sociala problemens 

politiska och moraliska natur betonas (Levin 2013). Vi menar vidare att 

denna forskningstradition med fördel vidare kan undersöka specifikt hur det 

kurativa sociala arbetet påverkas av moraliska och normativa aspekter.   

 

Trots de tydliga motsättningar vi identifierat i vår empiri så framgår det i 

samtliga intervjuer att det föreligger en utmaning i att bortse från sina egna 

värderingar. I förhållande till detta menar vi att ett ökat forskningsfokus på 

det kurativa arbetets roll skulle kunna bidra med tankar och förhållningssätt 

för att stödja den professionella. Vi menar att forskning skulle gynna den 

professionella att finna trygghet i sin roll, såväl som att ge möjlighet att 

erbjuda ungdomen bästa möjliga stöd. Därför menar vi att vidare forskning 

bör göras på området för att vidare undersöka och förstå kuratorernas 

användning av sin professionella roll och vad den har för betydelse i mötet 

med ungdomar. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 
 

Till dig som arbetar som kurator vid ungdomsmottagning -  

Förfrågan samt information om deltagande i intervjustudie. 

 

På ungdomsmottagningens webbsida kan ungdomar få frågor gällande sex och 

samlevnad besvarade av bland annat kuratorer. Delar av frågeklimatet talar för en 

viss osäkerhet gällande den egna sexualiteten och dess diverse uttrycksformer. 

Kuratorer anställda på ungdomsmottagningar verkar som en viktig del i att 

möjliggöra en god och trygg sexuell hälsa. 

 

Vi vill därför genomföra en intervjustudie där vår förhoppning är att resultatet ska 

utmynna i en utökad förståelse för det arbete kuratorer utför i samtalskontakten med 

ungdomar. Syftet med studien är att studera hur kuratorer arbetar med ungdomar 

gällande frågor om sex, hur pornografi aktualiseras i samtalet samt hur sexualitet i 

relation till pornografi kan förstås.  

 

Kuratorer anställda på ungdomsmottagningar kommer att mottaga tillfrågan om 

deltagande i sagda studie. Om du har erfarenhet av att samtala med ungdomar om 

sexualitet och/eller pornografi efterfrågar vi att du som är intresserad svarar på detta 

mail alternativt kontaktar oss via telefon.  

 

Det är helt frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta din 

medverkan utan närmare motivation. Intervjuerna kommer att äga rum på din 

arbetsplats eller annan avskild plats som du väljer. Intervjuerna beräknas ta 60-90 

minuter. Materialet från intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och 

kommer inte att delas med någon obehörig part. Enskilda individer eller 

mottagningar kommer inte att aktualiseras i examensarbetet. 

 

Vi heter Ariel Jogfors och Isabella Khoshaba och läser socionomprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. I utbildningens avslutande skede ingår det en 

framställning av en kandidatuppsats, vilket är anledningen bakom att denna 

intervjustudie kommer att utföras. Har du några vidare frågor är du välkommen att 

höra av dig.   
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

• Kan du berätta kort om vad du arbetar med? 

• Hur länge har du arbetat som kurator? 

• Vad är den vanligaste frågan du får i din yrkesroll?  

 

Sexualitet 

• Hur arbetar du med ungdomar gällande frågor om sexualitet? 

• Händer det ofta att ungdomar frågar frågor gällande vad som är “normalt” 

när det kommer till sex? 

• Ser du någon skillnad på de frågor som tjejer kontra killar ställer? 

 

Pornografi 

• Hur kan sexualitet i relation till porr förstås? 

• Ser du någon skillnad på den inställning tjejer kontra killar har till porr?  

 

Allmänna frågor 

• Hur förbereder du dig inför möten med ungdomar med denna typen av 

problematik? 

• Hur brukar ett första samtal gå till? Vilket upplägg? etc 

• Används några särskilda metoder? 

• Finns det något du tycker är extra viktigt att ta upp i samtalen? 

• Vilka svårigheter/problem kan du uppleva med samtalen? 

• Hur hanterar du dessa? 

• Finns det någon typ av problematik som är vanligare? Hur ser den ut?  

• Finns det några frågor som är svårare att förhålla sig till än andra?  

• Uppstår situationer där du vill väga dina egna värderingar i samtalet? 

• Finns det något du anser att man bör tänka på att inte göra som kurator i 

dessa samtal? 

• Hur ser du på professionellt och personligt bemötande och balansgången där 

emellan? 

• Upplever du att du har tillräckligt med resurser för att kunna erbjuda 

ungdomarna den hjälp och stöd som krävs? Finns det något du tycker fattas 

i arbetet?
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