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Abstract 
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Assessor: Erica Righard & Anders Lundberg.  

 

 

This paper was aimed to investigate how a sexual education website, UMO.se, with an 

explicit norm-critical approach to their work achieved its goal to be norm-critical and 

inclusive in terms of gender, gender identity and sexual orientation. The investigation was 

focused on a section of the website, "Ask UMO" where the website visitors could submit 

questions, which were answered by a midwife, a nurse, a counselor, a psychologist, a 

nutritionist or a doctor. The questions focused on examining how well the "Ask UMO" lived 

up to UMOs target norm criticism and if there was any differences between the different 

professions in how norm-critical and inclusive they were. This was examined by a discourse 

analysis inspired by Foucault and based on Judith Butler's theory of the heterosexual matrix. 

The study found that "Ask UMO" in 350 of the sections 425 questions reached UMOs goal to 

be the norm-critical and inclusive. The survey also showed that there were no major 

differences between professions in how norm-critical they were. The conclusion was that 

"Ask UMO" in the vast majority of their responses did a good job of being a norm-critical and 

inclusive, but that normative beliefs sometimes reproduced and that it is therefore important 

that a norm-critical appraisal is done. 
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1. Inledning. 

 

1.1 Problemformulering. 

 
Professioner som arbetar med sexualupplysning har en skyldighet att arbeta för inkludering 

och normkritik och de bör göra detta genom att i sin yrkesutövning agera som goda förebilder 

(Green 2010 s. 13). Ungdomar, en grupp som sexualupplysning ofta riktas till, uttalar också 

att de tycker att det är viktigt att den information de får ta del av i 

sexualupplysningssammanhang har ett inkluderande tilltal (Carswell, McCarthy, Murray & 

Bailey 2012).  En profession som kan ägna sig åt sexualupplysning är socionomer, exempelvis 

genom att arbeta som kuratorer på ungdomsmottagningar. Socionomer har också ett ansvar att 

vara kompetenta i mötet med marginaliserade grupper (Fredriksen-Goldsen, Woodford, Luke 

& Gutierrez 2011 s. 19-21) och att uppmärksamma förtryckande strukturer (Chinell 2011 s. 

759-760). Trots det ansvar som professioner som arbetar i människovårdande organisationer 

har så reproduceras ändå normativa föreställningar om kön, könsidentitet och sexuell läggning 

och homo- och transfobi förekommer (Fredriksen-Goldsen, Woodford, Luke & Gutierrez 

2011 s. 19-21. Forkning visar också att homo- och bisexuella löper en ökad risk för att ta sitt 

liv (Frank 2002 s. 277-279) och att både homo- och bisexuella och transpersoner är mer 

drabbade av psykisk ohälsa än det övriga samhället, och detta på grund av den 

marginalisering dessa grupper utsätts för (Bockting, Miner, Swinburne Romine, Hamilton & 

Coleman 2013 s. 1-2). Mot bakgrund av detta är det, precis som Green belyser, viktigt att 

arbeta för en sexualupplysning som är kritisk mot normer och har ett inkluderande tilltal 

(Green 2010 s. 13).  

 

En organisation som arbetar för att ge ungdomar en normkritisk och inkluderande 

sexualupplysning är ”UMO – din ungdomsmottagning på nätet”. UMO har ett uttalat 

normkritiskt arbetssätt som innebär att de strävar efter att vara medvetna om normer och 

exkluderande strukturer som gäller bland annat kön, könsidentitet och sexuell läggning. UMO 

skriver att detta arbetssätt tar sig i uttryck genom att de undviker att reproducera normer, 

ifrågasätter normer och aktivt främjar likabehandling genom att ha ett respektfullt 

förhållningssätt gentemot sin målgrupp (UMO – normkritiskt arbetssätt 2014).  

Mot bakgrunden av hur viktigt normkritik är på grund av de konsekvenser exkludering får ska 

denna uppsats undersöka hur UMOs normkritiska arbetssätt tillämpas. Fokuset kommer ligga 

på den sektion av hemsidan som heter ”Fråga UMO”, där hemsidans besökare kan skicka in 
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frågor som besvaras av olika professioner. De olika professionerna som besvarar frågorna är 

antingen barnmorskor, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, dietister eller läkare (UMO – 

fråga UMO – om tjänsten 2014). Då tidigare studier belyser vikten av att sexualupplysare 

agerar goda förebilder när det gäller normkritik men även att normativa föreställningar 

reproduceras i människovårdande organisationer är det av intresse att undersöka hur de olika 

professionerna i ”Fråga UMO” uppnår UMOs mål om normkritik. Studien syftar alltså till att 

belysa hur det normkritiska arbetssättet tillämpas och om det finns någon skillnad mellan de 

olika professionerna i hur de tillämpar normkritik och arbetar för inkludering.  

Ingen tidigare forskning har gjort en normkritisk granskning av en svensk 

sexualupplysningshemsida. Mot bakgrunden att normkritik och inkludering är viktigt för att 

stärka marginaliserade grupper är det relevant att göra en sådan studie, dels för att kunna 

uppmärksamma eventuella problem och också för att visa på goda och föredömliga exempel, 

men främst för att lyfta frågan om och belysa vikten av normkritik och inkludering.  

 

 

 

1.2 Syfte.   

Syftet med studien är att utifrån ett normkritiskt perspektiv undersöka hur UMOs mål om att 

ha ett normkritiskt arbetssätt tillämpas i sektionen ”Fråga UMO”.  

 

 

 

1.3 Frågeställningar. 

- Hur motsvarar ”Fråga UMOs” arbete UMOs mål om att vara normkritiska och 

inkluderande? 

 

- Finns det någon skillnad mellan de olika professionerna på ”Fråga UMO” i hur de motsvarar 

målen om normkritik och inkludering?  
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1.4 Bakgrund till UMO. 
 

Om man googlar på ”ungdomsmottagning”, ”sexualupplysning ungdomar” och liknande är 

umo.se den första träffen man får upp. Bilden nedan visar UMOs huvudmeny som erbjuder 

olika anpassningar av sidan, en sökfunktion och olika huvudrubriker. 

 

 

I sidans nederkant finner man ytterligare rubriker att klicka sig in på: 

 

(UMO – startsidan 2014). 

 

UMO startades som en del av regeringens satsning på jämställdhetsområdet. I uppdraget står 

det att UMO ska innehålla kvalitetssäkrade texter om sexuell och reproduktiv hälsa, 

relationer, könsroller, kroppens utveckling, stress, psykisk hälsa, livsstilsrelaterade ämnen 

samt om mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, och våld i 

samkönade relationer. Syftet med UMO är att stärka och stödja unga kvinnor och män, dels i 

fråga om identitetsutveckling och utvecklandet av sunda relationer, och dels i att främja deras 

hälsosituation. Allt material på UMO ska genomsyras av ett tydligt jämställdhetsperspektiv 

(UMO – definition av hälsa 2014).  

 

UMO drivs av Stockholms läns landsting på uppdrag av alla landsting i Sverige. Sidan drivs 

utan kommersiella intressen. UMO bedriver samarbeten med RFSU, RFSL, 

ungdomsmottagningar, BRIS med flera. UMO riktar sig till personer i åldrarna 13-25 (UMO- 

Om UMO 2014).  

I enlighet med sitt uppdrag uttalar UMO att de har ett normkritiskt perspektiv och 

angreppssätt. De har som mål att i allt arbete vara medvetna om normer och exkluderande 

strukturer ifråga om kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Att hemsidan är 
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normkritisk märks enligt UMO på att de undviker att reproducera normer, ifrågasätter normer, 

inkluderar, främjar likabehandling och uppmanar användare av hemsidan att skicka in kritik 

och synpunkter (UMO – Normkritiskt arbetssätt 2014). UMO uttalar också att de beskriver 

strukturella skillnader i samhället och att jämlikhetsperspektivet ska genomsyra allt material. 

Ambitionen är att det ska vara lika villkor för alla användare (UMO – så arbetar vi 2014).  

 

UMO skriver att de strävar efter att materialet håller en hög faktamässig och språklig kvalité 

och att de ska ha ett inkluderande tilltal. Allt det faktamaterial som tas fram till UMO går 

igenom en särskild kvalitetssäkringsprocess och granskas i flera led; av en extern sakkunnig 

faktagranskare, av UMOs egen redaktion, av Ineras medicinska chef och slutligen av ett 

redaktionsråd som består av personer som representerar ungdomsmottagningarnas 

tvärprofessionalism samt expertis på mänskliga rättigheter och diskriminering (UMO – så 

arbetar vi 2014). 

 

På UMO finns det en funktion som heter ”Fråga UMO”, och det är denna sektion som 

kommer granskas i uppsatsen. Till ”Fråga UMO” kan hemsidans användare skicka in frågor 

som rör sex, hälsa och relationer. Frågorna besvaras av någon som arbetar på en 

ungdomsmottaning, inom elevhälsan, på UMO eller inom någon annan relevant verksamhet. 

Den som svarar är barnmorska, sjuksköterska, läkare, kurator, psykolog eller dietist. UMO tar 

bara emot ett visst antal frågor per dag och svaret kommer inom sju dagar (UMO – fråga 

UMO – om tjänsten 2014). 

 

Som det framgår ovan går allt informationsmaterial igenom en noggrann 

kvalitetssäkringsprocess i flera led, där en sakkunnig person agerar faktagranskare. 

Exempelvis är det en utbildad genusvetare som har varit faktagranskare för informationen 

som berör könsroller. De svar som publiceras i sektionen ”Fråga UMO” genomgår dock inte 

samma process. Dels är det en snabb process där svaret publiceras inom sju dagar, och dels så 

genomgår inte svaret någon kvalitetssäkringsprocess av någon sakkunnig. Därför är det 

intressant att undersöka hur ”Fråga UMO” lever upp till målen om normkritik och 

inkludering.  
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2. Tidigare forskning.  

Tidigare forskning syftar till att belysa varför inkludering och normkritik är viktigt, bland 

annat genom att visa på vilka effekter exkludering får och även genom att visa på 

inkluderingens möjligheter. Tidigare forskning visar även hur olika professioner i 

människovårdande organisationer ibland exkluderar men även inkluderar.  

 

2.1 Exkluderingens konsekvenser och inkluderingens möjligheter. 

Uppsatsens första frågeställning handlar om huruvida ”Fråga UMO” uppnår UMOs mål om 

att vara normkritiska och inkluderande. Av den anledningen är det viktigt att belysa varför 

normkritik och inkludering är viktigt, och det kommer göras genom att beskriva två studier 

som både belyser exkluderingens konsekvenser och som även beskriver vilka möjligheter det 

finns till att arbeta för bättre inkludering.  

Kevin C. Frank beskriver i sin artikel det arbete för att motverka homofobi som han gjorde 

när han arbetade som lärare på The School of justice, en skola i ett socioekonomiskt utsatt 

område i East Harlem. En stor majoritet av skolans elever var färgade och kvinnor, och 

skolans syfte var att främja utbildning på lika villkor för marginaliserade grupper. Frank 

upptäckte i sitt arbete på skolan att homofobi och heteronormativitet var väldigt vanligt 

förekommande bland skolans elever, och valde därför att genomföra workshops med både 

lärare och elever i syfte att motarbeta homofobi (Frank 2002 s. 274-275).  

 

Frank upptäckte att många elever hade en tanke om att det inte fanns homosexuella på skolan. 

Då de flesta eleverna var färgade fanns det hos dem en idé om att homosexualitet och att 

hantera homofobi var problem som vita människor hade, och att färgade människor som 

bodde i ghettot helt enkelt inte var homosexuella. Däremot var skolans elever ofta mycket 

kunniga i och engagerade mot andra sorters förtryck, som exempelvis rasism eller klassism. 

Frank upptäckte där att nyckeln till elevernas förståelse för homofobi var att belysa de 

överlappande intersektionerna av olika förtryck (Frank 2002 s. 276-277).  

 

Frank menar att homofobi är en term som ofta felanvänds. Ofta talas det om homofobi som ett 

problem som homosexuella har, men Frank menar att det är ett heterosexuellt problem och ett 

samhällsproblem. Unga homosexuella löper tre gånger så stor risk att ta livet av sig jämfört 

med heterosexuella ungdomar, och homosexuella ungdomar som kämpar för sina rättigheter 

blir ofta svikna av samhället i form av brist på beskydd och okunskap. Att kämpa mot 
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homofobi handlar alltså om att rädda liv (Frank 2002 s. 277-279). Franks idé om hur man 

skulle få eleverna att motarbeta homofobi och tänka kritiskt kring heteronormen var att utgå 

från elevernas egen situation. De flesta eleverna var färgade och bodde i ett socioekonomiskt 

utsatt område, och var därför vana att konstrueras som ”de andra” och kunde enkelt identifiera 

den sortens förtryck de utsattes för. Genom att uppmärksamma likheterna mellan olika 

förtryck så kunde eleverna lättare förstå och identifiera det förtryck som homosexuella 

utsattes för (Frank 2002 s. 279-280).  

 

Slutligen beskriver Frank hur det gick till i workshopsen med både lärare och elever. För 

lärarna handlade det mycket om hur de skulle bemöta homofobiska uttryck i klassrummet och 

om hur de skulle få in homosexualitet i sin undervisning, bland annat genom att undervisa 

kring homosexuella människors historia, kamp och rättigheter. För eleverna handlade det om 

att identifiera och problematisera fördomar och uttryck, och föra diskussioner om inkludering 

och heteronormativitet (Frank 2002 s. 280-284).  

Franks studie är viktigt då UMO har som mål att vara normkritiska och inkluderande, och 

Frank beskriver i sin studie vilka effekter det kan få för homosexuella ungdomar när 

omvärdlen är normativ och exkluderande. Frank belyser också hur man kan uppnå större 

inkludering och bättre kunskap. Franks undersökning kastar ett ljus över hur viktigt det är 

med normkritik och inkludering, och motiverar varför granskningen av UMO är relevant då 

UMO strävar efter att vara medvetna om exkluderande normer som drabbar homo- och 

bisexuella (UMO – normkritiskt arbetssätt 2014). 

 

Det är även relevant att belysa transpersoners vardag och de effekter den exkludering de 

möter får. Det är viktigt att belysa den diskriminering och stigmatisering som transpersoner 

möter och vilka effekter det får i form av psykisk ohälsa, främst eftersom UMO i sitt arbete 

strävar efter att vara medvetna och exkluderande normer och strukturer som drabbar personer 

med könsöverskridande identitet (UMO – normkritiskt arbetssätt 2014).  

 Bockting et al. gjorde genom en större, internetbaserad undersökning av USAs transpersons-

population för att undersöka sambandet mellan den stress som minoriteter upplever, psykisk 

hälsa och eventuella lindrande faktorer. Författarna belyser att ”the minority stress model” 

indikerar att stress associerad med stigma och diskriminering ökar risken för psykisk ohälsa 

hos transpersoner. ”The minority stress model” har tidigare testats på homo- och bisexuella 

och visat på ökad psykisk ohälsa i denna grupp som ett resultat av stigma (Bockting, Miner, 

Swinburne Romine, Hamilton & Coleman 2013 s. 1-2).  
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Studien är baserad på en analys av 1093 enkäter ifyllda av amerikanska transpersoner. Antalet 

transkvinnor som deltog var något fler än antalet transmän. En majoritet av deltagarna var vita 

och högutbildade. För både transmän och transkvinnor var den vanligaste typen av utagerad 

stigmatisering verbala trakaserier, och transkvinnor upplevde detta något oftare än transmän. 

Vad det gäller psykisk ohälsa så var transpersoner betydligt mer utsatta än den övriga 

befolkningen, både ifråga om depression, ångest och psykisk stress. Även här var 

transkvinnorna något hårdare drabbade än transmännen. I studien undersökte man om den 

psykiska ohälsan hängde ihop med transexualiteten, men det fanns inget samband utan 

verkade istället handla om omgivningens reaktioner på transexualiteten. Det fanns ett tydligt 

samband mellan stigma och psykisk ohälsa hos transpersoner (Bockting, Miner, Swinburne 

Romine, Hamilton & Coleman 2013 s. 4-5).  

 

Författarna kom i studien fram till att ”the minority stress model” kunde tillämpas på 

transpersoner och deras upplevelser. De kom också fram till att faktorer som lindrade känslan 

av upplevd stigma och minskade den psykiska ohälsan var stöd från familj och vänner och att 

personen kände en stolthet i sin identitet. Att få umgås med andra transpersoner minskade 

också risken för psykisk ohälsa. Dessa kallas för skyddsfaktorer. Ett annat resultat var att 

transperson i regel fick mindre stöd från vänner och familj än vad homo- och bisexuella fick. 

Detta visar på vikten av att främja gott kamratstöd till transpersoner. Slutligen belyser 

författarna att det faktum att transkvinnor har aningen mer psykisk ohälsa än transmän kan 

handla om att transkvinnor ofta upplever att de förlorar status när de anammar ett kvinnligt 

könsuttryck, medans transmännen ofta upplever att de vinner status när de anammar ett 

manligt könsuttryck (Bockting, Miner, Swinburne Romine, Hamilton &Coleman 2013 s. 4-8).  

 

 

2.2 Inkludering och exkludering hos professioner i människovårdande 

organisationer  

Uppsatsens andra frågeställning handlar om “Fråga UMOs” olika professioner och om det 

finns någon skillnad mellan professionerna i hur väl de uppnår UMOs mål. I och med att 

uppsatsen skrivs i ämnet socialt arbete så ligger det störst fokus på tidigare forskning som 

berör socialarbetare (på ”Fråga UMO” i form av kuratorer). Exempelvis har Fredriksen-

Goldsen et al. undersökt hur fakuliteten för socialt arbete i USA och de engelsktalande 

delarna av Kanada ställer sig till undervisning för blivande socionomer som inkluderar 
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information om sexuell läggning och könsidentitet. Författarna belyser att socialarbetare har 

en etisk skyldighet att vara kompetenta i interventioner och att förmedla social rättvisa till 

marginaliserade grupper, så som homosexuella, bisexuella och transpersoner. Trots detta är 

heterosexism och homo- och transfobi vanligt förekommande i människovårdande 

organisationer (Fredriksen-Goldsen, Woodford, Luke & Gutierrez 2011 s. 19-21). 

 

Man använde sig av en web-enkät som skickades ut till 400 slumpvis utvalda fakulteter. Av 

de som svarade var de flesta heterosexuella kvinnor i medelåldern som hade undervisat i 

genomsnitt femton år (Fredriksen-Goldsen, Woodford, Luke & Gutierrez 2011 s. 21-23).  

Undersökningen visade att det i båda länderna fanns ett stort stöd för mer HBT-innehåll i 

undervisningen, men stödet för innehåll kring homo- och bisexualitet var betydligt större än 

stödet för transexualitet (Fredriksen-Goldsen, Woodford, Luke & Gutierrez 2011 s. 25). 

Fakulteternas stöd för HBT-personer och deras problem var överlag stort i båda länderna, men 

Kanada uttryckte en större acceptans för både homosexuella relationer och för samkönade 

äktenskap (Fredriksen-Goldsen, Woodford, Luke & Gutierrez 2011 s. 25-27). De allra flesta 

fakulteter rapporterade att de hade tillgängliga resurser på skolan som berörde heterosexism, 

homofobi och bifobi. Däremot var det väldigt många som inte visste om det fanns resurser 

som berörde transexualitet och könsidentitet. De flesta ställde sig positiva till att använda 

resurser som berörde homo- och bisexualitet i sin undervisning, medans färre var positiva till 

att använda resurser som berörde transexualitet och könsidentitet. Studien visade också att 

faktorer som påverkade respondenternas attityd till HBT-innehåll i läroplanen var 

respondentens ålder, kön, etnicitet och tillgängligheten till lämpliga resurser på fakulteten 

(Fredriksen-Goldsen, Woodford, Luke & Gutierrez 2011 s. 27). 

 

Studien visar också att man på fakulteterna överlag är positiva till att diskutera HBT-frågor 

men inte lika positiva kring att diskutera det i termer av strukturella förtryck. Det framgår 

också att de som ställer sig mest positiva till att inkludera HBT-frågor i läroplanen är personer 

som själva i någon mån är utsatta för strukturella förtryck, så som kvinnor, icke-vita och även 

yngre (Fredriksen-Goldsen, Woodford, Luke & Gutierrez 2011 s. 27-32). 

 

Det är också av intresse att undersöka hur man på socionomutbildningen förmedlar kunskap 

om sexuella läggningar och hur eventuell homofobi hanteras, då det sannorligen påverkar de 

blivande socionomerna i deras framtida yrkesutövning och eventuella kontakt med homo- och 

bisexuella. Chinell har genom semistrukturerade djupintervjuer med tre homosexuella 
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personer som utbildat sig till socialarbetare belyst homosexuella socionomstudenters 

förväntningar på och erfarenheter av utbildningen ifråga om inkludering och normkritik. 

Chinell belyser att socialarbetare har ett professionellt ansvar att uppmärksamma 

diskriminering baserad på sexuell läggning eftersom motverkandet av strukturella förtryck 

och att hjälpa förtryckets offer är det sociala arbetets kärna. Av den anledningen är det viktigt 

att undersöka förekomsten av homofobi och heterosexism i socionomutbildningen (Chinell 

2011 s. 759-760). 

 

Intervjupersonerna uttalade att de hade sökt till socionomprogrammet med förhoppningar om 

att det skulle finnas en medvetenhet kring förtryckande strukturer och vikten av inkludering. 

Två av intervjupersonerna hade också förhoppningar om mycket normkritik. Det 

intervjupersonerna sedan upplevde i utbildningen var ett språkbruk som var exkluderande och 

stereotypt. Myter om homosexualitet reproducerades, av både kurskamrater och lärare. 

Intervjupersonerna upplevde också att initiativ till att diskutera homosexuella och deras 

problem ofta ignorerades eller sköts ner. De upplevde också ofta att kurslitteraturen var 

föråldrad, fördomsfull och innehöll stereotypiska uttalanden om homosexuella. Ett annat 

problem var lärarnas okunnighet om ämnet, eller i vissa fall deras underlåtenhet att säga ifrån 

när heterosexistiska och homofobiska uttalanden skedde i klassrummet. Dessa problem ledde 

ofta till att intervjupersonerna mådde dåligt och att deras engagemang för utbildningen 

minskade (Chinell 2011 s. 763-769).  

 

Slutligen uttalar sig intervjupersonerna om framtida möjligheter till förbättringar, och nämner 

bland annat synliggörande av HBT-frågor, att fakulteten utbildas i HBT-frågor och 

upprättandes av policys mot homofobi och heterosexism. Författaren argumenterar för att en 

förbättring i socionomutbildningen kan innebära en förbättring i samhället då socionomer blir 

mer kompetenta i mötet med HBT-personer och då på ett bättre sätt kan förmedla rättvisa till 

denna grupp. Slutligen belyser författaren att det finns goda möjligheter att göra 

socionomutbildningen mer inkluderande för homosexuella då hon själv fått ett mycket gott 

stöd från fakulteten på sin skola vid genomförandet av studien, och att de ville använda sig av 

hennes resultat för att förbättra utbildningen (Chinell 2011 s. 769-772).  

 

Willoughby et al. har genom fyra olika studier undersökt hur väl ”the genderism and 

transphobia scale (GTS)” fungerar. Skalan syftar till att mäta transfobiska känslor och 

beteenden. Författarna kommer fram till att skalan fungerar bra och att resultatet vid 
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användningen av den blir trovärdigt (Willoughby, Hill, Gonzalez, Lacorazza, Macapagal, 

Barton & Doty 2010 s. 254-269). För denna uppsats syfte är det dock intressant att titta 

närmare på den första studien där GTS användes. I den studien undersökte man professioner 

och studenter inom psykisk hälsa och deras attityder mot transpersoner. Eftersom några av 

professionerna som svarar på ”Fråga UMO” arbetar med psykisk hälsa, som psykologer och 

kuratorer, är detta intressant för denna uppsats.  

 

Författarna belyser att eftersom många transpersoner kommer i kontakt med professioner i 

psykisk hälsa är det viktigt att undersöka dessa professioners attityder. Detta gjordes genom 

en enkätundersökning där 88 personer deltog. Majoriteten av undersökningens deltagare var 

kvinnor och heterosexuella (Willoughby, Hill, Gonzalez, Lacorazza, Macapagal, Barton & 

Doty 2010 s. 255-256).  

 

Resultatet visade att 35% av deltagarna hade haft professionell kontakt med en transperson 

och att 40% hade haft personlig kontakt med en transperson. 35% ansåg sig själva vara 

kompetenta i interventioner med transpersoner. Överlag visade deltagarna på goda kunskaper 

kring transgenderism. Resultatet visade också att transfobi inte var så vanligt förekommande i 

gruppen. Man kom även fram till att ju mer kunskap någon hade om transgenderism desto 

mindre transfobisk var personen. Av de professioner som hade deltagit i en kurs om sexualitet 

och genus var transfobi ovanligare (Willoughby, Hill, Gonzalez, Lacorazza, Macapagal, 

Barton & Doty 2010 s. 256-257). Då studien  belyser att transpersoner ofta kommer i kontakt 

med olika professioner inom psykisk hälsa, och just sådana professioner arbetar på ”Fråga 

UMO”, så är det relevant att veta hur dessa professioners medvetenhet och attityd till 

transpersoner ser ut. Att kunskap är vägen till normkritik och inkludering argumenterar för 

relevansen av att undersöka hur man på Fråga UMO arbetar med normkritik och förmedlar 

kunskap till sidans besökare.  

 

Det är även av intresse att belysa forskning som handlar om vad professioner inom 

sexualupplysning kan göra för att bli mer inkluderande i sitt arbete. Green belyser och 

diskuterar i sin artikel olika sätt att som sexualupplysare vara transinkluderande i 

sexualupplysningen. Att bedriva transinkluderande sexualupplysning är en svår och känslig 

uppgift som kräver god kunskap. Green skriver att förståelse för transpersoners språk är en 

viktig del, men då språket innehåller mycket termer och dessutom varierar väldigt mycket 

mellan både geografiska grupper och åldersgrupper är det en stor utmaning att förstå sig på 
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det. Som sexualupplysare är det viktigt att förmedla dels termernas betydelse men också den 

variation som språket innehåller (Green 2010 s. 1-3). 

 

Green beskriver också en online-guide från ” the National Center for Transgender Equality” 

som beskriver några mål när man lär ut ”Trans 101”; 1. Presentera tydlig, balanserad och 

adekvant information om transpersoners tillvaro. 2. Berätta om det förtryck som transpersoner 

utsätts för i samhället och vad man kan göra åt det. 3. Ge publiken en möjlighet att se på 

frågan på ett personligt och positivt sätt (Green 2010 s. 5). Vidare belyser Green att det är 

viktigt att låta trans-frågan ta en egen plats och inte klumpa ihop det med sexuella läggningar, 

då trans inte handlar om läggning utan om könsidentitet. Det är också viktigt att presentera 

varierad information om vad det innebär att vara transperson, och framför allt förmedla att 

trans bara är en del av en människa, att transpersoner inte bara är transpersoner (Green 2010 

s. 5-9).  

 

Green beskriver också att en möjlighet till mer trans-inkludering i sexualupplysningen är att 

sträva efter att använda ett könsneutralt språk. Istället för att säga exempelvis ”den är 

kvinnans vagina” kan man säga ”den här personens vagina”. Green skriver att det är troligt att 

sexualupplysarens publik kommer att reagera på att sexualupplysaren inte könar personer och 

kroppsdelar, och en sådan reaktion innebär en bra möjlighet till att förklara problematiken 

med att köna och att sprida kunskap om transpersoner. Det innebär dock en utmaning, då vårt 

språk när vi talar om sex och kroppar kretsar väldigt mycket kring en binär könsuppdelning 

där vi talar om ”män och kvinnor” (Green 2010 s. 10-11). Avslutningsvis belyser Green att 

det saknas mycket forskning om transinkludering i sexualupplysningen, och att det tyder på 

att det finns utrymme för stora förbättringar. Men det är sexualupplysares ansvar att agera 

som förebilder, och genom att göra så öppnar man upp för förändring (Green 2010 s. 13).  
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3. Teori. 

3.1 Den heterosexuella matrisen. 

Den heterosexuella matrisen är ett teoretiskt ramverk som myntades av Judith Butler. Butler 

ifrågasätter en heteronormativ definition av kvinnor och män enligt en logik som kan 

beskrivas på följade sätt; feminin = kvinnlig = kvinna och maskulin = manlig = man. Denna 

logik innebär en genustydlighet som förutsätter att kroppar som är kulturellt begripliga måste 

utgå från ett stabilt kön. ”Kroppar är inte begripliga i sig utan kulturen skapar begripliga 

kroppar genom den heterosexuella matris som kräver en genusordning med två tydligt 

identifierbara kön/genus: ett kvinnligt/feminint och ett manligt/maskulint. Dessa två kön 

defineras som varandras motsatser och är hierarkiskt definierade genom en obligatorisk 

heterosexualitet” (Butler 2005 s. 10).  

Butler menar att den heterosexuella matrisen är central när det definieras vilka som är socialt 

godkända respektive icke-godkända. Detta gäller framför allt heterosexualitet. Butler 

uttrycker att könskategorierna och heterosexualiteten inte är frivilliga utan socialt sett 

obligatoriska. Om man ser till historien har det alltid använts makt för att vidmakthålla den 

genusordning och det begär som ska få män och kvinnor att vilja närma sig varandra. Att det 

krävts mycket arbete för att upprätthålla den heterosexuella matrisen gör det tydligt att det 

inte enbart kan handla om något naturligt, utan om att människor görs till heterosexuella män 

och kvinnor (Butler 2005 s. 10-11). 

Butler menar att heteronormativiteten i första hand uttrycks genom tydliga genus. Det innebär 

ett antagande om att alla är heterosexuella och att heterosexualitet är det naturliga sättet att 

leva. Termen ”heteronormativitet” åsyftar institutioner, strukturer, relationer och handlingar 

som vidmakthåller heterosexualiteten som något naturligt som omfattar allting. Butler menar 

därför att heteronormativiteten ska förstås som ett aktivt normerande som är grundat på en 

tvåfaldig könsuppfattning. Det som faller utanför betraktas som avvikande, och det som är 

avvikande bestraffas. Bestraffningar kan handla om konkreta företeelser som fängelsestraff 

och våld, men det tar sig också uttryck i sådant som är svårare att sätta fingret på, som 

marginalisering, osynliggörande, stereotypisering, kulturell dominans och homofobi (Butler 

2005 s. 11). 

Butler beskriver att heterosexualitet växer fram med hjälp av förbud. Homosexuella känslor 

omfattas av dessa förbud och förbudet innebär en förlust av dessa känslobindningar. Om vi tar 

en kvinna som exempel, så måste hon inom denna logik förkasta maskuliniteten för att bli 
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”kvinna”. Hon blir då den kvinna hon i och med förbudet mot det homosexuella aldrig fick 

älska, och därför behöver hon inte sörja förlusten av det ”kvinnliga”. Våra genus skapas alltså 

inom ramen för heterosexualitet (Butler 2005 s. 25). Genom att säga ”jag är en kvinna” säger 

man också ”jag får inte älska en kvinna”. Med detta menar dock inte Butler att all 

heterosexualitet grundar sig i omedvetet förnekande (Butler 2006 s. 200).  

 

3.2 Genus, kön och begär. 

Butler beskriver genus som det maskineri som skapar och normaliserar maskulint och 

feminint tillsammans med de hormonella, kromosommässiga, psykiska och preformativa 

mellanformer som genus antar. Butler menar att genus inte enbart ska ses som en matris för 

det maskulina och feminina, för genom en sådan binär uppdelning missar man de 

genuspremutationer som inte passar in i binäriteten. Butler menar att man måste tänka på 

genus utanför ramarna om manligt/kvinnligt. Det som inte passar in i den binära uppdelningen 

är lika mycket en del av genus som det normativa. Exempelvis ifråga om transpersoner så rör 

man sig bortom den binära tolkningen av genus (Butler 2006 s. 60).  

 

Butler motsätter sig en binär uppdelning även när det gäller kön. Butler vill att 

tolkningsramen för könsskillnad ska flytta sig bortom binaritet till mångsidighet (Butler 2006 

s. 198). Butler återkommer ofta till tanken om att kön och könsidentitet installeras genom 

upprepade akter. Kön skapas av handlingar som föregår sitt subjekt. Vi blir alltså män och 

kvinnor genom våra handlingar. Handlingarna tolkas sedan som beroende av en inre, 

biologisk kärna (Butler 2005 s. 14-17).  

 

Om begär skriver Butler att det är genom den heterosexuella matrisens konstruerande av män 

och kvinnor som varandras motsater som mäns och kvinnors begär till varandra skapas 

(Butler 2005 s. 10-11). Men den heterosexuella matrisens logik används även för att uppnå 

begriplighet i homosexuella relationer. En kvinna som antagit ett maskulint könsuttryck bör 

för att följa logiken känna begär efter det feminina och kvinnliga. En kvinna med ett 

maskulint könsuttryck som känner ett begär efter män inte inte kulturellt begriplig enligt den 

heterosexuella matrisens logik. Oavsett könen på parterna så förväntas det finnas feminitet 

och maskulinitet, och på så sätt påverkar den heterosexuella matrisen även homosexuella 

känslor och relationer (Butler 2006 s. 198). 
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3.3 Den heterosexuella matrisen i förhållande till UMOs mål. 

Den heterosexuella matrisens teoretiska ramverk lämpar sig väl som utgångspunkt för 

granskning av de normer som undersöks i denna uppsats. Cis-normen är det som Butler 

beskriver som förväntningarna på två tydliga genus och en binär könsuppdelning (Butler 2005 

s. 11). UMO skriver själva att ”cis” betder ”på samma sida” och handlar om att en persons 

fysiska kön, juridiska kön, könsuttryck och könsidentitet stämmer överens. En sådan person 

kallas cis-person. En cis-person är normen, det finns förväntningar på att en människa ska 

identifiera och känna sig som det kön hen har biologiskt och juridiskt. Motsatsen till cis är 

”trans” som betyder ”att överskrida”. Att känna att ens fysiska kön, juridiska kön, könsuttryck 

och könsidentitet inte stämmer överens kan innebära att man är en transperson (UMO – trans 

och cis 2014). 

Det är bara personen själv som vet om denne är cis- eller trans-person, och likaså är det bara 

en själv som bestämmer vilket kön man tillhör, eller om man tillhör båda eller inget alls. 

Vissa känner sig säkra på sin könstillhörighet hela livet, medans andras känslor kan variera 

över tid. Transperson är ett paraplybegrepp som sammanfattar många olika identiteter, bland 

annat transexuell (upplevelsen av att det biologiska och juridiska könet inte stämmer överens 

med könsidentiteten), transvestit (att trivas med sitt biologiska kön men ibland eller alltid vilja 

klä sig på ett sätt som är stereotypt för ett annat kön) och intergender (att inte vilja definiera 

sig som varken kille eller tjej, utan se sig som både och eller ingenting alls) (UMO – trans och 

cis 2014). När UMO beskriver sitt normkritiska arbetssätt säger de att de strävar efter att vara 

medvetna om förtryckande och exkluderande strukturer ifråga om könsöverskridande identitet 

(UMO – Normkritiskt arbetssätt 2014). 

 

UMO skriver att sexuell läggning handlar om vem man blir kär i och upphetsad av. Att vara 

heterosexuell innebär att man intresserar sig för någon av ett annat kön, att vara bisexuell 

innebär att man intresserar sig för alla kön och homosexuell innebär att man intresserar sig för 

de som tillhör samma kön som en själv. Man bestämmer själv vilken läggning man har och 

man har också rätt att slippa bli definierad (UMO – sexuell läggning 2014).  

UMO skriver även att det i samhället finns förväntningar på att alla människor ska vara 

heterosexuella. Heterosexualitet är oftast det som syns i media och i det offentliga rummet. 

Det finns även förväntningar på hur pojkar och flickor ska vara, och när någon går utanför sin 

könsroll och agerar på ett sätt som är stereotypt för ett annat kön kan många tro att det betyder 

att personen är homosexuell (vilket kan förklaras med Butlers tankar om begär). Eftersom 
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heterosexualitet är normen och det som oftast syns så tror många att bi- och homosexualitet är 

fel eller konstigt, men så är det inte. Bi- och homosexualitet har alltid funnits och är lika 

normalt som heterosexualitet (UMO – hetero överallt 2014). UMO skriver också att de i allt 

sitt arbete strävar efter att vara medvetna om förtryckande normer och strukturer ifråga om 

sexuell läggning (UMO – Normkritiskt arbetssätt 2014). 

 

UMO skriver att från den stunden man föds behandlas man olika beroende på vilket 

könsorgan man har. Människor behandlas på olika sätt och får olika förväntningar på sig 

baserat på vilket kön samhället ser en som. Men det som många kallar manligt och kvinnligt 

är egentligen bara påhitt som förändras över tid och rum. De flesta vuxna vill nog ge alla barn 

samma förutsättningar oavsett vilket kön barnet har, men då normerna om hur de olika könen 

ska vara är så djupt rotade i oss är det lätt att man ändå behandlar människor olika beroende 

på vilket kön de har, utan att man själv tänker på det. Redan som barn präglas vi starkt av 

olika könade förväntningar som påverkar hur vi utvecklas. Problemet med detta är att 

människor blir begränsade av könsroller, och om man går utanför sin könsroll kan man känna 

sig annorlunda och kanske bli illa behandlad. Istället bör alla människor få vara egna 

individer utan förväntningar grundade på kön. Vad det gäller sex finns det många olika 

förväntningar baserade på kön. Exempelvis är det mer accepterat att killar är intresserade och 

tar initiativ till sex, och på samma sätt är det mer accepterat att tjejer vill vänta med sex 

(UMO- föreställningar om manligt och kvinnligt 2014). UMO uttalar att de i enlighet med sitt 

normkritiska arbetssätt ska vara medvetna om exkluderande normer ifråga om kön och genus 

(UMO – Normkritiskt arbetssätt 2014). 

 

Det framgår alltså att UMO delar Butlers syn på att heterosexualitet är normen, och de delar 

även synen på könsskillnader som konstruerade. Om kön och könstillhörighet så kritiserar 

Butler den binära uppdelningen, vilket UMO också i någon mån gör då de påtalar att cis är en 

norm och att det är upp till varje individ att själv definiera sitt kön, och att man även att rätt 

att inte bli definierad. Uppsatsen ska undersöka hur UMOs mål om normkritik och 

inkludering tillämpas i sektionen ”Fråga UMO”, och eftersom UMO och Butler har en 

liknande syn på de normer som ska undersökas lämpar sig Butlers teori väl som 

utgångspunkt. Teorin om den heterosexuella matrisen synliggör de normer som ska 

undersökas, och förklarar även hur de hänger ihop med varandra. Teorin belyser också hur 

normerna upprätthålls och vad som händer med de människor som avviker från normen.  
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4. Metod. 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats och analysmetod. 

Den  vetenskapsteoretiska ansatsen i studien tas i hermeneutiken. Thomassen belyser att 

hermeneutiken menar att förståelse utvecklas genom ett ständigt pendlande mellan helhet och 

del av det vi försöker förstå. Thomassen skriver också att detta är traditionellt förbundet med 

att tolka texter (Thomassen 2007 s. 101), vilket är det som den här uppsatsen gör. I uppsatsen 

kommer texter att undersökas och analyseras om vad de säger om rådande normer i samhället. 

I detta sammanhang blir texten delen och samhället helheten. Syfet är att visa på hur delen 

och helheten påverkar varandra i hur normer återskapas eller ifrågasätts.  

Hermeneutiken handlar också om en förståelse för att vi alltid befinner oss i en historisk, 

kulturell och social kontext och att detta påverkar vår förståelse för det fenomen vi studerar. 

Därför kan vi inte göra anspråk på någon slutgiltig sanning, utan måste ständigt vara 

medvetna om att sanning kan variera över tid och rum (Thomassen 2007 s. 94-95).  I denna 

uppsats är intentionen att visa på en medvetenhet kring den kontext som uppsatsen är skriven 

i. Uppsatsen syftar till att belysa normer, och normer är någonting som påverkar oss alla i 

någon grad. Som Thomassen belyser så har vi alla en förståelsehorisont av fördomar, och vi 

kan aldrig helt ställa oss utanför vår förståelsehorisont och betrakta den objektivt (Thomassen 

2007 s. 96). Därför är det troligt att en uppsats som ska belysa normer själv blir normativ i 

någon grad, även om den givetvis strävar efter att inte vara det. Mot bakgrund av detta är det 

viktigt att belysa att uppsatsen syfte inte är att peka ut någon som har gjort ”fel” utan att 

belysa problematiska föreställningar och normer som präglar alla människor och institutioner 

i någon mån. Uppsatsen bär även spår av socialkonstruktivism, då den syftar till att belysa och 

diskutera hur språket konstruerar vår verklighet och vår uppfattning om vad som är verkligt 

(Thomassen 2007 s. 205), men den huvudsakliga utgångspunkten tas som sagt i 

hermeneutiken. 

Analysmetoden som kommer att avändas i denna uppsats är diskursanalys inspirerad av 

Foucault som handlar om att analysera utestängningsprocesser. I denna typ av diskursanalys 

undersöker man vad som trängs undan eller görs illegitimt genom att man framställer det som 

avvikande, onaturligt eller fel. Utestängning sker bland annat med hjälp av påståenden om 

vad som är sant och falskt. Det spelar också in vilka som har makten och ges auktoritet att 

bestämma och tolka världen (Boreus 2011 s. 140). I denna uppsats är det UMOs personal som 

sitter på makten, dels för att ungdomarna behöver deras hjälp och dels för att de sitter på 
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kunskap om ungdomarna inte har. Därför är det viktigt att undersöka hur de använder sitt 

utrymme när det gäller utestängning. Använder de sin makt för att utestänga begränsande 

normer eller präglas de själva av normer i den grad att de ibland råkar exkludera 

marginaliserade grupper eller få dem att framstå som avvikande? 

 I Butlers teori om den heterosexuella matrisen framgår det att det i samhället finns en 

förväntan på heterosexualitet och att denna förväntan grundar sig i idén om att det finns två 

kön och att dessa kön är varandras motsatser. Lever man inte upp till förväntningarna om en 

tydlig könstillhörighet och heterosexualitet så straffas man, ofta på svårdefinierbara sätt som 

genom osynliggörande, stereotypisering och marginalisering (Butler 2005 s. 10-11). I denna 

uppsats är intentionen att undersöka om de som sitter på makten påverkas av normer när de 

besvarar ungdomarnas frågor, och det ska undersökas genom att undersöka vad de skriver, 

vad de inte skriver, vad som antas och vad som inte antas, hur människor benämns i olika 

kontexter, vad som kallas vanligt och vad som beskrivs som ovanligt.  

 

4.2 Urval. 

Becker skriver att urval alltid är ett stort problem vid forskning. Genom att visa på några få 

exempel vill man få fram en poäng som kan gälla för alla (Becker 2008 s. 78). Det första 

urvalet som gjordes var att välja ut just UMO.se som studieobjekt. Det valet grundades delvis 

på UMOs direkta koppling till ungdomsmottagningar, eftersom just ungdomsmottagningar är 

ett av många  ställen där man som socionom kan arbeta. Att hemsidan arbetar på uppdrag av 

regeringen, att hemsidan är riksövergripande och att den drivs utan kommersiella intressen 

var andra faktorer som spelade in. Det faktum att hemsidan når ut till många och drivs av 

stora aktörer som regering, landsting, ungdomssmottagningar och elevhälsan indikerar att 

hemsidan är seriös. Att hemsidan drivs av stora aktörer och har många besökare gör det 

relevant att granska den, eftersom den riktar sig till alla svenska ungdomar mellan 13-25. 

Hemsidans uttalat normkritiska arbetssätt som enligt de själva bland annat innebär att de 

uppmanar hemsidans besökare att komma med kritik för att de ska kunna bli bättre motiverar 

valet att göra en normkritisk granskning (UMO – normkritiskt arbetssätt 2014). 

Det andra urvalet var att välja ut sektionen ”Fråga UMO”. I svarsbanken på ”Fråga UMO” 

fanns det 2014-04-28 425 frågor, och samtliga ska gås igenom. Svaren kommer delas in i tre 

kategorier, en för svar som var normkritiska och inkluderande, en för svar som ur ett 

normkritiskt perspektiv var tveksamma och en för svar som var normativa och exkluderande. 
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Exempel från alla kategorier kommer visas i form av bilder i uppsatsens resultatkapitel, och i 

uppsatsens bilagor kommer alla svar som ansågs vara tveksamma och alla svar som ansågs 

vara normativa visas. De svar som var normkritiska kommer bara visas genom exempel, då 

det annars skulle innebära att alla 425 frågor låg i bilagorna. Vissa frågor som visas som 

exempel i resultatkapitlet kommer ha en del bitar bortklippta för att spara utrymme, men de 

finns att läsa i sin helhet i bilagorna. Alla bilder som på något sätt är redigerade har en text 

under sig som berättar detta, och även en hänvisning till en bilaga där frågan kan läsas i sin 

helhet. Bilagorna i denna uppsats kommer tilldelas en separat källförteckning.  

 

4.3 Materialdiskussion 

I denna uppsats har internet agerat som källa. Daneback och Månsson skriver att 

internetforskning kan röra sig om forskning av fenomen på nätet men också forskning där 

man använder internet som redskap. I denna studie har internet använts som ett redskap. 

Författarna belyser att internet erbjuder en möjlighet att studera välkända fenomen på ett nytt 

sätt. Samtidigt är internet föränderligt, och hur fångar man någonting som är i ständig rörelse? 

Vad är kunskapen värd, och är den trovärdig och representativ? (Daneback & Månsson 2008 

s. 154). Ett sätt att delvis komma förbi problemet om internets ständiga förändring är att 

kopiera ner stora delar av den granskade informationen i bilagorna, vilket har gjorts i denna 

uppsats. Bilagornas innehåll kan därmed bli väldigt omfattande, och här är det då viktigt att 

belysa att uppsatsens läsare inte måste läsa bilagorna för att undersökningen ska bli begriplig, 

utan att bilagorna främst finns där för att säkra upp. Denna uppsats gör inte heller något 

anspråk på någon slutgiltig sanning om UMOs förmåga till normkritik, utan diskuterar endast 

hur det ser ut i dagsläget. Fördelen med att studien är baserad på en hemsida är att sålänge 

inte hemsidan försvinner eller frågearkivet raderas så har uppsatsens läsare möjlighet att själv 

gå in och läsa igenom arkivet. Detta bidrar till en transparens.  

 

Daneback och Månsson skriver även att internet erbjuder en spännande möjlighet till 

deltagande observation (Daneback & Månsson 2008 s. 158). Skulle undersökningen göras 

genom att vara närvarande vid besök på ungdomsmottagningar skulle det dels innebära många 

etiska dilemman, men det är även troligt att en granskande utomståendes närvaro skulle 

påverka resultatet. Å andra sidan så innebär diskursanalysen en viss begränsning här. Hade 

det rört sig om en intervju eller en observation hade man kunnat ställa frågor för förtydligande 

i de fall där svaren kunde tolkas åt båda håll. I diskursanalysen är man utelämnad åt tolkning, 
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och det finns därmed en risk för att man tolkar en formulering på ett sätt som den som 

uttalade den inte håller med om. Risken för detta minimeras dels genom att ha hermeneutiken 

som utgångspunkt och betona att uppsatsen inte lägger fram någon slutgiltig sanning och inte 

heller har för avsikt att peka ut någon särskild person på ”Fråga UMO”, och även genom att 

ha en kategori där tveksamma svar lyfts och diskuteras ur olika perspektiv.  

Daneback och Månsson belyser även det problematiska med att inte helt säkert veta vilka 

människorna på internet är och hur tillförlitliga deras utsagor är (Daneback & Månsson 2008 

s. 156).  I denna studie har tillförlitligheten försökt garanteras genom att välja en välbesökt 

hemsida som drivs av seriösa aktörer på uppdrag av regeringen. På UMO finns både namn, 

bild och kontaktuppgifter till dem som står bakom sidan.   

 

 

4.4 Bearbetning av material. 

Alla 425 svar i ”Fråga UMO” ska gås igenom och jämföras med UMOs egen information om 

normer, med UMOs uttalade mål om ett normkritiskt arbetssätt och även med Butlers teori 

om den heterosexuella matrisen. Som det framgår i denna uppsats teorikapitel är UMOs 

information om normer och Butlers teori om och kritik av den heterosexuella matrisen väl 

förenliga med varandra. Vid bearbetningen av materialet undersöks förekomsterna av; 1. 

Reproducerandet av en binär könsuppdelning med antaganden om att alla människor följer 

den heterosexuella matrisens logik (feminin=kvinnlig=kvinna och maskulin=manlig=man), 

även kallat cis-normativitet. 2. Reproducerandet av heteronormativa föreställningar i form av 

antaganden om att alla är heterosexuella eller om heterosexualitet som något allomfattande 

och ”naturligt”. 3. Reproducerande av föreställningar om ”män” och ”kvinnor” som varandras 

motsatser, även kallat normer kring kön och genus. 

 

När alla svar har gåtts igenom ska det undersökas vilka professioner som har gett vilka svar. 

Därefter kommer det räknas ut hur många svar varje profession har gett, och hur många av 

dem som var normkritiska, hur många som var tveksamma och hur många som var normativa. 

Därefter kommer det upprättas en tabell som visar hur många svar de olika professionerna gav 

och hur många som placerades i varje kategori. Siffrorna kommer presentera både antal och 

procent, där procenten är avrundat till närmsta heltal.  
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5. Etiska överväganden. 

 

Kalman och Lövgren skriver att etik i forskning innebär medveten reflektion över vad 

forskningen kan innebära för de inblandade forskningsdeltagarna, för forskarsamhället och för 

samhället i stort (Kalman och Lövgren 2009 s. 9). Denna studie är inte baserad på 

direktkontakt med någon människa utan handlar endast om undersökning av offentligt 

material. Att  undersökningen är baserad på offentligt material som alla har tillgång till bidrar 

till en transparens, då det ger andra möjlighet att skapa sig en uppfattning om det granskade 

materialet. Även om studien inte är baserad på direktkontakt med människor så berör studien 

människor, då den kommer granska och eventuellt kritisera svar som personerna som arbetar 

på ”Fråga UMO” har givit. Av den anledningen kan man hävda att det är relevant att kontaka 

UMO för det som Kalman och Lövgren kallar informerat samtycke (Kalman och Lövgren 

2009 s 13). Men eftersom UMO själva skriver att de gärna ser att man granskar deras arbete 

och kommer med synpunkter (UMO – Normkritiskt arbetssätt 2014), så görs bedömningen att 

det inte är nödvändigt att kontakta UMO och be om samtycke. Och eftersom uppsatsen inte 

enbart handlar om att ge kritik utan även kommer lyfta fram positiva aspekter av arbetet som 

görs på ”Fråga UMO” är förhoppningen att bilden som förmedlas av hemsidans personal är 

rättvis. 

 

Eva Skaerbaek skriver om anonymitet och att det är viktigt att berätta vem som har sagt vad 

och att person och profession spelar roll för uttalanden (Skaerbaek 2009 s. 142). Under svaren 

i ”Fråga UMO” står namn och profession på personen som besvarat frågan. Vilket profession 

som har besvarat frågan kommer nämnas då det är av relevans för studien, men namnet 

kommer inte nämnas då det inte är intressant för syftet. Syftet är inte att peka ut enskilda 

personer eventuella misstag utan att få en helhetsbild av hur normkritiken på ”Fråga UMO” 

tillämpas.  

 

Ungdomarna som har skickat in frågor är redan anonyma på hemsidan, och det är dessutom 

inte ungdomarnas frågor som kommer granskas, utan svaren som ges på dem.   
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6.Analys och resultat. 

Uppsatsens första frågeställning handlade om att belysa hur svaren som gavs i ”Fråga UMO” 

levde upp till UMOs mål om ett normkritiskt arbetssätt. I svarsbanken på ”Fråga UMO” fanns 

det 425 svar. Utifrån det valda perspektivet påträffades många svar som var normkritiska och 

inkluderande. Det fanns också många svar som kan kallas neutrala eftersom de inte 

reproducerade normer men inte heller ifrågasatte dem. Men just eftersom dessa svar inte var 

normativa eller exkluderande kategoriserades de som normkritiska och inkluderande. Det 

påträffades också en del svar som var normativa och exkluderande och en del svar som utifrån 

det normkritiska perspektivet var tveksamma och svårbedömda. Här kommer exempel på 

normkritiska och inkluderande, normativa och exkluderande och även de svar som 

kategoriserades som tveksamma presenteras och diskuteras. En del frågor förekommer i mer 

än en kategori då vissa frågor exempelvis kunde ses som normkritiska utifrån exempelvis 

normer kring kön och genus, men normativa utifrån ett transperspektiv. 

 

6.1 Cis-normen. 

I 359 svar av urvalet på 425 når ”Fråga UMO” tydligt upp till UMOs mål om att vara 

normkritiska mot cis-normen och inkluderande mot transpersoner. 64 frågor kategoriserades 

som tveksamma och 2 frågor var tydligt normativa och exkluderande. Se bilaga 1, sidan 52. 

 

Svar som var normkritiska och inkluderande.  

Exempel 1.  

   

(UMO – exempel 1 2014). [Egen understrykning]. 
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Frågeställaren ovan föredrar ett annat könsuttryck än det som är stereotypt för hens biologiska 

och juridiska kön och ställer praktiska frågor kring att dölja sina bröst. ”Fråga UMO” bemöter 

frågan genom att dels ge praktiska tips på hur frågeställaren ska gå tillväga för att dölja 

brösten. Genom att ge tips och inte ifrågasätta frågeställarens vilja att dölja brösten så visar 

man respekt för frågeställaren och utövar alltså inte den bestraffning som de som avviker från 

cis-normen kan utsättas för (Butler 2005 s. 11). 

 

Frågeställaren nämner bröst och berättar även att hen föredrar ett stereotypt manligt 

könsuttryck, men nämner inget om sin könsidentitet. Därav är det bra att man inte könar 

frågeställaren, vilket visar på en medvetenhet kring de olika inriktningarna inom trans, det vill 

säga att”Fråga UMO” förstår att frågeställaren kanske inte ser sig själv som tjej bara för att 

frågeställaren har bröst, och att frågeställaren inte nödvändigtvis ser sig själv som kille bara 

för att hen föredrar det könsuttrycket. Det finns också en möjlighet att frågeställaren inte 

identifierar sig som varken kille eller tjej, och därför gör ”Fråga UMO” ett kunnigt och 

respektfullt intryck genom att inte köna frågeställaren. I frågan är en mening understruken, 

och där ser man dels att det undviks att köna frågeställaren, och även att man normaliserar 

viljan att anta ett annat könsuttryck. ”Fråga UMOs” agerande stämmer väl överens med det 

UMO själva skriver om trans och cis (UMO- trans och cis 2014) och även med UMOs mål 

om att vara normkritiska och inkluderande. De är även i enlighet med sitt uppdrag medvetna 

om exkluderande normer kring könsöverskridande identitet (UMO – Normkritiskt arbetssätt 

2014).  I svaret frångår man även den heterosexuella matrisens logik, då man inte antar något 

om frågeställarens könsidentitet eller begär baserat på det frågeställaren berättar om kropp 

och könsuttryck. Här undviker man alltså ett upprätthållande av den heterosexuella matrisen 

då man inte straffar frågeställaren med osynliggörande, marginalisering eller okunskap  

(Butler 2005 s. 11). Genom ett respektfullt, kunnigt och normkritiskt bemötande konstruerar 

man inte transpersoner som avvikare (Boreus 2011 s. 140). 

 

I ”Fråga UMOs” svarsbank finns det ett flertal exempel på transpersoner som skriver in och 

får goda bemötande som är både normkritiska och inkluderande. Det finns också många 

frågor som inte alls berör cis och trans men där ”Fråga UMO” ändå är transinkluderande på 

olika sätt, bland annat genom att inte köna frågeställare som själva inte benämner sig själva 

som ett visst kön, eller genom att inte göra det som Butler kallar en binär könsuppdelning 

(Butler 2005 s. 10), genom att exempelvis skriva ”killar och tjejer” i situationer där man 

egentligen hade kunnat skriva ”människor”. Genom att inte köna personer som själva inte 
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benämner sig som ett visst kön garderar man sig för att personen som skriver in kan vara 

exempelvis transexuell, och genom att inte dela upp människor i kategorierna ”killar” och 

”tjejer” så inkluderar man intergender-personer (UMO- trans och cis 2014). Green belyser 

också ett könsneutralt språk är eftersträvansvärt om man vill inkludera transpersoner (Green 

2010 s.10-11), något som UMO säger att de vill (UMO – Normkritiskt arbetssätt 2014). 

 

 

Tveksamma svar ifråga om normkritik och inkludering.  

 

Exempel 2.  

 
(UMO – exempel 2). Frågan är bortklippt och likaså delar av svaret. Se bilaga 1, fråga 57, 

sidan 81. [Egen understrykning]. 

Exempel 3.  
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(UMO – exempel 3 2014). [Egen understrykning]. 

 

De två exemplena som anges ovan representerar de 64 svar som kan ses som tveksamma 

ifråga om att inkludera transpersoner, eller som det beskrivs i UMOs mål om ett normkritiskt 

arbetssätt, personer med könsöverskridande identitet (UMO – Normkritiskt arbetssätt 2014). I 

relation till de andra kategorierna, heteronorm och normer kring kön och genus, fanns det 

väldigt många tveksamma svar när man utgick från ett transperspektiv. Detta indikerar en viss 

svårighet att veta var gränsen för det normativa går, men här syftar uppsatsen till att belysa 

både det som talar för att svaren är normativa och det som talar för att de inte är det.  

 

Som exempel 2 illustrerar handlade en del tveksamma fall om att ”Fråga UMO” delade upp 

människor i kategorierna ”killar” och ”tjejer” (eller ”hon” och ”han”). I beskrivningen av sitt 

normkritiska arbetssätt beskriver UMO att de i sitt arbete ska vara medvetna om exkluderande 

strukturer och normer i förhållande till bland annat könsöverskridande identitet (UMO – 

Normkritiskt arbetssätt 2014). UMO belyser även att alla människor inte identifierar sig som 

kille eller tjej, utan som både och eller som någonting helt annat (UMO - trans och cis 2014). 

Att trots detta tala om ”killar och tjejer” kan tolkas som att ”Fråga UMO” här exkluderar 

intergender-personer. Detta kan också ses som ett upprätthållande av den heterosexuella 

matrisen, som Butler menar är grundad på en binär könsuppdelning, där människor förväntas 

vara man eller kvinna och ingenting annat (Butler 2005 s.10-11).  

 

Som exempel 3 ovan illustrerar så handlade andra tveksamma svar om fall där frågeställaren 

inte nämner något om vilket kön hen identifierar sig som utan talar endast om sin kropp, men 

där man på ”Fråga UMO” ändå könar personen. Exempelvis om frågeställaren inte nämner 

sitt kön men talar om mensvärk, så kanske man i svaret kommer med formuleringar i stil med 

att ”många tjejer har problem med mensvärk”. Genom att göra så utgår man ifrån att personen 

som ställer frågan och alla andra personer som har mens också identifierar sig som tjejer. 

Detta kan tolkas som att man på ”Fråga UMO” ofta utgår från att de som skriver in är cis-

personer, alltså personer vars könsidentitet stämmer överens med personens biologiska och 

juridiska kön. På så sätt betänker man inte att frågeställaren kan vara en transperson, som har 

mens men som ändå inte identifierar sig som tjej. Genom att då ändå benämna personen som 

det kan man hävda att ”Fråga UMO” exkluderar transpersoner i dessa fall, något som de 

själva säger att de inte ska göra (UMO – Normkritiskt arbetssätt 2014). 
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Det kan också tolkas som ett upprätthållande av den heterosexuella matrisen genom att 

anamma dess logik om att feminin = kvinnlig = kvinna och maskulin = manlig = man. En 

person som har det biologiska könet kvinna men kanske identifierar sig som något annat är 

inte kulturellt begriplig, och tas därför inte med i beräkningen (Butler 2005 s. 10). Green 

belyser också att sexualupplysare har ett ansvar att inkludera transfrågor i 

sexualupplysningen, då sexualupplysare bör agera förebilder och sprida kunskap. Green 

menar att en väg till bättre transinkludering i sexualupplysningen är att använda ett 

könsneutralt språk. Genom att tala om ”personer” och ”individer” istället för ”killar” och 

”tjejer” kan man som sexualupplysare inkludera transpersoner i informationen, något som 

man som sexualupplysare bör sträva efter (Green 2010 s. 10-13).  

 

Sett ur ett annat perspektiv så belyser aldrig UMO i sin information om trans och cis hur de 

anser att man bör uttrycka sig för att vara transinkluderande. De nämner att man själv 

bestämmer vilket kön man har oavsett vad omgivningen tycker, och belyser också att cis är 

normen och därmed det förväntade (UMO - trans och cis 2014). Däremot uttrycker de inte att 

de anser att det nödvändigtvis är fel att utgå från att någon är cis-person, vilket de däremot gör 

ifråga om sexuell läggning, där de är tydliga med att man inte bör förvänta sig att människor 

är heterosexuella (UMO – hetero överallt 2014). UMO uttalar att de strävar efter att inkludera 

personer med könsöverskridande identitet (UMO – Normkritiskt arbetssätt 2014), men talar 

inte om hur de ställer sig till användandet av ett könsneutralt språk, något som enligt Green är 

viktigt för transinkludering (Green 2010 s. 10-11). Eftersom uppsatsen granskar ”Fråga 

UMOs” svar utifrån UMOs egna texter om normer och denna text inte är helt tydlig i vad 

UMO anser vara transinkludering är det svårt att bedöma de utvalda svaren som inkluderande 

eller exkluderande, och de får därmed benämnas som tveksamma. På UMO nämner man att 

begreppet cis och cis-norm är ganska nytt (UMO - trans och cis 2014), vilket i sig kan vara en 

förklaring till varför det inte är självklart hur man ska gå tillväga när man motarbetar cis-

normen. Även i beskrivningen om UMOs uppdrag så talar man om människor i termen av 

”kvinnor och män”, vilket tyder på att det inte finns en grundläggande tanke om att i språket 

frångå en binär könsuppdelning (UMO – definition av hälsa 2014). 

 

När Green beskriver målen för ”Trans 101” så nämns det inget om att könsneutralt språk är 

det viktigaste målet att sträva efter, utan att det främst är viktigt att sprida kunskap om 

transpersoner och deras situation (Green 2010 s. 5). Detta tycks även vara det UMO strävar 

efter, då de talar om och förmedlar kunskap om transpersoner och om olika trans-begrepp 
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men inte nämner att de strävar efter att språkligt frångå den binära könsuppdelningen (UMO - 

trans och cis 2014). På så sätt kan det ses som att ”Fråga UMO” uppnår ”grundmålen” för 

transinkludering i de svar som kategoriserats som tveksamma, men att de genom ett 

könsneutralt språk hade kunnat uppnå en större inkludering och en skarpare normkritik. 

 

Butler talar om hur vi genom språket konstruerar vår verklighet, och då bland annat våra 

kroppar och våra kön. En binär könsuppdelning är en del av den konstruerade verklighet vi 

befinner oss i, och därmed finns det en svårighet att tala om människor, kroppar och 

kroppsdelar utan att kategorisera dem efter kön (Butler 2005 s. 10-15), vilket också är något 

som Green belyser (Green 2010 s. 10-11). Att cis-normen så starkt präglar vårt språk ger en 

förklaring till varför det är svårt att definiera vilka formuleringar som är ett direkt resultat av 

cis-normativt tänkande och vilka formuleringar som helt enkelt är nödvändiga för att kunna 

uttrycka sig begripligt i en kontext där en binär könsuppdelning är den del av vår verklighet.  

 

Som Fredriksen-Goldsen et al. belyser är stödet hos socialarbetare för att lära sig mer om 

transfrågor och könsidentitet mindre än intresset för homo- och bisexualitet (Fredriksen-

Goldsen, Woodford, Luke & Gutierrez 2011 s. 25), och Bockting et al. belyser att 

transpersoner i regel får sämre stöd från sin omgivning än homo- och bisexuella (Bockting, 

Miner, Swinburne Romine, Hamilton & Coleman 2013 s. 4-8). Detta stärker att det som 

Green belyser (Green 2010 s. 13) stämmer, att det fortfarande finns mycket att lära kring cis-

normen och transinkludering, och det i sig kan vara förklaringen på problemet med att dra 

gränsen i just denna kategori var så pass omfattande att 64 svar inte kunde kallas varken 

inkluderande eller exkluderande. Men som det belyses ovan kan det tolkas som att ”Fråga 

UMO” oftast uppnår grundläggande mål för transinkludering, men att de genom att utmana 

sig ytterligare och sträva efter ett könsneutralt språk hade kunnat komma längre i sin 

normkritik och inkludering. 
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Svar  som var normativa och exkluderande.  

 

Exempel 4. 

 

(UMO – exempel 4 2014).  Delar av frågan och svaret är bortklippt, se bilaga 1, fråga 66, 

sidan 86. [Egen understrykning]. 
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Exempel 5. 

 

(UMO – exempel 5 2014). [Egen understrykning]. 

 

De två exemplena som visas ovan är de enda svaren i ”Fråga UMOs” svarsbank som var 

tydligt cis-normativa och exkluderande för transpersoner. I exempel fyra har vi en person som 

uttrycker funderingar kring kön och könsidentitet, och att hen känner att hen vill vara 

någonting mittemellan tjej och kille eller kanske ingenting alls. I början av svaret är texten 

inkluderande i den mån att personen uppmuntras att våga göra en könsutredning och att 

personen inte måste se sig själv som något kön eller kalla sig ”hon” eller ”han”. Men i slutet 

benämns ändå skolans kurator som ”honom eller henne”. UMO skriver att en intergender-

person är någon som tycker att kategorierna ”kille och tjej” känns för snäva och istället vill 

vara någonting däremellan, eller inget av det (UMO - trans och cis 2014). Så uttrycker sig 

även frågeställaren. Att man i svaret skriver att frågeställaren inte måste definiera sig men 

senare ändå gör en uppdelning efter två kön visar ändå på det som Butler kallar en binär 

könsuppdelning, att det finns två bestämda kön och att man måste tillhöra ett. Genom att 

upprätthålla den binära könsuppdelningen kategoriserar man frågeställaren som en avvikare 

och exkluderar och marginaliserar transpersoner (Butler 2005 s. 10). Här upprätthålls alltså 

den heterosexuella matrisen och cis-normen.  
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I exempel fem talar frågeställaren om att hon är en tjej som vill genomgå en könskorrigering 

för att få kroppen att stämma överens med den hon känner sig som. Med kunskap om vad det 

betyder att vara transsexuell i kombination med att frågeställaren säger att hon är tjej indikerar 

att ”tjej” är personens könsidentitet, men att hon har kille som biologiskt och juridiskt kön. I 

svaren kommer dock information om hur en könskorrigering går till i det omvända fallet, att 

en person som har tjej som biologiskt och juridiskt kön  men har kille som könsidentitet. 

UMO skriver att det bara är en själv som kan veta och bestämma vilket kön man har. Att vara 

transsexuell är att uppleva att ens biologiska och juridiska kön inte stämmer överens med ens 

könsidentitet (UMO - trans och cis 2014). Svaret tyder därför på okunskap om transexualitet. 

Genom att inte uppfatta att ”tjej” är något som personen redan är och vill fortsätta vara och att 

det är kroppen som inte stämmer så utsätts frågeställaren för exkludering i och med den 

okunskap hon möter. Genom att ”Fråga UMO”, auktoriteten, visar okunskap om 

transexualitet konstrueras transexuella som annorlunda och avvikare (Boreus 2011 s. 140). 

Cis-normen reproduceras och genom okunskapen definieras frågeställaren som socialt icke-

godkänd (Butler 2005 s. 10).   

 

De två exempel på exkludering av transpersoner som hittades i undersökningen tycks inte 

handla om några medvetna val att exkludera frågeställarna, utan exkluderingen tycks bottna i 

okunskap kring trans. Men som Willoughby et al. belyser hänger god kunskap om 

transpersoner och könsidentitet samman med mindre benägenhet till transfobi (Willoughby, 

Hill, Gonzalez, Lacorazza, Macapagal, Barton & Doty 2010 s. 256-257), och därför är det 

viktigt att okunskap uppmärksammas och motarbetas, inte minst mot bakgrunden av att 

transpersoner på grund av omgivningens reaktioner bemötande har en ökad risk för både 

självmord och psykisk ohälsa (Bockting, Miner, Swinburne Romine, Hamilton & Coleman 

2013 s. 4-5). Och som både Fredriksen-Goldsen et al. och Chinell skriver så har de som 

arbetar i människovårdande organisationer en skyldighet att vara kunniga och kompetenta i 

mötet med marginaliserade grupper (Chinell 2011 s. 759-760) (Fredriksen-Goldsen, 

Woodford, Luke & Gutierrez 2011 s. 19-21), och Green betonar särskilt vikten av att 

sexualupplysare agerar goda och kunniga förebilder när det gäller inkludering av 

transpersoner (Grenn 2010 s. 13). Men i två fall av 425 svar så uppnår inte ”Fråga UMO” 

UMOs mål om att vara normkritiska och inkluderande, utan genom okunskap, osynliggörande 

och marginaliserande exkluderar de transpersoner, konstruerar dem som socialt icke-
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godkända och bidrar till upprätthållande av den heterosexuella matrisen (Butler 2005 s. 10-

11).  

 

 

6.2 Heteronormen.  

Av de 425 svar som granskades i undersökningen var det fem stycken som var 

heteronormativa och exkluderande mot homo- och bisexuella, och två svar som betraktades 

som tveksamma. Det innebär att resterande 418 var bra på att inkludera homo- och bisexuella 

och ifrågasätta heteronormen. Se bilaga 2, sidan 88. 

 

Svar som var normkritiska och inkluderande.  

Exempel 6. 

 

(UMO – exempel 6 2014).  

 

De svar som var inkluderande och normkritiska var dels det i hur man bemötte frågor om 

sexuell läggning men också genom att man oftast inte utgick från att frågeställarna var 

heterosexuella. I exempel 6 undrar frågeställaren över sin sexuella läggning, och bemöts med 

uppmuntran om att tillåta sig att ha sina känslor, normalisering av dels olika sexuella 

läggningar och dels av funderingarna. I sin information om sexuella läggningar skriver UMO 
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att det är normalt att fundera över sin sexuella läggning, och att det är upp till en själv vilken 

läggning man väljer, eller att inte välja alls. I samhället finns det oftast en förväntning om att 

man ska vara heterosexuell, med det är precis lika normalt att vara homo- eller bisexuell 

(UMO – sexuell läggning 2014). 

 

Genom att inte utgå från att människor är heterosexuella och normalisera homo- och 

bisexualitet så är ”Fråga UMO” inkluderande mot homo- och bisexuella och kritiska mot 

heteronormen. Butler skriver att heteronormativitet innebär antaganden om att alla är 

heterosexuella och att heterosexualitet är det naturliga sättet att leva. De som inte är 

heterosexuella definieras som socialt icke-godkända inom den heterosexuella matrisen (Butler 

2005 s. 11). I 418 svar på ”Fråga UMO” gör man inte antaganden om att alla är 

heterosexuella eller framställer heterosexualitet som det enda naturliga, och uppnår i dessa 

svar UMOs mål om att vara normkritiska och inkluderande.  

 

Tveksamma svar ifråga om normkritik och inkludering.  

Exempel 7. 

  

(UMO – exempel 7 2014). Frågan är bortklippt och likaså delar av svaret, se bilaga 2, fråga 

69, sidan 89. [Egen understrykning]. 

 

Exempel 8.  

 

(UMO – exempel 8 2014). Delar av svaret är bortklippt, se bilaga 2, fråga 70, sidan 89. [Egen 

understrykning].  
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I exempel 7 så talar frågeställaren om en pojkvän och i svaret skriver man att det är viktigt att 

skydda sig mot en oönskad graviditet ”om du är tjej”. Den formuleringen kan både ses som 

normkritisk och som heteronormativ. Genom att skriva så visar man att det inte ska tas för 

givet att personen som skriver in är tjej bara för att hen nämner en pojkvän. Att visa att man 

inte tar för givet att det är en tjej så motsätter man sig den heteronormativa definitionen av 

människor och visar att man inte accepterar bilden av heterosexualitet som det självklara. Här 

görs alltså en aktiv ansträngning för att inte stämpla någon som avvikare och bestraffa det 

som inte är normativt (Butler 2005 s. 10-11). Man visar att man är medveten om att personen 

kan vara heterosexuell men att det också finns alternativ. Men det är samtidigt detta som ur ett 

annat perspektiv kan framstå som problematiskt och heteronormativt. Att skriva ”om du är 

tjej” och sedan inte skriva om andra alternativ får det att framstå som att heterosexualiteten 

ändå är någonting man utgår från. Man är medveten om att det kan förhålla sig på andra sätt 

och skriver därför ”om”, men genom att inte benämna andra alternativ så framställs de som 

avvikande. Det kan tolkas som en form av heteronormativt handlade i form av osynliggörande 

av andra sexuella läggningar (Butler 2005 s. 11).  

 

I exempel 8 så talar man i svaret om heterosexuellt sex som ”den vanligaste typen av samlag”. 

Att beskriva något som vanligt indikerar att andra alternativ är ovanliga. Det kan tolkas som 

att UMO i form av makthavare här konstruerar homosexuella samlag som något ovanligt, 

genom att benämna heterosexualitet som vanligast (Boreus 2011 s. 140). Detta kan ses som 

ett upprätthållande av den heterosexuella matrisen i form av framställandet av heterosexualitet 

som det oproblematiska och naturliga (Butler 2005 s. 11). Men att man också nämner andra 

former av samlag visar också på en medvetenhet om att heterosexualitet inte är det enda, och 

genom att beskriva och benämna andra sorters samlag på ett könsneutralt sätt visar man en 

medvetenhet om att allt sex inte är heterosexuellt. På så sätt motarbetar man den 

heterosexuella matrisen genom att synliggöra homo- och bisexualitet (Butler 2005 s.11). Mot 

bakgrunden av de konsekvenser som osynliggörande och marginalisering av homo- och 

bisexeulla kan få (Frank 2002 s. 277-279) är det viktigt att diskussionen förs kring hur man 

använder språket och hur olika formuleringar kan tolkas.  
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Svar som var normativa och exkluderande.  

Exempel 9. 

 

(UMO – exempel 9 2014). [Egen understrykning]. 

 

Det fanns fem svar i ”Fråga UMO” som var normativa i och med att de upprätthöll 

heteronormen och därmed exkluderade homo- och bisexuella. I frågorna så nämnde 

frågeställaren en pojk- eller flickvän eller könet på en person de hade haft någon form av 

relation eller förbindelse med, men nämnde inget om sitt eget kön. I de svar som ansågs 

normativa utgick man sedan från att den som hade pojkvän/sex med en kille var tjej och den 

som hade flickvän/sex med en tjej var kille. I exempel 9 kan man se hur frågeställaren berättar 

om en hotfull ex-pojkvän och då uppmuntras kontakta en kvinno- eller tjejjour, detta trots att 

frågeställaren inte säger någonting om att hen är en tjej.  UMO skriver att heterosexualitet är 

en norm och att människor i allmänet utgår från att människor de möter är heterosexuella, och 

som heterosexuell får man sin identitet bekräftad hela tiden. Normen är problematisk eftersom 

många är homo- och bisexuella, men normen får dessa människor att framstå som annorlunda, 

trots att homo- och bisexualitet är något som alltid har funnits (UMO – hetero överallt 2014). 

I UMOs uppdrag framgår det även att de ska belysa våld förekommande i samkönade 

relationer (UMO – definition av hälsa 2014). Men genom att anta att frågeställarna är 

heterosexuella så reproduceras normen om heterosexualitet. Detta rör sig om det som Butler 

beskriver som en heteronormativ definition av människor. Är personen du är kär i eller har 

sex med en person som juridiskt, biologiskt och identitetsmässigt är en man så måste du vara 
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dennes motsats, en person som juridiskt, biologiskt och identitetsmässigt är kvinna. Den 

heterosexuella matrisen bygger på att män och kvinnor konstrueras till varandras motsater och 

därmed förväntas känna ett begär efter varandra. Könen är varandras motsater och är 

hierarkiskt definierade genom en obligatorisk heterosexualitet. Butler beskriver 

heteronormativitet som institutioner, strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller 

idén om heterosexualitet som det naturliga och normala. Det som faller utanför 

heteronormativitetens ramar stämplas som avvikande och bestraffas. Ibland bestraffas homo- 

och bisexualitet med våld, men straffen kan också ta sig uttryck i form av marginalisering, 

osynliggörande och homofobi (Butler 2005 s. 10-11).  

 

Det ”Fråga UMO” gör i sina svar är det som Butler skulle beskriva som en heteronormativ 

handling som upprätthåller idén om heterosexualitet som det normala. När en frågeställare 

skriver om sin partners kön men inte om sitt eget utgår man från att frågeställaren är sin 

partners motsats (Butler 2005 s. 10-11). Detta bottnar i idén om att det maskulina känner ett 

begär efter det feminina och vice versa. Man utgår från att om partnern definieras som kille så 

är han också maskulin och känner ett begär efter det feminina, och då är personen han är 

tillsammans med en tjej (Butler 2006 s. 198). 

 

Genom att utgå från att frågeställarna i dessa fem frågor är heterosexuella och har 

heterosexuella relationer stämplar man homo- och bisexuella som avvikare och annorlunda. 

Genom att utgå från en sak utan att nämna andra osynliggör man alternativen, och i sin 

position som makthavare förmedlar ”Fråga UMO” att heterosexualitet är det normala och att 

homo- och bisexuella är avvikare  (Boreus 2011 s. 140). Genom att inte ta med homo- och 

bisexuella i beaktningen så bidrar man till det osynliggörande som homo- och bisexuella 

drabbas av (Frank 2002 s. 277-279). I beskrivningen av UMOs uppdrag står det att de ska 

belysa att våld kan förekomma även i samkönade relationer (UMO – definition av hälsa 

2014), vilket de inte gör i exempel 9 då de utgår ifrån ett heterosexuellt förhållande. Här 

uppnår inte ”Fråga UMO” sitt mål om att vara inkluderande och normkritiska, utan i fem fall 

av 425 så är ”Fråga UMO” heteronormativa och exkluderande mot homo- och bisexuella.  
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6.3 Normer kring kön och genus.  

Av de 425 svar som fanns i svarsbanken på fråga UMO fanns det ett svar som betraktades 

som tveksamt och ett svar som tydligt reproducerade normer kring kön och genus. Resterande 

423 svar var normkritiska och inkluderande i och med att de inte reproducerade normer kring 

kön och genus. Se bilaga 3, sidan 94. 

 

Svar som är normkritiska och inkluderande.  

Exempel 10.  

 

(UMO – exempel 10 2014). Delar av svaret är bortklippt, se bilaga 3, fråga 76, sidan 94.  

 

Frågan i exempel 10 handlar om en person som känner sig konstig för att hon kollar på porr 

mot bakgrunden att hon är tjej. I svaret normaliseras hennes känslor och förklaras genom att 

beskriva och kritisera de olika förväntningarna som finns på olika kön och deras sexualitet. 

Detta är alltså en kritik mot och ett synliggörande av den heterosexuella matrisens teori om att 

människor konstrueras till män och kvinnor och till varandras motsatser. ”Fråga UMO” 

förmedlar alltså att det inte av naturen givet att killar ska uppskatta porr medans tjejer inte ska 

göra det, utan en persons uppfattning om porr har inget med personens kön att göra (Butler 

2005 s. 10-11). Genom att tala om att tjejer också kan gilla porr så använder ”Fråga UMO” 

sin makt till att vara normkritiska och synligöra och problematisera normer och förväntningar 

på kön. När ”Fråga UMO” uttalar att tjejer också kan uppskatta porr och att alla killar 

nödvändigtvis inte uppskattar det bidrar de till att göra det mer legitimt och socialt accepterat 

att det förhåller sig på detta vis (Boreus 2011 s. 140). I enlighet med sitt uppdrag visar ”Fråga 
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UMO” här en medvetenhet om exkluderande normer ifråga om kön (UMO – Normkritiskt 

arbetssätt 2014). 

 

Tveksamma svar ifråga om normkritik och inkludering.  

Exempel 11.  

 

(UMO – exempel 11 2014). Delar av svaret är bortklippt, se bilaga 3, fråga 77, sidan 95. 

[Egen understrykning]. 

 

Frågan handlar om en tjej som till viss del går utanför normen i och med det att det är hon 

som tar många initiativ i förhållandet med sin pojkvän, och nu efterfrågar hon råd för hur hon 

kan få honom att ta mer initiativ. I svaret uppmuntras hon att istället att invänta initiativ från 

pojkvännen.  

 

UMO skriver att könsroller och normer är problematiska eftersom de hindrar och begränsar 

människor. Exempelvis finns det olika förväntningar på killars och tjejers sexualitet, där en 

förväntning bland annat handlar om att killen är den som ska ta initiativ (UMO – 

föreställningar om manligt och kvinnligt 2014). Här uppmanas tjejen att låta killen ta initiativ. 

Det kan handla om att man månar om den mer blyga parten i förhållanden och vill att denne 

ska få ta saker i sin egen takt, men det kan också handla om olika förväntningar på kön. Olika 

förväntningar på kön och konstruerandet av könsroller är den heterosexuella matrisens 

grundbult. Genom att göra män och kvinnor till varandras motsatser får man dem att känna ett 

begär efter varandra, och så upprätthålls heterosexualiteten (Butler 2005 s. 11).  

 

Genom att göra män aktiva och kvinnor passiva förväntas män bli initiativtagare i relationer. I 

den här relationen går parterna utanför sina könsroller, och tjejen blir aktiv medans killen är 
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passiv. Istället för att uppmuntra tjejen för att hon vågar visa vad hon vill och kanske 

rekommendera henne att prata om saken med sin partner så uppmanar man henne till 

passivitet och tror att det kommer leda till att killen blir aktiv och initiativtagande. Detta kan 

ses som att ”Fråga UMO” anser att det innebär problem när personer träder utanför sin 

könsroll, och att killen i förhållandet blir skrämd av att tjejen är den aktiva och drivande. För 

att han ska kunna bli aktiv och initiativtagande måste tjejen vara den passiva. Det kan tolkas 

som att man här anser att män och kvinnor dels måste inta förutbestämda roller i ett 

förhållande, och att dessa roller även måste vara varandras motsatser. Men det kan som sagt 

också handla om att ”Fråga UMO”  vill betona vikten av att den blygare parten i ett 

förhållande får vara med och styra, och att de tvärt om undviker att reproducera normer kring 

kön och genus när de påpekar killens rätt att vara mer blyg och försiktig.  

 

 

 

Exempel på problematiska svar där normer kring kön och genus reproduceras.  

I undersökningen hittades ett svar som var problematiskt i och med att det reproducerade 

normer kring kön och genus, och det är svaret i ”Exempel 9” (se sidan 36). Detta svar var inte 

bara problematiskt i och med ett reproducerande av heteronormen, utan svaret reproducerade 

även normer kring kön. I svaret antog man att personen som utsattes för hot och våld av sin 

ex-pojkvän var en tjej, vilket det i frågan inte fanns några tecken på att det var. UMO skriver 

angående normer och förväntningar på kön att det i samhället finns en bild av killar som 

våldsamma och tjejer som hjälplösa. UMO belyser att dessa normer är problematiska 

eftersom människor som inte passar in i normen kan må dåligt och känna sig annorlunda 

(UMO – föreställningar om manligt och kvinnligt 2014). Om man utgår från det Butler 

skriver om kön och genus, att män och kvinnor konstrueras till varandras motsatser, innebär 

det att om tjejer förväntas vara hjälplösa så förväntas killar att inte vara det. Killar som då är 

hjälplösa blir därför socialt icke-godkända (Butler 2005 s. 10-11).  

 

Genom att man i svaret utgår från att det är en tjej som skickat in frågan upprätthåller man på 

”Fråga UMO” bilden av att män inte kan uppleva rädsla och hjälplöshet i en situation där de 

blir utsatta för hot om våld. I det här fallet upprätthåller ”Fråga UMO” normer om att könen 

är olika och är varandras motsatser och reproducerar förväntningar på tjejer som svaga och 

killar som starka. I ett svar av 425 uppnår ”Fråga UMO” inte sina mål om att vara kritiska 

mot normer som handlar om kön och genus.  
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6.4 Professionerna på ”Fråga UMO”. 

Uppsatsens andra frågeställning syftade till att belysa om det fanns skillnader mellan ”Fråga 

UMOs” olika professioner i hur väl de uppnådde målen om normkritik och inkludering. I 

tabellen nedan presenteras de olika professionerna, hur många frågor de har besvarat och hur 

många av dem som i sin tur var normkritiska och inkluderande, hur många som var 

tveksamma fall och hur många som var normativa och exkluderande. Siffrorna presenteras 

både i antal och i procent. 

 

 Barnmorskor Sjuksköterskor Kuratorer Psykologer Dietister Läkare 

Antal svar       144         160      60       28     13    20 

Normkritiska 

och 

inkluderande 

Antal: 113  

   78 % 

Antal: 124  

        78 % 

Antal: 57 

   95 % 

  

Antal: 28 

 100 % 

Antal: 11 

 85 % 

Antal: 17 

 85 % 

Tveksamma 

fall 

Antal: 27 

  19 % 

Antal: 34 

   21%  

Antal: 1 

  2 %  

Antal: 0 

  0 % 

Antal: 2 

 15 % 

Antal: 3  

 15 % 

Normativa 

och 

exkluderande 

Antal: 4 

    3 %  

Antal: 2 

   1 %  

Antal: 2 (1)*   

3 %  

Antal: 0 

    0 % 

Antal: 0 

  0 % 

Antal: 0 

  0 % 

*Avser en fråga men som var normativ ur två olika perspektiv.  

 

Som tabellen visar finns det vissa, mindre skillnader mellan hur väl professionerna förmedlar 

normkritik och inkludering. Undersökningen visar att barnmorskorna och sjuksköterskorna 

var de som stod för fler svar som ansågs vara tveksamma ifråga om normkritik och 

inkludering. Detta kan ha många tänkbara orsaker. Dels så handlade väldigt många 

tveksamma fall om inkludering av transpersoner ifråga om ett könsneutralt språk (se sidan 

26). Eftersom dessa frågor ofta handlade om kroppar så var det ofta barnmorskor och 

sjuksköterskor som svarade. Hade någon annan profession svarat på kroppsliga frågor är det 

inte otänkbart att de också hade gjort binära könsuppdelningar. Det kan också förklara varför 

även läkarna och dietisterna gav mer tveksamma svar än psykologerna och kuratorerna, då 

även läkarna och dietiserna svarade på mycket frågor om kroppen.  

Antalet frågor som professionerna har besvarat kan också tänkas påverka resultatet. Att 

sjuksköterskorna och barnmorskorna har svarat på betydligt fler frågor än övriga professioner 
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gör att det kanske inte är orimligt att anta att ju fler svar man ger, ju troligare är det att man 

råkar vara normativ. 

Tabellen visar också att antalet svar som var tydligt normativa och exkluderande var få, åtta 

stycken (egentligen sju, men eftersom en fråga var normativ både ur ett genusperspektiv och 

heteronormativ så räknades den som två). Av de frågorna stod barnmorskorna för hälften, fyra 

stycken, sjuksköterskorna stod för två och kuratorerna för två. Övriga professioner hade inte 

givit något svar som var ett tydligt exempel på normativitet och exkludering. Barnmorskorna 

var alltså något överrepresenterade, men då frågorna var så pass få bör det inte dras några 

slutsatser om att barnmorskor skulle vara sämre än övriga professioner på normkritik. 

Förklaringen kan ligga i att frågorna de besvarade ofta handlade om kroppar, sex och sexuella 

läggningar och att de därför oftare hamnade i situationer där det var enklare att normer 

reproducerades, jämfört med frågor som exempelvis handlade om psykisk hälsa, som ofta 

psykologerna besvarade.  

 

Både Chinell och Fredriksen-Goldsen et al. belyser att heterosexism och heteronormativitet 

förekommer på socionomutbildningar runt om i världen, men att det hos socionomer även 

finns ett intresse för att lära sig mer om HBT-frågor (Chinell 2011) (Fredriksen-Goldsen, 

Woodford, Luke & Gutierrez 2011). Om man tittar på socialarbetarna, kuratorerna, i 

undersökningen så ser man att de i ett svar av sextio reproducerade normer kring kön och 

genus, och att de i ett svar även reproducerade heteronormen. Det tyder på att kuratorerna 

ibland råkar reproducera normer, men att de oftast är normkritiska och inkluderande.  

 

Ett intressant resultat är att kuratorerna och psykologerna jämfört med övriga professioner 

stod för väldigt få eller inga av de svar som ansågs tveksamma utifrån ett normkritiskt och 

inkluderande perspektiv. Av de svar som ansågs tveksamma handlade de flesta om binära 

könsuppdelningar och huruvida det påverkar inkludering av transpersoner. Att kuratorerna 

och psykologerna sällan eller aldrig gjorde binära könsuppdelningar kan handla om att de 

sällan svarade på kroppsliga frågor, men det kan också handla om det som Willoughby  et al. 

belyser i sin studie, att professioner inom psykisk hälsa överlag har god kunskap om 

transpersoner och gör ett bra jobb med att inkludera dem (Willoughby, Hill, Gonzalez, 

Lacorazza, Macapagal, Barton & Doty 2010). Att psykologerna i 100% av sina svar var 

normkritiska och inkluderande kan dels förklaras med typen av frågor de besvarade, men det 

kan också vara ett resultat av de som Bockting et al. belyser, att HBT-personer är mer 

drabbade av psykisk ohälsa och därför oftare kommer i kontakt med psykologer (Bockting, 
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Miner, Swinburne Romine, Hamilton & Coleman 2013 s. 4-5). Och som Willoughby et al. 

skriver så är kunskap om och personlig kontakt med HBT-personer faktorer som minskar 

risken för homo- och transfobi (Willoughby, Hill, Gonzalez, Lacorazza, Macapagal, Barton & 

Doty 2010 s. 256-257). Att kunskap och personlig erfarenhet är vägen till inkludering och att 

psykologer ofta möter människor som på olika sätt är marginaliserade i samhället kan vara en 

förklaring till att psykologerna i 100% av sina svar var normkritiska och inkluderande.  

 

Jämförelsen mellan professionerna visar att det i procent inte finns någon stor skillnad i hur 

väl de uppnår målen om att vara normkritiska och inkluderande. Möjligtvis kan kuratorer och 

psykologer vara något bättre än övriga professioner på att vara inkluderande mot 

transpersoner vilket stöttas av det resultat som Willoughby et al. kom fram till i sin 

undersökning (Willoughby, Hill, Gonzalez, Lacorazza, Macapagal, Barton & Doty 2010), 

men det kan också handla om att de inte svarade på kroppsliga frågor i samma utsträckning 

som övriga professioner. Undersökningen visar alltså inga skillnader som är tillräckligt stora 

för att kunna säga att någon profession är mer normativ och exkluderande än någon annan. 

Sett till siffrorna var barnmorskorna den profession som oftats var normativa och 

exkluderande, medans psykologerna var den profession som oftast var normkritiska och 

inkluderande, men då frågorna är såpass få och det finns väldigt många faktorer som kan 

tänkas ha påverkat resultatet bör man inte hävda att barnmorskor bär på mer normativa 

föreställningar och att psykologer inte bär på några alls.  

 

Slutsatsen här är att alla professioner på fråga UMO i en stor majoritet av sina svar är 

normkritiska och inkluderande i enlighet med sitt uppdrag, men att alla professioner utom 

psykologerna ibland råkar ge svar som antingen är tveksamt ur ett normkritiskt och 

inkluderande perspektiv eller direkt normativa och exkluderande.  
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7. Avslutande diskussion. 

Syftet med studien är att utifrån ett normkritiskt perspektiv undersöka hur UMOs mål om att 

ha ett normkritiskt arbetssätt tillämpas i sektionen ”Fråga UMO”.  Frågeställningen var ”I 

vilken mån uppnår ”Fråga UMO” UMOs mål om att vara normkritiska och inkluderande?” 

och ”Finns det någon skillnad mellan de olika professionerna på ”Fråga UMO” i hur väl de 

uppnår målen om normkritik och inkludering?” Genom en Foucault-inspirerad diskursanalys 

och en jämförelse av svaren i ”Fråga UMOs” svarsbank mot UMOs egen information om 

normer tillsammans med Butlers teori om den heterosexuella matrisen visade resultatet att 

”Fråga UMO” i 350 av 425 svar är tydligt normkritiska och inkluderande i enligthet med sina 

mål och sitt uppdrag. Undersökningen visade också att det inte fanns några stora skillnader 

mellan de olika professionernas förmåga att ge normkritiska och inkluderande svar.  

 

Resultatet visade också att normer kring kön och genus endast tydligt reproducerades i ett fall, 

att cis-normen tydligt reproducerades i två fall och att heteronormen reproducerades i fem 

fall. Det är viktigt att ha med i beaktningen att svaren givetvis är påverkade av vilka frågor 

som ställts. Att väldigt många frågor handlade om partners, kärlek och relationer kan vara en 

orsak till att heteronormen reproducerades mest. Hade fler frågor handlat om trans och genus 

är det möjligt att resultatet hade blivit ett annat. Därför bör man inte anta att heteronormen är 

den norm som i störst utsträckning påverkar ”Fråga UMO”.  

 

Resultatet visade även att det endast fanns en fråga som ur ett genusperspektiv att betrakta 

som tveksam ifråga om normkritik och inkludering, och att det ur ett heteronormativt 

perspektiv fanns två, men att det utifrån cis-normen fanns 64 svar som var tveksamma. Dessa 

handlade om könande av människor, kroppsdelar och kroppsfunktioner. Svårigheten att 

bedöma hade flera orsaker. Dels så har ”Fråga UMO” bedömts utifrån deras egen information 

om normer, och där framgick det inte hur de ställde sig till alltid eftersträva ett könsneutralt 

språkbruk. I beskrivningen av UMOs uppdrag talar man om människor i termen om ”kvinnor 

och män” vilket tyder på att ett könsneutralt språk inte är något som UMO föresatt sig att 

eftersträva (UMO – definition av hälsa 2014), trots att de har som mål att vara inkluderande 

mot personer med könsöverskridande identitet (UMO – normkritiskt arbetssätt 2014). Butler 

uttrycker en kritik mot den binära könsuppdelningen av människor (Butler 2006 s. 198), men 

samtidigt talar ändå Butler ibland i termer av ”män och kvinnor”. Som Butler belyser är det 

genom språket som vi konstruerar vår verklighet (Butler 2005 s. 14), och i språket finns det 
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uppenbara problem med att tala om vissa ämnen utan att göra en binär könsuppdelning, som 

exempelvis när man talar om kroppar, sex, reproduktion och kanske framför allt om 

könsroller. Även om man betraktar kön som en konstruktion så lever vi ändå i en värld där det 

finns en uppfattning om två kön, och för att kunna tala om normerna kring detta måste man 

kanske ibland tala om människor i termer om män och kvinnor, i alla fall så som språket ser 

ut idag. 

 

Samtidigt så belyser Green det ansvar man som sexualupplysare har att inkludera 

transpersoner, och ger exempel på hur man kan göra detta genom att ändra sitt språk (Green 

2010 s. 10-11). Även om man kan argumentera för att det ibland är relevant att köna så kan 

man också argumentera för att det ofta inte är det. Exempelvis förlorar meningen ”många 

tjejer får ont i magen när de har mens” ingen begriplighet eller information genom att istället 

säga ”många personer får ont i magen när de har mens”. I ett samhälle där en binär 

könsuppdelning är en väldigt stor del av vår verklighet är det kanske för mycket begärt att 

kräva att man aldrig ska köna kroppar och människor, men däremot kan det vara rimligt att 

professioner som i sitt arbete möter marginaliserade personer börjar fundera över hur man 

genom sin språkanvändning kan bli mer inkluderande mot olika marginaliserade grupper.  

 

De resultat man kan säga att studien har kommit fram till är dels att UMO skulle behöva 

specificera hur de tänker kring transinkludering i form av ett könsneutralt språk, för att man 

lättare ska kunna göra en bedömning kring hur bra de arbetar med inkludering av 

transpersoner och kritik mot cis-normen utifrån sina mål. Resultatet visar också att ”Fråga 

UMO” i en stor majoritet av sina svar lever upp till UMOs mål om att vara inkluderande och 

normkritiska, men att även organisationer som UMO som medvetet arbetar med normkritik 

ibland reproducerar normer och exkluderar marginaliserade grupper.  

 

Undersökningen av hur de olika professionerna på ”Fråga UMO” uppnådde UMOs mål om 

normkritik och inkludering visade att alla professioner i en tydlig majoriteten av sina svar var 

normkritiska och inkluderande. Psykologerna var den profession som bäst uppnådde målen då 

de i 100% av sina svar var normkritiska och inkluderande. Psykologerna tillsammans med 

kuratorerna stod för väldigt få svar som ansågs vara tveksamma ifråga om normkritik och 

inkludering jämfört med övriga professioner. Av de svar som var tydligt normativa och 

exkluderande så stod barnmorskorna för hälften, sjuksköterskorna för en fjärdedel och 

kuratorerna för en fjärdedel, men då dessa svar var så pass få och många faktorer troligtvis 
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inverkade på resultatet bör man inte dra slutsatsen att barnmorskorna bär på mer normativa 

föreställningar än övriga professioner. Alla professioner som svarar på ”Fråga UMO” uppnår 

i en stor majoritet sina svar UMOs mål, vilket tyder på att alla professioner överlag gör ett bra 

arbete med att inkludera alla sorters ungdomar och inte reproducera normativa föreställningar.  

 

Angående studiens generaliserbarhet så är det rimligt att anta, i enlighet med uppsatsens 

utgångspunkt i hermeneutiken, att delen säger någonting om helheten. Att ”Fråga UMO” 

arbetar för att vara normkritiska men ibland ändå är normativa talar för att andra 

människovårdande organisationer kan fungera på samma sätt. Därför är det viktigt att 

undersökningar likt denna görs, där man lyfter fram det positiva för att veta när man är på rätt 

väg, att man lyfter fram det normativa och exkluderande så att det kan förbättras och att man 

lyfter fram det som kan tolkas på olika sätt så att diskussionen förs och ny kunskap bildas.  

 

 

 



 

47 

 

8. Källförteckning. 

 

8.1 Vetenskapliga artiklar 

Bockting, W,. Miner, M., Swinburne Romine, R., Hamilton, A,. & Coleman, E. Stigma, 

Mental Health, and Resilience in an Online Sample of the US Transgender Population. 

American Journal of Public Health. May 1 2013: 943-951. 

 

Carswell K, McCarthy O, Murray E, Bailey JV. What Young People Want From a Sexual 

Health Website: Design and Development of Sexunzipped. JMIR J Med Internet Res. 2012 

Sep-Oct; 14(5): e127. 

 

Chinell, J. Three Voices: Reflections on Homophobia and Heterosexism in Social Work 

Education. Social Work Education. Vol. 30, No. 7, October 2011: 759-773. 

 

Franck, Kevin C. (2002) Rethinking Homophobia: Interrogating Heteronormativity in an 

Urban School. Theory & Research in Social Education, 30:2. Spr 2002: 274-286. 

 

Fredriksen-Goldsen, K.,  Woodford, M.,  Luke, K., Gutierrez, L. Support Of Sexual 

Orientation And Gender Identity Content In Social Work Education: Results From National 

Surveys Of U.S. And Anglophone Canadian Faculty. Journal of Social Work 

Education 47.1  (Jan 2011): 19-35. 

 

Green, E. (2010) Shifting Paradigms: Moving Beyond “Trans 101” in Sexuality Education. 

American Journal of Sexuality Education, 5:1, 1-16.  

 

Willoughby, B., Hill, D., Gonzalez, C., Lacorazza, A., Macapagal, R., Barton, M. & Doty, N. 

(2010) Who Hates Gender Outlaws? A Multisite and Multinational Evaluation of the 

Genderism and Transphobia Scale, International Journal of Transgenderism, 12:4, 254-271. 

 

 

 

 

http://search.proquest.com.proxy.lnu.se/socialservices/indexinglinkhandler/sng/au/Fredriksen-Goldsen,+Karen+I/$N?accountid=14827
http://search.proquest.com.proxy.lnu.se/socialservices/indexinglinkhandler/sng/au/Woodford,+Michael+R/$N?accountid=14827
http://search.proquest.com.proxy.lnu.se/socialservices/indexinglinkhandler/sng/au/Luke,+Katherine+P/$N?accountid=14827
http://search.proquest.com.proxy.lnu.se/socialservices/indexinglinkhandler/sng/au/Gutierrez,+Lorraine/$N?accountid=14827
http://search.proquest.com.proxy.lnu.se/socialservices/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Journal+of+Social+Work+Education/$N?accountid=14827
http://search.proquest.com.proxy.lnu.se/socialservices/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Journal+of+Social+Work+Education/$N?accountid=14827
http://search.proquest.com.proxy.lnu.se/socialservices/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Journal+of+Social+Work+Education/$N?accountid=14827


 

48 

 

8.2 Litteratur. 

 

Becker, H. (2008). Tricks of the trade: Yrkesknep för samhällsvetare. Malmö: Liber. 

 

Boréus, K., (2011) ”Texter i vardag och samhälle”. I Ahrne, G. & Svensson, P. (red). 

Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber. 

 

Butler, J. (2005). Könet brinner! Lettland: Natur och kultur.  

 

Butler, J. (2006). Genus ogjort. Norge: Nordstedts Akademiska Förlag.  

 

Daneback, K. & Månsson, S. (2008). Internetforskning. I Meeuwisse, A. Swärd, H. Eliasson-

Lappalainen, R & Jacobsson, K (red) Forskningsmetodik för socialarbetare. Stockholm: 

Natur och Kultur.  

 

Kalman, H. & Lövgren, V. (2009). Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och 

utsatthet. Malmö: Gleerups. 

 

Skaerbaek, E,. (2009) ”Ansvar, anonymitet och kunskapsanspråk”. I Kalman, H. & Lövgren, 

V (red). Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet. Malmö: Gleerups. 

 

Thomassen, M., (2007). Vetenskap, kunskap och praxis: Introduktion till vetenskapsfilosofi. 

Malmö: Gleerups Utbildning. 

 

 

 

8.3 Elektroniska källor. 

 

UMO – din ungdomsmottagning på nätet (2014) ”UMO – definition av hälsa” (elektronisk), 

UMO – din ungdomsmottagning på nätet. http://www.umo.se/Om-Umo/Sa-arbetar-vi/UMOs-

definition-av-halsa/ 2014-04-16. 

http://www.umo.se/Om-Umo/Sa-arbetar-vi/UMOs-definition-av-halsa/
http://www.umo.se/Om-Umo/Sa-arbetar-vi/UMOs-definition-av-halsa/


 

49 

 

UMO – din ungdomsmottagning på nätet (2014) ”UMO – Exempel 1” (elektronisk), UMO – 

din ungdomsmottagning på nätet. http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-

UMO/Svarsbanken/Ar-det-farligt-att-binda-brosten/ 2014-05-16. 

 

UMO – din ungdomsmottagning på nätet (2014) ”UMO – Exempel 2” (elektronisk), UMO – 

din ungdomsmottagning på nätet. http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-

UMO/Svarsbanken/Vad-gor-jag-at-mina-hudbristningar/ 2014-05-16. 

 

UMO – din ungdomsmottagning på nätet (2014) ”UMO – Exempel 3” (elektronisk), UMO – 

din ungdomsmottagning på nätet. http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-

UMO/Svarsbanken/p-bAr-det-normalt-att-bloda-sa-lite-under-mensenbp/ 2014-05-16. 

 

UMO – din ungdomsmottagning på nätet (2014) ”UMO – Exempel 4” (elektronisk), UMO – 

din ungdomsmottagning på nätet. http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-

UMO/Svarsbanken/Jag-vet-inte-om-jag-vill-vara-tjej-eller-kille/ 2014-05-16. 

 

UMO – din ungdomsmottagning på nätet (2014) ”UMO – Exempel 5” (elektronisk), UMO – 

din ungdomsmottagning på nätet. http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-

UMO/Svarsbanken/Jag-vill-konsoperera-mig-hur-gar-det-till/ 2014-05-16. 

 

UMO – din ungdomsmottagning på nätet (2014) ”UMO – Exempel 6” (elektronisk), UMO – 

din ungdomsmottagning på nätet. http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-

UMO/Svarsbanken/Jag-spanar-in-andra-killar-ar-jag-homosexuell/ 2014-05-16.  

 

UMO – din ungdomsmottagning på nätet (2014) ”UMO – Exempel 7” (elektronisk), UMO – 

din ungdomsmottagning på nätet. http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-

UMO/Svarsbanken/p-Ar-det-fel-att-inte-beratta-for-mina-foraldrar-att-jag-har-haft-sexp/ 

2014-05-16. 

 

UMO – din ungdomsmottagning på nätet (2014) ”UMO – Exempel 8” (elektronisk), UMO – 

din ungdomsmottagning på nätet. http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-

UMO/Svarsbanken/Pa-vilka-satt-kan-man-bli-av-med-sin-oskuld/ 2014-05-16.  

 

http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-UMO/Svarsbanken/Ar-det-farligt-att-binda-brosten/
http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-UMO/Svarsbanken/Ar-det-farligt-att-binda-brosten/
http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-UMO/Svarsbanken/Vad-gor-jag-at-mina-hudbristningar/
http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-UMO/Svarsbanken/Vad-gor-jag-at-mina-hudbristningar/
http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-UMO/Svarsbanken/p-bAr-det-normalt-att-bloda-sa-lite-under-mensenbp/
http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-UMO/Svarsbanken/p-bAr-det-normalt-att-bloda-sa-lite-under-mensenbp/
http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-UMO/Svarsbanken/Jag-vet-inte-om-jag-vill-vara-tjej-eller-kille/
http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-UMO/Svarsbanken/Jag-vet-inte-om-jag-vill-vara-tjej-eller-kille/
http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-UMO/Svarsbanken/Jag-vill-konsoperera-mig-hur-gar-det-till/
http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-UMO/Svarsbanken/Jag-vill-konsoperera-mig-hur-gar-det-till/
http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-UMO/Svarsbanken/Jag-spanar-in-andra-killar-ar-jag-homosexuell/
http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-UMO/Svarsbanken/Jag-spanar-in-andra-killar-ar-jag-homosexuell/
http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-UMO/Svarsbanken/p-Ar-det-fel-att-inte-beratta-for-mina-foraldrar-att-jag-har-haft-sexp/
http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-UMO/Svarsbanken/p-Ar-det-fel-att-inte-beratta-for-mina-foraldrar-att-jag-har-haft-sexp/
http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-UMO/Svarsbanken/Pa-vilka-satt-kan-man-bli-av-med-sin-oskuld/
http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-UMO/Svarsbanken/Pa-vilka-satt-kan-man-bli-av-med-sin-oskuld/


 

50 

 

UMO – din ungdomsmottagning på nätet (2014) ”UMO – Exempel 9” (elektronisk), UMO – 

din ungdomsmottagning på nätet. http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-

UMO/Svarsbanken/Mina-forra-pojkvan-hotar-mig-vad-ska-jag-gora/ 2014-05-17. 

 

UMO – din ungdomsmottagning på nätet (2014) ”UMO – Exempel 10” (elektronisk), UMO – 

din ungdomsmottagning på nätet. http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-

UMO/Svarsbanken/Jag-ar-tjej-och-kollar-pa-porr-/ 2014-05-17. 

 

UMO – din ungdomsmottagning på nätet (2014) ”UMO – Exempel 11” (elektronisk), UMO – 

din ungdomsmottagning på nätet. http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-

UMO/Svarsbanken/Hur-kan-jag-fa-min-kille-att-ocksa-ta-initiativ/ 2014-05-17. 

 

UMO – din ungdomsmottagning på nätet (2014) ”UMO – Fråga UMO – om tjänsten” 

(elektronisk), UMO – din ungdomsmottagning på nätet. http://www.umo.se/Att-ta-

hjalp/Fraga-UMO/Om-tjansten/ 2014-04-16. 

 

UMO – din ungdomsmottagning på nätet (2014) ”UMO – föreställningar om manligt och 

kvinnligt” (elektronisk), UMO – din ungdomsmottagning på nätet. 

http://www.umo.se/Jag/Forestallningar-om-kvinnligt-och-manligt/ 2014-05-07. 

 

UMO – din ungdomsmottagning på nätet (2014) ”UMO – hetero överallt” (elektronisk), 

UMO – din ungdomsmottagning på nätet. http://www.umo.se/Jag/Hetero-overallt/ 2014-05-

05. 

 

UMO – din ungdomsmottagning på nätet (2014) ”UMO – normkritiskt arbetssätt” 

(elektronisk), UMO – din ungdomsmottagning på nätet. http://www.umo.se/Om-Umo/Sa-

arbetar-vi/Normkritiskt-angrepssatt/ 2014-04-16.  

 

UMO – din ungdomsmottagning på nätet (2014) ”UMO – om UMO” (elektronisk), UMO – 

din ungdomsmottagning på nätet. http://www.umo.se/Om-Umo/ 2014-04-16. 

 

UMO – din ungdomsmottagning på nätet (2014) ”UMO – om UMO – så arbetar vi” 

(elektronisk), UMO – din ungdomsmottagning på nätet. http://www.umo.se/Om-Umo/Sa-

arbetar-vi/UMOs-definition-av-halsa/ 2014-05-19. 

http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-UMO/Svarsbanken/Mina-forra-pojkvan-hotar-mig-vad-ska-jag-gora/
http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-UMO/Svarsbanken/Mina-forra-pojkvan-hotar-mig-vad-ska-jag-gora/
http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-UMO/Svarsbanken/Jag-ar-tjej-och-kollar-pa-porr-/
http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-UMO/Svarsbanken/Jag-ar-tjej-och-kollar-pa-porr-/
http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-UMO/Svarsbanken/Hur-kan-jag-fa-min-kille-att-ocksa-ta-initiativ/
http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-UMO/Svarsbanken/Hur-kan-jag-fa-min-kille-att-ocksa-ta-initiativ/
http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-UMO/Om-tjansten/
http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-UMO/Om-tjansten/
http://www.umo.se/Jag/Forestallningar-om-kvinnligt-och-manligt/
http://www.umo.se/Jag/Hetero-overallt/
http://www.umo.se/Om-Umo/Sa-arbetar-vi/Normkritiskt-angrepssatt/
http://www.umo.se/Om-Umo/Sa-arbetar-vi/Normkritiskt-angrepssatt/
http://www.umo.se/Om-Umo/
http://www.umo.se/Om-Umo/Sa-arbetar-vi/UMOs-definition-av-halsa/
http://www.umo.se/Om-Umo/Sa-arbetar-vi/UMOs-definition-av-halsa/


 

51 

 

UMO – din ungdomsmottagning på nätet (2014) ”UMO – sexuell läggning” (elektronisk), 

UMO – din ungdomsmottagning på nätet. http://www.umo.se/Jag/Sexuell-laggning---hetero-

homo-bi/ 2014-05-05. 

 

UMO – din ungdomsmottagning på nätet (2014) ”UMO – startsidan” (elektronisk), UMO – 

din ungdomsmottagning på nätet. http://umo.se// 2014-04-16.  

 

UMO – din ungdomsmottagning på nätet (2014) ”UMO – så arbetar vi” (elektronisk), UMO – 

din ungdomsmottagning på nätet. http://www.umo.se/Om-Umo/Sa-arbetar-vi/ 2014-04-16. 

 

UMO – din ungdomsmottagning på nätet (2014) ”UMO – trans och cis” (elektronisk), UMO – 

din ungdomsmottagning på nätet. http://www.umo.se/Jag/Trans-och-cis/ 2014-05-02. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.umo.se/Jag/Sexuell-laggning---hetero-homo-bi/
http://www.umo.se/Jag/Sexuell-laggning---hetero-homo-bi/
http://umo.se/
http://www.umo.se/Om-Umo/Sa-arbetar-vi/
http://www.umo.se/Jag/Trans-och-cis/


 

52 

 

9. Bilagor 

 

9.1 Bilaga 1. 

Cis-normen. 

Här presenteras ett exempel på en fråga som var normkritisk och inkluderande ur ett 

transperspektiv, de 64 exempel som kunde tolkas som både normkritiska och normativa, och 

de två exempel som var normativa och exkluderande mot transpersoner. Namnet på personen 

som svarade på frågan är borttaget (se etiska överväganden på sidan 23) men yrkestiteln står 

kvar. Under varje svar finns en direktlänk till frågan och svaret på hemsidan.  

 

Ett exempel på en normkritisk och inkluderande svar. 

 

1. Är det farligt att binda brösten? 

Fråga 

Jag undrar bara om det är farligt att binda brösten? Det är nämligen så att jag själv gör det eftersom jag föredrar 

att klä mig och se ut som en kille. Men pratade med en vän som sa till mig att hon tycker jag borde sluta med 

det. Jag vill binda brösten, eftersom det känns bättre, men jag vill inte göra något som skadar min kropp. Så 

därför vill jag bara vara säker. 

Svar 

Det är inte farligt att linda eller binda brösten, men om man alltid går med lindade bröst så kan man få problem 

med ryggen efter ett tag. Det är därför bra om man till exempel på natten kan låta bli att ha brösten lindade. Det 

är många som precis som du inte vill att brösten ska synas. De vanligaste knepen att ta till är dessa: 

 • Linda brösten med en elastisk linda, som jag tolkar att du gör. Det brukar funka bäst med en riktigt bred linda. 

Det är väldigt viktigt att den är elastisk eftersom man annars kan få svårt att andas ordentligt. 

• En del tycker att det funkar bra med sport-bh och en del tycker att det funkar bättre med två stycken 

sportbehåar ovanpå varandra. 

• På nätet kan man också köpa speciella linnen och toppar som kallas för "breast binders" som gör att brösten blir 

riktigt platta. 

barnmorska 

(UMO – fråga 1 2014). 
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De svar som ansågs vara tveksamma.  

Tveksamma formuleringar är rödmarkerade. 

 

 

2. Vad är det för finnar jag har på brösten? 

Fråga 

Jag har något som ser ut som finnar på brösten. Ibland när jag klämmer på dem kommer det ut en vit vätska och 

ibland även blod. Jag har haft det i ungefär två år eller kanske ännu längre. Jag vet inte om jag ska kolla upp det 

eller bara låta det vara. Det irriterar mig väldigt mycket varje gång jag ser det, och jag tycker bara att det ser 

hemskt ut. Kan det vara bröstcancer och ska jag kolla upp det? 

Svar 

Jag förstår att du blir fundersam över det här, men det låter inte troligt att det är bröstcancer. 

Det som ser ut som finnar på brösten är troligtvis talgkörtlar eller något som kallas för Montgomerys körtlar. 

Talgkörtlar finns över hela kroppen. Deras uppgift är att hålla huden mjuk och smidig. Trycker man på dem kan 

man pressa ut talg. 

Om man trycker hårt kan det ibland även komma lite blod. Ungefär som när man klämmer på en finne. Undvik 

att klämma på körtlarna eftersom de lätt kan bli infekterade. 

Om det är mer som rinnig, tunn vätska som kommer från bröstvårtan kan det bero på att det bildats för mycket 

av ett särskilt hormon i kroppen. Ibland går det över av sig själv men ibland behöver man få medicin för att det 

ska gå över. Det är inte helt ovanligt att tjejer får vätska i brösten, men det är ändå bra att kolla upp vad det beror 

på. 

Jag tycker att du ska börja med att boka tid för undersökning på en ungdomsmottagning, gynmottagning eller 

vårdcentral. Där kommer du att få all hjälp du behöver. 

Läs mer om bröst i länken nedan från UMO.se och skriv gärna till oss igen om du vill. 

barnmorska 

 

(UMO – fråga 2 2014). 

 

 

 

3. Om jag inte kan ha tampong, kommer det göra 
jätteont att ha sex då? 

Fråga 

Jag testade att använda tampong för ett tag sen, men det gick inte så bra. Det sved och gjorde ont. Jag tänkte att 

det berodde på att den inte satt tillräckligt långt in, men det gick verkligen inte att få in den längre. 

Så jag drog slutsatsen att jag helt enkelt inte kan använda tampong före mitt första samlag. Men jag har alltid 

oroat mig för att det ska göra ont när jag har sex första gången. Det känns som om det kommer att göra jätteont, 

eftersom jag inte ens kan få in den minsta tampongen. Stämmer det att det kommer att göra så ont som jag tror? 

Svar 

Nej, för de allra flesta gör det inte ont att ha det första samlaget. Men det är viktigt att man är upphetsad och 

känner för att ha sex. När tjejer blir kåta och upphetsade vidgar sig slidan och blir både djupare och vidare. 

Slidan blir också våt, vilket gör att det går lättare och känns skönt att föra in till exempel en penis. 
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Alla de förändringarna gör stor skillnad jämfört med hur det känns att föra in något i slidan när det är torrt. Om 

du vill kan du prova att föra in ett eller två fingrar med olja, vaselin eller glidmedel på. Då glider ofta fingret in 

lätt. 

Samma sak gäller när man ska föra in en tampong. När man provar att använda tampong är det bra att testa när 

mensen är ganska riklig. Då glider ofta tampongen in lätt med hjälp av mensblodet. 

Om man ändå tycker det är svårt att föra in tampongen, kan man ta lite vaselin på toppen av tampongen. Om det 

är torrt i slidan kan det kännas väldigt trångt, strävt och svida och göra ont. Man kan också tänka på att slidan är 

lite vinklad bakåt, och föra in tampongen lite bakåt, så att det inte tar stopp. 

Om det fortfarande inte funkar att föra in något i slidan eller om du funderar mer över det här, så boka en tid på 

en ungdomsmottagning, barnmorskemottagning eller prata med din skolsköterska. 

barnmorska 

 

(UMO – fråga 3 2014). 

 

 

 

 

4. När jag blir kåt kommer det en vätska från slidan 

Fråga 

När jag blir kåt kommer det ut en tjock vit klibbig vätska från slidan. Det är väldigt obehagligt både för mig och 

min kille. Vad kan jag göra åt saken? Är det farligt? Kan det vara ett tecken på en könssjukdom? Har jag svamp? 

Det gör inte ont eller något, men det är inte så fräscht tycker jag och jag skäms lite för det. 

Svar 

Nej, det du beskriver är inte farligt, det är naturligt. 

När tjejer blir kåta bildas en vätska som kallas lubrikation. Det är kroppens eget glidmedel och det behövs för att 

det ska kännas skönt och bra att ha sex. Det är till och med en förutsättning, utan lubrikation funkar det inte. 

Tjejer behöver lubrikation och killar stånd för att det ska funka bra med sex. 

Lubrikationen kan vara genomskinlig eller vitaktig berende på ens flytningar, de blandas med lubrikationen. 

Det du beskriver är inget tecken på könssjukdom, men om du eller din kille har haft oskyddat sex med någon 

annan är det ändå bra att ni testar er för könssjukdomar. Det kan man nämligen ha utan att man har några 

särskilda symtom. Har ni bara haft sex med varandra behöver ni inte testa er, då finns det ingen risk. 

Om du alltid har tjocka vita flytningar, även när ni inte har sex, och kanske också klåda, kan du ta kontakt med 

en ungdomsmottagning. Då kanske det kan vara så att du har svamp. Men är det bara vid sex det händer kan du 

lugnt avvakta, då är det inget du behöver kolla upp. 

sjuksköterska 

 

(UMO – fråga 4 2014). 

 

 

 

5. Jag har som ett extra hål precis vid slidöppningen, 
vad är det för något? 

Fråga 

Jag har ett problem, på ena sidan om min slidöppning så har jag som ett hål. När jag sticker in ett finger kan jag 

föra ut det genom det "andra" hålet och få som en ögla runt fingret. Jag har inte haft sex än och är orolig för hur 
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kommer att gå när jag väl försöker. Har även problem med att tampongen fastnar när jag försöker dra ut den. 

Vad ska jag göra? 

Svar 

På din beskrivning låter det som om du har en extra flik av slemhinna vid slidans öppning. Slemhinnan har ofta 

ett flikigt utseende precis vid slidöppningen, men hos en del tjejer sitter någon flik fast i båda ändarna och det 

bildas då en ögla. Det är inte helt ovanligt att det blir så här. Öglan är inte farlig, men den kan vara i vägen till 

exempel när man använder tampong eller vid sex. 

Jag föreslår att du vänder dig till en ungdomsmottagning eller till en vårdcentral för att få hjälp. Efter en 

undersökning kan du få veta vilken hjälp som passar just dig bäst. Om fliken måste tas bort kan det ofta göras 

genom en enkel operation. 

läkare 

 

(UMO – fråga 5 2014). 

 

 

 

6. Jag har en skinnbit över slidöppningen, vad ska jag 
göra åt det? 

Fråga 

Jag är jätteorolig för jag har en skinnbit som sitter rätt över slidöppningen så att det är som två hål. När jag 

använder tampong måste jag pilla skinnbiten åt sidan för att få ut tampongen. Vad ska jag göra? Jag har inte haft 

samlag  än men kan detta bli ett problem när jag ska ha det? 

Svar 

Jag förstår om du blir orolig och fundersam över den här skinnbiten, men du kan ta det helt lugnt. Det finns hjälp 

att få. Slemhinnan vid slidöppningen är alltid mer eller mindre flikig. Hos en del tjejer sitter någon flik fast i 

båda ändarna och då kan det bildas en ögla eller som två hål, precis som du beskriver. 

Öglan, eller det extra hålet, är inte farligt på något sätt, men den kan vara i vägen till exempel när man använder 

tampong eller vid sex. Därför är det ganska vanligt att man behöver hjälp att ta bort den här extra fliken. Det kan 

ofta göras genom en enkel operation där man är bedövad. Ibland går det att göra direkt på 

en ungdomsmottagning eller gynmottagning, men ibland behöver det göras på sjukhus. Det beror bland annat på 

hur mycket som måste bedövas. 

Om du vill kan du prova att ha samlag, det kan funka jättebra, men då måste du kanske pilla skinnbiten/fliken åt 

sidan först. Om du inte vill prova kan du vänta tills du fått hjälp att ta bort fliken. Under tiden finns det andra 

härliga saker man kan göra, till exempel hångla och smeka varandra. Ta kontakt med en ungdomsmottagning 

eller gynmottagning så får du all hjälp du behöver.  

barnmorska 

 

(UMO – fråga 6 2014). 

 
 

 

7. Var ska man stoppa in penisen när man har sex? 

Fråga 

Var ska man stoppa in penisen när man har sex? 

Svar 

Det här är en jättebra fråga. Det finns faktiskt flera olika alternativ. De vanligaste är nog dessa: 
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Penisen förs in i en tjejs kön, slidan. Det kallas ibland för slidsex eller vaginalsex. Vagina betyder slida. 

Penisen förs in i någons mun. Det kallas ibland munsex eller oralsex. Oral betyder att det har med munnen att 

göra. 

Penisen förs in i någons analöppning, i rumpan. Det kallas ibland analsex. 

Vilket sätt man än väljer är det viktigt att båda två vill göra det.  

Barnmorska 

 

(UMO – fråga 7 2014). 

 

 

 

8. Är jag i puberteten? 

Fråga 

Jag har fått en massa fjun på penisen/pungen som är en till två centimeter långa. Börjar jag komma in 

i puberteten? Jag märker inga andra tecken det. 

Svar 

Ja, att du har fått en massa fjun i underlivet är tecken på att du har kommit in i puberteten. Puberteten brukar 

börja med att testiklarna börjar växa, men det är inte alltid man märker det själv. Sen får man könshår och så 

småningom hår under armarna, mörkare röst, fetare hy och blir längre. 

Hur gammal man är när man kommer in i puberteten varierar. Hos de flesta killar brukar det vara någon gång 

mellan det att man är 11 och 13 år, men det kan även hända lite tidigare eller senare utan att det är något konstigt 

med det. När man kommit in i puberteten kan olika pubertetentecken komma i olika takt hos olika personer. 

Vill du prata med någon om din pubertet kan du vända dig till din skolsköterska eller till en ungdomsmottagning. 

sjuksköterska 

 

(UMO – fråga 8 2014). 

 

 

 

9. Mitt venusberg putar ut 

Fråga 

Jag hoppas inte jag är den enda som har det här problemet, men det är något som gör så att jag dagligen mår 

psykiskt dåligt. Mitt venusberg är lite mer utåt än andras och jag tycker både att det är obehagligt och fult. Jag 

har hör att det kallas bullfitta. 

Vad kan man göra åt det här? Har läst att man kan fettsuga, men det låter lite läskigt. Finns det någon annat man 

kan göra? 

Svar 

Nej, du är inte ensam om att fundera på det här. Vi får samma fråga från många tjejer. Även om det du beskriver 

är helt normalt. 

Blygdbenet finns där för att skydda ens underliv mot stötar, lite som en suspensoar. Det vanligt att det ser olika 

ut. Ibland står det ut lite mer, ibland är det plattare, det varierar som allt annat på kroppen. Det här är inte något 

som går att operera eftersom det är så det ska se ut. 

Prata gärna mer en barnmorska på en ungdomsmottagning om du vill veta mer. Barnmorskan kan säkert intyga 

att allt ser ut som det ska. 

barnmorska 
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(UMO – fråga 9 2014). 

 

 

 

10. Har jag penila papler? 

Fråga 

Jag tror att jag har penila papler på penisen, runt ollonet. Jag har små vita/ljusa prickar som sticker ut lite. De har 

olika storlekar och de gör inte ont. Jag kan inte klämma ut något ur dem. 

Jag har nu kollat på många bilder på penila papler, och jag tycker att alla ser så stora ut och de jag sett sticker 

verkligen ut från ollonet. På vissa bilder ser det nästan ut som små fingrar. Mina är bara vita/ljusa små 

prickar/knottror inte alls så stora och inte alls många. 

Jag har också märkt att jag har några på strängen som sitter i grupp. Kan det vara talgkötlar på min sträng? 

Låter det som om det är penila papler jag har? Varför uppstår bara penila papler helt plötsligt? Är jag onormal? 

Jag har aldrig haft sex med någon. 

Svar 

Jag tycker inte att du ska oroa dig över prickarna på din penis. De betyder inte att det är något fel på dig. De är 

inte heller symtom på någon könssjukdom. Har man aldrig haft sex med någon finns det ingen anledning att oroa 

sig för könssjukdomar. 

De små prickarna på kanten av ditt ollon och på din sträng är troligtvis penila papler. Det är små vårtliknande 

hudtaggar som ungefär en tredjedel av alla killar får under tonåren. Penila papler brukar vara vita eller ljusa. De 

kan vara olika stora och med tiden kan de ändra storlek. Man kan ha många penila papler eller bara en enda. Men 

det går inte att svara på om du kommer att få fler längre fram. 

En del har penila papler runt hela ollonet. Andra har dem bara på ena sidan av ollonet. Penila papler försvinner 

inte av sig själva, men de blir ofta mindre synliga efter ett tag. Ingen vet vad det är som gör att vissa får penila 

papler. Men du kan vara lugn, att ha penila papler är vanligt, ofarligt och helt normalt.Oavsett hur många man 

har och hur stora eller små de är. 

Har man prickar på ovansidan ollonet brukar det inte vara penila papler. Man kan få prickar på ollonet om man 

tvättar penisen för ofta eller med tvål. De brukar försvinna av sig själva om man tvättar sig mindre och undviker 

tvål. Prickar på ollonet kan också vara små talgkörtlar. 

Om du fortsätter oroa dig över prickarna på din penis tycker jag att du ska vända dig till en ungdomsmottagning 

eller vårdcentral för att få hjälp. 

sjuksköterska 

 

(UMO – fråga 10 2014). 

 

 

11. Varför kliar det på mina bröst? 

Fråga 

  

Mina bröst har börjat klia jättemycket. Det kliar mest omkring bröstvårtorna, de har blivit svullna och är ömma 

hela tiden. Det är mest när jag ska sova. Jag vill veta vad det är för något så att jag kan bli av med det! 

Svar 
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Jag förstår om du blir fundersam över det här, men jag tror inte att det är något som du behöver vara orolig över. 

Det är svårt för mig att veta exakt varför det kliar och känns ömt, men jag ska skriva några tänkbara orsaker. 

Om bröstvårtorna kliar så beror det ofta på att de har blivit torra och nariga. Då brukar det bli bättre om man 

smörjer in dem med en fet mjukgörande kräm eller salva. Man kan också försöka använda kläder som inte skaver 

mot bröstvårtorna. 

Ibland kan det kännas ömt i bröstvårtorna när brösten växer och utvecklas. En del tjejer känner också av att 

bröstvårtorna gör ont dagarna runt ägglossning och innan mens. Det är kroppens hormoner som påverkar detta 

och det är helt naturligt. 

Ibland kan man också få ont i brösten om man har börjat använda något skydd mot graviditet som innehåller 

hormoner, som till exempel p-piller, p-stav eller p-ring. Då brukar det onda försvinna när kroppen har vant sig 

vid just det skyddet. Om det onda inte försvinner kan det vara bra att byta till något annat skydd mot graviditet. 

Om man har haft oskyddat sex och tycker att ens bröstvårtor förändras efter det så är det alltid bra att göra ett 

graviditetstest för säkerhets skull. Det kan man få hjälp med gratis på en ungdomsmottagning. 

Om det inte hjälper att smörja in brösten eller om det ömma inte går över efterom någon vecka så tycker jag att 

du ska ta kontakt med skolsköterskan eller med en ungdomsmottagning. 

barnmorska 

 

(UMO – fråga 11 2014). 

 

 

12. Förhuden sitter fast på ollonet, är det farligt? 

Fråga 

Jag är 13 år och en bit av insidan av förhuden sitter fast på ollonet. Är det farligt eller kommer hudbiten att 

lossna därifrån av sig själv? 

Svar 

Det är inte farligt att din förhud inte släppt helt från ollonet och det är stor chans att det löser sig av sig självt om 

ett tag. 

Hos unga killar brukar förhuden vara som fastlimmad vid ollonet. Det är helt normalt. När man närmar sig 

puberteten brukar förhuden oftast ha släppt från ollonet, så att förhuden kan dras tillbaka helt och hållet. Men för 

en del kan förhuden delvis vara fortsatt fäst vid ollonet. 

Om du vill kan du kontakta skolsköterskan eller en ungdomsmottagning för att få mer råd om vad du kan göra. 

sjuksköterska 

 

(UMO – fråga 12 2014). 

 

 

 

13. Mitt stånd går ner efter att jag fått utlösning. 

Fråga 

Är det fel på mig, mitt stånd går ner efter att jag fått utlösning? Hur kan man göra för att ståndet ska vara längre? 

Svar 

Du behöver inte vara orolig, att ditt stånd går ner efter att du fått utlösning innebär inte att det är något fel på dig. 

Samma sak händer alla killar och män och det finns inget man kan göra för att förhindra det. 
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Att ståndet går ner beror på att det frisätts flera olika hormoner i kroppen när man får orgasm och utlösning. Ett 

av dessa hormon heter prolaktin, och det gör att ståndet går ner. Efter en stund, när prolaktinnivån i blodet 

sjunkit, kan man få sexlust och stånd igen. Hur lång tid det tar varierar från person till person.  

sjuksköterska 

(UMO – fråga 13 2014). 

 

   

 

14. Jag har vita prickar på penisen! 

Fråga 

Jag tror att jag fått kondylom, jag har vita prickar på både ollonet, förhuden och pungen! Vad ska jag göra, jag 

mår jättedåligt! Jag är livrädd för att bli undersökt. 

Svar 

Vad synd att du mår så dåligt av det här, jag hoppas jag kan lugna dig lite genom det här svaret. Till att börja 

med vill jag påpeka att det inte alls är säkert att det är kondylom du har. Alla killar har prickar och knottror på 

penisen och pungen, det är normalt. Det är talgkörtlar, hårsäckar och svettkörtlar man ser. Det finns också något 

som heter penila papler som sitter runt ollonkanten, det ser ut som små hudtaggar ungefär. Det är också helt 

normalt. 

Om du haft sex med någon och prickarna eller knottrorna har kommit efter det kan det bero på kondylom. Men 

även om det är så är det ingen fara. Kondylom är ofarligt och försvinner av sig själv även om det kan ta lång 

tid. Eftersom kondylom är ofarligt brukar man inte göra något åt dem, men om de besvärar en, gör ont eller ger 

klåda kan man behandla dem så att de försvinner fortare. Det kan man i så fall få hjälp med på en 

ungdomsmottagning.  

Jag förstår att det kan kännas jobbigt att visa sina mest intima delar för någon annan, det är en helt normal 

känsla. Men ibland är det ändå nödvändigt. Då kan det kännas skönt att veta att den som undersöker en är van 

med det och har gjort det många gånger tidigare. Undersökningen går också väldigt fort och det brukar kännas 

skönt när det är klart, när man fått svar på det man undrade över. 

Om du inte besväras av prickarna eller knottrorna behöver du inte göra något alls, då kan du avvakta. Men om du 

har besvär eller inte kan sluta tänka på dem tycker jag du ska ta mod till dig och kontakta en 

ungdomsmottagning. 

sjuksköterska 

(UMO – fråga 14 2014). 

  

 

15. Ont i pungen och magen när jag är upphetsad, 
vad kan jag göra? 

 

Fråga 

Jag har varit med en tjej några gånger, vi har tagit lite på varandra både här och där men inte haft sex. Jag känner 

som att jag måste kissa hela tiden, och efter ett tag får jag väldigt ont i pungen, runt penisroten och lite i magen. 

Finns det något som dämpar detta? 

Svar 

Att man som kille kan få ont i pungen, magen eller underlivet när man är sexuellt upphetsad, beror på att 

blodgenomströmningen i underlivet ökar och att könskörtlarna spänns ut av de vätskor som produceras till 

utlösningen. 
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Det kan ge en diffus värk som ökar med tiden. Ofta är svårt att känna exakt var värken kommer ifrån. En del 

tycker det känns mest i pungen, andra i magen och några som ett tryck över urinblåsan. Det kan kännas 

obehagligt, men är helt ofarligt. 

Om man får utlösning töms könskörtlarna och blodgenomströmningen avtar. Det brukar vara det snabbaste sättet 

att bli av med värken. Men värken går även över när kåtheten avtar, men får man ingen utlösning brukar det ta 

längre tid. 

sjuksköterska 

(UMO – fråga 15 2014). 

 

 

 

16. Varför blir snoppen sned? 

Fråga 

När jag får stånd blir snoppen lite sned åt vänster. Vad beror det på och kan man fixa det? 

 

Svar 

Du behöver inte oroa dig, för de flesta killar blir penisen sned vid stånd utan att det är något konstigt med 

det. Att penisen blir sned beror på att blodet som strömmar in fördelas ojämnt i penisens svällkroppar. Det gör 

att penisen pekar lite åt höger, vänster, uppåt eller neråt. 

Oavsett vilket håll penisen pekar åt brukar det inte innebära några problem att ha sex, därför brukar man inte 

behöva göra någonting åt det. Penisens vinkel brukar inte heller ha någon betydelse när det gäller hur skönt man 

kan ha själv när man har sex, eller hur skönt det är för någon som man har sex med. Är penisen så sned att det 

gör ont eller är besvärligt att ha sex kan man kontakta en ungdomsmottagning eller en vårdcentral för att få hjälp 

att avgöra om man behöver någon behandling. 

sjuksköterska 

(UMO – fråga 16 2014). 

 

 

 

17. Mensen har försvunnit, hur kan jag få den tillbaka? 

Fråga 

Jag har inte haft mens på flera månader. Under förra våren började jag träna ganska intensivt och jag gick ner 

ganska mycket i vikt. Under den perioden var jag samtidigt noga med vad jag åt eftersom jag inte ville gå upp i 

vikt. 

Numera känner jag mig mer tillfreds med min kropp och i dag motionerar jag endast genom att ta promenader. 

Tidigare har min mens uteblivit på grund av stress, men aldrig under så här lång tid. Jag har inte haft sex så jag 

är inte gravid. Finns det någonting jag kan göra för att mensen ska komma tillbaka? Vad beror det på att det blir 

så här? 

Svar 

Vad starkt av dig att du har tagit dig ur din fixering vid mat och vikt. Det låter som om du är väldigt mån om din 

egen hälsa och att du har den viktiga förmågan att kunna förändra ditt liv och dina vanor. 

Jag kan inte säga helt säkert varför din mens har uteblivit. Stress och oregelbunden dygnsrytm kan påverka 

mensen, men den främsta orsaken till att du inte har regelbunden mens är förmodligen din viktnedgång. 

För att en tjej ska kunna ha mens och ägglossning behövs det kvinnliga könshormonet östrogen. Om man går ner 

i vikt så att man får för lite underhudsfett, om man äter för lite eller för fettsnålt, så kan kroppen inte bilda 
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östrogen och då uteblir mensen. Om mensen uteblir på grund av viktnedgång och man sen börjar äta bra och går 

upp till normalvikt igen så kommer mensen tillbaka så småningom, men ibland kan det ta några månader. 

För att få tillbaka din mens är det viktigt att du äter bra. Ät frukost, lunch och middag varje dag. Använd gärna 

tallriksmodellen som ett sätt att få rätt proportioner på tallriken. 

Du behöver också äta och dricka någonting till mellanmål och kvällsmål, två till tre gånger per dag. Till exempel 

ett glas mjölk, en frukt och en smörgås med bordsmargarin och pålägg. 

Om mensen har uteblivit under sex månader ska man träffa en läkare för att ta reda på orsaken och kanske få 

behandling. Du kan då kontakta en vårdcentral eller ungdomsmottagning. 

dietist 

(UMO – fråga 17 2014). 

 

 

18. Ska förhuden sitta fast på ollonet? 

Fråga 

Om jag drar ner förhuden så på baksidan där strängen finns sitter det fast hud i ollonet på den sidan. Jag är röd 

runt hela skinnet som syns när man drar av förhuden. Jag är 14 år. 

Svar 

Det är ganska vanligt att förhuden sitter fast vid någon del av ollonet när man kommer in i puberteten. 

Nästan alla pojkar föds med förhud som sitter som fastlimmad på ollonet. När man närmar sig puberteten brukar 

förhuden ha släppt från ollonet så att den dras tillbaka helt och hållet, men för en del kan det ta ytterligare ett tag 

innan den släpper helt. Det mest troliga är att det löser sig av sig själv om ett tag, men om du är orolig eller vill 

veta om det finns något du själv kan göra kan du alltid kontakta en ungdomsmottagning eller vårdcentral. 

Huden på ollonet och insidan förhuden kan ha olika färg, den kan vara hudfärgad eller rödaktig. Men om huden 

är illröd och irriterad kan det ibland bero på man tvättar sig för ofta eller med för starka produkter. Man kan 

undvika att det blir rött och irriterat genom att inte tvätta sig med ljummet vatten, en eller högst två gånger om 

dagen. Det kan också vara bra att smörja med någon oparfymerad olja, till exempel olivolja eller barnolja. 

Skulle det inte bli bättre inom några veckor kan du kontakta en ungdomsmottagning eller en vårdcentral. 

sjuksköterska 

(UMO – fråga 18 2014). 

 

 

 

 

19. Finns det något jag kan göra åt försatsen? 

Fråga 

Jag brukar få mycket försats, vilket jag tycker är obehagligt då man blir helt blöt innan själva akten. Finns det 

något att göra åt saken? 

Svar 

När killar är sexuellt upphetsade dras pungen ihop och upp mot magen. Ur urinröret kommer det oftast en 

genomskinlig vätska som kallas försats. Försatsens uppgift är att vidga, smörja och rengöra urinröret inför 

utlösningen. Ofta innehåller försatsen även lite spermier. 

Hur mycket försats som produceras är olika från person till person, och kan också vara olika vid olika tillfällen. 

Yngre killar brukar ha mer försats än äldre och för en del blidas det mer försats ju längre tid man är upphetsad. 
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Även om du tycker att det är obehagligt och det blir blött så är försatsen en del av det som händer i kroppen när 

man är sexuellt upphetsad. Det finns inte mycket du kan göra för att minska den. Men du kan pröva att onanera 

tills du får en utlösning innan du har sex med någon annan, då kan det göra att du får mindre försats när du blir 

upphetsad igen. 

sjuksköterska 

(UMO – fråga 19 2014). 

  

 

 

20. Varför känns det obehagligt att föra in något i 
slidan? 

Fråga 

Jag kan inte föra in något i slidan. Det gör inte ont, men känns extremt obehagligt. Min kille har försökt att 

känna med fingrar sakta, men jag får hela tiden en obehagskänsla. Kan man vara för trång, till och med för 

fingrar? Jag är nöjd med att ha annat sex än samlag, men jag är 20 år och skulle vilja att det fungerade. Jag tror 

verkligen inte att problemet ha med kåthet att göra. 

  

Svar 

Vi får många frågor från tjejer som undrar om de kan vara för trånga, men det är faktiskt väldigt ovanligt att 

slidan är för trång. Det gäller oavsett om man haft sex tidigare eller inte. Eftersom slidan är så elastisk brukar det 

funka bra att föra in en penis eller ett finger om man bara är riktigt upphetsad och sugen på sex. När en tjej är 

upphetsad så blir underlivet vått och svullet samtidigt som det öppnas upp och gör sig redo för att något ska 

kunna föras in. Det är därför jättebra att man till exempel har smeksex innan man försöker med samlag. Om man 

tycker att sex gör ont eller känns obehagligt trots att man är upphetsad så ska man alltid avbryta. Det är 

jätteviktigt och gäller oavsett vad anledningen är till att det gör ont. 

Nu vet jag inte hur det brukar gå till när din kille smeker dig med sina fingrar, men det kan vara bra att veta att 

det kan kännas lite obehagligt om man råkar komma åt livmodertappen som sitter högst upp i slidan. För att 

komma åt den måste man ofta föra fingrarna långt in. Det är inte farligt på något sätt, men kan som sagt kännas 

obehagligt eller göra lite ont. När du känner att du vill prova att ha samlag med din kille igen så se till att ha gott 

om tid på er och gör bara sånt som känns bra. En ställning som ni kan prova är att du sitter ovanpå din kille som 

ligger ner (den så kallade ridställningen). Då kan du själv bestämma takten och även bestämma hur mycket av 

penisen som ska komma in i dig. Ta det bara lugnt och fortsätt att njuta av varandras kroppar på de sätt som 

funkar, till exempel genom smeksex och munsex. Tids nog kommer det med största sannolikhet att funka med 

samlag också. 

Om du vill kolla upp att allt är som det ska med ditt underliv så kan du alltid ta kontakt med en 

ungdomsmottagning. Där kan du också få mer hjälp om du inte tycker att det blir bättre. 

barnmorska 

(UMO – fråga 20 2014). 

 

 

 

21. Är jag för trång? 

Fråga 

Jag är jättetrång där nere och är rädd för att jag inte kommer kunna ha sex med min pojkvän! Vi har försökt med 

glidmedel men det gick ändå inte bra. Hjälp mig, hur ska jag göra? 

Svar 

Vad tråkigt att höra att du är ledsen och orolig över det här. 
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Vi får många frågor från tjejer som undrar om de kan vara för trånga, men det är faktiskt väldigt ovanligt. Det 

gäller oavsett om man haft sex tidigare eller inte. 

Eftersom slidan är så elastisk brukar det funka bra att föra in en penis eller ett finger om man bara är riktigt 

upphetsad och sugen på sex. När en tjej är upphetsad så blir underlivet vått och svullet samtidigt som det öppnas 

upp och gör sig redo för att något ska kunna föras in. Det är därför jättebra att man till exempel har smeksex 

innan man försöker med samlag. Självklart kan man även använda glidmedel, precis som ni gör, men det 

viktigaste är ändå att man känner sig riktigt upphetsad. 

Om man inte väntar tills slidan är redo kan det lätt göra ont och kännas som att man är för trång. För att det ska 

kännas skönt och bra med sex är det alltså viktigt att man är riktigt kåt och upphetsad. Om man däremot tycker 

att sex gör ont trots att man är upphetsad, så ska man alltid avbryta. Det är jätteviktigt att avbryta, vad det än 

beror på att man har ont.och gäller oavsett vad anledningen är till att det gör ont. 

Om killen inte kommer in i slidan med sin penis kan det också bero på att hans penis inte är tillräckligt hård. Det 

är inte helt ovanligt att ståndet mjuknar lite om man till exempel är lite nervös eller spänd, vilket man ju ofta är i 

början av ett förhållande. Ta det bara lugnt och fortsätt njut av varandras kroppar på de sätt som funkar, till 

exempel genom smeksex och munsex. Tids nog kommer det att funka med samlag också. 

Om du vill kolla upp att allt är som det ska med ditt underliv kan du alltid ta kontakt med en 

ungdomsmottagning. Där kan du också få mer hjälp om du inte tycker att det blir bättre. 

barnmorska 

(UMO – fråga 21 2014). 

 

 

 

22. Blodpropp av p-piller? 

Fråga 

Jag har precis bytt från en p-pillersort till en annan och jag har hört att den nya sorten ger större risk för 

blodproppar. Min farfar och mormor har haft blodpropp. 

Min barnmorska sa att det bara spelar roll om någon i familjen haft blodpropp. Men man blir ju ändå orolig. 

Stämmer det att det inte gör något om ens mormor eller farfar haft blodpropp? 

Svar 

Blodpropp är en ovanlig, men allvarlig, biverkan av p-piller. För att undvika att tjejer får blodpropp så försöker 

man hitta de som har ökad risk för detta. Det är till exempel tjejer vars mamma, pappa eller syskon har haft 

blodpropp. De tjejerna bör inte äta p-piller. 

När det gäller far- eller morföräldrar så spelar det mindre roll. Åtminstone om ens mormor och farfar var äldre 

när de blev sjuka. 

läkare 

(UMO – fråga 22 2014). 

 
 

23. Jag är orolig för att inte kunna få barn i framtiden 

Fråga 

Jag är en en 16-årig tjej. Mitt problem är att jag brukar vara väldigt orolig att jag inte kommer att få barn senare i 

livet. Jag får en sån jobbig känsla, det känns som att allt är kört. Jag känner att jag har problem med 

äggstockarna eller livmodern och därför inte kommer att få barn. De här känslorna har jag fått ett par år tillbaka. 
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Jag har oregelbunden mens, kan det göra att jag inte kommer att få barn? Jag är väldigt orolig och det känns som 

att jag inte kommer att orka tills jag provar att få barn. Kan det vara ångest eller kan det vara sant att jag inte 

kommer att få barn? 

Svar 

Oro över att inte kunna få barn senare i livet är vanligt. Vi får en hel del frågor om just detta hit till Fråga UMO. 

I de flesta fall är det bara just oro eller ångest, men i enstaka fall kan det vara något i ens kropp som gör att man 

har lite svårare att bli gravid. 

De allra flesta tjejer kan bli gravida utan att få hjälp. Det gäller oavsett om man har regelbunden mens eller inte. 

Det mest troliga är därför att du utan problem kommer att kunna få barn i framtiden. Har man däremot väldigt 

oregelbunden mens, eller väldigt lång tid mellan två menstruationer, kan man ibland behöva få hjälp att bli 

gravid. 

Nu vet jag inte vad det är som gör att du känner att du har problem med äggstockar eller livmodern, men 

eftersom du är orolig över detta tycker jag att du ska ta kontakt med en ungdomsmottagning för att prata med en 

läkare eller barnmorska om det. Då kan du få mer personlig rådgivning och kanske även få hjälp med din 

oregelbundna mens om du vill det. 

Oavsett om det är ångest eller inte tror jag att du skulle må bra av att prata med någon om det här. Det brukar 

alltid göra att det känns lättare. 

Det är först när man försökt bli gravid i minst tolv månader som man kan få hjälp med en så kallad 

fertilitetsutredning. Då undersöker man både tjejen och killen för att se om man kan hitta någon anledning till 

varför en graviditet dröjer. 

Tveka inte att boka tid för ett besök på en ungdomsmottagning. Du kommer att få all hjälp du behöver. Jag tror 

också att du precis som de allra flesta kommer tycka att det känns skönt att prata med någon om det som oroar 

dig. 

barnmorska 

(UMO – fråga 23 2014). 

 

 

24. Får jag större penis med en penispump? 

Fråga 

Jag sökt information om en slags penispump man använder med vatten för att så småningom förstora sin penis 

permanent, både tjocklek och längd. 

För mig känns det logiskt att faktiskt kunna förstora penisen med hjälp av en penispump. Men hur är det 

egentligen? Eftersom penisens blodkärl, vävnad och framför allt svällkroppar måste utvidgas av en penispump 

bör man väl kunna förstora sin penis med tiden genom att använda penispumpen regelbundet och på så sätt 

stretcha/tänja/töja ut penisen? 

Jag har även läst på nätet om läkare som varit med om personer som köpt penisförlängare och förstört sin penis. 

Men om man är försiktig så bör man väl ändå kunna få större penis? Vad säger ni? Förändras ens penis tillfälligt 

eller permanent? Blir den slappare vid stånd eller är det ingen skillnad? 

De flesta svar jag kan tänka mig få av experter när det gäller frågor som denna är "Var nöjd med det du har" och 

faktiskt så är jag nöjd. Men vem skulle tacka nej till någon centimeter till? 

Svar 

På nätet kan man hitta information om flera olika metoder som sägs kunna öka penisens storlek. Men varken 

sträckning, dragbelastning, massage, pumpar, piller eller krämer har något varaktigt resultat på penisstorleken. 

Metoderna är inte heller vetenskapligt granskade. Det betyder att man inte säkert vet vilka skador eller 

komplikationer de kan leda till. 
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Penispumpar säger sig öka vätskemängden i penisen. Den suger in blod i penisen. Det kan göra att den tillfälligt 

ser större ut. Men effekten är inte permanent. Slutar man använda pumpen får penisen tillbaka sin vanliga 

storlek.  

Om man använder pumpen under en längre tid kan det leda till skador på penisens svällkroppar, även om man är 

försiktig och följer bruksanvisningen. Har man svårt att få stånd kan pumpen förbättra erektionen, men får man 

skador på svällkropparna kan ståndet försvagas. 

Den enda varaktiga metoden för att öka penisens längd är genom en operation. Men det är viktigt att veta om att 

en sån operation i första hand har effekt på penislängden vid slakt tillstånd. I de flesta fall kan penisens längd 

ökas med ungefär två till tre centimeter. Vid stånd märks resultatet av operationen bara i begränsad utsträckning. 

Killar har i alla tider funderat över storleken på penisen och jämfört sin penis med andras. Många tänker, precis 

som du, att det skulle vara bra om penisen var lite större. Men penisar ser olika ut. De har olika form och storlek. 

Det kan vara bra att veta om att penisens storlek inte har någon större betydelse vad det gäller hur skönt man kan 

ha själv när man har sex, eller hur skönt det är för någon som man har sex med. 

Vill du prata med någon om det här eller få mer information, kan du vända dig till en ungdomsmottagning eller 

en vårdcentral. 

sjuksköterska 

(UMO – fråga 24 2014). 

 

25. Beror det på våldtäkten att jag inte får orgasm? 

Fråga 

Jag är tjej och har haft sex i ett antal år med olika partners. Men jag har inte fått orgasm en endå gång. Inte ens 

med min pojkvän som jag har varit tillsammans länge nu och verkligen älskar. 

Kan det något fel på mig? Jag kan vara hur kåt som helst, men oftast känner jag inget alls när jag har sex. 

Sen har min kille alltid jättesvårt att komma in i mig. Jag blev våldtagen för några år sen, så jag tror att det har 

med det att göra. Kan jag göra något åt det här? 

Svar 

Du kan vara lugn, att du inte har fått orgasm någon gång betyder inte att det är något fel på dig. Vad som gör att 

man får orgasm, och hur lätt eller svårt man har för att få orgasm, är olika från person till person. Det finns alltså 

inget recept på hur man gör för att komma som funkar för alla. 

Att man har svårt för att få orgasm kan bero på flera olika saker. Det kan till exempel ha att göra med på vilket 

sätt man har sex, hur man mår eller vad man varit med om tidigare i livet. För de flesta är det svårare att få 

orgasm när man känner sig stressad, spänd, nervös eller trött. Vissa mediciner, som till exempel medel mot 

depression, kan göra att det blir svårare att komma. Och om man bara tänker på att man ska få orgasm är det stor 

risk att det blir svårare eller inte händer alls. 

Har man svårt för att komma ska man försöka slappna av och inte tänka så mycket på det, även om det är lättare 

sagt än gjort. Det kan vara bra att veta att de flesta tjejer lättast går orgasm genom att stimulera klitoris. Det gör 

man enklast genom onani, smeksex, gnidsex eller munsex. Om man vill kan man ta hjälp av en sexleksak. Och 

när man gör något som känns riktigt skönt och fortsätter med det en stund, så att det blir skönare och skönare, 

kan orgasmen komma. 

Ett bra sätt att komma fram till vad som känns skönt och vad man kan njuta av är att prova lite olika sätt att 

onanera på. Du kan får tips om det i en av länkarna jag bifogar. 

På vilket sätt man kan reagera eller hur det kan påverka en om man blivit våldtagen är olika från person till 

person. Kroppen, sexlusten eller sexualiteten kan påverkas på olika sätt. Men det går inte att säga om detta är 

anledningen till att din kille har svårt att komma in i dig när ni har sex. För att få hjälp att komma fram till vad 
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det beror på kan du eller ni tillsammans vända er till en ungdomsmottagning. Där kan du även få fler tips om vad 

du kan göra för att få orgasm. 

Jag vet inte om du har fått möjlighet att prata med någon om våldtäkten. Har man blivit utsatt för ett sexuellt 

övergrepp är det viktigt att prata med någon om det som hänt. Man kan behöva prata om det även om det har gått 

lång tid sen det hände. På ungdomsmottagningar är de vana att prata med ungdomar som har utsatts för våld och 

övergrepp. 

sjuksköterska 

(UMO – fråga 25 2014). 

 

26. Är omskärelse bra eller dåligt? 

Fråga 

Min pojkvän kommer från Tunisien och är muslim. Nu när vi börjar prata om framtiden och livet tillsammans 

ser vi olika på omskärelse. Är det bättre och mer hygieniskt? Vi behöver veta vad läkare tycker om det. 

Svar 

Det finns olika åsikter om omskärelse av pojkar bland läkare i Sverige. 

Det förekommer att man gör en omskärelse på grund av att förhuden är trång, eller på grund av något annat 

medicinskt problem. Men när det gäller omskärelse av friska pojkar så måste man nog säga att det mest är en 

fråga om kultur och kulturell identitet. 

För personer som kommer från kulturer där pojkar blir omskurna är det ofta viktigt att deras söner blir omskurna. 

Det har egentligen inte så mycket med hygien eller annat medicinskt att göra. De som tycker att omskärelse är 

bra menar att det är mer hygieniskt. Men det finns inga vetenskapliga bevis för att det gör någon skillnad när det 

gäller risk för att få infektioner eller andra sjukdomar. 

Det som många läkare är kritiska emot när det gäller omskärelse är när man gör det på små pojkar som inte 

förstår vad det innebär och inte kan ge sitt samtycke. Handlar det om en äldre pojke eller man som själv vill bli 

omskuren, är det en helt annan sak. Då tror jag inte att särskilt många läkare har några invändningar. Det är ett 

ganska enkelt ingrepp utan några större risker. 

Det är under alla omständigheter viktigt att omskärelse utförs på ett medicinskt korrekt sätt och med bedövning.  

läkare 

(UMO – fråga 26 2014). 

 

27. Hur länge ska man vara i målbrottet? 

Fråga 

Jag är 15 år och har varit i målbrottet i nästan sex månader nu. Hur lång tid ska målbrottet ta? Är det normalt att 

det tar så lång tid? 

Svar 

Du behöver inte vara orolig, det är både vanligt och normalt att vara i målbrottet i sex månader. 

Hur länge man är i målbrottet varierar från person till person, men för de flesta killar handlar det om en period 

som varar från ungefär tre månader upp till ett år. 

sjuksköterska 

(UMO – fråga 27 2014). 
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28. Hur vet man att man kan bli gravid? 

Fråga 

Jag och min pojkvän har haft samlag ett antal gånger utan skydd och jag har inte blivit gravid, vilket jag tycker 

är konstigt. Jag vill inte bli gravid, men jag börjar ändå oroa mig för framtiden. Så nu undrar jag hur man vet att 

man kan bli gravid? 

Svar 

Man kan tyvärr inte få ett säkert svar på om man kan bli gravid eller inte utan att göra en omfattande 

fertilitetsutredning på en kvinnoklinik. En sån utredning gör man först om ett par som vill bli gravida inte lyckats 

med det inom ungefär ett år. 

Det är ganska vanligt att man har oskyddat samlag och sen känner sig lite förvånad över att man inte blev gravid 

trots att man inte egentligen önskar det. Jag tror att det hör till den naturliga nyfikenheten, man vill veta att 

kroppen fungerar som den ska, precis som du beskriver. 

De flesta människor kan få barn och man blir lättare gravid när man är ung. Trots det kan man ibland ha många 

oskyddade samlag utan att bli gravid utan att det är något som är fel. Men det kan också räcka med ett enda 

samlag för att bli gravid. Det beror på var i menscykeln tjejen är när man har samlaget. 

Man blir lättast gravid dagarna runt ägglossning och det är inte alltid så lätt att veta när det är. Resten av tiden, 

när man inte har ägglossning, kan man egentligen ha hur mycket samlag som helst utan att bli gravid. 

Som du förstår så är det jättesvårt att svara på hur det är för just dig. Men eftersom det är så osäkert med 

oskyddade samlag så tycker jag att ni ska använda något skydd mot graviditet så att ni själva kan bestämma om 

och när du ska bli gravid. Skydd mot graviditet kan du få hjälp med hos barnmorskan på en ungdomsmottagning 

eller vårdcentral. 

Om du fortsätter att fundera eller känna dig orolig över det här så tycker jag att du ska kontakta en 

ungdomsmottagning för mer information. 

barnmorska 

(UMO – fråga 28 2014). 

 

 

29. Kommer jag att bli längre? 

Fråga 

Jag är en tjej på 12 år. Jag har ett stort problem. Det är nämligen så att jag är jättekort. Jag är 150 centimeter och 

störs hemskt mycket av det. Jag skulle göra vad som helst för att bli längre. De två senaste åren har jag vuxit 

ungefär 9 centimeter per år. Jag har inte fått mens än. Kommer jag att bli något längre än så här? Hur ska jag 

göra för att bli så lång som möjligt? 

Svar 

Vad synd att du inte trivs med din längd. Jag hoppas att jag kan trösta dig genom att berätta att 150 centimeter 

inte alls är ovanligt kort för en tjej i din ålder. 

Du skriver att du har växt nio centimeter per år de senaste två åren, det är ganska mycket och ett tecken på att du 

är i puberteten. Tjejer brukar växa som mest innan de får sin första mens. När mensen kommer brukar man 

vanligtvis växa mellan sex till åtta centimeter till. 

Hur lång man blir som vuxen är till stor del ärftligt och man kan inte själv göra något för att påverka hur lång 

man kommer att bli. 

Eftersom du inte har fått mens än och fortfarande växer mycket behöver du inte oroa dig, du kommer att bli 

längre. 
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Det kan variera mycket hur långt man kommit i puberteten när man är i din ålder. En del har kommit långt och 

redan fått mens, andra har kanske just kommit in i puberteten och vissa har inte gjort det alls. Allt det här 

påverkar längden och resten av utvecklingen. Sen är det förstås så att alla är olika i kropp och form. En del blir 

korta som vuxna och en del långa och det är precis som det ska vara. 

Om du vill prata mer om det här med din längd så ta gärna kontakt med skolsköterskan. Hon eller han kan lätt 

avgöra om du växer som förväntat genom att jämföra din nuvarande längd och vikt med hur du tidigare har växt. 

sjuksköterska 

(UMO – fråga 29 2014). 

  

 

 

30. Hur ska jag berätta för mamma att jag fått mens? 

Fråga 

Jag tror att jag snart kommer få mens, men jag tycker att det är så pinsamt att säga det till mamma. Har ni något 

förslag på hur jag ska göra? 

Svar 

Det är många tjejer som oroar sig för hur de ska berätta för sin mamma och/eller pappa att de fått mens. Det är 

synd tycker jag, för både mammor och pappor brukar känna på sig att det snart är dags för en att få mens. Precis 

på samma sätt som de säkert kände på sig att man snart skulle lära sig gå, prata, cykla och andra saker. De har ju 

också själva varit unga och i puberteten så de vet hur det är. 

Om ni har mensskydd hemma behöver du inte prata med dina föräldrar innan mensen kommer, om du inte vill. 

Då vet du att det finns bindor och tamponger när det är dags och då kan du berätta för dina föräldrar när mensen 

väl har kommit. 

Om ni inte har mensskydd hemma så kan det förstås vara bra att be dem köpa hem det. Om det är din mamma 

som känns lättast att prata med kan du kanske välja ett tillfälle när ni två är ensamma. Till exempel om hon 

kommer in till dig och säger god natt, så kanske du kan säga: "Jag har tänkt på en sak, jag tror jag kanske får 

mens snart så det vore bra om vi kunde köpa hem några bindor" eller något i den stilen. 

Om det känns jobbigt att säga det rakt ut kanske du kan skicka ett sms istället eller skriva ett brev. Både 

mammor och pappor brukar bli glada över förtroendet de får när man berättar om mensen. 

Om du vill prata med någon annan om mens så är skolsköterskan en bra person. Där kan du också få bindor och 

tamponger så att du har när det väl är dags. 

sjuksköterska 

(UMO – fråga 30 2014). 

 

31. Jag får så ont när jag har mens 

Fråga 

Jag är 14 år, jag får jätteont av mensen, jag kan inte ens gå till skolan för att det gör så ont. Vad ska jag göra? 

Svar 

Det kan vara jättejobbigt att ha så ont av mensen som du har och du är verkligen inte ensam om det. Mensvärk 

beror på blodet och slemhinnan ska stötas ut ur livmodern. Då drar musklerna i livmodern ihop sig och det gör 

ont. 

En del tjejer får mest ont i magen medan andra får mest ont i ryggen. Man kan också bli kallsvettig, illamående 

och få diarré när mensvärken är som kraftigast. 
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Det kan hjälpa riktigt bra att ta smärtlindrande tabletter de dagar man har mensvärk. Så snart man känner att 

mensvärken är på väg, tar man sina tabletter och forsätter att ta dem under kanske två, tre dagar tills det har 

gått över. Man tar tabletterna enligt anvisning på förpackningen. Det finns olika sorters smärtstillande 

läkemedel som man kan köpa på apotek. Man behöver inget recept. Personalen på apoteket hjälpa dig att 

välja vilken sorts tablett du kan börja med. Eller fråga din skolsköterska om råd. 

Om receptfria smärtstillande tabletter inte hjälper tycker jag att du ska boka en läkartid. Läkare kan skriva ut 

recept på andra läkemedel än de man kan köpa själv på apotek. Ta gärna hjälp av någon vuxen hemma om du 

inte vill boka tid själv. 

Värme mot magen kan kännas skönt och lindra smärtan när man ligger och vilar eller ska sova. 

Att röra på kroppen kan också lindra värken. 

P-piller, p-ring eller p-plåster brukar också hjälpa mot mensvärk. Då brukar man även blöda mindre vid 

mens. 

Du kan boka en läkartid på en ungdomsmottagning eller på en vårdcentral. 

skolsköterska och barnmorska 

(UMO – fråga 31 2014). 

  

 

 

32. Är det normalt att bara blöda lite under mensen? 

Fråga 

Jag är 24 år och tycker min mens är konstig. När jag hade mens sist blödde jag inte något alls dag två under 

dagen men sen under kvällen kom det tillbaka igen, vad kan det bero på? 

Och så har min mens blivit mycket kortare, jag blöder inte alls lika mycket längre och inte lika många dagar 

sedan jag började med p-piller. 

Svar 

Det du beskriver låter alldeles normalt. När man som du använder p-piller är det vanligt att mensen blir både 

kortare och mindre. Det beror på att hormonerna i p-piller gör att slemhinnan i livmodern inte byggs upp och blir 

lika tjock som under en vanlig menscykel. Då behöver kroppen inte heller blöda lika mycket. 

Även för tjejer som inte använder p-piller så kan blödningsmängden och antalet dagar man blöder variera. 

Många tjejer beskriver liknande mensblödningar som du. Mensen kan liksom ta paus någon halv eller hel dag för 

att sedan börja igen. Det är inte tecken på att något är fel eller konstigt. 

Om du vill kan du boka en tid hos barnmorskan du täffade när du fick dina p-piller. Då får du mer information 

och ni kan diskutera hur du tycker det funkar med dina p-piller. 

barnmorska 

(UMO – fråga 32 2014). 

 

 

33. Varför är mina bröst så små? 

Fråga 

Jag är en tjej som går i sexan och mina bröst är jättesmå, varför? 

Svar 

Det här med bröst och vilken form och storlek de har är så olika. När man går i sexan som du gör varierar ofta 

storleken på brösten mycket mellan tjejerna i klassen. En del har inte börjat få bröst än, andra har små knoppar 

och en del har redan bröst. 
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Hur stora bröst man får när de har växt klart hänger bland annat ihop med ärftligheten och hur man ser ut i 

övrigt. Eftersom brösten till stor del består av fett har ofta smala tjejer mindre bröst. Men det beror som sagt 

också på ärftligheten, det har alltså inte bara att göra med hur mycket fett man har på kroppen. 

Det finns inget du själv kan göra för att brösten ska bli större eller växa fortare. Det är bara att vänta och se även 

om det känns jobbigt att det tar sån tid. 

Om du vill prata mer om det här med bröst så kontakta gärna skolsköterskan. 

sjuksköterska 

(UMO – fråga 33 2014). 

 
 

34. Hur ska jag våga ha sex? 

Fråga 

Jag har en väldigt litet snopp. Det finns en tjej som gillar mig, men jag vågar inte ge någon respons eftersom det 

förmodligen kommer att leda till sex. Jag vill ha sex, men vågar inte för att jag har en liten snopp. 

Mina kompisar snackar ofta om att man ska ha stor snopp, och jag har lärt mig att vara med i samtalet och att 

skratta med. Jag vet att de inte skulle sluta vara kompis med mig bara för att jag har liten snopp. Det jag är rädd 

för är att min snopp inte ska räcka så att den inte går in tjejens slida eller att hon gör slut för att jag har liten 

snopp. 

Svar 

Killar har i alla tider varit oroliga över sina snoppar. Och det är vanligt att man funderar precis som du. Det är 

också vanligt att känna sig rädd för att inte räcka till eller för att bli lämnad. 

Det är lätt hänt att man får en viss uppfattning om sin egen snopp eftersom man oftast ser den uppifrån. Från det 

perspektivet kan den upplevas liten. Om man tittar på andras snoppar så kan man tycka att de ser ganska stora ut, 

vilket bland annat beror på att man då ser dem ur en annan vinkel. 

Småväxta snoppar växer ofta mer vid stånd än de som är större. Det gör att skillnaden när man har stånd inte är 

så stor. 

Vissa tjejer föredrar stora snoppar, andra föredrar små. Snoppstorleken har inget att göra med hur man är som 

älskare. Och storleken påverkar inte om man får mer eller mindre sex. Sex är dessutom så mycket mer än bara 

samlag: smekningar, kyssar, pill och mycket mer. 

Tänk på vad fantastisk snoppen är, den kan förvandlas från slak till hård, den kan användas till njutning för dig 

själv eller tillsammans med andra och den går även att kissa med. Försök att tänka på det positiva med dig och 

din kropp. Tänk på att det är en stor ära att få se eller få ta på just din kropp.  

barnmorska 

(UMO – fråga 34 2014). 

 

 

35. Varför kan jag bara dra tillbaka förhuden ibland? 

Fråga 

Jag är en kille på 16 år, som länge har haft problem med min snopp och vill nu göra någonting åt det.  

Jag kan inte dra förhuden över ollonet, utom i duschen och när penisen är helt slak, har jag stånd så finns det inte 

en chans. När jag lyckas dra ner förhuden så blir det väldigt svårt att dra tillbaka den igen, men det går. Och att 

min förhud dessutom är ganska trång gör inte saken bättre. 
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Jag tror inte att jag vuxit klart. Kan jag vänta mig att det löser sig själv om snoppen får växa till sig lite? Det här 

har stört mig länge men jag är/har varit för feg för att göra något åt det. Jag har fått hitta på en del dåliga ursäkter 

till att inte ha sex bara för att jag inte litat på min penis. 

Svar 

Att ha lite trång förhud är ganska vanligt bland unga killar. Det kan vara så att man inte alls kan dra tillbaka 

förhuden över ollonet eller att man kan dra tillbaka förhuden, fast att det är svårt och gör ont.  

En vanlig orsak till att förhuden inte kan dras tillbaka är att förhudens öppning är för liten. En annan orsak är att 

det kan ha bildats små sprickor i förhuden när man försökt dra tillbaka den. När de sprickorna läker bildas ärr 

som gör att förhuden blir hårdare och mindre töjbar. Trång förhud kan öka risken för infektion mellan förhud och 

ollon. Det kan också göra att det gör ont vid sex. 

Nästan alla pojkar föds med en förhud som sitter som fastlimmad på ollonet. När man närmar sig puberteten 

brukar förhuden ha släppt från ollonet så att förhuden kan dras tillbaka helt och hållet. Även om du fortfarande är 

i puberteten och det finns en möjlighet att dina besvär minskar när du fortsätter växa och utvecklas, tycker jag att 

du ska boka tid hos en läkare som kan bedöma vad som är bäst för dig. Du kan vända dig till elevhälsan, en 

ungdomsmottagning eller vårdcentral.   

En trång men mjuk förhud kan behandlas med en salva som gör att förhuden blir mer töjbar. Om förhuden inte 

går att vidga på detta sätt så kan det trånga tas bort genom en liten operation.  

sjuksköterska 

(UMO – fråga 35 2014). 

 

 

36. Varför kliar det på mitt ollon efter sex? 

Fråga 

Efter att jag har haft sex med min flickvän börjar det ibland klia jättemycket vid förhuden och ollonet. Jag blir 

röd på vissa områden på ollonet och min flickvän säger att hon får sår inuti sig. Vad kan det vara? 

Svar 

Det är ganska vanligt att ollonet ibland blir rött och irriterat efter att man haft sex. En vanlig orsak är att den 

tunna huden på ollonet och förhuden blir irriterad av de bakterier och svampar som finns naturligt i tjejers slida. 

Det kan även ge klåda. 

För att förebygga besvären brukar det räcka att tvätta penisen med ljummet vatten efter sex. Man kan också 

smörja med någon olja, till exempel olivolja eller barnolja. Är huden på penisen torr blir den lättare irriterad. För 

att förebygga torr hud ska man inte använda tvål eller schampo när man tvättar penisen. Att tvätta med ljummet 

vatten en gång om dagen brukar vara lagom. 

Har man använt kondom och får klåda och hudrodnad på ollonet och förhuden, kan det bero på att man är 

allergisk mot det material de flesta kondomer är tillverkade av. Det heter latex. Om du tror att detta kan vara 

orsaken till dina besvär kan du prova att använda latexfria kondomer istället, till exempel Naked från RFSU eller 

Avanti från Durex. 

Ytterligare en vanlig orsak till hudbesvär på ollonet och skavsår i slidan är att man har haft mycket sex. Det kan 

ge hudirritation och ibland små sår som brukar läka av sig själv inom några dagar. 

Besvären kan också bero på att din flickvän inte varit tillräckligt våt under samlaget. När en tjej är kåt 

produceras en vätska i slidan som kallas lubrikation. Den gör att könet blir vått. Är det inte tillräckligt vått kan 

det bli friktion mellan könen och det kan ge besvär. 

Vill man tillföra extra glid kan man använda glidmedel. Då kan det vara bra att tänka på att glidmedlet ska vara 

vattenbaserat eller silikonbaserat. Glidmedel som är baserat på olja eller fett kan göra att kondomer lättare går 

sönder. 

Om besvären fortsätter kan ni alltid vända er till en ungdomsmottagning för att få hjälp och fler råd. 

sjuksköterska 
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(UMO – fråga 36 2014). 

 

 

37. Varför kommer det ingen sperma när jag runkar? 

Fråga 

Om en kille onanerar, är det att runka? I så fall onanerar jag men jag får inte ut någon sperma, vad beror det på? 

Är jag steril eller något annat? Jag fyller snart 13. 

Svar 

Att runka är samma sak som att onanera. 

Lusten att onanera kan börja redan när man är liten och man upptäcker ställen på kroppen som är sköna att ta på. 

Det är oftast någon gång under tonåren som de flesta börjar onanera mer medvetet. Man kan onanera för att man 

är nyfiken på sin egen kropp och för att man är kåt. Det är olika från person till person hur ofta man onanerar. 

Anledningen till att det inte kommer någon sperma när du onanerar är troligtvis att du inte börjat bilda någon 

sperma ännu. Det innebär inte att du är steril. De flesta killar börjar bilda sperma när de är i 14-15-års åldern, 

men det kan börja bildas både tidigare eller senare. 

Oavsett om man får utlösning eller inte kan det kännas skönt att onanera och man kan få orgasm, så fortsätt 

gärna att onanera om det känns bra. Inom några år kommer du säkert att börja bilda sperma och få utlösning. 

sjuksköterska 

(UMO – fråga 37 2014). 

 

 

38. Är min penis för sned? 

Fråga 

Jag är en kille på 15 år som har en fundering. Ni skriver på er sida att vilken riktning penisen har inte spelar 

någon roll vid samlag. Men när jag var på besök hos ungdomsmottagningen med klassen sa de att mer än 40 

grader kan skapa problem. Nu har jag ett problem, för min är extremt sned. Alltså mer än 40 grader och då 

undrar jag hur jag ska gå tillväga? Operation vet jag är ett alternativ men det är verkligen inte något jag vill göra. 

Svar 

För de allra flesta killar blir penisen sned när man får stånd. Det beror på att blodet som pumpas in fördelas 

ojämnt i penisens svällkroppar. 

För de flesta innebär en sned penis inga problem att onanera eller ha samlag. Är penisen mer än 40 grader sned 

kan det för en del innebära problem, men för de flesta funkar det bra ändå. Gör det ont eller är besvärligt att ha 

samlag går det, precis som du själv skriver, att operera penisen. 

För att få möjlighet att prata med någon om detta kan du kontakta en ungdomsmottagning, elevhälsan eller en 

vårdcentral. Då kan du få mer information om hur en sån operation går till och hjälp att avgöra vad som är bäst 

för dig. 

sjuksköterska 

(UMO – fråga 38 2014). 

 

39. Hur pullar man en tjej? 

Fråga 
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Jag undrar vilka delar av slidan man bör pulla om man ska pulla en tjej och hur gör man? Ska man bara beröra 

eller ska man stoppa in fingret? 

Svar 

Det finns inget särskilt sätt för hur en tjej vill bli smekt eller pullad i underlivet. Olika tjejer gillar olika saker. 

Fråga gärna tjejen innan eller under tiden du rör vid henne hur hon tycker att det känns. Känn efter hur det känns 

för dig också. Övning ger färdighet. 

Det mest känsliga stället på tjejen är det som kallas klitoris. Klitoris syns och känns där de inre blygdläpparna 

möts, men den största delen av klitoris sitter inne i kroppen. 

När du smeker kan du känna efter om tjejen blir våt. När en tjej blir upphetsad bildas det som ett glidmedel från 

slidan, det kallas lubrikation. Du kan smeka runt slidöppningen eller föra in ett finger eller två i slidan. Du kan 

smeka försiktigt med ett eller flera fingrar eller bara med fingertopparna. 

barnmorska 

(UMO – fråga 39 2014). 

 

 

40. Varför gör det ont när man har sex? 

Fråga 

Jag är en tjej som undrar varför det gör ont när man har sex och varför inte killen kan komma in? Jag vet att det 

kan vara för att man spänner sig, men varför spänner man sig? 

Svar 

Om man får ont när man har sex kan det bero på flera olika saker. Till exempel på kroppsliga besvär, hur man 

har sex eller vad man har för lust och känslor inför att ha sex. 

En vanlig orsak till att man får ont vid samlag är att man inte är tillräckligt upphetsad eller att slemhinnorna i 

underlivet är torra eller irriterade av någon anledning. För att motverka dessa besvär ska man undvika att tvätta 

sig med tvål i underlivet. Det räcker att tvätta med ljummet vatten en eller två gånger om dagen och gärna smörja 

med oparfymerad olja efteråt. Om du inte redan har gjort det kan du även prova att använda glidmedel vid 

samlag. 

Om man inte kan föra i penisen eller något annat i slidan kan det bero på att tjejen automatiskt spänner 

bäckenbottens muskler. Detta brukar kallas slidkramp eller vaginism. Det kan ha flera orsaker som till exempel 

vestibulit, en otrygg relation, oro, rädsla eller att man tidigare blivit utsatt för något övergrepp. 

För att kunna slappna av och kunna njuta av sex är det förstås viktigt att sex inte gör ont. Det är också viktigt att 

bara ha sex om man själv vill det och på sätt som man själv tycker om. Det är dessutom viktigt att man känner 

sig trygg med den man har sex med. 

Om samlag gör ont kan man prova att ha sex på andra sätt, till exempel smeksex eller munsex. Det kan också 

vara bra att prova olika sätt att onanera för att lära sig mer om vad man själv tycker om och njuter av. 

För att få hjälp att komma fram till vad det är som gör att man får ont när man har sex och vad man kan göra åt 

det, kan man kontakta en ungdomsmottagning, vårdcentral eller sex- och samlevnadsmottagning. 

sjuksköterska 

(UMO – fråga 40 2014). 

 

 

41. Måste man vara naken när man onanerar? 

Fråga 

Jag är en tjej på 13 år som skulle vilja ha bra tips på ställningar vid onani. Personerna på bilderna på sajten är ju 

oftast nakna och om man är hemma kan ju föräldrarna upptäcka en då. 
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Svar 

Det finns massor av sätt att onanera på och man behöver absolut inte vara naken. 

Man kan till exempel ligga under täcket och ha nattlinne eller pyjamas på sig. Då blir det lite hemligare om 

någon skulle råka komma in. 

Att använda fingrarna brukar vara det lättaste sättet att onanera. Då kommer man åt klitoris och kan anpassa hur 

mjukt eller hårt man vill stimulera. Klitoris är det känsligaste stället i underlivet och flesta tjejer tycker det är 

skönt med någon form av stimulans där. 

Vill man inte använda fingrarna så kan man trycka en kudde eller något emot. En del vill prova hur det känns att 

föra in något i slidan och då är fingrarna också bra. 

barnmorska 

(UMO – fråga 41 2014). 

 

 

42. Varför känns det inget när jag har sex? 

Fråga 

Jag är en tjej som inte känner någonting när jag har sex. Är det fel på mig? Vad kan det bero på? 

Svar 

Du är inte ensam om att tycka att sex inte känns. Om du med sex menar slidsamlag så är det inte så konstigt. I 

slidan har man inte speciellt mycket känsel, så det kan bli väldigt långtråkigt om man bara har sex på det viset. 

De flesta tjejer behöver få klitoris eller området runt omkring stimulerat för att det ska kännas skönt. Klitoris är 

till och med känsligare än vad killarnas ollon är och behöver en hel del uppmärksamhet för att sexet ska kännas 

riktigt bra. 

Om man har samlag kan man samtidigt stimulera klitoris med handen. Antingen kan den man har sex med göra 

det eller så gör man det själv. Prova gärna att känna efter vad som känns skönt och hur du vill bli smekt 

samtidigt som du onanerar. Om du utforskar kroppen på egen hand så kan du sen tala om vad du gillar och 

tycker är skönt för den du har sex med. 

barnmorska 

(UMO – fråga 42 2014). 

 

 

43. Jag får inte orgasm när vi har samlag, vad är det för 
fel? 

Fråga 

Jag är en tjej som har problem med att få orgasm under samlag. Jag och min pojkvän har försökt många gånger 

utan resultat och nu vet vi inte vad vi ska göra mer. Jag blir ju kåt under samlag, känner mig kissnödig och 

upphetsad och så, men det händer ingenting. Vi försöker i typ en till tre timmar, men det händer ingenting alls! 

Vad är det för fel? 

Svar 

Att inte få orgasm under samlag betyder inte att något är fel. Vad som gör att man får orgasm skiljer sig från 

person till person, det finns inte ett recept som funkar för alla. 

Jag vet inte om du får orgasm när du onanerar eller har sex på annat sätt. Vissa kan känna sexuell njutning och få 

orgasm bara genom att fantisera, men de flesta behöver någon sorts beröring. Det kan också variera mellan olika 

tillfällen och olika perioder i livet. Att få, eller inte få, orgasm kan dessutom bero på vilket sätt man har sex och 

på andra saker runt omkring. 
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För många tjejer är stimulering av klitoris det vanligaste sättet att få orgasm. Klitoris stimuleras lättast vid 

munsex eller smeksex. Man kan även prova att stimulera klitoris med handen under tiden man har slidsamlag. 

Om man inte får orgasm kan det till exempel bero på att man känner sig stressad, spänd, nervös eller trött. Det 

kan också vara svårt att slappna av på det sätt som behövs för att man ska få orgasm om man inte känner sig 

trygg med den man har sex med. 

Om man bara tänker på att man ska få orgasm är det stor risk att det blir svårare eller inte händer alls. Det bästa 

är då att försöka slappna av och inte ta så allvarligt på sexet, även om det är lättare sagt än gjort. 

Vill du prata med någon om detta kan du vända dig till en ungdomsmottagning eller en sex- och 

samlevnadsmottagning. 

sjuksköterska 

(UMO – fråga 43 2014). 

 

 

44. Jag får inte orgasm 

Fråga 

Jag är en tjej på 14 år. När jag onanerar så är jag alltid på väg att få orgasm, men så händer inget! Hur kan man 

göra för att gå över gränsen eller vad man säger? 

Svar 

Eftersom alla blir upphetsade av olika saker, finns det inget recept för hur man ska göra för att få orgasm. Man 

får ofta prova sig fram genom att smeka och trycka på olika sätt och på olika ställen. Kanske är det också så att 

du ännu inte riktigt kommit på vad det är som skulle kunna ge dig maximal njutning. 

Det finns massor av olika sätt att onanera på och för att hitta det som är skönast för en själv så får man helt 

enkelt experimentera lite. För de flesta tjejer är stimulering av klitoris och området runt klitoris det vanligaste 

sättet att få orgasm. Kanske kan du bara fortsätta lite till när det känns så där som att orgasmen är på väg. 

Om man fastnat lite i tanken på att man absolut måste få orgasm brukar det lätt låsa sig och då kommer 

orgasmen nästan aldrig. Då kan man bestämma sig för att strunta i det där med orgasm ett tag och bara njuta av 

sex ändå. Det kan kanske också kännas bra att veta att det är massor med tjejer i din ålder som ännu inte fått sin 

första orgasm. Du kan alltså helt sluta stressa och i stället bara lugnt fortsätta att upptäcka din lust och din kropp. 

barnmorska 

(UMO – fråga 44 2014). 

 

 

45. Vad ska jag göra för att få stånd? 

Fråga 

Jag har svårt att få stånd. Jag har försökt ha sex flera gånger men har inte lyckats på grund av att min penis inte 

blir tillräckligt hård. Vad ska jag göra? Finns det någon slags medicin man kan ta? 

Svar 

Nästan alla killar har någon gång varit med om att det är svårt att få eller behålla ståndet. Det beror ofta på till 

exempel stress, oro eller trötthet. Ibland kan det ha att göra med att man har en föreställning om hur sexet ska gå 

till som är svår att leva upp till. Vissa mediciner, till exempel mot depression, kan också göra att det blir svårare 

att få eller behålla ståndet. 

Har man någon gång varit med om att det varit svårt att behålla ståndet kan man bli orolig för att det ska hända 

igen. Och när man börjar oroa sig, istället för att njuta, är risken stor att det händer igen. Ju fler gånger det 

händer, desto oroligare kan man bli. Det kan alltså bli som en ond cirkel. 
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Det finns olika sätt att behandla erektionsproblem. Det finns till exempel erektionsstimulerande mediciner som 

Viagra eller Cialis. Såna gör det lättare för blodkärlen i penis att vidga sig så att blodet kan flöda in när man är 

kåt. Även om blodkärlen egentligen funkar som de ska kan mediciner ibland vara en hjälp att komma ur den 

onda cirkeln. 

Har man svårt att behålla ståndet är det bra att tänka på att försöka slappna av och inte ta så allvarligt på sexet, 

även om det är lättare sagt än gjort. 

För en del hjälper det att bestämma sig för att inte ha samlag under en period. Istället kan man till exempel 

kyssas, smeka varandra, onanera tillsammans eller ha munsex. Det kan göra att stress, oro eller prestationskrav 

släpper. Vill du ha fler råd eller få möjlighet att prata med någon om detta kan du vända dig till en 

ungdomsmottagning eller en vårdcentral. 

sjuksköterska 

(UMO – fråga 45 2014). 

 

 

46. Vad kan jag göra åt tidig utlösning? 

Fråga 

Jag får utlösning för snabbt när jag har samlag. Varför får jag det och vad kan jag göra år det? 

Svar 

Eftersom det inte finns några regler för under hur lång tid man ska ha sex så är det svårt att säga vad som räknas 

som tidig utlösning. Man brukar säga att en kille får tidig utlösning om han får utlösning innan han vill få det. 

Det kan vara efter allt från några sekunder till flera minuter från det att man börjat ha sex. 

Nästan alla killar får tidig utlösning då och då, särskilt när man börjar ha sex med någon annan. Det kan bero på 

att man tycker att det är så skönt, att man är nervös, stressad eller spänd. 

Hur snabbt man får utlösning kan även påverkas av till exempel samlagsställning och hur känsligt ollon man har. 

Det finns olika sätt att försöka fördröja utlösningen. Ett sätt är att onanera en stund innan samlag. Att få en 

utlösning gör ofta att nästa utlösning tar lite längre tid. 

Om du inte redan gjort det, kan du prova att använda kondom. Kondomen kan minska känseln lite, vilket ofta 

leder till att man kan hålla på lite längre. Prova gärna till exempel Grande eller Safe Feeling, eftersom de är lite 

tjockare än andra kondomer. 

Du kan också prova att vara mer passiv och helst ligga på rygg när du har samlag. Fokusera på njutningen och låt 

den du har sex med stå för det mesta agerandet. 

Om du vill prata med någon om detta kan du vända dig till en ungdomsmottagning eller vårdcentral. 

sjuksköterska 

(UMO – fråga 46 2014). 

  

 

 

47. Varför kan jag inte använda tampong? 

Fråga 

Jag vill kunna använda tampong, men det går inte! Jag tror jag har väldigt trång slida. Jag får knapp upp ett 

finger. Och när jag stoppar upp fingret så känns det så jävla obehagligt, måste absolut ha vaselin på. Är det här 

vanligt, jag är rädd att jag inte kommer kunna ha sex. 

Svar 

Visst kan en tampong kännas torr och stor, och visst kan det kännas trångt i slidan när man inte är sexuellt 

upphetsad. Om du vill försöka att använda tampong krävs lite tålamod. Börja en dag när du inte är så torr i 
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slidan, det vill säga när mensen är riklig. Använd den minsta storleken på tampong, den glider lättare med lite 

vaselin på toppen. Sätt ett ben på toalocket, sära blygdläpparna och för in tampongen så långt du kan. Putta in 

den sista biten med långfingret. 

En del tjejer tycker det är lättare att lära sig använda tampong med införingshylsa. Då hamnar tampongen inte för 

långt ut, vilket annars kan kännas obekvämt. Om du ändå tycker det är svårt så kan du vända dig till en 

ungdomsmottagning, de är vana vid att svara på såna här frågor. 

När man har sex är det en helt annan situation. Då gör upphetsningen slidan fuktig, slemhinnorna blir elastiska 

och slidan formar sig för att ta emot det sex du vill ha. 

barnmorska 

(UMO – fråga 47 2014). 

 

 

48. Kan man operera blygdläpparna? 

Fråga 

Jag är en tjej som har långa inre blygläppar och mår dåligt över det. Dessutom får jag skavsår ibland. Kan man 

operera blygdläpparna på något sätt? 

Svar 

Alla tjejer ser olika ut i underlivet. En del har inre blygdläppar som syns utanför de yttre, och en del har yttre 

blygdläppar som täcker de inre. 

Om man har blygdläppar som är så stora att det skaver och hindrar en att göra saker, som till exempel att rida 

eller cykla kan en operation bli aktuell, men det är inte så vanligt. 

Mitt råd är att du tar kontakt med en ungdomsmottagning, vårdcentral eller barnmorskemottagning. Då får du 

berätta vilka besvär du har och en läkare undersöker dig. Tillsammans kan ni sen komma överens om vilken typ 

av hjälp du kan få. 

barnmorska 

(UMO – fråga 48 2014). 

  

 

 

49. Varför känns slidan annorlunda när jag har haft sex? 

Fråga 

Efter att jag har haft sex med min pojkvän så känns min slida annorlunda, det känns som att slidans hål sitter 

längre bak och inte rakt upp som det brukar göra, är det farligt? 

Svar 

Nej, det är inte farligt. 

När en tjej blir kåt vidgas slidan, den liksom öppnas upp och blir våt för att en penis eller något annat lättare ska 

kunna föras in. Det är en förutsättning för att det ska kännas skönt att ha sex. Jag skulle tro att det är det som är 

orsaken till att du tycker att det känns annorlunda efter sex. 

sjuksköterska 

(UMO – fråga 49 2014). 
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50. Jag har olika stora blygdläppar 

Fråga 

Jag är en femtonårig tjej. Det är så här att jag har ett problem. Min ena blygdläpp är typ "större" så den hänger 

utanför, eller det blir som en typ liten flärp. Inget gör ont eller så, men det ser konstigt ut och jag kommer aldrig 

våga göra något förrän den är "borta" typ. Kan man operera? Var? Vad kostar det? Och måste man informera 

någon av sina föräldrar för att göra ingreppet? Måste ha svar! 

Svar 

Vad jobbigt för dig att du tycker det ser konstigt ut. Men på din beskrivning låter det som att din kropp ser ut 

precis som den ska. Många har som du en större och en mindre inre blygdläpp och ofta hänger en eller båda de 

inre blygdläpparna ut mellan de yttre. Så ska det vara och det finns inget rätt eller fel utseende på blygdläpparna. 

Precis som utseendet och storleken är olika när det gäller ögon, näsa, hår, fötter, händer, ben och armar så 

varierar även blygdläpparnas utseende från person till person. Men precis som du har upptäckt så varierar 

blygdläpparna även från sida till sida. Nästan ingen tjej har två likadana inre blygdläppar. 

Det är jättevanligt att unga ställer frågor om hur kroppen ser ut eller fungerar till oss som arbetar på 

ungdomsmottagningar. En av de vanligaste funderingarna som jag som barnmorska får är just om 

blygdläpparnas utseende. 

Att många funderar på och frågar om det här beror nog på att bilder man kan se på blygdläppar ofta ger en 

felaktig bild. I biologiböcker kan de till exempel vara väldigt förenklat ritade. Blygdläppar man kan se i 

porrfilmer är ibland plastikopererade så att de ska se mindre och mer symmetriska ut. Därför kan man försöka att 

inte jämföra sig med såna bilder utan komma ihåg att man är unik och bra på alla sätt i sitt utseende, och att det 

är precis som det ska. 

Ibland kan man operera blygdläpparna, men det är ovanligt. Det är bara aktuellt om man har besvär med skavsår 

och smärta, men även då är det rätt ovanligt. En operation medför alltid risker, till exempel att man får sämre 

känsel i området. Du skriver att du aldrig kommer att våga göra något när blygdläppen ser ut som den gör. 

Hoppas du tänker annorlunda efter att du läst det här. Att du kan känna att du duger och är toppen som du är, att 

du är fin och att din kropp ser ut och fungerar precis som den ska. 

Om du funderar mer på det här hoppas jag att du tar kontakt med någon du kan prata med. Till exempel en 

barnmorska på en ungdomsmottagning, skolsköterskan eller skolläkaren. De har alla erfarenhet av att få den här 

typen av frågor. Att få mer kunskap och bekräftelse av en annan person kan göra att man känner sig tryggare och 

säkrare. 

barnmorska 

(UMO – fråga 50 2014). 

  

 

51. Hur ska jag göra för att inte tappa ståndet när 
kondomen ska på? 

Fråga 

Min snopp slaknar när jag ska sätta på kondomen. Den är hur hård som helst när jag och min flickvän myser och 

kelar, men när kondomen ska på så funkar det inte alls. Min flickvän tar inga p-piller eller andra preventivmedel 

så att försöka utan kondomen kommer inte på fråga. Om ni har några tips, eller känner till några hjälpmedel som 

kan få mig att behålla ståndet även med kondomen på så är jag evigt tacksam. 

Svar 

Det är många killar som varit med om att ståndet går ner när de ska ta fram, öppna och sätta på en kondom. Det 

kan bero på att man plötsligt bryter upplevelsen och kåtheten för att tänka på att sätta på kondomen. Det kan 

också handla om att man är nervös, stressad eller spänd inför själva situationen. Om man börjar oroa sig istället 

för att njuta kan det leda till att man tappar ståndet. Ju fler gånger det händer, desto mer orolig kan man bli och 

då är också risken större att det händer igen. Det kan bli som en ond cirkel. 
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Om man har svårt att behålla ståndet när man sätter på en kondom ska man försöka slappna av och inte ta så 

allvarligt på sexet, även om det är lättare sagt än gjort. Det kan vara skönt att veta att det är vanligt att ståndet är 

olika starkt under tiden man har sex. Det kan göra att man blir mindre orolig om ståndet går ner under en stund. 

Chansen är stor att ståndet kommer att bli hårdare igen. Under tiden kan man fortsätta mysa och kela, onanera 

tillsammans eller ha munsex. 

Ju mer man kan koppla kondomen till njutning, desto lättare brukar det vara att använda kondom. Låt det bli en 

del av sexet att sätta på en kondom och låt gärna din tjej vara delaktig. Det kan vara bra att öva på att använda 

kondom när man onanerar även om det är en annan situation när man ska ha sex med någon annan. Det kan 

också vara bra prata med din tjej om din oro. Det kan göra att oron och ångesten släpper. 

sjuksköterska 

(UMO – fråga 51 2014). 

 

 

52. Vad är tjejers orgasm? 

Fråga 

Vad är tjejers orgasm för något? Jag menar, killars är ju spermier, så vad är tjejers för något? 

Svar 

Själva orgasmen är en skön sexuell känsla är den är som starkast. När en kille eller tjej får orgasm drar 

musklerna i underlivet ihop sig i regelbundna rörelser. Det kallas sammandragningar.  

Hur en orgasm känns kan vara olika från person till person. Det kan också vara olika vid olika tillfällen. I 

samband med orgasmen får killar ofta utlösning. Då kommer det alltså sperma ur killens urinrör. Men orgasmen 

är inte samma sak som utlösningen. Killar kan få utlösning utan att få orgasm. De kan även få orgasm utan att få 

utlösning. Men oftast kommer de samtidigt. 

I samband med orgasmen kan även vissa tjejer få utlösning. Då rinner eller sprutar det vätska ur urinröret. Det 

kallas ibland för fontänorgasm eller sprutorgasm. 

sjuksköterska 

(UMO – fråga 52 2014). 

 

53. När får man orgasm som tjej? 

Fråga 

Det är så att jag inte vet riktigt när man får orgasm om man är tjej. För orgasm är väl samma sak som när man 

säger att man kommer? Är det då på samma sätt som för en kille? 

Svar 

Man kan säga att man kommer när man får orgasm, oavsett om man är tjej eller kille. Om man pratar om killar 

så är det också vanligt att säga att man får utlösning. Då brukar man mena orgasm, även fast själva utlösningen 

egentligen är sperman som oftast kommer samtidigt som orgasmen. 

Hos tjejer kan det också komma vätska i samband med orgasmen, men den märks ofta inte lika tydligt som hos 

killar, eftersom det redan är blött och halkigt i slidmynningen av den vätska som bildas när man är kåt. 

Det känns nog ganska lika för killar och tjejer att få orgasm. Men det kan kännas olika mycket vid olika 

tillfällen. Ibland bara som en kort men intensiv njutning som kanske övergår i darrningar eller en varm känsla i 

underlivet. Ibland känns det starkare, man spänner sig i hela kroppen och kanske näst intill håller andan tills 

orgasmen kommer. Musklerna i underlivet kan vibrera och dra ihop sig. 
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skolsköterska och barnmorska 

(UMO – fråga 53 2014). 

 

54. Är det farligt att ha sex om man är under femton år? 

Fråga 

Det är väl inte farligt att ha sex när man är under 15 år? Jag har inte haft det men det står överallt att man måste 

vara över 15! Men om båda vill kan man väl ha det? 

Svar 

Att ha sex är när man är under 15 år inte farligt, om man själv vill. Sex med sig själv har de flesta haft innan man 

har sex med någon annan och det är ett jättebra sätt att ha det skönt på egen hand och lära känna sin egen kropp. 

Det finns ingen lag som säger att man måste vara över 15 år för att ha sex, däremot finns det en lag som säger att 

det är förbjudet att ha sex med någon som är under 15 år. Det gäller både tjejer och killar. Den här lagen finns 

inte för att hindra två 14-åringar att ha det mysigt ihop, utan för att skydda barn och ungdomar under femton år 

från att bli sexuellt utnyttjade av någon som är äldre. 

barnmorska 

(UMO – fråga 54 2014). 

 

55. Hur vet man om man blir kåt och kär? 

Fråga 

Hur vet man om man blir kåt och kär? 

  

Svar 

När man är kär brukar det kännas härligt och pirrigt i kroppen. Man brukar tänka mycket på den man är kär i och 

det brukar kännas bra att vara nära personen. När man träffar den man är kär i kan hjärtat börja slå fortare och 

ibland kan det vara svårt att veta vad man ska säga. Det är särskilt vanligt i början eller om man inte känner 

varandra så bra. 

När man är kåt brukar man vilja ha sex, antingen med sig själv eller med någon annan. Det kan pirra och pulsera 

i underlivet och det känns skönt att tänka på sex. Tjejer brukar bli våta i slidan och svullna lite i underlivet, det 

beror på att underlivet fylls med blod. Killar brukar få stånd när de är kåta. Det kan även pirra och pulsera i deras 

underliv. 

sjuksköterska 

(UMO – fråga 55 2014). 

 

 

56. Min kompis har en ätstörning 

Fråga 

Min kompis har ätstörningar, vad ska jag göra för att kunna vara det bästa stödet för henne och för att kunna 

hjälpa henne ur det? Vad krävs för att hon ska komma in på rätt spår? Vad ska jag säga, och inte säga? Hon har, 

efter ett väldigt bra tag, precis börjat kunna prata med mig om det. 

Svar 
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Vilken bra vän du är som skriver hit för att ta reda på hur du kan stötta din kompis. Att din vän har börjat berätta 

om sin ätstörning för dig är ett väldigt fint förtroende. Att du lyssnar och inte dömer kan vara väldigt 

betydelsefullt. 

Men det är viktigt att du inte tar på dig ansvaret för att hon ska bli frisk från sin ätstörning. Du kan inte bota din 

väns ätstörning. Men du kan däremot vara ett gott föredöme för din vän genom att ta hand om din egen hälsa och 

äta bra och regelbundet. 

Undvik att kommentera andras utseende. Kritisera inte dig själv eller andra. Inte heller kändisar eller personer på 

tv eller i andra medier. Visa din kompis att du tycker om henne för den hon är och att du finns där för henne. En 

kram kan till exempel vara väldigt värdefull när man är ledsen. 

Det kan kännas väldigt jobbigt när någon man tycker om skadar sig själv genom att äta för lite eller kräkas upp 

maten. Det är vanligt att man känner sig orolig, arg, ledsen och maktlös över att personen inte förstår att han eller 

hon måste äta. Om man hetsäter och kräks ofta, eller om man är i svält påverkas hjärnan mycket. Det är vanligt 

man lätt blir arg eller ledsen, och att man får svårare att ta till sig sånt som andra säger. 

Du skriver inte om din vän får vård för sin ätstörning eller inte. Om hon inte har vågat söka hjälp kan du erbjuda 

dig att följa henne. Hon kan få hjälp hos skolsköterskan, skolkuratorn eller någon annan vuxen som kan hjälpa 

henne att få rätt vård för sin ätstörning. 

När en kompis berättar om att hon eller han mår dåligt kan man själv kan behöva någon att prata med för att inte 

börja må dåligt. Du kan till exempel prata med dina föräldrar, skolsköterskan, skolkuratorn, en lärare i skolan 

eller någon annan vuxen du känner förtroende för. 

dietist 

(UMO – fråga 56 2014). 

 

57. Vad gör jag åt mina hudbristningar? 

Fråga 

Jag har fått bristningar på mina lår. Jag har mått väldigt dåligt över det här och vågar inte byta om i 

omklädningsrummet när jag ska ha idrott längre. 

Jag har redan massa komplex över min kropp. När jag fick dom här bristningarna bröt jag bara ihop. Vet inte 

riktigt vad jag ska göra. Det känns som att inga killar kommer gilla mig för att jag har så mycket bristningar. Nu 

kommer ni säkert att svara "var nöjd med dig själv" men jag har hört mycket sånt och det hjälper inte. 

Svar 

Ja, att vara nöjd med sig själv är faktiskt ett bra sätt att må bättre på. Det gäller även om man inte tycker att allt 

på kroppen är tipp topp. Fast jag kan förstås förstå att det inte alltid är så lätt. 

Det är vanligt att få hudbristningar när man är i puberteten. Det beror på att huden stäcks ut snabbare än den 

hinner anpassa sig när man växer. Det finns inte något man kan göra för att undvika bristningar. Med tiden syns 

de mindre och mindre eftersom de bleknar rätt mycket. 

Du skriver att du har en massa komplex över kroppen, det är något du delar med många andra. Vi får ofta frågor 

om det, både från killar och tjejer. Många jämför sig med personer i tidningar, på nätet och på tv. Ofta glömmer 

man bort att de personerna är väldigt tillfixade just för den bilden eller filmen. Det är också vanligt att bilder är 

tillfixade och redigerade i olika fotoprogram. 

Att se ut så i verkligheten är omöjligt. Även de här personerna har bristningar och andra saker de inte är nöjda 

med, även om det inte syns på bild. 

Det är vanligt att man är mer kritisk till sin egen kropp än vad man är till andras. Det märker vi genom alla 

frågor vi får hit. Det gäller både tjejer och killar. Däremot brukar vi inte få frågor där man har synpunkter 

på andras kroppar. Det verkar alltså som det är lättare att vara accepterande och omtänksam mot andra, medan 

man är mer kritisk och hård mot sig själv. Det är synd att det är så. För oavsett hur man ser ut och hur ens kropp 

funkar är den fantastisk. Den gör att man kan uppleva en massa saker varje dag oavsett hur den ser ut. 
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Jag förstår att du helst ville få svar på hur du kan få bort dina hudbristningar. Men något sånt sätt finns inte. 

Vissa saker får man förhålla sig till som de är. Det bästa brukar vara att acceptera sånt man ändå inte kan 

förändra och sluta lägga energi på det. Man brukar må mycket bättre av att fokusera på det man är nöjd med och 

gillar med sig själv. 

Skriv gärna en lista på vad du gillar med dig själv. Du kan också fråga familj och vänner vad de tycker är bra och 

fint med dig. Ofta kan det vara sånt man inte tänkt på själv. 

sjuksköterska 

(UMO – fråga 57 2014). 

 

 

58. Hur ska jag få honom att förstå att jag gillar 
honom? 

Fråga 

Jag har varit förtjust i en kille i över ett år, och kommer aldrig över honom. Han går i min kompis klass, i min 

skola, så vi ses en del. Han är väldigt blyg och tyst. Hur ska jag få hans uppmärksamhet på ett bra sätt, och hur 

får jag honom att förstå att jag gillar honom? 

Svar 

Det finns många olika saker du kan göra för att få hans uppmärksamhet och få honom att förstå att du gillar 

honom. Du kan själv berätta för honom att du gillar honom, kanske via telefon eller internet om det känns bättre. 

Känns det jobbigt att prata med honom kan du kanske be din kompis att göra det. Eftersom din kompis går i hans 

klass kan hon eller han prata med honom om vad du tycker om honom. Din kompis kanske kan föreslå att ni alla 

gör något tillsammans, då får ni chansen att prata med varandra och lära känna varandra bättre. 

Något annat som man kan göra om man gillar någon är att vara i närheten av den personen så ofta man kan. Om 

du skulle få ögonkontakt med honom kan du också försöka att hålla kvar din blick lite extra länge. 

kurator 

(UMO – fråga 58 2014). 

 

 

59. Är det dåligt att träffa någon på nätet? 

Fråga 

Jag undrar om det är bra att träffa killar på nätet för det har jag gjort. Jag vill träffa honom nu för vi vill helst 

träffa varandra innan vi blir ihop. Är det bra eller ska man inte göra det? 

Svar 

Att träffa killar och kompisar på nätet är vanligt, det är ett bra ställe att lära känna nya personer på. Att man 

ibland kan höra att det inte är bra hänger ofta ihop med att det finns en del personer som lurat andra på 

nätet. De har då utgett sig för att vara någon de egentligen inte är, de kanske har skrivit att de är 15 år och heter 

Lucas, men sen när man träffas är de vuxna och heter något helt annat. De är ovanliga, men de finns. 

Därför kan det vara bra att berätta för någon hemma eller någon annan man litar på att man ska träffa en ny 

person offline första gången. Det är också bra att ses på ett allmänt ställe, till exempel på ett café eller på stan 

eller något sånt. Då brukar man märka om personen är den han eller hon utgett sig för att vara. I övrigt gäller 

samma saker som när man träffar en ny person utanför nätet, man får lära känna personen ett tag innan man vet 

om det är någon man vill fortsätta att träffa. Känns det bra är det ofta bra, känns det däremot oroligt och inte som 

det ska är det oftast bäst att inte ses igen.  

sjuksköterska 

(UMO – fråga 59 2014). 
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60. Vad har jag för "söm" bakom pungen? 

Fråga 

Jag har i mellangården en sena eller "söm" som är hård och stor. Det ser ut som det går en ås mellan pungen och 

anus. 

Är det farligt? 

Svar 

Nej, det är inte farligt. Det som ser ut som en ås mellan din pung och anus är troligtvis den hudsöm som bildas 

under fosterutvecklingen, då det som hos ett flickfoster ska bli yttre blygdläppar och hos ett pojkfoster istället 

växer ihop och bildar pungen och penisen. 

Denna hudsöm går från urinrörets mynning, längs med penisens undersida, över pungen och mellangården fram 

till analöppningen. Hudsömmen kan vara mer eller mindre synlig, hos en del är den hård och stor, hos andra syns 

och känns den mindre. 

sjuksköterska 

(UMO – fråga 60 2014). 

 

 

61. Han vill ha sex, vad ska jag göra? 

Fråga 

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

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

kan jag inte vara ihop med honom, för han får stånd och vill ha sex med mig hela tiden. Vad ska jag göra? 

Svar 

Det är jätteviktigt att man bara gör det man själv vill och känner för. Att du vill hångla med en kille innebär inte 

automatiskt att du vill göra mer än så. 

Om man hånglar med någon blir man ofta upphetsad. Det gäller både killar och tjejer. Killars upphetsning blir 

väldigt tydlig i och med att de får stånd. Tjejer blir våta i slidan när de blir upphetsade, men det märks ju inte lika 

mycket. Det är inte konstigt alls att din kille får stånd när han hånglar med dig. Det visar att han blir tänd på dig. 

Men betyder inte att ni måste ha sex på något sätt. 

Om du gillar honom jättemycket och han gillar dig, tycker jag du ska prata med honom om hur du känner. Det är 

extra viktigt att ni inte gör något som den ena inte vill, och kanske blir ledsen och ångrar efteråt. 

Du kan tydligt tala om för honom att du inte vill just nu. Om han respekterar din önskan, kan ni säkert fortsätta 

att vara tillsammans även om han får stånd ibland. 

barnmorska 

(UMO – fråga 61 2014). 

 

 

62. Hur vet man att man är lesbisk? 

Fråga 

Hur man vet att man är lesbisk? Jag är kär i killar hela tiden, men det som göra att jag blir fundersam är att jag 

brukar kolla på tjejers kroppar. Jag är väldigt intresserad av mode och skönhet men jag vet inte... Det känns bara 

så läskigt! 
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Jag vill verkligen inte vara lesbisk! Och det kräver faktiskt ganska mycket mod att ens tänka på det. För jag är är 

rädd för svaret! Är det här normalt? 

Svar 

Ja, att fundera kring sånt här är vanligt. 

Ett helt klart svar på vilken sexuell läggning du har kan jag inte ge. Men man brukar märka vilket kön man blir 

kär i och/eller tänder på och vill ha sex med. Om det är killar, tjejer eller både och. 

Vad tänker och känner du när du tittar på tjejer? Känns det upphetsande eller tittar du för att se hur andras 

kroppar ser ut? Genom att fundera på såna saker kommer du att komma fram till din sexuella läggning. 

Oavsett vem man vill ha sex med eller blir kär i är man själv samma person. Det förändrar inget hos en själv. 

Och man måste inte vara på något annat sätt beroende på vilken sexuell läggning man har. 

sjuksköterska 

(UMO – fråga 62 2014). 

 

 

63. Jag är tjej och kollar på porr 

Fråga 

Är det konstigt om man kollar på porr och är tjej? Efter att jag kollat känner jag mig äcklig och blir irriterad över 

att jag gjort det. Och så vill jag bara sluta, men vet inte hur? 

Svar 

I samhället finns det många olika idéer och föreställningar om hur man ska vara som tjej eller kille. Det finns 

även förväntningar på hur ens sexualitet ska vara och vad man ska tända på. Såna förväntningar styr också över 

vad tjejer och killar ska tycka för att passa in i sin omgivning när det gäller porr. 

Som tjej får man ofta medhåll och uppskattning av andra tjejer om man tycker att porr är dåligt eller äckligt. Som 

kille får man kanske istället höra av andra killar att porr är någonting bra. 

De här föreställningarna kan ibland bidra till att man som tjej känner sig äcklig om man gillar att titta på porr. 

Men både tjejer och killar kan tycka att porr är upphetsande, spännande och lustfyllt. Andra tycker att porr är 

avtändande och förnedrande. Men många tycker att det kan vara lite av varje. 

Det går inte att svara på vad du ska göra för att kunna sluta titta på porr. Men du kan få hjälp att komma fram till 

vad det är som gör att du känner dig äcklig efteråt och vad du kan göra för att slippa känna så. För att prata om 

detta kan du till exempel vända dig till en ungdomsmottagning eller en vårdcentral. 

sjuksköterska 

(UMO – fråga 63 2014). 

 

 

64. Vart ska jag gå med mitt underlivsproblem? 

Fråga 

Jag fick jag en leverfläck eller liknande på min yttre blygläpp. Sen blev den till en liten knuta eller kula. Jag 

oroar mig för att det kan vara något farligt, men vet inte vart jag ska vända mig eller söka hjälp. 

Vart ska man egenterligen gå med såna här probem? Till ungdomsmottagningen? Och vad ska man säga när man 

ringer dit? Det känns jättekonstigt, speciellt när killar svarar ibland. Och att kontakta en hudläkare känns ju 

också konstigt. Vet gynekologer något om sånt här? 

Att fråga om det här är väldigt känsligt och jobbigt för mig.  
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Svar 

Jag tycker att du har tänkt helt rätt. Alla de förslag du har på att söka hjälp låter jättebra. Du kan kontakta en 

ungdomsmottagning eller vårdcentral i första hand. Men även en hudläkare eller gynekolog på en gynmottagning 

kan hjälpa dig. Kontakta den mottagning som känns enklast för dig. 

De som jobbar på ungdomsmottagningar är vana vid att prata om kroppen med unga människor. Ibland kanske 

man först vill prata med någon om sina besvär och sen boka tid för en undersökning. Det är viktigt att du själv 

får vara med och bestämma takten. 

När du ringer kan du säga att du vill boka tid för en gynekologisk undersökning för att du har en liten knuta eller 

kula på din ena blygdläpp, jag tycker att du beskriver det jättebra i din fråga hit. 

Oavsett om det är en kille eller tjej som svarar i telefonen när du ringer, kan du tryggt berätta vad du vill ha hjälp 

med. Den som svarar är van vid att tala om den här typen av frågor och vet vilken hjälp du behöver. 

Jag tycker inte att du ska skjuta upp det här längre utan söka hjälp, så du får svar på vad din lilla knuta kan vara 

och slipper vara orolig. Ett tips är att ta med en någon du känner dig trygg med till besöket. En del tycker det 

känns lättare då. 

barnmorska 

(UMO – fråga 64 2014). 

 

 

65. Folk frågar om jag är homo eller bi 

Fråga 

Folk frågar mig hela tiden om jag är homo eller bi. Inte om jag är hetero. Jag vet ju själv att jag är hetero och att 

det absolut inte är fel med att vara homo eller bi. Men ändå känner ändå att inte vill att folk ska tro att jag är det. 

Det känns hemskt att säga så, men det är så jag känner. 

Varför tror ni att folk frågar om jag är homo eller bi, varför tror de det? 

Svar 

Det går inte att svara på vad det är som gör att någon frågar om vilken sexuell läggning du har. Den som frågar 

kanske är nyfiken eller intresserad? Det kan också vara så att hon eller han av någon anledning vill att du ska 

känna dig osäker eller bli upprörd. 

Den som frågar kanske inte alls tror att du är homosexuell eller bisexuell, utan bara vill se hur du reagerar på 

frågan. Försök att inte bry dig om frågan. Tänk istället på att frågan säger mer om den som ställt den, än om 

vilken läggning hon eller han tror att du har. 

sjuksköterska 

(UMO – fråga 65 2014). 
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Svar som var normativa och exkluderande.  

De normativa formuleringarna är rödmarkerade.  

 

66. Jag vet inte om jag vill vara tjej eller kille? 

Fråga 

Jag började träna för ett par veckor sedan, jag mår bra av det, men har börjat få humörsvängningar. Jag blir 

fruktansvärt arg och förstör saker, jag har alltid trott att när man tränar mera blir man mindre arg. 

Har också en fråga om könsutredning. Om man gör en sån och det visar sig att man inte passar att byta kön, blir 

de som arbetar med det arga och sura på en? 

Jag vill göra en könsutredning, men jag känner att jag inte är tillräckligt bra. Det är därför jag blir arg, speciellt 

på mig själv. Jag vet att man utvecklas till något annat när man kommer in i puberteten, men jag vill inte det. 

Jag fattar inte hur alla tjejer i min skola helt plötsligt blivit så konstiga och varför alla har så stora bröst och 

tänker på mysko grunkor. Jag vill absolut inte ha såna där stora bröst och se ut så på det viset, det känns 

overkligt. Jag vill inte. 

Det känns nästan ibland fel att gå in på tjejernas toalett. Men ibland känner jag att jag inte vill vara kille heller. 

Jag vill vara ingenting, eller mitt emellan. Men det funkar inte, när min kropp fortsätter att utveckla sig. Därför 

blir jag ledsen och arg. 

Jag hatar mens, det är äckligt och varför måste jag ha det? Jag blir obekväm när folk säger att man vänjer sig, jag 

vill inte vänja mig! Att jag mår så här gör så jag inte kan koncentrera mig på skolan och alla i min familj mår 

dåligt för det här. 

  

Svar 

Jag tycker det låter toppen att du börjat träna. Varför du känner att du blivit argare när du börjat träna kan jag 

inte svara på, men kanske är det så att du släpper loss sånt som du funderar på när du rör dig och att det är därför 

som det känns som att du blir arg. Det behöver inte innebära att det är dåligt, men det är säkert något som du 

skulle må bra av att prata med någon om. 

När det gäller det här med könsutredning behöver du inte vara ett dugg orolig över att någon skulle bli arg eller 

sur om det visar sig att du inte är transsexuell. De som jobbar med könsutredningar finns ju där för att hjälpa en 

med ens funderingar kring kropp och könstillhörighet. Vad man sen kommer fram till när utredningen är klar 

spelar ingen roll. 

Om du vill ha hjälp med en könsutredning kan du börja med att gå till en ungdomsmottagning och prata med 

kuratorn där. De kan sen hjälpa dig med en remiss till ett utredningsteam om du vill det. Om man inte vill 

behöver man inte kalla sig varken hon eller han. Vad man vill kalla sig, och om man ens vill kalla sig något 

särskilt, bestämmer man själv. 

Eftersom det här gör att du mår dåligt och även påverkar din koncentration i skolan tycker jag absolut att du ska 

prata med någon om det här. De som jobbar på ungdomsmottagningar är vana att hjälpa ungdomar med frågor 

om kropp och könstillhörighet, så jag är säker på att du kommer att få bra hjälp om du väljer att ta den kontakten. 

Om du har en kurator på skolan kan du prata med honom eller henne också. 

Läs mer i länkarna nedan och skriv gärna till oss igen om du vill. 

barnmorska 

(UMO – fråga 66 2014). 

 

 

67. Jag vill könsoperera mig, hur går det till? 
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Fråga 

Jag är en tjej som funderar på att könsoperera mig för att få min kropp att stämma överens med den jag känner 

mig som. Jag undrar hur det går till, vilka riskerna är, vad det kostar och hur det funkar när man har samlag. 

Svar 

Om man vill operera sin kropp så att den bättre stämmer överens med det kön man känner sig som, så måste man 

vara 18 år. För att få operera sin kropp på detta sätt krävs också att man fått diagnosen transsexualism, det vill 

säga att man upplever att man är född i fel kön. 

Om man är transsexuell och vill korrigera sitt kön är det många steg på vägen. Det börjar med en utredning 

och efter den får man påbörja hormonbehandling. Sen måste man, i minst ett år, leva som det kön man vill byta 

till. Först efter det får man ansöka till Socialstyrelsen om att få ett nytt namn och personnummer som kan ändras 

i id-handlingarna. Det sista steget är att operera själva könet. Det får man inte göra utan att Socialstyrelsen har 

gett sitt godkännande. En operation för att byta kön kostar lika mycket som all annan sjukvård man kan få hjälp 

med. 

Det går att känna njutning vid samlag efter en operation av könet, men det kommer inte att kännas precis som 

förut. Den penis som man kan få vid ett könsbyte innehåller inga svällkroppar, så det kan vara svårt att få den att 

stå, men det finns en del olika hjälpmedel att använda sig av. Man kan däremot inte få någon utlösning genom 

den nya penisen eller göra någon gravid. 

Om du vill prata mer med någon om dina funderingar kan du alltid kontakta din skolsköterska eller en 

ungdomsmottagning. 

barnmorska 

(UMO – fråga 67 2014). 
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9.2 Bilaga 2. 

Heteronormen. 

Här presenteras ett exempel på en fråga som var normkritisk mot heteronormen och 

inkluderande mot homo- och bisexuella, de två exempel som var tveksamma och de fem 

exempel som var heteronormativa och exkluderande mot homo- och bisexuella. Namnet på 

personen som svarade på frågan är borttaget (se etiska överväganden på sidan 23) men 

yrkestiteln står kvar.  

 
Ett exempel på en fråga som var normkritisk och inkluderande.  

 

68. Jag spanar in andra killar, är jag homosexuell? 

Fråga 

Jag tittar väldigt mycket på de andra killarna i omklädningsrummet, på deras rumpor och penisar och blir faktiskt 

kåt. Betyder det att jag är bög? Jag spanar in tjejer också, vad kan det här betyda? 

Svar: 

Vad härligt att du tillåter dig att titta på och tända på andra människor oavsett vilket kön de har. 

Man kan tända på och bli kåt på olika kön utan att ens tänka på vad man har för läggning. Man blir bara kåt och 

tänder på en annan människa. Att du tänder på killar kan betyda att du är homo- eller bisexuell. 

Det är vanligt att fundera över sin egen läggning ibland. Många väljer att kalla sig för homo-, bi- eller 

heterosexuell men man måste inte bestämma sig för en särskild läggning om man inte vill. 

Jag tror att du håller på att testa din sexualitet, du känner efter och är öppen för det som händer i dig och din 

kropp. 

kurator och psykoterapeut 

(UMO – fråga 68 2014). 
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Svar som var tveksamma ifråga om normkritik och inkludering.  

Tveksamma formuleringar är rödmarkerade.  

 
 

69. Är det fel att inte berätta för mina föräldrar att jag 
har haft sex? 

Fråga 

Jag är 14 år och för ett tag sedan hade jag samlag första gången, med min pojkvän. Det är inget jag ångrar, jag 

älskar honom och litar på honom. Men hur ska man göra med sina föräldrar, ska de få veta? 

Vi får sova tillsammans för mina föräldrar, men de är så nyfikna och har börjat undra om vi har haft sex. Jag 

ljuger och säger nej. Jag vill inte att de ska veta för det känns jättepinsamt. Jag har aldrig kunnat prata med mina 

föräldrar om känsliga eller personliga saker. 

Är det fel att inte berätta? Jag vet inte vad jag ska göra eller säga. 

Svar 

Det finns sånt som man inte vill prata med sina föräldrar om. Om du tydligt känner att du inte vill berätta vad du 

och din pojkvän har för erfarenheter av sex så tycker jag inte att du ska berätta heller. Ens sexliv har man rätt att 

ha för sig själv. Det kanske känns naturligt att prata om sex längre fram, men om du vill hålla det för dig själv 

just nu så ska du göra det. Det är inte fel att inte berätta. 

Det är viktigt att du och din pojkvän skyddar er mot en oönskad graviditet om du är en tjej. Och att ni har pratat 

med varandra om könssjukdomar, ifall någon av er haft oskyddat sex med någon annan tidigare och behöver 

testa sig. 

Om dina föräldrar frågar igen, kan du visa tydligt att du tycker att frågorna är för närgångna. Säg att du inte vill 

prata mer om det och gå därifrån ifall de inte respekterar dina åsikter. 

Om du vill prata med eller få råd från någon vuxen om känsliga saker, finns det andra än dina föräldrar som du 

kan prata med. Din skolsköterska, skolkuratorn eller en lärare som du litar på kan funka som stöd istället. Du kan 

också kontakta en ungdomsmottagning eller skriva till oss här på Fråga UMO flera gånger om du vill det. 

skolsköterska och barnmorska 

(UMO – fråga 69 2014). 

 

 

70. På vilka sätt kan man bli av med sin oskuld? 

Fråga 

På vilka sätt kan man bli av med sin oskuld? 

Svar 

Många brukar säga "bli av med oskulden" när de menar "ha samlag med någon för första gången". Den 

vanligaste typen av samlag är med penis i slidan, men det kan också vara med penis i analöppningen. En del kan 

också använda ordet oskuld när de menar att de inte haft någon typ av sex alls. Andra tycker att till exempel 

munsex och smeksex med någon annan innebär att man har haft sex. 

Vi på UMO brukar inte använda ordet oskuld. Vi gillar inte det ordet eftersom vi inte tycker att det här med sex 

har något som helst att göra med skuld. Det är ju också så olika vad man tycker räknas som sex och det är bara 

man själv som kan bestämma om man vill kalla det något särskilt om man haft sex. Det är bara man själv som 
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vet om man haft sex eller inte. Det finns ingen som kan se det på en och det finns inte heller någon som vid en 

undersökning kan se om man haft sex eller inte. 

barnmorska 

(UMO – fråga 70 2014). 
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Svar som var normativa och exkluderande.   

De normativa formuleringarna är rödmarkerade.  

  

 

71. Penisen kommer inte in när vi försöker ha sex! 

Fråga 

Jag och min kille har försökt att ha sex flera gånger. Problemet är bara att han inte kommer in. Han säger att "det 

liksom inte öppnar upp" när han försöker föra in sin penis i mig. Jag tror att han har kommit in en gång, men jag 

är inte riktigt lika säker längre. Jag har aldig haft samlag med någon förut. 

Vad kan det här bero på? Jag vill verkligen att vi ska kunna få till det eftersom jag verkligen älskar honom. 

Svar 

Jag förstår att ni vill kunna få till det och det är jag säker på att ni kommer att lyckas med. Ibland kan man helt 

enkelt behöva lite träning innan det funkar. Precis som det är med andra saker man ska göra för första gången. 

Om killen inte kommer in i slidan med sin penis kan det bero på att hans penis inte är tillräckligt hård. Det är inte 

helt ovanligt att ståndet mjuknar lite om man till exempel är lite nervös eller spänd, vilket man ju ofta är i början 

av ett förhållande. 

En annan anledning kan vara att du inte är tillräckligt våt och upphetsad när han försöker tränga in. När en tjej är 

upphetsad så blir underlivet vått och svullet samtidigt som det öppnas upp och gör sig redo för att något ska 

kunna föras in. Det är därför jättebra att man till exempel har smeksex eller munsex innan man provar med 

samlag. 

Om man däremot inte väntar tills slidan är redo så kan det lätt göra ont och kännas som att man är för trång eller 

som att det tar stopp. För att det ska kännas skönt och bra med sex är det alltså viktigt att man är riktigt kåt och 

upphetsad. 

Känn ingen stress över att det inte funkat med samlag just nu. Om du däremot tycker att det funkar med till 

exempel hångel och smeksex så kanske ni kan ägna er åt det istället. Njut av att experimentera och upptäcka 

varandras kroppar. 

Skulle det däremot vara så att det fortsätter vara svårt med samlag tycker jag att du ska boka tid på en 

ungdomsmottagning för att kolla upp om det kan finnas någon annan orsak. 

barnmorska 

 

(UMO – fråga 71 2014). 

 

 

72. Mina förra pojkvän hotar mig, vad ska jag göra? 

Fråga 

Jag har nyss gjort slut med min förra pojkvän och har nu en ny pojkvän. När min förra pojkvän fick reda på det 

så blev han rasande arg och både slog och hotade honom. Han säger till mig att jag tillhör honom och han 

kontrollerar allt jag gör. Vad ska jag göra? 

Svar 

Det du beskriver är mycket allvarligt och så ska du inte behöva ha det. Att hota och kontrollera dig samt att slå 

din pojkvän är olagligt och något du ska polisanmäla så fort som möjligt. 
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Du skriver att din förra pojkvän kontrollerar allt du gör. Om det är något som gör dig rädd och orolig kan du 

behöva hjälp med att komma bort från honom en tid. Du kan till exempel vända dig till socialtjänsten eller 

kvinno- och tjejjouren där du bor. 

Att ha det som du har det just nu är mycket påfrestande, du behöver därför allt stöd du kan få från din familj, 

vänner och andra som står dig nära. Prata mycket med dem om hur du har det och be dem om hjälp. 

Kuratorn eller psykologen på en ungdomsmottagning eller skola kan också hjälpa dig att göra polisanmälan och 

ge dig stöd och hjälp med att hantera det som händer. 

kurator 

 

 Polisen 

 Kvinnofridsportalen – med fakta om våld mot kvinnor 

 

(UMO – fråga 72 2014). 

 

 

 

73. Vad gör jag åt pruttljud under sex? 

Fråga 

Jag och min pojkvän började ha sex för ett tag sen. Nu har det börjat komma pruttljud, vilket är enormt 

pinsamt. Jag skäms för det här och undrar om det finns något jag kan göra? Den begränsar mina möjligheter till 

vissa ställningar, jag försöker hela tiden "trycka" ut den när vi byter ställning. 

Svar 

I vissa ställningar kommer det lätt in luft i slidan när man har samlag och när luften trycks ut blir det pruttljud 

precis som du beskriver. Det händer alla ibland och vi på UMO får ofta frågor om det.  

Även om det kan kännas lite pinsamt när det händer är det inte så mycket att göra åt. Man kan ju alltid skratta 

lite tillsammans om man blir fnissig. Det kan också vara bra att förklara vad det beror på om den andra inte vet 

det. 

Om du vill minska på pruttarna får ni undvika de ställningar du märker ger mest pruttljud. Det kan ju i och för 

sig vara tråkigt om det är en ställning man gillar. Är det så brukar det vara bättre att inte bry sig så mycket om 

ljuden utan bara köra på och ha det skönt och ta det som det kommer. 

sjuksköterska 

(UMO – fråga 73 2014). 

 

 

74. Jag får inte orgasm, är det fel på mig? 

Fråga 

Jag har aldrig fått orgasm, och jag tycker inte heller det är skönt att ha sex. När jag och min pojkvän har sex 

känner jag ingenting och njuter inte alls. Det är jättetråkigt eftersom han alltid tycker att det är skönt och alltid 

kommer. Är det något fel på mig? Jag tycker om min pojkvän jättemycket och vi har varit tillsammans i mer än 

ett år så jag tror inte det att jag är ihop med fel person. 

Svar 

Du kan vara lugn, att du inte känner något när du har sex med din pojkvän betyder inte att det är något fel på dig. 

Det betyder inte heller att du är tillsammans med fel person. 

http://polisen.se/
http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/
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De allra flesta föds med förmågan att känna sexlust och kunna få orgasm. Men det kan variera från person till 

person vad det är som ger sexlust och njutning. Och ibland kan det ta ett tag innan man kommer fram till vad 

man tänder på. Det kan vara till exempel något man ser, känner, lyssnar på eller fantiserar om. 

Ett sätt att komma fram till vad som kan ge sexlust är att smeka eller stimulera sig själv på olika delar av 

kroppen, inte bara underlivet. Man kan till exempel smeka halsen, nacken, brösten, magen eller låren. 

När man gör det är det bra att ha gott om tid och att vara någonstans där man inte riskerar att bli störd. En del får 

sexlust av att se romantiska eller erotiska filmer, läsa något eller fantisera. Man kan även prova olika sätt att 

onanera på. När det gäller orgasm finns det inget recept på hur man gör för att få det som funkar för alla. Man 

kan dessutom ha olika lätt eller svårt att få orgasm. 

För en del känns det viktigt att få orgasm när man onanerar eller har sex, för andra är det mindre viktigt. Det kan 

också vara olika beroende på till exempel humör eller situation. Hur man funksr sexuellt, vad man kan göra för 

att kunna njuta av sex eller få orgasm kan man lära sig mer om och utveckla genom hela livet, så ge inte upp. 

Om du vill ha fler råd eller prata med någon om detta, kan du alltid kontakta en ungdomsmottagning. 

sjuksköterska 

Onanitips för tjejer 

Vad brukar vara skönt för tjejer? 

 

(UMO – fråga 74 2014). 

 

 

75. Jag har flera frågor om hiv 

Fråga 

Jag har träffat en tjej utomlands förra året på semestern och vi hade sex med kondom, nu ska jag till henne igen. 

Nu till frågorna: 

Kan man få hiv av att hångla? 

Kan man få hiv av att slicka henne i underlivet? 

Om hon ger mig munsex, kan hiv smitta då? 

Hur långtid tar det att få svar på ett hivtest? 

Svar 

Vad bra att ni hade kondom när ni hade sex. Då behöver du inte vara orolig för könssjukdomar. Jag svarar på 

dina frågor i tur och ordning: 

Nej, man kan inte få hiv/aids av att hångla med någon. 

Ja, man kan få hiv av att slicka någon. Störst risk är det om tjejen har mens, men det finns viss risk för smitta 

även annars. 

Risken för att du skulle bli smittad av att tjejen suger av dig är väldigt liten, däremot finns det risk att hon 

skulle kunna smittas av dig om ni inte använder skydd. Störst risk för att smitta någon med hiv vid munsex är 

det om man får utlösningen i munnen. 

Om man gör ett hivtest så får man svar efter ungefär en vecka. På ett fåtal ställen i landet görs också så 

kallade snabbtester för hiv och då får man svar redan efter 20 minuter. Om man gör ett test när man nyligen 

haft oskyddat sex brukar det vara bra att ta ett nytt test efter cirka tre månader. Det beror på att man inte alltid 

kan se på provet att man är smittad om man tagit det för tidigt. 

Om ni båda testar er för hiv och andra könssjukdomar så slipper ni oroa er över det när ni har sex.  

Barnmorska      

(UMO – fråga 75 2014). 

http://www.umo.se/Sex/Hur-har-man-sex/Onani/Onanitips-for-tjejer/
http://www.umo.se/Sex/Hur-har-man-sex/Vad-brukar-vara-skont-for-tjejer/
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9.3 Bilaga 3.  

Normer kring kön och genus.  

Här presenteras ett exempel på en fråga som var normkritisk och inkluderande ifråga om kön 

och genus, det exempel som betraktades som tveksamt och det exempel reproducerade 

normer kring genus och kön. Namnet på personen som svarade på frågan är borttaget (se 

etiska överväganden på sidan 23) men yrkestiteln står kvar.  

 

 

Ett exempel på en fråga där normer kring kön och genus kritiseras.  

 

76. Jag är tjej och kollar på porr 

Fråga 

Är det konstigt om man kollar på porr och är tjej? Efter att jag kollat känner jag mig äcklig och blir irriterad över 

att jag gjort det. Och så vill jag bara sluta, men vet inte hur? 

Svar 

I samhället finns det många olika idéer och föreställningar om hur man ska vara som tjej eller kille. Det finns 

även förväntningar på hur ens sexualitet ska vara och vad man ska tända på. Såna förväntningar styr också över 

vad tjejer och killar ska tycka för att passa in i sin omgivning när det gäller porr. 

Som tjej får man ofta medhåll och uppskattning av andra tjejer om man tycker att porr är dåligt eller äckligt. Som 

kille får man kanske istället höra av andra killar att porr är någonting bra. 

De här föreställningarna kan ibland bidra till att man som tjej känner sig äcklig om man gillar att titta på porr. 

Men både tjejer och killar kan tycka att porr är upphetsande, spännande och lustfyllt. Andra tycker att porr är 

avtändande och förnedrande. Men många tycker att det kan vara lite av varje. 

Det går inte att svara på vad du ska göra för att kunna sluta titta på porr. Men du kan få hjälp att komma fram till 

vad det är som gör att du känner dig äcklig efteråt och vad du kan göra för att slippa känna så. För att prata om 

detta kan du till exempel vända dig till en ungdomsmottagning eller en vårdcentral. 

sjuksköterska 

(UMO – fråga 76 2014). 
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Ett svar som var tveksamt ifråga om normkritik och inkludering.  

Den eventuellt problematiska formuleringen är rödmarkerad.  

 

77. Hur kan jag få min kille att också ta initiativ? 

Fråga 

Jag är en tjej som har träffat en kille i skolan och det är jag som har tagit alla initiativ, som hålla i handen och 

pussas. Jag vill hångla med honom men vågar inte, och jag vill att han ska ta lite initiativ också. Vad ska jag göra 

för att våga hångla, och hur kan jag säga till honom att våga göra saker? 

Svar 

Man blir lätt otålig av längtan när man har träffat någon man gillar. Man vill bara ha mer av närhet, pussar och 

kyssar. Jag tror ändå att du bara ska försöka ta det lugnt just nu och låta honom ta initiativ till kyssar och hångel 

när han själv är redo för det. 

Ett bra sätt när man inte vet hur man ska göra är att försöka tänka att man är den andra personen. Att försöka 

fundera på vilka känslor den andre har och varför den tycker eller gör på ett visst sätt kan vara svårt men är 

väldigt nyttigt. Om du var den som var blyg och försiktig och den du var tillsammans med ville mer och kanske 

började pressa på, hur tror du att du skulle reagera då? 

Jag tror att det här kommer att lösa sig av sig själv på ett naturligt sätt om ni fortsätter att träffa varandra. Han 

kanske är mer blyg i skolan när han har andra runtomkring sig än om ni träffas hemma bara ni två. 

skolsköterska och barnmorska 

(UMO – fråga 77 2014). 
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Det svar som var normativt och exkluderande.   

Den normativa formuleringen är rödmarkerad.  

 

78. Mina förra pojkvän hotar mig, vad ska jag göra? 

Fråga 

Jag har nyss gjort slut med min förra pojkvän och har nu en ny pojkvän. När min förra pojkvän fick reda på det 

så blev han rasande arg och både slog och hotade honom. Han säger till mig att jag tillhör honom och han 

kontrollerar allt jag gör. Vad ska jag göra? 

Svar 

Det du beskriver är mycket allvarligt och så ska du inte behöva ha det. Att hota och kontrollera dig samt att slå 

din pojkvän är olagligt och något du ska polisanmäla så fort som möjligt. 

Du skriver att din förra pojkvän kontrollerar allt du gör. Om det är något som gör dig rädd och orolig kan du 

behöva hjälp med att komma bort från honom en tid. Du kan till exempel vända dig till socialtjänsten eller 

kvinno- och tjejjouren där du bor. 

Att ha det som du har det just nu är mycket påfrestande, du behöver därför allt stöd du kan få från din familj, 

vänner och andra som står dig nära. Prata mycket med dem om hur du har det och be dem om hjälp. 

Kuratorn eller psykologen på en ungdomsmottagning eller skola kan också hjälpa dig att göra polisanmälan och 

ge dig stöd och hjälp med att hantera det som händer. 

kurator 

 

 Kvinnofridsportalen – med fakta om våld mot kvinnor 

 

(UMO – fråga 78 2014). 

 
 

http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/
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UMO – din ungdomsmottagning på nätet (2014) ”UMO – fråga 51” (elektronisk), UMO – din 

ungdomsmottagning på nätet. http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-UMO/Svarsbanken/Hur-

ska-jag-gora-for-att-inte-tappastandet-nar-kondomen-ska-pa/  2014-05-16. 
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UMO – din ungdomsmottagning på nätet (2014) ”UMO – fråga 65” (elektronisk), UMO – din 

ungdomsmottagning på nätet. http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-

UMO/Svarsbanken/Folk-fragar-om-jag-ar-homo-eller-bi/  2014-05-16. 

 

UMO – din ungdomsmottagning på nätet (2014) ”UMO – fråga 66” (elektronisk), UMO – din 

ungdomsmottagning på nätet. http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-UMO/Svarsbanken/Jag-

vet-inte-om-jag-vill-vara-tjej-eller-kille/ 2014-05-16. 

 

UMO – din ungdomsmottagning på nätet (2014) ”UMO – fråga 67” (elektronisk), UMO – din 

ungdomsmottagning på nätet. http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-UMO/Svarsbanken/Jag-

vill-konsoperera-mig-hur-gar-det-till/  2014-05-16. 

 

UMO – din ungdomsmottagning på nätet (2014) ”UMO – fråga 68” (elektronisk), UMO – din 

ungdomsmottagning på nätet. http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-UMO/Svarsbanken/Jag-

spanar-in-andra-killar-ar-jag-homosexuell/ 2014-05-16. 

 

UMO – din ungdomsmottagning på nätet (2014) ”UMO – fråga 69” (elektronisk), UMO – din 

ungdomsmottagning på nätet. http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-UMO/Svarsbanken/p-
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ungdomsmottagning på nätet. http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-UMO/Svarsbanken/Pa-

vilka-satt-kan-man-bli-av-med-sin-oskuld/  2014-05-16. 

 

UMO – din ungdomsmottagning på nätet (2014) ”UMO – fråga 71” (elektronisk), UMO – din 

ungdomsmottagning på nätet. http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-

UMO/Svarsbanken/Penisen-kommer-inte-in-nar-vi-forsoker-ha-sex/ 2014-05-16. 

 

UMO – din ungdomsmottagning på nätet (2014) ”UMO – fråga 72” (elektronisk), UMO – din 

ungdomsmottagning på nätet. http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-
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UMO – din ungdomsmottagning på nätet (2014) ”UMO – fråga 73” (elektronisk), UMO – din 

ungdomsmottagning på nätet. http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-UMO/Svarsbanken/Vad-

gor-jag-at-pruttljud-under-sex/ 2014-05-16. 

 

UMO – din ungdomsmottagning på nätet (2014) ”UMO – fråga 74” (elektronisk), UMO – din 

ungdomsmottagning på nätet. http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-UMO/Svarsbanken/Jag-

far-inte-orgasm-ar-det-fel-pa-mig/ 2014-05-16. 

 

UMO – din ungdomsmottagning på nätet (2014) ”UMO – fråga 75” (elektronisk), UMO – din 

ungdomsmottagning på nätet. Källa: http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-

UMO/Svarsbanken/Jag-har-flera-fragor-om-hiv-hoppas-ni-kan-svara/ 2014-05-16. 

 

UMO – din ungdomsmottagning på nätet (2014) ”UMO – fråga 76” (elektronisk), UMO – din 

ungdomsmottagning på nätet. http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-UMO/Svarsbanken/Jag-

ar-tjej-och-kollar-pa-porr-/ 2014-05-16. 
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kan-jag-fa-min-kille-att-ocksa-ta-initiativ/  2014-05-16. 

 

UMO – din ungdomsmottagning på nätet (2014) ”UMO – fråga 78” (elektronisk), UMO – din 

ungdomsmottagning på nätet. http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Fraga-
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