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Abstract 

Adolescents are coming to high school counselors to talk about sexuality for various reasons 

and the purpose of this study is to gain an enhanced understanding of how adolescents in high 

school talk regarding sexuality and LGBTQ. The empirical material is assembled on eight 

narrative interviews with high school counselors. The school counselors have through their 

experiences in meeting adolescents, submitted stories about the adolescents´ conversations 

regarding sexuality to us. The empirical data were analyzed by a standard critical perspective 

and with the help of heteronormativity it made norms about what is normal and abnormal 

visible and problematized. The result demonstrates that adolescents are influenced by norms 

of society, the media, family and friends. The main discussion areas of sexuality and LGBTQ, 

as seen in this study, are the media, social context plus norms and values. Adolescents express 

themselves in various ways and they are generally described as up-front, in case of discussing 

sexuality. To get a deeper insight into the empirical material we have used a narrative analysis 

that contributed reconstructions based on specific themes of the school counselors stories. The 

study's main findings is that adolescents surroundings, self-identity and self-esteem are the 

underlying factors of why adolescents talk with school counselors about sexuality. These 

three factors influence how adolescents talk about sexuality and what the conversations with 

the school counselors contains. 
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Sammanfattning 

Ungdomar vänder sig till gymnasiekuratorn av olika anledningar för att prata om sexualitet 

och studiens syfte är att få en ökad förståelse för hur gymnasieungdomar samtalar om 

sexualitet och HBTQ med kuratorer. Det empiriska materialet grundar sig på åtta narrativa 

intervjuer med gymnasiekuratorer. Kuratorerna har genom sina erfarenheter av att möta 

ungdomar, berättat för oss om ungdomars samtal gällande sexualitet. Empirin har analyserats 

genom ett normkritiskt perspektiv och med hjälp av heteronormativitet har vi synliggjort och 

problematiserat normer om vad som anses normalt och avvikande. Resultatet visar att 

ungdomar påverkas av normer från samhället, media, familj och vänner. De främsta 

samtalsområdena inom sexualitet och HBTQ är media, social kontext och normer samt 

värderingar. Ungdomar uttrycker sig på olika sätt vid samtalen och de är överlag öppna kring 

att samtala om sexualitet. För att få en fördjupad insikt i det empiriska materialet har vi använt 

en narrativ analys som bidragit till rekonstruktioner av kuratorernas berättelser utifrån 

särskilda teman. Studiens viktigaste resultat är att ungdomars omgivning, självidentitet och 

självkänsla är bakomliggande faktorer till varför ungdomar samtalar med gymnasiekuratorer 

om sexualitet. Dessa tre faktorer påverkar hur ungdomar pratar om sexualitet och vad 

samtalen med kuratorn handlar om.  

 

Nyckelord: Gymnasieungdomar, samtal, sexualitet, HBTQ, normer 
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Förord 

Till att börja med vill vi framföra ett stort tack till er gymnasiekuratorer som deltagit i denna 

studie. Att skriva denna uppsats har emellanåt varit svårt, för vi har verkligen velat göra era 

berättelser rättvisa. Ni kuratorer har varit mycket generösa med berättelser om ungdomars 

samtal kring sexualitet. Berättelserna har gett oss mycket mer än bara material till vår uppsats. 

Det har varit intressant att lyssna till era spännande och kloka berättelser som har bidragit till 

mycket reflektioner och inblickar i hur det praktiska sociala arbetet kring ungdomar kan se ut. 

 

Vidare vill vi tacka vår handledare, Kerstin Arnesson för de hjälpande och konstruktiva 

synpunkter du gett oss i vår arbetsprocess.  

 

Sist men inte minst tack till våra respektive familjer, anhöriga och vänner som har varit vårt 

stöd och hjälpt oss med "livspusslet" under denna period. Vi hoppas få tillbringa mer tid med 

er nu! 

 

Stort tack till er alla! 

Elenore Ohlander Larsson och Lisa Ottosson 

Växjö 2015  
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1 Inledning 
 

Sexualitet och HBTQ1 är samtalsområden som idag diskuteras flitigt och som människor har 

både lika och skilda åsikter om. Hos oss finns ett intresse att uppmärksamma och synliggöra 

sexualitet i samhället. Vi har tillsammans tidigare under vår Socionomutbildning skrivit en B-

uppsats om hur tidningsartiklar framställer HBTQ-personer. Kunskapen vi införskaffade 

genom den uppsatsen har lett oss vidare till denna kandidatuppsats, och genom tidigare 

arbetserfarenheter av att möta ungdomar inom Socialtjänsten väcktes intresset för ungdomars 

samtal om sexualitet.  

 

Inom socialt arbete och i yrket som gymnasiekurator är samtal med ungdomar centralt och det 

handlar om att vara lyhörd och respektfull i bemötandet av ungdomar. Vi anser utifrån vår 

arbetserfarenhet att samtal om sexualitet förekommer hos ungdomar och enligt Knutagård 

(2007) är sexualitet en betydelsefull aspekt inom det sociala arbetet. Vi som studenter anser 

att sexualitet inte uppmärksammas tillräckligt inom Socionomutbildningen. I denna studie vill 

vi därför fördjupa oss i ungdomars samtal om sexualitet. Empirin inhämtas från 

gymnasiekuratorer som i det vardagliga arbetet möter ungdomar i åldrarna 16-20 år (jfr. 

Skolverket, 2014). Kuratorerna är en viktig kunskapskälla inom det sociala arbetet och kan 

bidra med en omfattande översikt kring ungdomars samtal om sexualitet. 

  

                                                           
1 Homo-, bi- och transsexualitet samt queer (Lönnlöv, 2014) 



7 

 

2 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
 

Sexualitet är av betydelse för människors samlevnad, relation och livskvalitet under hela livet 

(Knutagård, 2007; Statens folkhälsoinstitut, 2010). Ett begrepp som förekommer i 

diskussioner inom sexualitet är samlingsbegreppet HBTQ. I jämförelse med andra har HBTQ-

ungdomar en större utsatthet för diskriminering, trakasserier, våld samt hot om våld och 

skolan är en av de vanligaste platserna där HBTQ-ungdomar blir utsatta för hatbrott 

(Ungdomsstyrelsen, 2012). Trots Sveriges utveckling av säkerställande samt upplyftande av 

HBTQ-personer (Mänskliga rättigheter, 2014) ligger heteronormen till grund för många 

fördomar mot och diskrimineringar av HBTQ-personer (RFSL, 2015b).  

 

Forskning om bisexualitet, homosexualitet och heteronormativitet har successivt ökat 

förklarar Norberg (2009) men den svenska forskningen ligger inom området efter i 

utvecklingen (ibid.). Under 2010-talet beskrivs det fortsatt finnas ett underskott på forskning 

om HBTQ-personers livssituation och livsvillkor. Studier om sexualitet i samhället är viktiga 

kunskapsluckor som behöver fyllas (RFSL, 2012b) och Bäckman (2003) menar att ungdomar 

har tankar kring sex och relationer. Studier om hur ungdomar samtalar om sexualitet anser vi 

är en viktig kunskapslucka som behöver utvecklas med ny forskning inom socialt arbete. Vi 

anser att det är viktigt att tillföra nya perspektiv inom detta område och med hjälp av 

skolkuratorer kan ny kunskap kring ungdomars samtal om sexualitet framställas inom 

sexualitetsforskning. Eftersom heteronormen har en given plats i samhället (RFSL, 2015b) 

anser vi det betydelsefullt att undersöka detta med ett normkritiskt perspektiv om vad som 

anses vara normalt såväl avvikande gällande ungdomars samtal om sexualitet och HBTQ. 

Inom det sociala arbetet är det viktigt att förstå hur ungdomar mår och känner i förhållande till 

sexualitet i dagens samhälle. Detta för att kunna stödja och hjälpa dem på främsta sätt för att 

de ska få leva ett tryggt och gott liv.  
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Studiens syfte är att utifrån kuratorns berättelser fördjupa förståelsen för gymnasieungdomars 

samtal om sexualitet och HBTQ-frågor2. Ungdomars tankar om sexualitet är känsliga frågor 

enligt Etikprövningslagen (2003:460)3 samt Personuppgiftslagen (1998:204) och därav utgår 

studien från kuratorns berättelser om ungdomars samtal.  

 

Utifrån syftet har vi formulerat följande frågeställningar: 

 Varför söker sig ungdomar till kuratorn för att prata om sexualitet och HBTQ-frågor? 

 Hur samtalar ungdomar om sexualitet och HBTQ samt vad kan samtalet innehålla?  

  

                                                           
2 Vår definition: Frågor och/eller samhällsdiskurser som berör samtalsområden kring HBTQ 
3 Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 3§ punkt 1. Känsliga personuppgifter 

enligt 13§ Personuppgiftslagen (1998:204) 
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3 Bakgrund 
__________________________________________________________________________________

Avsnittet ger en allmän beskrivning om sexualitet och vad Statens folkhälsoinstitut framställt 

vid undersökande av HBTQ-personers hälsa. Därefter framhävs en historisk beskrivning av 

HBTQ och avsnittet avslutas med en generell beskrivning av kuratorprofessionen. 

___________________________________________________________________________ 

 

2.1 Sexualitet 
Sexualiteten är en stark och betydelsefull kraft i människors försök att skapa ett bra, socialt 

och hälsosamt liv (Knutagård, 2007). Den sexuella hälsan är en viktig faktor när det berör 

ungdomars generella, sociala och personliga välbefinnande. Ungdomar befinner sig dels i en 

period av möjligheter, där val och idéer utforskas men där de samtidigt är utsatta för sårbarhet 

och risker. Det är därför av betydelse att ungdomar känner en trygghet till sig själva och har 

kännedom om hur de ska handskas med sina sexuella känslor menar Ross et al. (2004). 

 

Statens folkhälsoinstitut (FHI) har i uppdrag från regeringen undersökt hälsan bland homo-, 

bisexuella samt transpersoner. I rapporten FHI A (2005) framkommer att homo- och 

bisexuella personer betydligt oftare än övriga befolkningen drabbas av psykisk ohälsa. 

Psykisk ohälsa i form av nedsatt psykiskt välbefinnande och självmordsförsök visade sig vara 

dubbelt så vanligt bland homo- och bisexuella i åldrarna 16-29. Personerna riskerade även bli 

utsatta för diskriminering och våld på grund av sin sexuella läggning. En övergripande 

förklaring för detta är det heteronormativa samhället som stigmatiserar avvikare och bidrar till 

olika former av homofobi, hatbrott, verbal samt fysisk diskriminering, osynliggörande och 

bidrar till tystnad. Heteronormativitet tar sig uttryck i samhällets alla miljöer såsom i 

arbetslivet, skolan, vardagliga samtal, sex- och samlevnadsundervisning, bemötande inom 

socialtjänsten samt hälso- och sjukvården (ibid.). Sexualitet är ett omfattande, mångfaldig och 

interagerande ämne och det en viktig del av det sociala arbetets teori och praktik menar 

Knutagård (2007). Oftast utgår människor från att det finns en normal sexualitet men 

författaren påpekar att sexualitet snarare borde tänkas på och utifrån flera sexualiteter (ibid.).  
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Hulter (2004) definierar sexualitet på följande sätt: 

 
Sexualitet är en väsentlig del av att vara människa genom hela livet och 

innefattar kön, könsidentitet och roller, sexuell orientering, erotik, 

njutning, intimitet och reproduktion. Sexualitet upplevs och uttrycks 

genom tankar, fantasier, önskningar, normer, attityder, värderingar, 

beteenden, praktiker, roller och relationer. Medan sexualitet kan omfatta 

alla dessa dimensioner, upplevs eller uttrycks inte alltid alla av dem. 

Sexualitet påverkas av interaktionen mellan biologiska, psykologiska, 

sociala, ekonomiska, politiska, kulturella, etiska, legala, historiska, 

religiösa och andliga faktorer (Hulter, 2004 s. 269-270). 

 

Sexualitet är ett brett område och för att fördjupa förståelsen kring ungdomars samtal om 

sexualitet används en del av Hulters (2004) definition av sexualitet. Vi definierar sexualitet i 

studien med områdena kön, könsidentiteter, roller samt sexuell orientering vilket synliggörs 

genom ungdomars sätt att uttrycka sexualitet såsom via tankar, fantasier, normer och attityder. 

Sexualitet kan ses som en social konstruktion förklarar Knutagård (2007) då sexualitet är 

något människor ständigt gör. Via den sociala konstruktionen menar Sheppard och Mayo Jr 

(2013) att könsroller och sexuella identiteter skapas i samhällen över tid och rum i världen. 

Knutagård (2007) förklarar exempelvis att onani har gått från att vara ett perverst och sjukligt 

beteende till att bli normalt och accepterat i västvärlden. Synen av hetero- och homosexualitet 

har på liknande sätt förändrats enligt Knutagård (2007) men att begreppet homosexualitet 

fortfarande kan uppfattas som perverst och kan till och med väcka starka känslor av avsky 

samt hat från vissa människor.  

 

2.2 HBTQ ur ett diakront perspektiv 
Ett sexuellt förhållande med en person av samma kön ansågs fram till år 1944 vara kriminellt 

enligt svensk lagstiftning (RFSL, 2015a) och homosexuella handlingar var då straffbart 

(Rydström, 2004). Från 1944 och fram till 1979 ansågs homosexualitet vara en psykisk 

sjukdom (RFSL, 2015a) och mentalsjukhus ansågs ge den bästa vården för homosexuella 

(Rydström, 2004). Homosexualitet avskrevs 1979 som en psykisk sjukdom (RFSL, 2015a) 

detta bidrog till ett öppnare samhälle där fler generellt vågade visa sin sexuella identitet 

(Rydström, 2004).   

 

Sjukdomstillstånden HIV4 och AIDS5 påverkade homosexualitetens acceptans negativt då 

HIV-epidemin spreds i världen under 1980-talet. Sjukdomarna förknippades med 

                                                           
4 Humant immunbristvirus (Hiv-Sverige, 2010) 
5 Förvärrat immundefektsyndrom orsakat av hiv (Hiv-Sverige, 2010) 

http://www.rfsl.se/?p=2840
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homosexualitet eftersom den först upptäcktes bland homosexuella män. I media beskrevs 

homosexuella som spridare av HIV och de framstod som en livsfarlig länk mellan den homo- 

och heterosexuella världen (Rydström, 2004). Vid 1990-talet började dock begreppet queer6 

användas i Sverige och fick inflytande på människors tankar om sexualiteter utöver 

heterosexualitet. Detta resulterade i att lagar infördes med stöd att förbättra situationen för 

HBTQ-personer. Det var främst i början av 2000-talet som lagförändringarna trädde i kraft, då 

bi- och transsexuella började uppmärksammas i offentliga samtal (ibid.).  

 

Ur ett internationellt perspektiv sker i nuläget en försämring för homosexuellas rättigheter i 

länder som exempelvis Ryssland, Uganda och Indien förklarar Lönnlöv (2014). 

Organisationer och progressiv politik lyckas inte påverka länders lagstiftning, där det 

exempelvis kan vara belagt med dödsstraff att älska någon av samma kön. Inget land tar 

tillräckligt med ansvar för de HBTQ-personer som flyr från länder med förtryck eller för 

HBTQ-personers mänskliga rättigheter menar författaren. Det kan innebära stor risk för våld, 

såväl misshandel och mord för människor som är öppet homosexuella. De mänskliga 

rättigheterna för HBTQ-personer är inte tillräckliga i något land menar Lönnlöv (2014). I 

Sverige arbetas det dock fortlöpande med säkerställande av HBTQ-personers rättigheter såväl 

internationellt genom bland annat samarbetsorganisationer såsom EU7 och FN8 och RFSL 

(2015b) betonar de internationella samarbetenas nödvändighet för HBTQ-personers frigörelse 

från heteronormen (ibid.).  

 

2.3 Skolkuratorns roll 
Gymnasieelever ska erbjudas skolhälsovård, även kallat elevhälsa enligt 2 Kap. 25§ Skollagen 

(2010:800). Gymnasieskolan ska därmed ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, 

kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens (Skolverket, 2013). Skolkuratorn 

arbetar på individ-, grupp-, och organisationsnivå och består av elevarbete såväl förebyggande 

arbete där en del av arbetet är sekretessbelagt enligt 23 Kap. 2§ Offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400). Skolkuratorn arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens 

situation och relation till sin omgivning, familj samt skola. Arbetet beskrivs som en 

stödfunktion i skolan gentemot elever, föräldrar samt personal (D-Wester, 2005). Arbetet som 

                                                           
6 Queer handlar framförallt om ett kritiskt förhållningssätt och ifrågasättande om vad som anses normalt i 

samhället (Ambjörnsson, 2006). Queer kan vara en identitetskategori och ett sätt att se på kön om manligt och 

kvinnligt (RFSL, 2012a). 
7 Europeiska Unionen (EU-upplysningen, 2014) 
8 Förenta Nationerna (FN, 2013) 

http://www.eu-upplysningen.se/
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skolkurator kan även innebära samtalsformer såsom stöd för skolpersonal såväl samarbete 

med myndigheter (Backlund, 2007). Kuratorn möter ungdomar i deras sexuella utveckling 

(Knutagård, 2007) och finns på plats för att ungdomar ska kunna vända sig till dem vid tankar 

och funderingar om exempelvis identitetsproblem och könsidentitet (D-Wester, 2005).  
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4 Ungdomar i relation till sexualitet och HBTQ 
__________________________________________________________________________________ 

Specifik inriktad forskning berörande ungdomars samtal om sexualitet har varit begränsad och 

vi har använt både svensk och internationell forskning till studien. Inom den svenska såväl 

internationella forskningen finns olika benämningar och bokstavskombinationer kring 

samlingsbegreppet HBTQ och i studien kommer vi använda detta begrepp även om det finns 

andra liknande. Forskningen som framställs är sammankopplad med gymnasieungdomar, 

sexualitet, HBTQ och normer.  

__________________________________________________________________________________ 

 

Litteratursökning 

Vi har källkritiskt använt både svensk såväl internationell forskning som varit relevant för att 

få fram olika perspektiv inom ramen för studiens syfte. Framförallt har vi använt 

Universitetsbibliotekets sökmotorer på Linnéuniversitetets hemsida för att finna relevant 

litteratur och vetenskapliga artiklar till studien. Några av dessa som vi använt för att söka efter 

vetenskapliga artiklar och avhandlingar är Academic Search Elite, Social Services Abstracts, 

Ulrichsweb, SwePub och Libris. Sökord vi har använt i olika kombinationer är exempelvis: 

LGBTQ, LGBT, YLGBT, identity, sexuality, youth, teenagers, students, sexual health, sexual 

orientation, school counselor, HBTQ, HBT, ungdomar, tonåringar, unga, sexuell hälsa, 

sexualitet, sexuell läggning, identitet, skola, gymnasie, samtal om sexualitet, kurator och 

skolkurator. Sedan har vi även funnit referenser till annan forskning, litteratur, vetenskapliga 

artiklar och avhandlingar genom litteraturhänvisningar vilket har varit till stor nytta i studien. 

 

Sexualitet och normer 

Bäckman (2003) beskriver i sin avhandling att ungdomar blivit mer öppna när det så väl gäller 

att våga som vilja prata om sexualitet. Elever har större kunskap och ett annorlunda 

förhållningssätt gentemot sexualitet till skillnad mot tidigare. Även i Hammack och Cohlers 

(2011) studie framgår att unga homo- och bisexuellas perspektiv och erfarenheter av livet 

skiljer sig från tidigare generationers upplevelser. Tidigare generationer kan ha stött på homo- 

och bisexualitet som en sjukdom, men idag handlar det om att gemensamt förhålla sig till fler 

föränderliga livserfarenheter och innebörder kring lust och identitet (ibid.). Med hjälp av 

Internet förklarar Löfberg (2008) att ungdomar i större utsträckning vågar prata om saker de 

annars inte vill i fysisk kommunikation med andra.  
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Idag anses heterosexualitet vara normalt och naturligt i skolmiljön medan homosexualitet 

förknippas som avvikande menar Bäckman (2003). Begreppet normalt beskriver 

Ambjörnsson (2004) som tvetydligt och innefattar det vanligast förekommande samt 

förväntade i frågor om genomsnitt såväl ideal (ibid.). Normalitet förknippas med normer som 

möjliggör makt såväl ojämlikhet (Göransson, 2012) och är beroende av kontext, tid och plats 

påpekar Ambjörnsson (2004). Homosexuellas känslor av utanförskap förklarar författaren är 

svåra att synliggöra men kan beskrivas som att inte riktigt smälta in i sammanhang eller 

ständigt ha blickar mot sig (ibid.). Robinson (2012) påvisar i sin studie att transpersoner ofta 

kan ha en fördubblad känsla av utanförskap inom HBTQ-samhället, då de inte delar samma 

synsätt och uppfattning av könskonstruktioner som hetero- samt homosexuella gällande vad 

som är manligt eller kvinnligt (ibid.). Inom amerikansk forskning framkommer att HBTQ-

ungdomar blir utsatta för diskriminering och mobbing i skolan där stödet från skolpersonal 

och skolkurator inte är så bra som det borde vara (Goodrich et al., 2013; Goodrich & Luke, 

2009). Det har inom kuratorsprofessioner och rådgivning utvecklats kompetenser för arbete 

med HBTQ-personer. Kompetensen beskrivs vara viktig för både samhälle och skolmiljö då 

HBTQ-ungdomar utvecklar en ökad risk och utsatthet för mobbning i skolan (Farmer et al., 

2013). Mobbning och diskriminering i skolan skapar osäkerhet bland ungdomar som bidrar 

till negativa påverkningar, som exempelvis högre risk för ökad skolfrånvaro, sänkta betyg, 

nedsatt självkänsla samt självmordsbenägenhet (Goodrich et al., 2013).  

 

Enligt Göransson (2012) konstrueras “fristäder” parallellt med att heterolandet byggs upp med 

termer som förtryck, risk samt intolerans mot HBTQ-personer. Stockholm beskriver 

Göransson (2012) som ett exempel på fristad och nämner Pridefestivalen eller “Pride” som en 

av de mest synliga såväl uppmärksammade manifestationerna i Sverige för icke-

heterosexuella. Pridefestivalen äger rum i Stockholm en gång om året och allt fler städer 

arrangerar liknande festivaler för HBTQ-personer. Pride synliggör såväl offentliggör 

samhällets heteronormer och manifestationerna beskrivs vara djupt politiska. Pridefestivalen 

är dock mer sammankopplat till individers personligt anknutna sexualitet, intimitet samt 

förkroppslighet. Framförallt präglas och förknippas Pride med generell glädje, skratt, stolthet 

och inklusion förklarar Göransson i sin avhandling (2012). 

 

I Robinssons (2012) studie framkommer att HBTQ-personer kan uppleva känslor av både 

skam och rädsla med att bli tillgodosedda i samhällets normer. Hammack och Cohler (2011) 

nämner att även om homofobi finns i samhället, så finns belägg för att dagens homo- och 
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bisexuella ungdomar upplever större acceptans samt mindre stigmatisering än tidigare 

generationer (ibid.). Det finns enligt Ambjörnsson (2004) problem med att se 

heterosexualiteten som given och enda vägen till vuxenlivet för ungdomar. Om inte 

heterosexualiteten undersöks, analyseras och granskas kommer den förankras som en 

självklarhet. I sådana fall finns tendenser till att osynliggöra alternativa sexuella erfarenheter 

såväl identiteter menar Ambjörnsson (2004). Heterosexuella studenter beskrivs enligt 

Hubbard et al. (2013) i sin amerikanska studie oroa sig över okunskap och är rädda för att 

oavsiktligt kränka HBTQ-personer.  

 

Ungdomar och identitet 

Ungdomar har tankar kring sex och relationer och har behov av att skapa sig identiteter 

förklarar Bäckman (2003) i sin avhandling. Ungdomar kan dock känna en osäkerhet ifall de 

duger och därför kan det vara viktigt att prata med en vuxen påpekar forskaren. För att 

ungdomar ska växa som människor, reflektera över självbild och leva i samhället utan 

fördomsfullhet till andra, behöver de lära sig leva utan skamkänslor, bejaka sin lust men även 

ansvara för sin sexualitet menar Bäckman (2003). Barn och ungas liv handlar om att prova sig 

fram förtydligar Löfberg (2008). I prövande såväl skapande av genuspositioner använder 

ungdomar samhällets olika mönster och den sexuella identiteten beskrivs vara en del av 

ungdomars sökande efter identitetsskapande samt konstruerande av genus. De traditionella 

genusmönster som tidigare fanns i samhället, fungerar inte längre i det moderna samhället 

menar Löfberg (2008). Media och populärkultur hjälper individer reflektera över sin identitet 

och bidrar till att forma idéer samt livsstilar såväl kunna se nya mönster om vad som anses 

vara maskulint och feminint. Individer kan utifrån detta sedan ta ställning till hur de vill vara 

(ibid.). 

 

Föräldrar har det största inflytandet angående ungdomars sexuella hälsa antyder Rose et al. 

(2014). När ungdomar är mellan 10-15år är det föräldrar som främst inverkar och vid åldern 

15-16 är det jämnåriga som påverkar till större del. Senare vid 20års åldern, återfår föräldrar 

en påverkande roll i ungdomars liv och ungdomar beskrivs även mellan 18-24års ålder 

utveckla identiteter. I Bäckmans (2014) avhandling framför hon att ungdomars 

uppväxtförhållande och familjesyn kan bidra till en negativ syn på homosexualitet. Rose et al. 

(2014) påpekar dock att det finns begränsad forskning om hur kommunikationen mellan 

förälder och barn ser ut för dem som identifierar sig som HBTQ (ibid.). 



16 

 

5 Normkritiskt perspektiv 
___________________________________________________________________________ 

I studien har vi utgått ifrån teorin heteronormativitet som kommer presenteras nedanför under 

ett normkritiskt perspektiv. 

___________________________________________________________________________ 

 

Ett normkritiskt perspektiv fokuserar på normskapandeprocesser och ifrågasätter det som 

anses normalt och det för givet tagna. Syftet inom normkritiskt perspektiv är att synliggöra, 

problematisera och förändra existerande föreställningar och normer (Eek-Karlsson & 

Elmeroth, 2012; Lundin, 2012; Repstad, 2005). Perspektivet fokuserar på att synliggöra 

normer som visar vad som är både normalt och önskvärt i samhället (Eek-Karlsson & 

Elmeroth, 2012). Det som betraktas vara normalt och onormalt skiftar mellan miljöer och med 

tiden kan det som uppfattas normalt bli avvikande och tvärtom. Inom det normkritiska 

perspektivet är ett centralt begrepp “roll”. En roll är en uppsättning av normer och 

förväntningar på vad människor ska göra samt hur de ska bete sig. Detta innebär att en roll är 

en uppsättning av formella och informella regler. De människor som inte låter sitt beteende 

styras av andras normer och förväntningar, utan av sina egna impulser och drifter har ett 

avvikande beteende (Repstad, 2005).  

 

Från 1990-talet har Queerteorin blivit mer tillämpad inom köns- och sexualitetsforskning 

(Kulick, 2005; Lundahl, 2001) och ifrågasätter vad som anses sant samt naturligt och 

fokuserar främst på heterosexualitet. Teorins grund är att utmana tanken kring normativa 

föreställningar, om vad som innebär att vara man eller kvinna. Istället för att förutsätta 

heterosexualitet som den självklara formen vid sexuellt begär, så granskar queerteorin 

sambanden som antas finnas mellan kön och sexualitet (Berg & Wickman, 2010). Teorin är 

kritisk mot de processer som utgör en bestämd sexuell relation och har ett kritiskt 

förhållningssätt mot att heterosexualitet anses vara meningen med livet och att andra sexuella 

relationer framstår som onaturliga (Kulick, 2004).  

 

Queerteorin har utvecklat teorier och metoder för analysering av olika sexualiteters uppkomst 

och innehåll (Rosenberg, 2002). En av de främsta och användbara teoretiska ansatserna inom 

queerteorin är heteronormativitet (Berg & Wickman, 2010) som av Norrhem et al. (2008) 

beskrivs vara ett centralt begrepp för sexualitets- samt queerforskare. Begreppet heteronorm 
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har ursprung från Judith Butlers heterosexuella matris som framförs av bland annat forskarna 

Ambjörnsson (2004), Göransson (2012), Larsson (2005a) och Löfberg (2008). Den 

heterosexuella matrisen beskrivs av Butler (2005) innebära olika typer av sexualiteter som 

betraktas vara historiskt och socialt konstruerade och berör maktutövanden. En genusordning 

krävs, där kroppar måste utgå från stabila kön som tydligt kan identifieras utifrån kvinnligt 

och feminint eller manligt och maskulint och där vardera kön såväl genus definieras som 

varandras motsatser (Butler, 2005). 

 

Heteronormativitet tar inte heterosexualitet för given utan undersöker istället hur sexualiteten 

skapas samt upprätthålls (Berg & Wickman, 2010; Sheppard & Mayo Jr, 2013). Begreppet 

heteronormativitet är ett hjälpmedel som klargör hur olika uttryck inom heterosexualitet 

synliggörs. Heterosexualitet framstår som det naturliga sättet att leva i samhället genom lagar, 

strukturer, relationer och handlingar (Berg & Wickman, 2010). Via handlingar och 

inställningar vidhålls heterosexualitet som grund i samhället, kulturen och historien (Kulick, 

2004). Heteronormativitet är normerande och det som inte faller in, stämplas därefter som 

avvikande och uppfattas som fel. Normativitet utgör på så sätt ett maktsystem där det ställs 

krav på att människor följer de regler som andra har beslutat (Rosenberg, 2002). På grund av 

detta skapas problem i form av avvikare och den självklara samhällsnormen resulterar i 

klyftor mellan “vi” och “dem” (ibid.). Vi har valt att utgå ifrån heteronormativitet då vi anser 

att begreppet kan framföra intressanta synsätt i analyseringen av empirin. Med hjälp av 

heteronormativitet kan vi i studien kritiskt granska heterosexualitet om vad som anses normalt 

för ungdomar. Heteronormativitet ger oss perspektiv för hur ungdomar skapar samt 

upprätthåller sexualitet men även hur ungdomars samhällssyn av sexualitet ser ut. 
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6 Kvalitativ metod 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer vi först belysa vårt val av vetenskapsteoretisk utgångspunkt som är 

hermeneutik därefter vad en narrativ intervju som kvalitativ datainsamlingsmetod innebär. 

Sedan kommer en redogörelse för studiens etiska överväganden, framtagningen av empirin i 

urval samt studiens tillvägagångssätt. Efter detta nämns studiens tillförlitlighet som bland 

annat innefattar vad vi anser ger god validitet och reliabilitet till arbetet. Vidare kommer den 

narrativa analysen beskrivas för att slutligen avsluta med en metoddiskussion. 

___________________________________________________________________________ 

 

6.1 Hermeneutik 
Hermeneutik kan ses som ett komplext vetenskapsteoretiskt begrepp och kan innefatta olika 

betydelser (Åkerberg, 1986). Det är en vetenskapsfilosofi med ursprungliga rötter i 

renässansen, den protestantiska bibelanalysen och från humanistiska studier (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Hermeneutiken avser teorier om tolkning och förståelse av människan och 

dess uttryck utifrån djupare perspektiv (Hyldgaard, 2008; Thomassen, 2007; Thurén, 2007). 

Hermeneutiken innefattar empati genom förståelse och tolkning av människors känslor såväl 

upplevelser (Hansson, 2004; Thurén, 2007). 

 

Förutom tolkning och förståelse är samtal och text två central begrepp inom hermeneutiken 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Inom hermeneutiken studeras tolkning av text med syfte att 

framföra den gemensamma kontextens betydelse och mening (Kvale & Brinkmann, 2014; 

Thomassen, 2007; Thurén, 2007). Hermeneutik som metod innebär tolkning av texter och ska 

genom användning av en dialektisk process ge djupaste förståelse av det tolkade (Åkerberg, 

1986). Den dialektiska processen förklaras av Egidius (1986) som uppfattningar kring 

fenomen, som fördjupas och framstår i nytt ljus, med en ny mening. Liknande beskriver 

Andersson (1979) att den skrivna texten förmedlar betydelser i form av innebörder och 

meningar.   

 

Begreppet hermeneutisk cirkel handlar om utvecklandet av förståelse genom en konstant 

cirkulär rörelse mellan helhetsuppfattning och det material som studeras, tolkas och försöker 

förstås (Thomassen, 2007). Processen bidrar därmed till en ökad förståelse, där tolkning och 

samband av olika delar bildar en helhet och förförståelsen tillför insikt för senare 

tolkningsansatser (Thomassen 2007; Ödman, 2007). Hermeneutiken innebär att människor 
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alltid ser från aspekter, där dem inte kan placera sig utanför sig själva vid studerandet av 

verkligheten (Ödman, 2007). Detta beskriver Hansson (2004) genom att tolkaren aldrig kan 

bortse från sig själv, sina minnen och upplevelser i tolkning av andra.  

 

Under studiens gång har vi tolkat och använt oss av begreppet hermeneutisk cirkel vid 

förståelse om kuratorernas berättelser kring gymnasieungdomars samtal om sexualitet. Detta 

genom analysering av tidigare forskning, teori och empiri. Vi har självständigt såväl 

tillsammans reflekterat, diskuterat och tolkat empirin. Genom empati, inlevelse och dialektisk 

process i tolkning av empirin framkom underliggande meningar och betydelser i kuratorernas 

berättelser. Tolkningen har gett olika perspektiv och i sammanslagning med varandra, har vi 

tolkat likheter såväl skillnader som skapat en helhetssyn kring ungdomarnas samtal om 

sexualitet med kuratorerna. Det finns en förståelse till att våra tidigare erfarenheter och 

upplevelser kring ungdomar och skolkuratorer kan ha påverkat tolkningen av empiri och det 

resultat som framställs. Detta är en ofrånkomlig faktor där vi kritiskt har ifrågasatt oss själva 

såväl varandra i genomförandet av studien.  

 

6.2 Narrativ intervju som kvalitativ datainsamlingsmetod  
Kvalitativ metod beskrivs av Allwood (2004) bestå av flera samt varierade kopplingar till 

tidigare utvecklade forskningsfilosofier, såsom olika varianter av hermeneutik och 

fenomenologi. Ahrne och Svensson (2011) beskriver att det finns olika sätt att samla material 

och exempel för kvalitativ datainsamling är intervjuer och observation. Det finns inom 

kvalitativa forskningsmetoder en fokusering på abstrakta fenomen såsom personliga 

upplevelser, känslor samt erfarenheter (Ahrne & Svensson, 2011). Detta förklarar Trost 

(2010) är användbart vid förståelsen av människors sätt att resonera och reagera eller för att 

undersöka samt finna mönster i det studerade.  

 

I studien har vi arbetat med ett narrativt förhållningssätt i intervjuarbetet, vilket är en 

insamlingsmetod för muntliga berättelser (Johansson, 2005; Hydén, 2008). Fokuseringen i 

narrativa intervjuer är intervjupersonernas historier förklarar Kvale och Brinkman (2014). 

Verbala berättelser från intervjupersoner kännetecknas av historier och innefattar ett 

tidsförlopp, där varje berättelse innehåller en poänggivande mening och har en social 

dimension (Larsson & Goldberg, 2008). Den narrativa intervjun är användbar vid intresse av 

att återskapa en specifik händelse eller episod som är betydelsefull för berättaren (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Genom ett empatiskt lyssnande kan samtalets komplexitet förstås och öka 
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kunskapen om berättelsens dolda betydelse inom den narrativa intervjun (Larsson et al., 

2008).  

 

Inom den narrativa metoden krävs det att intervjupersonen är motiverad och intresserad av att 

samarbeta kring intervjuns tema eller teman. Detta för att kunna uttrycka erfarenheter och 

upplevelser via berättelser samt beskrivningar. Intervjuaren ska vara öppen och 

förutsättningslös för att ta till sig berättelsen men samtidigt vara erfaren inom området för att 

kunna fördjupa sig i det som berättas (Larsson & Goldberg, 2008).   

 

Vår intervjuguide (Bilaga 1) är inspirerad för att locka fram berättelser av intervjupersonerna 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Denscombe (2009) beskriver att genom att ställa frågor i rätt 

ordningsföljd bidrar det till att uppmuntra respondenten till givande och fylligare svar (ibid.) 

och genom nickningar i samtalet blir även intervjuaren medskapare av berättelsen (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Intervjuaren börjar med öppna, okomplicerade frågor och avslutar gradvis 

med personliga eller känsliga frågor (Denscombe, 2009) och det är meningsfullt att tillåta 

respondenten utforma sina egna svar menar Robertson (2012). 

  

Vi har i studien utgått ifrån en kvalitativ metod och genom narrativa intervjuer har vi 

undersökt samt hittat mönster via kuratorers berättelser om ungdomars samtal om sexualitet. 

Ungdomarnas personliga upplevelser, känslor och erfarenheter av samtal om sexualitet har 

framkommit i intervjuerna. Eftersom kuratorernas berättelser är av intresse för en ökad 

kunskap och förståelse om ungdomars samtal om sexualitet har vi använt en narrativ 

intervjumetod. Genom att fokusera på berättelser och händelser får vi inblick i ungdomars 

samtal med kuratorn. Den narrativa intervjun framhäver berättelsernas betydelse och kan 

därefter jämföra dem med varandra för att få en helhetsbild att analysera. De öppna frågor 

som användes i intervjuguiden var för att kuratorerna skulle få berätta från egna berättelser 

inom de specifika teman vi valt ut.  

 

6.3 Etiska överväganden 
Under studien har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och det 

innebär att vi har förhållit oss till de fyra huvudkraven informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Kraven är avsedda att vägleda forskaren vid 

planeringen av projektet och ger ett grundläggande individskydd på forskningen som utförs. 

Informationskravet innebär att forskaren informerat de berörda om forskningens syfte, upplyst 
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om frivilligheten samt tydliggjort rätten till att avbryta medverkan i studien. Deltagarna har 

rätt att själva bestämma över sin medverkan, enligt samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet 

berör betydelsen av att intervjupersonerna ska försäkras största möjliga anonymitet. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter som blir insamlade om enskilda personer endast får 

användas för forskningsändamål (jfr. Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Genom hänsyn till dessa krav säkerhetsställs att de deltagande individerna i studien gör det 

frivilligt, har haft möjlighet till integritet och avidentifiering samt att uppgifterna om de 

studerade personerna har behandlats konfidentiellt. Det gäller att ständigt ifrågasätta om 

någon kan komma till skada genom deltagande i studien och vilka möjliga konsekvenser som 

kan uppkomma (Vetenskapsrådet, 2011; Vetenskapsrådet, 2002; Dalen, 2008). Deltagande i 

en intervjuundersökning kan både ha positiva samt negativa effekter och huvudprincipen är 

att intervjupersoners delaktighet ska lida så lite som möjligt. Genom intervjupersoners 

delaktighet kan dessa få en ökad självkännedom och en insikt om att vara en betydande 

informationskälla inom ett visst tema (Larsson & Goldberg, 2008).  

 

Enligt lag (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor behövs en 

rättslig etikprövning när forskningen omfattar enskilda människor som forskningsobjekt. Det 

krävs dock ingen granskning av etisk kommitté för studier som utförs på grundläggande nivå 

på högskola (2§), som inte rör känsliga personuppgifter (3§), som inte innebär ett fysiskt 

ingrepp eller syftar till fysisk eller psykisk påverkan såväl uppenbart riskerar att skada 

försökspersonen (4§). 

 

Samtal om sexualitet kan ses som tabu och ungdomar i gymnasieåldern befinner sig i en 

identitetssökande period dels styrd av normer. Detta kan påverka ungdomars tankar, 

funderingar och hur öppna de vågar vara med frågor och samtal om sexualitet. Vi har tagit 

hänsyn till lag (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor och därför 

inte intervjuat ungdomar om deras sexualitet. Sedan har vi haft individskyddskravet i åtanke 

vilket innebär att vi i studien har prioriterat individerna före frambringandet av ny kunskap 

(jfr. Vetenskapsrådet, 2011).  

 

De kontaktade gymnasiekuratorerna fick information om studiens syfte samt hur deras 

medverkan skulle användas i studien i enlighet med informationskravet. Deltagandet var 

frivilligt och det har under hela studiens gång funnits möjlighet för respondenterna att avbryta 
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medverkan, enligt samtyckeskravet. Vi avidentifierade gymnasiekuratorerna i studien som 

innefattas av konfidentalitetskravet, så utomstående inte kan identifiera deltagarna såväl 

ungdomarna i deras berättelser. Ytterligare en anledning till avidentifiering av empirin är för 

att elevernas samtal med kuratorerna på skolorna inte ska påverkas och att tillförlitligheten 

gentemot kuratorn inte ska försvinna. Allt av studiens materialinsamling är endast använt i 

forskningssyfte och alla inspelningar såväl transkriberingar kommer förstöras efter studiens 

upphörande, vid försäkrande av nyttjandekravet. Genom användning av etiska aspekter och 

tydliggjort dessa för intervjupersonerna anser vi att det bidragit till en så öppen intervjumiljö 

som möjligt. 

 

6.4 Urval 
Vi har i studien gjort ett aktivt val att inte intervjua ungdomar. Framförallt har vi utgått från 

3§ punkt 1. Etikprövningslagen (2003:460) som berör känsliga personuppgifter enligt 13§ 

Personuppgiftslagen (1998:204) som framhäver att det är förbjudet att behandla 

personuppgifter som rör sexualliv. Ytterligare en anledning till varför vi inte intervjuat 

ungdomar är att det hade krävts ett godkännande av vårdnadshavare för minderåriga 

ungdomar, enligt 18§ Etikprövningslagen (2003:460). Det hade kunnat innebära svårigheter 

med insamling av tillräckligt många frivilliga respondenter som skulle vilja berätta om 

sexualitet. Vi har istället valt att intervjua kuratorer på gymnasieskolor i studien då vi anser att 

dessa representerar ungdomars samtal om sexualitet. De ungdomar som kuratorn har samtal 

med är mellan 16-20år (jfr. Skolverket, 2014). Studien kommer inte framföra ungdomars egna 

perspektiv, men istället professionella socialarbetares erfarenheter av kontinuerliga samtal 

med ungdomar. Vi anser att kuratorer kan tillföra viktiga perspektiv om hur ungdomar 

samtalar kring sexualitet och HBTQ.  

 

Studiens geografiska område begränsas till södra Sverige, Götaland och är baserat på ett 

bekvämlighetsurval som Denscombe (2009) beskriver kan vara resursbegränsningar i form av 

tid och pengar. I studien har vi även gjort ett tvåstegsurval som innebär att vi först valt ut 

skolorna vi har tänkt kontakta för att få tag på intervjupersoner. Sedan har vi valt ut de 

gymnasiekuratorer som fanns på skolorna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

Urvalsmetoden blev vår naturliga väg att ta kontakt med kuratorerna och var således det 

smidigaste sättet för oss att komma i kontakt med dem. Inför studien valdes nio kvinnliga 

kuratorer ut och av dessa avböjde en kurator sin medverkan. De följande åtta respondenter 

anser vi gav ett tillräckligt stort material för att besvara studiens syfte såväl frågeställningar.  
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6.5 Tillvägagångssätt för insamling av empiri 
Innan vi påbörjade studien var vi medvetna om att det kunde bli svårt att hitta respondenter på 

grund av kort varsel och tidsbrist inför kuratorernas julledighet. När vi sökt fram 

gymnasieskolor och funnit kontaktinformation till kuratorerna kontaktade vi kuratorerna via 

telefon och detta beskriver Dalen (2008) är ett smidigt sätt att komma i kontakt med 

respondenterna samt att lika information ges ut. I telefonen berättade vi kort om studien och 

förfrågade om kuratorerna var intresserade av att delta som respondenter. Samtliga kuratorer 

som vi kontaktade via telefon var intresserade och i de flesta fall bestämdes både dag och tid 

för intervjutillfälle direkt vid första telefonsamtalet, annars bestämdes det via e-mail eller 

telefon vid senare tillfälle. Efter respondenternas konfirmation skickades ett informationsbrev 

(Bilaga 2) via e-mail ut till respektive kurator. De respondenter som efterfrågade 

intervjufrågor fick även tillgång till intervjuguiden (Bilaga 1) som skickades till dem via e-

mail. 

 

Inför intervjuerna förberedde vi att intervjuguiden överensstämde med studiens syfte och detta 

ökar validiteten i vår studie. I intervjuguiden fanns två teman: samtalet och sexualitet/HBTQ, 

som vi utgick ifrån under samtliga intervjuer. Vi använde under intervjuerna exempel på 

följdfrågor, men dessa kunde variera beroende på vilken information vi fick av kuratorn. 

Genom intervjuguiden hade vi en grund inför varje intervju som bidrog till att vi undvek 

längre pauser och att vi i förväg kunde fundera ut frågor som inte skulle uppfattas som 

stötande.  

 

De åtta intervjuerna genomfördes där respondenterna själva ville träffas och detta för att ge 

dem möjlighet att välja en plats där de kände sig trygga. Två av kuratorerna valde bibliotek 

som intervjuplats och de övriga på sina respektive gymnasieskolor. I början av varje intervju 

berättade vi vår definitionsbeskrivning av sexualitet och därefter genomfördes vardera 

intervju på cirka en timme och de ägde rum mellan veckorna 48-50, 2014. Vi träffade sex av 

kuratorerna tillsammans trots att det kan vara obehagligt för den som blir intervjuad att bli 

uttittad eller utfrågad av två personer samtidigt. De övriga två kuratorerna intervjuades 

enskilt. Detta eftersom de tidsmässigt krockade med varandra och det fanns ingen möjlighet 

att hantera situationen på annat sätt, på grund av studiens tidsschema och det geografiska 

avståndet. Vi ansåg att det dock var värdefullt att vara två intervjuare då det gav större 

möjligheter att flika in med olika följdfrågor. Därmed kunde vi komplettera varandra och 

detta gav troligtvis en högre kvalité på intervjuerna. I slutet av samtliga intervjuer gav vi 
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respondenterna möjlighet att tillägga något om de ansåg att vi hade glömt fråga något eller 

ifall de hade något annat att delge kring ungdomars samtal om sexualitet och HBTQ. 

 

Samtliga respondenter godkände inspelning vid intervjutillfället och innebar att vi fick 

möjlighet att transkribera datainsamlingen. Fielding (1993) beskriver att transkribering 

innebär en ordagrann nedskrivning av intervjuer och Robertson (2012) anser att transkribering 

är absolut nödvändigt vid narrativa analyser. Vid transkribering skrevs intervjuerna ner i text 

där vi tog bort personuppgifter såsom namn och annan information som skulle kunna spåras 

till respondenten. Vi påbörjade transkriberingsarbetet i den mån vi hade tillfälle och främst 

direkt efter intervjuernas genomförande. Detta då intervjun var färsk i minnet och dels för att 

undvika att hamna efter i arbetet. Transkriberingen anser vi var ytterst nödvändig för att inte 

förbise intressant information i kuratorernas berättelser.  

 

6.6 Narrativ analys 
Analys är en konstruktiv process och inom den narrativa analysen är målet att ta reda på eller 

förstå någonting (Vulovic, 2013). Utgångspunkten med narrativ analys är framförallt att få en 

fördjupad tillgång av personens berättelse menar Johansson (2005). Den narrativa analysen är 

enligt Kvale och Brinkmann (2014) en rekonstruktion av flera återgivna berättelser från olika 

intervjupersoner. Rekonstruktionen resulterar i en rikare analys och kan konstruera en 

sammanhängande berättelse från episoder utspridda i intervjun (ibid.).  

 

Johansson (2005) använder fyra modeller inom narrativ analys och vi kommer använda en av 

dessa som kallas del-innehålls modellen. Del-innehållsmodellen innebär att perspektivet 

fokuserar på innehållet och detta beskriver Johansson (2005) kallas för innehållsanalys. 

Liknande använder Robertson (2012) en form av innehållsanalys som kallas för det 

kategoriskt-innehållsliga sättet. Både Johansson (2005) och Robertson (2012) framför att 

innehållet i texten samlas genom vissa utvalda kategorier. Det innebär att olika ord eller 

stycken som hör ihop kategoriseras och lokaliserar teman samt innehållsrika mönster i 

berättelserna (ibid.).  
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Johansson (2005) skriver att innehållsanalysen besvarar frågorna: 

 
 Vilken är berättelsens handling? Vilka händelser skildras?  

 Vilka är karaktärerna? Vem är protagonist respektive antagonist? 

Hur ser relationerna ut mellan olika karaktärer? Hur framställs 

karaktärerna och hur definieras de av händelserna som sker? 

 Vilken är berättelsens dominerande story line, dvs. den uppsättning 

händelser som inbegriper samma personer? 

 Vilka är berättelsens story time och story place, dvs. berättelsens 

placering i tid och rum - dess setting? I vilken setting sker 

händelserna? Var inträffar de situationer och händelser som berättas 

om? När, under vilka perioder? Var befinner karaktärerna sig och 

när gör de vad? På vilket sätt är tid och rum närvarande/frånvarande 

i jämförelse med varandra? 

 Vilka är genomgående, ytliga respektive underliggande teman? 

 Vilken är berättelsens poäng, det värderande elementet i berättelsen 

som besvarar frågan: Varför berättas denna historia? 

 Vilka kulturella, politiska, vetenskapliga och religiösa diskurser 

artikuleras i berättelsen, dvs. vilka offentliga narrativ, metanarrativ 

och begreppsliga narrativ används/är berättelsen inbäddad i?  

(Johansson, 2005 s. 286) 

 

Vid vår innehållsanalys har vi använt Johanssons (2005) frågor då de är övergripande och 

hjälper oss ge en bra inblick i empirin. Med användning av analysmodellen har vi synliggjort 

ungdomarnas samtal om sexualitet genom att fokusera på kuratorernas berättelser. Efter vi läst 

igenom transkriberingarna ett flertal gånger kodade vi berättelserna, sorterade de koder som 

passade studiens syfte samt frågeställningar och delade in empirin i teman. De teman som 

framkom i analysen var gymnasiekuratorerna, anledningar till varför ungdomar vänder sig till 

kuratorn, ungdomars samtal samt ungdomarnas samtalsområden inom sexualitet. 

Datamaterialet har vi sedan analyserat utifrån studiens intervjufrågor och jämfört materialet 

mot varandra.  

 

6.7 Studiens tillförlitlighet 
Bryman (2011) förklarar att begreppen validitet och reliabilitet skapar tillförlitlighet och 

kvalitet i den kvalitativa studien. Validitet kan förklaras som studiens tillförlitlighet och 

innebär att forskaren undersöker det som studien avser undersöka. Detta går beskriva genom 

att framföra hur forskningsprocessen påverkat resultatet. Validitet berör även vilken 

förförståelse som kan komma att påverka datainsamlingen. Reliabilitet omfattar hur väl 

studien är utförd och vilken grad av pålitlighet och trovärdighet som finns i forskningen. 

Reliabilitet berör vilken kvalitet som återfinns hos forskarna och i den inspelningsutrustning 
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som använts studien, där både forskarnas förförståelse samt hur datainsamlingen genomförts 

har betydelse (ibid.).  

 

I kvalitativa studier menar Bryman (2011) och Svensson samt Ahrne (2011) att forskare inte 

kan mäta studiens tillförlitlighet eller trovärdighet i siffror, vilket är en av den kvalitativa 

forskningens svagheter (ibid.). Detta innebär enligt Bryman (2011) att generaliserbarhet inom 

kvalitativa studier inte är tillförlitlig. Svensson och Ahrne (2011) menar dock att resultat inom 

kvalitativ forskning kan generaliseras, jämföras och överföras till andra personer och miljöer 

(ibid.). Det finns dock svårigheter med att exakt återskapa en kvalitativstudie menar Bryman 

(2011) då den inrymmer specifika sociala situationer såväl miljöer. Ett sätt att säkra studiens 

reliabilitet är att utförligt redogöra för studiens utgångspunkter samt tillvägagångsätt 

(Bryman, 2011) och Malterud (2014) förklarar att det är upp till läsaren att avgöra den 

kvalitativa studiens generaliserbarhet (ibid.).  

 

Undersökartriangulering innebär att fler forskare analyserar och jämför dataunderlaget. Detta 

skapar en ökad säkerhet och trovärdighet i studiens datainsamling och analys (Larsson & 

Goldberg, 2008; Larsson, 2005b) som Larsson (2005b) menar beror på att flera forskare 

prövar varandras tolkningar. En undersökartriangulering präglar studien eftersom vi är två 

författare som tolkat och analyserat datainsamlingen. Under studiens gång har vi delat upp 

ansvarsfördelningen utifrån studiens olika avsnitt och tillsammans har vi diskuterat såväl 

reflekterat kring samtliga områden. Med hjälp av varandra har vi diskuterat våra tolkningar 

och tillsammans skrivit resultat och analys utifrån den hermeneutiska vetenskapstraditionen 

och den narrativa analysen. 

 

För att stärka studiens validitet har vi förklarat studiens urval, genomförande och 

utgångspunkter i avsnitten Narrativ intervju som kvalitativ datainsamlingsmetod, Urval såväl 

Tillvägagångssätt. Vårt val av hermeneutisk ansats och narrativ analys nämner vi i respektive 

kapitel såväl hur vi under arbetets gång har bearbetat det empiriska materialet. Vilka 

påverkningar studiens forskningsprocess och vår förförståelse har nämner vi i 

Metoddiskussionen. För att stärka reliabilitet, pålitlighet och trovärdighet har vi under 

processens gång redogjort för hur vi gått tillväga i studien i tidigare metodavsnitt. Den kvalité 

som bandinspelningen av våra intervjuer gav återges i Metoddiskussionen. Kvalitén på oss 

som forskare är svårt för oss själva att avgöra, detta och studiens generaliserbarhet blir 

läsarens egen uppfattning. Vi anser dock att en liknande studie borde vara möjlig att 

återskapa, även om det innebär andra geografiska förutsättningar.  
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7 Resultat 
___________________________________________________________________________ 

I denna studie har vi genomfört åtta intervjuer med gymnasiekuratorer för att undersöka hur 

ungdomar pratar om sexualitet och HBTQ-frågor. Vi har valt att anonymisera kuratorerna i 

studien med fiktiva namn. De fiktiva namnen är Sofia, Helena, Malin, Sarah, Karin, Anna, 

Therese och Ulrika. Namnen används för att underlätta variationen i texten och för att läsaren 

enkelt ska kunna följa kuratorernas berättelser. Samtidigt skapar namnen en större 

personlighet i de framförda berättelserna. Resultatet inleds med en kort kontextuell 

beskrivning av kuratorerna och därefter presenteras vad vi fått veta om varför ungdomar 

vänder sig till kuratorn, hur ungdomar samtalar om sexualitet och HBTQ samt vad samtalen 

handlar om. 

___________________________________________________________________________ 

 

7.1 Kuratorerna bakom berättelserna 
Kuratorerna berättar att de har olika erfarenheter inom både socialt arbete men även av yrket 

som gymnasiekurator. Deras yrkeserfarenheter som gymnasiekurator är mellan tre månader 

till 15 år bland respondenterna. De beskriver att det är via utbildningar, kurser och 

yrkeserfarenheter som de fått kunskap om sexualitet och/eller HBTQ.  

 

En kurator berättar att det diskuterades på utbildningsdagarna vilken problematik som kan 

uppstå för ungdomar på grund av deras sexualitet. Exempelvis kan uppdelningar av toaletter 

innebära problem för ungdomar som genomgår könsbyte eller är transpersoner. Homo- och 

transsexuella personer föreläste under Helenas utbildningsdagar och hon berättar att 

människor i allmänhet är “dåligt tränade” att bemöta HBTQ-personer. Vid den utbildning 

som Therese deltog i, berättar hon att de fick ökad kunskap om exempelvis HBTQ, olika 

svårigheter och fördomar som finns kring sexualitet, normer och kön samt vad olika begrepp 

betyder. Även Karin berättar om sin utbildning och att hon tyckte det var intressant att 

samtala med kollegor ute i Sverige under sina utbildningsdagar. Hon fortsätter berätta att hon 

har tagit med sig mycket tips och idéer om hur hon kan använda sig av de kunskaperna om 

sexualitet i skolan.   
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Sofia berättar att hon inte har gått någon specifik utbildning kring sexualitet eller HBTQ och 

uttrycker: 

När man är så gammal som jag är, så sitter man ju på samlad kunskap... 

Jag tänker ju framförallt att den kunskap som är viktigast är ju den som 

man får är från eleverna, måste jag ju säga. Eller det som jag har lärt 

mig om HBTQ och utav den delen, det har jag ju fått väldigt mycket av 

dem elever som jag har pratat med. De känns som en väldigt viktig 

tillgång (Sofia). 

 

Vad kuratorn förklarar är att kunskap om sexualitet inte alltid kommer från utbildning utan att 

samlad kunskap och erfarenhet av elevmöten är minst lika viktig att ha med sig. Likt detta 

beskriver Ulrika att utbildningar inom sexualitet och HBTQ kan vara bra, men att det är svårt 

att få tiden att räcka till. Hon menar att det inte spelar någon roll vilken samtalsmetodik eller 

utbildning kuratorn har. Det viktigaste för förändring hos ungdomen är relationen som finns 

mellan ungdom och kurator. Sedan beskrivs det vara viktigt att kuratorn kan lyssna, vara 

tålmodig och försöka vara fördomsfri i bemötandet av ungdomar. 

 

7.2 Ungdomar som vänder sig till kuratorn  
Ungdomar vänder sig till kuratorerna av olika anledningar och samtalen handlar ibland om 

sexualitet och HBTQ-frågor. Sällan kommer ungdomar till kuratorerna för enbart samtal om 

sexualitet och flera kuratorer beskriver att de har återkommande samtalskontakter med 

ungdomar inom sexualitet gällande sexuell läggning, identitet och självkänsla. Ungdomarna 

kommer oftast på eget initiativ till kuratorn men kuratorerna kan vid enstaka tillfällen 

uppmanas att ta kontakt med en viss ungdom från bland annat rektor, lärare, föräldrar och 

vänner för att prata med en viss ungdom. Det framkommer att en del ungdomar vänder sig till 

Ungdomsmottagningen som är mer inriktade på sexualitet och relationer än vad 

gymnasiekuratorerna är. Ulrika uttrycker det som att: “Här är det ju hela spektrat” och syftar 

på gymnasiekuratorernas samtalsområden med ungdomar. En kille beskrivs ha vänt sig till en 

skolkurator i frågor om sexualitet och HBTQ då han upplevde att det inte fanns någon annan 

vuxen att prata med.  

 

Ungdomars utveckling, självbild, självkänsla, sökande efter vilka de är och vill vara berättar 

kuratorerna är anledningar för varför ungdomar vänder sig till dem för samtal. Samtal om 

sexualitet är förekommande och flera kuratorer beskriver att det är naturligt för ungdomar att 

prata om sexualitet när de reflekterar över sig själva och sin sexuella läggning. Malin berättar 

även att samtal om sexualitet är grundläggande för ungdomars erkännande av den självvalda 
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identiteten. Kuratorn drar kopplingar mellan homo- och bisexualitet med utanförskap samt 

känsla av nedvärdering och hon menar att ungdomars samtal om sexualitet är viktigt. Hon 

påpekar att ungdomar ska kunna ge uttryck för sin identitet, vara stolta över sig själva och bli 

respekterade för det dem är. 

 

Gymnasieungdomar beskriver Helena vara “sökande i sin sexualitet” och fortsätter berätta: 

 

De vill ha kunskap om vuxenvärlden. Prata religion. Prata pengar. Prata 

sexualitet. Prata vänskap... Relationer. Dem vill ju lära sig. Dem är 

jättehungriga på det (Helena). 

 

På liknande sätt beskriver även Anna att ungdomar befinner sig i en frigörelseålder och är på 

väg in i vuxenlivet. Många ungdomar tror att det ska vara en “rak väg” när de lämnar 

gymnasiet menar hon och förtydligar att det inte finns en rak väg för någon. Ungdomars 

funderingar över identitet associerar Malin till en situation som handlade om en ungdoms 

könsbyte och berättar:  

 

[...] tänk så naturligt det blev för klasskamraterna, hon gick, eller han 

rättare sagt, gick i en fantastisk klass. Man bara bytte namnet så var det 

en killkompis sen tillslut och han hade alltid kompisar. De var alltid ett 

gäng, det är ju fantastiskt när det är så (Malin). 

 

Kuratorn fortsätter berätta om fler gymnasieungdomar som genomgått könsbyte och beskriver 

att det kan vara en tuff tid för dem. Även Sarah berättar att ungdomars gymnasietid ses som 

en identitetssökande period då ungdomar går från att vara “flicka till kvinna, pojk till man” då 

de frigör sig från sina föräldrar och “vill vara till lags bland kompisar, vara en i gänget”. 

Sarah fortsätter berätta att det är viktigt för ungdomar att ha en grupptillhörighet, ungdomar 

skapas i skolan och i dess grupper. Grupptillhörigheten beskrivs vara mycket betydelsefull 

och är en överlevnad för ungdomar, menar Helena som även påpekar att det är få individer 

som vågar gå sin egen väg. 

 

7.3 Ungdomars samtalsområden inom sexualitet 
Kuratorerna berättar att ungdomar vid flera tillfällen börjar prata om andra saker när de vill 

eller tänker att de ska prata om sexualitet. Samtalen kan exempelvis börja handla om 

självkänsla, stress, oro, skolan, relationer, vänner och familj men därefter kommer de in på 

samtalsområden som berör sexualitet och HBTQ-frågor beskriver kuratorerna. Ungdomars 
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öppenhet gentemot sexualitet och HBTQ beskrivs vara större än den tidigare varit och Internet 

beskriver Sarah är en bidragande faktor för ungdomars öppenhet eftersom de kan hitta en 

gemenskap med andra över sociala medier. Omgivningen och samhällssynen på sexualitet är 

faktorer som bidrar till ungdomars öppenhet och likaså menar vissa kuratorer att ungdomar 

idag även har större kunskap om sexualitet än tidigare generationer haft. Ungdomars öppenhet 

är relaterad till hur väl ungdomar har förberett sig inför samtal med kuratorn och om de 

samtalat med någon annan om sexualitet tidigare, berättar Karin. På liknande sätt berättar 

även Therese att ungdomar kan: “prata och berätta om allt och ingenting, utan några 

hämningar medans eh, några andra har jättesvårt och liksom få fram det dem tänker på”. 

Kuratorn fortsätter att berätta att de flesta ungdomar är väldigt öppna vid samtal kring 

sexualitet samtidigt som de kan vara obekväma och väldigt osäkra i samtalet. De ungdomar 

som har svårt att prata om sexualitet kan enligt Therese bero på att de någonstans hört, läst 

eller påverkats av åsikter som gör att de inte tror det är “okej” att prata om sexualitet. Vissa 

ungdomar förbereder sig mentalt inför möten med kuratorn och Helena förklarar: 

 

Eh det finns dem som eh, dundrar in och säger ‘Jag är gay’ eller att ‘Jag 

är lesbisk’ och då har de nog bestämt sig att ‘Jag bara måste säga det till 

någon levande människa’ och då har de laddat och då går de bara in här 

och så bara BAAH rätt ut. ‘Okej, är det nåt du vill prata om?’, ‘Neej, 

jag ville bara säga det.’ Och då går de ut igen. Det händer.. Sen kan de 

ju bara sitta här gång efter gång och snurra och vrida och vända på sig. 

Ehm, dem pratar ju oftast ‘Jag har en kompis som..’ och ofta handlar 

det om dem själva. Det är ju en projektion där de pratar om sig själva 

egentligen (Helena). 

 

Helena förmedlar i sin berättelse att ungdomar påbörjar samtal om sexualitet på olika sätt. 

Som framkom i slutet av citatet så beskriver även Karin att ungdomar till en början kan tycka 

det är pinsamt att prata om sexualitet, sex och relationer och fortsätter: “När man väl närmar 

sig och väl pratat om det, då är det rätt okej”. Vidare menar hon att ungdomars sexuella 

läggning inte har någon betydelse, utan det är upplevelsen av att samtala om sexualitet är 

generellt pinsamt för samtliga ungdomar oavsett sexuell läggning. Dock berättar Ulrika att 

ungdomar har ganska svårt för att prata om HBTQ, om de själva innefattas av dessa sexuella 

läggningar. För andra ungdomar menar hon att det inte är svårt att prata om sexualitet och 

sexuell läggning.  
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Helena berättar att ungdomar nog är rädda för att bli missförstådda eller dömda och hon 

beskriver hur ungdomar pratar om sexualitet och HBTQ: 

 

[…] det beror väldigt mycket på vilket socialt arv man har, och hur är 

miljön hemma? Vad har man för syn på lika värde? De är ju väldigt 

präglade av det. Är man i en familj där man inte pratar om känslor 

överhuvudtaget, utan man i stort sett delar bostad, där man äter 

kvällsmat under tystnad, där var och en går och gör sitt. Ja då är det inte 

lätt. Men är det liksom ett öppet, levande, varmt klimat där man pratar 

om känslor och man ser mamma och pappa kanske diskuterar ett och 

kanske till och med grälar ibland, men kanske kan kyssas och kramas 

nästa stund eller dagen efter, då har man tränat, till att tala och att våga 

se, att livet inte är en dans på rosor (Helena). 

 

Liknande detta beskriver Ulrika att det kan vara svårt att prata om sexualitet och att det kan 

bero på oerfarenhet bland ungdomar. Ulrika menar att killar upplever det svårare att samtala 

om sexualitet då de inte har samma vana att prata om problem med vänner såsom tjejer har. 

Liknande förklarar Helena att många killar har svårt att koppla känslor till tankar och “är inte 

tränade” på samma sätt som tjejer är, när det gäller att prata om relationer. Tjejer beskrivs av 

Helena vara vulgära i sina samtal och uttryck samt kan vara väldigt detaljerade och sexistiska 

när de beskriver killar eller sexuella upplevelser. I jämförelse med tjejerna har Helena inte 

mött killar som pratar med henne på liknande sätt som tjejerna gör och kuratorn berättar att 

killarna ibland upplever tjejernas beteende som äckligt. 

 

Ett sätt för ungdomar att samtala om HBTQ är via Pridefestivalen. Ulrika berättar att 

samhället är styrt av heteronormen men genom Pride blir HBTQ-ungdomar mer accepterade. 

Ungdomar beskriver arrangemanget i Stockholm som en glädje och höjdpunkt att besöka 

under sommaren, berättar Malin. En ungdom som träffat Sofia beskriver sin känsla av att vara 

homosexuell och förklarar sin osäkerhet till Pride: ”Varför ska jag gå med i ett sånt tåg för 

att, då blir ju jag, asså då gör jag ju mig till något väldigt speciellt?”. Liknande beskriver 

Helena att en kille stormade in på hennes kontor: “Han var vansinnig, för i hans värld så var 

det så naturligt, att att vi har olika läggningar, så han tyckte det ska inte behövas finnas nån 

Pridefestival och absolut inte nån flagga. Det ska inte behövas”. Med detta framförs att en del 

ungdomar inte vet om Pride är positivt eller negativt.  

 

Normer och värderingar är ett samtalsområde som förekommer vid intervjuerna. Anna 

berättar att det finns värderingar och tankar om ungdomars sexualitet på gymnasieskolorna 
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vilket bidrar till att ungdomar inte får tycka eller tänka olika. Ungdomar får inte vara 

avvikande och de som går emot normen ses som annorlunda av andra ungdomar. Ett sätt att 

uttrycka att någon skiljer sig från normen är inte via ord utan snarare blickarna, de så kallade 

“bitchblickarna”. Anna fortsätter berätta att det är viktigt att se likheter och olikheter hos 

varandra: “Är man 32 i en klass så har, är man 32 olikheter, men ändå likheter”. Karin menar 

att det är viktigt att vara rädda om varandra och att alla ska behandlas lika. Likt denna kurator 

är det fler kuratorer som förespråkar gymnasieskolornas riktlinjer och arbete mot 

diskriminering och främjande av likabehandling. 

 

Ungdomars öppenhet om deras sexualitet i skolan beskriver Anna beror på att ungdomar 

befinner sig i grupper där de är trygga. Sofia berättar att hon blir mer övertygad om hur 

socialisationen blir till i skolan. Hon syftar på ungdomars samhörighet med andra och att 

sättet de blir bemötta på är otroligt viktigt för dem. Kuratorn menar att ungdomar blir till i 

skolans grupper och att det är en ytterst stark påverkan som eleverna befinner sig i. 

 

Ungdomar påverkas av vännernas åsikter och under ett hälsosamtal i grupp framkommer att 

killar uttrycker: 

‘Det är äckligt att två killar håller varandra i handen, men egentligen är 

det konstigt’, [...] ‘För jag tycker inte det är konstigt när två tjejer går 

och håller varandra i handen eller man ser att dem är ett par’ (Malin). 

 

Vidare berättar kuratorn att omgivningens syn på sexualitet kan göra det svårt för HBTQ-

ungdomar att vara öppna om sin sexualitet. Sedan beskrivs att det finns grupper i skolan med 

mer eller mindre lättsam och skämtsam inställning till sexualitet och HBTQ. En bra status i 

klassen beskrivs även av Helena göra det lättare för en ungdom att berätta om sin sexualitet 

och HBTQ-ungdomar beskrivs av en annan kurator bemötas bra i skolan. Flera kuratorer 

beskriver även att ungdomars öppenhet påverkas av vilket gymnasieprogram de går. Malin 

berättar om en händelse där en tjej vågade bryta mot den norm som fanns på 

Naturkunskapsprogrammet: 

 

Vi hade en tjej [...] med sådana här speciella örhängen, så stora så det 

blir stora hål och hade rakat sig och klär sig lite speciellt sådär. Jag 

trodde först det var en ny elev [...] och var en tjej som gick på Natur och 

då blev man ju glad att man vågar, för där håller man det väldigt strikt 

på sina normer (Malin). 
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Vidare berättar Malin att det är svårare för ungdomar som läser teoretiska program då de har 

svårare att framhäva sin identitet. Hon berättar att det även är lättare för elever som läser 

estetiska program att våga visa sin personlighet och byta klädstil, för det är ingen som 

reagerar i de klasserna. Ulrika berättar att i en gymnasieklass finns fyra öppet homosexuella 

tjejer och att det i den klassen var helt odramatiskt då alla visste om det. Liknande berättar 

Sarah om en kille som ville vara öppen om sin homosexualitet för sin omgivning. Han ville 

därför hos kuratorn se skolans likabehandlingsplan och specifikt veta vad det stod om 

sexualitet. Killen berättade att han läste Tunga fordonsprogrammet och Sarah beskriver mötet 

med ungdomen och programmets betydelse: 

 

[…] ‘Ahaa tunga fordon..’ tunga fordon är kanske inte lika lätt, så 

pratade vi om det.. Min upplevelse är att det är svårare för, att komma ut 

som bög om man är i väldigt traditionellt mansdominerande världar, än 

om man till exempel går ett program med estetiska media till exempel, 

om vi nu generaliserar, mer konstnärliga typer (Sarah). 

 

Samtidigt beskriver Ulrika att det är lättare för en kille att “komma ut” med sin sexualitet om 

han går i en klass med många tjejer, som exempelvis Barn- och fritidsprogrammet eller Vård- 

och omsorgsprogrammet berättar hon. Dock påpekar Therese att det framförallt är klassens 

norm som påverkar ungdomars öppenhet såväl syn på sexualitet. 

 

Det framkommer även att kultur är ett samtalsområde som ungdomar har vid samtal om 

sexualitet med kuratorn. Homosexualitet kan i vissa kulturer ses på ett helt annat sätt än i 

Sverige berättar Ulrika och HBTQ kan inom vissa kulturer vara förbjudet. Likande beskriver 

Therese att ungdomar pratar om kärlek som inte är accepterad i deras kultur. De ungdomar 

som lever med dubbla kulturer beskrivs ha svårigheter att uttrycka sexualitet om det inte följer 

de normer som förväntas av kulturen, Malin berättar:  

 

Vi ska ju inte tala om dem här frågorna om sexualitet, det är ju tabu 

belagt. Det är ju inte nådigt och komma hem och berätta ‘Jag är 

homosexuell’. Det gör man inte i dem här kulturerna (Malin). 

 

Hon fortsätter berätta om en tjej som är född i Sverige men som lever med dubbla kulturer 

hemma. Tjejen hade ett förhållande med en kille och detta var inte accepterat i hennes familj 

och hon blev kallad hora av sin egen mamma.  
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Malin berättar vidare att: 

 

Det här kulturella sitter så djupt. Tankar, föräldrar kan vara kloka, 

öppna, dem kan ta emot sina barn när dem visar att de är bisexuella, 

homosexuella eller vad dem är. Men släkten, det är inte bara familjen, 

här är det hela släkten då. Det tror jag är jättesvårt att få de här 

människor att förstå att vi lever i Sverige på 2014-talet, det är ingen som 

reagerar över din son, han är fullt normal, han är inte sinnessjuk [...] 

Men de har sådana konstiga vanföreställningar rent ut sagt.. Vi vet att.. 

Man mördar sina barn för att de är homosexuella (Malin). 

 

Liknande beskriver även Ulrika att det är fruktansvärt jobbigt för ungdomar att veta att de 

aldrig kommer kunna berätta för familjen om sin sexualitet, då det kan resultera i att 

ungdomen blir utesluten från hela släkten. Kuratorn menar att ungdomar är rädda för att inte 

bli accepterade av föräldrarna men framförallt är de rädda för att inte bli älskade på grund av 

sin sexuella läggning. Malin uttrycker att: “Ibland tyvärr, får man säga, råda att du ska nog 

inte berätta det för mamma och pappa idag, så länge du bor hemma. Oavsett vart man 

kommer ifrån eller så.” På liknande sätt berättar Sarah att muslimska ungdomar möter 

svårigheter med normen att vara oskuld tills de gifter sig. Dock tydliggör kuratorn att det inte 

enbart berör muslimer utan även andra religionsuppfattningar och kulturella aspekter. 

 

Media är också ett samtalsområde ungdomar har med kuratorn och det framgår att kändisar 

och TV överlag har bidragit till att det är mer accepterat för ungdomar att prata öppet om 

sexualitet. Samhället har “öppnat porten” beskriver Anna och liknande menar även Therese 

att idrotts- och musikprofiler har bidragit till att sexualitet är mindre tabubelagt och känsligt 

för ungdomar. Även politiker, skådespelare, artister som gått ut offentligt som HBTQ-

personer bidrar till att ungdomar är uppvuxna med att HBTQ är okonstigt, berättar Malin. 

 

Ungdomar använder sig av Internet för att söka information om sexualitet och HBTQ berättar 

några kuratorer. Sarah menar att det främst är killar som ser på Internetporr och hon anser att 

porr resulterar i att ungdomar får en uppfattning kring hur sex ska gå till. Liknande berättar 

även Helena om en kille som kollat på porrfilm och bekymrade sig över att han inte kunde ha 

stånd i flera timmar såsom i filmen. “Han litade inte på sin partner, för han litade på det han 

hade sett på datorn”, berättar Helena.  
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Även Karin berättar om ungdomars användning och påverkan av Internet: 

 

Det skapar enormt mycket ångest och oro hos ungdomarna, man tror att 

alla andra har det mycket bättre, alla andra är så lyckade och det 

påverkar oss skitmycket. Det gör det! Eh och även just kring 

sexualiteten och det finns ju norm om hur man ska ha det, man ska vara 

lyckad, man ska vara snygg, man ska ha sina relationer och allt ska va 

jättebra, och det är ju väldigt få som lyckas leva upp till den här normen. 

Men man tror att alla andra gör det och ja asså, det har ju hela tiden 

funnits det här. Men det är ju enormt påtagligt nu när vi får se allt i ord 

och bild hela tiden och matas av det, och väljer man att inte eh finnas 

med på samma sätt, på Facebook, Twitter, Instagram- allt liksom, 

bloggar hit och dit. Ja men då blir man ju liksom en väldig udda nörd 

som inte alls deltar.. Man blir utanför (Karin). 

 

Likvärdigt med Karins beskrivning av att ungdomar hamnar utanför, så berättar även Sarah att 

ungdomar använder sig av Internet för att söka trygghet och för att slippa vara ensamma i sin 

sexuella orientering. Ungdomar hittar även kärlek över Internet berättar Therese och hon 

relaterar till att HBTQ-ungdomar som bor i småstäder har svårare att finna kärleken eftersom 

utbudet inte är densamma som i större städer såsom Göteborg, Stockholm och Malmö. 

Kuratorn anser att det är en anledning till varför ungdomar söker sig till större städer efter 

gymnasiet.  
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8 Analys 
__________________________________________________________________________________ 

Avsnittet redogör en analys av resultatet utifrån ett normkritiskt perspektiv om 

heteronormativitet och tidigare forskning för att därefter lyfta våra egna tolkningar av 

resultatet. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Kuratorerna bakom berättelserna 

Samtliga kuratorer har på olika sätt införskaffat kunskap om sexualitet och HBTQ. 

Kuratorernas förvärvade kunskap bidrar till nya funderingar, reflektioner, idéer och tips om 

hur kunskapen kan användas i yrkesrollen. Utbildningar och kurser om sexualitet och HBTQ 

framhävs vara bra för kuratorernas kunskapsutveckling. Kuratorernas kompetens inom 

HBTQ-området beskriver Farmer et al. (2013) är viktigt för samhället och i skolmiljön då det 

finns en ökad risk samt utsatthet för ungdomar att bli mobbade. Goodrich et al. (2013) samt 

Goodrich och Luke (2009) menar dock att skolkuratorers stöd inte är så bra som det borde 

vara. I resultatet framkommer att människor i allmänhet är dåligt tränade att bemöta HBTQ-

personer vilket går sammankoppla med Hubbard et al. (2013) som en okunskap bland 

heterosexuella personer då de är rädda för att oavsiktligt kränka HBTQ-personer. Vi tolkar 

dock att kuratorerna i studien har kunskap och erfarenhet att kunna bemöta ungdomar på ett 

professionellt sätt. 

 

Det framgår av några kuratorer att det fysiska mötet med ungdomar är en viktig erfarenhet 

och källa till kunskap om sexualitet och HBTQ och ungdomar beskrivs som mer betydelsefull 

kunskapskälla än utbildningar. Genom att vara öppensinnad vid samtal med ungdomar menar 

Ambjörnsson (2004) att heterosexualitet inte tas för given och bidrar till att kuratorn inte 

osynliggör alternativa sexualiteter. Detta tolkar vi till att kunskap om sexualitet och HBTQ 

har många infallsvinklar och har olika betydelse för kuratorerna. Ett öppet förhållningssätt är 

viktigt vid bemötandet av ungdomar men det går inte bortse från de normer och värderingar 

som finns bland oss. Normer menar Repstad (2005) kan uttryckas och synliggöras på olika 

sätt och kan variera beroende på miljöfaktorer. Detta sammankopplar vi med att kuratorer 

besitter normer om vad som är rätt och fel, normalt samt avvikande och detta kan variera 

mellan de olika gymnasieskolorna.  
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Ungdomar som vänder sig till kuratorn 

Ungdomar samtalar om sexualitet av olika skäl och de har bland annat funderingar som berör 

deras identitet. Det framkommer att ungdomar tar eget initiativ till samtal med kuratorerna 

men det framgår även att ungdomar besöker Ungdomsmottagningen vid funderingar kring 

sexualitet. Att besöka gymnasiekuratorn beskrivs dock innefatta ett större perspektiv av 

ungdomens liv. Vi tolkar att både gymnasiekuratorn och Ungdomsmottagningen är två platser 

som ungdomar känner till och känner sig trygga med att prata öppet om sexualitet. Genom 

samtal med gymnasiekuratorn kan ungdomen prata om flera olika funderingar som 

uppkommer vid gymnasietiden. Bäckman (2003) beskriver ungdomar som osäkra och kan 

behöva samtala med en vuxen vid bland annat identitetsfunderingar. Funderingar som 

ungdomar har framgår i resultatet som anledningar till varför de vänder sig till 

gymnasiekuratorn. Det framgår att ungdomars väg mot vuxenlivet inte är enkel och Löfberg 

(2008) framför att ungdomars liv innebär att pröva sig fram, som även flera kuratorer 

beskriver. Ungdomar reflekterar över sin självbild som resulterar i att de växer som 

människor menar Bäckman (2003). Detta tolkar vi till ungdomars samtal om sexualitet med 

gymnasiekuratorn är ett sätt för ungdomar att reflektera över sig själva och bidrar till att de 

växer som individer.  

 

Utanförskap förknippas med homo- och bisexuella i resultatet och vi tolkar att utanförskap 

kan vara en anledning till varför ungdomar kommer till kuratorn. Ambjörnsson (2004) 

påpekar att homosexuella kan känna att de inte passar in i samhället. Utanförskapet tolkar vi 

hör ihop med vilka normer som finns och hur stark heteronormen är i samhället och dessa 

påverkar sedan ungdomar på olika sätt. Transpersoner menar Robinson (2012) har ett 

fördubblat utanförskap eftersom de avviker från könskonstruktioner om vad som är man samt 

kvinna och hamnar därmed utanför samhället och HBTQ-samhället. Ett fördubblat 

utanförskap framgår dock inte i vårt resultat vid transexualitet och könsbyten. Könsbyten 

framställs däremot som en tuff period för ungdomar och detta tolkar vi beror på de 

förändringar ett könsbyte kan skapa hos ungdomen. Beroende på ungdomens omgivning kan 

sedan könsbytet upplevas mer eller mindre jobbigt. Resultatet framför att det i skolan finns ett 

allmänt godkännande till HBTQ och ungdomar behöver inte känna utanförskap på grund av 

sin sexuella läggning. Acceptansen till HBTQ går emot vad Bäckman (2003) skriver är 

normalt och accepterat i skolmiljön samt att homosexualitet är avvikande. I denna studie 
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synliggörs utanförskap och acceptans för HBTQ utifrån kuratorers perspektiv och kan 

upplevas annorlunda från andra perspektiv. 

 

Ungdomars samtalsområden kring sexualitet och HBTQ 

I resultatet framgår att ungdomar har en öppenhet för att samtala om sexualitet och det 

uttrycks ibland på ett lättsamt såväl skämtsamt sätt. Bäckman (2003) beskriver att ungdomars 

öppenhet beror på att ungdomar har större kunskap och ett nytt förhållningssätt till sexualitet 

än tidigare generationer. Detta nämner även Hammack och Cohler (2011) med att unga 

vuxnas erfarenheter och perspektiv av sexualitet ser annorlunda ut i jämförelse med tidigare 

generationer (ibid.). Sexualitet betraktas enligt Butler (2005) som historiskt och socialt 

konstruerat i samhället och detta skildras i resultatet med att ungdomars perspektiv av 

sexualitet inte är detsamma som det tidigare varit (ibid.). Ungdomar framställs idag ha större 

kunskap, acceptans och öppenhet till sexualitet. Ungdomars omgivning såsom vänner och 

familj beskrivs påverka deras öppenhet att samtala om sexualitet och Bäckman (2003) menar 

att ungdomars aspekt av sexualitet påverkas av uppväxtförhållande och familjesyn. Det 

framgår av Rose, Friedman, Annang, Spencer & Lindley (2014) att beroende på ungdomars 

ålder är föräldrar samt vänner mer eller mindre inflytelsefulla i frågor om ungdomars sexuella 

hälsa. I studiens resultat synliggörs att ungdomar påverkas av både familj och vänner. Det kan 

beröra familjens öppenhet och kultur såväl de normer och värderingar samt grupptillhörighet 

inom skolan och i vänskapsrelationer.  

 

Ungdomar uttrycker sig på olika sätt vid samtal om sexualitet med kuratorerna. Deras uttryck 

sammankopplar vi med normer som finns i deras omgivning. Ungdomar är ibland osäkra och 

obekväma med att prata om sexualitet vilket vi tolkar med att ungdomar därför kan ha svårt 

att börja samtala om sexualitet och HBTQ med kuratorn. Att samtala om sexualitet kan 

upplevas som pinsamt för alla ungdomar. Vad som gör att det upplevs olika är individens 

självkänsla och självidentitet. I resultatet framställs att tjejer och killar uttrycker sig på olika 

sätt i samtal om sexualitet med kuratorn. Detta tolkar vi kan bero på att tjejer och killar 

befinner sig på olika nivåer av acceptans och språk när det gäller att prata om sexualitet. Dock 

belyser detta en begränsad del av empirin och vi tolkar att detta inte behöver representera alla 

ungdomar. Det kan variera mellan skolmiljöerna, kontakten kuratorn har med ungdomar såväl 

vilka normer och värderingar som finns inom dessa. 
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Ungdomar söker sig från småstäder till storstäder eftersom öppenheten är mer accepterad där. 

Detta kan bero på att heteronomen i större städer är mer kritiserad. Städernas acceptans för 

HBTQ synliggörs via handlingar och inställningar som gör att heterosexualitet fastställs som 

grund i andra städer. Där heteronormativitet är normerande stämplas individer som inte faller 

in i normen som avvikande och uppfattas som fel. Det framkommer att städer såsom 

Stockholm, Göteborg och Malmö har en större acceptans till sexualitet. Ungdomar söker sig 

dit från småstäderna för att kunna vara öppna med sin sexualitet. Att lämna sin stad för att 

flytta till ett ställe där ens sexualitet förknippas med acceptans beskrivs enligt Göransson 

(2012) som “fristad”.   

 

Pride i Stockholm påverkar ungdomars syn av sexualitet och bidrar till en större öppenhet att 

samtala om sexualitet. Göransson (2012) beskriver att festivalen anordnas varje år och det 

framgår i resultatet att det är en höjdpunkt för ett flertal gymnasieungdomar. Det framgår att 

det finns ungdomar som anser att Pride inte ska behövas och att olika sexualiteter inte ska 

behöva synliggöras i dagens samhälle. Ungdomars synsätt av Pride synliggörs via ett annat 

perspektiv av Göransson (2012). Hon framställer festivalen som en djup politisk 

manifestation som vill synliggöra HBTQ-personers rättigheter i samhället. Detta 

sammankopplar vi till de ungdomar som anser att Pride inte behöver existera och att de har en 

stor acceptans gentemot HBTQ-personers rättigheter i samhället. Göransson (2012) beskriver 

att Pride arrangeras i allt fler städer (ibid.) och detta synliggör att heteronormativiteten inte tas 

för given. Normer om vad som är rätt och fel, avvikande och normalt ifrågasätts och sprids ut 

i samhället.  

 

Det framkommer att normer och värderingar är ett samtalsområde som kuratorer har 

tillsammans med ungdomar i gymnasiet. Ungdomar som inte följer normer och värderingar i 

gymnasiet hamnar utanför och betraktas som annorlunda av andra ungdomar. Socialisationen 

skapas i skolan, ungdomar delar in sig i grupper och samhörighet med andra beskrivs vara 

viktigt. Det kuratorerna nämner i sina berättelser tolkar vi kan härledas till utanförskap. Detta 

för att kuratorerna poängterar betydelsen av grupptillhörighet och att ungdomar starkt 

påverkas av de normer som finns i skolan. Att ungdomar delar in sig i grupper kan bero på att 

de har olika normer och värderingar som kan bidra till att vissa ungdomar hamnar utanför. 

Mobbning och diskriminering mot HBTQ-ungdomar förklarar Goodrich et al. (2013) samt 

Goodrich och Luke (2009) som förekommande i skolan och Ambjörnsson (2004) beskriver att 

homosexuellas utanförskap kan synliggörs genom blickar. I resultatet framkommer att 
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ungdomar som är avvikande i skolan får ”bitchblickar” mot sig. Utifrån resultatet framgår 

ingen mobbning eller diskriminering i skolorna mot HBTQ-ungdomar vilket vi dels 

sammankopplar med skolornas förebyggande riktlinjer och likabehandlingsarbete. Det 

framhävs även att det är viktigt att se varandras likheter och olikheter i skolan. De olikheter 

och “bitchblickar” som beskrivs finnas mot de elever som befinner sig utanför skolans normer 

och värderingar tolkar vi kan bidra till mobbning och utanförskap. Detta eftersom ungdomar 

beskrivs vara påverkade av omgivningen och känner att det är viktigt att bli bemötta på rätt 

sätt för att inte hamna utanför eller känna utanförskap. Goodrich et al. (2013) förklarar att 

mobbing och diskriminering i skolan skapar osäkerhet bland HBTQ- ungdomar vilket bidrar 

till negativa påverkningar såsom högre risk för ökad skolfrånvaro, sänkta betyg, nedsatt 

självkänsla samt självmordsbenägenhet. De negativa konsekvenser som Goodrich et al. 

(2013) nämner framkommer inte av kuratorer att ungdomar har. Vi upplever dock att 

resultatet påvisar att gymnasieungdomar kan utveckla en osäkerhet då det beskrivs finnas 

olikheter bland elever angående hur de följer normer som finns i skolmiljön. Detta kan bidra 

till att elever känner sig avvikande och därefter betraktas som utanför vilket kan relateras till 

exempelvis ökad skolfrånvaro.  

 

Killar i gymnasiet upplever att det är konstigt när andra killar håller varandra i handen, men 

de tycker inte det är konstigt när tjejer gör likadant. Detta tror vi beror på de normer som finns 

i samhället. Det tyder på att det finns en större acceptans för homosexuella tjejer än killar. 

Avvikande sexualiteter ses som udda i samhället och kan förknippas med att HBTQ-

ungdomar har svårigheter att vara öppna om sin sexualitet. De vill inte bli missbedömda och 

kan relateras till att de inte öppet vill samtala om sin sexualitet.  

 

För att en ungdom ska våga vara öppen om sin sexualitet i gymnasieklassen framgår att 

ungdomens status är betydelsefull. Dock framgår betydelsen av gymnasieprogram som den 

tydligare faktorn av ungdomens öppenhet. Vi tolkar att ungdomar som läser etiskaprogram 

har en tendens att acceptera HBTQ lättare än övriga program på gymnasiet. Vi tolkar att 

heteronormativiteten finns i gymnasieskolorna men att fler ungdomar vågar bryta normen. 

Heteronormen är därmed mer eller mindre är synlig beroende på program exempelvis var det 

synligt att heteronormen var stark inom mansdominerade gymnasieprogram. I helhet tolkar vi 

att gymnasieprogram har en viss betydelse för ungdomars syn och öppenhet kring sexualitet 

men att framförallt klassens normer av acceptans har störst betydelse.  
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Det framgår i resultatet att de ungdomar som befinner sig i dubbla kulturer har svårare att bli 

accepterade som HBTQ. Kultur framställs som en bidragande faktor till ungdomars öppenhet 

om sin sexualitet och det framgår att ungdomar kan bli rekommenderade att inte vara öppna 

inför familj gällande sexualitet och sexuell läggning. Ungdomar i dubbla kulturer lever med 

fler utsattheter. Detta genom att samhället utgår från heteronormen där HBTQ kan ses som 

avvikande och kulturerna har vardera syn på sexualitet. Robinsson (2012) menar att HBTQ-

personer kan uppleva rädsla och skam på grund av samhällets normer vilket vi i resultatet kan 

se att ungdomar uttryckt till kuratorerna. Kulturerna har i detta fall olika normer av vad som 

är normalt och avvikande gällande sexualitet och vad ungdomar ska och inte ska göra eller 

bete sig. Det finns en stark heteronorm inom de kulturer som ungdomarna beskrivs finnas i, 

där avvikande sexualitet ses som onormalt och fel. Det framställs i resultatet att ungdomars 

öppenhet till familjen inte enbart påverkar familjen utan hela släkten. Vi tolkar dock att detta 

kan synliggöras i ungdomars familjer oavsett kulturella aspekter. De normer som finns i 

samhället är dels styrda av heteronormen och detta sammankopplar vi till Butlers (2005) 

heterosexuella matris. Vad som är normalt i samhället tolkar vi är att betrakta individer utifrån 

en genusordning vilket Butler (2005) delar in i vad som är manligt/kvinnligt eller 

maskulint/feminint. Denna uppfattning av genus betraktar vi gälla inom sexualitet och de 

personer som är queer kan därför mötas av motsättningar i samhällets normer. 

 

Det framkommer även att ungdomar samtalar om media med kuratorerna. Sexualitet är 

mindre tabubelagt idag eftersom kända profiler i samhället gått ut i media med att de är 

HBTQ. Normer för vad som är normalt har förändrats i samhället och det stämmer överens 

med vad Hammack och Cohler (2011) beskriver att unga HBTQ-personers perspektiv och 

erfarenheter av livet skiljer sig från tidigare generationers upplevelser. HBTQ handlar idag 

om att förhålla sig till fler livserfarenheter och innebörder kring lust och identitet (ibid.). Detta 

synliggörs i resultatet på hur ungdomar pratar om såväl förhåller sig till sexualitet och HBTQ. 

Ungdomar är idag öppna om att samtala om det dem sett och hört via media med kuratorn. 

Internet beskrivs vara en bidragande faktor till att ungdomar upplever sexualitet som mindre 

obehagligt att prata om. Det framförs i resultatet att Internet har både positiva och negativa 

effekter för ungdomar. Exempelvis jämför och påverkas ungdomar av porrfilmer från Internet. 

Detta bidrar till osäkerhet, ångest samt oro över deras sexualitet. Vi tolkar att porrfilmer kan 

betraktas som normer för hur sex borde vara och ska gå till, vilket ungdomar reflekterar över 

och påverkas av. Media menar Löfberg (2008) bidrar till att individer reflekterar och formar 

idéer och livsstilar. Det framgår att de ungdomar som inte använder sig av sociala medier 
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betraktas som onormala och avvikande. Normalitet beskriver Ambjörnsson (2004) innefattar 

det som upplevs som det vanligaste och förväntade i omgivningen. Vi tolkar att det är 

förväntat att ungdomar ska använda sig av sociala medier eftersom det är en norm om vad 

som är normalt för ungdomar i samhället. De som inte följer vad andra ungdomar gör 

betraktas som avvikande.   
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9 Diskussion  
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer vi framföra en metoddiskussion som belyser perspektiv gällande de val 

vi har gjort i studiens undersökningsprocess. Det följs av en resultatdiskussion som synliggör 

de reflektioner studiens resultat framställt och avsnittet avslutas med förslag på fortsatt 

forskning. 

___________________________________________________________________________ 

 

9.1 Metoddiskussion 
Det har varit intressant att arbeta med narrativ metod då den gav oss möjligheten att få inblick 

i hur ungdomar samtalar om sexualitet med gymnasiekuratorn. Metoden har varit användbar i 

studien eftersom kuratorerna har fått tillfälle att berätta fritt om sina erfarenheter och 

synvinklar om ungdomars samtal om sexualitet. Intervjuerna kändes avslappnande och öppna. 

Den valda metoden innebar således ett stort datamaterial att sortera i. Detta resulterade i att 

vissa händelser och situationer som kuratorerna berättade har fallit bort eftersom de inte 

överensstämde med studiens syfte.  

 

I studien har vi sammanlagt fått ett bortfall av de respondenter som valts ut. Därav 

genomfördes sammanlagt åtta intervjuer och trots bortfallet gav det insamlade materialet oss 

tillräckligt med empiri för att besvara studiens syfte. Intervjupersonerna gav oss både liknande 

men också olika synvinklar om ungdomars samtal om sexualitet. Vi är medvetna om att 

intervjuer med kuratorerna bidrog till att endast deras erfarenheter av hur ungdomar samtalar 

om sexualitet framställs. Om vi istället för gymnasiekuratorer haft ungdomar som 

respondenter så skulle det möjligtvis kunnat ge oss andra svar. Intervjuer med 

gymnasieungdomar skulle dock eventuellt kunna bidra till en lägre svarsfrekvens på grund av 

etiska aspekter. Genom att därefter använda hermeneutik medvetengör vi att studien tolkas 

genom kuratorernas berättelser. Det som är betydelsefullt att tänka på är att kuratorns 

berättelse är en tolkning denne har om ungdomars samtal. Det resulterar i att intervjun tolkar 

kuratorns tolkning av ungdomar. Vi har varit medvetna om tolkningsens betydelse och har 

ständigt diskuterat oss fram till resultatet över hur vi tolkar kuratorernas berättelser. 

 

Till de som skulle intervjuas skickades vår intervjuguide till de intervjupersoner som 

förfrågade om den. Detta kan ha påverkat intervjun både positivt och negativt. Inför intervjun 

har personen tillgång att fördjupa sig och fundera på de frågor som kommer ställas under 
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intervjun samtidigt som intervjupersonen på förhand kan bestämma vad dem vill berätta och 

inte, såväl komma på exempel i förväg vilket vi anser är positivt. Om intervjuguiden inte hade 

lämnats ut på förhand kan det vara möjligt att intervjupersonerna hade förmedlat annan 

information kring ungdomarnas samtal. Med den narrativa intervjun ansåg vi att frågorna vi 

hade var bra då vi började med att intervjupersonen fick berätta allmänt om samtal ungdomar 

haft med henne. Detta relaterade till att vi kunde ställa följdfrågor och få en djupare berättelse 

om ungdomars samtal om sexualitet. Det som vi ser som negativt med den narrativa intervjun 

var att en fråga hade en bred tolkningsmöjlighet vilket bidrog till att flera kuratorer vände 

frågorna till sig själva som profession och inte till hur ungdomar skulle besvarat frågan. Därav 

blev många av kuratorernas svar liknande “jag tror… men ungdomar kan ju tro annat”. I 

efterhand kan vi därför se att ställa frågor tydligare och regelbundet framföra studies syfte 

skulle kunna resultera i ett tydligare ungdomsperspektiv i kuratorns berättelse.  

 

En nackdel med inspelning är att ljudet inte alltid hördes så bra och detta berodde på hur nära 

eller långt ifrån mikrofonen var under intervjun. Detta märkte vi av bland de första 

intervjuerna och tänkte mer på detta vid följande intervjutillfällen. Av den anledning kan vi i 

efterhand rekommendera att sitta närmre mikrofonen, tänka på att tala tydligt och undvika att 

säga ord såsom “mm” eller “aah” under tiden som respondenten talar, vilket för oss gjorde det 

svårt att höra vad respondenten sade vid uppspelning av inspelningen.  

 

Vad som framkommer i resultatet speglas av det perspektiv och förhållningssätt kuratorn har 

just vid intervjutillfället. Resultatet påverkas av vilka ungdomar som samtalat med kuratorn 

och vad samtalet innefattade. Detta framgår därefter i resultatet vad kuratorn väljer att 

framföra som intressant till vår studie. De berättelser som framkom vid intervjuerna anser vi 

har varit intressanta och värdefulla för denna studie. 

 

9.2 Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att få en fördjupad förståelse för gymnasieungdomars samtal om sexualitet 

och HBTQ-frågor utifrån ett normkritiskt perspektiv. För att få denna förståelse har vi utgått 

från åtta kuratorers berättelser om ungdomars samtal om sexualitet. De frågeställningarna 

studien har för att besvara syftet är: Varför söker sig ungdomar till kuratorn för att prata om 

sexualitet och HBTQ-frågor? Hur samtalar ungdomar om sexualitet och HBTQ samt vad kan 

samtalet innehålla? 
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Studiens viktigaste slutsats handlar om vad ungdomars samtal om sexualitet innefattar. Denna 

slutsats har gett väldigt många svar och i figuren nedan illustreras ungdomars samtalsområden 

inom sexualitet och hur de relateras till varandra. (Se Figur 1). 

Figur 1. Ungdomars samtal om sexualitet 

 

Figuren visar att ungdomars samtal om sexualitet innefattas av flera samtalsämnen kring 

normer samt värderingar, social kontext och media. De olika samtalsämnena relateras på olika 

sätt till varje område och till varandra, vi ska därför kortfattat berätta om deras sammanhang. 

För att göra bilden lättläst har vi markerat samtalsämnena i olika färgnyanser samt dragit 

linjer mellan dem. 

 

Ungdomars samtalsområden inom normer och värderingar innefattar samtal och funderingar 

om Pridefestivalen, småstäder eller storstäder såväl faktorer inom gymnasieprogrammet, 

gymnasieklassen, grupptillhörighet samt status och avvikelse. Omkring dessa samtalsområden 

pratar ungdomar om vad de vill och tycker är normalt och onormalt, rätt och fel i samhället 

såväl i skolan. Den sociala kontexten omfattar vilka relationer som finns i ungdomars liv och 

där ingår familj, släkt, mångkultur, vänner såväl pojk- och flickvän. Inom dessa samtal pratar 

ungdomar om uppväxtförhållanden, kulturella aspekter och öppenhet. Media omfattar 
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ungdomars samtal om Internet, sociala medier, porr, TV och kända profiler i samhället. 

Framförallt går det i studien synliggöra att media har en stor påverkan på ungdomar då de 

jämför sig med vad de ser, läser och hör i medier.  

 

Alla samtalsområdena går in i varandra då de har olika betydelser för ungdomars vardag. 

Grupptillhörighet i skolan hör samman med avvikelse och status som i sin tur påverkas av den 

sociala kontexten i form av vänner och familj. Mångkultur problematiseras med hjälp av 

familj, vänner, skolan och media vilket gör att ungdomar kan hamna i utsatta positioner. Vi 

tolkar att media framställer vilka normer och värderingar som finns i samhället om vad som är 

normalt och inte. Rubrikerna självkänsla, självidentitet och omgivning i figuren illustrerar vad 

som ligger till grund för samtliga samtal kring sexualitet som ungdomar har med kuratorn. 

Anledningen till varför detta är vår viktigaste slutsats är för att dessa tre faktorer genomsyrar 

hela vår empiri. Självkänsla, självidentitet och omgivning är anledningar till varför ungdomar 

vänder sig till kuratorn, hur de pratar om sexualitet och vad de väljer att prata om. Det berör 

den öppenhet och trygghet som finns hos ungdomen såväl vilken påverkan ungdomens 

omgivning har. Denna slutsats kan relateras till Bäckmans (2003) avhandling som framställer 

att ungdomar reflekterar samt funderar över bland annat sin självbild och kan då vilja samtala 

med en vuxen. Vi tolkar detta med att de samtalsområden som framkom i vår studie är 

funderingar som ungdomen vill reflektera över med en vuxen, såsom sin självbild inom 

sexualitet och i vårt fall med gymnasiekuratorn. Vi är dock medvetna om att de 

samtalsområden vi framställt i studien enbart är det som kuratorerna har valt att förmedla till 

oss. Detta innebär att det exakt inte går att säkerhetsställa vad ungdomar har för tankar och 

funderingar vid sexualitet, om de själva inte valt att samtala om det med gymnasiekuratorn.  

 

En annan viktig slutsats är att tjejer och killar i gymnasiet uttrycker sig på olika sätt vid samtal 

om sexualitet och HBTQ med kuratorn. Det framgår att ungdomar generellt sett har en 

öppenhet att samtala om sexualitet som skiljer sig från tidigare generationers förhållningssätt. 

Detta eftersom ungdomar framställs ha större kunskap, acceptans och öppenhet till sexualitet. 

Utifrån Hammack och Cohlers (2011) kan det tolkas utifrån att tidigare generationer har 

uppfattat homo- och bisexualitet som en sjukdom. Vår tolkning är att ungdomarna i studien 

inte betraktar alternativa sexualiteter som sjukdom och därför uttrycker sig ungdomar mer 

öppet idag än i tidigare generationer. Ungdomars samtal om sexualitet kan ibland vara både 

lättsamma och skämtsamma. Samtidigt kan sexualitet för vissa vara ett pinsamt 

samtalsområde där ungdomar kan känna sig obekväma och osäkra, framförallt i början av 
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samtalet. Det synliggörs även att omgivningens attityd gentemot sexualitet bidrar till hur 

ungdomar samtalar om sexualitet. Studien visar att positiva och negativa attityder bidrar till 

att ungdomar har lättare eller svårare att prata om sexualitet. Slutsatsen att omgivningens 

attityder påverkar ungdomar får stöd i Bäckmans (2014) avhandling, som menar att 

uppväxtförhållande påverkar synen av alternativa sexualiteter. Rose et al. (2014) för ett 

liknande resonemang och framhåller att ungdomar vid 15-16 års ålder främst påverkas av 

jämnåriga. Även i vår studie kan vi se att grupptryck och status förekommer och påverkar 

gymnasieungdomar. 

 

Ytterliggare en slutsats är att ungdomar samtalar med gymnasiekuratorn av olika anledningar 

och vid de flesta samtalstillfällen är det ungdomen själv som tar initiativ till samtal. 

Ungdomar samtalar med gymnasiekuratorn då de befinner sig i en utvecklingsfas mot 

vuxenlivet. När det gäller sexualitet så reflekterar, funderar och testar ungdomar sig fram 

sexuellt. Detta gäller i ungdomars sökande av identitet, självbild, självkänsla, men även vem 

de är eller önskar vara, vilka är anledningar till varför de samtalar med kuratorn. Slutsatsen 

överensstämmer med Bäckmans (2003) avhandling som menar att ungdomar vänder sig till 

vuxna för att prata om sexualitet vid osäkerhet. Även vårt resultat stödjer Löfbergs (2008) 

studie av att ungdomar behöver prova sig fram i livet för att hitta rätt. Vårt resultat motsäger 

att HBTQ-ungdomar känner utanförskap i skolan enligt Ambjörnssons (2004) studie. Det går 

inte i denna studie synliggöra att HBTQ-ungdomar känner utanförskap. Utifrån kuratorers 

berättelser om normer och värderingar, utanförskap och grupptillhörighet tolkar vi dock att 

det är möjligt att utanförskap och i värsta fall mobbing bland HBTQ-ungdomar kan 

förekomma. 

 

Sammanfattningsvis visar vårt resultat att normer och värderingar från samhället, skolan, 

familjen och vännerna påverkar ungdomars uttryck och samtalsområden kring sexualitet. 

Generellt finns det en öppenhet bland ungdomar att samtala om sexualitet och HBTQ, även 

om det ibland förekommer en osäkerhet för vissa ungdomar. I studien kan vi se att ungdomars 

omgivning, självidentitet och självbild omfattas av hela empirin och är anledningar till varför 

ungdomar samtalar om sexualitet med gymnasiekuratorn. Med utgångspunkt från samhällets 

normer och värderingar är tillhörighet viktigt för ungdomar, de vill bli omtyckta för det dem 

är och vill vara. Av denna anledning anser vi att det är betydelsefullt att ta till vara på hur 

ungdomar mår och upplever sexualitet. Detta för att på bästa möjliga sätt stödja ungdomar och 

främja deras mående. Vid genomgång av empiri synliggörs att ungdomar samtalar om 
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likartade funderingar med de olika gymnasiekuratorerna i vår studie. Denna information anser 

vi har gett oss en fördjupning kring förståelsen av gymnasieungdomars samtal om sexualitet 

och HBTQ-frågor. Vi anser därför med denna studie tillfört ny kunskap om hur ungdomar 

samtalar kring sexualitet vilket också har en relevans för det sociala arbetet. 

 

Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång har nya funderingar framkommit och avslutningsvis vill vi belysa vilka 

nya frågor som framkommit ur studiens resultat. För att få en utökad förståelse av ungdomars 

förhållningssätt till sexualitet skulle det gå att genomföra exempelvis webbenkätstudie. Det 

hade varit intressant att studera geografiska skillnader av sexualitet i samhället. Finns 

skillnader om vad som är rätt och fel, normalt och onormalt i småstäder respektive storstäder 

när det gäller sexualitet, sexuell läggning och genus? Finns det normer och värderingar inom 

olika sexuella läggningar? I studien har Internet varit ett aktuellt samtalsämne hos kuratorerna 

såväl hos oss författare och vi skulle vilja veta mer om hur sociala medier påverkar ungdomar, 

deras familjer och vuxna. Vad gör utvecklingen av sociala medier för skillnad i samhället? 

Intresset för kuratorernas arbete växte under studiens gång och deras arbete anser vi är viktigt 

att studera och synliggöra inom det sociala arbetet. Vilken betydelse har kompetens och 

arbetserfarenhet inom kuratorsyrket för mötet av ungdomar i frågor om sexualitet och HBTQ-

frågor? Vilken typ av information ges ut till kuratorer under utbildning och kurser och hur 

präglar det gymnasiekuratoryrket och bemötande de har gentemot ungdomar? I vilka frågor 

vänder sig ungdomar till gymnasiekuratorn och när till Ungdomsmottagningen när det handlar 

om sexualitet och HBTQ? Sist men inte minst vill vi belysa att deltidstjänster inom 

kuratorsyrket förekommer och då undrar vi hur detta påverkar professionen och de ungdomar 

som behöver prata med en kurator? 
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11 Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

Inledning 

 Vi berättar vilka vi är 

 Beskrivning av studiens syfte  

 Avidentifiering, rätt att avbryta, behöver inte svara på alla frågor, materialet används i 

forskningssyfte. 

 Spela in? 

 Samtycke? 

 

Information om den intervjuade 

Kan du berätta lite om dig själv och om ditt yrke som skolkurator? 
 

Följdfrågor: 
 Vad har du för utbildning?  

 Har du gått någon specifik kurs/utbildning som omfattar sexualitet och HBTQ-

frågor?   

 Hur länge har du arbetat som skolkurator?  

 Har du tidigare arbetserfarenheter inom socialt arbete? 

 

Samtalet 
Kan du berätta om vad samtal med ungdomar kan handla om? 
 

Följdfrågor: 
 Kan du beskriva varför ungdomar kommer till dig för att prata?  

 Vad är grundläggande för att elever ska kunna känna sig trygga i att samtala med dig 

som kurator? 

 Finns det samtalsområden som är svårare för ungdomar att prata om? 

 Hur kommer ungdomar in på sexualitet och HBTQ i samtal med dig som kurator?  

 

Sexualitet och HBTQ 

Kan du berätta om ett samtal med en ungdom som handlade om sexualitet och HBTQ? 
 

Följdfrågor:  
 Kan du berätta varför ungdomar har behov av att prata om sin sexualitet? 

 Hur är det för ungdomar att prata om sexualitet och HBTQ-frågor?  

 Definierar ungdomar sin sexuella läggning, hur då isåfall? 

 Hur pratar ungdomar om sin egen och andras sexualitet/sexuella läggning? 

 Är ungdomar öppna om att prata om sin sexualitet? 

 Vilken betydelse har ungdomars sexuella läggning för dem i vardagen? 

 Hur bemöts HBTQ-ungdomar av andra i skolan/i samhället? 

 Hur ser fördelningen av tjejer och killar ut som kommer till dig för att prata om 

sexualitet, sexuell läggning och kärlek?  

 

Avslutning 

- Finns det någon aspekt om ungdomars samtal om sexualitet och HBTQ som vi missat här 

och som du tycker bör nämnas?  
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Bilaga 2 - Informationsbrev 

 

Informationsbrev inför intervju 

 

Hej!  

Detta är en bekräftelse på vårt tidigare telefonsamtal. Du tillfrågas härmed om deltagande i en 

studie där vi vill undersöka ungdomars samtal om sexualitet och HBTQ med skolkuratorer. 

Anledningen till att vi vill intervjua dig är för att du arbetar som kurator på en gymnasieskola. 

Genom en intervjubaserad datainsamlingsmetod är vi intresserade av din berättelse om hur du 

som kurator upplever att gymnasieelever pratar om sexualitet och HBTQ-frågor. 

 

På grund av etiska överväganden är det inte rimligt för oss att intervjua ungdomarna om deras 

egna upplevelser om samtal kring sexualitet. Sexualitet kan upplevas som ett känsligt och 

identitetskränkande ämne och därför vänder vi oss till dig som kurator. Med hjälp av din 

berättelse kan vi få inblick i hur ungdomar pratar om sexualitet. Anledningen till varför vi vill 

studera detta område är för att det utifrån skolkuratorers perspektiv är lite beforskat. Vi anser 

att du som skolkurator i mötet med elever, på många sätt har en viktig roll, inte minst för att 

möta deras funderingar och tankar om sexualitet och HBTQ- frågor. 

 

Deltagande och intervju 

Vid intervjutillfället är det du som väljer en lämplig plats att träffas på. Gällande intervjun 

vore det bra om denna kan genomföras så snart som möjligt, men senast i vecka 50. Intervjun 

beräknas ta ungefär en timme och bestå av några temafrågor samt följdfrågor som handlar om 

ungdomars samtal om sexualitet. Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt och du kan när 

som helst avbryta medverkan, men vi hoppas att du kan tänka dig att ställa upp på en intervju, 

då vi tror att din profession som kurator kan hjälpa oss att få svar på våra frågor. 

Intervjun kommer att spelas in och inspelningarna kommer under studiens gång endast vara 

tillgängliga för oss i studiesyfte. Det är bara vi och vår handledare som har tillgång till dina 

uppgifter samt intervjumaterial. Efter slutförd studie raderas datainsamlingsmaterialet och 

både du såväl skolan kommer förbli anonyma i uppsatsen. Uppsatsen kommer senare 

bedömas, läsas av andra och du kommer också kunna ta del av den. 

 

Har du några frågor är du självklart välkommen att kontakta oss eller vår handledare via 

telefon eller e-mail. Vi vill passa på att i förhand tacka dig för din medverkan och ditt bidrag 

till vår kandidatuppsats! 

 

/Hälsningar Elenore Ohlander Larsson & Lisa Ottosson 

 

Kontaktuppgifter 
Elenore: xxxxx@lnu.se eller 070 - xx xx xxx 

Lisa: xxxxx@lnu.se eller 076 - xx xx xxx 

Handledare: Kerstin Arnesson xxxxx@lnu.se eller 070 - xx xx xxx 

mailto:xxxxx@lnu.se

