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Vi vill framföra ett stort tack till våra informanter som genom sin medverkan möjliggjort 

denna studie samt med stort engagemang bidragit med viktigt kunskap. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Linn Egeberg Holmgren för att du hjälpt oss att utvecklas 

och stöttat oss under studiens framväxt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet, man, 

kvinna och barn. Det är ett grundbehov som inte kan skiljas från 

andra livsaspekter. Sexualitet är inte synonymt med samlag, det 

handlar inte om vi kan få orgasm eller inte och är heller inte lika med 

summan av våra erotiska liv. 

 

Sexualitet är mycket mer; den finns i energin som driver oss att söka 

kärlek, värme och närhet, den uttrycks i vad vi känner, hur vi rör 

andra och själva tar emot beröring. Sexualitet påverkar tankar, 

känslor, handlingar och gensvar och genom detta vår psykiska och 

fysiska hälsa. 

 

 

– Världshälsoorganisationens (WHO) definition på sexualitet 

(Nationalencyklopedin, 2013) 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

A concept that has been used in relation to teenage girls and sexuality 

is sexual agency, to act upon independent decision. The purpose of this 

study is to reach a better understanding of what influences the 

development of sexual agency in teenage girls, based on narratives of 

two professions at youth clinics. It also aims to make a critical analysis 

and a sociological theorization of the perception of sexual agency and 

from a power perspective investigate its disciplining and liberating 

potential. 

 

Previous research’s primary conclusion is that there is a lack of desire 

and knowledge among teenage girls. Their ability to take independent 

decisions in relation to sexuality depends on their agency. In this study 

qualitative interviews were conducted with midwives and counselors 

at youth clinics. Thematic analysis was used in the interpretation 

process. The empirical material showed that teenage girls’ agency is 

influenced by external influences, limit-setting, shame, self-confidence 

and knowledge. 

 

To reach a sociological understanding of the empirical material 

sociological perspectives on sexuality, power and Foucault's theory of 

disciplining the body have been used. Based on professions at youth 

clinics, the analysis showed that the development of sexual agency 

benefit from knowledge and confidence is hampered by influence and 

shame, and both benefits and hampers by boundaries. The enhanced 

analysis showed that sexual agency may create more autonomous 

decisions, reducing vulnerability to disciplining forces and thereby has 

liberating effects within the self-defined boundaries of the discipline. 

One final conclusion was that the perception of sexual agency should 

be understood as primarily disciplining. 

 
Keywords: Sexuality, youth, girls, agency, power, Foucault, youth 
clinic 



 

 

 

 

 

SAMMA�FATT�I�G 
 
Ett använt begrepp när det gäller tonårstjejer och sexualitet är sexuell 

agens, att handla efter egna beslut. Avsikten med denna studie är att nå 

en ökad förståelse av vad som påverkar utvecklingen av sexuell agens 

hos tonårstjejer, utifrån berättelser av två professioner vid 

ungdomsmottagningar. Syftet är också att göra en kritisk analys och en 

sociologisk teoretisering av upplevelsen av sexuell agens samt utifrån 

ett maktperspektiv utreda dess disciplinerande och frigörande 

potential. 

 

Tidigare forskning visar främst att det finns en avsaknad av lust och 

kunskap hos tonårstjejer samt att deras förmåga att ta självständiga 

beslut i relation till sexualitet är avhängt deras agens. I denna studie 

genomfördes kvalitativa intervjuer med barnmorskor och kuratorer vid 

ungdomsmottagningar. Tematisk analysmetod användes vid 

tolkningsförfarandet. Det empiriska materialet visade bland annat att 

tonårstjejers agens är influerat av yttre påverkan, gränssättning, skam, 

självförtroende och kunskap.  

 

För att nå en sociologisk förståelse av det empiriska materialet har 

sociologiska perspektiv på sexualitet, makt samt Foucaults teori om 

kroppens disciplinering använts. Baserat på professionerna vid 

ungdomsmottagningarna visade analysen att utvecklingen av sexuell 

agens gynnas av kunskap och självförtroende, hämmas av påverkan 

och skam samt både gynnas och hämmas av gränssättning. Den 

fördjupade analysen visade att sexuell agens kan skapa autonoma 

beslut, vilket minskar sårbarheten för maktens disciplin och därmed 

verkar frigörande inom disciplinens egendefinierade gränser. En 

avslutande slutsats var att upplevelsen av sexuell agens bör förstås som 

främst disciplinerande.  

 
�yckelord: Sexualitet, ungdom, tonårstjejer, agens, makt, Foucault, 

ungdomsmottagning 
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I�LED�I�G 

Jag minns inte riktigt om jag var kåt. Men i alla fall så gjorde det lite ont när han trängde 

sig in i mig. Nu efteråt tycker jag det var dumt av mig att jag inte sa något när det gjorde 

ont, utan jag bara bet mig i läppen och låtsades som om ingenting! Jag vet inte hur länge 

samlaget höll på men jag minns att jag bara väntade på att det skulle ta slut. Det kändes som 

om det höll på jätte länge, vilket jag inte tror att det gjorde. 

– Tjej, 17 år 

Citatet ovan är hämtat från Ungdomsmottagning på nätet (UMO, 2013-12-05) där ungdomar 

får skriva och dela med sig av sina egna erfarenheter. Den 17-åriga tjejen beskriver 

upplevelsen av sitt första penetrerade samlag. Hon beskriver det på ett sätt som får både henne 

själv och oss, författarna till denna studie, att fundera över varför hon inte påtalade smärtan. 

Varför var inte hennes njutning viktig? Varför var hon bara tyst? Denna studie har initierats 

utifrån våra funderingar kring om tonårstjejer har möjlighet att ta makt över sin sexualitet, och 

vad det innebär samt vad som påverkar sexuellt självbestämmande. Vi ställer oss undrande till 

om sexuellt självbestämmande verkligen innebär att tonårstjejer får ta egna beslut, göra det 

som känns bra och utöva makt över den egna situationen. Ett använt begrepp när det gäller 

tonårstjejer och sexualitet är sexuell agens, att handla efter egna beslut. Tidigare forskning ger 

bland annat svar på hur sexuell agens utvecklas, hur begreppet används samt hur sexuell 

agens praktiseras. Ett outforskat område verkar dock vara vad som påverkar den sexuella 

agensen och vad det egentligen får för konsekvenser. Vidare funderar vi kring om upplevelsen 

av sexuell agens är ett verktyg för att frigöra tonårstjejen och låta henne välja själv, eller om 

det är ett sätt att få henne att tro det men att hon egentligen disciplineras. Att hon får välja 

själv så länge som hon väljer något av de alternativ som är ”rätt”.  I denna studie har vi valt att 

intervjua barnmorskor och kuratorer som arbetar vid ungdomsmottagningar för att nå en ökad 

förståelse av tonårstjejers agens i förhållande till sexualitet. Vi är även intresserade av att, ur 

ett sociologiskt maktperspektiv, analysera hur upplevelsen av sexuell agens verkar. Om 

upplevelsen av sexuell agens är frigörelse inom fasta ramar. 

Syfte & frågeställningar 

Avsikten med denna studie är att nå en ökad förståelse av vad som påverkar utvecklingen av 

sexuell agens hos tonårstjejer, baserat på berättelser av två professioner vid 

ungdomsmottagningar. Syftet är också att göra en kritisk analys och en sociologisk 

teoretisering av upplevelsen av sexuell agens samt utifrån ett maktperspektiv utreda dess 
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disciplinerande och frigörande potential. För att besvara detta syfte utgår studien från tre 

frågeställningar; 

• Baserat på berättelser av barnmorskor och kuratorer vid ungdomsmottagningar, på 

vilket sätt kan utvecklingen av sexuell agens hos tonårstjejer gynnas? 

• Baserat på berättelser av barnmorskor och kuratorer vid ungdomsmottagningar, på 

vilket sätt kan utvecklingen av sexuell agens hos tonårstjejer hämmas? 

• På vilket sätt kan upplevelsen av sexuell agens hos tonårstjejer utifrån en sociologisk 

teoretisering förstås som frigörande och disciplinerande? 

Disposition 

I nästkommande kapitel beskrivs bakgrunden till studien. Fortsättningsvis behandlas den 

tidigare forskningen om agens och unga flickors sexualitet. Sedan redogörs den teoretiska 

ansatsen i form av sociologiska perspektiv på sexualitet, makt samt Foucaults teorier om 

kroppens disciplinering. Därefter redovisas metoden som använts för att genomföra denna 

kvalitativa studie. Metoden innefattar urval, genomförande, etiska överväganden, 

analysmetod och förförståelse. I nästa kapitel presenteras det empiriska materialet från de 

kvalitativa intervjuer som genomförts med barnmorskor och kuratorer vid 

ungdomsmottagningar. För att nå en ökad sociologisk förståelse analyseras och diskuteras i 

kapitlet därefter det empiriska materialet utifrån den teoretiska ramen och tidigare forskning. I 

det fördjupade analys- och diskussionskapitlet teoretiseras upplevelsen av sexuell agens, 

dessutom utreds den upplevda agensens frigörande och disciplinerande potential. 

Avslutningsvis avrundas studien med avslutande reflektioner i form av slutsatser och förslag 

till framtida forskning. 
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BAKGRU�D 

I detta kapitel presenteras en historisk tillbakablick på ungdomsmottagningar i Sverige och 

deras funktion. 

Ungdomsmottagningar i Sverige finns till för unga tjejer och killar i åldrarna 12 till 25 år. Dit 

kan ungdomar vända sig om de har frågor om kroppen, om sex eller om de bara behöver 

någon att prata med. På ungdomsmottagningar arbetar främst professioner såsom kuratorer 

och barnmorskor. Ungdomsmottagningars främsta syfte är att främja ungdomars psykiska och 

fysiska hälsa (UMO, 2013-12-05). 

I slutet av 1960-talet var situationen för unga och synen på ungdomars sexualitet en annan än 

idag, den var konservativ och utgick från traditionella könsroller. Under denna period började 

dock ungas situation att förändras och synen på sex utvecklades. Till exempel kom p-pillret 

1964 och lagen om fri abort under 1970-talet. Den första ungdomsmottagningen öppnade 

1970. Ungdomsmottagningen skulle vara ett ställe dit ungdomarna kunde komma frivilligt 

och möta professionella vuxna. Idag har ungdomsmottagningarna till och med en egen 

hemsida; UMO – Ungdomsmottagning på nätet (UMO, 2013-12-05). 

UMO menar att det inte finns någon gräns för vad som är sex. Detta eftersom det är 

individens egen känsla som är betydelsefull (UMO, 2013-12-05). Det bör dock poängteras att 

sexualitet inte är synonymt med samlag och sexuella praktiker, utan det är så mycket mer. 

Sexualitet är enligt Världshälsoorganisationen en integrerad del av varje individs personlighet 

(Nationalencyklopedin, 2013). 

UMO förmedlar till tonårstjejer att de bestämmer själva om och när de ska och vill ha sex. 

Det gäller alltid och sex ska kännas bra hela tiden, för alla parter (UMO, 2013-12-05). Det 

som UMO förmedlar är vikten av utvecklad sexuell agens, vilket kommer att avhandlas i 

denna studie. 
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TIDIGARE FORSK�I�G 

I detta avsnitt beskrivs begreppet agens, och den tidigare forskningen som anses relevant för 

studien och som berör tonårstjejers sexualitet och agens. Kapitlet avslutas med 

sammanfattning och reflektion. 

Agens 

I internationella studier används begreppet agency. I denna studie används ordet agens som en 

översättning av agency. Forskaren Sen (1985) definierar agens som ”vad en person är fri att 

göra och åstadkomma i dennes strävan efter de mål eller värderingar som denne anser 

värdefulla” (Sen, 1985:206). Agens innebär att någon handlar och åstadkommer förändring 

(Sen, 1999:19). Agens handlar alltså om handlande och frihet att kunna handla. Det handlar 

om egenmakt, möjlighet att kunna välja och att agera. Agens, kraften att handla fritt, kan vara 

mer eller mindre stark beroende på resurser och förmågor. Agens är ett värde, en makt i sig 

själv (Ibrahim & Alkire, 2007:385) och grunden för att kunna leva sitt liv efter sina egna 

värderingar. Individer kan inneha mer eller mindre agens (ibid., 2007:385) vilket innebär att 

alla människor har agens. Agens har en nära relation till makt och empowerment eftersom 

empowerment är en expansion av agens (ibid., 2007:384). När begreppet agens används i 

samband med sexualitet kan det benämnas; sexuell agens. 

Subjekt, objekt & sexuell empowerment 

En studie av Welles visar att det finns en förvirring hos unga tjejer i samhället, då de brottas 

med att vara subjekt eller objekt i sin sexualitet (Welles, 2005:32). Det kulturella budskapet är 

att kvinnor är sexuella objekt (ibid., 2005:34). Den ”sexiga” kvinnan är sexig som ett objekt, 

inte som ett subjekt. Hon uttrycker inte sin egen lust lika mycket som sin njutning i att vara 

åtrådd, utan det hon uppskattar är sin kapacitet att väcka lust hos andra – att attrahera (ibid., 

2005:35). Tonårstjejer kan använda sex som ett verktyg för att uppfylla känslomässiga behov 

som till exempel att få bekräftelse och stärka självförtroendet. Vissa använder sex som en 

snabbinjektion för omedelbar uppskattning (ibid., 2005:38). 

Welles påstår att medvetenhet och aktivt deltagande vid sexuella aktiviteter är kopplat till 

tonårstjejers förmåga att agera som en agent. Hennes förmåga att ta ansvarsfulla och 

självuppfyllande beslut i frågor om sexualitet är avhängt agensen (Welles, 2005:31). Tidigare 

forskning visar att det finns ett samband mellan tonårstjejers sexualitet och självkänsla och 

sexuell subjektivitet formar deras förmåga att agera utifrån agens och vice versa (ibid., 
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2005:35). Tonårstjejer som stegvis utvecklar sitt sexuella utforskande från petting till samlag 

får mer kunskap om den egna njutningen och känner sig berättigade att tala om för sin partner 

vad som ger dem njutning (Welles, 2005:39, Peterson, 2009:310). 

I en studie undersöker Peterson (2009) om sexuell empowerment ska konkretiseras som en 

subjektiv inneboende känsla av makt och agens eller som en objektiv mätning av makt och 

kontroll. Det vill säga om en inneboende känsla av att vara empowered är detsamma som att 

verkligen vara empowered. Författaren kommer fram till att empowerment bör konkretiseras 

som en ständigt föränderlig multidimensionell konstruktion. Denna konkretisering skulle 

tillåta erkännandet av sexuell empowerment som en utvecklingsprocess samt erkännandet av 

ambivalent empowerment. En inneboende känsla av empowerment är inte samma sak som att 

vara empowered (Peterson, 2009:307, Lamb & Peterson, 2011:710). Forskare menar att 

försök till att främja empowerment genom att belysa subjektiva känslor av kontroll kan skapa 

en illusion av makt utan att egentligen tillföra någon makt. Samma forskare menar även att 

den subjektiva inneboende känslan av empowerment är tätt sammanbunden med sexuell lust 

och njutning (Peterson, 2009:307).  Peterson menar att eftersom sexuell empowerment är en 

utvecklingsprocess bör tonårstjejer bli mer empowered över tid genom att de får mer 

erfarenhet (ibid., 2009:312). 

Felaktiga begär & avsaknad av lust 

En studie av Welles visar att det inte finns någon diskurs om lust kring tonårstjejer (Welles, 

2005:31). Tonårstjejer uppmuntras inte att utforska sin kroppsliga lust och den 

sexualundervisning som förekommer är främst fokuserad på fara och risker med sex (ibid., 

2005:35, 43). Genom att begränsa tonårstjejers uttryck av sexualitet, även stereotypa sådana, 

kan begränsa tonårstjejers frihet till att utforska nya sätt att vara sexuella (Peterson, 

2009:312). 

En studie visar att ungdomar som följer gruppnormativa mönster när det kommer till sexuellt 

beteende upplever högre välmående än de som avviker från normen. Studien visar dock att ett 

högt antal sexpartners och tidig debut av sexuell karaktär inte är relaterat till lågt välmående. 

Detta eftersom de tonårstjejer som har tidig sexdebut skattar högre värden av välmående än de 

tonårstjejer som följer normen (Vrangalova & Savin-Williams, 2011:931). Detta resultat 

menar forskarna kan ha framkommit eftersom de använde sig av en bred definition av sex 

som inte endast innehöll penetrerade samlag (ibid., 2011:940). Icke normativa beteenden kan 
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leda till socialt avvisande, vilket hotar individers fundamentala behov att tillhöra en social 

grupp (ibid., 2011:933). 

I en intervjustudie av Welles framkommer att tonårstjejer som ser fram emot sitt första samlag 

vanligtvis förbereder sig. De skaffar sig kunskap om ansvarsfullt sex och utforskar sex i sin 

egen takt. De som istället gruvar sig för sex samlar ingen kunskap och har sex enbart för att få 

det gjort (Welles, 2005:40–41). Det framkommer att tonårstjejer som beskriver sexuella 

erfarenheter i ord av njutning pratar öppet med sina mödrar i frågor om sexualitet (ibid., 

2005:34). 

Tidigare forskning av Lamb & Peterson visar att ålder är relevant genom att sex vid ung ålder 

är riskfyllt för tjejer. Detta eftersom man vid ung ålder till exempel inte har den mognad och 

förmåga som krävs för att utvärdera sin kontext och utveckla empowerment (Lamb & 

Peterson, 2011:707). Tonårstjejer kan ha sex för att uppfylla förväntningar hos partners (ibid., 

2011:709). En studie visar att tonårstjejer söker ömhet och kärlek i sina penetrerande sexuella 

aktiviteter, med en avsaknad av sexuell upphetsning och njutning. Detta leder till att dessa 

tonårstjejer upplever besvikelse, smärta och enformighet (Welles, 2005:37). 

Tonårstjejer betraktar äldre tonåringar i media för att få information om vad det betyder att 

växa upp sexuellt, vilket innebär att alla tonårstjejer är influerade direkt och indirekt av 

sexualiserad media (Lamb & Peterson, 2011:706, 708). Forskare menar att media kan påverka 

sexualiteten både positivt och negativt och sexuell media har potential att minska sexuell 

skam, skapa kunskap och uppbringa en mångfald av sexuellt beteende (ibid., 2011:710). 

Forskning visar dock att trots att vissa tonårstjejer har en kritisk medvetenhet gentemot media 

och dess konstruerade bild av kvinnans sexualitet påverkas de ändå negativt. Trots deras 

kunskap har media ändå förmågan att plåga dem och få dem att må dåligt över sig själva (Gill, 

2012:740). 

I avsaknad av kunskap spirar skammen  

En intervjustudie visar att tonårstjejers första skamfyllda erfarenhet när det gäller sexualitet 

uppkommer i interaktion med föräldrarna (Welles, 2005:33). Tonårstjejer kommer inte 

kontinuerligt i kontakt med onani vilket leder till att de inte heller onanerar i någon större 

utsträckning (ibid., 2005:36). Tonårstjejer får lära sig om sitt kön relativt sent och går därför 

in i puberteten utan kunskap om sitt sexuella kön. Detta leder till känslor av skam och 

negativitet kring könet. Vissa tonårstjejer är inte ens medvetna om existensen av sin klitoris 



Eriksson & Häggroth 
Högskolan Dalarna 

 7 

(ibid., 2005:36). De flesta tonårstjejer har inte kunskapen om vad som händer med deras 

kropp vid sexuell respons, kunskap som skulle kunna hjälpa dem att uppleva mer njutning och 

känna större självförtroende sexuellt (ibid., 2005:37). Upptäckten av onani och sexuell 

njutning hos tonårstjejer kan leda till förmågan att ta mer hälsosamma och självorienterande 

beslut (ibid., 2005:37). 

Sammanfattning & Reflektion 

Sammanfattningsvis är detta kapitel en översikt av tidigare internationell forskning som anses 

vara av vikt för denna studie då forskningen behandlar tonårstjejers sexualitet och sexuell 

agens. Framförallt har framkommit att det finns en avsaknad av lust och kunskap hos 

tonårstjejer samt att deras förmåga att ta självständiga sexuella beslut är avhängt deras agens. 

Det skall dock framhållas att tonårstjejers sexualitet kan betraktas på olika sätt i olika 

kontexter och därmed uttryckas därefter. Trots att denna studie baseras på barnmorskor och 

kuratorers berättelser om tonårstjejers sexualitet och agens i svenska förhållanden är den 

internationella forskningen ändock berikande för studien. 

I studier av tonårstjejers sexualitet och agens uppkommer vanligen diskussioner om genus 

eftersom kön och sexualitet direkt förutsätter genus. I denna studie kommer dock inget fokus 

på skillnader mellan könen att avhandlas, sexuell agens i relation till unga pojkar har 

uteslutits. Trots att genus genomsyrar denna studie är det ändå ett maktperspektiv som är det 

analytiska fokuset. 
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TEORETISKA UTGÅ�GSPU�KTER 

I detta avsnitt kommer den teoretiska ansatsen att presenteras. Först kommer sexualiteten att 

definieras teoretiskt ur ett sociologiskt perspektiv. Efter detta presenteras en 

begreppsutredning kring makt. Slutligen skildras Foucaults teorier om sexualitet, makt och 

disciplinering av kroppen. 

Sociologiska perspektiv på sexualitet 

Sexualitet är ett område som genom historien gått en balansgång kring gränserna mellan det 

naturliga och sociala samt det rationella och irrationella. Diskussionerna inom fältet är både 

vetenskapliga och moraliska (Marshall, 2002:136). I sociologiska definitioner kring sexualitet 

berörs bland annat; kön, moral, funktion, dysfunktion samt föreställningar om skillnader 

mellan manlig och kvinnlig sexuell natur (ibid., 2002:138). 

I en tillbakablick i klassisk sociologi grundar Durkheim sin definition, sina teorier och 

diskussioner kring sexualitet på fysiska och biologiska skillnader såväl som instinkter och 

sexuella drifter (Marshall, 2002:139–140). Runt detta bygger han sedan upp ett sociologiskt 

resonemang om det sociala, som han kallar för `sui generis´ (Durkheim, 1933:106). Marshall 

tolkar Durkheim som att han menar att definitionen av människans sexualitet är ”naturliga” 

drifter och lustar som domineras och disciplineras av det sociala. Durkheim fortsätter sedan 

sin utläggning med aspekter av moral och social ordning. Civilisationen i sig skapar social 

ordning, klasser och grupper som länkar den ena individen till den andre. Endast genom att 

låta moralen styra de sexuella drifterna kan människan finna frihet (Marshall, 2002:139–140). 

Weber menar att sexualiteten i grunden är en rent biologisk, livsnödvändig och evolutionär 

företeelse utan moraliska aspekter (ibid., 2002:142). Vidare menar Weber, i likhet med 

Durkheim, att sexualiteten förändras med det civiliserade samhället. Weber benämner det som 

´intellektualisering´. Han menar dock att även om sexualiteten ser annorlunda ut i det 

civiliserade samhället är fortfarande sexualiteten människans starkaste irrationella drivkraft 

(ibid., 2002:143). 

Precis som i den klassiska sociologin har det sociala en primär roll i sociologins senmoderna 

förståelse av sexualitet. Epstein menar att social konstruktionsteori har haft en betydande roll i 

det sociologiska perspektivet på sexualitet. Vidare menar han att social konstruktionsteori tar 

starkt avstånd ifrån att se sexualitet som något naturligt eller biologiskt. Tyngdpunkten inom 

teorin ligger enligt Epstein på skapandet av sexuell identitet (Epstein, 1991:825). Även 
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Foucault, och många andra teoretiker, menar att sexualitet är något producerat, inlärt. 

Sexualitet är ett område som framförallt kan ses som en överföringspunkt för maktrelationer 

(Marshall, 2002:136 & Foucault, 1976:112). Foucault menar, enligt Berard, att diskursen om 

sexualitet har haft inflytande över våra kroppar, våra tankar, vår individualitet och vår historia 

under påverkan av åtrå och längtan. Foucault fortsätter sin definition av sexualitet med att 

beskriva två huvudsakliga grundstenar; det första som disciplinering av kroppen och det andra 

som reglering av populationer. Med andra ord är definitionen av sexualitet ett fält bestående 

av makt (Berard, 1999:204–205). 

Som ovanstående redogörelse har visat, utgör området ett mycket stort fält där kampen 

ständigt pågår mellan biologi och social konstruktion. Biologin kan framförallt härledas till 

naturvetenskapen och den sociala konstruktionen kan härledas till sociologin. I den 

sociologiska definitionen av sexualitet kan man ana någon form av övergripande gemensamt 

drag. Oavsett om vi kallar det makt, disciplinering, kunskap eller social konstruktion är den 

gemensamma nämnaren att människan agerar aktivt i förhållande till och genom sexualiteten. 

Människan är ingen passiv pjäs som flyttas omkring. 

Då det framförallt är mannen som olika vetenskaper, genom historien, baserat sina teoretiska 

grunder på är det även inom framväxten av sexuella definitioner, vetenskapliga och sociala, 

mannen som utgör utgångspunkten (Marshall, 2002:136). Som ovanstående redogörelse visat 

har de tidiga sociologernas definitioner och analyser av sexualitet nästan rakt igenom utgått 

ifrån mannen, det maskulina som det normala och gällande. Kvinnans sexualitet har 

visserligen både diskuterats och analyserats, men alltid i relation till mannen. Kvinnan som ett 

objekt för manligt begär, kvinnan som en fara för den manliga disciplinen och distinktionen 

mellan man och kvinna då det sexuella uppenbarligen omöjligt kan ses som något universalt 

mellan könen. Utifrån detta kan konstateras att de senaste århundradenas tankar, sagda och 

skrivna ord om sexualiteten är definitioner, kartläggningar och åsikter om mannens sexualitet. 

De sociologiska perspektiven på sexualitet är ändå ett viktigt bidrag för förståelsen av den 

kvinnliga sexualiteten i relation till agens. Detta eftersom även kvinnas sexualitet är uppbyggd 

och formad av mannen som norm. 

Makt – Empowerment - Agens 

Makt är ett brett begrepp som olika teoretiker definierat med flertalet variationer. Generellt 

uttryckt kan man säga att makt är olika former av inflytande som utövas av individer och 

grupper på varandra (Martin, 1971:241). Makt innebär dock inte enbart underkastelse och 
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dominans. Rowlands (1997) beskriver fyra kategorier av makt i relation till individen; makt 

över, makt till, makt tillsammans med och makt inifrån (Ibrahim & Alkire, 2007:388, 

Rowlands, 1997:14). Dessa kategorier ger en mer dynamisk bild av makt och hur den 

genomsyrar alla sociala relationer. Individen kan ha makt till fria val och makt i sin 

tillhörighet som grupp men grupptillhörigheten kan även verka maktsänkande (Rowlands, 

1995:101). Makt är inget som bara finns, det är något som utövas och den utövas ständigt, 

överallt och i alla relationer. Den kan hela tiden flytta från den ena individen till den andra 

(Foucault, 2009:32). Där makt finns, finns motstånd (Foucault, 1976:105). 

För att återgå till agens och dess relation till makt; agens är ett värde, en makt i sig själv och 

individer kan inneha mer eller mindre agens (Ibrahim & Alkire, 2007:385). Detta innebär att 

alla människor har agens. Agens kan tolkas som en individuell eller kollektiv förmåga (ibid., 

2007:385) medan empowerment är så mycket mer; helheten är mer än summan av delarna. 

Som beskrivs ovan har agens en nära relation till makt och empowerment eftersom 

empowerment är en expansion av agens (ibid., 2007:384). När makt sätts i relation till 

empowerment tydliggörs deras grundläggande förbindelse (Thomas, 2011:445). 

Empowerment skapar ökad makt hos individen (ibid., 2011:449). Att vara empowered 

behöver inte innebära att man kan begränsa och bestämma över förtryckande strukturer utan 

att istället kunna göra sig själv mindre mottaglig för begränsningar som existerar i den 

omgivande miljön och maktstrukturen (ibid., 2011:458-459). 

Foucault & disciplineringen av kroppen 

Foucault har studerat straffsystemet och sexualiteten i ett historiskt processperspektiv. Han 

har undersökt maktens utveckling i dem båda och hur den övergått till att påverka tanken, 

sinnelaget, viljan och hjärtat. Makten påverkar hela vårt medvetande (Foucault, 2009:21, 

Foucault, 1976:15). 

Foucault talar om makt på mikronivå, en politisk teknologi som syftar till att låta människan 

kontrollera och disciplinera sig själv. Individen är inringad i ett politiskt maktfält, vilket 

dresserar och kategoriserar kroppen och tvingar den att uppföra sig enligt samhällets normer 

(Foucault, 2009:30-31). Foucault menar att könet aldrig har varit förtryckt, istället anser han 

att det är de tidigare generationernas borgare som skapat en reglering av könet genom ett 

sexualitetsmönster för att reproducera klasskillnader. Detta sexualitetsmönster har sedan 

generaliserats och uppfattats som ett förtryck av könet (Foucault, 1976:129-130). Med detta 

som bakgrund har makten fördelats i två pooler; kroppens disciplinering och 
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befolkningsregleringen. Kroppens disciplinering innebar dressyr av den, intensifiering av den, 

anpassning av dess energi genom en parallell ökning av dess nyttighet och foglighet samt 

inpassning av den i kontrollsystem (ibid., 1976:140, 146). Detta har genom historien tagit 

form av till exempel pedagogiseringen av barnets kön vilket innebar övervakningen och kriget 

mot onani, inträdandet av den asketiska moralen (ibid., 1976:113, 142). Genom att 

individerna ständigt är medvetna om att de är ideligen synliga blir makten automatisk och 

frambringar självövervakning. Varje individ är fullkomligt individualiserad och ständigt 

iakttagbar, vilket enligt Foucault gör att makten fungerar automatiskt (Foucault, 2009:201-

202). Samtliga individer befinner sig i den övervakande processen. Människan omfattas av 

dess makt vilken hon reproducerar genom självövervakning och övervakning av andra (ibid., 

2009:218). Resultatet av historiens maktteknologi har resulterat i ett normaliserande samhälle 

(Foucault, 1976:145).  

Författaren till förordet i den svenska upplagan av Sexualitetens historia - band 1, Johansson, 

(Foucault, 1976) har beskrivit Foucaults teorier om makt och njutning på ett elegant sätt; 

… den enda möjliga frigörelsen njutningens frigörelse från sexualitetens regim och sexuella 

identiteter. Foucault visar därmed också hur njutning och makt aldrig tar ut varandra utan 

griper in och driver på varandra som i en förföljelseakt. 

  (Foucault, 1976:17) 

Foucault menar att ”själen är kroppens fängelse” eftersom individen genom sina tankar och 

medvetande hela tiden begränsar kroppens önskningar, begär och lustar (Foucault, 2009:30, 

35). Könet har blivit viktigare än vår själ, nästan viktigare än vårt liv. Foucault menar vidare 

att det är genom könet och sexualitetsmönstret vi alla måste passera för att nå fram till 

insikten om oss själva och skapa en helhetsuppfattning om vår kropp och vår identitet 

(Foucault: 1976:154–155). Kropp mot kropp skapar ett värdefullt vetande som initiation till 

kunskap, även motsatsen existerar, vilket innebär att talet och vetandet förekommer kropparna 

(ibid., 1976:75, 78-79). Foucault menar att makt genererar kunskap, och kunskap genererar 

makt. Ett maktförhållande kan inte existera utan att kunskap uppstår. Kunskapen gör det alltså 

möjligt att förlänga och förstärka maktens verkningar (Foucault, 2009:33–34). Talet är 

kunskapens verktyg och genom talet kan vi påverka kunskapen och makten (Foucault 

1976:108).  

 



Eriksson & Häggroth 
Högskolan Dalarna 

 12 

Sammanfattning 

Kapitlet tar avstamp i den klassiska sociologins förståelse av sexualitet. Detta eftersom även 

de tidiga sociologerna påpekade det socialas inverkan på människans sexualitet. En röd tråd 

som fortsätter genom utvecklingen av sociologins perspektiv på sexualitet. Social 

konstruktionsteori är bärande för denna studies förståelse av sexualitet. En annan bärande 

teoretisk utgångspunkt är makten och dess inverkan på sexualiteten och sexuell agens. En av 

dem som starkast påvisat sambandet mellan makt och sexualitet är Foucault med sina teorier 

om disciplineringen av kroppen. Detta är grunden för denna studies analys för att genom en 

applicering av dessa teoretiska utgångspunkter nå en ökad sociologisk förståelse om vad som 

påverkar sexuell agens hos tonårstjejerna, baserat på barnmorskornas och kuratorernas 

berättelser. Det teoretiska kapitlet fungerar även som utgångspunkt för den fördjupade 

analysen av upplevelsen av sexuell agens. 
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METOD 

I detta avsnitt presenteras den metod som använts för att besvara denna kvalitativa 

intervjustudies syfte och frågeställningar. Avsnittet inleds med en redogörelse av urvalet för 

att sedan beskriva genomförandet, etiska överväganden, analysmetoden samt förförståelsen. 

För att besvara studiens syfte och få ta del av om barnmorskors och kuratorers berättelser om 

tonårstjejers sexuella agens ansågs det mest lämpligt att genomföra intervjuer. Valet av 

professioner vid ungdomsmottagningar, som informanter, uppstod eftersom de har erfarenhet 

av att arbeta med frågor gällande sexualitet i relation till tonårstjejer. Det ansågs som viktigt 

att de intervjuer som genomfördes skulle generera information och kunskap om tonårstjejers 

sexualitet. Att intervjua informanter utifrån deras profession ansågs ge ett större och mer 

variationsrikt material än vad intervjuer med tonårstjejer kunnat ge. 

Urval 

Sammanlagt valde åtta informanter att delta. Dessa arbetar på fyra olika 

ungdomsmottagningar i fyra olika kommuner. Av informanterna som deltog var sex anställda 

som barnmorskor och två kuratorer. Urvalsarbetet inleddes med en geografisk avgränsning. 

Informanterna som deltagit i studien arbetar vid ungdomsmottagningar i Mellansverige. 

Samtliga professionella som deltagit i intervjuer är kvinnor. Detta kan ha påverkat studiens 

resultat eftersom kvinnorna själva har varit tonårstjejer och det har dessutom varit berikande 

då det speglar den kvinnliga överrepresentationen inom de två professionerna. Tidsramen har 

starkt påverkat antalet informanter i studien. Studiens förarbete inleddes med att kontakta tio 

ungdomsmottagningar i Mellansverige för en intresseförfrågan, via mail. Responsen var 

varierad och ytterligare kontakt togs sedan via telefon för att boka in intervjutillfällena. 

Genomförande 

Inför intervjuerna informerades informanterna om de etiska aspekterna, intervjuernas 

genomförande samt studiens syfte. De fick inte ta del av intervjuernas teman i förväg. Detta 

tillvägagångssätt valdes eftersom det skulle ha kunnat begränsa svarens spontanitet. 

Intervjuguiden var av semistrukturerad karaktär (Bryman, 2012:415) med sex teman enligt 

följande; professionen, självbestämmande och beslut, inflytande och påverkan, gränser, risker 

och könsskillnader (se bilaga II). Temat ”professionen” var avsett som inledning till 

intervjuerna. Intervjuguide av semistrukturerad karaktär valdes eftersom spontana berättelser 

önskades uppnås. I intervjuerna som genomfördes valdes begreppet självbestämmande att 
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användas istället för agens. Detta eftersom begreppet agens bedömdes vara alltför öppet för 

olika tolkningar. Begreppet självbestämmande ansågs vara mer lättförståeligt. Preliminära 

följdfrågor hade även konstruerats för att kunna återta fokus till relevanta områden, om det 

skulle behövas. 

I genomförandet av intervjuerna utförde vi, författarna till denna studie, lika många intervjuer 

var. Intervjuerna genomfördes vid informanternas arbetsplatser i, av dem, utvalda rum. Vid 

intervjutillfällena informerades de återigen om de etiska aspekterna, både muntligt och 

skriftligt (se bilaga I). Det betonades att frågorna avsåg dem som professionella. Efter 

informanternas godkännande spelades intervjuerna in med diktafon. Intervjuerna 

transkriberades och materialet återsändes sedan till informanterna för påseende i händelse av 

att något behövde förtydligas. 

Etiska överväganden 

Studien har noggrant följt och tagit hänsyn till de fyra etiska aspekterna som används inom 

svensk forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Bryman, 2012:131–132). 

I enlighet med informationskravet informerades informanterna om studiens syfte och 

intervjuernas tillvägagångssätt. De delgavs att de när som helst hade rätt att avbryta intervjun 

samt att de ej avkrävdes svar på samtliga frågor. Enligt samtyckeskravet informerades 

informanterna om att deras deltagande var frivilligt. Efter deras godkännande spelades 

intervjuerna in med diktafon. Av konfidentialitetsskäl raderades ljudfilerna efter 

transkriberingen av intervjuerna. Därefter fick informanterna möjlighet att se över 

intervjuutskrifterna. Enligt konfidentialitetskravet garanterades de full anonymitet. Det 

insamlade materialet användes endast i denna studie, därmed uppfylldes nyttjandekravet. 

Informanterna tog del av den etiska informationen både skriftligt (se bilaga I) och muntligt. 

Analysmetod 

Det empiriska materialet analyserades utifrån en tematisk analysmetod. Tematiska analyser 

kan mer konkret kopplas till frågeställningar (Repstad, 2010:148). I det empiriska materialet 

från intervjuerna kunde fem teman lokaliseras. Dessa var; påverkan, gränser, skam, 

självförtroende och kunskap. Utifrån detta ansågs det att en tematisk analys var mest lämpad i 

förhållande till materialet och dessa teman har fungerat som utgångspunkter i studiens 

analysarbete. Temat könskillnader uteslöts från analysen då det inte var relevant för studiens 
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syfte. I nästa kapitel görs en tematisk sammanställning av det empiriska materialet. Sedan 

analyseras och diskuteras dessa teman, i kombination med teori och tidigare forskning. Detta 

för att utifrån barnmorskornas och kuratorernas berättelser utläsa vad som kan vara gynnande 

och hämmande i utvecklingen av tonårstjejernas sexuella agens. Därefter kommer en 

fördjupad analys och diskussion med en sociologisk teoretisering av upplevelsen av sexuell 

agens för att utreda dess disciplinerande och frigörande potential. 

Det kvalitativa kunskapsanspråket innebär att ett kvalitativt empiriskt material inte kan 

generaliseras (Bryman, 2012:341). Informanterna är åtta individer som trots att de svarade i 

form av professionella kan ha påverkats av sina personliga värderingar och upplevelser. 

Informanternas olika mängd erfarenheter och olika grundprofessioner kan även ha influerat 

deras svar på intervjufrågorna. Unika variationer hos informanterna är dock berikande för 

studien. Under studiens gång upptäcktes exempelvis att kuratorerna var mer fokuserade på 

tonårstjejers relationer medan barnmorskorna var mer fokuserade på tonårstjejers sexualitet 

Det problematiska kring metoden kan ha varit att vi, författare av denna studie, är olika 

individer som kan ha utfört och tolkat intervjuerna på olika sätt. För att förebygga stora 

variationer i det empiriska materialet skapades i det intervjuförberedande arbetet en 

gemensam struktur att följa i intervjuerna. Den berörde allt ifrån etiken till eventuella 

följdfrågor under intervjun. Det empiriska materialet bearbetades, tematiserades samt 

analyserades dessutom gemensamt. Även förförståelsen behandlades för att öka studiens 

reliabilitet 

Förförståelse 

Studier av den sociala sfären är alltid komplicerade eftersom forskaren är en del av den 

sociala kontexten och deltagande i reproduktionen av den sociala strukturen. Hur 

reflekterande forskaren än är finns det alltid en anledning till val av ämne. Det är viktigt att 

belysa att vi som författat denna studie internaliserat en föreställning om tonårstjejer och 

sexualitet långt innan studiens födelse. Vi är själva kvinnor som varit tonårstjejer och har 

passerat puberteten med dess sexuella karaktär. Vår förförståelse är att tonårstjejer i 

förhållande till sexualitet har större allmänt fokus och är mer diskuterat än exempelvis andra 

köns- och åldersgruppers sexualitet. Detta har troligtvis färgat alltifrån syfte och 

intervjufrågor till analys av det empiriska materialet. För att förebygga tolkningar utifrån 

förförståelsen och för att få studien mer objektiv har det kontinuerligt reflekterats över detta 

och kontraster har belysts för att ge ett mer rättvisande perspektiv. 
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DET EMPIRISKA MATERIALET 

I detta avsnitt redovisas det empiriska materialet från intervjuerna. Det är informanternas 

berättelser av sexuell agens hos tonårstjejerna som redovisas, utifrån en tematisering gjord i 

denna studie. Dessa teman är; påverkan, gränser, skam, självförtroende och kunskap. 

Påverkan - Den automatiska kåtheten  

Det första tema som tydligt framkom i det empiriska materialet var påverkan. Informanterna 

menar att tonårstjejerna som de möter kan påverkas av normativa förväntningar. Det finns en 

stereotyp bild av hur tonårstjejerna ska vara sexuellt. En bärande förväntning är att 

tonårstjejen är och ska vara sexuell och inneha ett sexuellt begär, mer eller mindre. 

Möjligheten att vara asexuell finns inte. I denna sexuella förväntning ingår förutom aktivt 

deltagande prestationer såsom penetrerade samlag och orgasm. En av informanterna påpekar 

att detta är en konstruktion, en kulturyttring. I de normativa förväntningarna finns ett krav på 

att vara normal, att vara som alla andra. 

En stor del av det empiriska materialet påvisar grupptryckets påverkan på tonårstjejerna. Det 

finns en föreställning om de sexuella praktiker som förekommer i gruppen där tonårstjejerna 

har sin tillhörighet. Många av tonårstjejerna som informanterna möter sexdebuterar för att 

vara som alla andra i gruppen, vilket skapar en känsla av tillhörighet. Grupptrycket kan skapa 

en illusion om självständiga val, men grupptrycket påverkar omedvetet de val de gör. Dock 

menar vissa informanter att det viktiga är att tonårstjejen känner sig nöjd med de beslut hon 

tar. 

En annan påverkan, enligt informanterna, är media som styr och presenterar förväntningar på 

tonårstjejernas sexualitet. Det skapar stereotypa bilder som objektifierar tonårstjejerna. Denna 

bild förstärks av porrindustrin. Informanterna menar att porrindustrin ger en ensidig bild av 

sex, vilket skapar orealistiska förväntningar på verkligheten. Det är en förljugen värld. 

Förutom denna internaliserade förväntning på en aktiv sexualdrift skall tonårstjejerna även 

uppfylla skönhetsidealet och prestera i alla kontexter. Detta innefattar även avancerade 

sexuella prestationer. 

Informanterna uppfattar det som att förväntningen på den aktiva sexualiteten även leder till att 

många av tonårstjejerna som de möter har penetrerade samlag trots att lusten inte genomsyrar 

kropp och själ. Vissa informanter kallar detta för ”hygglosex” vilket syftar till att 

tonårstjejerna efter tjat och påtryckningar från partnern går med på samlag. Vissa informanter 
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tror att det kan vara svårt för tonårstjejerna att säga nej till samlag om de är med en kille med 

makt eller hög sexuell status. Det finns en förväntning på tonårstjejerna att ge uttryck för 

njutning trots orealistiska förutsättningar. Penetrerade samlag utan lust kan leda till 

samlagssmärtor, vilket alla informanterna framhåller. Detta beskrevs som vanligt 

förekommande. 

Informanterna uttryckte att vuxenvärlden, till exempel föräldrar och personal vid 

ungdomsmottagningar, kan påverka tonårstjejernas sexualitet. Påverkan kan vara både positiv 

och negativ. Vuxenvärlden kan förmedla kunskap genom öppen kommunikation som kan leda 

till positiv påverkan på tonårstjejernas sexualitet. Dock kan vuxenvärlden även påverka 

negativt genom missriktade förväntningar. Många informanter önskar att sexualitet ska få ta 

större utrymme i ungdomars utbildning. Sammanfattningsvis menar informanterna att många 

faktorer påverkar tonårstjejernas sexualitet. Det finns en förväntning på en automatisk kåthet, 

en aktiv sexualitet. 

Gränser - Gör som du vill; �ej, inte sådär! 

Informanterna poängterar vikten av att tonårstjejerna själva kan reflektera över sina egna 

gränser. Baserat på vad de själva vill och inte vill göra när det gäller sexualiteten. Huvudsaken 

är att tonårstjejerna mår bra i sina beslut och tar ansvar för sin sexualitet. Detta innebär till 

exempel att det är okej att ha många sexpartners så länge man värnar om sig själv. 

Informanternas roll i detta består i att informera och ge tonårstjejerna redskap för att kunna 

göra val som de själva formulerat. Detta utan att moralisera eller lägga in värderingar. 

Eftersom inte alla dessa tonårstjejer har erfarenhet och kunskap kan ungdomsmottagningar 

fungera som en instans för utbildning och kunskapsgenerering. Informanternas förhoppningar 

är att kunskapen kan fungera som ett skydd mot fara och öka säkerheten i tonårstjejernas 

sexuella beslut. Informanternas syfte är att fungera som ett stöd i en reflekterande process 

samt att uppmuntra tonårstjejerna att bejaka sig själva och sina sexuella behov. Informanterna 

framhåller att det är lika okej att säga ja som att säga nej. 

Informanterna menar att de som professionella i vissa fall måste hjälpa tonårstjejerna att sätta 

gränser i sin sexualitet. Extra tydligt blev detta i fråga om risker och farofyllda sexuella 

praktiker, till exempel många olika sexpartner, oskyddat sex samt promiskuösa och 

destruktiva handlingar. Gemensamt hos informanterna är att när handlingarna anses vara 

gränslösa, utan ansvarskänsla, bör vuxenvärlden hjälpa till med gränssättningen. Denna 

ansvarslöshet kan bero på ålder och omognad, det vill säga avsaknad av kunskap. Även 
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alkoholpåverkan är ett exempel på när tonårstjejerna kan handla gränslöst. Informanterna 

menar att de kan hjälpa tonårstjejerna med gränssättningen i form av ifrågasättande. Inte 

bestämmande men ändå frågande. Dock betonar informanterna att de inte ska utgå ifrån moral 

och att fokus inte enbart bör ligga på negativa handlingar och konsekvenser. Dessutom 

belyser de för tonårstjejerna att de bör säga nej när de inte vill. Sammanfattningsvis menar 

informanterna att tonårstjejerna får göra som de vill så länge de handlar ansvarsfullt och 

gränssättande. Gör som du vill; nej inte sådär. 

Skam - Att kuva den äckliga fittan  

Något som frekvent framkommer i det empiriska materialet är att det finns en skam gentemot 

det kvinnliga könet och tonårstjejernas onani. Informanterna beskriver att vid samtal med 

tonårstjejer om det kvinnliga könet framkommer en bild av könet som äckligt, lortigt, fult, 

kletigt, illaluktande, gömt och hemligt. Tonårstjejerna uttrycker ofta att barnmorskornas 

arbete är äckligt, då de ska ”gräva där nere”. Enligt informanterna finns en rädsla för könet 

hos dessa tonårstjejer och vissa av dem, som informanterna möter, vill inte erkänna att de har 

ett kön, de är avskurna. De beskrivs som rädda för att titta på sig själva, rädda för att vara 

onormala och rädda för att ta på sitt kön. Skammen för könet gör att många av dessa 

tonårstjejer inte onanerar. Informanterna vill uppmana tonårstjejerna att onanera eftersom de 

menar att vägen till den egna sexualiteten går via onanin. En informant uttrycker att onanin är 

sammankopplad med fantasin, och hjärnan är det största sexorganet. 

Skammen kring det kvinnliga könet är något som är internaliserat i kulturen och samhället. 

Informanterna uppfattar det som att det kvinnliga könet i samhället är framställt som något 

äckligt istället för något vackert. Ett exempel på detta är att småflickor inte alltid tillåts ta på 

sitt kön. Om de gör det blir de snabbt tillrättavisade. Informanterna menar att de i sitt arbete 

inte bör lägga skuld på tonårstjejerna för det gör samhället ändå. De menar att vi behöver 

prata om onani och det kvinnliga könet för att slå sönder tabun. Tonårstjejerna bör ha respekt 

för sin kropp och se det som sitt tempel. En informant påtalade att könet och sexualiteten är 

lika naturligt som att födas och att dö. Sammanfattningsvis menar informanterna att det 

kvinnliga könet är kuvat genom skammen och tonårstjejerna har själva tagit till sig bilden av 

könet som äckligt. 
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Självförtroende – �yckeln till självbestämmande 

Något som kom upp i samtliga intervjuer var vikten av självförtroende och självkänsla. 

Informanterna menar att ett starkt självförtroende kan skapa inflytande och öka 

självbestämmande i tonårstjejernas sexualitet. Tonårstjejerna med starkt självförtroende kan 

lita mer på sig själva, och mer erfarenhet kan öka självförtroendet. Detta innefattar även att 

hon känner att hon har ett värde och integritet nog att inte behöva följa normen. Informanterna 

menar även att tonårstjejerna med bra självkänsla är mer benägna att söka information. Dessa 

kan lättare uttrycka vad de vill och inte vill göra. Tvärtom anses de med dåligt självförtroende 

ha svårare att sätta gränser och uttrycka vad de vill. Bekräftelse kan påverka de beslut 

tonårstjejerna tar gällande sexualitet. Informanterna menar även att tonårstjejerna kan ha 

självförtroende på vissa områden utan att ha självförtroende i sin sexualitet. De ”duktiga” 

tonårstjejerna behöver inte ha bra självförtroende och självkänsla bara för att de presterar. 

Prestation behöver inte vara direkt sammanhängande med bra självförtroende. Vissa av dessa 

”duktiga” tonårstjejer lever inte ut sin sexualitet hemma, men vid exempelvis utlandsresor gör 

anonymiteten att de vågar leva ut. Ungdomsmottagningarna arbetar med att öka deras 

självkänsla. En informant uttrycker en önskan om att de tar makt över sina egna liv. 

Sammanfattningsvis menar informanterna att självförtroende hos tonårstjejerna är nyckeln till 

självbestämmande och ett ökat inflytande över sin egen sexualitet. 

Kunskap – Sexualitetens nav 

Samtliga intervjuer berör vikten av kunskap och information som en förutsättning för 

självbestämmande. Tonårstjejerna behöver kunskap om kroppen och sexualiteten för att 

kunna ta självständiga beslut. Det sprids viss felaktig information till ungdomar vilket än mer 

påvisar vuxenvärldens ansvar att sprida korrekt och stärkande kunskap. Informanterna menar 

att sex är en läroprocess som pågår under hela livet samt att kommunikation är läroprocessens 

viktigaste redskap. Sammanfattningsvis menar informanterna att kunskap och information är 

grunden till utvecklingen av en självständig sexualitet hos tonårstjejerna, kunskapen är 

sexualitetens nav. 
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A�ALYS & DISKUSSIO� 

För att få en ökad sociologisk förståelse av vad som gynnar och hämmar utvecklingen av 

sexuell agens hos tonårstjejerna, utifrån det empiriska materialet, appliceras här teorier om 

sexualitet, makt och disciplinering av kroppen. Genom att dessutom koppla det empiriska 

materialet till tidigare forskning tilltar analysens reliabilitet. Detta kapitel är en analys av det 

ovan beskrivna empiriska materialet. De fem teman som är beskrivna under varsin rubrik i 

kapitlet för det empiriska materialet har samma ordningsföljd i analyskapitlet. 

Påverkan – Den internaliserade normen 

… med grupptryck och sånt där kan ju ha att göra att man, man tror att man väljer… men 

man kanske blir så påverkad till de beslut man gör. /.../ Men det viktiga är ju att känslan är 

okej och att man är nöjd med det beslut man tar… 

– Kurator 2 

Citatet ovan visar ett exempel på informanternas uppfattning om hur utvecklingen av 

tonårstjejernas sexuella agens påverkas av yttre faktorer. I det empiriska materialet 

framkommer att tonårstjejernas sexualitet påverkas av normativa förväntningar, grupptryck, 

media, partners och vuxenvärlden. Informanterna berättar att det finns en förväntning om att 

tonårstjejen är och ska vara sexuell, möjligheten att vara asexuell finns inte. Detta kan tolkas 

som att tonårstjejen inte har möjlighet att besluta över existensen av sin sexualitet. Vidare 

tolkas detta som att det påverkar den sexuella agensen negativt genom att tonårstjejen fråntas 

möjligheten till det egna valet. Durkheim menar att människans sexualitet är naturliga drifter 

och lustar som disciplineras av det sociala. Weber har samma typ av grundsyn på sexualiteten 

(Marshall, 2002:139–140, 142-143). Utifrån detta perspektiv ses sexualiteten som självklar, 

vilket också funnits i det empiriska materialet. Anledningen till att tonårstjejernas sexualitet 

ses som självklar kan bero på att det är underförstått i samhället att sexualiteten är en naturlig 

drift. Detta visas genom att informanterna menar att tonårstjejerna de möter alltid förväntas 

vilja ha sex. Det empiriska materialet bekräftar dessutom teorierna om att sexualiteten 

disciplineras genom det sociala, utifrån att tonårstjejen påverkas av yttre faktorer såsom till 

exempel vuxenvärlden, media, grupptryck och normer. All den påverkan som framkommer i 

det empiriska materialet kan tolkas som olika forum för hämmande av tonårstjejernas sexuella 

agens. 
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Martin menar att makt är olika former av inflytande som utövas av olika parter och enheter på 

varandra (Martin, 1971:241). Utifrån detta kan tolkas att påverkan kan likställas med makt 

eftersom både makt och påverkan får individer att handla utifrån andra premisser än sina 

egna. Vidare beskriver Foucault att individen är inringad i ett politiskt maktfält, vilket 

dresserar och kategoriserar kroppen och tvingar den att uppföra sig enligt samhällets normer 

(Foucault, 2009:30–31). Detta bekräftas av informanterna som menar att samhällets 

förväntningar formar tonårstjejernas sexuella handlingar. Den normativa förväntningen är att 

tonårstjejerna ska vara sexuellt aktiva, medan njutningen förbises. Utifrån barnmorskorna och 

kuratorernas berättelser om detta kan tolkas att den massiva påverkan som tonårstjejerna 

utsätts för idag leder till att utvecklingen av sexuell agens kan hämmas. Eftersom ett 

uppfyllande av normen är avgörande för den sociala tillhörigheten (Vrangalova & Savin-

Williams, 2011:933) kan det tolkas som att normen internaliseras som självklar vilket kan 

påverka den sexuella agensen. Då agens innebär att individen handlar utifrån egna uppsatta 

mål (Ibrahim & Alkire, 2007:384–385) gör den massiva påverkan att existensen av en 

utvecklad sexuell agens hos tonårstjejerna blir tvivelaktig. 

Sammanfattningsvis kan informanternas berättelser om påverkan tolkas som att yttre faktorer 

skapar en internaliserad norm som hämmar tonårstjejernas utveckling av sexuell agens. 

Sexuell agens innebär att ta egna beslut och handla därefter, men påverkan gör att besluten 

inte är autonoma. Detta innebär att den sexuella agensen inte utvecklas, den hämmas. 

Gränser – Att underordna kroppens lustar 

Okej, du har haft många partners, det kanske har varit bra för dig men det viktiga är ju att 

du mår gott i det, att du har kunskap om hur du kan vårda din sexualitet. Och skydda dig 

mot oönskade graviditeter och infektioner. Det är ju det, det går ut på. 

– Barnmorska 4 

Det empiriska materialet visar att informanterna betonar vikten av att tonårstjejerna reflekterar 

över vad de själva vill och inte vill göra gällande sexualiteten. Tonårstjejerna bör enligt 

informanterna bejaka sig själva och sina sexuella behov, vilket citatet ovan visar. Huvudsaken 

är att de mår bra i sina beslut och tar ansvar för sin sexualitet genom att sätta gränser. Inom 

den sociala konstruktionsteorin ligger tyngdpunkten, enligt Epstein, på skapande av sexuell 

identitet (Epstein, 1991:825). Detta kan tolkas som att sexualiteten och den sexuella 

identiteten är socialt konstruerade. Vidare kan tolkas att reflektion, vilja och gränssättning är 

sociala konstruktioner, vilket innebär att även den sexuella agensen styrs av det sociala. 
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Analys utifrån detta skulle kunna påvisa att tonårstjejerna kan utveckla agens och utöva den 

så länge den genomsyras av gränssättning utifrån den socialt konstruerade normen. Det tolkas 

vidare som att gränssättning kan gynna utvecklingen av sexuell agens hos tonårstjejerna på 

grund av att gränssättning i sig är en förutsättning för utvecklingen av sexuell agens. 

… om du tänker på det här med gränser så har vi ju egentligen ingen moral. Jag tror att man 

faktiskt… det låter hemskt men vi behöver någon slags… förut hade vi religionen som höll 

oss på plats och sen moralen som höll oss på plats, men moralen faller också för man 

diskuterar inte det; vad är moral och etik och så vidare? Och det måste man diskutera i sex 

också. 

– Barnmorska 2 

Som citatet ovan visar menar informanterna att när tonårstjejernas handlingar är gränslösa 

utan ansvarskänsla och de utsätter sig för fara bör vuxenvärlden hjälpa till med 

gränssättningen. Weber menar att sexualiteten är människans starkaste irrationella drivkraft 

(Marshall, 2002:143) vilket bekräftar informanternas uppfattning om behovet av gränssättning 

i förhållande till tonårstjejernas sexualitet. Både det empiriska materialet och tidigare 

forskning påvisar risken med sexuella praktiker, detta eftersom tjejerna som är i yngre tonåren 

ofta inte har den mognad och förmåga som krävs för att utvärdera sin kontext (Lamb & 

Peterson, 2011:707). Foucault menar att kroppens disciplinering innebär en anpassning av 

dess energi för att skapa foglighet samt inpassning av den i kontrollsystem (Foucault, 

1976:140, 146). Genom detta begränsar individen hela tiden kroppens önskningar, begär och 

lustar (Foucault, 2009:30). Detta kan tolkas som att om den sexuella agensen utövas utan 

gränser måste maktens disciplinering styra och rama in tonårstjejernas sexuella 

beslutstagande. Gränssättning hämmar därmed utvecklingen av sexuell agens hos 

tonårstjejerna. Det kan dock menas att disciplineringen går längre än så. Det räcker inte med 

att sätta gränser, det måste även vara rätt gränser utifrån samhällets normer. Allt för 

avvikande normer kan tolkas av samhället som att individen är gränslös. 

Sammanfattningsvis kan informanternas förståelse av gränser och gränssättning, utifrån teori 

och tidigare forskning, tolkas som att tonårstjejerna underordnar kroppens lustar utifrån social 

konstruktioner. I den sociala kontexten finns ingen utvecklad sexuell agens fri från 

gränssättning, vilket innebär att gränssättning kan både gynna och hämma utvecklingen av 

sexuell agens hos tonårstjejerna. 
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Skam – Den asketiska moralen & självövervakning av könet 

… du är fullständig kvinna, självständig, fullständig kvinna, först den dagen då du kan 

dricka ditt eget menstruationsblod. /…/ Nej men, vi säger såhär, du sticker dig på fingret. 

/…/ Då gör du så va [slickar av blodet från sticksåret från fingret]? /…/ Men under 

mensen… Därför att det är fortfarande så tabu. /…/ Men den dagen du kan göra det. Då 

accepterar du ditt sköte också. 

– Barnmorska 6 

Som det empiriska materialet visar, genom citatet ovan, finns det enligt barnmorskorna och 

kuratorerna en skam kring det kvinnliga könet. Informanternas uppfattningar är att skammen 

kring det kvinnliga könet är något som är internaliserat i kulturen och samhället. 

Forskningsöversikten av sexualitet påvisar att moralen har en framstående plats i dess 

utformning (Marshall, 2002:136). Detta kan tolkas som att skam och moral har ett symbiotiskt 

förhållande i den sociala, sexuella kontexten. Vidare tolkas att skammen och moralen verkar 

hämmande för tonårstjejernas sexuella agens genom att de begränsar uttryck och erkännande 

av sexualitet och kön. Detta bekräftas i tidigare forskning som visar att hemlighållandet av det 

kvinnliga könet reproducerar känslor av skam och negativitet om könet (Welles, 2005:36). 

Här kan Foucaults självövervakning och inträdandet av den asketiska moralen naturligt 

appliceras (Foucault, 1976:142, Foucault, 2009:201–202). Detta tolkas som att skammen för 

könet är det ultimata verktyget för disciplinering av tonårstjejernas sexualitet. Detta uttrycks 

exempelvis i avsaknaden av onani. Då skammen skapar en känsla av att vara ständigt 

iakttagbar leder detta till att makten fungerar automatiskt, vilket kan likställas med 

självövervakning. Informanterna berättar under intervjuerna om möten med tonårstjejer som 

inte ens erkänner det egna könet, vilket analyseras som att disciplineringen av kroppen är 

fullgjord. Detta innebär att dessa tonårstjejer inte har någon utvecklad sexuell agens i 

förhållande till sitt kön vilket innebär att skammen verkar hämmande. 

Sammanfattningsvis tolkas skammen kring det kvinnliga könet som ett uttryck för 

självövervakning och återhållsamhet, en internaliserad asketisk moral. Vidare tolkas utifrån 

barnmorskornas och kuratorernas berättelser att skammen hämmar utvecklingen av sexuell 

agens hos tonårstjejerna. 
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Självförtroende – Den aktiva motmakten 

… fler tjejer idag som vågar… ta för sig, har en sån självkänsla som gör att dom… De tar, 

tar för sig helt enkelt på ett bra sätt, och kan markera att jag är jag och det här vill jag och 

det här vill jag inte. 

– Barnmorska 4 

Citatet ovan är ett exempel på informanternas uppfattning om att ett starkt självförtroende och 

självkänsla kan skapa inflytande och öka tonårstjejernas självbestämmande. Självförtroende 

innebär att tonårstjejerna känner integritet nog att inte alltid behöva följa normen. Detta 

bekräftas av Welles som visar i en studie att det finns ett samband mellan tonårstjejernas 

sexualitet och självkänsla (Welles, 2005:35). Welles forskning påvisar en koppling mellan 

stark självkänsla, subjektsposition och hög agens. Även motsatsen visas mellan svag 

självkänsla, objektsposition och låg agens (ibid., 2005:35). Detta tolkas som att stark 

självkänsla och subjektsposition gynnar tonårstjejernas sexuella agens genom att tron på dem 

själva gör att de vågar ta autonoma beslut och agera efter dem. Thomas menar att 

empowerment gör individen mindre mottaglig för maktens begränsande och förtryckande 

strukturer (Thomas, 2011:458–459). Det empiriska materialet tolkas som att självförtroende 

har samma verkan. Självförtroendet gynnar utvecklingen av sexuell agens, som blir ett uttryck 

för motmakt. Detta stämmer överens med Foucaults teorier om att makt finns överallt och i 

alla relationer. Den kan hela tiden flytta från den ena individen till den andra (Foucault, 

2009:32). Där makt finns, finns motstånd (Foucault, 1976:105). Detta kan tolkas som att 

självförtroende kan leda till handling, att individen agerar som en aktiv agent och kan ta 

autonoma beslut. Motmakten yttrar sig genom tonårstjejens lyhördhet för hennes egen vilja 

och att hon agerar därefter. Njutningen och makten tar aldrig ut varandra, som i en 

förföljelseakt griper de in och driver på varandra (ibid., 1976:66). Sexuell agens, som ett 

uttryck för motmakt, minskar sårbarheten mot maktens begränsande strukturer. 

Sammanfattningsvis tolkas, utifrån barnmorskornas och kuratorernas berättelser, att 

tonårstjejernas självförtroende gynnar utvecklingen av den sexuella agensen. Genom att 

tonårstjejen lyssnar till sig själv och följer sin egen njutning kan utvecklingen av den sexuella 

agensen ta fart och fungera som en aktiv motmakt mot disciplinerande strukturer. 
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Kunskap – Maktens vagga 

… det är ett givande och ett tagande. Det är som att du dansar. Du kan ju inte dansa åt olika 

håll. Man följer varandra, och det är en tyst kommunikation. 

– Barnmorska 3 

 

Utifrån barnmorskornas och kuratorernas berättelser tolkas att kommunikation är det 

viktigaste redskapet för att tillgodogöra sig kunskap, vilket illustreras i citatet ovan. Det 

empiriska materialet visar att kommunikationen är av vikt mellan såväl tonårstjejen och 

hennes partner som tonårstjejen och vuxenvärlden. Detta bekräftas av Foucault, som menar att 

talet är kunskapens verktyg. Det är genom talet vi kan påverka kunskapen och makten 

(Foucault, 1976:108). Detta kan indirekt tolkas som att kommunikation är en förutsättning för 

utvecklingen av sexuell agens. 

… kan du också våga alltså titta på dig själv, undersöka dig själv, kanske njuta av onani och 

så vidare. Ta på dig. Och på det viset också öka ditt självbestämmande därför att du vet och 

kan. 

– Barnmorska 6 

Citatet är ett exempel på informanternas uppfattning om vikten av kunskap i förhållande till 

tonårstjejernas sexuella agens. Ur det empiriska materialet tolkas att kunskap och information 

är en förutsättning för att tonårstjejerna ska utveckla sin sexuella agens. Det tyder även på att 

progressionen av sexuell agens är en livslång process. Detta bekräftas i tidigare forskning som 

bland annat menar att kunskap kan hjälpa tonårstjejerna att uppleva mer njutning och känna 

större självförtroende sexuellt (Welles, 2005:37).  Foucault menar att kunskap genererar makt 

och makt genererar kunskap. Kunskap gör det möjligt att förlänga och förstärka maktens 

verkningar (Foucault, 2009:33, 34). Detta tolkas, tillsammans med det empiriska materialet, 

som att kunskap möjliggör utvecklingen av sexuell agens hos tonårstjejerna, som blir ett 

uttryck för motmakt. Dock visar även studier att trots kunskap och en kritisk medvetenhet kan 

exempelvis media påverka tonårstjejerna negativt och få dem att må dåligt över sig själva 

(Gill, 2012:740). Det tolkas som att det inte räcker med enbart kunskap, vilket även tidigare 

forskning har påvisat. Flera faktorer är avgörande i utvecklandet av sexuell agens hos 

tonårstjejerna. I kombination med Welles forskningsresultat som visar att det finns ett 

samband mellan självkänsla och agens (Welles, 2005:35) tolkas detta som att självförtroende 

och kunskap gemensamt gynnar autonoma beslut och därmed utvecklingen av sexuell agens 

hos tonårstjejerna. 
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Sammanfattningsvis tolkas, utifrån barnmorskornas och kuratorernas berättelser, att kunskap 

genom kommunikation är en förutsättning för utvecklingen av sexuell agens hos 

tonårstjejerna. Kunskap är maktens vagga och genom kunskap tillgodogör sig tonårstjejen 

makt. Kunskap tillsammans med självförtroende gynnar därmed utvecklingen av sexuell 

agens hos tonårstjejerna. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan informanternas berättelser tolkas som att påverkan skapar en 

internaliserad norm som hämmar tonårstjejens utveckling av sexuell agens. Gränssättning kan 

både gynna och hämma utvecklingen av sexuell agens hos tonårstjejerna eftersom det i den 

sociala kontexten inte finns någon utvecklad sexuell agens fri från gränssättning. Vidare 

tolkas att den internaliserade skammen hämmar utvecklingen av sexuell agens hos 

tonårstjejerna. Slutligen tolkas att kunskap och självförtroende gemensamt gynnar 

utvecklingen av sexuell agens hos tonårstjejerna. 
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FÖRDJUPAD A�ALYS & DISKUSSIO� 

I detta kapitel fördjupas analysen av den sexuella agensen. Den upplevda sexuella agensens 

frigörande och disciplinerande potential diskuteras och granskas kritiskt utifrån en sociologisk 

teoretisering för att svara mot studiens syfte.  Avsnittet syftar även till att fördjupa förståelsen 

av den analytiska diskussion som hittills framkommit i denna studie, utifrån barnmorskornas 

och kuratorernas berättelser om tonårstjejernas sexuella agens. 

Den internaliserade disciplinen 

I det empiriska materialet kan det tolkas som att barnmorskorna och kuratorerna innehar en 

underliggande förståelse av att tonårstjejerna kan inneha utvecklad agens i förhållande till sin 

sexualitet. Foucault menar att makten har övergått till att påverka tanken, sinnelaget, viljan 

och hjärtat. Den påverkar hela vårt medvetande (Foucault, 2009:21, Foucault, 1976:15). 

Utifrån denna teoretiska applicering av Foucault på det empiriska materialet kan en tolkning 

innebära ett ifrågasättande; om upplevelsen av sexuell agens verkligen innebär autonoma 

beslut eller om det endast är ett uttryck för disciplinering, en illusion. Denna tolkning skulle 

kunna innebära att även när tonårstjejen tror att hon väljer handlar hon utifrån disciplinerande 

ramar. I en tolkning av det empiriska materialet framkommer att dessa tonårstjejers autonoma, 

sanna subjekt, är så sårbart för yttre påverkan att maktens verkningar internaliseras. Trots 

vetskapen om påverkan och vikten av att vara kritisk och medveten om yttre influenser kan 

det ändå påverka tonårstjejernas mående (Gill, 2012:740). Detta tolkas som att tonårstjejerna 

inte innehar någon insikt om yttre influensers massiva kraft. Detta eftersom disciplinen själv 

befinner sig i tonårstjejen och driver på illusionen av hennes medvetenhet. Sexuell agens är ett 

uttryck för egenvalda beslut, men utifrån Foucaults teorier tolkas att disciplinens makt finns 

överallt, den är till och med fröet till tanken, vilket gör att den upplevda agensen är ett redskap 

för reproduktionen av disciplinen. Fördolt verkar den och får tonårstjejerna att handla. Utifrån 

barnmorskornas och kuratorernas berättelser tolkas att sexuell agens och självbestämmande i 

förhållande till sexualitet har blivit ett värdefullt uttryck för tonårstjejernas integritet och 

status. Den självständiga, individualiserade tonårstjejen hyllas av vuxenvärlden som den 

framgångrika, vilket bekräftar det rättmätiga i hennes handlingar. Hon blir ett ideal att 

eftersträva. Erfarenheten av att hon hyllas av andra för sin agens kan påverka henne att sträva 

än mer mot hennes egen uppsatta inramning av sexualiteten. Att säga nej blir ett uttryck för 

hennes självständighet. Hon blir den duktiga tonårstjejen och det ultimata verktyget för 

disciplinering - självövervakningen är uppnådd. 
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Durkheim menar enligt Marshall att endast genom att låta moralen styra de sexuella drifterna 

kan människan finna frihet (Marshall, 2002:139-140). Utifrån detta kan utläsas att 

upplevelsen av sexuell agens och autonomi, skapar tillfredställelse men detta är ett luftslott. 

Det kan tolkas som att om tonårstjejerna går emot normen leder det till alienation. Tidigare 

forskning påvisar sambandet mellan välmående och att följa gruppnormativa mönster 

(Vrangalova & Savin-Williams, 2011:931). Barnmorskornas och kuratorernas berättelser 

visar även på att gruppnormer påverkar tonårstjejernas sexuella agens. Utifrån det ovan 

beskrivna sambanden tolkas att endast genom att acceptera normen kan tonårstjejen uppleva 

en känsla av frihet och tillfredställelse. För att återgå till Foucaults påstående att makten har 

övergått till att påverka tanken, sinnelaget, viljan och hjärtat, att den påverkar hela vårt 

medvetande (Foucault, 2009:21, Foucault, 1976:15). Detta tolkas vidare som att maktens 

vägvisare sällan är otydliga, varje försök av tonårstjejen att avvika från normen bestraffas inte 

genom fysiskt våld utan genom känslor av olust. Det går inte att undvika. Den inneboende 

känslan av frihet fungerar istället bekräftande, som något att följa. Om Foucaults 

disciplinerande teorier appliceras på barnmorskorna och kuratorernas berättelser kan tolkas att 

tonårstjejens prestationer aldrig är tillräckliga, hon duger aldrig och blir aldrig fulländad. 

Makten försvinner aldrig, som ett svart orosmoln finns den hela tiden i periferin för att 

påminna om den rättmätiga vägen - vägen till den oäkta friheten, vägen till den dolda 

disciplineringen.  

Det empiriska materialet visar att sexuell agens och självbestämmande samspelar med 

gränssättning. Utifrån informanternas berättelser har tolkats att gränslöshet är likställt med en 

begränsad utveckling av sexuell agens hos tonårstjejerna. Detta framkommer särskilt ju yngre 

tonårstjejerna är och då uttrycker informanterna behovet av att kliva in och tydliggöra 

gränserna för att skydda tonårstjejerna mot faror. Foucault beskriver att människan 

reproducerar makten genom självövervakning och övervakning av andra (Foucault, 

2009:218). Utifrån detta tolkas att ju yngre tjejerna är desto kortare tid har de befunnit sig i 

disciplineringsprocessen. Barnmorskornas och kuratorernas argument att vuxenvärlden bör 

stötta tonårstjejerna i deras gränssättning, som ett skydd mot faror, kan tolkas som en 

förlängning av maktens verkningar. Om man tar det till sin ytterlighet kan argumentet utifrån 

Foucaults teorier om reproduktion (ibid., 2009:218) tolkas som att detta reproducerar 

disciplinen till kommande generationer. Foucaults teorier om disciplineringen (ibid., 

2009:30–31) kan tolkas som att den är inte något som bara finns, utan det är en social 

konstruktion skapad av det sociala livet. Detta tolkas som att tonårstjejerna teoretiskt sett 
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skulle kunna uppnå frigörelse men kontexten tonårstjejerna föds in i gör disciplineringen 

omöjlig att undkomma. Ingen disciplinering utan den sociala kontexten. På samma sätt som 

barnmorskorna och kuratorerna poängterar behovet av gränssättning i förhållande till 

tonårstjejernas sexualitet kan också disciplinering ses som en nödvändighet för att det sociala 

livets existens och funktion. Weber menar att sexualiteten har förändrats med det civiliserade 

samhället (Marshall, 2002:143), vilket tolkas som att individens lustar måste stå tillbaka för 

ett större syfte; produktionen av det civiliserade samhället. 

Foucault menar att könet aldrig har varit förtryckt, istället anser han att det är de tidigare 

generationernas borgare som skapat en reglering av könet genom ett sexualitetsmönster för att 

reproducera klasskillnader. Detta sexualitetsmönster har sedan generaliserats och uppfattats 

som ett förtryck av könet (Foucault, 1976:129–130). Trots Foucaults påstådda avsaknad av 

förtryck finns en omfattande skam kopplad till det kvinnliga könet, vilket tydligt framkommer 

i det empiriska materialet. En tolkning utifrån informanternas berättelser är att vissa av 

tonårstjejerna är disciplinerade till den grad att de inte ens erkänner sitt eget kön och inte 

heller känner sig berättigade till lust och njutning. Detta tolkas vidare som att felaktig och 

icke utbredd kunskap reglerar tonårstjejerna för att inte riskera att kroppens lustar förblindar 

dem för disciplinens gränser. I det empiriska materialet framkommer vikten av kunskap, 

vilket tolkas som att genom kunskap kan mottagligheten för maktens disciplinerande verkan 

minskas. Vidare tolkas det empiriska materialet som att skammen reglerar kommunikationen, 

vilket hindrar tonårstjejerna från att inhämta kunskap. Foucault menar att ”själen är kroppens 

fängelse” (Foucault, 2009:35) eftersom individen genom dennes tankar och medvetande hela 

tiden begränsar kroppens önskningar, begär och lustar (Foucault, 2009:30). Detta tolkas som 

att skammen och avsaknaden av lust kan ses som det främsta uttrycket för disciplineringens 

verkan och avsaknaden av utvecklad sexuell agens och autonoma beslut hos tonårstjejerna. 

Sexuell frigörelse inom disciplinens gränser 

En del av denna studies syfte är att kritiskt granska och genom en sociologisk teoretisering av 

upplevelsen av sexuell agens utreda dess frigörande potential. Utifrån barnmorskornas och 

kuratorernas berättelser kan tolkas att vuxenvärlden kan vara en del i en frigörande process 

genom att förmedla kunskap och ha en öppen kommunikation med tonårstjejerna i frågor om 

sexualitet. Enligt Foucault är talet kunskapens verktyg, och genom talet kan vi påverka 

kunskapen och makten (Foucault 1976:108). Positiv påverkan ifrån vuxenvärlden består enligt 

informanterna nästan uteslutande av förmedling av kunskap genom kommunikation. Detta 
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tolkas som att det i sin tur kan gynna tonårstjejernas sexuella agens, öka det autonoma 

beslutstagandet och därmed verka frigörande. Dock är det en hårfin gräns mellan att 

vuxenvärlden uppmuntrar och bekräftar tonårstjejen eller uppmanar och ifrågasätter henne. 

Ett ifrågasättande, även utifrån goda intentioner, är ändå en kritik av tonårstjejernas 

kompetens att välja. Detta kan vara en omedveten praktik för både den som förmedlar och den 

som förmedlas. Ifrågasättandet har en funktion av att signalera tonårstjejens tveksamman val. 

Om hon riskerar att avvika från normen kan ifrågasättandet styra tillbaka henne inom 

ramarna. Hon är återigen i disciplinens grepp. Genom att tonårstjejerna istället reflekterar 

över vad de själva vill och inte vill göra kan de bejaka sig själva och sina sexuella behov. 

Denna reflektion innebär större möjlighet till autonoma beslut och kan därmed öka agensen så 

att den blir faktisk och inte enbart upplevd. Detta kan tolkas som ett första steg mot en mer 

frigjord sexualitet. 

Foucault menar att kunskap genererar makt, och makt genererar kunskap. Ett maktförhållande 

kan inte existera utan att kunskap uppstår (Foucault, 2009:33–34). Detta är något som tydligt 

framkommer i det empiriska materialet, att kunskap kan förändra och öka tonårstjejernas 

inflytande och makt över sin sexualitet. När det gäller sexualitet menar Foucault även att 

kropp mot kropp skapar ett värdefullt vetande som initiation till kunskap. Även motsatsen 

existerar, vilket innebär att talet och vetandet förekommer kropparna (Foucault, 1976:75, 78-

79). Detta kan tolkas som att då människan låter njutningen leda henne kan hon uppnå 

kunskap på ett mer frigörande sätt. När kunskapen genereras från njutningen är den ren från 

moraliska värderingar och konstruerad utifrån kroppens egna premisser. Om det existerar 

någon form av ”sann” kunskap skulle det vara denna. Motsatsen till detta är, enligt Foucault, 

att kunskapen förekommer njutningen (Foucault, 1976:75, 78-79), och den kunskapen kan 

tolkas som socialt konstruerad. En tolkning är att den socialt konstruerade kunskapen har 

passerat moralens filter. Den kunskapen är dualistisk. Delvis minskar den sårbarheten för 

disciplinering och möjliggör autonoma beslut, till exempel att kunna säga nej. Samtidigt 

skapar den konstruerade värderingar om sexualitet, vilket framkommer i en tolkning av 

barnmorskornas och kuratorernas berättelser. Foucault menar att kunskapen gör det alltså 

möjligt att förlänga och förstärka maktens verkningar (Foucault, 2009:33–34). Detta kan 

tolkas som att kunskapen endast är frigörande inom fasta ramar. För att kunna uppnå full 

sexuell frigörelse är det den ”sanna” kunskapen som måste erövras genom njutningen. 
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Något som konstant framkommer i alla intervjuer är vikten av självförtroende och självkänsla. 

Informanterna menar att detta starkt påverkar tonårstjejens inflytande över hennes sexualitet. 

Detta kan tolkas som att självförtroende och självkänsla ökar agensen och leder till mer 

autonoma beslut. Utifrån tidigare analys i denna studie kan detta ses som ett uttryck för en 

motmakt gentemot disciplinen. Vidare tolkas att även självförtroende och självkänsla har en 

dualistisk verkan. Delvis minskar det sårbarheten för disciplinering men tolkningar utifrån det 

empiriska materialet visar även att självförtroendet kan vara en illusion. Barnmorskorna och 

kuratorerna beskriver att vissa av tonårstjejerna tror att de tar egna beslut men egentligen är 

besluten baserade på yttre påverkan. Detta innebär i en vidare tolkning att självförtroende och 

självkänsla är frigörande inom fasta ramar. För att uppnå full sexuell frigörelse krävs 

motsatsen, en individ helt utan tvivel på sig själv, fri från påverkan. 

Den fördjupade analysen visar att autonoma beslut och en aktiv sexuell agens inte kan uppnås 

utan kunskap och självförtroende genom kommunikation. Det krävs en kritisk medvetenhet 

och en motmakt för att minska mottagligheten för disciplinens verkningar. Detta kan likställas 

med Thomas resonemang om att empowerment innebär att man kan göra sig själv mindre 

mottaglig för begränsningar som existerar i den omgivande miljön och maktstrukturen 

(Thomas, 2011:458–459). Detta kan alltså leda till mer medvetna val. Kanske inte fria val, 

men mer medvetna. Agensen är ett redskap för tonårstjejerna för att de ska kunna sträva mot 

sexuell frigörelse, men frigörelsen sker ofta inom disciplinens definierade gränser. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis fungerar påverkan och skam hämmande för utvecklingen av tonårstjejens 

sexuella agens eftersom de reproducerar disciplineringen av kroppen. Gränssättning är av 

dualistisk karaktär eftersom den både gynnar och hämmar utvecklingen av sexuell agens. 

Genom detta kan gränssättning förstås som både frigörande och disciplinerande eftersom 

utveckling av sexuell agens alltid genomsyras av gränssättning. Kunskap och självförtroende 

gynnar utvecklingen av sexuell agens och autonoma beslut hos tonårstjejerna, vilket verkar 

frigörande. Den sexuella frigörelsen sker dock inom disciplinens definierade gränser varför 

upplevelsen av sexuell agens kan förstås som främst disciplinerande. 
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AVSLUTA�DE REFLEKTIO�ER 

 I detta kapitel presenteras studiens slutsatser, avslutande reflektioner samt frågor och 

funderingar inför framtida forskning. 

Slutsatser 

Avsikten med denna studie var att nå en ökad förståelse av vad som påverkar utvecklingen av 

sexuell agens hos tonårstjejerna, baserat på berättelser av två professioner vid 

ungdomsmottagningar. Slutsatserna är att utvecklingen av sexuell agens hos tonårstjejerna 

gynnas utifrån kunskap och självförtroende. Vidare görs slutsatsen att utvecklingen av sexuell 

agens hos tonårstjejerna kan hämmas av påverkan och skam. Dessutom framkommer att 

gränssättning är en förutsättning för utveckling av agens, vilket kan både gynna och hämma 

utvecklingen av sexuell agens hos tonårstjejerna. 

Syftet var också att göra en kritisk analys och en sociologisk teoretisering av upplevelsen av 

sexuell agens samt utifrån ett maktperspektiv utreda dess disciplinerande och frigörande 

potential. Slutsatserna är att om upplevelsen av sexuell agens berikas med kunskap och 

självförtroende kan det skapa mer autonoma beslut, vilket minskar sårbarheten för maktens 

disciplin och därmed verkar sexuellt frigörande inom disciplinens egendefinierade gränser. 

Avsaknaden av kunskap och självförtroende skapar icke autonoma beslut och fullgör därmed 

maktens disciplinerande verkan. Tonårstjejerna kan uppleva en subjektiv känsla av agens men 

det kan vara en illusion skapad av disciplineringen. Utifrån detta kan upplevelsen av sexuell 

agens i den kontext tonårstjejerna lever i förstås som främst disciplinerande. 

Teoretiska reflektioner 

I vägen mot sexuell frigörelse blir tonårstjejerna alltid avvikande eftersom disciplinen är 

internaliserad i den stora massan, i samhället. Det existerar ingen frigörelse utan känsla av 

motstånd. Därför tror inte tonårstjejen att hon är på väg mot sexuell frigörelse. Det är på 

grund av motståndet lätt att vika in på disciplineringens linje igen för att återuppnå 

välmående. Välmående och frigörelse går inte hand i hand i det disciplinerade samhället. 

Eftersom alla individer ingår i den sociala, disciplinerande kontexten kan ingen undgå den. En 

individ med utvecklad sexuell agens utan moraliska värderingar existerar därför inte. Kunskap 

som inte utgår ifrån njutning samt självförtroende och självkänsla är sociala konstruktioner 

och kan aldrig bli något annat. Det kan därför antas att den fullt sexuellt frigjorda tonårstjejen 

är en utopi. 
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Om tonårstjejerna tillåter sig själva att njuta, är det då enbart negativt att full sexuell frigörelse 

är en illusion? Kan priset för disciplinering vara värt att betala om det leder till att 

tonårstjejerna uppnår viss njutning utan motstånd? I tidigare forskning menar Peterson att 

subjektiva känslor av kontroll kan skapa en illusion av makt utan att egentligen tillföra någon 

makt. Den subjektiva, inneboende känslan av empowerment är dock tätt sammanbunden med 

sexuell lust och njutning (Peterson, 2009:307). Det kan alltså vara så att enbart upplevelsen av 

sexuell agens och autonoma beslut, sexuell frigörelse, är tillräcklig. Frigörelse behöver inte 

vara det viktigaste för individen utan det kan vara så att välmående och viss njutning är mer 

betydelsefullt även om det sker genom disciplineringens ramar. Den utopiska vägen till full 

sexuell frigörelse är kantad av motstånd. Det är den svåra vägen där individen blir avvikande, 

men skulle kunna leda till frigjord sexuell njutning. 

Framtida forskning 

I reflektion efter studiens avslutande kan läsaren undra på vilket sätt det empiriska materialet 

och arbetet med analys och diskussion har påverkat synen på tonårstjejerna i relation till 

sexualitet. Är detta endast ett ytterligare bevis på att tonårstjejernas sexualiteten är 

disciplinerad? Det kan tolkas så men det skulle inte göra studien rättvis. Istället har 

slutsatserna givit insikt om agensens komplexitet i förhållande till sexualitet. Det skall dock 

poängteras att detta endast är en begränsad inblick och mer forskning krävs för att nå 

fullständig förståelse kring sexuell agens. Detta är dock ett bidrag till den kritiska analysen av 

sexuell agens. Ämnet har väckt fler frågor än vad utrymmet inom denna studie givits 

möjlighet till att besvara. Frågor för vidare forskning skulle kunna vara; Varför tillåts inte 

tonårstjejerna att njuta och erkänna sitt kön? Vad ligger i behovet av att disciplinera 

tonårstjejernas sexualitet? Varför är diskursen om tonårstjejers sexualitet tvetydig? 
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Bilaga I: Etisk information 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationsbrev inför deltagande i intervjuer för examensarbete i 

sociologi III, Högskolan Dalarna  

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning: 

 

Vi syftar till att göra en studie som behandlar tonårstjejers sexualitet och deras 

självbestämmande. Vi är intresserade av detta och hur man idag arbetar med att förmedla till 

tonårstjejer att det är de själva som bestämmer över sin kropp och sin sexualitet.  

 

Till denna studie kommer åtta intervjuer att genomföras. Intervjupersonerna är anställda på 

ungdomsmottagningar och har ombetts delta i undersökningen eftersom de regelbundet träffar 

unga tjejer i frågor om sexualitet och självbestämmande. Du intervjuas utifrån din yrkesroll 

som professionell snarare än som privatperson. 

 

Vi följer de etiska riktlinjerna för svensk forskning. Ditt deltagande i undersökningen är helt 

frivilligt. Alla deltagande intervjupersoner kommer att vara helt anonyma i studien, inte heller 

kommun kommer att avslöjas. Det insamlade materialet kommer endast att användas i denna 

studie.  

 

Efter Er tillåtelse kommer intervjuerna att spelas in. Du har rätt att när som helst avbryta 

intervjun utan närmare motivering och behöver inte svara på alla frågorna. Ljudfilerna 

kommer att förvaras säkert. Materialet kommer sedan att transkriberas och återsändas till Er 
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för påseende, i händelse av att något behöver förtydligas. Detta kommer att ske innan vi 

bearbetar materialet. Efter transkriberingen kommer ljudfilerna att raderas. 

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

Undersökningsdeltagarna kommer efter examinering av studiens att få ta del av resultatet.  

 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

 

Författare 

 

 

Emelie Eriksson Nathalie Häggroth 

073-044 24 28 076-226 67 53 

h10eerik@du.se h08natha@du.se 

  

 

Handledare 

 

 

Linn Egeberg Holmgren 

leg@du.se  

  

 

Datum   Ort 
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Bilaga II: Intervjumall 
 

 

Intervjumall 
 

 

 

Tema 1: Professionen - Berätta om ungdomsmottagningen du arbetar på. 

 

Tema 2: Självbestämmande & beslut – Utifrån dina erfarenheter kan du berätta om 

tonårstjejers självbestämmande när det kommer till sexualitet?  

 

Tema 3: Inflytande och påverkan – Utifrån dina erfarenheter kan du berätta om 

tonårstjejers inflytande på sin egen sexualitet? 

 

Tema 4: Gränser – Utifrån dina erfarenheter kan du berätta om gränser kring 

tonårstjejers sexualitet? 

 

Tema 5: Risker – Utifrån dina erfarenheter kan du berätta om risker när det gäller 

tonårstjejer och sexualitet? 

 

Tema 6: Könskillnader – Utifrån dina erfarenheter kan du berätta om eventuella 

könsskillnader gällande det vi har diskuterat under intervjun? 

 

 

Är det något mer du vill tillägga?  

 

 

 

Tack för ditt deltagande! 
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