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”….man har lärt sig att ”du är en kvinna –  
du måste säga nej, nej, nej, nej, nej…typ” 

och sen har jag kommit fram till att ”nämen just det – 
man kan ju säga ja också” och det blir typ bättre då.” 

 
 

”Som när man äter riktigt god sushi.  
Man är bara så uppfylld av att det här är så bra 

…fast bättre, det är bättre än jättegod sushi.” 
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”Som när man äter riktigt god sushi”  
 

- En kvalitativ studie av unga kvinnors  
motiv till sex och beskrivning av  

sexuell njutning 
 
 

Malin Drevstam 

Sammanfattning  
 

När sexualitet diskuteras i behandling fokuseras ofta på det som inte fungerar 
(Arakawa, Flanders, Hatfield, & Heck, 2013). Syftet med denna intervjustudie 
var att vidga perspektiven genom att undersöka sexuella upplevelser ur ett 
salutogent perspektiv. Utifrån ett bekvämlighetsurval genomfördes 
semistrukturerade intervjuer med fem kvinnor. Materialet analyserades med 
fenomenologisk metod och resulterade i en modell med fem kategorier; motiv, 
sex med sig själv, överlappande upplevelser, sex med en partner samt 
kontextuella faktorer som påverkar njutningen. Motiv till sex uppgavs bland 
annat vara söka njutning och närhet, utforska en annan kropp och bibehålla 
relationen. Beskrivningarna av sexuell njutning handlade främst om en känsla av 
att vara närvarande i sin kropp och i nuet liksom upplevd närhet och känslor som 
glädje. Implikationer för behandling och framtida forskning är en mer salutogen 
approach genom ökat fokus på individens resurser och förmåga till närvaro för 
att stärka och vidga möjligheter till sexuell njutning och därmed öka den totala 
tillfredsställelsen trots närvaro av eventuella problem. 

 

Inledning 
 
I media ges dagligen råd om hur ett bättre sexliv ska uppnås. Råden rör förmåga till orgasm 
och erektion, förslag på samlagsställningar och sexleksaker. Målet med sex har alltmer 
utvecklats till att handla om orgasmen, att nå den och att nå den vid rätt tidpunkt – inte för 
tidigt och inte för sent. Följden har bland annat blivit att fokus riktas från njutning till teknik 
och prestation i sängen. Det finns även samhällsnormer kring hur vi bör agera sexuellt för att 
inte uppfatta som avvikand. Ytterligare påverkan på vår sexuella praktik sker genom 
samhällets intresse av att minimera smitta av sexuellt överförda infektioner och minska 
antalet oönskade graviditeter. Hur vi har sex styrs med andra ord i mångt och mycket av yttre 
betingelser och intressen. Bilden av sex som något problematiskt som behöver justeras och 
styras upp, både på individ- och samhällsnivå, målas upp. Fokus tenderar inom media att 
handla om sex som inte uppfyller normerna, och inom vården på sexuella dysfunktioner. 
 
Vad hände med den subjektiva upplevelsen? Varför har vi sex? De som njuter av, är rädda om 
och stolta över sin sexualitet - hur känner de? Vad fyller sex för funktion för dem? 
 
Folkhälsomyndigheten kom 2012 ut med rapporten ”Sex, hälsa och välbefinnande” som 
indikerade att ca 50 procent av Sveriges befolkning faktiskt är tillfreds med sitt sexliv. 
Ytterligare en studie gjord av United Minds på uppdrag av kvällstidningen Aftonbladet (24 
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maj 2013) redovisar svar på enkätfrågor kring svenska befolkningens sexliv. Av de 2891 
personer som svarat på frågan om hur de värderade sitt sexliv svarade 15 procent ”riktigt 
bra”. Frågor som väcks hos mig är: Vad gör att dessa personer anser att deras sexliv är riktigt 
bra? Vilken betydelse har deras upplevelser för deras motiv till sex? Vilka faktorer tror de har 
betydelse för deras upplevelse av sitt sexliv som ”riktigt bra”?  
 
I mitt arbete som sex- och samlevnadsterapeut möter jag dagligen människor som söker 
förståelse för och behandling av sexuella problem som de och/eller deras partner(s) upplever. 
Det inom vården allmänt tillämpade perspektivet på sexualitet är det patogena, 
problemfokuserade, perspektivet och förvånansvärt sällan berörs det fungerande och redan 
njutningsfulla. Jag saknar ett salutogent perspektiv (Antonovsky, 2004) som utgår från att god 
hälsa inte enbart är frånvaro av problem/sjukdom utan även närvaro av hälsofrämjande 
faktorer. Min ambition med intervjustudien är att öka kunskapen om individers motiv till sex 
samt hur personer beskriver sexuell njutning. Genom ett större fokus på det som redan 
upplevs som njutning hoppas jag kunna belysa att sexuell tillfredställelse kan uppnås trots 
eventuell närvaro av problem. 
 

Tidigare forskning 
 
Alla människor berörs av sexualitet oavsett om de själva har sex eller inte. Enligt World 
Health Organisation (WHO, 2006) har alla människor rätt till sexuell hälsa. Klienter  kan 
behöva stöd att kunna sätta gränser sexuellt men ibland också stöd och uppmuntran att våga 
bejaka sin sexualitet. God sexuell hälsa kan exempelvis innebära att känna sig trygg i sin 
sexualitet och känna möjligheten att kunna välja om, och med vem man vill ha sex. En 
heltäckande beskrivning av vad sexualitet är definieras av Världshälsoorganisationen, WHO 
(2006): 
 

”Sexualiteten är en integrerad del av varje människans personlighet, och det 
gäller så väl man som kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av 
att vara mänsklig, som inte kan skiljas ifrån andra livsaspekter. Sexualiteten är 
inte synonymt med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan ha orgasmer 
eller inte, och inte heller summan av våra erotiska liv. Dessa kan men behöver 
inte vara en del av vår sexualitet. Sexualiteten är mycket mer: den finns i 
energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet. Den uttrycks i 
vårt sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten 
påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska 
och fysiska hälsa” 
(WHO, 2006, 
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/). 

 
I en litteraturöversikt  av  artiklar publicerade i fyra prestigefyllda vetenskapliga skrifter (The 
Journal of Sex Research, Archives of Sexual Behavior, The New England Journal of Medicine 
och Obstetrics and Gynecology), mellan åren 1960–2010 undersöktes huruvida artiklarna 
fokuserade på positiva eller negativa aspekter av sexualitet (Arakawa et al., 2013). En 
innehållsanalys (content analysis) genomfördes och resultatet visade att endast en minoritet av 
studierna fokuserade på positiva aspekter av kärlek, sex och intimitet; en stor övervikt av 
artiklarna fokuserade på problem associerade med sexuellt beteende. Innehållet 
kategoriserades som negativt om artikelns innehåll hade ett negativt eller patogent fokus. 
Exempel på negativt kunde vara mental ohälsa, sexuella dysfunktioner, risker med sex, 
fördomar och stigmatisering inom sexualitet m.m. Författaren uppmanar framtida forskning 
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att fokusera mer på de positiva aspekterna av sexualitet för att balansera bilden av sexualitet 
(Arakawa et al., 2013). 
 
Pascoal och medarbetare (2014) frågade 794 individer (449 kvinnor och 311 män) om deras 
definition av begreppet sexuell tillfredsställelse (sexual satisfaction). Studien var en tematisk 
analys av skriftliga svar på en enkätstudie distribuerad via internet. Författarna fann att 
ömsesidig njutning är en avgörande komponent för sexuell tillfredsställelse men också att 
närvaron av sexuell njutning, och således inte bara frånvaron av problem såsom konflikter 
eller dysfunktioner, ligger som grund för sexuell tillfredsställelse. Artikeln stärkte min 
övertygelse om värdet av att undersöka vad som definierar sexuell njutning, utifrån den 
biologiska, psykologiska och sociala resurs sex kan vara.  
 

Motiv till sex 
Varför människor har sex har undersökts av Meston och Buss (2007). I en första studie bad de 
444 psykologistudenter att skriva ner alla orsaker de kunde komma på till varför de har sex. 
De 237 olika svaren låg som grund för nästa studie som vände sig till 1549 personer där de 
flesta var 18-22 år. Deltagarna fick i uppgift att rangordna motiven som framkommit i den 
tidigare studien. Bland motiven till sex framträdde fyra teman; fysiska, känslomässiga, 
målorienterade och otrygghet. Under dessa framkom ytterligare 13 undergrupper som till 
exempel kärlek, plikt eller social status. 
 
I en svensk studie från 2012 undersöktes bland annat unga kvinnors motiv till sex. Det 
framkom att motiv till sex uppfattades som önskan att uppleva njutningens alla nyanser. 
Exempel på sådana nyanser var när kvinnan upplevde njutning genom fysisk närhet och 
värme genom att bli fysiskt berörd samt att kunna vara sig själv utan krav på att uppfylla 
någon annans förväntningar. Faktorer som underlättade detta var när de kände att de kunde 
slappna av och känna sig trygga med sin partner. Att känna njutning tillsammans var det mest 
njutningsfulla och eftersträvansvärda och att uppleva njutning ledde till känslor av lycka och 
upplevelsen av att sex är roligt. En upplevd sexuell lust uppgavs leda till en längtan efter att 
utforska sin partner och att själv bli utforskad. Positiva upplevelser av detta slag blir 
incitamentet för att vilja ha sex igen (Elmerstig, Wijma, Sandell, & Berterö, 2012). 

Vad är sexuell njutning?  
Beskrivningar av sexuell njutning har i tidigare forskning studerats från olika utgångspunkter. 
För att öppna upp och bredda förståelsen för vad som kan uppfattas som sexuell njutning 
redogörs här för olika perspektiv. Inom det sexologiska fältet, som är en tvärvetenskaplig 
disciplin, utgås ofta från det biopsykosociala perspektivet vid försök att definiera och förklara 
sexualitet (Hulter, 2004).  
 
Ur det biologiska perspektivet tillhör Masters & Johnson (1966) pionjärerna inom studier av 
fysiska reaktioner vid sexuell njutning. Fokus var observerbara områden som puls, 
temperatur, andning, svullnad och ytterligare mätbara och synliga fysiska förändringar hos 
deltagarna i studierna. I takt med teknikens utveckling har undersökningsmetoder förändrats 
och hjärnan har identifierats som det främsta sexuella organet. Några som studerat det 
komplexa samspelet mellan hjärnan och kropp är Georgiades och Kringelbach (2012) som 
sammanfattar ett stort antal studier utförda med hjärnavbildningstekniker (PET och fMRI) 
vilka använts för att studera hjärnans aktiviteter i olika stadier av sexuell respons. Resultatet 
av översikten visar att sexuell njutning har mycket gemensamt med njutning inom andra 
områden som till exempel att äta och socialt umgänge. Analysen av de utvalda studierna ledde 
till en modell som de kallar ”the sexual pleasure cycle” eller ”the sexual respons cycle”. I 
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modellen sammanställer de olika typer av njutningar och likställer skeden i hjärnans sätt att 
processa belöning i samband med njutning av olika slag. Dessa skeden eller stadier benämns 
som wanting, liking och learning eller förväntan (expectation), konsumerande 
(consummation) och mättnad (satiety) (Georgiades & Kringelbach, 2012). Njutningen hör 
främst hemma i fas två (liking). I denna fas visar hjärnavbildningarna bland annat motoriskt 
repetetiva beteenden. Inom njutning av mat motsvarar det beteendet att tugga och inom 
sexuell njutning av de repetitiva rörelserna vid penetration och rytmiska 
muskelsammandragningar i bäckenbotten. Skillnader mellan olika njutningssystem hittas 
främst i överlevnadsvärden där sex får en underordnad prioritering eftersom mänskligheten 
kan överleva kortsiktigt utan sex men inte utan mat. Författarna anser att området som 
biologiskt beskriver vad som sker i kroppen vid njutning är otillräckligt utforskat. En av flera 
förklaringar till detta är svårigheten att studera hjärnan i en fMRI-kamera under pågående 
sexuell aktivitet som ju oftast innebär två kroppar i rörelse vilket kamerans design inte tillåter.  
 
Andra beskrivningar av sexuell njutning sett ur biologiskt perspektiv hittar vi inom områden 
som har med hormoner och signalsubstanser att göra. Belöningshormonet dopamin antas 
liksom endorfiner och oxytocin ha stor betydelse vid sexuell njutning. Hos kvinnor frigörs 
oxytocin vid stimulans av livmodertappen och bröstvårtor. Även sammandragningar i 
livmodern bidrar till ökad nivå av oxytocin (Georgiades & Kringelbach, 2012). Studier har 
visat att oxytocinnivåerna stiger kraftigt hos både män och kvinnor vid sexuell stimulering 
och når en maxnivå i samband med orgasm. Andra studier har dock inte kunnat påvisa denna 
ökning varför ingen enhetlighet finns om oxytocinets betydelse för njutningen just vid sex. 
Det är däremot bekräftat att oxytocinets frisättande får indirekta effekter i både kropp och 
hjärna och leder till känslor av lugn, avslappning och närhet och stärkande av banden i 
relationen (Georgiades & Kringelbach, 2012 och Uvnäs Moberg, 2014).  
 
Den psykologiska aspekten av sexuell njutning påverkas av sexuella känslor, beteenden och 
upplevelser genom livet. Georgiades och Kringebachs (2012) tar upp fenomenet att 
människor, till skillnad från de flesta andra arter, tenderar att ha sex ansikte mot ansikte. De 
gör antagandet att den sociala aspekten har signifikant betydelse för sex mellan människor. 
Spekulationer kring varför det är så handlar om vaginans anatomiska placering men även 
funktionen att skapa bindning i relationen genom ögonkontakt för att dela på ansvaret för 
avkomman på lång sikt. Här lyfter de in aspekter av sofistikerade mänskliga förmågor som att 
mentalisera och känna empati. Förmågan att kunna sätta sig in i vad en annan människa 
upplever (som till exempel upphetsning och njutning) kan möjligen förklara människans 
intresse för sensuella bilder och porr. Möjligen har spegelneuronerna en betydelse i 
sammanhanget och en hypotes är att upplevelsen av sexuell aktivitet sannolikt förstärks när 
människan kan förstå och känna igen kroppsliga och icke-kroppsliga sexuella signaler hos 
andra. Förmågan till mentalisering grundläggs i de tidiga anknytningsrelationerna och 
kvaliteten på dessa relationer antas ligga till grund för utvecklingen av denna förstärkning av 
upplevelsen av sex (Georgiades & Kringelbach, 2012). 
 
I en kvalitativ studie genomförd i Storbritannien (Opperman, Braun, Clarke, & Rogers, 2014) 
studerades deltagarnas erfarenheter av orgasm och sexuell njutning. Resultatet visade att 
orgasmen dels var en fysisk upplevelse i kroppen och dels en psykologisk njutning. 
Upplevelsen var därmed svår att betrakta enbart ur ett perspektiv. Begrepp som användes av 
deltagarna var ofta generella i stil med ”det känns skönt” vilket går att härleda till både det 
fysiska, psykologiska och/eller emotionella perspektivet. Den fysiska upplevelsen beskrevs i 
termer av kittlingar, muskelsammandragningar i kropp och underliv vilka följdes av en känsla 
av avslappning. Opperman och medarbetare (2014) studerade även upplevelser associerat med 
orgasm och sexuell njutning vid sex med en partner för att få en bättre förståelse av 
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orgasmupplevelsen. Den internetdistribuerade enkäten bestod av 16 öppna frågor och berörde 
upplevelser av orgasm och njutning associerat med sex. Deltagarna var i åldrarna 18-26 år 
varav 89% kvinnor. Trots ambitionen att undersöka både sexuell njutning och orgasm 
redovisas resultatet endast i relation till orgasmupplevelsen. Den vanligaste beskrivningen av 
orgasm innehöll ordet njutning (pleasure), ofta i kombination med förstärkande ord som 
”intensiv”, ”explosiv”, ”överväldigande”. Nästan hälften av deltagarna beskrev orgasmen som 
en nivåhöjning eller en ”peak”. Trots att studien strävade efter en öppen tolkning av begreppet 
sex verkade deltagarnas tolkning associera sex med penetration i likhet med tidigare studier. 
Den tematiska analysen identifierade fem teman i datamaterialet: (a) orgasm som syftet med 
och definition på avslut på sex; (b) betydelsen av partnerns orgasm där 89% av de tillfrågade 
uppgivit att deras partners orgasm var viktigare än deras egen; (c) orgasm som den ultimata 
njutningen och som en förkroppsligad upplevelse av en extrem form av både fysisk och 
psykisk njutning; (d) orgasm är mer än en enkel fysiologisk respons som även inkluderar 
psykologiska och relationsfaktorer (d) det är inte ovanligt att fejka orgasm där den vanligaste 
förklaringen var att inte såra sin partner. Författarna uppmanar till fler kvalitativa studier med 
fokus på detaljorienterade och interaktiva metoder för att fördjupa kunskapen om hur 
upplevelsen av orgasm relateras till kontextuella faktorer och begränsningar som kontexten 
eventuellt bidrar till. 
 
Ytterligare en kvalitativ studie undersökte subjektiva berättelser om ”den bästa orgasmen” 
respektive ”fejkad orgasm” (Fahs, 2014). Tjugo kvinnor med olika bakgrund och i åldrarna 
18-59 år (medelålder 34 år) intervjuades om deras bästa och sämsta sexuella erfarenheter, 
känslor av sexuell tillfredsställelse och kroppsuppfattning. De två huvudfrågorna om orgasm 
ledde till identifierandet av tre underteman vardera. Som skäl att fejka en orgasm 
identifierades teman som att vilja förstärka partnerns uppfattning om sin sexuella skicklighet, 
som en strategi att avsluta sex och en önskan att slippa känslor av att känna sig onormal och 
skamfylld. Under temat bästa orgasmen identifierades beskrivningar som kraften av den 
interpersonella kontakten, glädjen av onani och andra icke-penetrerande aktiviteter samt 
kvinnornas känsla av att vara närvarande i sina kroppar som en väg till sexuell njutning. 
 
Kvinnors upplevelser av sexuell njutning vid onani undersöktes av Christin Bowman vid City 
University i New York (Bowman, 2014). Studien fokuserade på den funktion, mening och 
potentiella känsla av empowerment som onani kan medföra. Totalt omfattade undersökningen 
765 amerikanska kvinnor varav 537 var i åldrarna 22-30 år. Deltagarna fick fylla i en anonym 
onlineenkät med frågor om attityd till onani, skäl till onani och känslor efter onani. Resultatet 
indikerar att kvinnors skäl till onani var sexuell njutning, att lära känna sina kroppar, att 
slappna av, som substitut till sex med partner samt generellt missnöje. Känslor kopplat till 
onani handlade om skam, en rädsla att bete sig självisk men framför allt en känsla av sexuell 
empowerment. Resultaten kan tolkas som stöd för feministiska teorier som anser att kvinnor 
känner sig sexuellt stärkta när de kan fokusera på sin egen sexuella njutning och utforskande 
utan att fokusera på partnern eller eventuella risker (Bowman, 2014). 
 
Ur det sociala perspektivet av sexuell njutning har sociologerna Gagnon och Simon, 
sociologer med rötter inom den sociologiska interaktionismen, en teori om sexuella script. 
Utgångspunkten för teorin, som har rötter i är att det inte enbart är den biologiska drivkraften 
och förmågan som är orsaken till sexuell aktivitet. Sexualitet formas av inlärningsprocesser 
präglade av socialt och kulturellt konstruerade manuskript i en individs sammanhang. 
Sexuella script finns inom det kulturella som speglar roller i samhället, det interpersonella 
som berör samspel och interaktion mellan individer, samt det intrapsykiska som speglar 
individens inre motiv och beteende (Gagnon & Simon, 2004). 
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I en svensk studie från 2012 undersöktes unga kvinnors ideala föreställningar av sexuella 
situationer (Elmerstig, Wijma, Sandell, & Berterö, 2012). Fjorton kvinnor i åldrarna 14 – 20 
år som besökte två olika ungdomsmottagningar intervjuades och datamaterialet analyserades 
kvalitativt med metoden Grounded Therory (GT). Frågeställningarna var hur informanterna 
föreställde sig en normal sexuell situation, vad de ansåg vara bra sex och vilka förväntningar 
de upplevde fanns på hur en kvinna bör agera i en sexuell situation. En huvudkategori 
identifierades som ”sexuell njutning på lika villkor” vilket här betyder att båda partners 
erhåller njutning och att ingen dominerar. Under huvudtemat identifierades tre 
underkategorier; sociala normer och förväntningar, partnern kör sitt eget ”race”, dvs. att 
partnern endast fokuserade på sig själv samt en tredje underkategori som de kallade en källa 
till njutning vilken avser att illustrera njutning som full av nyanser. Hinder för att nå dit 
identifierades som sociala normer och förväntningar samt upplevelsen av att partnern endast 
fokuserade på sig själv. Exempel på hindrande sociala normer var bilder förmedlade av media 
(film, tidningar) och andra kommersiella event som porträtterar kvinnor som lägre stående 
objekt liksom normer som ger signaler om att fokusera mer på mäns njutning och orgasm än 
sin egen. En indirekt press att passa in i dessa normer kom bland annat från andra i samma 
åldersgrupp och partners. Även intryck från pornografins värld framträdde med generella 
budskap så som att mannen är macho och kvinnan passiv. Kvinnorna beskrev en upplevelse 
av inre konflikt mellan att vilja motstå dessa normer och samtidigt vilja bli uppskattade 
genom att tillfredsställa andra.  

Frågeställning och syfte 
 
Mot bakgrund av tidigare forskning inom området sexuell njutning och dess tendens att 
fokusera på upplevelser av orgasm, kändes det aktuellt att belysa sexuell njutning i ett vidare 
perspektiv. Hur kan sexuell njutning beskrivas subjektivt ifall den inkluderar andra fenomen 
än bara orgasm, och hur kan detta sättas i samband med individens motiv till sex?  
 
Syftet med föreliggande studie var att identifiera och åskådliggöra individers motiv till sex 
samt subjektiva fenomen av njutning i samband med sexuella aktiviteter. För att begränsa 
studien formulerades själva frågeställningen till ”Hur beskriver kvinnor i åldrarna 18-29 år 
sina motiv till sex och upplevelsen av sexuell njutning?” Skälet till begränsningar i ålder och 
kön var för att möjliggöra jämförelse med andra studier i närliggande områden som vänt sig 
till samma åldersgrupp. Det fanns också ett bekvämlighetsskäl då förhoppningen fanns att 
lättare kunna hitta deltagare genom att annonsera på Stockholms Universitetet där många 
kvinnliga studenter inom denna åldersgrupp finns.  

Metod 

Metodologiska överväganden 
Ansatsen i denna studie var fenomenologisk då det var individens subjektiva upplevelser som 
var i centrum. Strävan var att belysa upplevelserna förutsättningslöst, ur så många perspektiv 
som möjligt, för att även försöka förstå handlingars motiv. Eftersom frågeställningen för 
föreliggande arbete berörde den subjektiva upplevelsen av sexuell njutning var kvalitativ 
metod och en explorativ, deskriptiv ansats ett lämpligt alternativ. Fördelen med kvalitativ 
metod är att det ger möjlighet till öppna frågor där upplevelser och fenomen beskrivs med 
deltagarnas egna ord. Det ger möjlighet till en större bredd och möjligen en större förståelse 
av individers motiv och ageranden (Langemar, 2008). 
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Centralt för den kvalitativa ansatsen är inte hur vanligt förekommande svar är utan hur olika 
svar kan se ut (Langemar, 2008). Valet av specifik kvalitativ metod föll på tematisk analys 
(TA; Braun & Clark, 2006) med motivering att metoden grundar sig i en ambition att bredda 
och fördjupa kunskap om hur urvalsgruppen beskriver sina motiv till sex och upplevelser av 
sexuell njutning. Valet av datainsamlingsmetod föll på semistrukturerade intervjuer. 

Informanter 
Kriterier för urvalet av informanter till studien var de var kvinnor i åldern 19–29 år med 
erfarenhet av en sexuell relation och erfarenhet av sexuell njutning samt att de var beredda att 
ställa upp på en intervju i Stockholm.  
 
Informanterna nåddes via anslag på Stockholms universitet där många unga kvinnliga 
studenter i rätt åldersgrupp finns, samt via en förfrågan på min terapimottagnings hemsida. 
Anslaget hade texten ”Är du kvinna mellan 19-29 år och är i en sexuell relation eller har 
erfarenhet av en sexuell relation om minst ett år det senaste året? Har du upplevt sexuellt 
njutning och vill dela med dig av dina erfarenheter i en intervjustudie?”. Anslaget innehöll 
även kort information om syfte med uppsatsen, information om mig och vem min handledare 
var. Anslaget innehöll även villkor för anonymitet och hanteringen av data (se bilaga 1). För 
att öka chansen att få informanter erbjöds UD-timme (tillgodoräknande av obligatoriskt 
deltagande i studie för psykologkandidater) eller en biobiljett som ersättning. 
 
Sju personer visade initialt intresse att delta i studien, varav två via min hemsida. Totalt 
genomfördes dock fem intervjuer då två föll bort av olika skäl - en återkom inte när jag 
föreslog tid och en befann sig inte på plats i Stockholm så att intervju kunde genomföras inom 
tidsramen för arbetet. Samtliga fem informanter uppfyllde kriterierna ovan. I snitt var de 24, 5 
år (23 – 27) och samtliga studerade vid Stockholms Universitet vid tidpunkten för intervjun. 

Intervjuer 
Samtliga informanter erbjöds att välja plats för intervjun. Alternativen var en lokal på 
universitetet eller min terapimottagning i centrala Stockholm. Samtliga valde att komma till 
min mottagning. Intervjuerna var semistrukturerade och en intervjuguide (se bilaga 3) med 
sex öppna frågor kompletterades under intervjun med fördjupande frågor beroende på vilken 
inriktning samtalet kom att ta. Det medförde att vissa teman berördes olika detaljerat i de 
olika intervjuerna. De sex grundfrågorna behandlades dock i varje intervju (Kvale, 1997). 
Varje intervju tog mellan 60 och 70 minuter. Intervjuerna spelades in digitalt via mobiltelefon 
och överfördes till dator för transkribering. Ljudfilen sparades i datorn under analysarbetet för 
att möjliggöra återgång till materialet vid behov. Det är endast jag som forskare som har haft 
tillgång till materialet som är skyddat av flera nivåer av lösenord. Efter studiens godkännande 
kommer allt material att förstöras.  

Etiska överväganden och konfidentialitet 
Innan intervjuerna upprepades information om syfte med studien samt hantering av 
datamaterialet och konfidentialitet beskrevs. Efter detta fick informanterna läsa igenom och 
skriva under ett så kallat informerat samtycke till deltagande till studien (se bilaga 2). 
Deltagandet byggde på frivillighet och möjlighet fanns att när som helst tacka nej eller 
avbryta. Samtliga deltagare har haft mailadress och telefonnummer till mig och några har 
efteråt kontaktat mig då de vill ta del av studien när den är färdig. 
 
Etiska överväganden som gjorts har gällt temat för intervjun. Frågor kring sexualitet kan vara 
ett känsligt ämne för många. Mitt syfte med studien var att få mer information om vad 
kvinnor upplever som njutningsfullt med en strävan att förbättra förutsättningarna för ett mer 
salutogent perspektiv på kvinnors sexliv. Min bild är att tidigare studier kopplat till sexualitet 
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i huvudsak har berört övergrepp, dysfunktion och tabun och min ambition var att öppna upp 
för samtal kring vad som finns att hämta för de kvinnor som ännu inte hittat sin sexuella 
njutning. En etisk fråga var att deltagarna skulle kunna känna sig obekväma och utsatta med 
tanke på samtalens intima nivå. Flera av de kvalitativa studier jag läst inom närliggande 
områden har utgått från enkäter med öppna frågor för att underlätta för deltagarna att vara 
detaljerade utan att känna sig obekväma. I intervjuerna hade deltagarna möjlighet att välja att 
avstå från att svara på frågor. De erbjöds också att inte svara detaljerat om de inte ville.  
 
Då samtliga informanter är kvinnliga studenter vid Stockholms Universitet var det viktigt att 
datamaterialet avidentifierades för att undvika risk för identifiering. För att försäkra 
anonymiteten har ingen exakt ålder angivits och inte heller inriktning på informanternas 
utbildning. Citaten i resultatdelen har valts för att illustrera teman samtidigt som hänsyn tagits 
till att enskilda deltagare ej skall kunna identifieras.  

Tematisk analys 
Metoden tematisk analys innebär att man strukturerar data utifrån teman som antingen 
bestäms i förväg (deduktiv metod) eller utarbetas utifrån materialet (induktiv metod). De två 
formerna av strukturerande kan även kombineras, enligt Braun & Clarke (2006, 2013). I 
denna studie har datamaterialet analyserats stegvis utifrån induktiv tematisk analys.  
 
Analysprocessen 
Efter att informanterna intervjuats transkriberades materialet ordagrant. Materialet lästes 
sedan igenom en första omgång för att erhålla en överblick. Steg tre var att sätta sig in i texten 
för att markera alla avsnitt som innehöll uttalanden om motiv till sex och sexuell njutning 
samtidigt som de avsnitt som upplevdes som oväsentliga för studiens syfte ignorerades. En 
ytterligare genomläsning genomfördes för att påbörja en öppen kodning där skillnad gjordes 
mellan data till exempel i form av upplevelser och beteenden. Ambitionen var att vara helt 
öppen för de teman som trädde fram. I det grundläggande kodningsarbetet skapades 
meningskoncentration genom att markera textenheterna och koda dessa efter olika förslag på 
teman som växte fram (Langemar, s 128). Varje kod representerades av ett nyckelord som till 
exempel fenomen, motiv, faktorer osv. Allt transkriberat material lästes igenom för varje steg i 
analysprocessen och nya undergrupper eller teman skapades efter hand enligt den cirkulära 
process som är signifikant för tematisk analys (Langemar, 2008). Teman identifierades utifrån 
en semantisk ansats så nära ursprungstexten som möjligt.  
 
Senare i processen summerades och tolkades de framkomna temana med ambitionen att 
teoretisera signifikansen av mönster och deras mening i relation till tidigare forskning. Utifrån 
de teman som framträdde sammanfattades materialet med egna ord, belysta med citat eller 
exempel. Ambitionen var att fånga citat som rörde sexuell njutning både direkt och indirekt. 
Genom att systematiskt gå tillbaka till originaltranskriberingen säkerställdes att teman som 
framkommit var grundade i informanternas utsagor. Delar av originaltexten och förslag på 
kodning och teman presenterades även för handledaren för att ytterligare säkerställa 
överensstämmelsen mellan ursprungstext och kodning. Som ett sista steg i analysprocessen 
sammanställdes teman även grafiskt för att öka överskådligheten i resultatet. 
 
Tolkning av materialet fortlöpte under hela processen. För att så långt som möjligt undvika att 
materialet styrdes utifrån min förförståelse förde jag parallellt en loggbok i vilken funderingar 
och reflektioner dokumenterades. På detta sätt kunde resonemang och tolkningar följas för att 
underlätta tillbakablickar av tolkningsresonemanget. Öppenhet i både frågeställningar och 
analys är centralt och en viktig förutsättning för tematisk analys och i slutfasen jämfördes 
därför framkomna teman med syfte och frågeställning, de teman som inte var relevanta för 
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studien utelämnades (Langemar, 2008). Exempel på kodningsprocessen presenteras nedan i 
figur 1.  
 
 
 
Modell över analysprocessens olika steg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Författarens förförståelse 
Ett fenomenologisk perspektiv utmanar författarens förmåga att ställa förförståelse och 
eventuella hypoteser åt sidan för att minimera risken att styra resultat och tolkning. Ett metod 
att underlätta det är genom bracketing vilket betyder att ”sätta inom parentes” (Braun & 
Clark, 2006). Metoden går konkret ut på att medvetandegöra och tydligt redovisa förförståelse 
som kan finnas med i bilden, samt att ställa frågor av slaget ”vad får mig att tro att det jag ser 
är det jag ser?” istället för frågor som ”är detta sexuell njutning?”. Denna typ av 
perspektivtagande möjliggör ett sätt att skapa medvetenhet från vilken position ämnet 
betraktas. 
 
Jag är kvinna och socionom med grundläggande psykoterapiutbildning och vidareutbildning i 
sexologi. Jag har många års yrkeserfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med sexuella 
problem. Viss förförståelse hos mig som författare är oundviklig men jag vill poängtera att 
mitt huvudsakliga perspektiv som anställd inom landstinget har varit ett patogent och 
problemorienterat perspektiv varför jag sällan fördjupat mig åt kartläggningar av en klients 
upplevelser av njutning ur ett salutogent perspektiv. Jag är dock medveten om att min 
förförståelse, trots det, kan komma att påverka tolkning och förståelsen av materialet.  
 
Vid induktiv metod är det först när resultatet är klart som det blir tydligt inom vilket område 
ytterligare forskning bör sökas. Att undersöka utan bakomliggande teori och hypoteser är 
väsentligt och jag har därför väntat med fördjupad inläsning av specifik litteratur till slutet av 
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analysprocessen. Jag har även undvikit att fördjupa mig i resultatdelen i de forskningsartiklar 
jag läst och istället begränsat mig till att läsa abstract och metod.  
 

 

Tillförlitlighet 
För att öka validitet och reliabilitet har strävan i datainsamling och analys varit att vara öppen 
för ny förståelse, nya tolkningar och undvika att bli alltför ”primad” (Langemar, 2008, s 48). 
Samtidigt har det varit viktigt att vara kritisk och reflekterande för att inte fastna i irrelevanta 
antaganden. Det har varit viktigt att låta den empiriska datan styra analysprocessen och 
handledaren har kontinuerligt konsulterats om förslag på teman för att säkerställa att 
processen varit på rätt väg och säkerställa kvaliteten i analysen. Som ensam författare har jag 
inte haft möjlighet till triangulering och extra kontroll av temans förankring i datamaterialet. 
För att öka tillförlitligheten fick därför informanterna läsa resultatdelen när analysen var klar 
för att säkerställa att de kände igen sig i materialet. Alla informanter godkände materialet. 
 
Risken för felkällor har också observerats. Ett exempel på felkälla är att en detalj färgar av sig 
på hela materialet, den så kallade haloeffekten. Andra risker är att fylla i luckor i materialet, 
se mönster där inga finns, att ta saker för givet, konfirmation bias, dvs. selektiv 
uppmärksamhet som bekräftar våra egna uppfattningar och en tendens till efterklokhet (s.k. 
hindsight bias; Langemar, 2008). 
 
För att öka validiteten har loggbok förts under både intervju- och analysprocessen (se ovan). 
Strävan att vara öppen och bred i mina analyser och tolkningar har också varit viktigt för att 
öka validiteten. Eftersom det är en kvalitativ studie med få informanter finns ingen ambition 
att generalisera resultatet till en bredare population. Fokus har istället legat på att berika det 
salutogena perspektivet på sexuell njutning och tillfredsställelse. 

Resultat 
 
Under analysarbetet framträdde fem huvudteman som placerades i relation till varandra i en 
modell (se figur 2). Tema 1 handlar om Motiv till sex. De motiv som framträdde har ingen 
inbördes relation utan är en deskriptiv redovisning av kvinnornas uppgivna motiv till sex. 
Motiven kan antas uppstått både som en konsekvens av kvinnornas erfarenheter och en 
önskan om förväntat resultat. Motiven är placerade som första tema då de är en drivkraft till 
att sex kommer till stånd. Andra, tredje och fjärde temat beskriver tre grupper av fenomen 
inom kvinnornas upplevelser av sexuell njutning. Tema 2, Gemensamma fenomen, i mitten på 
modellen beskriver upplevelser som är överlappande och därmed gemensamma för tema 3, 
Sex med sig själv och tema 4, Sex med en partner. Det som är unikt för tema 3 eller 4 
redovisas under respektive tema. Det femte temat är den data som i analysarbetet inte kunde 
klassas som fenomen utan snarare faktorer som är förutsättningar för eller påverkar 
fenomenen. De kan ses som Kontextuella faktorer och har grupperats in i undergrupper 
utifrån hur de uppfattas ha störst påverkan på kvinnans upplevelser. 
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Modell av sexuell njutning i dess kontext. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

- upplevelsen av 
  orgasm 
- kontroll 
 

 
- Ökad närvaro/ 
  färre tankar 
- avslappning 
- tillfredsställer ett   
  behov 
- känslor av lust,  
  glädje, lätthet,   
  förvåning 

- mer omfattande  
  upplevelse 
- närhet/ samspel/  
  kommunikation 
- oförutsägbarhet 
- känslor av  
  förälskelse 
 

Tema 1: Motiv till sex; njutning, bekräftelse, vidmakthålla relationen,  
tillgodose partnerns behov, bli avslappnad 

 

Tema 3: Fenomen 
Sex med sig själv 
Lokalare njutning 

Tema 2: Fenomen 
Gemensamma fenomen 
Allmän Njutning 

Tema 4: Fenomen 
Sex med partner 
Omfattande njutning 

  

   

      I relationen 
- bekräftelse/ feedback 
- gränser och tillit 
- ögonkontakt 
- kommunikation om sex 
- frekvens 
- lekfullhet 

 
 
 
 
 

   I stunden 
- basbehov 
 

         Bakgrund 
- utvecklingsfaktorer 
- tidigare erfarenheter 
 

 Figur 2 

       Självbild 
- relation till kroppen 
- självbild 
- inre konflikter 
 

Tema 5: Kontextuella faktorer 
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Tema 1: Motiv till sex 
I intervjuerna tillfrågades kvinnan om hon hade funderat på vad det är som gör att hon vill ha 
sex – vilka motiven till sex var. Alla blev lite fundersamma och hade egentligen inte tänkt på 
frågan på det sättet men kom under intervjuns gång på flera olika skäl. Motiven varierar från 
tillfälle till tillfälle men alla kvinnorna nämner en möjlighet att uppleva njutning som det 
främsta motivet. Två av kvinnorna tycker att det är spännande med en annan kropp och ser 
utforskandet som ett motiv. De är nyfikna och tycker om att upptäcka det som är olika och 
annorlunda.  

”För att…(skratt) jag tycker om att det är en annan kropp på något 
vis…Sen  det är någonting spännande med att det är en annan kropp, 
som ser ut på ett annat sätt. Jag är ganska hetero…så det tycker jag 
om…det är någonting spännande med det, någonting man vill 
upptäcka…”  

 
Fyra av kvinnorna beskriver att motiv till att ha sex kan vara att känna den närhet de upplever 
när de har sex. En av informanterna beskriver att sex är ett väldigt bra sätt att komma nära 
andra människor och känslan av närhet ökar när de fysiskt är så sammanlänkade med en 
annan person. Två av kvinnorna beskriver att de uppskattar känslan av att vara mer 
närvarande i sin egen kropp när de är med en partner. Som om de kommer ytterligare en nivå 
närmare både sig själva och den andre i det sexuella mötet. 
 

”…jag upplever att när jag har sex så är det ett väldigt skönt sätt för mig 
att vara i min kropp så att det känns som att det - både så att jag har 
många nära relationer, även till vänner men med älskare och partners så 
blir det ytterligare en nivå av närhet, intimitet…”  

 
För två av kvinnorna är sex den totala avslappningen. De beskriver att de blir lugnare och en 
av kvinnorna tillägger att sex gör att hon släpper tankeverksamheten. 
 

”…det är skönt för jag blir lugn på ett annat sätt än jag känner mig när 
jag är uppe i allt mitt tänkande så det är absolut ett sätt att släppa det 
analytiska perspektivet.”  

 
Ytterligare motiv som identifierades inom detta tema var att få bekräftelse, bibehålla 
relationen och tillgodose partnerns önskan att ha sex:  
 

”…kanske ibland för att bibehålla den relationen man har…att känna att 
man inte tappar det liksom…”  

 
”…alltså primärt är det ju av lust och kåthet men det är ju också 
jättemycket bekräftelse. […] …att det både är en bekräftelse att man är 
åtrådd eller att någon vill ha en, och i en relation eller om det är någon 
djupare så blir det också en bekräftelse på att jag är omtyckt…att den 
vill ha mig…det blir en djupare betydelse i det.”  
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Tema 2: Gemensamma upplevelser 
När jag analyserat datamaterialet framträder flera fenomen av sexuell njutning som kommer 
igen oavsett om kvinnorna har sex med sig själva eller tillsammans med en partner. De teman 
som identifierades var en känsla av ökad närvaro i kroppen och nuet samt färre tankar. Vidare 
identifierades känslor av både oförutsägbarhet och spänning samtidigt som kvinnorna 
beskriver att sexuell njutning innebär avslappning, att förlora kontrollen och en upplevelse av 
positiva känslor som glädje, lätthet, lust men även förvåning. Ett par av deltagarna beskriver 
det även som njutningsfullt att tillfredsställa ett behov. Nedan följer mer detaljerade 
beskrivningar vilka sedan illustreras med koncentrerade citat ur intervjuerna.  

Ökad närvaro i kroppen och nuet – färre tankar 
Alla kvinnor berättar på olika sätt hur de njuter av en ökad närvaro i kroppen och hur de 
släpper sin tankeaktivitet. En av kvinnorna beskriver att hon känner att hon njuter när hon 
slappnar av och slutar tänka. Reaktionen med minskad tankeaktivitet är något som hon inte 
styr över men lägger märke till när hon är mitt i upplevelsen. En annan upplever den ökade 
närvaron i kroppen som tydlig både när hon har sex med sig själv men beskriver att känslan i 
kroppen blir ännu tydligare när hon har sex med en partner. Hon säger att sexuell njutning är 
något som sker i stunden.  
 

” I kroppen bara…ut ur huvudet liksom…ja, då är det kroppen som 
håller på, jag är inte så med i tankarna.” 

 
”det är mycket tankar men allt det försvinner för mig när jag ligger.” 

 
En av kvinnorna beskriver sexuell njutning i form av orgasm som en väldigt tydlig fysisk 
upplevelse och att upplevelsen är speciellt fokuserat runt underlivet. Hennes beskrivning av 
att vara i nuet är inte lika tydlig som övriga kvinnors men jag tolkar det som att ”bli blank i 
huvudet” innebär att hon släpper tankeaktiviteter och är mer medvetenheten om kroppsliga 
sensationer. 
 

” Det är nog ganska blankt i huvudet när jag har orgasm, det är väldigt fysiskt  
för mig.” 

 
En av informanterna beskriver den ökade närvaron i kroppen och hur en taktil känslighet i 
huden blir tydlig på fler ställen än bara erogena zoner. Hon beskriver vidare att denna taktila 
känslighet gör att hon blir mer närvarande och fokuserad. 
 

”…jag känner mig väldigt närvarande…och känner saker väldigt bra, 
även det som inte är de konkreta erogena zonerna, typ som att jag 
känner lakanet mot mina ben kan också vara väldigt skönt…” 

Oförutsägbarhet och kontroll 
Att inte ha full kontroll över förloppet i den sexuella stunden upplevs som både spännande på 
ett lekfullt och roligt sätt men även som förvånande och en källa till osäkerhet. Att inte ha 
kontroll över vad som kommer att hända verkar öka känslan av pirr och spänning.  
 
Ett par av kvinnorna beskriver njutningen under orgasmen som något som de inte kan 
kontrollera även om de försöker. En kvinna jämför känslan att inte ha kontroll med att åka 
karusell. Just detta fenomen – att förlora eller släppa kontroll när njutningen blir som mest 
intensiv återkommer i beskrivningarna. Så här berättar en kvinna om ögonblicket då hon ger 
sig hän: 
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” jag tycker nog att det är roligt när det är ganska intensivt och då är det 
ganska lätt för mig att komma, apropå hunger…jag kan bli lite girig när 
jag har sex och komma…amen köra på liksom ”Yeah! Det här känns 
bra, det här känns bra”…det stegrar sig  och då är det mot orgasm, men 
samtidigt kan jag tycka att det är ganska tråkigt om jag kommer på tre 
minuter så jag försöker att bromsa men det kan också vara lite svårt.” 

Avslappning 
Upplevelsen av avslappning när de njuter sexuellt beskrivs av flera av kvinnorna. En av 
informanterna beskriver fenomenet som det som tar vid när allt annat är avklarat och som den 
totala formen av avslappning medan en annan kvinna beskriver känslan som ”milda riskorn” i 
ett försök att illustrera sensationen.  
 

”…det känns…jag blir typ varm eller att det känns lite som att man 
upplöses inuti eller att man blir varm och det känns lite så här inte 
knottrigt men…jag vet inte hur jag ska förklara…riskorn fast mycket 
mildare liksom, som att det löses upp lite allting och att…jamen att det 
känns varmt.” 

 
En av kvinnorna förklarar att avslappningen när hon njuter kan synas på henne: 
 

”…att jag ser avslappnad ut fast jag vet inte om han kan se att jag inte tänker,  
men på något sätt om han ser mitt ansikte, att jag är inne i det (njutningen).” 

 
Att partnern tar initiativ kan hjälpa en av informanterna att känna sig extra avslappnad. När 
hon är i sin partners fokus kan avslappningen få henne att komma in i ett flowtillstånd som 
ökar hennes njutning.  

Att tillfredsställa ett behov 
Materialet tycks visa att det finns aspekter av ett rent kroppsligt sug som känns njutningsfullt 
att tillfredsställa. En känsla av hunger som behöver mättas. Två av kvinnorna jämför med 
känslor av att äta något när man är hungrig. En kvinna återkommer flera gånger till känslan av 
att äta något riktigt gott: 
 

” Nej, det är väl någon slags…när man äter någonting riktigt gott…så att 
man liksom ”mums…!” Hela kroppen är med (gestikulerar med armarna) 
för att det tillfredsställer ett behov men mer än så också…” 

Känslor  
Att njuta sexuellt ser ut att sätta känslor i gungning. Alla fem kvinnorna berättar om starka, 
ibland överväldigande känslor där positiva känslor som lust, glädje och lätthet framträder 
tydligast, men de berättar även om känslan av förvåning. 
 
En känsla av lust eller kåthet är närvarande för två av informanterna när de har sex med sig 
själva och med en partner. Så här beskriver en av kvinnorna:  
 

”…jag tycker mer att sexuella känslor kan vara njutbara och känslor är 
inte alltid resultatet av en aktivitet. Jag kan tycka att det känns härligt att 
känna lust överhuvudtaget och det kan ju komma på en föreläsning…eller 
om jag tänker på någonting…och absolut också… om jag ligger med min 
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partner och vi säger att han är trött och jag känner mig kåt, då kan också 
jag uppleva det som njutningsfullt…” 

 
En av kvinnorna njuter av att ge sin partner njutning och berättar vid flera tillfällen hur hon 
känner lust och kåthet av att fokusera på partnern: 
 

”Jag märker det – att ge en man oralsex blir jag så jäkla kåt av. Och där är 
det ju egentligen mer – det är ju inte så att jag har någon erogen zon i min 
mun och hals utan det är väl mer en mental grej som gör att det blir en 
fysisk sensation och en fysisk effekt av det.” 

 
Alla kvinnor tar upp känslan av glädje på olika sätt. En kvinna pratar om lyckokänslor och de 
andra mer om upplevelsen av att ha kul och roligt när de njuter av sex. Ofta uppstår känslan i 
samband med att de känner att kroppen fungerar och är engagerad men också i form av en 
lekfullhet tillsammans med partnern. Flera av dem pratar i termer om att ”vara på väg” som 
om stunden har en riktning och ett mål. En av dem beskriver både en känsla av att ha kul och 
en tydlig upplevelse av flow när hon har sex medan en annan beskriver det så här: 
  

”…och ibland kan det kännas kul…att man vill komma fram dit för att 
man verkligen njuter på riktigt…”  

 
En mer neutral känsla i sammanhanget är känslan av förvåning. En av kvinnorna tycker att det 
kan bli förvirrande när hon egentligen inte känner särskilt stor lust till sex men om hon ändå 
har sex kan resultatet ibland bli att kroppen får en skön upplevelse vilket hon inte var beredd 
på. En av kvinnorna beskriver en period av längre uppehåll i sexlivet vilket gjorde sex mer 
ansträngt och sämre och när de väl hade sex igen kände hon så här: 
 

”men när det känns bra då blir jag väldigt förvånad…lite förvånad över 
mig själv och honom…vilket jag tycker känns bra, det gör att jag blir 
glad…för att vi kommer ännu närmare varandra eller att det känns att 
”nu fungerar det”.” 

 
En annan av kvinnorna beskriver en positiv förvåning över att njutningen i kroppen blev 
starkare än hon förväntat sig både när hon har sex med sig själv och med en partner: 
 

”…om det är jättestarkt så kan det vara så här…jamen förvånad typ ”vad 
fan är det här?”…att det är så mycket liksom…” 

 

Tema 3: Sex med sig själv 
Samtliga kvinnor i studien berättar att de njuter av att onanera i olika omfattning. Även hur de 
lärde sig hitta njutning vid onani skiljer sig åt. Två upptäckte njutningen av en slump som 
barn medan övriga tre beskriver att de har strävat efter att hitta njutningen och ansträngt sig 
för att utforska sig själva. Alla ser onani som en möjlighet att ta till vid behov men fyra av 
kvinnorna tar främst till onani när de inte har en sexuell relation.  

Upplevelsen av orgasm  
Att ha sex med sig själv, eller onanera, verkar skapa en mer tydlig och lokal upplevelse av 
njutning i kroppen. Målet med onani är orgasmen. Flera av kvinnorna beskriver hur 
orgasmens längd, styrka och fysiska plats i kroppen är lättare att identifiera när de har sex 
med sig själva.  
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En av kvinnorna beskriver att även om hela kroppen är engagerad så är ändå upplevelsen av 
sexuell njutning mer lokal när hon har sex med sig själv: 
 

”…trots att jag säger att hela kroppen är engagerad på något vis när jag 
har sex med mig själv…vad var det fokus på då…så var det ändå inte 
riktigt så…det är snarare mer kring fittan – det är mer fittområdet som är 
mer…resten av kroppen är också med men när jag har sex med någon 
annan så är verkligen resten av kroppen med.” 

 
Hon beskriver även att hon kan räkna antalet orgasmer lättare när hon har sex med sig själv, 
liksom hur upplevelsen har ett tydligare händelseförlopp: 
 

”… när jag har orgasm på egen hand då kan jag räkna gångerna jag 
kommer…då är det verkligen så här ”…och där kommer jag och där 
kommer jag…” och när jag har sex med någon annan så vet jag sällan 
helt när det var jag kom…jag vet att ”det” (fick orgasm) gjorde jag men 
det är inte som att jag ”..åh, nu peakar jag och nu går jag ner utan bara 
så här…en allmänt fett bra känsla…det är mer så.” 

 
Längden på orgasmen skiljer sig för en av kvinnorna från när hon onanerar och när hon har 
sex med sin partner - den ofta blir kortare vid onani medan en annan av kvinnorna snarare 
beskriver att hon får längre orgasmer när hon smeker sig själv: 
 

” De kan ändå vara längre typ att under orgasmen, om det är jag som 
smeker mig, så vet jag eller känner hur jag ska fortsätta så att den blir lite 
längre och om jag är med en kille så…om vi har penetrationssex så blir 
det inte samma fokus.” 

Kontroll och förutsägbarhet 
De flesta av kvinnorna verkar uppleva att den sexuella njutningen är mer förutsägbar när de 
har sex med sig själva. De kan när som helst välja att ha sex med sig själva och vet hur de ska 
göra för att göra det så skönt som möjligt och få orgasm.  
  

”…så känns det nog att jag vet ju hur jag ska ta mig dit… för att det ska 
vara skönt…och sen så vet jag ju också vilken typ av orgasm jag ska ha 
eftersom det blir samma grej.”  

 
En av kvinnorna berättar att hon brukar få orgasm inom 3-10 minuter, en annan uppger att 
hon vet att hon kommer att njuta och att det är hundra procents chans att hon får orgasm när 
hon onanerar. 
 

”men om jag är med mig själv då tar jag min klitorisvibrator och kommer 
inom 3-10 min  - ja det är lite förutsägbart…” 

Tema 4: Sex med partner 
Under temat sex med partner tillkommer ett antal upplevelser som har betydelse för den 
sexuella njutningen. Sammanlagt verkar upplevelsen bli mer omfattande när kvinnorna har 
sex med en partner. Ofta blir känslan överväldigande och flera fenomen tillkommer; kontakt, 
närhet, förälskelsekänslor, bekräftelse och tillit. 
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Omfattande upplevelse 
En av kvinnorna beskriver att upplevelsen kan bli väldigt känslosam när hon har sex med sin 
partner och ytterligare en beskriver till exempel hur känslan av beröring blir starkare när hon 
har sex med en partner. Hon berättar att även orgasmen känns annorlunda då - mer som en 
diffus känsla som växer sig starkare och mer omfattande. Hon berättar vidare hur hon 
upplever att ha sex med en partner känns djupare och påverkar henne mer:  
 

”Medan när man är med någon annan…då är hela kroppen…då är det 
verkligen så här…för då kan det vara att sen så tar någon på en knä och 
”herregud” (så skönt) liksom så det är skillnad än om man är själv.” 

 
Två av kvinnorna vet hur de vill bli berörda för att njuta mer intensivt och pratar om själva 
penetrationen som en form av utökad kontakt och förstärkare av upplevelsen. 
 

”dom orgasmer jag uppskattar allra mest – det är när jag får 
både…egentligen helst all stimulans samtidigt…” 
 
”Jag tycker om penetrationssex för att det är mer kontakt än oralsex då 
jag ju mer får någonting.” 

Intensiv närhet, samspel och kommunikation 
En annan tydlig skillnad i njutning vid sex med en partner är den närhet som uppstår när man 
är två. Samspel i form av rörelser, andning och en slags outtalad ömsesidighet och lyhördhet 
beskrivs. Två av kvinnorna sammanfattar det så här: 
 

” det är väl mest att vi kommer in i samma tempo, kommer in i 
samma…att vi blir ett…att man börjar andas i samma takt…”  

 
”…alltså jag vet inte om du har gått på någon dans eller någonting där 
man behöver vara i kroppen eller typ göra någonting fysiskt med någon 
annan person – typ om man har en kontakt med någon, till exempel 
jättebra på badminton vilket jag och min bästis var när vi var små…så då 
hade jag också typ de här känslorna…man behövde inte direkt kanske 
prata, man fattar varandra så bra.”  

 
En av kvinnorna skiljer tydligare på den psykologiska njutningen och den fysiska njutningen 
än övriga. Hon anser dock att en bra dynamik mellan henne och hennes partner kan påverka 
den fysiska njutningen: 
 

” En mental upplevelse kan ju leda fram till att den fysiska upplevelsen 
blir större – är du med? Till exempel en dynamik mellan mig och min 
partner eller att min partner gör saker som triggar mig mentalt kan göra 
att den fysiska känslan bli större…”  

 

Känslor av förälskelse och tacksamhet 
Tre av kvinnorna berättar om känslor av förälskelse som kan uppstå i stunden trots att de 
egentligen kanske inte är kära i sin sexpartner. Och är de kära i partnern kan dessa känslor öka 
i styrka i samband med njutningen och fungera som en slags förstärkare av relationen. En av 
kvinnorna är medveten om hur lätt denna typ av förälskelsekänslor uppstår i henne och ser det 
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som ett resultat av närheten i stunden. En annan beskriver att hon blir fylld av tacksamhet och 
kärlekskänslor när hon får fullt fokus på sig själv från partnern: 
 

”… det är ofta när snubben fokuserar helt på en själv, mig alltså…och 
inte på sig själv…och då är jag alltid nära att ropa ”jag älskar dig!” Det 
blir så himla så här ”å vad fint!”…även om jag kanske inte har känt 
människan så länge, men det är bara så här…mycket tacksamhet.”  

 
” Jag tror att jag har ganska lätt att tolka in kärlekskänslor i sex för att 
någonstans så blir det så extremt mycket närhet.”  
 

Kärlekskänslorna som uppstår vid sex kan väcka insomnade känslor av förälskelse till liv igen 
beskriver en av kvinnorna. Det är som att hon kan ”sätta på” känslan igen genom att ha sex. 
  

” Det är jättekopplat till kärlekskänslor också och det tycker jag också när 
jag är ihop med någon längre, att det blir viktigt med de stunderna för 
att…i början när jag är förälskad i någon då kan det kännas jätte - apropå 
det här med sexuell njutning…att sitta bredvid någon annan i soffan kan 
kännas så starkt…men den känslan får inte jag efter ett tag…men däremot 
när jag har sex – då sätter jag på den känslan igen.” 

Tema 5: Kontextuella faktorer 
Under analysen av datamaterialet framträdde efterhand skillnader i beskrivningarna av 
njutning i stunden och i vad som snarare var faktorer gynnsamma för att njutningen skulle 
infinna sig eller stärkas. Jag har valt att kalla dessa faktorer för kontextuella faktorer. Några 
faktorer visade sig ha att göra med tidigare erfarenheter och den egna utvecklingen – fysiskt 
som psykiskt. Dessa faktorer är placerade under ”Historien”. En andra grupp, ”Självbild”, 
innefattar utöver självbilden även relation till kroppen och förekomst av inre konflikter. 
Övriga faktorer som framkom var sådana som gick att koppla till relationen och dess kvalitet. 
Gruppen återfinns under samlingsnamnet ”I relationen” och faktorerna handlar här om 
bekräftelse/ feedback, gränser och tillit, kommunikation kring sex samt lekfullhet och 
frekvens. I en fjärde grupp, ”I stunden”, återfinns faktorer som påverkar njutningen och ingår 
i kroppens basbehov av mat, sömn och så vidare.  

Bakgrund 
Två av kvinnorna berättar om hur de tänker att den bild av sex som deras föräldrar har givit 
dem har haft betydelse för deras utveckling. Båda har kunnat prata med dem om allt och 
framförallt mammornas uppmuntran och positiva bild verkar ha varit värdefull för deras 
sexuella utveckling. En av dem berättar att ungdomsmottagningen uppmuntrat henne till att 
hon skulle väcka sin sexlust:  
 

”…så fick jag en bok av min mamma som heter den sensuella kvinnan, 
som är från 60-talet, och den läste jag och då kom jag verkligen igång… 
också för att jag hade varit på ungdomsmottagningen och de sa ”väck din 
sexlust”…” 

 
Ytterligare en av kvinnorna pekar på hur mammans inställning till sex har varit betydelsefull 
för hennes förmåga till sexuell njutning. Hon beskriver sig själv som tidigt utvecklad både 
mentalt och fysiskt och när hon ställde frågor till sin mamma fick hon svaret att ”det 
härligaste, bästa, underbaraste och skönaste som finns är sex”. Även hennes inställning till sin 
kropp och att sätta gränser har inspirerats av hennes föräldrars förhållningssätt:  
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”Men jag tror också att jag har så otroligt goda förutsättningar med min 
uppfostran och det här väldigt fina och tillåtande och bejakande klimatet 
så jag tror inte att jag har så jättemycket…jag kan inte riktigt ta äran för 
det själv. Sen har ju inte mina föräldrar inspirerat mig till att ha sex 
såsom jag har sex men just att ha så goda förutsättningar kring 
förhållningssätt till kroppen och vad som är okej och inte okej - då har jag 
ju haft väldigt goda förutsättningar.” 

 
Att veta vad de själva tycker om och inte tycker om och våga uttrycka det är olika lätt för 
dem. Ett par av kvinnorna hade längtat länge efter att ha sex innan de fick tillfälle. En av dem 
berättar att hon var frustrerad och ivrig men i efterhand tänker hon att väntan gjorde att hon 
hann utforska sig själv vilket gjorde sex med andra bättre.  
 

”Så det var jobbigt, men det var egentligen bra också på sätt och vis för då 
fick jag öva upp mig på egen hand och känna mig bekväm med det innan 
jag började ligga med andra så jag tänker att den har utvecklats för att jag 
har blivit ännu mer säker på vad jag tycker om men också vad andra kan 
tycka om, som knep som oftast går hem och då blir det bättre.”  

 
En kvinna har haft många sexpartners vilket hon tänker har bidragit till att hon lärt sig mycket 
om sin egen njutning och sina egna preferenser. Alla sexuella kontakter har inte varit viktiga 
och hon har kommit fram till att det är viktigare att ha långvariga relationer där man är trygg 
med varandra och kan utvecklas tillsammans. Hon ger en bild av att vara tydlig med vad hon 
vill ha ut av sexet och vad hon är beredd att gå med på för att kunna njuta maximalt. Följande 
citat illustrerar hennes syn på sin erfarenhet och lärdomar: 
 

” Jag var själv väldigt tidigt sexuellt aktiv och jag har haft väldigt mycket 
sex som jag egentligen inte varit särskilt engagerad i men samtidigt så ser 
jag det som väldigt värdefulla erfarenheter i min sexuella utveckling, i min 
personliga utveckling och så. Så jag ångrar ingenting som jag gjort.”  

 
En annan av kvinnorna beskriver sig själv som ganska öppen som barn och funderar på 
betydelsen av hennes fantiserande vid den tiden och även upptäckten av sexuell njutning när 
hon lutade sig mot ett köksbord i 11-års åldern. Dessa erfarenheter ledde till att hon både njöt 
och kände sig förvirrad: 
 

”Men en ännu tidigare känsla som jag minns innan de där sexuella 
fantasierna – jag minns att jag stod och lutade mig mot mormor och 
morfars köksbord som var i höjd, förmodligen med min klitoris – jag stod 
så bara för jag stod väl och lutade mig och kände plötsligt att det kändes 
skönt. Och jag minns att jag då nog var mer förvirrad – ”vad är det här?” 
Jamen det måste vara någonting jag hittade första gången…” 

 

Självbild 
Med självbild avser jag tankar och känslor kvinnorna har kring sin sexualitet, sin kropp, sina 
behov och hur de fungerar. Denna självbild har ofta uppstått i relation till ideal och normer i 
samhället samt tankar om hur kvinnor i allmänhet fungerar (eller inte). Alla kvinnor har haft 
funderingar kring sig själva och hur de fungerar. En av kvinnorna har en idealbild av sig själv 
som avslappnad och sugen på sex och tycker att det oftast är så men känslorna är motstridiga 
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eftersom hon å ena sidan vill ge sig själv marginaler att fungera annorlunda och å andra sidan 
blir lite störd när inte lusten uppträder som hon vill.  
 

” Men samtidigt så…det stämmer oftast…men sen kan man ibland gå på 
någon slags förenkling av sig själv som att ”jag är alltid sugen” och så 
kanske man inte är det…och så får det ju vara – det ska ju finnas lite så 
här…det betyder ju inte att man är mindre av sig själv för det…men 
ibland har det kunnat kännas som att ”vad är det här?” – det passar inte 
in i den bilden jag har.” 

 
Kroppen har stor betydelse i samband med njutning för kvinnorna. Kroppen har stor betydelse 
i samband med njutning för kvinnorna. Kvinnorna förmedlar att de är bekväma i sina kroppar 
utom en av dem som har en mer laddad relation till sin kropp. När hon inte känner sig bekväm 
i sin kropp, vilket sker i perioder, så påverkas njutningen negativt. Hon kan då tycka att det är 
jobbigt att någon tar på hennes kropp och hon beskriver sig som mer avstängd i stunden vid 
de tillfällena. En annan kvinna har funderat mycket på betydelsen ens relationen till kroppen 
har för att kunna njuta sexuellt. När jag frågar om hur hon ser på kroppsuppfattningens 
betydelse svarar hon: 
 

” Jag tror det handlar jättemycket om också när man är tonåring om att 
acceptera sin kropp…alltså att…”testa att sitt lite så här med kutrygg 
framför din pojkvän och att magen korvar sig och bara känn att ”det är 
ingen fara – han tycker att jag är sexig ändå”…jag tror att sådana 
aspekter är jätteviktiga för att kunna komma fram till ett stadie där man 
kan ha bra…ren sexuell njutning och orgasmer – det är viktigt att kunna 
spänna av.” 

 
En av kvinnorna påtalar partnerns roll i hur bekväm hon känner sig i kroppen. Hon får svårare 
att njuta om partnern gör henne medveten om hennes kropp. Njutningen ökar när hon kan 
släppa medvetenheten i stunden. 
 

”Och typ att man är chill…det är trist ifall det är en person som gör att 
jag känner mig medveten om min kropp…för det gör jag sällan. När man 
har sex…kroppen är med liksom men inte så här att jag tänker ”oj, hur 
ser jag ut i den här vinkeln?” Men om det är någon som får mig att känna 
det så är det inget nice och då kan jag inte slappna av.” 

 
 
En av kvinnorna har funderat på om hon har en tillräckligt hög sexdrift när hon jämförs sig 
med andra. När hon pratat med andra om sex har det mest handlat om frekvens och när hon 
hör hur andra pratar om sitt sexliv får det henne att undra hur hon själv fungerar: 
 

”…att jag känner att jag inte har någon tillräcklig drift eller att jag 
kanske inte känner för att ha sex så ofta som alla andra. Det känns som att 
alla andra har det jätteofta och pratar om det och så vidare…att jag typ 
är låg i drift (skratt).” 

 
En annan kvinna har funderat på att hon nog är mer verbal och öppen än många när det 
kommer till sex. 
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”… sättet jag har sex på skiljer sig nog för att jag pratar och frågar den 
jag har sex med vad den gillar – berättar ganska öppet vad jag gillar 
snabbt – kanske ens innan man har haft sex kan jag börja prata om sex för 
jag tycker att det är spännande och roligt och intressant. Så att jag pratar 
om skiljer sig nog från många.” 

 
En kvinna har funderat mycket och kommit fram till att hon inte tycker att det är mer 
allvarligt att ha sex än att klia på ryggen och göra det skönt för varandra. Samtidigt tycker hon 
att matchningen i vad man uppskattar när det kommer till sex och hur själva sexet fungerar är 
helt avgörande för hur en relation kommer att fungera och skulle aldrig satsa på en relation 
som inte innehåller bra sex. 
 
En av kvinnorna berättar att hon känner sig lite ovanlig i sin känsla av fysisk längtan efter sex. 
Hon har inte stött på någon annan med samma tydliga längtan. Två kvinnor har tänkt på vem 
som bär ansvaret för sin orgasm och de anser att det är de själva som är ansvariga för att de 
får njutning - och i de fall de önskar - även en orgasm. En av dem har även haft funderingar 
på hur vissa människor verkar koppla ihop sex med kärlek och omvårdnad på ett sätt som hon 
inte känner igen sig i:  
 

” Jag var inne lite på det tidigare att för vissa människor kanske det är 
mer tätt sammanflätat med fysisk närhet och sexuell njutning alltså fysisk 
närhet och psykisk närhet – alltså närhet, kärlek, omvårdnad – det kanske 
är mer nära knutet till sexuell njutning, vilket det inte är för mig. Så på det 
sättet kan det möjligtvis skilja sig.” 

 
Tre av kvinnorna beskriver ögonblick av inre konflikter när de har sex. En av dem beskriver 
att hon blir trött efter sex och att hon helst vill ligga kvar och njuta efteråt men risken för att få 
urinvägsinfektion gör att hon måste gå upp och kissa vilket förtar stundens njutning en del. En 
annan beskriver att hon ibland mentalt inte alls vill ha sex, kanske för att hon är irriterad men 
beskriver att kroppen känner lust och njutning. Det försätter henne i ett dilemma som hon inte 
alltid vet hur hon ska hantera. På liknande sätt beskriver en tredje kvinna att hon ibland har en 
oväntat lättväckt lust och njutning som kan leda till förvirring:  
 

” jag kanske inte känner mig så kåt och så ändå plötsligt accelererar det 
fort och så kommer jag…då kan jag tycka att det känns…då känns det 
inte lika bra. Dels så är det inte en lika skön orgasm men också för att 
det känns…jag tror att jag blir lite förvirrad för att jag först inte njuter 
så mycket och känner mig frustrerad och känner mig irriterad och arg 
och lite ledsen – alltså att det känns bara jobbigt på olika sätt gentemot 
den jag har sex med…och sen när jag kommer då blir det fel för att då 
har jag ju kommit liksom men det har ändå inte varit…jag skulle inte 
använda ordet njutningsfullt för att beskriva det…” 

I relationen 
Att ha sex med en partner innebär en möjlighet att ge och få bekräftelse på olika sätt. 
Kvinnorna beskriver att de njuter när de får olika typer av positiv feedback av sin partner. En 
kvinna uppskattar bekräftelse av hennes kropp vilket ger en extra dimension till hennes 
njutning och en annan beskriver med liknande ord att det är njutningsfullt att känna sig åtrådd 
och omtyckt. För henne blir även den kroppsliga bekräftelsen en sätt att förankra sig i 
verkligheten. 
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”…jag tror att det också på så sätt bli betryggande med den här 
kroppsliga bekräftelsen som jag får – att det blir som en 
verklighetsförankring…”  

 
Hur kvinnorna upplever tillit och deras förmåga att sätta gränser identifierades också som ett 
undertema i relationen. Att veta vad de själva tycker om och inte tycker om och våga uttrycka 
det är olika lätt för dem. Tre av kvinnorna ger intrycket av att känna sina gränser och även att 
uttala dem är självklart och okomplicerat. Två av kvinnorna beskriver situationer där de har 
haft större fokus på sin partners önskningar och behov och därför kanske gått med på sex trots 
att de inte själva var upplagda för det. En av kvinnorna önskar att hon hade lättare att sätta 
gränser i stunden. En av kvinnorna pratar om tillit så här: 
 

” Jag vet med mig att jag inte går med på något som jag inte vill utan jag 
sätter stopp om det är något som inte känns bra…jag vet var jag har mina 
gränser och jag vet att jag kan liksom lita till mig själv på något vis så den 
tryggheten är jättebra. Sen så har jag kunnat njuta sexuellt även med 
personer som jag inte har känt mig helt trygg med personer som har varit 
lite tvek på. Jag har ändå kunnat ha det bra men det har varit så här…då 
har jag velat att de ska dra sen…”  

 
En annan kvinna berättar att hon med tiden fått allt mer koll på hur hon själv vill ha det och 
att hon kan kommunicera det. Hon kommer in på värdet av att veta var hon har sin partners 
gränser. När hon kan lita på att även partnern förmedlar sina gränser kan hon slappna av mer 
och gå upp i sin egen njutning.  
 

”när jag litar fullt på att någon säger ”nej” eller ”ja” eller vad den nu 
säger – då kan jag också gå upp i sexet mer och vara mer i mig själv för 
att jag någonstans har den här tryggheten och tilliten till att min partner 
har koll på sig själv.” 

 
Ett sätt att skapa kontakt och närhet är att se varandra i ögonen. Kvinnorna beskriver 
ögonkontakt som ett sätt att reglera närheten och att de också använder sig av blicken för att 
optimera njutningen. Att söka ögonkontakt kan skapa mer närhet men fyra av kvinnorna 
berättar att de blundar för att lättare kunna ha fokus på närvaro i kroppen och därmed i sin 
egen njutning. Flera av dem berättar att de blundar automatiskt när de har sex. Två av 
kvinnorna svarar på frågan om ögonkontaktens betydelse för njutningen så här: 
 

” Det kan den ha…det kan också sänka den. Ifall det är någon person jag 
verkligen tycker om så höjer det (känslan) för då är det verkligen ”du och 
jag är tillsammans” och ifall det är någon som jag tycker om men inte så 
här ”mmm” då kan det sänka för då ser jag för mycket. Det blir för nära 
nästan.”  

 
En av kvinnorna blundar däremot inte. Hon vill kunna se när de har sex men för henne är det 
inte viktigt att se i ögonen utan mer på partnerns och sin egen kropp. 
 

” Jag blundar nog inte när jag har sex, det gör jag absolut inte och jag 
vill absolut inte ha det mörkt när jag har sex…men jag vill nog inte se i 
ögonen heller direkt. Jag vill nog titta på min partner men jag blir nog 
kåtare av att titta på min partners kuk än att titta på hans ögon, tror 
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jag…och på mig själv…jag går igång på mig själv också faktiskt…alltså 
att se mig själv tycker jag är jättetändande…i ett sexuellt sammanhang.” 

 
Att det sker olika typer av kommunikation i stunden är tydligt. Olika njutningssignaler verkar 
också ha betydelse för att förmedla till partnern att de njuter. På frågan om det märks på dem 
när de njuter svarar två av kvinnorna att de börjar låta och bli mer engagerade och intensiva i 
sina rörelser: 
 

” jag låter en del och jag är ganska engagerad, jag tror att man märker 
när engagemanget ökar ytterligare eller att jag bara stannar av 
helt…ibland så skrattar jag …jag tror att det märks.”  

 
”…ljud och rörelser eller att jag blir mer intensiv liksom.” 

 
Två kvinnor har fått höra av tidigare partners att de signalerar att de njuter på olika sätt. En av 
dem har fått feedback från partners som tycker att hon är ovanligt verbal när hon har sex.  
En annan har fått feedbacken att hon signalerar njutning och lust med sitt ansikte och sin 
blick. Hon själv är inte medveten om vad hon signalerar men hon har fått höra att hon har en 
njutningsfull blick. 
 
Kommunikation förekommer både som ett fenomen i stunden (se tidigare rubrik) och som en 
faktor som har betydelse utanför det sexuella mötet. Som en faktor bidrar en öppen och tydlig 
kommunikation till en mer avslappnad inställning till njutning. En av kvinnorna ser dialogen 
kring sex som möjlighet till en ökad förståelse av sina behov respektive partnerns behov 
vilket ger en ökad känsla av närhet. En av kvinnorna har funderat på kommunikationens 
betydelse och hon verkar uppleva det som att hon via kommunikationen kan styra sex till att i 
stort sett bli bra med vem som helst: 
 

”Jag tror att det jag vet nu om mig själv och också hur jag kommit på hur 
man kan ha sex, överhuvudtaget kommunicera kring sex, så skulle jag tro 
att jag skulle kunna ha sex med nästan vem som helst och det skulle bli 
bra…” 

 
Att det går för långa tidsperioder mellan gångerna de har sex verkar vara en faktor som 
påverkar negativt. Fyra av kvinnorna beskriver hur en låg sexfrekvens påverkar dem på olika 
sätt. För en av kvinnorna gör ett längre uppehåll att det blir svårare att njuta då det känns lite 
konstigt och därmed blir svårare: 
 

”…efter den tiden vi inte haft det (sex) på ett tag så var det väl inte lika 
njutbart som när vi hade det hela tiden i början…då var det väl lite 
”akward” (konstigt) och lite svårt. Lite som att vi hade kommit bort lite 
ifrån det…hur gör man liksom…Sen när det väl kommit igång lite då 
kändes det ändå bättre. Och jag kunde njuta mer, det kändes mer 
bekvämt.”  

 
Två av kvinnorna verkar inte tycka att frekvensen har betydelse för upplevelsen i stunden men 
upplever en fysisk saknad i kroppen om det går för lång tid mellan gångerna och föredrar mer 
frekvent sex: 
 

”…alltså så kan jag verkligen känna om jag har, enligt min mening, för 
lite sex…för då kan…där känner jag mig också så där ovanlig som kvinna 
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eller så är det för att man inte pratar så mycket om det så jättemycket men 
jag kan känna en kroppslig brist om jag inte har sex på tillräckligt 
länge...” 

 
En av kvinnorna tycker inte att sex med sig själv kan ersätta saknaden av sex med en partner: 
 

”...det är väl en anledning till att om det har gått lite för lång tid, jamen 
då vill jag ha någon att ha sex med för det där kan jag inte få på egen 
hand och det saknar jag.” 
 

Intervjuerna ger en bild av sex som något som inte behöver vara så allvarligt. Att vara öppen 
för nytt och ha marginaler innan något som händer i den sexuella stunden får negativa 
konsekvenser verkar vara gynnsamma faktorer. En av kvinnorna tycker inte att sex ska tas på 
för stort allvar och likställer det med att gå på massage eller att klia varandra på ryggen. En 
annan tycker inte heller att det får bli för allvarligt med sex. Hon beskriver det så här: 
 

” Lite avslappnat och lekfullt, att det inte är på dödligt allvar utan att det 
man kan fnissa lite också – att det kan gå lite fel, att man kan komma med 
något förslag som inte är bra, att man kan snacka lite om det. Jamen det 
behöver inte vara en big deal.”  

 
Nya miljöer och till och med risk att bli påkomna kan öka spänningen på ett positivt sätt och 
bidra till att sexlivet känns kul och nytt berättar en av kvinnorna. En annan kvinna beskriver 
att sex med en person som man inte talar samma språk med kan bli kul även om 
kommunikation sker på främmande språk: 
 

”…det blev ju lite roligt, det blev ju lite mer porrig eftersom vi pratade 
engelska och tyska med varandra men den var…nej, den fanns inte i 
vardagen i alla fall, men att kommunicera i text…då kan man ju bara säga 
att ”ta där…” fast på engelska. Det är ju inte så svårt….Nämen det var 
bara bra och roligt liksom.”   

I stunden 
Hur kvinnan mår och har det i stunden är betydelsefullt för hur den sexuella njutningen 
kommer att uttrycka sig. Kroppsliga behov men även självbilden är viktiga faktorer. 
 
Förmågan att njuta sexuellt är beroende av dagsformen för alla kvinnorna. Faktorer som är 
gemensamma för alla hur de har ätit. Två av kvinnorna beskriver hunger som ett basbehov 
som går före sex och sexuell njutning:  
 

”jaa, fast mata mig först – sex sen iså fall” för även om jag ser sex som ett 
basbehov så är det faktiskt viktigare med mat: man kan leva tre månader 
utan sex – man kan inte leva tre månader utan mat. Så det är mer 
grundläggande fysiskt att få mat och sömn skulle jag säga.”  

 
Nivån av stress, trötthet, kroppsligt obehag och sjukdom verkar påverka dem olika. Obehag i 
kroppen kopplat till menstruationen nämns som negativ faktor för en av kvinnorna medan just 
hon inte verkar se trötthet som ett hinder för njutning. Sjukdom är negativt för en annan och 
de flesta anser att förutsättningarna att njuta är som bäst när de är friska och pigga: 
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” Det kan verkligen påverka mig att ha stress, trötthet, om jag har mycket 
i skolan…då har jag svårare tror jag att slappna av helt enkelt, men det är 
inte jättepåverkat – den sexuella delen – men däremot om jag är sjuk – då 
vill jag inte ha sex…eller jag kan nog vilja det också men det kan nog 
påverka lite om man har feber så påverkar det såklart allmän ork. Jag tror 
att jag tycker bäst om att ha sex när jag är ganska frisk, hyfsat pigg…”  

 
En av kvinnorna utmärker sig dock genom att hennes njutning inte verkar påverkas särskilt 
mycket av basbehoven utöver hunger: 
 

” Jag känner mig nog för det mesta frisk och stark för jag har bra fysik 
och jag sover bra på nätterna och så och stressar inte så jag känner mig 
frisk och stark för det mesta. Men jag är absolut inte en sån som inte vill 
ha sex när jag har mens eller när jag är förkyld…jag vill alltid ha sex 
oavsett vilken tid på månaden det är eller om jag är förkyld.” 

 
I slutet av varje intervju ställdes frågan om hur de upplevt att samtala om sex och njutning 
på detta sätt. Samtliga kvinnor uttryckte glädje och tacksamhet för att de fick tillfälle att 
reflektera på detta sätt. Två av kvinnorna menade att samtalet hade gjort stor nytta för dem 
och de övriga utryckte att samtalet känts meningsfullt och roligt. 

Diskussion 
 
I detta avsnitt resonerar jag kring de teman som framkommit under analysarbetet. Resultatet 
belyses även i relation till tidigare forskning. Här diskuteras även om studien bekräftat 
tidigare bilder av sexuell njutning och om studien bidragit med någon ny kunskap inom 
området. Jag tar även upp några personliga reflektioner som väckts i mig under arbetets gång. 
Metoddiskussion förs och frågor om validitet inom ramen för en kvalitativ studie lyfts. Sist 
förs ett resonemang om vad resultatet kan ge för förslag på vidare forskning inom området. 

Resultatdiskussion 
Genom datamaterialet från de fem intervjuerna har jag haft möjlighet att få en djupare 
förståelse för deras motiv till sex och upplevelse av sexuell njutning. Resultatet har 
möjliggjort en fördjupad bild av kvinnornas sexuella meningsskapande och det visar både 
stora likheter med tidigare kvalitativa studier inom området sexuell njutning och fenomen 
som inte belysts nämnvärt. 

Likheter med tidigare forskning 
I likhet med Meston och Buss (2007) kan vi se att motiv till sex handlar om att uppleva 
fysiska och känslomässiga sensationer, men även att känna sig tryggare i relationen genom att 
ha sex, vilket kan ses som ett uttryck av viss otrygghet. Inga nya motiv framkom i 
föreliggande studie. 
 
Hur sexualiteten utvecklas i samspel med omgivningen blir tydligt i studien och är i linje med 
tidigare forskning (Elmerstig et al., 2012). Kvinnorna i denna studie beskriver att föräldrars 
attityd och uppmuntran, sammanhang och plats för sex ser ut att ha betydelse för utvecklingen 
av förmåga till sexuell njutning. Som resultatet visar har kvinnornas självbild påverkats av till 
exempel normer kring kroppsideal och ideal kring sexuell lust. Flera av kvinnorna har tankar 
om hur lätt eller svårt de har att njuta i förhållande till hur de tror att andra har det. Resultatet 
visar att normer och sociala konstruktioner skapar en referensram utifrån vilken kvinnan 
bedömer sig själv, både negativt och positivt. Tankar om hur mycket lust de har eller inte har, 
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hur lätt de kan få orgasm eller inte och om kärlek och sex hör ihop eller inte påverkas av 
omgivningens diskurs. Resultatet visar även hur flera av kvinnorna haft inre resonemang 
kring hur öppen du förväntas vara kring att kommunicera behov inom sex och tankar kring 
sex som något allvarligt eller lekfullt.  
 
Kvinnorna i denna studie ser onani som en självklarhet även om det varierar hur mycket de 
onanerar. I likhet med Bowmans studie (2014) verkar de se onani som en möjlighet och 
därmed en njutning de har kontroll över vilket kan antas leda till en känsla av empowerment. 
Målet med onani verkar vara orgasmen och det är, intressant nog, undertemat Sex med sig 
själv som orgasmens värde blir tydligast men inte helt okomplicerat. Ett par av kvinnorna 
berättar även om känslor av skam och även en känsla av att känna sig dum när det fokus som 
krävs för att uppnå njutning infinner sig. 
 
Kvinnorna både i denna studie och andra studier (Opperman, 2011 och Fahs, 2014) 
rapporterar känslor av ökad intimitet, kärlekskänslor och stärkande av relationen när intensiv 
njutning delas. Andra studier visar liknande samband, men tolkningen av resultatet har då 
varit att känslor som uppstår är en konsekvens av orgasm snarare än att känslorna (…) uppstår 
i stunden. Samtidigt verkar det svårt att skilja på upplevelsen av orgasm och kontexten i 
vilken den uppnås. En känslomässig koppling till partnern är både ett fenomen som beskrivs 
och en faktor som påverkar upplevelsen.  
 
Meningsskapandet och upplevelserna av sexuell njutning är inte enkla och alltid tydliga. Vad 
resultatet visar är att meningen är relaterad till betydelsen av flera faktorer i kontexten. 
Kommunikationen om sex i allmänhet och inte bara i det sexuella mötet ser ut att ha betydelse 
för upplevelsen i stunden också. De kontextuella faktorer kopplat till relationen är i denna 
studie betydelsen av tillit till varandra, bekräftelsen, hur dialogen kring sexlivet och relationen 
ser ut, närhet, samspel och kommunikation samt kärlekskänslor. I flera tidigare studier belyses 
kontextens betydelse för den sexuella upplevelsen. I likhet med Opperman, Braun, Clarke, & 
Rogers´s studie (2014) visar sig den omedelbara kontexten, avsikten och syftet med den 
sexuella aktiviteten samt tidigare erfarenheter vara viktiga faktorer som tillsammans skapar 
mening i ögonblicket. Personerna i deras studie beskrev komplexa kluster av sammanvävda 
känslor som nödvändiga tillstånd för att uppleva orgasm; de behövde känna sig avslappnade, 
vara på humör, känna sig bekväma och veta om varandras preferenser i stunden. Olika 
aspekter av avslappning framträder även i föreliggande studies resultat. Att slappna av är ett 
av motiven till sex samtidigt som avslappning också är ett av fenomenen som framkommer i 
beskrivning av njutningsupplevelsen. Att vara avslappnad är även en kontextuell faktor som 
ökar förutsättningen för njutning. 

Skillnader i förhållande till tidigare forskning 
I tidigare studier definierar unga individer orgasmen som den ultimata formen av sexuell 
njutning och målet med den sexuella aktiviteten (Opperman, Braun, Clarke, & Rogers 2014). 
Det finns ett tydligare fokus på orgasmens betydelse än vad denna studie visar. Resultatet av 
dessa kvinnors berättelser ger en bild av njutning ur ett bredare perspektiv, särskilt i samband 
med sex med en partner. Att kvinnorna inte betonade vikten av orgasmen kan kanske bero på 
kulturella skillnader. Det var ett medvetet val att inte definiera orgasm som den självklara 
njutningen utan lämna öppet för kvinnorna att själva tolka in vad som låg i begreppet för 
deras del. Sannolikt är skillnader i utformning av frågor i intervjun en förklaring till dessa 
skillnader. 
 
Fokus på partnerns njutning var bara framträdande hos en av kvinnorna till skillnad från 
tidigare studier som visat att utbytet och balansen i att ge och få orgasm var det mest 
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framträdande i deltagarnas upplevelser (Opperman, Braun, Clarke, & Rogers, 2014, 
Elmerstig, 2012). 
 
En av de tydligaste skillnaderna mellan denna studie och tidigare forskning är att kvinnorna i 
denna studie alla pratar om närvaron i kroppen som en av den främsta formen av njutning. En 
närvaro i kroppen ökade när fokus vändes inåt och detta gynnades av att blunda i stunden. 
Närvaro i kroppen beskrivs som ett tillstånd som kan möjliggöra orgasm men som också är 
njutningsfullt i sig. Samtliga informanter belyser fenomenet att släppa sina tankar och bara 
vara i nuet. Andra studier har inte visat lika tydliga beskrivningar av detta fenomen. Inte 
heller beteendet att blunda har beskrivits i tidigare forskning. 

Metoddiskussion 
Urvalet var ett bekvämlighetsurval då rekrytering av informanter skedde via annonsering på 
min terapimottagnings hemsida samt affischer på Stockholms Universitet. Det är möjligt att 
resultatet hade blivit annorlunda om urvalet varit kvinnor med annan bakgrund, utbildning 
och livssituation. Det är också troligt att personer som är med i denna typ av intervjuer 
generellt har en positiv attityd till sin sexualitet eftersom de är redo att reflektera kring ämnet 
med en främmande människa. Det bör därför påminnas om att studien är deskriptiv och har 
avsikten att identifiera teman i dessa specifika individers upplevelse. De teman som kommit 
fram kan inte nödvändigtvis generaliseras till en bredare målgrupp. En studie av detta slag 
väcker många nya frågor längs vägen och det hade varit intressant att undersöka motiv till och 
upplevelser av sexuell njutning för personer inom HBTQ, fler åldersgrupper, annan yrkes- 
eller utbildningsinriktning, och med andra etniska bakgrunder. Det hade även varit spännande 
att intervjua män. 
 
Genomgång av tidigare forskning visar att beskrivningar av subjektiva upplevelser av sexuell 
njutning är eftersatt. Det är möjligt att rekryteringssvårigheter bidragit till detta. Att intervjua 
om sexuella upplevelser kräver även att intervjuaren är bekväm med ämnet. Befintlig 
kvalitativ (och kvantitativ) forskning visar att orgasm är befäst som det normativa uttrycket 
för sexuell njutning. Studierna bygger dock på begränsat urval och typiskt fokus har varit 
heterosexuella kvinnors upplevelser. En annan brist i befintliga studier är att personer under 
25 är underrepresenterade i studierna (Opperman, Braun, Clarke, & Rogers, 2014). Denna 
studie har hållit sig inom samma grupp med undantag för att flera av informanterna var under 
25 år. Åldern kan ha betydelse men det främsta urvalskriteriet var att deltagaren skulle ha 
upplevt sexuell njutning varför åldern ansågs vara av lägre betydelse i sammanhanget.  
 
Ambitionen i föreliggande studie har varit att lämna tolkningen av begreppet sexuell njutning 
åt informanten för att inte utgå från normen att orgasm är symbolen för njutning. I efterhand 
hade det varit intressant att fråga mer specifikt kring kvinnornas syn på orgasmens betydelse. 
I viss mån framkommer beskrivningar av njutning som skulle kunna antas vara orgasm men 
kvinnorna använder andra ord och pratar om en mer omfattande upplevelse.  
 
Intervjuerna för denna studie har en låg grad av struktur då flertalet frågor i intervjuguiden är 
öppna. Den låga graden av struktur bör ha stärkt studiens reliabilitet, då syftet med 
intervjufrågorna varit att få djupgående och nyanserade svar. Förutom den del av insamlad 
data som syftat till att få igång ett berättande hos informanterna, har en del av framkommet 
lett till identifierandet av faktorer som påverkar sexuell njutning. Detta ligger något utanför 
ramen för tematisk analys varför resultatet lett till en modell som inte enbart är deskriptiv. I 
analysprocessen utkristalliserades hur informanterna identifierat faktorer som är tätt 
sammankopplade med njutningsupplevelsens kvalitet. Dessa möjliga orsak–verkan samband 
bedömdes vara av relevans för att förstå fenomenet sexuell njutning i ett vidare perspektiv och 
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finns redovisas därför trots att de faller utanför ramen för tematisk analys. Dock bör 
kopplingarna mellan kontextuella faktorer och upplevelsen av njutning tolkas försiktigt. 

Praktiska implikationer 
Om det biologiska perspektivet på sexuell njutning enkom får råda och orgasmen definieras 
som höjdpunkten av njutning kan konsekvensen bli att sex utan orgasm anses vara en 
upplevelse som inte är komplett. Det uppstår en frånvaro av något som antas vara 
eftersträvansvärt. När orgasm definieras som det ultimata målet av sexuell njutning blir brist 
på orgasm definierat som en sexuell dysfunktion (American Psychiatric Association, 1994). 
Att ha en sexuell dysfunktion påverkar en kvinnas självbild negativ och försämrar ytterligare 
förutsättningarna för njutning och välmående (Fahs, 2011). I anslutning till detta resonemang 
blir det intressant att se den tydliga genuskonstruktion som framkommer i bland annat 
Oppermans studie vilket redogör för bilden av att kvinnors orgasm är knepig att uppnå i 
kontrast till männens (vilken anses lätt att uppnå). Att ha mannen som norm för hur en orgasm 
ska uppnås blir ett bevis på att kvinnans förutsättningar anses som avvikande i relation till 
mannen. Det blir då rimligt att anta att tankar om orgasmens knepighet påverkar kvinnornas 
förståelse, känslor, upplevelse och lust till sex (Opperman, Braun, Clarke, & Rogers 2014).  
 
Mina terapeutiska erfarenheter och bekväma inställning till ämnesområdet har sannolikt 
underlättat intervjuerna men det har varit intressant att upptäcka hur lätt det var att samtalet 
gled in på det som inte fungerar sexuellt snarare än det som fungerar. Både för mig som 
intervjuare och för informanterna. Det har givit mig en tankeställare om hur jag arbetar men 
också hur jag skolats i att vara problemorienterad. Det ligger i sakens natur att ägna mycket 
tid att kartlägga och förstå de problem en klient söker för men det är mitt ansvar som 
behandlare att även fokusera på styrkor. I en uppsats om patienters upplevelser av att prata om 
sex i psykoterapi (Brunell & Pettersson, 2011) diskuteras både att sex är ett område som i 
”vanliga” terapier ogärna problematiseras till skillnad från när klienter söker specifikt för 
sexuella problem då det blir naturligt att fokus i terapin ligger på vad som inte fungerar. 
Erfarenheten av hur stärkande kvinnorna i denna studie upplevde samtalen kring vad som är 
njutning för dem har lärt mig hur värdefullt det är att lägga större fokus på det som fungerar 
och stärka det. Jag anser att det finns ett värde i att prata om sexuell njutning i ett bredare 
perspektiv än t.ex. enbart förmågan till orgasm då det utesluter så många nyanser. Om 
framtida samtal om sex styrs av ett mer salutogent perspektiv där behandlare ägnar mer tid åt 
att reflektera kring vad som redan är härligt och njutbart med sex kan effekten bli tacksamhet, 
glädje, stolthet och därmed en ökad känsla av empowerment. Det kan i sin tur leda till en mer 
avslappnad attityd som kan möjliggöra en mer närvarande och nyfiken inställning till sexuella 
aktiviteter. 
 
Frågor för framtida forskning 
Det vore intressant att i framtida forskning undersöka skillnader i beskrivning av sexuell 
njutning ur ett genusperspektiv och även ur ett åldersperspektiv. Jämförelser mellan individer 
ur olika kulturella sammanhang vore också intressant. Ett ytterligare område som väckt min 
nyfikenhet är individers olika upplevelser av njutning inom olika områden i sitt liv. Hur ser de 
på motiv till och upplevelser av olika former av njutning. Hur skulle de beskriva njutning 
inom sex jämfört med njutning av mat och sociala aktiviteter? En intervjustudie skulle då vara 
en möjlig forskningsmetod. 

Slutord 
Min förhoppning var att belysa motiv till sex och sexuell njutning ur ett salutogent perspektiv 
för att öka bredden av hur sexuell njutning förstås och beskrivs, i synnerhet ur ett 
kvinnoperspektiv. Det kan konstateras att en övervägande del av resultatet har stora likheter 
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med tidigare forskning. Vad har då denna studie tillfört inom subjektiva perspektiv på sexuell 
njutning? Jag anser att det behövs ett bredare perspektiv i diskussionen kring sexuell njutning. 
Resultatet i studien visar att kvinnorna framför allt kopplade orgasmens betydelse till onani. 
Att onanera utan att uppnå orgasm tycktes inte vara av värde för kvinnorna. Utifrån 
kvinnornas beskrivningar går det därför inte att bortse helt från orgasmens betydelse i 
samband med sexuell njutning, åtminstone när de har sex med sig själva. Individens motiv till 
sex och därmed förväntningar kan ha avgörande betydelse för hur utfallet av sex upplevs. Om 
förväntan är njutning i allmänhet med närhet, lekfullhet och utforskande i synnerhet minskar 
risken för besvikelser när inget specifikt mål i form av orgasm förväntas uppnås. Att hjälpa 
unga individer genom att uppmuntra till utforskande och lekfullhet utan krav på prestation kan 
inte nog poängteras och denna studie stärker detta påstående. Vad kan vi lära oss av 
kvinnorna i studien? Som studiens resultat visar verkar njutning ske i kroppen och i nuet och 
ett sätt att förstärka denna upplevelse är att blunda och fokusera inåt i stunden. Sex som en 
väg till medveten närvaro i nuet är en lärdom. Som samhället ser ut nu med massiva intryck 
från alla håll är närvaro i nuet inte lätt att uppnå utan kräver tillit, träning och praktik. Kanske 
är en värdefull väg till njutning att våga blunda och fokusera inåt? 
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INTERVJU OM SEXUELL NJUTNING   
 
Är du kvinna mellan 19-29 år och är i en sexuell relation eller har erfarenhet av 
en sexuell relation om minst ett år det senaste året? Har du upplevt sexuellt 
njutning och vill dela med dig av dina erfarenheter i en intervjustudie?  
 
Jag går sista året på psykoterapeutprogrammet och mitt examensarbete handlar 
om innebörden av begreppet sexuell njutning samt individers upplevelser av 
sexuell njutning. 
 
Min ambition med examensuppsatsen är att undersöka sexuella upplevelser 
utifrån ett salutogent perspektiv som kontrast till det patogena 
problemfokuserade perspektivet som är det rådande inom arbete med sexuell 
hälsa. Känner du att du vill dela med dig av vad sexuell njutning innebär och har 
betytt för dig för att hjälpa mig att bredda kunskapen om vad som får människor 
att vilja ha och njuta av sex. Jag arbetar annars som sex- och samlevnadsterapeut 
med egen mottagning i Stockholm. Läs gärna mer om mig på min hemsida 
www.relationellkbt.se. 
 
Informationsinsamlingen sker genom enskilda intervjuer. Min handledare är 
universitetslektor, leg. psykolog och leg. psykoterapeut Peter Lilliegren.  
 
Alla uppgifter och materialet behandlas konfidentiellt. Resultatet presenteras 
avidentifierat och kommer således inte att kunna kopplas samman med dig som 
person. Jag kommer att intervjua ca 6 personer. 
Intervjun tar max en timme och ger en timmes UD-tid eller en biobiljett om du 
föredrar det. Tidpunkt och plats anpassas naturligtvis efter dina önskemål.  
Är du intresserad? Kontakta mig så får du veta mer: 
malin.drevstam@live.se eller 070-156 76 11 
 
Stockholm 2016-01-11 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Malin Drevstam 
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Samtycke till att intervjumaterial används i forskningssyfte 
 
Malin Drevstam 
070-156 76 11 
malin.drevstam@live.se 
 
 
 
Du har blivit intervjuad av mig med anledning av att jag skriver en uppsats på 
psykoterapeutprogrammet vid Stockholms Universitet, KBT-inriktning. 
Jag behöver nu ett medgivande till att Du godkänner att vi använder intervjumaterialet till 
forskning kring hur individer definierar och upplever sexuell njutning. 
 
Intervjuerna kommer att avidentifieras redan under transkriberingen av ljudmaterialet och 
konfidentialiteten har beaktats genom att materialet kommer att redovisas på ett sätt som 
skyddar informanternas identitet. Materialet kommer således att tolkas och endast utvalda 
kortare citat kommer att redovisas men då på ett sätt att det inte kan härledas till någon 
specifik respondent. 
 
Den information som framkommit i intervjuerna kommer endast att användas i studien. 
Studien kan komma att ligga till grund för föreläsningar, böcker mm. Originalmaterialet 
kommer endast att vara tillgängligt för mig som forskare samt min handledare under 
uppsatsarbetet och förvaras otillgängligt för obehöriga. 
 
När uppsatsen är godkänd kommer allt originalmaterial att raderas/förstöras. 
 
 
 
 
Jag samtycker till att ovanstående forskare använder intervjun som gjordes med mig i enlighet 
med ovanstående. 
 
 
Stockholm den……………………………………. 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
 
Namnförtydligande:…………………………………………………………………….. 
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1. Varför har du sex? Vilken är din motivation? 

 
 
 
 
 

 
2. Vilken innebörd har begreppet sexuell njutning för dig? Hur skulle du beskriva sexuell 

njutning? 
 
 
 
 
 
 

3. Hur skulle du beskriva sexuell njutning på egen hand respektive tillsammans med 
någon/några andra? 

 
 
 
 
 
 
 

4. Kan du detaljerat beskriva din senaste eller typiska upplevelse av sexuell njutning? 
Vilka (fysiska, känslomässiga, psykologiska) sensationer upplevde du?  

 
 
 
 
 
 

5. Om du upplever variationer i din njutning från gång till annan hur ser dessa variationer 
ut? 
 
 
 
 
 
 

6. Tror du att dina upplevelser av sexuell njutning skiljer sig från andras? På vilket sätt i 
så fall?  
 

 
 


