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Det här är en sexologisk uppsats med syftet att kvalitativt undersöka
både kvinnors och mäns syn på kvinnlig, heterosexuell sexualitet.
Fokus för undersökningen ligger på omständigheter som underlättar
eller försvårar kvinnors lustupplevelser och orgasmer. De omständig-
heter som undersöks närmare är olika sexuella handlingsmönster,
kommunikationen mellan kvinnorna och deras partners samt
kvinnornas sexuella självförtroende. Tre heterosexuella kvinnor, som
alla upplevt orgasmsvårigheter, och tre heterosexuella män, som
upplevt orgasmsvårigheter hos kvinnliga partners, intervjuades.
Materialet analyserades på ett tolkande, reflexivt sätt. Kvinnorna gav
till viss del uttryck för en kluven hållning till orgasmer och deras
betydelse, medan männen tydligt sade att kvinnors orgasmer är
viktiga. Respondenterna kunde med lätthet beskriva ett stereotypt sätt
att ha sex på, vilket uppfattades som ”vanligt sex”. Inom ramen för
vanligt sex lämnas ofta ett mindre utrymme för kvinnors orgasmer än
för mäns.

Nyckelord: orgasm, orgasmsvårigheter, sexualitet, sexuella dys-
funktioner, socialkonstruktionism.

Inledning

Sex är en källa till njutning och glädje för många kvinnor. Många kvinnor har
naturligtvis lätt att få orgasm och är nöjda med det, men den här uppsatsen handlar inte
om dem. Den handlar istället om kvinnor som upplevt, eller fortfarande upplever, att de
inte får orgasm så ofta eller så lätt som de skulle vilja och om deras manliga partners.
Uppsatsen handlar också om sexuell jämställdhet mellan kvinnor och män. Jämställdhet
är idag ett ämne som debatteras ofta och mycket. Vi diskuterar jämställdhet i arbetslivet
och i familjelivet. Vi diskuterar unga människors sexliv och föreställningar om hur
flickor och pojkar ska vara. Naturligtvis finns det gott om människor som belyser
sexualiteten ur ett jämställdhetsperspektiv, men deras tankar når sällan utanför en
begränsad krets. Många gånger stannar också diskussionerna på ett teoretiskt plan. Den
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här uppsatsens mål är att vara konkret och att handla om sexuella möten mellan kvinnor
och män, med kvinnors orgasmer och lustupplevelser i fokus. Uppsatsens fokus på
heterosexuella personer är ett medvetet val och finns där just för att tydliggöra
ojämlikheter mellan könen.

Är orgasmer viktiga?

Sex handlar ofta om mycket mer än orgasmer. Bra sex handlar om lustkänslor och
intimitet och ofta om kärlek. En del av dem som arbetar med sexologisk rådgivning
hävdar att orgasmen är oviktig för att uppleva sex som njutningsfullt. Det händer ganska
ofta att unga kvinnor som söker hjälp för sina orgasmproblem får höra just detta, men
det är oerhört sällan någon som säger samma sak till unga pojkar. Råden ges i all
välmening och av rädsla för en orgasmhets som bara kommer leda kvinnan längre bort
från den önskade orgasmen. Kanske krävs det istället stöd för att kvinnor ska våga ta
reda på vad som krävs för att de ska få orgasm och för att sedan våga ställa krav på att
få vad de behöver? Det finns ingen anledning att avstå från orgasm. Hanne Grasmo
skriver i sin bok Kjærlighetsboka:

Absolutt alle, kvinner og menn, unge og gamle, har mulighet til å lære
seg å få orgasme (Grasmo, 1994, sid 29).

Och hon säger även:

Men jeg kan ikke skjønne hvorfor ikke alle skal få lov å oppleve det,
når det faktisk er mulig å lære seg det? Først når du er helt sikker på at
du kan få en orgasme når du vil, kan du velge det bort når du vil
(Grasmo, 1994, sid 29).

Olika förväntningar på kvinnor och män

Alla samhällen, i alla tider, har haft ett behov av att kontrollera och forma människors
liv och så även deras sexualitet. Kvinnors sexualitet har i de flesta fall varit föremål för
en strängare kontroll än mäns, eftersom de flesta samhällen varit uppbyggda med en
patriarkal struktur som grund. Kvinnor har i viss utsträckning betraktats som bytesvaror
män emellan och deras sexualitet och barnafödande har varit tätt sammankopplade med
ägarförhållanden och ekonomi. Den här uppsatsen kommer att lämna denna aspekt av
kvinnors sexualitet i stort sett okommenterad och istället fokusera på mer social-
psykologiska sätt att kontrollera kvinnors sexualitet på.
Ett grundläggande drag som återfinns i alla kulturer är att man gjort skillnad på kvinnor
och män. Denna åtskillnad har sett olika ut i olika samhällen. Exempelvis har kvinnan
och mannen under vissa tider beskrivits som varandras motsatser medan andra tider har
präglats av synen på kvinnan som en inte riktigt fullgången man. Ifrågasättandet av
sådana teorier har ofta varit svagt, det är föreställningar som tagits för givna och som
delats av majoriteten av människorna i de olika samhällena.
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Även idag har vi olika förväntningar på män och kvinnor. De förväntningarna gör att vi
uppfostras olika beroende på om vi föds som flickor eller pojkar, vi bemöter människor
olika beroende på vilket kön de tillhör. På det sättet påverkas vi som individer av
samhället, men bidrar även till att dessa föreställningar lever kvar.

Teoretiska utgångspunkter

Uppsatsens teoretiska referensram är i huvudsak socialkonstruktionistisk och
feministisk. Båda dessa synsätt innebär en utmaning av sådant som hittills setts som
vetenskapliga fakta.

Socialkonstruktionism

Socialkonstruktionism är ett antagande om att all kunskap om världen är konstruerad.
Utgångspunkten för socialkonstruktionismen är att ingen människa någonsin haft för-
mågan att tänka kring ett fenomen utan att färgas av sitt kulturella och sociala
sammanhang.

Burr förklarar i sin bok An Introduction to Social Constructionism att det är omöjligt att
formulera en definition av socialkonstruktionism eftersom det finns så många olika
inriktningar idag. Hon ställer istället upp fyra grundkrav, där minst ett måste uppfyllas
av någon som vill kalla sig socialkonstruktionist:

• En kritisk inställning till kunskap som tidigare uppfattats som självklar.
• En insikt om att kunskap alltid påverkas av till exempel historia, kultur och

geografi.
• Förståelse för att kunskap skapas och utvecklas av sociala interaktioner. Språket

och samtalet med andra är väldigt viktiga verktyg när vi skapar oss bilder av hur
världen fungerar.

• Kunskap påverkar våra handlingar. Det vi tycker oss veta om något avgör hur vi
hanterar det (Burr, 2004).

Feministisk teori

En socialkonstruktionistisk utgångspunkt är lätt att kombinera med feministisk teori.
Feministisk teori har som avsikt att vara tvärvetenskaplig och innebär att maktrelationen
mellan kvinnor och män är i fokus, oavsett vilket fenomen man studerar. Feministisk
teori försöker förstå vad det är att vara kvinna och vad det är att vara man. Grund-
antagandet är att kön och makt är — och har alltid varit — förknippade med varandra
kulturellt, historiskt och samhällsmässigt. Feministisk forskning har två huvudsyften,
det ena är att synliggöra de olika patriarkala systemen och det andra är att arbeta för
ökad jämställdhet genom att visa på hur de patriarkala systemen kan utmanas och
förändras (Jeffner, 1998).
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Syfte

Denna uppsats är en sexologisk uppsats med syftet att kvalitativt undersöka både
kvinnors och mäns syn på kvinnlig, heterosexuell sexualitet. Fokus för undersökningen
ligger på omständigheter som underlättar eller försvårar kvinnors lustupplevelser och
orgasmer. De omständigheter som undersöks närmare är olika sexuella handlings-
mönster, kommunikationen mellan kvinnorna och deras partners samt kvinnornas
sexuella självförtroende.

Teoretisk bakgrund

Uppsatsen kretsar kring tre centrala begrepp; sexologi, genus och sexualitet som för-
klaras närmare i detta avsnitt.

Sexologi

I syftet uppgavs att det här är en sexologisk uppsats. Sexologi har definierats som:

läran om könslivet; en tvärvetenskaplig inriktning som forskar kring
anatomiska, fysiologiska, psykologiska, medicinska, sociologiska,
antropologiska, historiska, rättsliga, religiösa, litterära och konstnär-
liga aspekter av individen som sexuell varelse (Nussdorfer, 1999, sid
154).

Genus

Genus är ett ständigt återkommande begrepp i feministisk teori. Att prata om genus
istället för kön, betyder att man avser det socialt och kulturellt konstruerade könet och
inte det biologiska. Med biologiskt kön följer en rad fysiska attribut, som till exempel
ett kvinnligt eller ett manligt könsorgan. Med genus följer istället en rad olika förvänt-
ningar på till exempel egenskaper, intressen och sexuella preferenser.

Många olika forskare talar om genus, utan att för den skull vara överens om i hur stor
utsträckning genus är en biologisk eller en kulturell produkt. En av de forskare som
befinner sig längst ut på den socialkonstruktionistiska delen av skalan är Judit Butler.
Butler anser att ”allt är en konstruktion”, det vill säga att den enda kopplingen mellan
genus och biologiskt kön är att en person med en kvinnlig kropp förväntas anta
kvinnliga egenskaper och en person med manlig kropp förväntas utveckla manliga
egenskaper, eller som hon själv uttrycker det:

There is no gender identity behind the expressions of gender; that
identity is performatively constituted by the very ”expressions” that
are said to be its results (Butler, 1990, sid 33).
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Därmed inte sagt att varje individ väljer fritt hur hon eller han vill vara. De sociala och
kulturella krafterna formar individer med en påverkan som det är mycket svårt att värja
sig mot, kanske till stor del för att den är så svår att få syn på. En del väljer att fokusera
på människors fria vilja i det här fallet och menar väl då att alla till viss del är med och
formar sin egen personlighet, medan andra pratar om en form av determinism; föds du i
en viss kropp kommer du ovillkorligen att utveckla ett genus som stämmer överens med
den kroppens biologiska kön. Butler menar att ”biologiskt kön” endast är en av många
konstruktioner, som bara existerar eftersom språket och kulturen har bestämt att det är
av betydelse.

Att utveckla ett genus som stämmer överens med ens biologiska kön är en inter-
naliseringsprocess. Barn lär sig medan de växer upp att ”kvinnligt” och ”manligt” är två
olika saker och att det är viktigt att vara antingen det ena eller det andra. De tar till sig
kunskapen till den grad att det verkar självklart och kan tas för givet. Internalisering är
en ständigt pågående process och även om förståelse av kön kan kännas som något
definitivt, finns det alltid möjlighet till fortsatt utveckling. Många kvinnor har till
exempel ändrat sin syn på sig själva som just kvinnor, genom att  ta del av feministiska
tankegångar (Stainton Rogers & Stainton Rogers, 2001).

Sexualitet

Gisela Helmius resonerar i sin bok Manus för mognad om sexualiteten som social
konstruktion. Helmius skriver bland annat att varje människa föds med fysiologiska
förutsättningar att kunna uppleva sexuell lust. Denna renodlat biologiska aspekt av
sexualiteten är fri från värderingar av olika möjliga fysiologiska sexuella reaktioner. Det
är först när vi ser sexualiteten som kulturellt bestämd som den börjar rymma olika
värderingar kopplade till när, var, hur, varför och med vem det är lämpligt att leva ut sin
sexuella lust:

Beteenden, handlingar, samvaro och utlevelser uppfattas av individer
som sexuella situationer med en viss bestämd innebörd för att
samhället bestämt att de är det. Sexualiteten blir vad vi gör den till
(Helmius, 2000, sid 12).

Sambandet mellan en individs sexuella beteende och samhällets sexualsyn kan vara
svårt att se för den enskilda individen. Denna svårighet orsakas av att individerna i ett
samhälle internaliserat de normer om sexualitet som de uppfostrats med, på precis
samma sätt som de internaliserar normer om genus. Genom socialisationsprocesser lär
man sig att betrakta sitt samhälles konstruerade sexualitet som den ”normala” och inte
sällan ”naturliga” sexualiteten. För att belysa konstruktionernas styrka och ofrånkom-
lighet har Helmius hävdat att:

Varhelst två människor är tillsammans sexuellt är samhället med som
tredje part (Helmius, 2000, sid 12).
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Den traditionella synen på kvinnors orgasmer

För att visa hur konstruktioner kring genus och sexualitet vuxit fram kan det vara bra att
se tillbaka på historien. Historien, eller för den delen jämförelser med andra nutida
samhällen, är nog den bästa hjälp vi kan få för att bli medvetna om att de synsätt som i
dagens samhälle uppfattas som högst naturliga inte är något annat än konstruktioner.

Den här skildringen av sexologisk historia är inte ett försök att göra en heltäckande
sammanfattning. Tanken är istället att belysa delar av det som sagts om kvinnors
sexuella lustupplevelser och orgasmer.

Den tidiga sexologiska litteraturen var full av hänvisningar till naturen och till biologin.
Att använda biologin som utgångspunkt och att tro att det finns något ofrånkomligt
kvinnligt och manligt kallas  essentialism.  Essentialism definieras som tron på en sann
essens, i det här fallet en kärna av könsbundna karaktäristika som formar kvinnors och
mäns sexualitet (Fuss, 1989). Ett klassiskt exempel på ett essentialistiskt tänkande är att
kvinnan är återhållsam med antalet sexuella partners eftersom hon har ansvar för
eventuell avkomma, medan mannen vill ha så många partners som möjligt för att
säkerställa att hans gener kommer att leva vidare. Detta har lett till en uppfattning om att
kvinnan bör vara passiv och mannen aktiv.

Lust som något avvikande

Richard von Krafft-Ebbing (1840 - 1902) var till yrket psykiatriker och skrev 1882 ett
mycket uppmärksammat verk som hette Psychopathia Sexualis, som enligt Langfeldt
(1998) lade grunden för sexologin som modern vetenskap. Krafft-Ebbing speglar också
den viktorianska eran och dess inställning till sexualiteten. Kyrkans makt försvagades
allt mer under den här tiden och den medicinska och psykologiska vetenskapen fick en
starkare ställning. Många läkare och psykologer tillhörde den framväxande borgar-
klassen och delvis på grund av detta kom just borgarklassens ideal att dominera synen
på sexualiteten.

Psychopatia Sexualis belyste, enligt Allgeier och Allgeier (2000), sexualiteten ur det
mest dominerande synsättet under den här tiden, nämligen sexualiteten som en sjukdom
och en destruktiv kraft. Krafft-Ebbing framställde alla former av sex som inte ledde till
graviditet som avvikande och betonade att barnalstrande sex var en plikt och inte ett
nöje. I de övre samhällsskikten fanns en åsikt att även sex inom äktenskapet borde
begränsas. Han var också en av de mest framträdande företrädarna för teorier om
kvinnans passivitet och mannens aktivitet.

Kvinnlig orgasm trots initial motvilja

Havelock Ellis (1859 - 1939) var samtida med von Krafft-Ebbing och skrev det mycket
omfattande verket Studies in the Psychology of Sex som publicerades i sju band mellan
1897 och 1928. När böckerna först trycktes var de bara tillåtna för läkare, men 1935
släpptes de även till allmänheten (Langfeldt, 1998). Ellis var en av de första som bedrev
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seriös forskning kring sexualitet och hans skrifter hade stor genomslagskraft och
översattes till många språk, däribland svenska. Väldigt många människor har på så sätt
kommit i kontakt med hans teorier och idéer.

Ellis avdramatiserade många av Krafft-Ebbings hårda uttalanden och ändrade till
exempel synen på manlig onani från syndig till något harmlöst och mer eller mindre
ofrånkomligt ( Allgeier & Allgeier, 2000). Ellis kan alltså beskrivas som en radikal man
i flera avseenden, men när det gällde skillnader mellan kvinnlig och manlig sexualitet
var han mer traditionell. Ellis menade att kvinnans och mannens sexualdrift såg olika ut.
Han ansåg dock inte att kvinnan saknade könsdrift eller att hennes lust var svagare än
mannens. Skillnaden bestod i att kvinnans lust var dold och slumrande, även för henne
själv, medan mannens lust var tydlig och uppenbar. Kvinnans sexualitet var därmed inte
lika mogen och utvecklad som mannens. Mannens uppgift var därför att väcka kvinnans
lust och att visa henne den rätta vägen till sexuell tillfredsställelse. Ellis ansåg också att
det fanns ett motstånd hos många kvinnor som måste övervinnas, så att kvinnan sedan
kunde hänge sig åt mannen i den sexuella akten. För att övervinna detta motstånd kunde
det bli nödvändigt att mannen använde ett visst tvång eller milt våld, så att hon till slut
kunde uppleva lust trots sin initiala motvilja.

Även för Ellis hade samlaget en särställning jämfört med andra sexuella handlingar.
Samlaget utgjorde den egentliga sexualakten, där både mannen och kvinnan helst skulle
få orgasm ( Bergenheim, 1992).

Vaginalorgasm som ideal

Under mellankrigstiden hade Freuds (1856 - 1939) teorier stort inflytande. Många tog
intryck av tanken att alla människor föds med en libido och har behov av att både
kontrollera och få utlopp för sina drifter. Samtidigt som Freuds teorier begränsades av
de samtida viktorianska idealen, framstod hans teorier som mycket revolutionerande. De
utgick från ett manligt perspektiv och Freud sade bland annat att kvinnor som
stimulerade klitoris och uppnådde orgasm på detta sätt ägnade sig åt ett i grunden
maskulint beteende. I processen att utvecklas från flicka till kvinna ingår, enligt Freud,
att förflytta centrum för sina lustupplevelser, det vill säga att sluta uppnå orgasm via
klitorisstimulering och istället uppnå orgasm genom samlag. Kvinnor som även i vuxen
ålder fortsatte att uppnå orgasmer genom klitorisstimulering ansågs lida av penisavund
samt vara omogna, neurotiska och frigida (Allgeier & Allgeier, 2000).

Orgasm kan uppnås på olika sätt

W.F. Robie skrev en upplysningsbok som hette Rational Sex Etichs från 1916. Robie
ville motarbeta okunskapen och den överdrivna prydheten och på så viss hjälpa
människor att överkomma sina sexuella problem. Han skrev väldigt rak på sak om att en
äkta mans främsta uppgift var att tillfredställa sin fru. Förspelet var av yttersta vikt och
ingenting man kunde hoppa över. Att tillfredställa sin fru innebar att se till att hon fick
uppleva klimax, helst genom penetration men annars med hjälp av sina fingrar.
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Detta var ett stort brott mot de viktorianska idealen där njutningen inte ansågs ha något
värde och det var en början på utvecklingen mot en förändrad syn på meningen med
äktenskapet (McLaren, 2004).

Simultanorgasmen som ideal

Marie Stopes (1880-1958) skrev boken Married Love som gavs ut 1918 och som kom
att säljas i över en miljon exemplar. Boken är full av konkreta sextips med en  mycket
romantisk utgångspunkt. Huvudbudskapet är att det är viktigt att hålla den äktenskap-
liga passionen vid liv. I boken beskriver Stopes hur vanligt det är att en kvinna och en
man ingår äktenskap med de allra bästa intentioner, men på grund av brist på kunskap
om kvinnors sexualitet får de ofta snabbt problem med sitt sexuella samliv. Stopes är en
av de första som nämner simultana orgasmer, d.v.s. att mannen och kvinnan får orgasm
samtidigt, och hon sätter upp detta som ett ideal att sträva emot:

When the two have met and united, the usual result is that, after a
longer or shorter interval, the man’s mental and physical stimulation
reaches a climax in sensory intoxication and in the ejaculation of
semen. Where the two are perfectly adjusted, the woman simultan-
eously reaches the crisis of nervous and muscular reactions very
similar to his. This mutual orgasm is extremely important, but in many
cases the man’s climax comes so swiftly that the woman’s reactions
are not nearly ready, and she is left without (Stopes, 2004, sid 57).

Stopes uppskattade att 70-80 % av alla kvinnor aldrig fick orgasm på grund av okunniga
och ibland till och med rent egoistiska män.

Ifrågasättande av den traditionella synen på kvinnors orgasmer

Det går egentligen inte att sätta en skarp gräns mellan det traditionella synsättet och det
ifrågasättande som dyker upp senare under 1900-talet. Eftersom förändringarna skedde
långsamt kan en del författare sägas representera båda sidor. Både exempelvis Robie
och Stopes, som här står listade som traditionella, uppfattades som radikala på sin tid
och ifrågasatte en stor mängd etablerade fakta om sexualitet. Trots detta var de färgade
av sin egen tids essentialistiska syn på sexualitet, det vill säga att de delade upp
sexualiteten i en kvinnlig och en manlig del i för stor utsträckning, för att så här i
efterhand uppfattas som banbrytande.

I och med Kinseys forskning inleddes däremot en ny era inom sexologin. Förutom
steget bort från essentialism, blev det från och med nu vanligare att folk från
allmänheten intervjuades och fick berätta om sin sexualitet istället för att tänkare av
olika slag skrev ihop verk utifrån egna tankar om hur sexualiteten borde vara utformad.
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Kvinnor och män har lika lätt att få orgasm

Under 1930-talet började Kinsey (1894 - 1956) och några andra anställda vid Indiana
University att samla in svar från tusentals amerikaner. De gjorde både djupintervjuer
och delade ut enkäter som sedan sammanställdes i de två verken Sexual Behavior in the
Human Male (1948) och Sexual Behavior in the Human Female (1953). Genom
Kinseys arbete fick man för första gången något som liknade en allmän beskrivning av
vanliga människors sexliv. Kinsey presenterade siffror på hur många som definierade
sig som homosexuella och hur vanligt det var med onani och andra företeelser (Allgeier
& Allgeier, 2000).

Kinsey bevisade också att de kvinnor och de män som fick orgasm var lika snabba på
att uppnå orgasm när de onanerade, vilket på sätt och vis överraskade läsarna (Hite,
2004). Något som inte var fullt så överraskande var att bara 60 % av kvinnorna
upplevde orgasmer när de onanerade eller hade samlag (Langfeldt, 1998).

Klitoris är nyckeln

Masters (1915 -) och Johnson (1925 -) skrev tillsammans ett av sexologins viktigaste
verk, Human Sexual Response som utkom år 1966. Deras arbete byggde inte på inter-
vjuer och enkäter som Kinseys gjorde, utan de observerade sexuell upphetsning i
laboratoriemiljö. De bjöd in frivilliga till sitt laboratorium och observerade dem när de
ägnade sig åt olika sexuella handlingar. De mätte också graden av sexuell upphetsning
med olika mätinstrument. De kunde bland annat visa att, tvärtemot vad Freud sagt,
klitoris är nyckeln till de flesta kvinnors lustupplevelser och orgasmer. De menade att
man inte kan tala om renodlade vaginala orgasmer, utan att klitoris spelar en roll i all
kvinnlig upphetsning och att det därför är mer korrekt att tala om blandorgasmer. De
beskrev klitoris så här:

The clitoris is a unique organ in the total of human anatomy. Its
express purpose is to serve both as a receptor and transformer of
sensual stimuli. Thus, the human female has an organ system which is
totally limited in physiologic function to initiating or elevating levels
of sexual tension. No such organ exists within the anatomic structure
of the human male (Masters och Johnson, 1980, sid 45).

De konstaterade också att kunskapen om klitoris tidigare varit bristfällig.

Conceptualization of the role of the clitoris in female sexual response
has created literature that is a potpourri of behavioral concept
unsupported by biologic fact. Decades of ”phallic fallacies” have done
more to deter than to stimulate research interest in clitoral response to
sexual stimulation. Unfortunately, the specific roles previously
assigned clitoral function in female sexual response were designated
by objective male consideration uninfluenced by and even uninformed
by female subjective expression (Masters och Johnson, 1980, sid 45).
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Masters och Johnson skrev många böcker och den näst mest kända är Human Sexual
Inadequacy där de fokuserade på sexuella dysfunktioner och arbetade fram teorier för
behandling.

Kvinnlig återupprättelse

1976 utkom Shere Hites (1942 -) bok The Hite Report - a nationwide study of female
sexuality. Den byggde på mer än 3 000 kvinnors berättelser om sin sexualitet och boken
innebar på många sätt en början på den feministiska analysen av sexualiteten.

Hite fastställde att de flesta kvinnor kan uppnå orgasm genom att stimulera klitoris, men
att bara en tredjedel uppnår orgasm genom samlag. Genom det uttalandet lade hon
grunden för en ny syn på kvinnors sexualitet. Hite punkterade även många myter om
kvinnors orgasmer, delvis inspirerad av Kinsey:

The other myth involves the mystique of the female orgasm, and
specifically the idea that women take longer to orgasm than men,
mainly because we are more ”physically delicate” than men, and our
orgasm is more dependent on feelings. In fact, women do not take
longer to orgasm than men. The majority of women in Kinsey´s study
masturbated to orgasm within four minutes, similar to the women in
this study. It is, obviously, only during inadequate or secondary,
insufficient stimulation like intercourse that we take ”longer” and
need prolonged ”foreplay” (Hite, 2004, sid 215).

Hite kom i sin analys fram till att sex mellan en kvinna och en man äger rum på
männens villkor och beskrev ”sex som en aktivitet för två för den enes tillfredställelse”.
Enligt Hite-rapporten upplever också mer än hälften av alla kvinnor obehag under
samlag och lika många simulerar ibland orgasm. Problemet är, enligt Hite, grundat i att
sexakten följer ett särskilt mönster, en ”reproduktiv modell” där mannens orgasm är
säkrad och spelar en viktig funktion, medan kvinnor tvingas be om ”någonting extra”
för att få orgasmer.

Den reproduktiva modellen, eller det vi idag oftast menar när vi pratar om sex, är
”förspel” följt av samlag som ofta slutar med mannens orgasm i kvinnans vagina. Detta
sätt att ha sex på har inte alltid varit det enda eller ”rätta” för människor. Hite säger att
den här definitionen av sex är cirka 2 500 år gammal och fick sin särställning först
bland det judiska folket under en period då de behövde öka i antal för att bättre kunna
försvara sig mot andra folkstammar. De stiftande en lag, som var den första i sitt slag,
som sade att alla andra former av sex än heterosexuella samlag var förbjudna. En
anledning till att lagen kunde uppstå var att man kommit på att det var den sortens sex
som ledde till att kvinnor blev gravida och det var just reproduktion man ville
åstadkomma (Hite, 1982).

Regleringen av hur judarna fick utöva sin sexualitet fick så småningom stor spridning
och har lett till en ojämlikhet mellan könen. Sexualiteten skiljer sig inte från andra delar
av socialt liv. Överallt uppfostras kvinnor till att finnas till för andra och låta andras
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behov styra över sina egna. Hite skriver att detta innebär att kvinnor, trots att de får
orgasm lika lätt och snabbt som män när de onanerar, kompromissar bort sin orgasm när
de har sex tillsammans med en man. Det ska inte förstås som att detta alltid är en
medveten handling, utan ibland sker det som en följd av ett kvinnligt handlingsmönster.
En del kvinnor är medvetna om att de kompromissar, men känner sig tvungna att göra
det eftersom de saknar social, ekonomisk och fysisk makt att utmana männen på
sexualitetens område (Hite, 2004).

Ifrågasättande av psykoanalysen

Redan bland Freuds samtida psykoanalytiska teoretiker fanns många som inte höll med
honom om hans teorier om den kvinnliga sexualiteten och kritiken är högst aktuell även
idag. Enligt Joyce McDougall, en modern psykoanalytiker var Freud en utpräglad
viktorian med en viktoriansk kvinnosyn. I en intervju i Svenska Dagbladet sade
McDougall:

På den viktorianska tiden ansågs sexualitet vara ett uteslutande
manligt privilegium medan kvinnor var dömda att utöva sina
äktenskapliga plikter, det vill säga uppoffring, frigiditet och låtsad
njutning (Lönnroth, 2002).

Hite anklagar i viss mån Freud men riktar ännu hårdare kritik mot senare psyko-
analytiker för att inte ha uppdaterat sina kunskaper på sexualitetens område. Trots att så
mycket nya kunskaper finns om kvinnans sexualitet fortsätter den psykoanalytiska
skolan, enligt Hite, att hålla fast vid en mer traditionell och snäv syn. Hite citerar
Sherfey som frågar:

Could many of the sexual neuroses which seem to be endemic to
women today be, in part, induced by doctors attempting to treat them
(Hite, 2004, sid 198)?

Allgeier och Allgeier (2000) skriver att Freuds teori om kvinnlig sexualitet är ett bra
exempel på en teori med stor genomslagskraft som gjort det svårare för kvinnor att
uppleva lust. Freuds tankar kring att kvinnor borde orgasmera enbart genom samlag
påverkar oss fortfarande och leder till att många kvinnor känner sig ofullkomliga
(Allgeier & Allgeier, 2000).

Även Langfeldt kritiserar Freud för att ha gjort kvinnan beroende av samlag med en
man för att uppleva en fullvärdig orgasm. De orgasmer kvinnor kunde uppleva till-
sammans med män, men genom andra sexuella handlingar än samlag och de orgasmer
de kunde uppleva tillsammans med andra kvinnor eller ensamma, blev genom Freuds
tankesätt mindre värda (Langfeldt, 1998).
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Feministiska teorier

Feministiska teorier om sexualitet och kön har vuxit fram genom en kritisk analys av
essentialistiska förklaringsmodeller. De kan alltså uppfattas som en kritik mot flertalet
sexologer genom tiderna. Hiterapporten är en av de tidigaste och mest lästa feministiska
sexologiska böcker som skrivits.

Det de feministiska teoretikerna har gemensamt är att de presenterar en bild av
sexualiteten som formad av och för män. Samlagets särställning, orsakad av en
penetrationsfixering, leder till en ojämlikhet på kvinnans bekostnad, vilket i sin tur leder
till att kvinnor mer sällan känner lust till sex än vad män gör. Inom feministisk
teoribildning finns dock en mängd olika förhållningssätt till både sexualitet och kön.
Genomgången som följer här beskriver tre exempel.

Kontroll av kvinnors sexualitet

Stevi Jackson är en feministiskt orienterad sociolog och hon säger bland annat att idén
att det finns ett naturligt sätt för människan att vara dyker upp i många sammanhang,
men att den är som allra mest framträdande när det gäller just sexualitet. Hon förklarar
också varför sexualitet är ett så viktigt ämne för feministisk analys. Jackson tar upp
exempel på hur kvinnors sexualitet kontrollerats genom tiderna, med allt från kyskhets-
bälten till synen på kvinnan som mannens egendom. Syftet har varit att begränsa
kvinnor till heterosexuell samvaro med endast en man, för att männen ska kunna vara
säkra på att kvinnan föder deras barn och ingen annans. Monogamitet har varit ett ideal
som endast gällt kvinnor medan män har haft rätt till sexuell frihet. Denna dubbelmoral
har lett till att kvinnor delats upp i två kategorier; horor och madonnor. En liknande
indelning av män har inte förekommit, vilket till exempel visar sig i att det är den
kvinnliga prostituerade vi tar avstånd ifrån och inte hennes manliga kunder.

Heterosexual activity has always been risky for women, associated as
it is with loss of ’reputation’, with unwanted pregnancy, and with
diseases which threaten fertility. Women have also been vulnerable to
male sexual violence and coercion, yet held responsible for both their
own and their assailant’s behavior (Jackson & Scott, 1996, sid 3).

Kvinnors underordning erotiseras

En annan feministisk teoretiker, Catharine MacKinnon, går väldigt långt i sin analys av
förhållandet mellan kön, sexualitet och makt i boken Toward a Feminist Theory of the
State från 1989. Hennes slutsats är att de sociala konstruktioner som utgör vår sexualitet
är baserade på mäns behov och påtvingade kvinnor.

To be clear; what is sexual is what gives a man an erection. Whatever
it takes to make the penis shudder and stiffen with the experience of
its potency is what sexuality means culturally (MacKinnon, 1989, sid
137).
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MacKinnon menar vidare att den sexuella attraktionen mellan könen bygger på ett
maktförhållande, där det som anses feminint har underordnats det som anses maskulint.
På så vis lär sig kvinnor att tända på starka, dominerande män medan männen lär sig
tända på svaga, undergivna kvinnor. Detta får följden att kvinnoförtrycket erotiseras och
romantiseras, samtidigt som det ges ett sken av att vara naturligt och därför inte bör
ifrågasättas.

MacKinnon liknar också varje heterosexuellt samlag vid våldtäkt och säger att den enda
skillnaden är att kvinnan ger sitt samtycke till samlag. Med detta resonemang menar
hon att kvinnan på inget sätt varit delaktig i att bestämma formerna för heterosexuell
samvaro.

På mannens villkor

Bergenheim är inne på samma linje som MacKinnon, även om hon uttrycker sig mindre
drastiskt. Hon skriver att en stor del av alla heterosexuella parförhållanden lider av ett
och samma problem; den kvinnliga partnerns bristande intresse för sex och hon ställer
sig frågan:

Bristande intresse för vad? Det sexualitetsbegrepp som är etablerat i
vår kultur är konstruerat utifrån en manlig norm; själva konceptet
”sexualitet” kan i huvudsak sägas vara manligt till sin karaktär.
Sexualiteten har helt enkelt fått en manligt ansikte. Bilden av vad som
är sexuellt och inte, hur sexualiteten är beskaffad, vilka handlingar
som är sexuellt acceptabla, vilka ingredienser som är önskvärda, vad
som är mål och vad som är medel - hela bilden är tecknad med
traditionellt manlig sexualitet som mall (Bergenheim, 1992, sid 41).

Genussystemet gör mannen till norm och till den normen måste kvinnan anpassa sig.
Åsa Bergenheim (1992) har i en artikel, Sexualitetens manliga ansikte, granskat några
av Havelock Ellis åsikter ur ett feministiskt perspektiv. Ellis hävdade att det faktum att
mannen är den aktive och dominante medan kvinnan är den passiva och dominerade
manifesteras i själva penetreringen. Med det resonemanget försökte han, enligt Bergen-
heim, hävda att maktrelationen mellan könen i heterosexuellt beteende är biologiskt
bestämd. De kvinnor som inte anpassar sig till dessa normer anses oförmögna, ovilliga
och negativt inställda till sexualiteten som helhet. Ingen kommer på idén att dessa
kvinnors val att inte anpassa sig kan bero på strukturella fel, manliga vantolkningar eller
patriarkala maktförhållanden. Bergenheim skriver att kvinnans sexualitet i själva verket
kanske är en helt annan än mannens och frågar:

Vad händer om vi börjar ifrågasätta denna bild av det mänskliga
könslivet? Kanske ryms här dimensioner som vi idag inte ens kan ana.
Vad det skulle vara vet jag inte - men jag är övertygad om att vi måste
söka (Bergenheim, 1996, sid 70).
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Script theory

Ett script är, enligt William Simon och John H Gagnon, ett mönster för ett visst
beteende. För att ett beteende ska kunna uppstå måste sådana mönster ha uppstått i tre
nivåer; kulturellt, interpersonellt och intrapsykiskt. Scripts kan förklaras med att man
iscensätter ett förutbestämt drama istället för att handla spontant när man vill uppnå ett
mål (Simon & Gagnon, 1986).

Sexualiteten är formad av samhället

Simon och Gagnon är några av de främsta företrädarna för studier av sexualiteten ur ett
konstruktionistiskt perspektiv. De tar bestämt avstånd från synen på sexualitet som en
biologiskt determinerad drift. De menar istället att sexualiteten skapas kontinuerligt i
möten med andra. På detta sätt blir sexualiteten formad och bestämd av det omgivande
samhället.

It is this complex process of sexual scripting that encourages the very
conservative, highly ritualized, or stereotyped character that sexual
behavior often takes (Simon & Gagnon, 1986, sid 110).

Simon och Gagnon hävdar vidare att så snart man hittat ett sätt som fungerar så tenderar
de flesta individer att hålla fast vid det. Hela samhällen är alltså med och formar
sexualiteten och skapar ”scripts”, eller manus, för hur en kvinna och en man bör bete sig
när de har sex.

”Vanligt” sex

Allgeier och Allgeier ger denna beskrivning av hur ett sexuellt möte oftast går till:

The scenario starts with kissing and eventually leads to the man’s
touching the woman’s breasts while covered by clothing and then
under clothing. The next step in the script involves caressing of the
woman’s genitals by the man, followed by the woman’s fondling of
the man’s penis. This is usually followed by genital contact and
vaginal intercourse, although some couples engage in oral-genital
stimulation prior too or instead of vaginal intercourse. Various factors
may slightly alter the script, but the order of events usually unfolds in
this manner (Allgeier & Allgeier, 2000, sid 94).

Hite kom fram till samma slutsats när hon beskrev den reproduktiva modellen för sex;

”...sex - whether enjoyable or exploitative - generally follows the
reproductive pattern (...):”foreplay” followed by ”penetration” and
”intercourse” (thrusting) followed by orgasm (especially male
orgasm), which is the defined as the ”end” of sex (Hite, 2004, sid
251)”.
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Detta att mannens orgasm innebär slutet på sexakten uttrycktes av många av de kvinnor
som deltog i Hites undersökning. En del tog det för givet medan andra ifrågasatte det:

”It’s over after his orgasm. Isn’t that the natural end of sex?” (Hite,
2004, sid 259)

”The one thing I hate is that no matter how you go about it, inter-
course ends almost always when he comes and becomes limp, which
has many political implications.” (Hite, 2004, sid 259)

Hite uppmanar också till skapandet av nya scripts genom att kvinnor ska ta kontrollen
över sina egna kroppar och sina egna orgasmer. Eftersom de flesta kvinnor vet vad som
krävs för att de ska få orgasm när de onanerar, borde inte steget vara så stort, resonerar
hon. Att ta kontroll över sin egen orgasm går ut på att vara mer aktiv under sex, genom
att bland annat röra sig mer och framför allt att stimulera sig själv på det sätt man gör
när man onanerar. Det skulle, enligt Hite, ge kvinnor en känsla av att äga sin egen kropp
och vara ett stort steg mot kvinnlig frigörelse.

Tankar om sex idag

Att säga att det idag finns en samlad syn på vad sexualitet är vore en väldigt grov
förenkling. Alla de tankar som hittills tagits upp finns representerade i dagens väster-
ländska samhälle.

Restriktiv syn på sex

Gisela Helmius menar att Sverige fortfarande präglas av en restriktiv sexualsyn, vilket
innebär att sexualiteten är både accepterad och fruktad på samma gång. Samhällets
fruktan grundar sig i de problem som sexualiteten anses föra med sig, vilket gör att sex
endast är tillåtet under vissa villkor. Samhällen med en restriktiv sexualsyn strävar efter
att begränsa sexualiteten och dess uttryck, till exempel genom att avskräcka från vissa
sexuella beteenden och avskräcka vissa grupper av människor från att ha sex över
huvud taget (Helmius, 2000).

Politiskt korrekt sexualitet

Lena Lennerhed är idéhistoriker och har analyserat Sveriges nutida syn på sexualiteten,
för att sedan sammanställa den i tre antaganden. Det första antagandet är att sexualiteten
är rationell och sund, vilket manifesteras i att barnafödande planeras och att köns-
sjukdomar och oönskade graviditeter förebyggs. Det andra antagandet är att sexualiteten
är jämlik. Det rådande idealet är att alla, oavsett klass, kön, ursprung eller sexuell
preferens ska kunna ”bejaka” sin sexualitet. Det tredje och sista antagandet går ut på att
sexualiteten är njutningsorienterad, det vill säga frikopplad från såväl reproduktions-,
äktenskaps- som kärlekskrav.
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Dessa tre antaganden ska inte förstås som den enda verkligheten, utan snarare som det
som uppfattas som politiskt korrekt. Det är så här man i vår västerländska kultur vill att
sexualiteten ska uppfattas och vara, vilket ställer nya krav på både kvinnor och män att
ha sex, njuta av sex och på att ha en attraktiv kropp (Lennerhed, 2000).

Kvinnor uppfattas som mindre intresserade

McLaren är samstämmig med Lennerhed i sin analys av den moderna västerländska
kulturens syn på sexualiteten. Enligt McLaren har synen på sex kommit att ändras ″från
ett samhälle där avhållsamhet var obligatoriskt till ett där orgasm blivit obligatoriskt″
(McLaren, 2004, sid 62). Genom att bl.a. läsa sexexperters böcker från olika tider
analyserar McLaren hur de viktorianska kyska idealen kom att ändras till dagens syn på
sexuella relationer, där sexualiteten inte bara blivit mer tillåten utan till och med kan
uppfattas som ofrånkomlig (McLaren, 2004). Denna ofrånkomlighet till trots finns
uppfattningen om att kvinnor är mindre sexuella än män ännu kvar, även om dessa
tankar var mer utpräglade under 1900-talets början.

Det är dock värt att notera att dessa föreställningar om kvinnan som den som är minst
intresserad av sex är, tvärt emot vad många tror, väldigt ovanliga i ett historiskt
perspektiv. Bibelns skildring av Evas dåliga inverkan på Adam är ett exempel på den
syn på kvinnligt och manligt som faktiskt varit den dominerande under historien.
Kvinnor har ansetts vara omättliga sexuella varelser med en stor förmåga att förföra
män och på så vis också utgöra ett hot mot männen. Det var först under industrialismen
och den viktorianska eran som den synen kom att bytas ut (Allgeier & Allgeier, 2000).

Sexuella problem

Sexuella möten uppfattas många gånger som något naturligt och därmed något som bara
ska fungera av sig självt. Den som tänker efter inser dock snabbt att sex är väldigt
komplicerat. I boken The Kinsey Institute New Report on Sex beskrivs sex tillsammans
med en partner som ett mycket komplext skeende.

Thus each sexual interaction has been called a ”sensory-motor-neuro-
hormonal-vascular-psycho-social-cultural interpersonal event.”
(Reinisch & Beasley, 1991, sid 171)

De förklarar sedan vidare att ett lyckat sexuellt möte kräver att båda (eller alla)
inblandade måste fungera vad gäller nervsystemet, musklerna, hjärnan, hormonnivåer,
hjärtat och blodcirkulationen. De måste dessutom vara psykiskt välfungerande och ha
en positiv syn på sex och vilja ha sex med varandra, vid samma tillfälle och på samma
sätt. Allt detta får en att tänka att det kanske inte är så konstigt att det ibland uppstår
problem. Det är det omvända som är konstigt, att det fungerar så ofta som det gör.

Fler och fler söker idag hjälp för sexuella problem. Det beror nog inte på en faktisk
ökning av problemen utan på att vi idag, i enlighet med Lennerheds resonemang ovan,
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ställer högre krav på en välfungerande sexualitet. Kanske är det så att fler och fler söker
hjälp eftersom de i högre utsträckning vet att det finns hjälp att få.

Statistik

Jeffrey S. Simons och Michael P. Carey har sammanställt forskning om sexuella dys-
funktioner gjord i olika länder och kommit fram till att det tyvärr är många studier vars
resultat är tveksamma på grund av metodologiska brister. De beklagar att sexuella
problem oftast inte inkluderas i mer omfattande hälsoundersökningar. Forskning om
sexuella problem har dock blivit betydligt vanligare de senaste tio åren då 52 empiriska
studier genomförts, jämfört med 47 publicerade studier mellan åren 1940 -1989
(Simons & Carey, 2001).

Det är alltså svårt att fastställa exakt hur många människor som lider av sexuella
problem, men en genomläsning av litteraturen visar att det är en mycket utbredd
problematik. Enligt Langfeldt visar olika undersökningar att över en tredjedel av befolk-
ningen har behov av sexuell rådgivning (Langfeldt, 1998). I rapporten Sex i Sverige kan
man läsa att 55% av respondenterna var tillfreds eller mycket tillfreds med sitt sexliv
medan 11.5% var otillfreds eller mycket otillfreds. Endast mycket små skillnader
förekom mellan kvinnor och män i detta avseende (Lewin, 1998). Enligt en
sammanställning av amerikansk, sexologisk forskning lider mellan 10 - 52% av män av
något slags sexuellt problem medan motsvarande siffror för kvinnor är 25 - 63%
(Heiman, 2002).

Förklaringsmodeller

Traditionellt sett har stora delar av sexologin, precis som medicinsk vetenskap och
psykologi, haft ett dualistiskt förhållningssätt med skarpa gränser mellan fysiologiska
och psykologiska orsaker. På senare tid har det dock blivit vanligare med en mer
enhetlig, holistisk, syn på orsakerna bakom sexuella problem. Något som uppstått av
fysiologiska skäl ger ofta psykiska pålagringar och något som uppstått av psykologiska
skäl kan ofta orsaka somatiska problem. Trots detta finns naturligtvis sexuella dys-
funktioner vars orsaksgrund är helt och hållet somatisk eller helt och hållet psykologisk.

Livssituation, stress, prestationsångest, otillräckliga kunskaper om kroppen och sex-
ualiteten, könsrollsförväntningar, kontrollbehov, våldtäkt och andra former av sexuellt
utnyttjande, uppfostran, kommunikation i relationen, ångest för närhet samt fysiska och
psykiska sjukdomar är exempel på olika faktorer som påverkar människors möjligheter
till att ha ett tillfredställande sexliv (Langfeldt, 1998; Allgeier & Allgeier, 2000).
Vetenskapliga studier har också kunnat fastställa ett samband mellan olika samhällens
sexualsyn och förekomsten av sexuella problem hos dess invånare, mätt i form av mäns
erektionsproblem. Ju mer restriktiv ett samhälles sexualsyn är, desto fler män rapport-
erade svårigheter med att få och kunna behålla en erektion (Allgeier & Allgeier, 2000).

Sexuella problem kan delas in i tre huvudgrupper: sexuella identitetsproblem (till
exempel transsexualism), sexuella parafilier (till exempel exhibitionism och fetischism)
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och sexuella dysfunktioner (Langfeldt, 1998). Den här framställningen lämnar de två
första grupperna helt okommenterade och tar endast upp den tredje.

Olika sexuella dysfunktioner

Av alla sexuella dysfunktioner är lustproblematik den vanligaste. Lustproblem drabbar
både kvinnor och män och det samma gäller för ett par andra sexuella dysfunktioner,
som till exempel anorgasmi (att aldrig ha upplevt en orgasm), orgasmstörning (att ha
svårt att få orgasm) och dyspareuni (olika genitala smärttillstånd). Utöver dessa sexuella
dysfunktioner finns några som bara drabbar män, som till exempel för tidig utlösning
och erektionsproblem. Till de sexuella dysfunktioner som bara drabbar kvinnor räknas
vaginism (slidkramp) och lubrikationssvårigheter (att slidan inte blir våt).

Sexuella dysfunktioner delas ibland in i primära och sekundära. Att ha en primär sexuell
dysfunktion innebär att man alltid haft dysfunktionen och att ha en sekundär sexuell
dysfunktion innebär att man tidigare fungerat normalt men inte längre gör det.

En annan indelning som också ofta görs är mellan situationsbundna och globala
sexuella dysfunktioner. En situationsbunden sexuell dysfunktion innebär att personen
fungerar normalt vid vissa tillfällen eller aktiviteter, till exempel vid onani, men inte vid
andra, som till exempel samlag. En global sexuell dysfunktion innebär att personen inte
fungerar normalt oavsett omständigheterna. Både situationsbundna och globala sexuella
dysfunktioner kan i sin tur antingen vara primära eller sekundära.

Som redan framgått kommer fokus för den här uppsatsen ligga på kvinnors lustupp-
levelser och orgasmer, så nedan följer först olika definitioner av orgasm och sedan en
lite mer utförlig beskrivning av kvinnors orgasmproblem (Langfeldt, 1998).

Orgasmdefinitioner

Det finns naturligtvis många olika definitioner på vad en orgasm är. De som följer här
är hämtade från ett sexologiskt lexikon. Den första definitionen är fri från värderingar.
Den andra definitionen går tvärtemot Masters och Johnson och andra forskare som
hävdar att klitoris är involverad i alla orgasmer och den tredje och fjärde definitionen är
exempel på en traditionell syn på kvinnors sexualitet.

Orgasm (lat. orgasmus av gr. organ svälla upp) psykisk och fysisk
emotionell vällustkänsla, sexuell utlösning och urladdning av sexuell
spänning som i regel åtföljs av muskelsammandragningar hos mannen
med sädesavgång och sammandragning av bäckenbottenmuskler hos
kvinnan (Nussdorfer, 1999, sid 123).

orgasm, klitoral (lat. clitoris kittlare) orgasm som framkallas genom
att stimulera klitoris (Nussdorfer, 1999, sid 123).



19

orgasm, partiell (lat. pars, partis del) enligt Natalie Shainess är en
klitorial orgasm i förhållande till vaginal orgasm inte total, utan bör
betraktas som partiell (Nussdorfer, 1999, sid 123).

orgasm, uterin (lat. uterus livmoder) slidorgasm; orgasm som en del
kvinnor upplever inne i slidan och som enligt dem känns ”djupare och
mer komplett”. Freud ansåg att endast slidorgasmen kunde betraktas
som en äkta orgasm (Nussdorfer, 1999, sid 124).

Även om forskare kan mäta och dokumentera de fysiologiska reaktioner som inträffar
då en person får orgasm, är det få som gett sig in på att beskriva hur en orgasm känns.
Det är bara individen själv som kan avgöra när de fysiologiska reaktionerna övergår i en
orgasm. Det är själva upplevelsen som avgör om man blir sexuellt tillfredsställd eller
inte. Om man själv tycker att man får orgasmer, så är det ingen annan som har rätt att
betvivla det (Reinisch & Beasley, 1991).

Orgasmsvårigheter hos kvinnor

I studien Sex i Sverige rapporterade 22 % av kvinnorna att de har svårt att få orgasm.
Orgasmsvårigheter var vanligast i åldersgruppen 18-24 år (27 %) och ovanligast i
åldersgruppen 35-49 år (17 %) och ensamstående kvinnor rapporterade orgasmsvårig-
heter i större utsträckning än kvinnor som levde i förhållanden. Dessa siffror innebär att
orgasmsvårigheter är den vanligaste aktivitetsrelaterade sexuella dysfunktionen hos
kvinnor. I studien ställdes frågan om de kvinnor som hade svårt att få orgasm också
upplevde detta som ett problem eller inte. 45 % av kvinnorna som hade svårt att få
orgasm svarade att det var ett problem medan 15 % av dem svarade att de var tillfreds
eller mycket tillfreds med sitt sexliv. Tre procent av kvinnorna uppgav att de aldrig haft
orgasm vid samlag under det senaste året (Lewin, 1998).

I samma studie ställdes frågor om eventuell partners sexuella fungerande och det visade
sig att männen i betydligt mindre omfattning rapporterade att deras partner hade
orgasmsvårigheter (15 %) än vad kvinnorna själva uppgav (22 %). 36% av männen
ansåg att detta utgjorde ett problem, medan 22% uppgav att de var tillfreds eller mycket
tillfreds med sitt sexliv (Lewin, 1998).

Enligt både Langfeldt och Fugl-Meyer (Lewin, 1998) är orgasmstörningar mycket
vanligare hos kvinnor än hos män och de anger ungefär samma anledningar till att det är
så. I många fall orsakas detta av att kvinnorna som barn inte hade lika stor tillgång till
information om onani som pojkar vanligtvis har. Det är i detta sammanhang väldigt
viktigt att uppmärksamma skillnader i uppfostran av pojkar och flickor, menar
Langfeldt. Brist på kunskap är alltså ett viktigt problem men problematiken kan också
vara allvarligare än så. Antalet kvinnor med orgasmstörningar blir färre och färre men
det är endast gruppen som saknar tillräcklig kunskap som sjunker i antal. Andelen
kvinnor med djupare problematik blir därför större (Langfeldt, 1998).

Allgeier och Allgeier förklarar orgasmstörningar som ett tillstånd som förhindrar
orgasmer trots adekvat stimulering. Enligt deras resonemang föreligger alltså inte en
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sexuell dysfunktion då kvinnans orgasmstörning är av situationsbunden art. Då är det
istället omständigheterna som bör förändras och inte kvinnan själv (Allgeier & Allgeier
2000). Samma resonemang återfinns i Simons och Careys sammanställning av
forskning kring sexuella dysfunktioner. Det som avgör om det verkligen rör sig om en
sexuell dysfunktion är kvinnans ålder, sexuella erfarenhet och förekomsten av adekvat
stimulering. Simons och Carey drar slutsatsen att ca 4 - 7 % av kvinnor lider av orgasm-
svårigheter enligt dessa kriterier (Simons & Carey 2001).

Försvårande omständigheter

En mängd olika omständigheter som försvårar kvinnors lustupplevelser och orgasmer
har redan nämnts i inledningen till den här uppsatsen. Det har till exempel konstaterats
att kvinnan är underordnad mannen i många sexuella möten. Birgitta Hulter presenterar
i sin bok Sexualitet och hälsa en lista över den traditionellt kvinnliga och den
traditionellt manliga könsrollen, som gör detta ännu tydligare. Här är ett urval från den
listan, där orden till vänster förknippas med kvinnor och orden till höger med män:

Intim Aggressiv
Uppgiven Självhävdande
Passiv Aktiv
Bjuda in Tränga på
Säga nej Säga ja
Bromsare Initiativtagare

(Hulter, 2004, sid 83)

Hulter kommenterar listan med dessa ord:

Det har visat sig att störst chans till lycka finns då båda parter har
androgyna kompetenser, dvs. att de var och en kan röra sig mellan de
båda polerna av traditionellt kvinnliga och manliga förhållningssätt
(Hulter, 2004, sid 84).

Hulter förespråkar alltså att kvinnor ska kunna vara aktiva i större utsträckning, men den
kvinna som är aktiv och tar initiativ till sex riskerar samtidigt att förlora sitt rykte och
betraktas som lösaktig (Jackson, 1996; Bergström & Foxhage, 2002).
För att bryta mot dessa normer krävs både mod och kommunikation, men sexualitet är
ett ämne som de flesta har svårt att prata om. Dessutom är kunskapen om kvinno-
kroppen och kvinnors sexuella gensvar dåligt spridd. Kvinnans könsorgan har varit till
stor del varit osynlig historiskt i både sexuell och medicinsk bemärkelse (Nevin, 2002).
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Metod

Metodval

Syftet med uppsatsen är, som redan nämnts, att kvalitativt undersöka kvinnors och mäns
syn på kvinnlig, heterosexuell sexualitet med fokus på kvinnors orgasmer. Undersök-
ningen har genomförts med en kvalitativ metod byggd på djupintervjuer. Intervju-
materialet har förutom att kodas och kartläggas även behandlats inom en analyserande
och reflekterande ram. Denna metod kan kallas reflexivt tolkande analys (Thomsson,
2002). Syftet med reflexiva intervjuer är inte att få fram sanningar, utan att lyfta fram
olika människors förståelse av ett fenomen. Det är inte bara det som respondenterna
säger som påverkar resultatet, utan intervjuarens förförståelse av fenomenet spelar
också roll. Enligt det socialkonstruktionistiska perspektiv som uppsatsen tar avstamp i,
går det inte att arbeta utan att göra egna tolkningar. Den forskare som tror sig sakna
förförståelse blir automatiskt låst av sina fördomar (Thomsson, 2002).

Att hitta respondenter

Första steget i rekryteringen av respondenter var att maila ett brev med fakta om
undersökningen till vänner och bekanta och be dem maila vidare till personer de trodde
skulle kunna vara intresserade. De personer som svarade på det brevet fick ännu ett brev
med mer utförlig information samt urvalskriterier. Vid fortsatt intresse och om urvals-
kriterierna uppfylldes bokades tid och plats för intervju. Några respondenter hittades
också genom att vänner och bekanta muntligen frågade personer som de trodde skulle
vilja vara med.
Hälften, det vill säga tre, av respondenterna var kvinnor och hälften var män. De var alla
mellan ca 20 - 50 år gamla. Fem av respondenterna var mellan 20 och 30 år och en var
49 år.

Urvalskriterier

De urvalskriterier som sattes upp var att respondenterna skulle vara över 20 år och att de
hade erfarenhet av en heterosexuell relation som varat längre än ca sex månader.
Kvinnorna skulle ha upplevt en period då det varit svårt att få orgasm och männen
skulle ha upplevt att deras partner under en period haft svårt att få orgasm. För några
kvarstod svårigheterna med att få orgasm medan andra hittat lösningar som de ville
berätta om.

Intervjuer

Respondenterna fick välja mellan att bli intervjuade i hemmiljö eller ute på Stockholms
universitet. Alla sex intervjuer genomfördes i hemmiljö. Intervjuerna ägde rum mellan
hösten 2002 och våren 2005. De var mellan en och en halv timme och tre timmar långa
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och spelades in på kassettband. Totalt genomfördes sex intervjuer där respondenterna
stämde in på urvalskriterierna.

Intervjuerna var semi-strukturerade. Tanken med detta var att de skulle kännas väl för-
beredda utan att uppfattas som alltför styrda. Efter ett samtal med en sexolog på
Danderyds Sjukhus, Helene Backman, skapades en intervjumall uppdelad i åtta olika
teman. Intervjumallen formulerades sedan om till två olika mallar ( se appendix 1 och
2). Den ena passade kvinnorna och den andra männen. Det var i mycket stor
utsträckning samma frågor som ställdes i båda intervjumallarna, den enda skillnaden var
att kvinnorna fick något fler frågor och att frågorna handlade om dem själva, medan
männen fick frågor om den eller de kvinnor de varit tillsammans med.

De åtta olika temana skrevs sedan ut på åtta olika papper. Alla intervjuer inleddes med
introduktionsfrågorna och efter det fick respondenten läsa igenom de sju resterande
delarna och själv välja i vilken ordning hon eller han ville svara på frågorna. Syftet med
detta var att ge respondenten en känsla av kontroll och en chans att förbereda sig på
vilka teman som skulle dyka upp under intervjuns gång.

Bearbetning

De sex intervjuerna skrevs ut ordagrant, med en viss putsning av språket. Detta innebär
att ord som ”liksom” och ”eh” och upprepningar ibland hoppades över för läsbarhetens
skull. En och en halv intervju skrev författaren ut och de övriga skrevs ut av en annan
person. I de fall där någon annan skrev ut intervjuerna gav respondenterna sitt samtycke
till detta.

Först gjordes en vertikal analys av varje utskriven intervju, där centrala teman valdes ut.
De vertikala temana utgjorde sedan grunden för en horisontell analys, där de centrala
temana i varje intervju analyserades i förhållande till motsvarande teman i de övriga
intervjuerna.
En del teman var lätta att upptäcka i alla intervjuer, då de var svar på frågor som fanns i
intervjumallen, medan andra var lite mer implicita och återfanns i olika sammanhang i
intervjuerna. I de fall där de olika respondenternas svar på frågor i intervjumallen utgör
ett tema kan bearbetningen mest liknas vid en intervjustudie.

I resultatdelen återfinns de teman som uppfattades som mest centrala. Resultatet består
både av det som respondenterna sagt och en analys av det som sägs, sättet det sägs på
och även i vissa fall av det som inte sägs.

I de fall då respondenternas utsagor kvantifieras i resultat- och diskussionsdelen, det vill
säga då det står ”flera av kvinnorna…” eller ”ingen av männen…” ska detta inte tolkas
som statistiska uttalanden som kan antas gälla för större grupper av människor.
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Etiska överväganden

Alla respondenter har garanterats anonymitet och intervjumaterialet har hanterats och
förvarats utom räckhåll för obehöriga. Efter att uppsatsen blev färdig har alla kassett-
band antingen lämnats till respondenten eller förstörts.

Utöver detta gjordes ansträngningar för att skapa ett vänligt och respektfullt intervju-
klimat där både att pressa fram svar, i de fall respondenterna verkade tveksamma till att
besvara frågorna, och andra former av konfrontativt intervjuande undveks.

Resultat och diskussion

Under intervjuerna kom det fram många olika tankar om vad som underlättar och vad
som försvårar för kvinnor att få orgasm. Naturligtvis handlar uppsatsen lite mer om vad
som försvårar kvinnors orgasmer, eftersom de personer som intervjuats har upplevt
problem, men det sades även en hel del om vad som gör det lättare att få orgasm.

En del förklaringar berodde mer på yttre omständigheter och andra handlade mer om
kvinnors sätt att vara. De förklaringarna kan i sin tur delas upp i mer generella ”så här är
det med kvinnor”, ibland med biologin som grund och ibland mer inriktat på genus, och
mer personlighetsbundna ”just den här kvinnan var så här…” eller ”men jag har alltid
fungerat så här”.

De mest övergripande teman som framkom under analysen av intervjumaterialet är de
som bildar rubrikerna här i resultat- och diskussionsdelen: orgasmproblem och
orgasmers betydelse, sexuella handlingsmönster, kommunikation, sexuellt självförtro-
ende och förhoppningar.

Orgasmproblem och orgasmers betydelse

Alla kvinnor som intervjuades har, som redan nämnts, upplevt åtminstone en period då
det varit svårt att få orgasm och alla män som intervjuades har varit ihop med kvinnor
som åtminstone under en period haft svårt att få orgasm.
Respondenterna fick avgöra själva vad de tyckte att ”svårt att få orgasm” betydde och
om de tyckte att det passade in på dem själva (om de var kvinnor) eller deras partners
(om de var män). Under intervjuns gång ombads alla, både kvinnor och män, att
beskriva hur orgasmproblemen sett ut.

Hur har orgasmproblemen sett ut?

De kvinnor som intervjuades hade alla haft olika sorters orgasmproblem. En kvinna,
som här i uppsatsen kommer att kallas för Emelie, fick inte orgasm under de tre första
åren hon hade sex. Större delen av den tiden levde hon i en relation, men hon hann även
vara singel ett tag och träffa lite olika män som hon hade både tillfälligt sex och kortare
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relationer med. Orgasmproblemen löste sig när hon gick in i sin andra långa relation. Nu
för tiden är hon säker på vad som krävs för att hon ska få en orgasm och det är endast
vid något enstaka sextillfälle som hon avstår från orgasm.

Den andra kvinnan som intervjuades, här kallad Stina, har också hittat en lösning på de
orgasmproblem hon tidigare hade. Under ett par års tid, från det att hon började ha sex
och fram till för bara knappt ett år sedan, fick hon inte orgasm. När hon var singel köpte
hon en vibrator som gav henne orgasm för första gången. När hon senare inledde en ny
relation ville hon gärna uppleva orgasm tillsammans med sin partner, vilket dröjde
ganska länge. I dagsläget får hon orgasm vid oralsex och om hennes partner smeker
henne, men inte vid samlag vilket hon också gärna skulle vilja. Stina är förvånad över
hur lätt det är att få orgasm nu, trots att det verkade omöjligt i så många år. Hon säger
att orgasmsvårigheterna bland annat berodde på att hon hade mentala spärrar som
hindrade henne från att koppla av och njuta tillsammans med någon annan.

Den tredje kvinnan, här kallad Karin, säger att det dröjde länge innan hon fick en
orgasm och att det även efter den första orgasmen har fortsatt att vara svårt att få
orgasmer. När det fungerade som bäst försökte hon att få orgasm ganska ofta när hon
hade sex med sin partner och lyckades ibland och ibland inte. Hon uppskattar att hon
fick orgasm vid ungefär hälften av alla sextillfällen under den perioden. Hon har relativt
nyligen brutit upp från ett förhållande som varade i åtta år och som började när hon var i
tonåren.

Intervjuerna med de tre kvinnorna gav mig olika exempel på hur orgasmproblem kan se
ut. Kvinnorna har också kommit olika långt på sin väg mot en lösning av problemen.

De situationer som de tre männen berättade om skilde sig också åt. En av dem, som i
uppsatsen kommer att kallas Hasse, berättade om en kvinna som han var tillsammans
med för många år sedan. Under tiden som de var tillsammans fick kvinnan aldrig
orgasm, vilket hon inte hade fått tidigare heller. Efter förhållandet förlorade Hasse och
hon kontakten, så han vet inte hur hon hade det med orgasmer i fortsättningen.

En annan man, som här kommer att kallas Peter, beskrev hur de kvinnor han varit
tillsammans med sexuellt haft svårare än han att få orgasm. Orgasmsvårigheterna har
nästan alltid funnits där under så kallade one night stands och i början av förhållanden.
För en del kvinnor har de hållit i sig och för andra har de varit lättare att lösa. Peter
upplever dock att det finns generella skillnader mellan män och kvinnor när det gäller
hur lätt eller svårt det är att få orgasm.

Henrik kallas den tredje mannen och han ville berätta om en kvinna som han var till-
sammans med för många år sedan. Hon hade svårt att få orgasm under samlag, vilket
hon talade om för honom tidigt under förhållandet. Hon föreslog att de skulle göra andra
saker sexuellt och efter det fick hon orgasmer tillsammans med honom utan problem.
Henrik minns det förhållandet som väldigt spännande sexuellt sett.

Trots att kvinnorna själva och/eller deras partners tycker att de har eller har haft ”svårt
att få orgasm” är det tveksamt om någon kunnig på området skulle tycka att de uppfyller
kriterierna för någon av de olika orgasmstörningarna som nämndes i inledningen.
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Förhoppningsvis används sådana diagnoser mycket försiktigt. De flesta respondenter
berättar hur orgasmerna kommit oftare och lättare med tiden och de flesta skulle hålla
med om att man kan inte sägas ha en störning innan man har lärt sig något. Det vore till
exempel som att säga att man har en primär cykelstörning innan man lärt sig cykla. I
andra sammanhang räknar vi med en läroperiod och det bör vi också göra när det gäller
sex och orgasmer. Trots att kvinnors och mäns orgasmförmåga är lika bra när vi väl lärt
oss att få orgasm, som Kinsey visade (Hite, 2004) är konstigt nog läroperioden längre
för kvinnor än för män. Frågan är hur lång tid man tycker att det får ta. Är det vid någon
viss ålder man bör ha fått orgasm, eller ska man börja räkna tiden som går från det att en
person vill ha sin första orgasm?

Den första orgasmen

De tre kvinnorna fick frågan om de kunde minnas den första orgasmen de fick. Både
Karin och Emelie fick sin första orgasm under samlag med sina dåvarande pojkvänner.

- Minns du den första orgasmen du fick?

- Nej, den var nog lite suddig in i det hela. Men jag var nog lite stolt
faktiskt.

- Var det något särskilt som hände? Var det en total överraskning
eller kände du att du var på väg dit?

- Ja, det kan man nog säga. Det kom som en överraskning att jag var
på väg dit, så där. Det hände inte bara pang, tjång. Det gav det hela en
dimension till och man visste väl egentligen vad som saknas här, som
jag borde ha.

- Kommer du ihåg om ni jobbade aktivt tillsammans på nåt sätt för att
lösa det eller var det en process?

- Minns inte riktigt. Det var många år sedan. Han jobbade för det, tror
jag. Jag var inte så medveten.

Karin

Karin säger att den första orgasmen dök upp lite som en överraskning och vid ett till-
fälle då hon inte var upptagen av att tänka på orgasmer. Det är en svår utmaning för den
som vill få orgasm att kunna koppla bort de tankarna, för att minska på pressen som
eventuellt omöjliggör själva orgasmen. En orgasm är en fysisk reaktion på njutning och
det är svårt att njuta samtidigt som man pressar sig själv till att försöka prestera något.
Samtidigt är det lätt att hamna i fällan att tro att det bara gäller att slappna av. Att ta
aktiv del i sex kan vara en förutsättning som underlättar för många kvinnor. Så här säger
Emelie om sin första orgasm:

- Det var tre år efter första gången jag hade sex, så det var ganska
långt efteråt. Då var jag nog ganska förvånad, för jag hade nog



26

etiketterat mig som en tjej som inte kan få det. Det är bara att
acceptera. Att bara inse. (---)
Men, det var alldeles precis i början (av förhållandet, min anm.). Typ
första, andra gången kanske... Och jag hade sagt redan i början att
”alltså bara så att du vet, jag har aldrig fått orgasm så jag kommer nog
inte få det… ”
Jag tror att det var för att vi hade träffats ett tag innan vi hade sex
första gången. Det var så skönt att säga det på en gång, så slipper han
undra. Men sen så fick jag det nästan det första som hände ändå, så att
det var ju… Det var ju kul för honom. Han var ju glad också. Jag var
jätteglad.

Emelie

Emelie hade börjat tro om sig själv att hon inte kunde få orgasm och även börjat
acceptera det. Även de två andra kvinnliga respondenterna förde liknande resonemang
och funderade på om det var så att de inte kunde få orgasm rent fysiskt. Grasmo hävdar
att precis alla har möjlighet att lära sig att få orgasm (Grasmo, 1994), men det budskapet
når inte ut till alla kvinnor med orgasmproblem.

Stina fick, som sagt, sin första orgasm när hon onanerade med en vibrator. Hon berättar
att hon  blev väldigt förvånad.

- Den första orgasmen var kanske inte den bästa, för att då var det
liksom så här ”men gud, det här är en orgasm!”. (---) Jag kan inte
beskriva det, men jag blev nästan chockad. Men jag ville också att det
skulle hålla på längre.

Stina

Orgasmer vid onani

Precis som det var för Stina är det för många kvinnor lättare att uppnå orgasm genom att
onanera än att ha sex med en partner. Sexualrådgivare tipsar gärna kvinnor om att hitta
sin orgasm ensamma, innan de försöker få en tillsammans med någon annan.
Anledningen till det är lätt att förstå. Det är lättare att stimulera sig själv på precis det
sätt man tror ska fungera, än att försöka få en partner att göra det. Något som är
avgörande för hur väl det fungerar är så klart den egna inställningen till onani. Det var
en utmaning som Stina fick ta itu med, innan onani fungerade för henne.

- Jag är fortfarande inte så där helt avslappnad. Jag vet inte var det
kommer ifrån egentligen, men jag har tänkt att det är lite fult (att
onanera, min anm.) men ändå tycker jag om det… Jag tror att jag har
föreställningar från när jag var yngre att ”sex, det ska man inte hålla
på med” och ”sex är fult” och så där.

Stina

Hasse har en avspänd attityd till onani och berättar följande:
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- Men när vi började prata, då visade det sig att hon aldrig hade fått en
orgasm. Lite chockad kanske man utbrister, ”men herregud, har du
aldrig onanerat”?

- Vet du om hon onanerade när ni var ihop? Du uppmuntrade ju
henne…

- Nej, inte vad jag kan påminna mig. För hennes inställning till onani
var ju så här att ”jag har ju försökt”.

- Jag tänker att om man inte har hittat sin orgasm så skulle det kanske
vara lättare att göra det ensam?

- Ja, ja absolut. När man är i den situationen får man lust att beordra
henne: ”men ta nu en eftermiddag och lägg dig och onanera tills det
går för dig så ser du att det inte är så farligt, för då vet du vad det är”.
Det måste ju en person vilja, man kan ju inte beordra folk till
tvångsonani.

Hasse

Medan Hasse gärna hade sett att hans partner onanerade mer, beskrev Karin att onani
inom ett parförhållande inte kändes självklart för hennes del. Inte av den anledning som
man kanske först skulle tro, att det kunde leda till svartsjuka eller partnerns eventuella
känslor av att bli bortvald, utan för att hon ville samla på sig sexuell lust.

- Onani inom ett förhållande är helt okej så länge man har kvar lusten
till varandra. När jag levde i ett förhållande och hade så svårt att
komma, så onanerade jag knappt själv. Det kändes som jag skulle
spara det till när vi hade sex istället. Det byggdes upp… ju längre tid
det gick desto mer lust hade jag liksom.

Karin

Karin beskriver hur hon får samla på sig sexuell energi under ett par dagar, och inte
”slösa” bort den genom att onanera, för att ett sexuellt möte ska bli så bra som möjligt.
Detta går tvärtemot tanken att ju oftare man får orgasm, desto lättare blir det. En
anledning till att kvinnor har svårare att få orgasm än män sägs vara sämre tillgång till
information om onani i barndomen, enligt exempelvis Fugl-Meyer (Lewin, 1998) och
Langfeldt (1998). Detta leder i sin tur till att flickor onanerar mer sällan än pojkar,
vilket skapar skillnader mellan vuxna kvinnor och män. Även tjejer i tonåren pratar
mindre med varandra om onani än vad jämnåriga killar gör (Bergström & Foxhage,
2002). Det anses fortfarande mer skamligt med kvinnors onani än med mäns, vilket
tyder på att von Krafft-Ebbing och även grupper i dagens samhälle som vill skamlägga
onani inte är helt utan inflytande.
När det gäller just Karins situation kan man tolka det som om det sex hon hade med sin
dåvarande partner krävde mer sexuell energi än det gav tillbaka.

Emelie tycker att orgasmer är viktigare vid onani än vid sex tillsammans med en
partner.
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- Okej, om jag använder min dildo, då känner jag att jag ska få det. Då
nöjer jag mig inte bara med lite grann och sen slutar jag… Det är ett
stort plus att få orgasm vid samlag också, för alltså man får ut den
sista energiströmmen som man har inom sig.

Emelie

Onani går ut på att få orgasm, men samlag har andra kvaliteter som kan väga upp för en
utebliven orgasm. Det är väl inget konstigt i det egentligen, det intressanta är återigen
att så många fler kvinnor än män verkar vara beredda att kompromissa bort orgasmen
när de är tillsammans med en partner.

Vad betyder kvinnors orgasmer för kvinnor?

Enligt folkvaneundersökningen ”Sex i Sverige” (Lewin, 1998) tyckte 45 % av de
kvinnor som upplever att de har svårt att få orgasm inte att det var något problem. Karin
kan mycket väl förstå hur de 45 % tänker. Hon tycker själv att hon klarar sig bra utan att
alltid få orgasm, även om hon senare i intervjun säger att hon gärna skulle ha lättare att
få det. Hon är bestämd när hon säger att orgasmer inte är det enda som räknas när man
har sex. På frågan om hur det känns när allt fungerar svarar hon så här:

- När det funkar så är det väldigt trevligt, men vägen dit kan vara rätt
så plågsam också. Det kan ta tid, ”orkar han vänta, tycker han att det
är jobbigt?” ”Nu tycker jag att det är jobbig för att det tar sån tid, men
jag kan inte sluta, för hans skull” nästan lite så där… Det är klart att
det är både och. Vägen är inte alltid mödan värd. Därför känner jag att
jag inte kan kräva det av vem som helst. Det blir väl mer när man går
in i en relation som blir nånting som man känner att nu kan jag
faktiskt våga.
Vad det innebär? Det är faktiskt inte så jätteviktigt. Det är mera som
en bonus, liksom.

Karin

Eftersom det är svårt att få orgasm känns det plågsamt att jobba sig fram till en. Under
de omständigheterna kan man lätt förstå att sex utan orgasmpress uppfattas som bra sex.
Det är dock även lätt att ana en önskan om att det skulle vara lättare att få orgasm i
Karins svar, vilket hon också själv säger senare i intervjun. Orgasmer är inte oviktiga,
de är bara inte värda mängden tid, ”arbete” och oro för att uppfattas som jobbig och
krävande. Karin var inte ensam om den här sortens resonemang utan samma tanke dök
upp i flera intervjuer.
På ett sätt är det väl självklart att man ibland hellre avstår om man tillhör dem som
måste lägga ner mer tid och arbete på att få orgasm. Har man inte den energin just då
men ändå är sugen på sex, så är det väl bättre att ha lite kravlös sex än att avstå helt?
Ändå går tankarna till citatet från Grasmo om att bara de som vet att de kan få orgasm
när de vill, kan välja bort att få orgasm när de vill. Grasmos tankegång är en bra och
klarsynt utgångspunkt för diskussioner om orgasmers betydelse (Grasmo, 1994). En
fråga, som blir en naturlig följd av Grasmos citat, är hur ofta kvinnor som har lätt att få
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orgasm, eller för den delen män som har lätt att få orgasm, väljer bort just den delen av
sex?
Det finns dock anledning att vara försiktig med den här sortens resonemang. Det är
viktigt att komma ihåg att det bara är den kvinna som väljer bort att få orgasm som vet
om hon gör det av rätt eller ”fel” anledning. Det är ingen mening att öka på den orgasm-
hets som McLaren (2004) pratar om när han i sin analys kom fram till att vi skapat ett
samhälle där orgasm uppfattas som obligatoriskt. Så här säger Hasse som svar på frågan
om hur han tror att kvinnan som hade svårt att få orgasm kände sig.

- Det var ett problem för henne (att inte få orgasm, min anm.) efter-
som hon lever i den kultur som vi lever i som säger… hade hon levt
för 80 år sedan eller 30-40 år sedan, då hade kanske problemet inte
varit lika stort… Nu lever vi ju i en sexualkultur som säger att bägge
könens njutning och orgasmen är kronan på det sexuella mötet.

Hasse

Att kunna eller inte kunna få orgasm blir ett olika stort problem i olika kulturer och
olika samhällen, enligt Hasse.
Emelie har hunnit uppleva både hur det är att inte kunna få orgasm och att kunna få det
när hon vill. Hon beskriver samma press som Karin och Hasse pratar om och säger att
hon i perioder var väldigt upptagen av tanken på att få en orgasm. Hon kan i efterhand
tycka att hon såg orgasmer som prestationer och ville få orgasm lika mycket för sin
partners skull som för sin egen. Emelies glädje över att kunna få orgasm är tydlig
genom hela intervjun. Glädjen verkar bestå av både en stolthet över att lyckats klara av
en svår utmaning och av en sorts lycka över själva njutningen som orgasmen innebär.

Stina beskriver flera gånger under intervjun en glädje som påminner om Emelies. Hon
talar om orgasm som en skön, avslappnande känsla som gör att sex känns avslutat och
som gör att man blir nöjd och trött. Den gången hon formulerar sig tydligast är när hon
säger så här:

- Ja, det känns som att jag så här fått en ny sexualitet typ det senaste
året än vad jag hade innan. Det är jättestor skillnad, men jag hoppas
att det ska bli ännu bättre…

Stina

Hon säger sig ha njutit mycket av sex även innan hon lärde sig att få orgasmer, men att
hon kanske njöt som allra mest innan orgasmpressen infann sig. Den åsikten är
intressant på flera sätt som svar på frågan vad de egna orgasmerna betyder för kvinnor.
Hur betydelsefulla skulle orgasmer vara, för både män och kvinnor, om ingen hade sagt
att de borde finnas där? Stina berättar också flera gånger om hur jobbigt hon tyckt att
det varit att inte få orgasm och att ständigt försöka prestera något och hela tiden
misslyckas. Det gick så långt att hon i perioder tänkte att hon aldrig mer skulle ha sex,
eftersom hon bara upplevde det som en slags prestation och sig själv som otillräcklig
och misslyckad.

Det går inte att ge ett entydigt svar på frågan om vad orgasmer betyder för de tre
kvinnliga respondenterna. Orgasmer är båda viktiga och oviktiga på samma gång.
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Orgasmer har fortfarande tydliga kopplingar till prestationer och misslyckanden och blir
därför inte ett odelat positivt fenomen. Ett försök att få orgasm kan fortfarande leda till
ett misslyckande och innehåller således ett riskmoment som det är skönt att slippa.

Vad betyder kvinnors orgasmer för män?

Kvinnornas åsikter om hur viktigt det är med orgasmer varierar alltså. Männen är mer
överens om att kvinnors orgasmer är mycket viktiga.

- Det är mycket, mycket roligare om hon får orgasm. (---) Det är kul
att ha sex med en tjej som lätt får orgasm. Det är så jäkla bra! Man
känner sig så mycket bättre, manligare och coolare. Och då slappnar
man av själv och vågar improvisera mer. Alltså det är en helt annan
värld om man är ihop med en tjej som kan få orgasm. Det finns inget
mer deprimerande än att vara ihop en tjej som inte kan få orgasm,
tycker jag. Det förtar hela pointen med att ha sex, för då har man bara
sex för min orgasms skull och för hennes… ja, närhetsbehov och hur
sexigt är det egentligen? Inte särskilt, tycker jag.

Peter

Peter säger att kvinnors orgasmer är viktiga och att de är en stor del av sexlivet, men
han säger också att det är viktigt att kvinnan har lätt att få orgasm. Ju lättare orgasmerna
kommer desto mer manlig och cool känner han sig. Orgasmerna är inte bara viktiga som
bevis på kvinnans njutning, utan påverkar även hur Peter uppfattar sig själv. Att vara
tillsammans med en kvinna som har svårt att få orgasm känns tråkigare.

- Men om man är tillsammans med någon som kämpar som faan…
Man blir nöjd när hon får orgasm men det kan vara en jäkla kamp
också och det förtar… Det blir en extrem fokus på hennes orgasm hela
tiden och min egen orgasm blir liksom sekundär, därför att man hela
tiden kämpar för att hon ska få orgasm och så får hon orgasm och då
kan jag göra min grej.

Peter

Peter beskriver hur spontaniteten och även i viss mån ömsesidigheten hotas av att fokus
hamnar mycket mer på hans partner än på honom själv. I en sådan situation kan man
ställa sig frågan om ömsesidigheten, eller rättvisan, handlar om att båda parter får lika
mycket stimulans eller att båda får orgasm? Frågan är på sätt och vis omöjlig att besvara
en gång för alla och svaret måste nog få variera för olika par. Många kan nog förstå att
Peter tycker att känslan av att båda två kämpar ”som faan” för hennes orgasm medan
hans egen orgasm kommer i andra hand är något som dämpar lustkänslan i det sexuella
mötet.
Det känns som ett måste för Hasse att veta hur de kvinnor han varit tillsammans med får
orgasm och även att han kan vara den som ger dem orgasm. Flera gånger under
intervjun säger han saker som visar på att kvinnors orgasmer är viktiga och att de är en
del av sex som han inte gärna kompromissar bort. Precis som med Peter påverkar
kvinnornas orgasmer hur Hasse uppfattar sig själv. Det verkar vara viktigt för honom att
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känna kvinnornas tillit, att de vågar lämna över kontrollen till honom. Det är roligt och
upphetsande att få kvinnor att njuta. Dessutom är det ett tecken på att han är en bra man,
en som kvinnor kan lita på, vilket verkar vara viktigt för honom.

- Orgasm är ju höjdpunkten. Det är roligt att ge folk orgasm. Det är
kul. Det är oerhört upphetsande. Det finns liksom ett uns av makt och
kontroll. Man har en annan persons sexuella njutning i sin hand, i sina
fingrar eller ja… (---) Om man bara är inriktad på att stimulera en
person tills det ska gå, då har man den totala kontrollen. Det är du som
bestämmer takt och är det en person som du känner, om du har haft
sex med den personen många gånger, så vet du lite grann mönster. Du
kan påskynda eller du kan fördröja förlopp. Det finns någon positiv
makt och kontroll. Nåt glädjande, ett trevligt givande. Det är
jättetrevligt när belöningen, när personen får orgasm… Det är halva
grejen med sex.

Hasse

Det råder ingen tvekan om att Hasse tycker att kvinnors orgasmer är viktiga, men
samtidigt kan han också reflektera kring varför han tycker så.

- Ja, men det är svårt att sakna någonting som man aldrig har haft. Det
är ju bara vad man läst och hört sina kompisar berätta och hela den
föreställningsvärlden. Sex är ju också ett inlärt beteende även om folk
får orgasmer i sömnen. Om vi aldrig lärde oss vet jag inte hur mycket
vi skulle sakna det.

Hasse

Hasse har redan i citatet på sidan 29 varit inne på att både kvinnors och mäns orgasmers
betydelse är något som bestäms av det samhälle man lever i, det vill säga en social
konstruktion.

Henrik tycker också att orgasmers betydelse inte är något konstant. Ofta kan kvinnors
orgasmer vara viktiga för att sex ska kännas riktigt bra, men han menar också på att det
kan vara både väldigt positivt att ha sex utan att någon får orgasm, beroende på varför
orgasmerna uteblir:

- Och när partnern inte får orgasm så tycker jag att det är trist. Särskilt
om jag är väldigt upphetsad och så funkar det inte. Då är det trist,
men det är inte så trist om hon inte får orgasm, om jag ser att hon
njuter ändå. På ett sätt så är det ett större bevis på att man lyckats. Det
är sådana stora krav på orgasmer, så att om man kan njuta
tillsammans utan det, så har man vidgat sig mycket mer och fått
uppleva någonting som många andra inte upplevt.

Henrik

Det Henrik pratar om är kanske när man vet att man kan få orgasm, men väljer bort det
för att det känns bättre att inte få det. Han pratar flera gånger under intervjun om sex där
man turas om att rikta in sig på varandra, att bara få ge vid ett tillfälle och att bara få ta
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emot vid nästa. Ibland vill han få orgasm utan att kvinnan han är tillsammans med får
det, men lika ofta vill han vara den som avstår för att helt kunna koncentrera sig på att
ge. Det här är en sorts sex som Henrik vill ha mer av, men som tyvärr inte blir av lika
ofta som han skulle vilja.

När man läser feministisk litteratur om sexualitet får man lätt intrycket att män överlag
har ett mindre intresse av kvinnors orgasmer än vad kvinnorna själva har och att det är
därför som de kvinnor som har sexuella relationer med män får orgasm i mindre
utsträckning än sina manliga partners. I den här studien är det kvinnorna som är osäkra
på orgasmens betydelse, medan männen tydligt och klart säger att kvinnors orgasmer är
mycket viktiga. Att tro att det är männens egoism som hindrat kvinnor från att få
orgasm är en alldeles för enkel och i många fall dessutom helt felaktig förklaring.
Det verkar istället troligare att det är de sociala konstruktionerna, det vill säga genus och
den reproduktiva modellen, som är så svåra att frigöra sig från att vi gång på gång
upprepar samma script trots att vi önskar en förändring.

Orgasm som mått på bra sex

En av de frågor som fanns i intervjumallen och som ställdes till alla respondenter var
”Kan man använda orgasm som ett mått för bra sex?”. Respondenterna hade ganska
olika tankar om det, vilket stämmer bra överens med siffrorna i Lewins folkvane-
undersökning där 45 % av de kvinnor som hade svårt att få orgasm tyckte att det var ett
problem, medan 15 % var tillfreds eller mycket tillfreds med sitt sexliv. Siffrorna för
kvinnornas manliga partners visade att kvinnors orgasmer var mindre viktiga för dem än
för kvinnorna själva, vilket är en motsatt bild mot den som presenterats här (Lewin,
1998).

Henrik är rädd att andra kvaliteter kan glömmas bort om man låter orgasmers vara eller
icke vara avgöra för mycket.

- ”Kan man använda orgasm som ett mått på bra sex?”. Nej, det tycker
jag absolut inte! Som till exempel min största sexupplevelse hade ju
inte med orgasm att göra!

- Så du tänker inte heller när du har sex med tjejer att får de orgasm
så vet du att du haft bra sex?

- Jo, det kan jag göra. Oftast är det kanske så. Ofta så handlar ju sex
om samlag och oftast är det fokuserat vid orgasmen, men då och då så
har man ju det som jag anser är bra sex utan att få orgasm... Då märker
man på dem att de är avslappnade och njuter.

Henrik

Henrik tycker alltså inte att det fungerar att använda orgasm som det enda måttet på bra
sex, men finns orgasmen med så är det ett ofta ett gott tecken. Karin är nog den som är
mest ifrågasättande till att använda orgasm som ett tecken på bra sex. Så här svarar hon
på frågan om vad som kännetecknar bra sex:
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- Det jag menar är att bra sex behöver inte vara att man kommer, utan
bra sex kan lika gärna vara att man har det mysigt tillsammans och att
det är en väldig ömhet och närhet och man känner att han är faktiskt
där också och ger mig ömhet tillbaka. Och det... det är precis lika bra
som om man är vildare och om man kommer. Vilket också kan vara
trevligt! Men, det är själva känslan, det är närheten. Närvaro och
närhet.

Karin

Karin ställer i det här citatet upp möjligheten att få orgasm och att uppleva ömhet och
närhet som två olika saker som inte går att förena med varandra, vilket går stick i stäv
med uppfattningen att att dela en orgasm tillsammans med någon är ett tecken på
intimitet. En möjlig tolkning blir att känslan av att behöva prestera en orgasm omöjlig-
gör den känsla av närvaro Karin vill uppleva under ett sexuellt möte för att riktigt kunna
njuta av att ha sex.

Stina, som i sin intervju genomgående varit mycket glad över att kunna få orgasm ger
ett förvånande svar på frågan om vad orgasmer betyder för henne:

- Jag tycker inte att orgasmen är så… det är klart att det har en
betydelse, men jag tycker egentligen inte att den har det. (---) Om jag
skulle slå ut det, så är det verkligen bara en bonus. Fortfarande skulle
jag klara mig utan.

Stina

I det här citatet motsäger Stina sig själv och den inställning hon har till orgasmer genom
resten av intervjun. Hon är kluven i uppfattningen om orgasmers betydelse och huruvida
de går att använda som mått på bra sex. Stina säger att orgasmer både har och saknar
betydelse. Hon har lagt ner mycket arbete på att lära sig få orgasm och hon berättar i
intervjun hur jobbigt det har varit. Flera gånger har tanken på att hon inte kan få orgasm
fått henne att gråta och känna sig otillräcklig. När hon får en rak fråga om orgasmer som
mått på bra sex svarar hon dock plötsligt att orgasmer bara är en bonus. Kanske svarar
hon så för att hon uppfattar att det är så man borde tycka, att det är det kulturellt
sanktionerade svaret. Stina sade också under intervjun att hon var nöjdast med sitt
sexliv innan orgasmhetsen dök upp, vilket bidrar med en intressant vinkling på frågan
om orgasmer kan användas som mått på bra sex. Det verkar som om det som verkligen
kan göra sex dåligt inte är en utebliven orgasm, utan själva önskan om en orgasm som
uteblir.

Sexuella handlingsmönster

Den här uppsatsen har en av sina utgångspunkter i script theory och Simon och
Gagnons beskrivning av hur komplicerade processer leder fram till att de allra flesta
heterosexuella möten följer ett konservativt och stereotypt mönster. Det här avsnittet
handlar om sådana mönster och i hur stor utsträckning de styr sexuella handlingar
(Simon & Gagnon, 1986).
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Vanligt sex

Vid flera intervjuer uppstod missförstånd kring frågan om respondenterna kunde
beskriva hur sex vanligtvis brukar gå till. Det går inte att säkert veta varför den frågan
var svår att förstå, men en tolkning är att man, precis som Helmius (2000) påpekar,
internaliserar samhällets normer kring sex så till den grad att de framstår som det
”naturliga” sättet att ha sex och att man därför inte förväntar sig att behöva beskriva det
för någon annan. Så fort frågan blivit förstådd så rådde det dock en stor enighet bland
respondenterna om vad som kan kallas ”vanligt sex”.

-Normen är väl, den extrema normen är väl... en kille som säger till
flickan ”Ska vi inte ha lite sex?”, ”Jo” svarar hon, till slut så är hon
övertalad, och sen så ligger de och har sex i fyra och en halv minut
och sen så är han nöjd! Du vet den här stereotypa bilden! (Skratt) Så
är det väl...
Jag förstår inte varifrån det kommer egentligen. Varför har man valt
missionärsställningen? Men det är ganska mycket det här att tjejen
lyder killen. Det ingår också i normen. Missionärsställningen, det är
liksom kärnnormen, det är verkligen urtypen. Och sen går man ett steg
utanför den, då har man det här att tjejen rider killen och att killen tar
tjejen bakifrån.

Henrik

Stina kom in på det här ämnet utan att frågan om vanligt sex behövde ställas och hon
jämställde spontant penetrerande sex med vanligt sex.

- Nu funkar det när vi har oralsex och så funkar det om han smeker
mig, men det funkar inte att bara ha vanligt sex, alltså in och ut.

Stina

Hon säger också att hon har en bestämd känsla av att killar förväntar sig att tjejer ska
komma av själva samlaget och att man nog kan uppfattas som konstig om man inte gör
det. Dessa två exempel på svar från intervjuerna stämmer väl överens med det som
Allgeier och Allgeier (2000) beskriver som den vanligaste formen av sex och det som
Hite (2004) kallar den reproduktiva modellen. Respondenterna gav också olika redo-
görelser för sex som de haft som föll utanför den ramen, som till exempel sex på andra
ställen än sängen och även andra sexuella handlingsmönster som till exempel tillfällen
då de enbart haft oralsex. Det verkade som om dessa redogörelser kändes viktiga för
respondenterna för att minska risken att de skulle uppfattas som tråkiga efter att de så
snabbt kunnat svara på frågan om vanligt sex. Även om normen kan uppfattas som
tråkig tjänar den ett syfte, annars skulle den förmodligen upphöra att existera. Det är bra
att ha något att förhålla sig till och skönt att veta vad som är ”normalt”, så att man
slipper undra vad man ska göra tillsammans när man vill vara vanlig och så att man har
något att bryta mot när man vill ha mer ovanligt sex. Enigheten kring den här frågan var
alltså stor, men inte total. Hasse hade en annan bild än de övriga:

-Först ger jag tjejen orgasm och sedan kommer samlaget efter det att
tjejerna har fått orgasm. Kanske, möjligtvis att jag stött på nån tjej
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som fått orgasm genom bara samlag, men det är verkligen som
undantagsfall…

Hasse

Att det är just Hasse som sticker ut kan ha att göra med att det är han som skiljer sig
från de andra vad det gäller ålder. Hasse närmar sig 50 och hade sin sexuella debut på
70-talet. Han läste Hite-rapporten när den kom ut för första gången 1976 och kommer
ihåg att han diskuterade den med sina vänner. Efter det tycker han att de flesta verkade
ta till sig det sexuella handlingsmönster han beskriver i citatet i så pass stor utsträckning
att han numera upplever det mönstret som det normala, i alla fall för personer som vill
att kvinnan ska få orgasm. Hiterapportens effekter på en del av de som läste den var
stor, men av någon anledning verkar den ha fallit i glömska och når inte längre ut till en
lika bred publik.

Utrymme för kvinnors orgasmer?

Den reproduktiva modellen ger inget stort utrymme för kvinnors orgasmer enligt Hite
(2004) och det visade sig att respondenterna mycket väl kände igen sig i hennes
resonemang.

- Många tjejer kan inte få orgasm bara genom penetration. Alltså kör
man, hånglar, lite petting, så börjar man ligga med varandra och så
inser man att det kommer aldrig gå för henne… Så då får man ta
oralsex, och så går kvällen… Fine! Så hoppar man på det igen och så
gör man sin grej på 30 sekunder så är det klart.

Peter

Det här är ett exempel på när ett par först följer den reproduktiva modellen och sedan
gör ”någonting extra” för att kvinnan ska få orgasm. Klitorisstimulansen, här i form av
oralsex, är ingen given ingrediens och kan därför också lätt uppfattas som om det tar
mycket extra tid i anspråk. Om den hörde till normen skulle det förmodligen vara lättare
för kvinnor att få så mycket stimulering de behövde.

-Har du varit med om att hinna ha tråkigt innan det går för en tjej?

-Ja (skrattar)! Ja, för sjutton. Det är jättevanligt. Det är mer regel än
undantag att en kille får hålla på längre än vad han egentligen vill.

Peter

Det är inte bara män som kan tycka att det tar för lång tid för många kvinnor att få
orgasm.

-Om jag tänker efter så här, inte när man har sex, utan när man pratar
med sin partner om sex före eller efter eller vid ett helt annat
tillfälle… då kan jag nog säga att de flesta tjejers uppfattning om sina
orgasmer har varit att de kräver tid och de kräver koncentration och
alla säger ”tar det inte alldeles för lång tid, är det inte tråkigt?”. Det
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tror jag har funnits med som ett högst gemensamt drag... oavsett hur
snabbt eller enkelt de har haft. Upplevelsen som ett generellt problem
eller alla fall en tanke hos de tjejerna.

Hasse

Hasse säger ingenting om hur han själv upplevt tiden det tar för en kvinna att få orgasm
i just det här citatet, men att döma av annat han säger under intervjun verkar han inte
dela kvinnornas negativa inställning till vad som krävs för dem att få orgasm. Stina är
en av de kvinnor som känt att hennes orgasmer krävt för mycket.

- Det är så olika hur man är liksom, men jag tror inte att jag skulle
kunna göra så, att jag skulle kräva något sådant sen. Jag tror att…
alltså, man nöjer sig fast man egentligen inte är nöjd, men det är en
typisk kvinnogrej kanske.

Stina

Den reproduktiva modellen ställer till det för både män och kvinnor. Båda uppfattar det
som om kvinnors orgasmer kräver mer än mäns. Kvinnan känner sig jobbig och
krävande och känner att hon måste kontrollera att det är okej för mannen att de lägger
ner tid och energi på hennes njutning. Det är lätt att förstå om det blir svårare för
kvinnor att få orgasm under de omständigheterna, än vad det skulle vara om de kände
att deras orgasmer (också) var självklara. Det verkar inte som om detta får varken
kvinnor eller män att ifrågasätta normen i någon större utsträckning, trots att den får så
många kvinnor att känna att de inte passar in. Istället letar man efter andra anledningar.

- Så, men sedan är det också det att det känns som om det är lättare att
tillfredställa män. Att... ja, men det är svårare och... Killen, liksom i
regel tar det två minuter, sen kanske det inte blir den bästa orgasmen
man fått i hela sitt liv, men det...

-...går i allafall...

-Ja. Men en tjej kanske inte har fått ut... jag tror det handlar om en
grundkänsla. Om hon är trygg och känner sig laddad, då behövs inte
mycket för henne heller, men att hon ska ju komma dit!

Henrik

Det som tar lång tid är, enligt Henrik, att bygga upp en trygghet, inte själva den sexuella
upphetsningen. Finns tryggheten där så ”behövs det inte mycket för henne heller”,
vilket stämmer överens med vad Kinseys studier visade, att det tar lika lång tid för
kvinnor och män att få orgasm när de onanerar (Hite, 2004). Det är alltså inte fysiska
hinder som gör att kvinnor behöver längre tid än män.Varför känner sig en del kvinnor
inte trygga och laddade redan från start när de har sex med sina partners? En tolkning
man kan göra är att kvinnors utgångspunkt är att det inte är säkert att deras lust kommer
att tas på allvar och ges lika stort utrymme som mannens. På grund av kvinnors
förväntade passivitet och mäns förväntade aktivitet är det kvinnor som väntas ge och
männen som väntas ta något i sexuella möten mellan kvinnor och män. En stor del av
tryggheten och laddningen kan förmodligen infinna sig lättare när kvinnor vet att de
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kommer att få ut lika mycket av sex som mannen får. När en man har lagt ner tid på att
få dem att må bra, och därmed visat att det är viktigt för honom, så kan de lätt få
orgasm.
Män vet med större säkerhet att ett sexuellt möte kommer vara utformat så att det passar
dem, eftersom mannens orgasm sällan kompromissas bort. Att en man avstår från
orgasm kan upplevas som ett stort brott mot konventionen, av både kvinnorna och
männen i studien. Om en man inte får orgasm blir kvinnan väldigt orolig och undrar vad
det är för fel, istället för att tänka som en stereotyp man kan tänkas göra, att det är okej
att ens partner inte får orgasm varje gång. Det visar att det här inte är ett system som
enbart uppehålls av män, kvinnorna bidrar även aktivt till att hålla normen vid liv.
Mannens orgasm förväntas alltså av både kvinnor och män och både kvinnor och män
räknar med att kvinnans orgasm uteblir i olika utsträckning.

Vanligt sex passar mannen bäst…

En teori bakom den reproduktiva modellen är att den inte bara är anpassad efter hur vi
människor reproducerar oss, det vill säga blir gravida, utan att den även är formad efter
mannens sexualitet som norm. Så här säger Emelie om sex som är precis som man
förväntar sig i början av ett förhållande:

- Men visst kan det vara… till en början när det är en ny person och
man inte har haft sex förut, då börjar man kanske med missionären
eller på något sätt som känns naturligt. (---) Det är kanske inte det som
tjejer får ut mest av. De kanske skulle behöva vara mer aktiva och det
kanske inte är helt bekvämt. Man kan som tjej känna att det är enklare
när killen är aktiv än att man själv är det.

Emelie

Emelie beskriver inte bara hur lätt det kan vara att under ett första sexuellt möte inta en
förväntad, passiv roll, utan även hur hon anpassat sitt beteende efter vad som känns
”naturligt” med följden att hon haft sex som inte gett henne någon större njutning eller
tillfredsställelse. Stina har samma upplevelse.

- Jag kan förstå vad man menar när man tycker att det bara handlar om
killen. Jo, men det har jag faktiskt känt, det har jag gjort, fast det
känns som att det var länge sedan. Det är för killens skull man har sex,
för att när han kommer så är det slut, jo men det tycker jag. Så tänker
jag inte nu längre, men ja… i och för sig… Ibland kan det komma upp
så klart att ”ja, nu har han kommit och nu är det så här…” Då har jag
tänkt att varför kan inte jag komma om vi har sex så här, under
samlag.

Stina

Både Stina och Emelie har börjat ifrågasätta de redan på förhand bestämda mönster som
sexualiteten gärna uttrycks i, vilket för dem båda varit en nödvändighet för att kunna
lösa sina orgasmproblem. Citatet ovan visar dock på en kvardröjande kluvenhet hos
Stina. De gamla tankarna kan fortfarande dyka upp ibland, trots att hon försökt vänja sig
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av med det sättet att tänka. Detta visar i vilken stor utsträckning vi internaliserar
föreställningar om genus och sex. Att kunna bryta mot det inlärda mönstret kräver en
ständig dialog med de tankar som automatisk fortsätter att dyka upp under lång tid efter
det att man tycker att man genomskådat de sociala konstruktionerna. Idag ser de, eller
försöker se, sex som någonting jämställt, men utgångspunkten när de började ha sex var
alltså att de skulle anpassa sig efter normer som passar män bättre än kvinnor. Även
Peter var övertygad om att vanligt sex passar män bättre.

- Du sa att killar gillar vanligt sex bättre än tjejer oftast...?

- Jag tror det.

- Vad tror du att tjejer saknar i det?

- Min uppfattning är att det är svårare för en tjej att få orgasm än det är
för en kille. För en kille behöver det inte vara så fruktansvärt
märkvärdigt för att man ska få orgasm. Det räcker med vanligt sex för
en kille. Det krävs mer för en tjej.. Längre tid, mer kreativitet, mer
omtanke för att det ska funka. Om man pratar vanligt sex så är det
mest att ”nu gör vi det bara”.

- I vanligt sex, är det bara killen som kommer eller ingår det att tjejen
också får orgasm?

- Det är inte exklusivt för killen. Men ofta är det så. Av tio gånger så
det är under hälften av gångerna som det går för tjejen. Det varierar i
olika förhållanden.

Peter

Denna beskrivning liknar det som Hite kallar för ”en aktivitet för två för den enes
tillfredsställelse” (Hite, 2004). Även om kvinnorna säkert njuter av vanligt sex många
gånger, så är deras orgasmer enligt Peter bara hälften så vanliga som mannens. Även om
orgasmer, som sagt, inte är det enda måttet på bra sex så kan det uppfattas som orättvist.
Om en del relationer såg ut på det viset, medan andra var tvärtom, skulle det kanske inte
vara så mycket att diskutera, men det här verkar vara ett mer eller mindre genomgående
mönster i vårt samhälle. Hites teorier verkar alltså fortfarande stämma bra in på hur sex
kan gå till. Bergenheims uttryck att sexualiteten fått ett manligt ansikte är lite mer
samtida än Hite, men beskriver precis samma fenomen. Bergenheim ställer sig också
frågan hur sexualiteten skulle se ut om vi kunde ha sex utan att känna till normerna. Hur
skulle en kvinna och en man, som båda vet hur de får orgasm, forma sitt gemensamma
sexliv om de inte hade en aning om hur andra brukade göra? Den som försöker besvara
den frågan finner nog att det är en svår, för att inte säga omöjlig uppgift att tänka sig
bortom alla normer (Bergenheim, 1996).

Det är svårt att tänka sig att de flesta män skulle vara nöjda med sex där bara de själva
får orgasm. Att det varit så i vissa tider och vissa samhällen, och att det fortfarande är så
i en del kulturer, råder det ingen tvekan om. I vår kultur betyder dock kvinnans orgasm
mycket för många män.
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Längtan efter att passa in

Under intervjuerna med kvinnorna dök ofta teman upp som kan tolkas som en längtan
efter att passa in i de sexuella normerna, som till exempel i det förförra citatet där Stina
säger att hon gärna skulle vilja få orgasm genom samlag. Kvinnorna har alla stått inför
dilemmat att välja mellan att vara en bra partner genom att i viss mån förneka sig själva
och sina behov, eller att vara en bra partner genom att hävda sin rätt och försöka få sex
att utformas på ett sätt som också inkluderar deras orgasmer. Längtan efter att vara
”normal”, det vill säga att få orgasm genom samlag, vilket ironiskt nog rent statistiskt
sett är det onormala, var många gånger större än längtan efter en orgasm. Att få orgasm
vid samlag skulle alltså inte främst föra med sig en fysisk njutning, utan det skulle
innebära att man kunde få slippa alla de problem som uppstår i ett förhållande när man
inte kan leva upp till det som förväntas av en.

Stina har kommit fram till en punkt där hon kan få orgasm snabbt, om hon blir smekt
eller får oralsex, men hon skulle som sagt gärna kunna få orgasm även genom samlag.

- Jag tycker att det känns som två olika saker att ha samlag och liksom
bli stimulerad och jag… Det kan hända att jag lär mig det också, men
nu känns det som att det är två olika grejer som jag inte vill föra
samman med varandra.

- Är det något som dominerar ut det andra eller är det bara en konstig
kombination?

- Ja, för då vet jag inte riktigt vad jag ska koncentrera mig på. Därför
tror jag tyvärr att det blivit så att jag tycker att sex, samlag, är
tråkigare nu bara för att jag vet att jag kan komma på ett annat sätt och
det tycker jag egentligen – det är två olika känslor – fast just nu tycker
jag att det nästan är skönare, men samlag är ju också samhörighet med
någon som man tycker om… De är två… Ja, jag kanske lär mig att
tycka om båda samtidigt.

Stina

I citatet ovan säger sig Stina tycka bättre om sex där hon kan få orgasm än sex där hon
inte kan det, vilket nog de flesta skulle uppfatta som självklart. Stina själv är dock inte
helt bekväm med att hon börjat föredra annan sex framför samlag, som hon betecknar
som sex med en större samhörighetskänsla än annan sex. Antagandet att andra former
av sex inte kan innehålla samma mått av samhörighet som samlag är olyckligt.
Egentligen borde ett gemensamt brott mot konventioner, det vill säga att ha sex på andra
sätt än det förväntade, skapa en större samhörighet än att bara följa normerna. Ett par
där båda parter vågar synliggöra den egna lusten och låta den styra utformningen av det
gemensamma sexlivet, och där båda delar en öppenhet för den andras önskemål, borde
ha störst chanser till ett bra sexliv.

Naturligtvis är det bara Stina själv som kan avgöra när hon ska vara nöjd med sin
orgasmförmåga. Om hon vill fortsätta utvecklas sexuellt och vill undersöka möjlig-
heterna för henne att lära sig få orgasm vid samlag, så är det det hon ska göra. Det ligger
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en styrka i att våga försöka utvecklas, vilket är det som gjort att Stina kan få orgasmer
idag trots sina tidigare problem. Nu står hon dock inför ett möjligt val, att försöka
anpassa sig ytterligare efter normerna eller att fortsätta anpassa sitt sexuella handlings-
mönster efter hur hon just nu fungerar sexuellt. Det ena alternativet är, som sagt, inte
självklart bättre än det andra, men valmöjligheterna är värda att reflektera över.

Att hitta andra former

Alla trivs inte med att bara ha vanligt sex och det förekommer flera gånger under
intervjuerna att respondenterna pratar om en längtan efter något annat. Så här svarar
Henrik på frågan om hur han uppfattar samhällets syn på kvinnors och mäns sexualitet:

- Ja, den är ganska trångsynt. Den är ganska stereotyp och jag förstår
inte hur människor, inklusive mig själv, inte bara bestämmer att ”nu är
vi inte så!”, men någonstans så är vi där ändå.

Henrik

Stereotyperna upplevs nästan som ofrånkomliga, vilket Karin också ger uttryck för.

- Jag vill inte se på sex på det här sättet, samtidigt är man ju så inne i
det här sättet att tänka… Även om jag ifrågasätter, så simsalabim är
man där ändå och följer strömmen alldeles perfekt. Det är så djupt
rotat att det hjälper inte att bara intellektuellt veta om.

Karin

Att bryta mot inlärda mönster är svårt. W.F. Robie försökte redan för nästan 100 år
sedan få männsikor att avvika från normen, till förmån särskilt för kvinnorna. Det han
skrev då, om att mannen kunde hjälpa kvinnan till orgasm med till exempel sina fingrar
om det inte fungerade med penetration, är ett exempel på att bryta det inlärda mönstret.
Robies texter måste ha uppfattats som väldigt radikala på sin tid, men en sådan text
väcker inget uppseende idag. Ändå känns det mest som en förändring i vad massmedia
skriver om, än en verklig förändring som lett till att Robies tips blivit ett självklart
inslag för alla kvinnor och män (McLaren, 2004). Det är nog mer nervöst för de flesta
kvinnor och män att ägna sig åt sådan stimulans än att ha samlag, åtminstone om man
inte känner varandra väl.

Trots detta finns det naturligtvis sätt att komma undan den allra mest stereotypa formen
av sex. Henrik beskriver en tidigare flickvän som, enligt både sig själv och honom, hade
svårt att få orgasm. Det visade sig dock att hon visste mycket väl vad som behövdes för
att hon skulle få orgasm.

- Hur länge dröjde det innan ni hittade ett annat sätt? (---) Hur långt
in i förhållandet dröjde det innan..?

- Jag kan inte komma ihåg exakt... när hon sa det. Men det kändes som
om vi snabbt kom in i en rutin...
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-... där det funkade?

-... där det funkade.

- Hur såg den rutinen ut?

- Alltså, det var smek och kel och sen så hade vi oftast oralsex då,
eller att jag smekte henne. Och sen efter det så var det samlag. Oftast,
men det behövde inte alltid vara det.

- Men det var oftast så att hennes orgasm kom först och sedan följde
din?

- Yes! Och det fungerade jättebra för mig.
Henrik

Kvinnan Henrik beskriver har valt att inte anpassa sig till det stereotypa och därmed
avstå från sina orgasmer. Hon har tagit kontroll över sin sexualitet genom att ta reda på
vad som krävs för att hon ska få orgasm och sedan lärt sig att tala om det med sina
partners. Henrik berättade att hon introducerade mer av de sexuella handlingar som gav
henne orgasmer in i deras gemensamma sexliv, vilket han upplevde som mycket
positivt. I och med detta fick de ett sexmönster som mer stämmer överens med det som
Hasse tidigare beskrivit att han upplever som det självklara sättet att ha sex på. Det här
är ett bra exempel som visar att man relativt lätt kan hindra att sexuella problem uppstår,
men det kräver att den ena partnern vågar prata om det och att den andra vågar ta in det
som sägs och sedan vågar vara öppen och ändra på invanda mönster.

Att hitta andra former behöver inte innebära att man gör allting annorlunda. Ett till
synes ganska litet brott mot den reproduktiva modellen, som ändå kan göra stor skillnad
för de flesta kvinnor, är om kvinnan själv stimulerar klitoris under samlaget.

- Det där tog det ganska lång tid att komma på. Att man kunde göra så.
När man var yngre så fattade man inte att det skulle vara så här att
man... att de flesta tjejer kan ju inte få orgasm utan nån slags stimulans
på klitoris.
Och innan man kom på att de kan fixa det! Det kan vara rätt meckigt att
komma åt. Men man kom på att de kunde göra det själva, kanske jag är
obegåvad men jag kom inte på det själv förrän efter ett ganska långt
tag… Jag tror inte att det ingår i de flestas bild av hur det ska göras.

Peter

Peter undrar skämtsamt om han är obegåvad, men förmodligen är han vanlig i det här
avseendet. Den reproduktiva modellen innehåller som sagt inte klitorisstimulering och
när vi som unga börjar skaffa oss sexuella erfarenheter uppfattas det lätt som väldigt
avancerat att göra något utöver det vanliga. Detta beror både på brist på information om
vad man i så fall kan hitta på och på grund av risken att uppfattas som pervers eller
något liknande.
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Det verkar nödvändigt att skaffa sig sexuell erfarenhet innan man kan ifrågasätta och ut-
mana den reproduktiva modellen, eftersom det är först när man själv försöker omsätta
den i praktiken som man upptäcker dess brister.
Ett annat, till synes litet brott mot den reproduktiva modellen, är om kvinnan är ovanpå
och ser till att få klitoris stimulerad mot mannens kropp samtidigt som de har samlag.
Emelie säger i intervjun att hon först inte upptäckte de positiva aspekterna av att vara
ovanpå, eftersom hon inte förstod hur hon kunde utnyttja det till sin fördel.

- De sexuella handlingar som lättast lett till orgasm det har väl varit,
det är en sak som man har utvecklat, om man är ovanpå själv och styr.
Då vet man precis hur man vill ha det liksom och får precis den
friktionen och den stimulansen man behöver. (---) Jag tror att jag bara
fått orgasm när jag varit ovanpå faktiskt.

Emelie

Brottet mot den reproduktiva modellen här är egentligen mindre än brottet mot kvinnans
traditionella roll. För att göra det Emelie gör, krävs det att man vågar synas och vågar ta
för sig.

När man väl börjat utvecklas bortom det allra mest stereotypa, så utvecklas man gärna i
en riktning som gör sex mer jämställt. Om man får tro Henrik så blir kvinnors orgasmer
vanligare ju längre in i ett förhållande man är. Man omförhandlar och frångår det
”vanliga sexet” till förmån för sex som passar kvinnan bättre. När man känner någon
kan man inte längre behandla den personen enbart som en stereotyp kvinna eller man,
utan man anpassar sig och skapar nya normer tillsammans. Det här verkar vara något
som man lär sig inom parrelationer, men som man också kan ta med sig en viss portion
av in i nya relationer. I en ny relation känner man sig till en början ofta tvungen att hålla
sig till normen, men om man skaffat sig den här kunskapen i en tidigare relation kan
man snabbare introducera andra former av sex med sin nya partner.

Kommunikation

En av de saker som undersöktes i intervjuerna var vikten av att kommunicera med sin
partner om sex. Utgångspunkten var att ju mer man pratar om sex och orgasmer desto
snabbare kan man lösa problem eller till och med förhindra att de uppstår. I
intervjumallen fanns bara tre frågor om kommunikation: ”Har du kunnat prata om dina
orgasmproblem med din partner?”, ”Har du kunnat säga ifrån när du haft dålig sex? Har
det behövts?” och ”Har du kunnat säga något när det varit ovanligt bra? Har det
behövts?”. Dessa tre frågor ledde sen till olika följdfrågor i de olika intervjuerna.
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Behöver vi prata om sex?

De flesta människor iakttar och observerar aldrig andra människor när de har sex i
verkliga livet. Bilden av hur vi ”bör” ha sex förmedlas genom bland annat filmer,
litteratur och pornografi. Det sex som visas upp främst inom så kallad mainstream-
pornografi, men även inom många vanliga spelfilmer, är ofta stereotypt och med stort
fokus på penetration. Detta gör att kommunikation om sex till och med kan sägas vara
viktigare än kommunikation om andra företeelser. Med det resonemanget följer också
att kvinnor borde uppskatta kommunikation om sex mer än män, med tanke på att
kvinnors intressen och vägar till sexuell njutning är de som skildras i minst
utsträckning. Bristen på ifrågasättande av den offentliga bilden av sex förstärker den
reproduktiva modellen, med följden att kvinnors valmöjligheter beskärs. Att kvinnors
lust eller brist på lust dessutom är mer svårupptäckt fysiskt sett kan bli en fälla, både då
sex skildras på film och i en kvinnas eget sexliv.

Peter har upptäckt att han har haft lättare att prata om sex än de flesta kvinnor han varit
tillsammans med, vilket han tycker är tråkigt.

- Varför kan hon inte tala om för mig vad som är bra och inte bra? En
del tjejer tycker då, ”nej, men sånt kan man inte prata om”, ”det är
osexigt, oromantiskt att prata om vad man vill och inte vill”. Så vissa
vill ju inte det. Men jag brukar i och för sig alltid göra det ändå. Men
det är lite lustigt, först vill de inte prata om det, så tvingar man dem att
göra det ändå. Så har man sex och det blir asbra. För de blir skitnöjda.
Det finns ju egentligen inget sätt att veta vad en tjej tycker om och inte
tycker om, alltså fullt ut. Man kan ju gissa sig till det. Finns inget
annat sätt att veta än att fråga.

- Och du tycker inte att det är svårt att fråga?

- Jo, det är det.

- Men du har frågat ändå?

- Ja. Det är lättare och svårare med olika människor. Vissa har jag inte
ens frågat. I ett seriöst förhållande, under en längre tid, då har jag
alltid gjort det. För att man vill också säga vad man själv gillar, inte att
förglömma. Men också för att man vill veta vad de gillar. Det tror jag
är enda sättet. Man kan inte gissa. Det går inte.

- Olika sätt att kommunicera ordlöst då? Stöna, sätt att röra sig… Är
det tydligt?

- Hade man kunnat kommunicera på det sättet, varför skulle vi då
utveckla ett språk överhuvudtaget? Då kunde man stöna i riksdagen
och röra på sig. Det är pratet som skiljer oss från djuren. Varför inte
använda sig av den metoden? Ska jag lista ut hur någon vill ha det i
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sängen genom… Hur talar man om att man vill bunden med hand-
klovar genom att stöna och röra på sig? Det går inte…

Peter

Peter menar att talet är ett överlägset sätt att kommunicera på och det är nog få som
skulle säga emot honom. Ändå har han stött på motstånd när han velat prata med sina
partners om sex, för att de tyckt att samtal om sex är pinsamt och oromantiskt.

Tanken att samtal om sex är pinsamt var vanligt förekommande i intervjuerna och är en
följd av det allmänna tabut som omger sexualiteten. Om man trots allt vill förmedla
något om sex, gör man det helst utan att använda ord. Det kan vara svårt att sätta ord på
saker och ting som rör sexualitet, och av den anledningen kan det kännas bäst att
förmedla något medan man har sex eftersom man då har möjligheten att exempelvis
föra någons hand till kroppsdelar där man vill bli smekt. Genom olika sorters stönanden
kan man få mycket sagt utan att det behöver bli så direkt. Det är också mindre risk att
någon blir sårad om man kommunicerar på det viset. Att detta sätt att kommunicera inte
alltid är tillräckligt, som Peter säger i citatet ovan, hade även de flesta andra upptäckt.

Att samtal om sex eventuellt skulle förstöra stämningen, eller vara oromantiskt, var en
tanke som också den dök upp flera gånger under intervjuernas gång. Man vill helst inte
behöva prata om sex. Tankarna kring detta verkar vara kopplade till idén att sex är
”naturligt”, som till exempel Helmius skrivit om (2000). Om något är naturligt ska man
inte behöva prata om det, utan det ska falla sig just naturligt. Det är ett exempel på en
inställning som bidrar till att cementera ett stereotypt sexuellt handlingsmönster. Vill
man ändra på något när det gäller sex finns det stora fördelar med att börja prata, även
om det kan kännas jobbigt i början.

Hinder för att kommunicera?

Förutom tankarna att sex är naturligt, som verkade vara en bakomliggande faktor, samt
att det är pinsamt att prata om sex, nämndes flera olika ”risker” med att sätta ord på
sexuella önskemål och problem. Det man inte har pratat om kan man lättare ignorera
och därmed hoppas att det kommer lösa sig av sig självt. Själva benämnandet kan vara
det som gör att något man bara oroar sig lite grann för växer till ett stort problem. Peter,
som över lag var mycket positiv till att prata om sex, tycker ändå att det finns anledning
att vara försiktig med vad man tar upp och inte.

- Jag tror att det är skitbra att prata om det, om man kan lösa det. Men
om man pratar om det och liksom försöker komma på något sätt att
lösa det och det inte funkar ändå, då kan det bli kajko. Det känns som
en risk att ta upp det. Att belysa det för mycket. Det kanske blir knas
av alltihopa. Man måste vara försiktig.

Peter

Peter tycker att just orgasmproblem kan vara extra svårt att prata om med en partner.
Han vill gärna prata om vad han gillar sexuellt och få veta vad som brukar fungera för
kvinnan, men utan att göra en för stor sak av att hon inte får orgasm. Han är rädd att
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kvinnan ska ta illa vid sig, eftersom de flesta kvinnor vill framstå som någon som får
orgasm så ofta och så lätt som de vill. Han vill också undvika samtalsämnet för sin egen
skull, eftersom det är tråkigt när kvinnor inte får orgasm.

Stina uttrycker samma sak som Peter när hon pratar om vikten av att kommunicera. Det
visar sig att samtal om sex och orgasmer har varit något hon upplevt som väldigt
negativt.

- För mig har det alltid varit ett sådär jättekänsligt ämne, för jag har
känt mig otillräcklig på den punkten och när jag varit tillsammans
med andra killar så har det var väldigt så där ”Varför kan inte du?” så
där. Och då har jag känt mig så otillräcklig liksom och det har varit
jättesvårt! Jag har blivit jätteledsen flera gånger, alltså jätteledsen och
det kändes som om jag skulle dö. Jag var helt förstörd.

Stina

Hennes svar på frågan visar att hon inte alltid uppfattat kommunikation som ett sätt att
kunna förklara saker för en partner. Hon har istället sett samtal om orgasmer som ett
medel för hennes partner att sätta press på henne. Detta kan tolkas som ett tecken på att
Stina har lagt skulden för sina orgasmproblem på sig själv i stor utsträckning. I hennes
nuvarande relation går det bättre att prata om sex, men hon har fortfarande lätt att
uppfatta samtal om orgasmer som fulla av anklagelser. Att kvinnor ser orgasmsvårig-
heter som ett personligt misslyckande istället för att fråga sig varför de gång på gång går
med på sex som lättare leder till en orgasm för deras partner än för dem själva, är ett av
grundproblemen med att vi upplever att det bara finns en sorts sex som är rätt. Känslan
av att inte leva upp till idealen gör att man känner sig svag och otillräcklig. Rädslan för
att blotta sin svaghet genom att prata om den, leder i sin tur till att svagheten
konserveras. Ju längre tid det går, desto mer misslyckad känner sig förmodligen den
kvinna som har svårt att få orgasm. Hittar hon inte motivation att börja kommunicera
någonstans längs vägen cementeras hennes orgasmproblem troligtvis mer och  mer.

Om kommunikationen först leder till att orgasmsvårigheterna upplevs som ett allt större
problem borde det rimligtvis vara viktigt att fortsätta prata om dem tills man hittat en
lösning, men även sedan det initiala motståndet till att kommunicera är övervunnet kan
det kännas svårt. Det är risk att det, precis som Stina berättat, uppfattas som ytterligare
en press. Det var något som gjorde att Hasse tvekade till att ta upp ämnet med sin
partner som inte kunde få orgasm.

- Pratade ni lika på hennes initiativ som på ditt?

- Det vet jag faktiskt inte. Jag kan tänka mig att det var mera jag,
fast… alltså, det var hela tiden den här jobbiga balansgången… vad är
tjat från min sida? Typ, ska han tjata igen om det här med orgasmer.

Hasse

Karin har inte upplevt att någon man tjatat eller försökt tvinga henne att prata om sex
när hon inte haft lust. Hon har inte heller själv tagit upp ämnet särskilt ofta eftersom hon
varit rädd att uppfattas som allt för krävande.
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- Har jag kunnat säga ifrån när jag haft dåligt sex? Nej, det har jag nog
inte gjort. Jag har bara tänkt ”är du inte färdig snart?”. Och sen har det
känts så efteråt att jag hade lika gärna tagit betalt. Skulle han göra illa
mig så skulle jag säga ifrån, men om det bara är rent dåligt sex, oftast
är det ju alkohol med i bilden då... Jag har nog inte kunnat säga ifrån
riktigt. Jag är feg egentligen, att kommunicera om det.

Karin

Det här citatet handlar om mer tillfällig sex, eller sex i kortare relationer, och då tycker
Karin att motivationen att prata om sex är ännu lägre. Det kan kännas onödigt och
jobbigt att säga till en person som man förmodligen inte kommer att ha sex med igen,
att den inte är tillräckligt bra på det hon eller han försöker göra. Det har även Emelie
känt av.

- Jag kan tycka att det är svårt att säga att ”alltså, nu vill jag inte
längre”. För då har man redan gett sig in i det och då får man plötsligt
inte bara inte ha lust längre. (---) Det är ett problem… Har man gett
sig in i leken får man leken tåla, det är också en föreställning man har.
Men är man på en fest som man tycker är tråkig då går man ju. Allt
annat avbryter man men inte sex.

Emelie

Här kommer Emelie in på ett annat problem med att följa en given mall när man har
sex, det finns redan ett uppgjort scenario med en början, en mitt och ett slut. Det gör att
man kan känna sig tvingad att slutföra det man påbörjat, trots att man hellre skulle
avsluta det någonstans mitt i. Om vi var friare att forma ett sextillfälle precis som vi
ville skulle det snabbt uppstå ett större antal möjliga slut, men det skulle också ställa
ännu högre krav på kommunikation. Emelie och Karin har båda varit med om sex som
de uppfattar som dåligt men som de hellre slutfört än avbrutit för att undvika obekväma
situationer. Emelie har dock avbrutit sex mitt i en gång. Trots att det kändes rätt just då
förde det med sig att hon gick och undrade om hon var för elak, men nu i efterhand är
hon glad att hon gjorde som hon gjorde.

Om man lever i en längre relation och vill slippa ge negativ feedback kan man istället
uppmuntra när någon gör något bra. Alla respondenter säger att det är lätt att tala om när
något varit ovanligt bra. På så sätt kan man långsamt se till att få mer och mer av det
man gillar. Problemet är att det kan ta en väldigt lång tid att få sex precis som man vill
ha det om man bara är beredd att ge positiv kritik. I värsta fall kanske det till och med
aldrig blir helt bra. Om man aldrig ägnar sig åt sådana sexuella handlingar som man vet
ger en orgasm fungerar det sättet inte alls. Att inte prata öppet och diskutera sitt sexliv,
gör att man istället försöker gissa sig till vad ens partner vill ha. Om man inte är
ovanligt fri från könsstereotypt tänkande blir nog genus det man faller tillbaka på och
det blir lätt så att man tänker ”så här tror jag kvinnor/män vill ha det”. Den sortens
tänkande gör att man inte åstadkommer några radikala ändringar av den redan lagda
mallen, utan snarare ägnar sig åt att finjustera den.
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Alla respondenter vill att deras partners ska tycka om att ha sex med dem, till viss del
för deras egen självkänslas skull, men i första hand för att de vill skänka dem de tycker
om njutning. Det finns mycket god vilja när det kommer till sex, men utan kommunika-
tion blir resultatet ofta dåligt.

Vem har velat prata?

Det var, som sagt, lätt att anta att det skulle vara kvinnorna som ville prata om orgasm-
problemen, eftersom det är de som i första hand går miste om något. Men frågan var om
kvinnors förväntade passivitet och männens förväntade aktivitet gör det lättare för
männen än för kvinnorna att ta upp ämnet.

Henrik är kanske den som har mest positiva erfarenheter av att kommunicera mycket
om sex inom ett förhållande. Han berättar hur kommunikationen mellan honom och den
kvinna han var tillsammans med gjorde att han slapp få dåligt självförtroende och att det
utvecklade förhållandet sexuellt sett. I senare förhållanden har Henrik oftast varit den
som initierat samtal om sex med sina flickvänner.

- Hur har det varit där då? Har det varit lättare för dig än för dina
flickvänner att prata om sådant?

- Ja, det har det. Förutom med den här tjejen. Hon lärde mig det här
(att kommunicera om sex, min anm.). Hon erkände att hon tyckte om
sex och tyckte att det var en naturlig grej och så här. Så även om jag
tyckte att jag var ganska liberal innan jag träffade henne, så blev det
ännu bättre och ännu lättare efter det. Och det visade mig hur viktigt
det är och det vill jag gärna lära mina flickvänner.

Henrik

Peter har redan sagt att han tycker att det är viktigt att prata om sex inom förhållanden
och han tycker själv att det är ganska lätt att göra det, så länge det inte handlar om att
prata om för stora problem. Han säger, precis som Henrik, att det verkar som om tjejer
har svårare för att ta upp ämnet än vad han själv har, men säger inte så mycket om
varför det är så. Karin önskar att hon vore bättre på att prata om sex.

- Ja, om jag bara går till mig själv så har jag svårt att ta ansvaret för att
jag ska få bra sex medan, ja, han har ju tagit på sig att… jag är inte
villig att hjälpa honom. Det är jag som bromsar där helt klart. Jag
skulle vilja kunna prata mer om vad jag vill. Det skulle öppna nya
möjligheter för bra sex. Det är nog pudelns kärna. För gör man det så
lossnar en massa andra spärrar också.

Karin

Karin säger att mer kommunikation skulle leda till ökade möjligheter att ha bra sex. Det
låter självklart när hon säger det, och ändå är den rådande inställningen att det är bäst att
låta bli att prata om sex. Det är underligt att vi förväntar oss att ett så komplicerat
samspel, som Reinisch och Beasley så välformulerat konstaterade att bra sex faktiskt är,



48

ska fungera utan kommunikation (Reinisch & Beasley, 1991). Vilka andra, lika
komplicerade saker, tror vi att vi kan göra tillsammans och dessutom bli bättre på utan
att prata?

Kommunikation verkar vara ännu ett område inom sexualiteten där männen tar ett större
ansvar än kvinnorna. Kvinnornas brist på initiativ ska nog inte tolkas som en brist på
intresse för ämnet eller att de inte längtar efter att få orgasm. Båda könen kan
naturligtvis uppleva att samtal om sex är pinsamt, men en kvinna som pratar om sex
bryter mot fler tabun än en man. Argumentet att inte kommunicera om sex på grund av
en rädsla att förstöra någon slags mystik som omger sex och skapar en romantisk känsla
verkar också påverka kvinnor mer än män. Till dessa skillnader tillkommer att kvinnor-
na känner sig misslyckade och att samtal om sex därför blir hotande. En man som inte
lyckas ge sin kvinna orgasm kan också känna sig misslyckad, men den känslan borde
vara mindre hos honom, särskilt om han som männen i den här studien kunnat ge en
tidigare partner orgasmer, än den är hos en kvinna som dittills inte lyckats få orgasm
tillsammans med någon annan.

Sexuellt självförtroende

Det verkar självklart att allt blir bättre om man kommunicerar och om man ägnar sig åt
sexuella handlingar som man vet leder till orgasm. Så pass självklart att man kan undra
varför inte alla gör det. Men det kräver något som här kommer att kallas för sexuellt
självförtroende. Sexuellt självförtroende var inte ett tema som var med från början, utan
något som växte fram när intervjuerna kodades.
Ett bra sexuellt självförtroende innebär att man tar ansvar för sin sexualitet genom att
bland annat ta reda på vad som krävs för att man ska få orgasm, våga prata om det och
göra vad man kan för att få orgasm tillsammans med en partner. Det finns många
anledningar som kan hindra en kvinna från att bygga upp ett bra sexuellt
självförtroende, som till exempel kvarlevande viktorianska ideal, en bristande kropps-
kännedom och dålig kroppsuppfattning.

Kvarlevande viktorianska ideal

Under intervjuerna ställdes frågor för att försöka ta reda på i vilken utsträckning vi
kastat av oss de gamla viktorianska idealen med passiva, oskuldsfulla kvinnor och
aktiva män. Dagens bild av kvinnors sexualitet i massmedia är väldigt positiv, vilket
exempelvis Hasse pratade en del om under intervjun. Reportage om sexleksaker för
kvinnor är vanliga, men motsvarande för män känns nästan otänkbart. Kvinnor kan
också uppmanas att ta för sig mer i olika artiklar medan motsvarande budskap till män
skulle kunna uppfattas stötande. Naturligtvis kan massmedias ambition att bejaka
kvinnors sexualitet komma sig just av den fortfarande är underordnad mannens. Det är
alltid finare att vara på den ”svagas” sida. Man kan också ställa sig frågan om
reportagen ibland även skrivs för manliga läsares skull, för att de ska få läsa om sexuellt
utlevande kvinnor. De viktorianska idealen framförs sällan öppet nu för tiden, med de
kan gå att finna mellan raderna. Med tanke på att de flesta respondenterna var under
trettio kan man undra vilken del av synen på sexualitet som fått fäste. Så här sade Peter.
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- Om man som man har sex med många olika kvinnor, det är positivt,
Don Juan. Medan kvinnor blir slampor om de legat med 2-3 stycken.
Det är orättvist. Om jag ska vara ärlig. Samtidigt som man inte är
immun mot det heller. Det är klart man vill inte vara ihop med en
flickvän som har dåligt rykte på något vis. Rent intellektuellt tycker
jag att det är jävligt orättvist, men det är svårt att komma undan att
man ändå nånstans tycker på det viset eftersom man är uppfostrad så.

Peter

Peter sade också att han föredrar att vara den som raggar upp tjejer istället för att bli
uppraggad. Om en kvinna verkar ha varit ihop med många män tidigare, skulle han
undra vad hans vänner skulle tycka om att han var intresserad av henne. Däremot vill
han inte gärna vara ihop med någon som är för ”tjejig” heller, eftersom det blir tråkigt i
längden att till exempel alltid vara den som tar initiativ till sex. Synen på vad som
uppfattas som kvinnligt och manligt har alltså både för- och nackdelar för Peter, en
uppfattning som han nog inte är ensam om. Det är ett irriterande och onödigt spel med
någon man redan känner, men något han uppskatta hos kvinnor han inte känner. De
kvinnor som bryter för mycket mot idealen, innan Peter lärt känna dem tillräckligt, blir
han inte intresserad av. Det här är ett exempel på hur man, även efter att ha fått syn på
orättvisor, kan ha svårt att skaka av sig ett tankesätt som man vuxit upp med. Synen på
hur kvinnor och män ska vara ligger som en matta över så mycket annan information vi
tar till oss under vår uppväxt, vilket gör att vi kan uppfatta den som ofrånkomlig.
Det pågår, som sagts i inledningen, en diskussion i akademiska kretsar om hur hårt
formade vi egentligen är av de sociala och kulturella krafter som talar om för oss hur vi
ska vara som kvinnor och män. Är att födas med en kvinnokropp det samma som att
utveckla ett kvinnligt genus eller kan vi stå emot om vi bara får chansen? Kan det hända
att Peter allt mer börjar ändra sin tankar och sitt beteende till hur han själv någonstans
tycker att han borde tänka? Det är lockande att se det på samma sätt som Stainton
Rogers och Stainton Rogers (2001), som säger att det finns en möjlighet till utveckling
där en medvetenhet om genus har väckts. Peter är inte ovanlig på något sätt, snarare
finns hans åsikter representerade i olika form i många av de intervjuer som gjordes.

- Mäns lust är det som driver på världen. Kvinnors lust, om den
kommer till, är en extra bonus. Och där har vi synen på att överdriven
kvinnlig lust är aldrig bra. Man är hora och allmänt suspekt om man
tar för sig. Nästan lite farlig sådär. Den här uttjatade diskussionen.
Och på något vis går det ända in i sängkammaren och det väl säkert
därför som jag inte uttrycker vad jag vill ha.

Karin

Peter tycker att de olika förväntningarna på kvinnor och män är orättvisa och Karin
tycker att de begränsar hennes sexualitet. Även Emelie anser att förväntningarna på
henne som kvinna har gjort att hon begränsat sig själv, till exempel genom att inte ha
sex när hon velat.

- Det är mycket mer okej för en kille att ha ett one night stand än för
en tjej. (---) Ibland kanske man har haft lust, man har känt att jag vill
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ju faktiskt… Jag skulle vilja ha sex nu, men hur skulle det se ut och
vad skulle hända då? Den här personen kommer jag att träffa i skolan
eller var det nu är… och att man blir arg på sig själv när det har hänt
en sån sak. Hur kommer han att tänka på mig nu, fast han har ju gjort
precis samma sak. Varför skulle jag tänka så?

Emelie

De har alla påbörjat ett ifrågasättande, men trots detta handlar de fortfarande alla tre,
både kvinnor och män, i enlighet med normerna. Följden blir att deras sexualitet präglas
av gamla föreställningar som ingen av dem egentligen uppskattar och som försvårar för
kvinnor att få orgasm tillsammans med män. Det här visar att Jacksons teorier om att
heterosexuell aktivitet alltid varit riskabelt för kvinnor fortfarande är aktuella (Jackson
& Scott, 1996). Både Karin och Emelie har gjort avkall på sin sexualitet och begränsat
sig själva när de egentligen velat ta för sig, antingen genom att ha sex vid ett visst
tillfälle eller genom att vara med och säga hur de vill ha sex. Att behålla sitt ”goda
rykte” och kunna bli betraktade som kvinnor som håller sig innanför det tillåtnas gränser
har varit viktigare för dem än att ta för sig sexuellt. Det här valet är förmodligen
ingenting de gjort medvetet, utan mer ett resultat av internaliserade kvinnliga ideal. Att
handla i enighet med de normer som ens kultur byggt upp är många gånger det val som
uppfattas som allra lättast att välja. När det gäller kvinnors sexuella lustupplevelser och
orgasmer är de kvarlevande viktorianska idealen något som både kvinnor och män
förlorar på, eftersom kvinnors orgasmer är viktiga för både kvinnors och mäns sexuella
tillfredsställelse, eller som Peter uttrycker det senare i intervjun:

- Man uppfostras så att det är svårare för kvinnor att få orgasm, men
killar uppskattar kvinnors orgasm lika mycket som kvinnor gör.

Peter

Ansvar

Ett bra sexuellt självförtroende gör att man tar ansvar för sin sexualitet och inte låter
någon annan styra över den. På frågor om vems ansvar det är att sex blir bra svarade alla
respondenter likadant: bra sex är bådas ansvar. Svaret på frågan kändes lika självklart
varje gång, men i takt med att  fler följdfrågor ställdes växte en annan bild fram i nästan
alla intervjuer. Det verkar finnas ett jämställt ideal, vilket till exempel Lennerhed (2000)
nämner som det andra av sina tre antaganden om sexualitet, men att det idealet många
gånger krockar med de viktorianska idealen, som gör att en större del av ansvaret ofta
hamnar hos mannen. Efter att först ha svarat att bra sex är bådas ansvar säger Henrik så
här.

- Eh... Jag kan känna att det ligger mer ansvar på mig att göra så att
det blir bra för flickor, att de ska komma och så...

Henrik

Det visar sig senare i intervjun att det här inte är ett ansvar som Henrik tycker om att ha.
Emelie har upplevt samma situation som Henrik beskriver, men från motsatt sida i
relationen. Hon vet med sig att hon tidigare lämnat mycket av ansvaret till sin partner.
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Inte på ett medvetet plan, utan hon hade det som en oreflekterad utgångspunkt att det
var han som kunde och visste mer om sex.

- Ja, alltså… Dels berodde det på okunskap om min egen kropp och
vad den skulle kunna uppnå liksom, men sen var det också att man var
rädd för att ta för sig i förhållandet liksom. Jag tyckte inte att jag själv
skulle kunna komma på någonting eget, utan det fanns redan någon
annan där som kunde det här.

Emelie

I en senare relation upplevde Emelie att hon tog mycket mer ansvar för sin sexualitet
genom att se till att hon fick mer av det hon behövde för att få orgasm. Hon tycker det är
svårt att avgöra om det var hon själv som bestämde sig för det eller om det plötsligt
kändes möjligt eftersom hennes partner lämnade mer utrymme.
En fråga som är värd att fundera på är om ansvarsfördelningen oftast sker som en tyst
överenskommelse mellan en kvinna och en man, eller om männen ”tar” ansvaret från
kvinnorna, eller om det är kvinnorna som lämnar över det. Peter låter lite besviken när
han pratar om ansvar för ett gemensamt sexliv.

- Vems ansvar är det att det bra?

- Bådas ansvar. Men jag tror att det ofta hamnar hos killen. Det är
slående många tjejer som är jäkligt passiva och bara väntar på att man
ska hitta på något.

- Så du känner att du bär mer av ansvaret?

- Ja, om det ska hända något. (---) Jaha, kan du liksom… Du behöver
inte bara reagera på vad jag gör. Du kan väl kanske ta initiativ till att
hitta på något nytt. Inte bara nytt, men att göra nånting bara. Väldigt
många tjejer som är följsamma blir trista efter ett tag. Även om det är
bra ibland. Det är helt klart bådas ansvar.

Peter

Här pratar Peter om de negativa konsekvenser han har upplevt av viktorianska ideal.
Han uppfattar att det är viktigt för kvinnor att få vara kvinnliga, det vill säga passiva och
följsamma. Det är ofta han som får ta initiativet till sex och ibland krävs det att han
nästan tjatar. Efteråt är kvinnorna väldigt nöjda med att de hade sex, vilket får Peter att
känna att de egentligen ville ha sex från början och att initiativet är del av ett spel
mellan honom och de kvinnor han varit tillsammans med. Det är svårt att avgöra hur
mycket av ansvaret för sex Peter vill lämna ifrån sig, men han är utan tvivel beredd att
dela det mer lika än han har gjort i tidigare relationer. Även Henrik skulle välkomna att
kvinnor tog för sig mer.
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- Ja, men eftersom det är ju så här… Tar inte jag initiativet så blir det
ju ingenting. Så genom inaktivitet så har de lämnat över ansvaret... så
kan jag säga. Och det har varit väldigt frustrerande, särskilt med mina
första flickvänner.

Henrik

Henrik återkommer till det här temat flera gånger under intervjun. Han vill väldigt gärna
få vara passiv någon gång då och då och längtar efter att få vara den som blir tillfrågad
istället för den som frågar om sex.
Det skulle kunna upplevas som positivt att vara den som har ansvaret för sex i en
relation, på grund av att man då också har större möjlighet att styra över hur sexlivet ser
ut. Men det har sina baksidor eftersom det är en sårbar roll som kräver ett sexuellt
självförtroende som inte alla besitter. Hasse vill inte heller ha en traditionell uppdelning
av ansvaret för sexlivet.

- Så det är fruktansvärt frustrerande. Mannens ansvar för hela njut-
ningspaketet. Om man tänker sig omvänt. Du som tjej är ihop med en
kille och han får aldrig det som du tycker grädden på moset. Du skulle
gå omkring och undra vad är det för fel, är det mig det är fel på,
varför?

Hasse

Det är alltså frustrerande att ”tvingas” ta ansvar för något som man inte vill ha ansvar
för och det blir naturligtvis ännu mer frustrerande när det dessutom inte fungerar så bra
som man skulle vilja. Orgasmproblem är inget som en man kan lösa åt en kvinna, det är
något som man måste samarbeta kring för att kunna lösa.

Även om det i början av en relation verkar vara viktig att hålla sig till det som vanligtvis
förväntas av en, baserat på vilket kön man tillhör, så blir det längre in i förhållandet
tvärtom viktigt att kunna släppa på rollerna som man tilldelats och börja dela på
ansvaret. Det Hulter kallar att ha androgyna kompetenser verkar, precis som hon själv
kom fram till, vara något som håller liv i en sexuell relation (Hulter, 2004). Frågan man
kan ställa då är när rätt tidpunkt för kvinnorna att börja ta för sig infaller och hur de ska
veta att förhållandet är moget? Det kan nog lätt uppfattas som en svår balansgång att
först vara lagom passiv och sedan, i lagom takt, förändra sitt beteende och bli mer och
mer aktiv. Det är också lätt att förstå att det kan upplevas som svårt att ta steget från en
invand passivitet till en okänd, mer aktiv roll även om mannen lämnar utrymme för
kvinnan att ta för sig mer.

- Men kände du inte att lite bejakande av hennes sexualitet fick fäste?

- Nej, inte tillräckligt. Man kan ju inte tvinga en person. (---) ”Ligg
still, så rent fysiologiskt ska du kunna få orgasm av det här”. Riktigt
så enkelt är det ju inte, därför man måste… Hjärnan måste ju också
vilja. Hjärnan måste tillåta det här att släppa kontrollen och stänger
man av där och ser till att man hela tiden… då spelar det ingen roll hur
länge… vad man än gör… vill man inte…

Hasse
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När kvinnor inte tar det utrymme som män efter ett tag vill lämna ifrån sig blir männen
fast med ett ansvar som de inte vill ha.

Tycka om sin kropp

Sexuellt självförtroende förutsätter i viss mån en positiv känsla för sin egen kropp. All
sexuell njutning ställer krav på att man kan fokusera på sina känslor och sluta tänka på
andra saker. Om man onanerar måste man våga uppleva sig själv och sin egen kropp
och om man har sex med en partner måste man våga uppleva någon annan och låta den
personen få uppleva en själv. Sex kan handla olika mycket om psykisk närhet, alltifrån
att man verkligen vill lära känna någon till att man helst inte vill komma personen nära,
men fysisk närhet går inte att undvika. Sex kräver en viss grad av nakenhet och att man
låter någon både se på och känna på ens kropp. Om man skäms för sin kropp eller
uppfattar den som otillräcklig utgör det ett hinder för njutningen.

Peter, Hasse och Henrik har alla varit ihop med kvinnor som haft komplex i olika
utsträckning. Hasse säger att alla har komplex, frågan är bara hur allvarliga de är. En del
kvinnor kan ha en väldigt bra känsla för sin kropp, men skämmas till exempel för sin
näsa eller sina tår. Ett sådant komplex är förmodligen inte något hinder för bra sex, men
att inte tycka om sin vagina är allvarligare. Så här säger Hasse om den kvinnan som inte
fick orgasm medan de var tillsammans.

- Som jag minns det nu… Jag måste ha försökt med oralsex. Men det
fanns något slags motstånd. ”Usch, jag är väl äcklig” eller ja… En
allmänt taskig uppfattning om sitt kön. Jag kände mig… ”herregud,
skärp till dig!”

Hasse

Det var kvinnan som upplevde att hon var äcklig, medan Hasse gärna gav henne
oralsex. Det kan eventuellt hänga ihop med att man som heterosexuell kvinna
förmodligen inte kommer i kontakt med så många andra kvinnors vaginor och därför
inte kan göra några jämförelser och komma fram till att man är precis som alla andra.
Som heterosexuell man ser man däremot troligtvis ett antal olika vaginor och kopplar
ihop dem med sexuell upphetsning och njutning.

Även om det inte alltid går så långt att kvinnor tycker att de är äckliga så kan synen på
ens könsorgan vara något som bromsar sexuell njutning. Karin säger först att hon tycker
att hennes vagina är som vilken kroppsdel som helst, det är en del av henne som hon
varken skäms för eller är extra stolt över. Lite senare säger hon att hon helst undviker att
tänka för mycket på det.

- ”Vad betyder förhållandet till den egna kroppen för möjligheten att
ha bra sex?” Det är klart att det betyder väldigt mycket. Jag tycker nog
att det är lite läskigt, med... Alltså med min egen kropp. Den är ju här,
det är inte så mycket man kommer undan, men på något vis ändå. Jag
har aldrig varit så där upptäckande, du vet. Gått på upptäcksfärd på
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min egen kropp. Det här med att kolla sig med en spegel i underlivet,
det vägrar jag att göra.

Karin

Det kan uppfattas som märkligt att något som borde kunna falla sig naturligt för någon
med en normal grad av nyfikenhet på sin egen kropp, också kan vara så laddat. Det
finns, som Nevin (2002) påpekar i sin skrift Fittfakta, stora tabun och kunskapsluckor
när det gäller vaginan, vilket lätt leder till en märklig relation till just den här
kroppsdelen. Samtidigt som vi ofta förväntar oss att kunna uppleva stor njutning genom
våra könsorgan, oavsett om vi är kvinnor eller män, så finns det många kvinnor som
resonerar precis som Karin och väljer att avstå från att ta reda på hur de ser ut. En
kvinna som har en avspänd relation till sin kropp och som vet hur hennes vagina känns
och ser ut har större chanser att njuta när en partner smeker eller stimulerar henne, om
inte annat för att slippa känslan att partnern kan och vet något om henne som hon själv
inte känner till.
Stina berättar att hon ändrat inställning till sin kropp och sin vagina jämfört med för
några år sedan då hon hade problem med sitt självförtroende.

- Jag har inte varit bekväm med att se mitt kön naket, bara för att
jag… Jag vet inte varför, nu är jag det så jag kan inte riktigt förstå
varför, men då var det så här ”men gud, det är fult!”.

Stina

Stinas inställning är inte ovanlig. Det finns gott om unga tjejer som skäms för sina
vaginor och tycker att de är fula av olika anledningar. På grund av brist på information
skäms kvinnor över att deras könsorgan är rynkiga eller för hur blygdläpparna ser ut.
Bristen på information är ett av problemen, men det finns också gott om nedvärderande
skämt och rena missuppfattningar som kan uppstå till exempel genom pornografin. Som
tur är är det heller inte ovanligt att kvinnor ändrar inställning på det vis som Stina gjort.

I och med att man börjar ha sex, får mens och exempelvis går till en gynekolog och får
preventivmedel så blir många automatiskt mer bekanta med sina vaginor och kan
därmed avdramatisera sitt förhållande till dem. Emelie säger att hon har tittat i en
spegel, men bara någon gång för att någon sagt att det är bra att veta hur man ser ut.

- Jag har inte tänkt på det så mycket. Jag har inte suttit framför så
många speglar och tittat så där liksom. Någon gång bara för att någon
sagt ”titta efter hur du ser ut”. Sen har jag inte reflekterat så mycket.

Emelie

Under intervjun framgår det inte när Emelie tittade efter hur hon såg ut i förhållande till
när hon började få orgasmer. Kanske var spegeln till hjälp för att få orgasm eller så fick
hon ett mindre motstånd mot att se sin vagina efter att hon lärt sig få orgasmer.
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Att veta vad som krävs

Om man vill uppleva en orgasm tillsammans med någon annan är det naturligtvis en
fördel att redan veta hur man ska göra. Enligt Hite vet, som sagt, de flesta kvinnor
precis hur de ska göra när de onanerar, men när de väl är tillsammans med män så
kompromissar de bort sina orgasmer (Hite, 2004). Men det finns också kvinnor som inte
kommit på vad som krävs för att de ska få orgasm och i den situationen är det svårt för
män att fixa det åt dem.

- Jag kan försöka allt som står i min makt för att få henne att få
orgasm, men vet hon inte själv hur hon ska få orgasm, då är det
lönlöst. Jag tycker många gånger att hon bara… Till slut ger man upp.
Frågan om hon ska få orgasm eller inte har inte med mig att göra. Det
har med henne att göra. Då tycker man att jag gör allt som står i min
makt för att du ska få orgasm, men du gör ingenting. Varför ska jag då
hålla på och kämpa och slita?

Peter

Det är lätt att förstå Peters frustration. Att förväntas ordna någonting av det här slaget åt
någon annan, utan att den personen samarbetar, är en omöjlighet. Eftersom det inte finns
ett enda sätt som fungerar för alla kvinnor, måste varje kvinna själv lista ut vad som
krävs för att få just henne att få orgasm. Det är lättare för de kvinnor som får orgasm av
penetrerande sex, eftersom de har större chanser att uppleva en orgasm utan att behöva
bryta mot den reproduktiva modellen. Frågan är vad det är som gör att en kvinna i den
här situationen inte gör någonting? Om man lever i en relation med en man som gärna
vill att man ska få orgasm och som gör allt i sin makt för att hjälpa en med det, vad
finns det då för hinder att börja ta för sig och ta reda på vad det är för stimulans som
krävs? Det känns lätt att koppla ett sådant beteende till genus och närmare bestämt vad
vi förväntar oss av kvinnor i sexuella situationer. Kanske är det en inlärd passivitet, som
både förväntas vara tilltalande för män och som fungerar som skydd mot att förlora sin
status som ”fin flicka”, som blockerar kvinnor från att söka sin egen njutning. Det är
paradoxalt att det som till en början gör en kvinna till en attraktiv partner, nämligen att i
viss utsträckning förneka sin sexualitet, ibland gör att man inte kan leva upp till de krav
som kan ställas i en sexuell relation. Kraven på orgasm kan komma antingen från en
själv eller från partnern eller från båda två. Det är märkligt hur vi konsekvent sär-
behandlar sex från andra fenomen. Inte inom något annat område förväntar vi oss att
man en dag, för att omständigheterna plötsligt är de rätta, ska vara bra på något som
man dittills fått höra att man inte bör vara intresserad av eller ännu mindre ägna sig åt.

Under sina tidigare förhållanden var Stina lik den kvinna Peter beskrev i citatet ovan i
åtminstone ett avseende, hon visste inte heller hur hon skulle göra för att få orgasm.
Hon berättar i intervjun att det kändes som att hon började i fel ände när hon ville
uppleva en orgasm tillsammans med en partner utan att veta grundläggande saker om
hur hon själv fungerade.

- När jag började ha sex, när jag var 16-17 år, då visste jag inte alls
hur en orgasm skulle vara och då tänkte jag på det som något som bara
skulle komma när vi har sex, fast det gjorde inte det. Jag visste inte
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vad det var och det kändes helt omöjligt trots att man hade läst så där
spalter upp och spalter ner i VeckoRevyn och alla tidiningar.

Stina

Informationen som Stina fick genom att läsa ungdomstidningar var inte på långt när
tillräcklig för att hon skulle förstå vad en orgasm var eller hur man kunde göra för att få
en. Det är inte lika troligt att en kille som börjar ha sex med andra skulle ha ett lika
dåligt utgångsläge. Det är nog betydligt vanligare att killar vet precis vad en orgasm är
och att de vet hur de ska göra för att få en, om man får tro Langfeldt (2000) och Fugl-
Meyer (Lewin, 1998). De hävdar att det är skillnader i uppfostran och brist på
information till unga kvinnor som orsakar många av kvinnors orgasmproblem.
Dessutom har pojkar ännu en fördel jämfört med tjejer, genom att den typen av
stimulering som män oftast ägnar sig åt för att få orgasm när de onanerar liknar den
stimulering som en man får under ett samlag.
Den utmaning som Stina antog när hon bestämde sig för att lära sig att få orgasm var
stor. Hon bekräftar Langfeldts och Fugl-Meyers teorier genom att säga att det hon fick
lära sig genom skolans sex- och samlevnadsundervisning bara utgick från män. Ett
exempel på detta var att det talades om mäns onani men inte om kvinnors. Den
massmediala bilden överdrev skillnaden mellan kvinnor och män ytterligare och gav
intrycket av att kvinnor får orgasm genom samlag. Stina trodde länge att hon var den
enda som hade problem med att få orgasm. Om man sammanfattar vad hon säger så var
det lätt för henne att skapa sig en bild av sexualiteten som ett manligt område.

Emelies kommentarer om sitt första längre förhållande, där hon inte fick orgasm,
stämmer väl överens med det Stina beskriver:

- Dels kan det vara det att man inte har hittat sig själv, i alla fall som
ung tjej. För så hade jag det i mitt första förhållande, jag hade inte lärt
känna min kropp riktigt.. så att jag hade till slut sex på sätt som jag
trodde att man skulle.

Emelie

Både Emelie och Stina hade ganska dåliga förutsättningar att få orgasm när de gick in i
sina första relationer, men även en person som vet vad hon eller han ska göra för att få
orgasm kan så klart stöta på problem när det gäller sex tillsammans med en partner. Sex
tillsammans med någon annan är alltid mer än dubbelt så komplicerat som att ha sex
med sig själv. Av de tre kvinnorna visade det sig att två trots allt upplevt sin första
orgasm tillsammans med en partner medan en lärde sig vad som krävdes för att få
orgasm när hon onanerade.

Stimulera sig själv

Stimulans på klitoris är för många kvinnor den lättaste vägen till orgasm, som Masters
och Johnson och många fler bevisat (Masters & Johnson, 1980). Ett av problemen med
den reproduktiva modellen är att klitorisstimulans inte har någon given plats. En bra
lösning, om man trivs med den reproduktiva modellen i övrigt, är att kvinnan själv kan
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stimulera klitoris under samlaget, vilket redan tagits upp en del under rubriken ”Att hitta
andra former”, men det kräver sexuellt självförtroende.

- Många tjejer har inte den förmågan att fixa det själv. Jag gör min
grej och du gör din grej, sen så är vi hemma. Det är ju en rätt trist
beskrivning av det kanske, men framförallt när det är vanligt sex så är
det jäkligt behändigt om man är ihop med en tjej som faktiskt vet hur
hon själv ska fixa en orgasm. Det är klart när man är i ett förhållande
så lär man sig. Man blir mer samspelt och man kan styra den andra in
på sånt som får en själv att få orgasm. Men till exempel en tjej kan
väldigt lätt onanera samtidigt som man har sex, stimulera klitoris. Det
är skitfå som gör det. Men varför inte? Det finns tre reaktioner:
Det kan jag inte göra, det är pinsamt. Det går inte. Jag vågar inte. Ska
jag hålla på så kan jag lika gärna onanera, då finns det ingen anledning
att ha sex. Den tredje gruppen blir lättad och gör det. Vad bra att det är
ok med dig. Behändigt.

Peter

Att inte våga och att tycka att det är för pinsamt att stimulera sig själv medan man har
sex med en partner visar återigen på kvinnans tilldelade passivitet. Att stimulera sig
själv skulle kunna uppfattas som för vågat eller kanske till och med slampigt, så många
kvinnor väljer att avstå. Kanske är det så Karin resonerat.

- Har du lätt eller svårt att ta på dig själv under ett samlag, att smeka
dig själv?

- Det har jag svårt för. Jag ska skriva upp det på listan över vad jag
ska jobba med (skratt)…

Karin

Den andra reaktionen Peter pratar om, att det inte är någon idé att ha sex med någon
annan om man ändå ska behöva stimulera sig själv, kan man, enligt Langfeldt, spåra
ända tillbaka till Freuds teorier (Langfeldt, 1998). Den tanken hänger ihop med att det
enda sättet för en kvinna att uppleva en fullvärdig orgasm är om den uppstår som en
följd av ett samlag med en man. Skulle en kvinna stimulera sig själv till orgasm, blir
orgasmen direkt mindre värd.
Emelie har tidigare avstått från att stimulera klitoris, men bara av anledningen att hon
inte förstod hur viktigt det är. Det sätt som fungerar bäst för henne är att vara ovanpå
och stimulera klitoris mot mannens kropp.

- Jag hade väl inte förstått vikten av att stimulera klitoris i sig liksom.
Jag hade tänkt att det var själva in- och utkänslan som skulle göra det.
Men det är faktiskt mycket där (i klitoris, min anm.) det sitter, som gör
att man kan få orgasm. (---) Jag pratade med en kompis som sade att
det var mycket med att gnida. ”Du kan jobba lågt ner, liksom”. Det
provade man mer och mer och man vågade mer men först känner man
sig så utelämnad när man är ovanpå.

Emelie
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Emelie säger att hon fick övervinna en känsla av att vara utelämnad när hon var ovanpå
och hon har också tidigare i intervjun sagt att hon har upplevt det som tryggare att inta
en passiv roll under sex. När hon var mer passiv fick hon inga orgasmer och det var
nyfikenhet och ett växande sexuellt självförtroende som gjorde det möjligt för henne att
våga ta för sig mer.

Förhoppningar

Under intervjuerna fick respondenterna frågor om de trodde att samhällets syn på
kvinnors och mäns sexualitet utvecklas och i så fall på vilket sätt. Under den delen av
intervjun kom också tankar fram kring vilka förändringar som skulle vara önskvärda,
både på samhällsnivå och för egen del.

På väg mot ökad jämställdhet?

Svaret på frågan om respondenterna trodde att samhället utvecklades åt något håll
verkade många gånger självklart. De flesta tyckte sig se att vi är på väg mot ett mer
jämställt samhälle, även om det förekom lite dubbla uppfattningar i frågan. På vissa sätt
håller vi på att avdramatisera sex och öppna upp för olika grupper, men det finns också
grupper i samhället som jobbar på att inskränka sexualiteten och som stärker sina
positioner. Så här svarade Karin på frågan om vad som skulle kunna åstadkomma en
förändring.

- Den är på gång. Det förändras hela tiden. Tyvärr är det väl också
motreaktioner. Jag menar som… Det är olika klickar i samhället tror
jag.

Karin

Karin säger att vissa grupper över huvud taget inte har börjat diskutera genus, utan tar
kvinnors och mäns roller för naturliga, medan det finns ett starkt ifrågasättande hos de
mer akademiskt skolade och intellektuella.

- Tror du att de, de här intellektuella, har lyckats på det personliga
planet, att det ser annorlunda ut när de väl har sex? Eller är det
debatten som förs på ett annorlunda sätt? Vad tror du?

- Jag tror att de för en annorlunda debatt.
Karin

Karin är skeptisk till folks förmåga att åstadkomma förändringar i verkliga livet.
Anledningen till hennes inställning visar sig ligga i att hon i det här fallet drar slutsatser
om andra baserade på sig själv.
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- ”Hur passar jag in i eventuella mallar?” Alltför väl, tyvärr. Jag är en
av de intellektuella som pratar mycket. Mycket snack och lite verkstad
(skratt).

Karin

Det här visar ännu en gång på svårigheten att stå emot normer och ändra på invanda
mönster, för enskilda individer och därmed för hela samhällen. Det är ingen lätt uppgift,
men insikten om hur det ligger till är det största steget mot en eventuell förändring.
Trots de upplevda svårigheterna och trots motsträviga intressen i samhället var ändå alla
respondenter överens om att det hela tiden sker en långsam förändring till det bättre.

På det personliga planet

En av frågorna i intervjumallen löd ”Om du fick skapa helt nya normer för ditt sexliv,
hur skulle du vilja att det såg ut?”. Det verkade inte som om respondenterna önskade sig
några stora förändringar, utan lite mer små justeringar. Hasse var den enda som inte
önskade sig någon förändring.

- Ja, precis. Nej, jag har inga… skapa nya normer för mitt sexliv…
Om jag nu vore tjej..? Säg att jag får orgasm kanske var tionde gång vi
har sex och det beror på att det här killen vill alltid ha samlag
jättesnabbt eller först ska jag tillfredsställa honom och sedan så
somnar han. Då skulle det verkligen handla om att skapa nya normer!
Men nu tycker jag liksom… Jag är ganska nöjd.

Hasse

Hasse är den av respondenterna som tagit tydligast avstånd från den reproduktiva
modellen. Han har gjort ett annat sexuellt handlingsmönster till norm i sina relationer.
Det är ett relativt litet, men ändå betydelsefullt avsteg han gjort när han kommit fram till
att det fungerar bäst att kvinnan får orgasm innan samlaget.

De övriga fem respondenterna formulerade naturligtvis sina svar på olika sätt, men
kärnan var densamma i alla uttalanden. De efterlyste alla samma sak; en större öppenhet
kring sex. Det Karin helst skulle vilja ändra på var bristen på kommunikation. Hon
önskade sig en större öppenhet för samtal om sex, vilket hon trodde att en framtida
partner eventuellt skulle kunna hjälpa henne med.

- Om jag blev tillsammans med någon så skulle jag jobba på att vara
mer öppen. Det skulle säkert hjälpa mycket… om man har svårt att
komma. Jag skulle vilja vara mer frigjord.

- Vad skulle hjälpa dig att komma dit?

- En bra relation med någon som jag litar på. Jag måste nog börja med
att säga till honom att ”Jag har svårt att prata om det här. Du måste
nog tvinga mig till det.” Han får inte vara likadan som jag (skratt)!

Karin
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Karin visar att hon är beredd att lyfta upp frågan med en ny partner, men tvekar på sin
förmåga att vara den som leder ett helt samtal om sex. Kanske kan det faktum att hon tar
initiativ till samtal om sex vara tillräckligt för att starta en positiv utveckling i ett nytt
förhållande. Emelie var inne på samma tankegångar som Karin. Så här sa hon:

- Kanske att man skulle vara mer rättfram. Det är svårt att prata om
sex. (---) Jag kan tro att många… Kanske han låtsas ha det bra och
hon låtsas ha det bra, men egentligen så kanske de vill något annat
båda två. (---) Ja, det här att ta för sig. Strunt i samhällets liksom
principer om att du måste göra så här och så här.

Emelie

Emelie påpekar en av riskerna med att inte kommunicera om sex, att båda parter i en
sexuell relation håller god min och låtsas vara nöjda trots att de egentligen vill något
annat. Det här citatet ger intrycket av att Emelie är nöjd med den utveckling hon redan
påbörjat, där hon börjat ta för sig mer och kommunicera mer om sex, trots att det bryter
mot förutfattade meningar om hur hon som kvinna borde vara. Hon tycker att hon har
större fördelar av att vara frigjord än att följa de normer hon tidigare uppfattat som en
naturlig del av livet. Även Henrik verkar tycka att normerna är tråkiga och att fler borde
våga strunta i dem.

- Du skulle alltså inte bli skrämd av frigjorda kvinnor?

- Nej, jag skulle önska att det fanns fler. (---) Jag önskar att det hade
varit mindre skam.

Henrik

Henriks uttalande visar ännu en gång att vissa sidor av konstruktionerna kring genus
och heterosexualitet inte passar varken nutidens kvinnor eller män. Han vill helst dela
sin sexualitet med en jämställd partner, där ingen av dem låter sig påverkas negativt av
den gamla skam- och skuldmentaliteten som fortfarande präglar synen på sex. Även
Stina tycker att det är nödvändigt att skaka av sig gamla föreställningar och ta itu med
det som hindrar en från att njuta av sex.

- Nej, jag tror att man måste ta tag i det, för att annars blir det så att
man bara gömmer och glömmer och då blir man en sån där som bara
stoppar undan sin sexualitet som många kvinnor har gjort genom
åren…

Stina

Alternativet till att börja ta för sig och försöka utvecklas sexuellt verkar enligt Stina vara
att ge upp synen på sex som något som är till för ens egen njutning, vilket många
kvinnor har gjort genom årens lopp. Stina ville inte bli en av dem och risken att hon
ändå skulle hamna där verkar obefintlig när hon säger:
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-Ibland har det nästan varit så, typ när man har gjort 69:an, att det varit
lättare för mig att komma än för honom och jag bara ”hahaha”
(skratt)!

Stina

Avslutande diskussion

Bilden som vuxit fram kring vad som underlättar och vad som försvårar kvinnors
orgasmer har visat sig vara komplex. Det finns många olika faktorer som påverkar en
kvinnas orgasmförmåga. Även om det finns likheter mellan kvinnor som har svårt att få
orgasm, är det naturligtvis inte så att orsaksbilden är densamma för två olika kvinnor.
Den här avslutande diskussionen är inte ett försök att sammanfatta den tidigare redo-
görelsen, eftersom sammanfattningar alltid innebär att komplexiteten går förlorad.

Diskussion av metod

Den reflexiva metod som valdes för att genomföra studien visade sig vara väl lämpad
för materialet och frågeställningen. Reflexiv metod gör det möjligt att lämna ett stort
utrymme för respondenternas egna berättelser och reflektioner, vilket passar ett ämne
som sexualitet bra. Respondenterna har valt att låta sig intervjuas och berätta om något
som ligger inom en mycket privat sfär. På grund av detta kändes det välmotiverat att
låta  deras egna röster få ta upp en relativt stor del av resultat- och diskussionsdelen.

Genom att använda reflexiv metod fortsätter studiens resultat att växa och förändras tills
man bestämmer sig för att vara nöjd. Nya tankar och tolkningar dyker upp så länge man
handskas med materialet och det krävs att man avslutar när man befinner sig på en bra
tidpunkt i processen. Målet är inte, och kan inte vara, att komma fram till sanningen om
det som studeras, utan målet är istället att bidra till en utökad förståelse för fenomenet.
Då en person tolkar det andra har sagt, med avstamp i en särskild teoretisk referensram,
finns alltid risken att respondenterna eventuellt kan känna sig missförstådda. Detta är
något som i viss mån kan undvikas genom att ta med rikligt med citat i resultat- och
diskussionsdelen. Om en intervju känts präglad av missförstånd och osäkerhet i kom-
munikationen mellan intervjuare och respondent, gör man förmodligen klokt i att
utesluta den. Ingen sådan intervju förekom under det här arbetets gång.

Till en början fanns problem med att hitta respondenter som passade urvalskriterierna.
Detta hade flera orsaker, dels att formuleringarna som användes i det första
rekryteringsbrevet inte var tydliga nog och dels att olika sexuella problem lätt flyter
ihop. På grund av detta gjordes fyra intervjuer som fick uteslutas ur materialet.
Innehållet i de intervjuerna har dock berikat uppsatsen på ett indirekt sätt.

Studiens upplägg att intervjua både kvinnor och män, istället för att till exempel bara
låta kvinnor prata om problem med uteblivna orgasmer, bidrog till förståelsen på ett
djupare sätt än förväntat. Om bara kvinnors röster hade hörts, hade eventuellt tidigare,
felaktiga slutsatser om mäns inställning fått gå oemotsagda. De män som intervjuades
har, som sagt, visat att kvinnors orgasmer är av stor betydelse för dem. Kanske är det
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berättigat att säga att det inte är vilka män som helst som låter sig intervjuas om ett
sådant här ämne, men troligtvis har de mycket gemensamt med många andra män vad
det gäller inställningen till kvinnors orgasmer. Det som förmodligen i större
utsträckning skiljer ut dessa tre män från andra män är deras vilja att prata om sex och
orgasmer. Det var svårare att hitta de tre manliga respondenterna än de tre kvinnliga,
vilket kan tolkas på flera olika sätt. Kanske kan män som varit tillsammans med kvinnor
med orgasmproblem uppleva det som en svaghet hos sig själva, som de inte vill blotta
genom att delta i studier av det här slaget eller alternativt kanske de männen inte finner
detta ämne lika angeläget.
Även kvinnorna i studien har visat ett stort mod genom att tala om ett ämne där de alla
tre känt att de inte levt upp till sina egna och andras förväntningar. Både kvinnorna och
männen har visat ett stort förtroende när de delat med sig av sina tankar och
erfarenheter.

Alla de tre kvinnliga respondenterna var mellan 20 och 30 år gamla, vilket gett upp-
satsen en tyngdpunkt på unga kvinnors orgasmproblem. Om respondenternas åldrar
varierat mer hade kanske en bredare bild av vad som orsakar orgasmproblem kunnat
presenteras.

På grund av ämnets karaktär gavs respondenterna valet att genomföra intervjuerna i
hemmiljö eller på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Som redan
sagts valde alla respondenter som kom att delta i studien att bli intervjuade i hemmiljö,
vilket förmodligen bidrog till att skapa en trygghet som i sin tur gav intervjuerna
ytterligare djup jämfört med hur resultatet kunde blivit om respondenterna befunnit sig i
en mindre ombonad och trygg miljö.

I efterhand upptäcktes att intervjumallen saknade en del teman som kunde fördjupat
förståelsen av kvinnors orgasmproblem. Trots att tillstånd att kontakta respondenterna
för följdfrågor hade getts av alla sex, så gjordes inte detta.
En viktig dimension som lämnades okommenterad, men som eventuellt borde ha funnits
med för att komplettera den inriktning på fysisk stimulans som dominerat arbetet, är
respondenternas upplevelse av hur psykisk stimulans inverkat på orgasmproblemen. Det
är en sak att ställa frågor om samlag och klitorisstimulering och få konkreta svar, och en
helt annan att fråga respondenterna hur de upplevt sex, det vill säga ta reda på vilka
förutsättningar som krävs för att de verkligen ska kunna bli upphetsade, hur de vill bli
bemötta och sedda av en partner. Frågorna med mer konkret innehåll är lättare att både
ställa och besvara än de som rör tankar och känslor.

I övrigt fungerade intervjumallen bra. Metoden att låta respondenterna läsa frågorna i
början av intervjun, och dessutom vara med och bestämma ordningen på lapparna med
olika teman, bidrog förmodligen till att skapa ett tryggt intervjuklimat. En del av
respondenterna hittades genom gemensamma bekanta, vilket troligtvis också det bidrog
till att avdramatiserade intervjuerna i viss utsträckning.
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Reproduktion av konstruktioner

Ett eftersträvansvärt mål är att den här uppsatsen leder till några nya funderingar hos
dem som läser den, vilket i sin tur kan leda till att konstruktionerna kring genus och
heterosexualitet ifrågasätts en aning mer än de skulle gjorts om uppsatsen inte skrivits.
Även i en uppsats, vars syfte är att ifrågasätta genus, är det dock svårt att undvika att
dela in mänskligheten i kvinnor och män. I den här studien har genus stor relevans, och
av den anledningen har Karin, Stina och Emelie fått utgöra en grupp och Hasse, Henrik
och Peter en annan. För att kunna ifrågasätta genus har uppsatsen tvingats reproducera
konstruktionerna kring kvinnligt och manligt. Det är förmodligen det mest betydande,
men inte på långa vägar det enda, sättet som den här uppsatsen utgör en del av det
kulturella sammanhang som den har som målsättning att ifrågasätta. Förhoppningen är
dock att ifrågasättandet, och inte reproduktionen av konstruktionerna, är det som gör
störst intryck på de som läser uppsatsen.

Både kvinnor och män förlorar

Mycket av den litteratur som skrivits om den reproduktiva modellen och dess konse-
kvenser drar slutsatsen att detta leder till en ojämlikhet på kvinnans bekostnad.
Kvinnans underordning leder till att hon får ut mindre av sex än vad mannen får. Detta
är säkert sant i flera fall, men den här studien visar att även männen tycker att de får ut
mindre av sex om kvinnan inte får orgasm.

En kvinna som aldrig upplevt en orgasm vet inte vad det är hon avstår från, men hennes
partner går även han miste om något. Att välja mellan att alltid själv få orgasm, men
dela sitt sexliv med en partner som aldrig får det, eller det omvända, att aldrig själv få
orgasm och ha en partner som alltid får det, skulle vara svårt för de flesta. Svårigheten
uppstår eftersom sex inom en kärleksrelation handlar både om att få ge och att få ta
emot njutning. Ett sexliv där bara en av dessa dimensioner finns närvarande kan lätt
uppfattas som ett halvt sexliv. Detta resonemang visar att även männen förlorar på hur
sexualiteten är formad. En man med dåligt sexuellt självförtroende kanske skulle
föredra en kvinna som inte ställde sexuella krav på honom, av rädsla för att inte kunna
leva upp till kraven. Men en sådan man kan inte heller anses vinna något, eftersom han
kommer att gå miste om det ömsesidiga givandet och tagandet som ger sexuellt väl-
befinnande.
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Bergenheim skriver att sexualiteten i vår kultur har fått ett manligt ansikte och ställer
frågan om kvinnans sexualitet kanske är en helt annan (Bergenheim, 1992 och 1996).
Vad hon inte tar i beaktande är att även männen förlorar något, om än på ett mer
indirekt sätt. Men hur väl passar den reproduktiva modellen egentligen männen själva?
Den garanterar visserligen stora chanser till orgasm för mannens räkning, men bara på
vissa villkor. Den reproduktiva modellen ställer krav på erektion och många män
upplever också krav på penisstorlek. Erektil dysfunktion är en av de vanligaste sexuella
dysfunktioner om drabbar män och det är vanligt att de män som drabbas känner sig
berövade på inte bara sin erektion, utan hela sin sexualitet. Den här uppsatsen har inte
behandlat dessa frågor, men det skulle vara intressant om någon ville undersöka detta
vidare. Kanske är både kvinnors och mäns sexualitet en helt annan?

Kvinnor är med och upprätthåller

Kvinnorna har förmodligen inte varit med och format den reproduktiva modellen i lika
stor utsträckning som män, eftersom den först dök upp och sedan förstärktes i samhällen
där män har haft mer makt än kvinnor. Men precis som både kvinnor och män förlorar
på den reproduktiva modellen, så är både kvinnor och män med och konserverar den.
Respondenterna säger alla att det finns mycket att vinna på att söka sig bortom de mest
stereotypa formerna av sex, men ger också exempel på varför det kan vara svårt att
lyckas med det. Det kan verka konstigt att kvinnor är med och upprätthåller ett system
som undanhåller dem sexuell njutning, men det ligger i sakens natur. Kvinnor har inter-
naliserat en bild av sexualiteten som männens område i samma utsträckning som
männen har och därför gör de inte anspråk på den för egen del.

Att lära sig få orgasm är en process

Om en kvinna får lära sig att hon gärna ska inta en passiv roll när det gäller sexuella
möten, ökar risken att hon kommer att inta en passiv hållning till sexualiteten som
helhet. Den passiviteten leder till att kvinnor har orgasmproblem i större utsträckning än
män och det är förmodligen det som gör att kvinnors läroperiod är längre än mäns.

Att lära sig att få orgasm är en process som för de flesta pojkar börjar med att man hör
talas om onani och får tips på hur det går till. I detta ligger en dold uppmaning att testa
och den allmänna inställningen till pojkars onani är att den är helt naturlig. Flickor hör
sällan något om andra flickors onani och om de hör något kan det ofta beskrivas som
något konstigt som de inte bör testa. Det här är en av de tidiga skillnaderna på vad som
möter kvinnor och män på väg mot att kunna uppleva orgasm med en partner.

Ett exempel på en annan skillnad kvinnor och män emellan, är att mannen förväntas
vara den som ger både sig själv och kvinnan orgasm, medan kvinnan förväntas vara
passiv. En ung kvinna som anpassar sig efter normerna fullt ut kan avstå från onani och
ge sig in i en relation med förväntningarna att mannen ska göra något med hennes kropp
som hon själv inte har en aning om hur det går till. Det är i sådana fall föga förvånande
att hennes chanser att uppleva en orgasm är mindre än mannens, med tanke på att han
redan hunnit träna aktivt på att få orgasmer under en kortare eller längre tid. Läro-
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perioden för kvinnor kan alltså vara längre, men förmodligen bara på grund av kultur-
ella skillnader, som till exempel tillgång till information och brist på uppmuntran, och
inte på grund av att kvinnor har en svårare uppgift framför sig.

Jämställdhet på alla områden

Sexualiteten är en extra stor utmaning för de som ivrar för jämställdhet, inte bara på
grund av alla tabun som omger den, utan även till stor del på grund av naturliggörandet
av det rådande sätt som sexualiteten är formad på.
På frågan om deras sexliv är jämställt svarade många av respondenterna intitialt ”ja”,
trots att de genom svaren på de följande frågorna visade att de upplevde en brist på
jämställdhet. En av anledningarna till att man svarar så är naturligtvis att man ger det
mest önskvärda svaret, både för den som ställer frågan och för den som besvarar den. En
annan tänkbar anledning till varför en kvinna svarar på det viset kan vara svårigheter att
se sin partner som någon som lever ut sin sexualitet på bekostnad av hennes egen. För-
modligen uppfattar kvinnan sin partner som både kärleksfull och omtänksam, men även
om detta är fallet vilar konstruktionerna kring sexualitet på en så pass orättvis grund att
risken är stor att även sexlivet med en mycket hänsynsfull partner ändå brister i jäm-
ställdhet.

Jämställdhet är något eftersträvansvärt i samhällets alla aspekter. Olika delar av
samhället hänger ihop på så vis att framgångar för jämställdheten inom exempelvis
arbetslivet förmodligen kommer att öka även den sexuella jämställdheten. Det allmänna
tabut kring sex gör dock att sexualiteten riskerar att bli ett av de områden som förändras
sist. De viktorianska idealen är fortfarande något som alla kvinnor och män måste
förhålla sig till. Att förhålla sig till något behöver inte nödvändigtvis betyda att man
följer dem, men även de grupper som uttrycker sin sexualitet på sätt som inte stämmer
överens med idealen är medvetna om att de bryter mot dem. Ett stort ifrågasättande har
dock påbörjats i och med till exempel Hite och Kinsey. Hiterapporten har sålts i över 48
miljoner exemplar och Kinseys rapporter blev även de lästa av ett enormt stort antal
människor. Både Hite och Kinsey fick dessutom stor massmedial uppmärksamhet. Trots
detta ovanligt stora genomslag finns nya generationer i samhället som inte har hört talas
om varken Kinsey eller Hite. Det räcker inte med att ha bevisat bristen på jämställdhet
på sexualitetens område en gång, det måste göras igen och igen.

Största möjliga sexuella lycka

Många olika faktorer påverkar en kvinnas orgasmförmåga och möjlighet till sexuellt
välbefinnande. Även om kvinnor och män var jämställda, och därmed friare att forma
sin sexualitet, skulle alla som ville ge sig in i relationer med andra behöva kompromissa
och förhandla om hur sexlivet ska se ut. Två jämställda parter har dock större chanser
att forma sitt gemensamma sexliv på ett sätt som passar båda. På så sätt ökar chanserna
för kvinnors sexuella välbefinnande.
Förutom jämställdhet, som tyvärr är svårt att uppnå, finns en annan faktor som bygger
upp kvinnors sexuella välbefinnande och som dessutom är omöjlig att undvika,
nämligen tilltagande ålder och sexuell erfarenhet. Det visas både av de kvinnliga
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respondenternas berättelser och av siffrorna på hur många kvinnor som har orgasm-
problem i studien Sex i Sverige (Lewin, 1998), där de var 10 % fler som hade orgasm-
problem i åldrarna 18 - 24 år än i åldersspannet 35 - 49 år.

För att öka chanserna för människor att kunna njuta av sex borde möjligheten till
behandling av sexuella dysfunktioner förbättras. Lewin säger att är det idag finns goda
behandlingsmöjligheter för flertalet sexuella dysfunktioner. Begränsningarna i det
sexologiska omhändertagandet föreligger framförallt i form av bristande personella
resurser inom hälso- och sjukvården, alltså att det finns för få människor anställda för att
arbeta med sexuella problem. Även utbildning i sexologi saknas för så gott som
samtliga yrkeskategorier som kommer i kontakt med människor som har — eller kan
tänkas ha — nedsatt sexuell förmåga och sexuella problem (Lewin, 1998). Detta är
anmärkningsvärt med tanke på Langfeldts uppskattning att över en tredjedel av
befolkningen är i behov av sexologisk rådgivning (Langfeldt, 1998). Något som är
positivt i sammanhanget är att antalet kvinnor med orgasmproblematik sjunker. Även
om det bara är de kvinnor som saknar tillräckligt bra information som minskar i antal,
innebär det att det görs ett informationsarbete som påverkar situationen till det bättre!

Nya scripts?

Dagens konstruktioner kring sex, det vill säga den reproduktiva modellen, har varit det
rådande idealet under mycket lång tid men nu behövs den inte längre, i alla fall inte som
mer än ett av flera andra tänkbara sätt att ha sex på. Den reproduktiva modellen har
används som ett medel för att kunna kontrollera främst kvinnors sexualitet, en kontroll
som i många avseenden kan uppfattas som förlegad. Trots detta är den reproduktiva
modellen naturligtvis en bra form av sex för dem som trivs med den, och en extra bra
form av sex för en kvinna och man som vill få barn ihop. De flesta människor vill dock
ha mer sex än vad som krävs för att få det antal barn de önskar sig. Den reproduktiva
modellen fick sin särställning i en kultur som önskade sig fler barn, men i vårt samhälle
har vi en omvänd situation, nämligen ett relativt stort problem med oönskade
graviditeter samt stora kostnader för preventivmedel.

Om alla former av sex likställdes och människor blev fria att välja eller välja bort
samlag, på samma sätt som vi förväntas ta ställning till om vi vill eller inte vill ägna oss
åt andra former av sex, kunde vi minska dessa två problem. Människor är olika och
njuter av olika sorters stimulans och därför borde även sex kunna vara mer varierat och
ske på fler olika sätt. Dagens syn på sexualiteten innebär att kvinnor bör få orgasm
under samlag, helst utan någon extra stimulans. Det är, enligt Hite, något som bara 30 %
av kvinnor kan. 70 % av alla kvinnor passar inte in i normen. Det är god tid att anpassa
normerna efter verkligheten, så att fler kvinnor känner att de passar in. Den reproduktiva
modellen är ett exempel på en social konstruktion med ett mycket stort genomslag. Av
den anledningen kan den kännas svår att utmana och förändra. Det finns dock en
inbyggd optimism i ett socialkonstruktionistiskt sätt att se på världen. Eftersom allt är
konstruerat är det möjligt att förändra. En essentiell syn på kvinnor, män och sexualitet
innebär däremot att det blir näst intill omöjligt att åstadkomma förändringar. Något ”av
naturen givet” har alltid fungerat på samma sätt och kommer förmodligen att fortsätta
fungera likadant i framtiden. Sociala konstruktioner varierar från ett samhälle till nästa,
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samt över tid i ett och samma samhälle. Sexualiteten ser inte ut på samma sätt som den
gjorde i Sverige på till exempel 1600 – talet, den ser inte ens likadan ut på olika ställen
på jorden idag vilket visar att förändringar är möjliga. Om tillräckligt många vill
förändra dagens syn på sexualitet, så kommer den att förändras.
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Appendix 1

Intervjumall – kvinnliga respondenter

Presentation och inledning
- psykolog, RFSU, sexologi, uppsatsen, anonymitet

Vad har du för förväntningar inför den här intervjun?
Kan vi inte börja med att du berättar lite allmänt om dig själv?
Finns det något särskilt som du tycker att jag bör veta om dig och din sexualitet?
Är du singel eller lever du i någon relation just nu?

______________________________________________________________________

Skillnad mellan män och kvinnor
Hur uppfattar du samhällets syn på kvinnors och mäns sexualitet?
Finns det något som anses vara typiskt manligt och typiskt kvinnligt?
Varifrån kommer detta synsätt?
Hur uppfattar du själv kvinnors och mäns sexualitet?
Hur passar du in i eventuella mallar?
Tror du att kvinnor upplever sin sexualitet som mer problematisk än vad män gör?
Varför tror du fler kvinnor än män saknar sexuell lust?
Tror du att samhällets syn utvecklas? Hur i så fall?

Bra och dålig sex
Vad kännetecknar bra sex?
Vad kan göra att sex blir dåligt?
Vems ansvar är det att det blir bra?
Hur stort ansvar har man gentemot sig själv?
Har du kunnat säga ifrån när du haft dålig sex? Har det behövts?
Har du kunnat säga något när det varit ovanligt bra? Har det behövts?

”Vanligt” sex
Finns det ett sätt att ha sex på som är vanligare än andra?
Hur vanligt är det i förhållande till andra sätt?
Hur passar det vanligaste sättet dig?
Vilka sexuella handlingar leder lättast till orgasm för dig?
Vem har oftast tagit initiativet till sex, du eller din partner?
Om du fick skapa helt nya normer för ditt sexliv, hur skulle du vilja att det såg ut?

Orgasmer
Hur ofta har du kunnat få orgasm?
Vad innebär orgasmer för dig?
Kan man använda orgasm som ett mått för bra sex?
Hur känns det när du inte får orgasm?
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Har du kunnat prata om det med din partner?
Försökte ni göra något åt det?
Har du fejkat orgasmer? I så fall varför?
Vad tror du det var som gjorde att orgasmerna uteblev?
Lyckades ni ändra på det? Hur?

Förhållande till kroppen
Vad betyder förhållandet till den egna kroppen för möjligheten till bra sex?
Vad har du för förhållande till din kropp?
Hur ser du på ditt kön?

Onani
Vad är skillnaden mellan att ha sex med sig själv och att ha sex med en partner?
Hur ofta eller hur lätt får du orgasm när du onanerar?

Skillnad mellan fast och tillfällig partner?
Finns det skillnader på att ha sex med en tillfällig eller fast partner?



71

Appendix 2

Intervjumall – manliga respondenter

Presentation och inledning
- psykolog, RFSU, sexologi, uppsatsen, anonymitet

Vad har du för förväntningar inför den här intervjun?
Kan vi inte börja med att du berättar lite allmänt om dig själv?
Finns det något särskilt som du tycker att jag bör veta om dig och din sexualitet?
Är du singel eller lever du i någon relation just nu?

______________________________________________________________________

Skillnad mellan män och kvinnor
Hur uppfattar du samhällets syn på mäns och kvinnors sexualitet?
Finns det något som anses vara typiskt manligt och typiskt kvinnligt?
Hur uppfattar du själv mäns och kvinnors sexualitet?
Hur passar de kvinnor du haft sex med in i eventuella ”mallar”?
Tror du att kvinnor upplever sin sexualitet som mer problematisk än män gör?
Varför tror du fler kvinnor än män saknar sexuell lust?
Tror du att samhällets syn utvecklas? Åt vilket håll?

Bra och dålig sex
Vad kännetecknar bra sex?
Vad kan göra att sex blir dåligt?
Vems ansvar är det att det blir bra?
Hur stort ansvar har man gentemot sig själv?
I vilken utsträckning har du kunnat veta vad de kvinnor du varit med har tyckt om och
inte tyckt om?

”Vanligt” sex
Tror du att det finns ett sätt att ha sex på som är vanligare än andra?
Hur vanligt är det sättet i förhållande till andra sätt?
Hur passar det vanligaste sättet dig?
Hur tror du att det passar/har passat din partner?
Vem har oftast tagit initiativet till sex, du eller din partner?
Om du fick skapa nya normer för ditt sexliv, skulle du vilja förändra något?

Orgasmer
Hur ofta har din partner kunnat få orgasm?
Vad innebär kvinnors orgasmer för dig?
Hur känns det när/om din partner inte får orgasm?
Kan man använda orgasm som ett mått för bra sex?
Kunde ni prata om att orgasmerna uteblev?
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Försökte ni göra något åt det?
Vad tror du det var som gjorde att orgasmerna uteblev?
Lyckades ni ändra på det? Hur?
Tror du att din partner fejkat orgasmer? Varför?

Förhållande till kroppen
Vad betyder förhållandet till den egna kroppen för möjligheten till bra sex?
Vad tror du de kvinnor du haft sex med har tyckt om sina kroppar?
Hur tror du kvinnorna har sett på sina kön?
Ser du någon koppling mellan förhållandet till den egna kroppen och svårigheter att få
orgasm?


