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Sammanfattning  

Studier har visat att det är vanligt att unga vuxna går med på att ha sex, trots att de egentligen 

inte vill ha sex (s.k. sexual compliance). Inga studier har dock undersökt fenomenet i en 

svensk kontext. Föreliggande studie undersökte sexual compliance och självobjektifiering hos 

gymnasieelever i årskurs tre. Två självobjektifieringsvariabler undersöktes; kroppsiakttagande 

och kroppsskam. En webbenkät distribuerades som innehöll självobjektifieringsskalan OBC-

Y och frågor om sexual compliance. Etthundratvå kvinnor och 55 män inkluderades i 

analysen. Resultatet visade inga signifikanta skillnader i självobjektifiering mellan män som 

upplevt sexual compliance och män som inte gjort det. Kvinnor som upplevt sexual 

compliance hade signifikant högre kroppsiakttagande, jämfört med kvinnor som inte upplevt 

sexual compliance. Inga signifikanta samband eller skillnader upptäcktes mellan hur individer 

upplever sig ha påverkats av sexual compliance och självobjektifiering, kön respektive vilken 

typ av relation sexual compliance utspelat sig i. Deltagarnas vanligaste anledning till sexual 

compliance var att tillfredsställa sin partners behov, och den vanligaste anledningen till att 

inte vilja ha sex var att deltagarna inte var på humör för att ha sex. Framtida åtgärder 

diskuteras.  
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Abstract  

Studies have shown that a considerate amount of young adults agrees to have sex, despite not 

actually wanting to have sex (also known as sexual compliance). No previous studies have 

studied the phenomenon in a Swedish context. The current study examined sexual compliance 

and self-objectification among students in their final year at Swedish upper secondary school. 

Two self-objectification-variables were examined: body surveillance and body shame. Online 

surveys that contained the self-objectification questionnaire OBC-Y and questions concerning 

sexual compliance were distributed. 102 women and 55 men were included in the analysis. 

The results showed no significant differences in self-objectification between men who had 

been sexually compliant and men who had not. Women who had been sexually compliant had 

a significant higher body-surveillance, compared to women who had not been sexually 

compliant. No significant correlations or differences were found between how individuals 

perceive they have been affected by sexual compliance and self-objectification, the 

participant’s sex or in what kind of relationships sexual compliance had occurred. The 

participants’ most common reason for sexual compliance was to satisfy their partner’s needs, 

and the most common reason for not wanting to engage in sex was because the participants 

were not in the mood for having sex. Future interventions are discussed. 
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Bakgrund  

Förekomst av sexual compliance, ibland även kallat consented unwanted sex, har 

noterats i flera studier främst utförda bland unga vuxna i USA, men även i andra länder som 

Ryssland, Japan och Tyskland (Impett & Peplau, 2003). Generellt definieras sexual 

compliance som att en individ frivilligt går med på och utför sexuella aktiviteter trots att han 

eller hon egentligen inte vill, eller gör det av andra anledningar än att de känner sexuell lust 

(O’Sullivan & Allgeier, 1998; Katz & Tirone 2009; Impett & Peplau, 2003). Begreppet 

saknar svensk översättning och definitionen har varierat något i olika studier, t.ex. inkluderade 

Vannier och O'Sullivan (2010) endast situationer som inte innehöll någon typ av 

övertalningsmetoder till sex alls medan t.ex. Muehlenhard och Cook (1988) lät deltagare välja 

vilka motiv som föranlett sex som de inte önskat, från en lista med 51 anledningar där även 

vissa anledningar innehöll hot eller tvång. Även definitionen av sexuell aktivitet har varierat 

mellan olika studier, t.ex. undersökte Katz och Tirone (2009) endast oralt, vaginalt eller analt 

samlag medan Kennett, Humphreys och Bramley (2013) studerade penetrerande sex, 

smeksex, kyssar och dans. 

Trots att förekomst av sexual compliance numera noterats i ett flertal studier har 

fortfarande endast ett fåtal studier försökt utreda i vilka sammanhang företeelsen förekommer 

och vilka konsekvenser det leder till. Generellt sett har få studerat hur individer upplever eller 

påverkas av sexual compliance. I en intervjustudie av Bay-Cheng och Eliseo-Arras (2008) 

framkom att kvinnor efter sexual compliance haft fysisk smärta samt känt skuldkänslor, 

självhat och ånger. O’Sullivan och Allgeier (1998) har studerat ett brett begrepp av sexual 

compliance som förutom sex även inkluderat kramar och kyssar, genom att låta deltagare 

under två veckor anteckna sina vanor i dagböcker. Studien inkluderade 200 amerikanska 

studenter i parrelationer, varav 96 kvinnor och 104 män. O’Sullivan och Allgeier fann att en 

majoritet upplevde själva tillfället av sexual compliance som positivt och att det följdes av 

olika positiva konsekvenser. Ungefär hälften av både kvinnor och män såg sexual compliance 

som något som gav deras partner njutning eller som stärkte förhållandets intimitet. Tjugonio 

procent män och 23% kvinnor upplevde att sexual compliance förhindrade spänningar i 

relationen, och 10% män och 10% kvinnor tyckte att det gav dem egen njutning. Gällande 

negativa aspekter rapporterade 35% kvinnor och 29% män emotionellt obehag, 13% kvinnor 

och 0% män rapporterade fysiskt obehag och 13% kvinnor och 10% män rapporterade ökade 

spänningar i relationen.  
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O’Sullivan och Allgeier (1998) undersökte även vilka anledningar som motiverar 

individer till sexual compliance och fann att en vilja att tillfredsställa sin partners behov eller 

öka intimiteten i förhållandet var främst förekommande. Andra anledningar har visats handla 

om grupptryck, en vilja att få nya erfarenheter eller att undvika att förhållandet avslutas 

(Muehlenhard & Cook, 1988), eller en önskan om att få känna sig åtråvärd (Poppen & Segal, 

1988). Enligt Vannier och O'Sullivan (2010) är de vanligaste anledningarna till att individer 

inte vill ha sex med sin partner vid sexual compliance att de känner sig trötta, stressade eller 

sura.  

Prevalensen av sexual compliance har varierat mellan  olika studier vilket kan bero på 

definitionen av sex. När sex definierats som penetrerande sex respektive samlag visar studier 

av sexuellt aktiva amerikanska collegestudenter att runt 25-35% män (Quinn-Nilas, Kennett 

& Humphreys, 2013; Sprecher et al., 1994) och 50%-55% kvinnor (Quinn-Nilas & Kennett, 

2018; Sprecher et al., 1994) någon gång gått med på sex då de egentligen inte velat. I 

Tyskland har sexual compliance förekommit bland endast 33%-39% kvinnor (Krahe, 

Scheinberger-Olwig, & Kolpin, 2000), vilket visar på kulturella skillnader gentemot USA. I 

Sverige har ännu inga studier mätt prevalens av sexual compliance. Elmerstig, Wijma och 

Berterö (2008) har dock beskrivit företeelser som skulle kunna definieras som sexual 

compliance även i Sverige, då de intervjuat kvinnor med samlagssmärtor och fann att dessa 

individer hade sex för sin partner skull snarare än för att känna sexuell tillfredsställelse. 

 

Könsskillnader och sexual compliance  

Flera studier har noterat en högre förekomst av sexual compliance bland kvinnor än 

män, dock har endast en studie hittills undersökt könsskillnader i upplevelse av sexual 

compliance och fann inga signifikanta skillnader (O’Sullivan & Allgeier, 1998). Däremot 

menar Barnett och Melugin (2016) att kvinnor generellt sett upplever sex som mindre 

njutningsfullt än män vilket skulle kunna ge en indikation på att kvinnor upplever även sexual 

compliance som mer negativt jämfört med män. D. Struckman-Johnson och Struckman-

Johnson (1991) visade även att kvinnor ser mer negativt på olika typer av påtryckningar till 

sex, vilket också kan förekomma som en inledning till sexual compliance.  

Varför individer går med på sex då de egentligen inte vill kan variera mellan kvinnor 

och män. Enligt Simon och Gagnons (1969) skriptteori internaliserar män och kvinnor andras 

förväntningar på deras beteenden i sexuella sammanhang och beter sig därefter. Män och 

kvinnor förväntas bete sig på olika sätt. Till exempel förväntas män både eftertrakta och 



 

 

 

8 
 

initiera sex oftare än kvinnor (Impett & Peplau, 2003). Vannier och O’Sullivan (2010) fann 

att män själva initierat sex trots att de egentligen inte velat ha sex. Vid intervjuer om sexual 

compliance beskrev män att de alltid förväntas vilja ha sex och det framkom en antydan om 

att något annat vore avvikande (Quinn-Nilas, Goncalves, Kennett, & Grant, 2017). 

Muehlenhard och Cook (1988) fann att män oftare än kvinnor motiverades till sexual 

compliance för att öka sin popularitet eller på grund av grupptryck. Studier har också visat att 

män har sämre självförtroende angående sin förmåga att kunna säga nej till sex (Katz & 

Schneider, 2015). Trots detta är sexual compliance vanligare bland kvinnor än män. 

Flera förklaringsmodeller har föreslagits till varför prevalensen är högre bland kvinnor. 

I Impett och Peplaus (2003) systematiska översiktsstudie om sexual compliance föreslås bland 

annat att kvinnor eventuellt oftare hamnar i situationer där en partner vill ha sex då de själva 

inte vill, vilket betyder att fler situationer skapas där sexual compliance kan förekomma. 

Moore och Rosenthal (1993) menar att en majoritet ungdomar ser den manliga sexuella 

driften som starkare och mer okontrollerbar än den kvinnliga, vilket Impett och Peplau (2003) 

menar kan göra att kvinnor ser det som oresonligt att vägra. Efter Cross, Bacon och Morris 

(2000) notering om att kvinnor generellt oftare tar hänsyn till sin partners önskningar vid 

beslutsfattande än vad män gör har Impett och Peplau (2003) föreslagit att kvinnor oftare än 

män är villiga att gå med på sex för sin partners skull trots att de själva inte vill. 

 

Relationstyp och sexual compliance  

Inga studier har hittills undersökt hur förhållandens långvarighet sammanfaller med 

individers upplevelse av påverkan av sexual compliance. Däremot tyder Katz och Schneiders 

studie (2015) på att sexual compliance förekommer något oftare inom förhållanden än utanför 

förhållanden och att sexual compliance sällan förekommer bland samma individer i ett fast 

förhållande som utanför ett förhållande. Detta kan innebära att motiverande anledningar till 

sexual compliance skiljer sig mellan individer i fasta förhållanden och individer utanför 

förhållanden. Quinn-Nilas et al., (2017) som intervjuat män om sexual compliance menar att 

män i förhållanden oftare motiveras till sexual compliance av altruism och en vilja att skapa 

intimitet, jämfört med män utanför förhållanden som oftare motiveras av att vinna sociala 

fördelar, såsom respekt från vänner. Kvinnor och män i fasta förhållanden har i intervjustudier 

berättat att de ser det som sin uppgift att tillfredsställa sin partner (Quinn-Nilas et al., 2017; 

Hayfield & Clarke 2012). Män har beskrivit att det är så det går till i ett förhållande (Quinn-

Nilas et al., 2017) och kvinnor har beskrivit att deras män har behov som behöver 
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tillfredsställas (Hayfield & Clarke, 2012). O' Sullivan och Allgeier (1998) fann i sin studie att 

två tredjedelar av deltagarna trodde att deras partner någon gång gått med på sex när partnern 

egentligen inte velat. O'Sullivan och Allgeier (1998) teoretiserar att det eventuellt finns en 

outtalad överenskommelse inom förhållanden om att en partner med lägre sexuell drift ibland 

förväntas gå med på sex trots att hen egentligen inte vill. 

Eftersom det sällan är samma individer som har sex trots att de inte vill inom jämfört 

med utanför fasta förhållanden är det möjligt att individerna också har olika motiv till, och 

påverkas olika av, sexual compliance inom jämfört med utanför ett fast förhållande. 

I tillfälliga sexuella kontakter har män beskrivit att de fokuserar mer på sin egen 

sexuella tillfredsställelse än på partnerns, att de känner sig mer restriktiva i hur de vågar bete 

sig sexuellt och att samlaget innehåller mindre intimitet (Elmerstig, Wijma, Sandell och 

Berterö, 2014). Det har även observerats i en enkätstudie med 471 kvinnor att kvinnor som 

har sex utanför förhållanden har en lägre grad av sexuellt välmående jämfört med kvinnor 

som har sex inom ett förhållande (Kaestle & Evans, 2017).  

 

Självobjektifiering 

Objektifieringsteorin är en feministisk och socialkonstruktivistisk teori, som formades 

för att skapa förståelse för varför kvinnor har en mer negativ relation till sina kroppar i 

jämförelse med män samt de konsekvenser detta leder till. Fredrickson och Roberts (1997), 

som varit delaktiga i utformandet av teorin, menar att samhället genom objektifiering av 

kvinnan socialiserar kvinnor och flickor till att behandla sig själva som objekt som ska 

värderas av andra, och att kvinnors sociala och ekonomiska möjligheter påverkas av deras 

utseende. Fredrickson och Roberts (1997) hävdar att när en individ regelbundet blir behandlad 

som ett sexuellt objekt kan det leda till att individen internaliserar observatörens perspektiv 

(Calogero, Tanleff-Dunn, & Thompson, 2011; Franz, DiLillo, & Gervais, 2016). Fenomenet 

kallas självobjektifiering eller ibland objectified body consciousness (OBC), och kan 

definieras som tendensen att se sig själv som ett objekt som ska betraktas och värderas av 

andra (Lindberg, Hyde, & McKinley, 2006). Vidare skiljer Fredrickson och Roberts (1997) på 

självobjektifiering som personlighetsdrag och som tillstånd. Självobjektifiering som 

personlighetsdrag innebär att självobjektifiering är en egenskap som är stabil över tid och i 

olika sammanhang, medan självobjektifiering som tillstånd snarare är ett reaktivt, tillfälligt 

tillstånd som aktiveras i objektifierande situationer (Gar & Castano, 2010).  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277539512000040?via%3Dihub#!
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Lindberg et al. (2006) menar att personer med en hög nivå av självobjektifiering inte 

bara är medvetna om och oroliga över hur andra uppfattar deras utseende, utan även tar till sig 

åskådarens perspektiv och ser sig själva och sina kroppar utifrån ett tredjepersonsperspektiv. 

McKinley och Hyde (1996) beskriver tre aspekter av OBC, nämligen kroppsiakttagande 

(body surveillance), kroppsskam (body shame) och kontrolltankar (control beliefs). 

Kroppsiakttagande handlar om till vilken grad en person iakttar och övervakar sin kropp och 

ser den från ett tredjepersonsperspektiv (McKinley & Hyde, 1996), och Franz et al. (2016) 

menar att kroppsiakttagande speglar en föreställning om att individens värde beror på hur 

sexuellt attraktiv den uppfattas av andra. Kroppsskam handlar om i vilken utsträckning 

individen upplever att sitt värde som människa beror på huruvida hen lever upp till kulturella 

normer om hur hens kropp ska vara (McKinley & Hyde, 1996). McKinley och Hyde (1996) 

menar vidare att ett misslyckande att leva upp till dessa normer leder till skam hos individen, 

inte bara över sin kropp utan även över sig själv som människa. Kontrolltankar handlar om i 

vilken grad individer tror att människor kan kontrollera sitt utseende (McKinley & Hyde, 

1996).  

Kvinnor har genom skattningsformulär visats ha en signifikant högre grad av 

självobjektifiering än män (John & Ebbeck, 2008), och dessa skillnader har noterats redan i 

tonåren (Knauss, Paxton, & Alsaker, 2008). McKinley (2006) undersökte självobjektifiering i 

en longitudinell studie med unga vuxna, där hon upptäckte att självobjektifiering minskade 

med tiden hos både män och kvinnor, och menade på att högre grad av självobjektifiering 

eventuellt kan vara vanligare bland ungdomar och unga vuxna av utvecklingspsykologiska 

och sociala skäl.  

Forskning har hittat samband mellan självobjektifiering och olika typer av psykologisk 

problematik. Majoriteten av forskningen har bedrivits enbart på kvinnor, som genom 

enkätundersökningar visat signifikanta samband mellan en hög grad av självobjektifiering och 

sexuell dysfunktion (Fredrickson & Roberts, 1997), ätstörningar (Greenleaf & McGreer, 

2006), depression (Tiggemann & Kuring, 2004), samt ångest, skam och minskad medvetenhet 

om interna kroppsliga tillstånd som hunger, trötthet och emotioner (Calogero et al., 2011). 

Grabe, Hyde och Lindberg (2007) undersökte pojkar och flickor mellan 11-13 år, och hittade 

inga samband mellan självobjektifiering och depression hos pojkar. Cole, Davidson och 

Gervais (2013) fann i sin enkätstudie med 227 universitetsstuderande män, att män med en 

högre grad av självobjektifiering hade färre sociala och/eller romantiska relationer, vilket 

diskuterades kunna bidra till en högre grad av ensamhet. 
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Självobjektifiering och sexual compliance 

Flera studier visar att självobjektifiering kan vara kopplat till olika aspekter av 

sexualitet. Bland annat har samband noterats mellan hög grad av självobjektifiering och 

sexuell funktion hos kvinnor. I en litteraturöversikt av Woertman och van den Brink (2012) 

noterades en lägre grad av upphetsning, minskad lust, minskad sexuell tillfredsställelse samt 

smärta hos självobjektifierande kvinnor. Steer och Tiggemann (2008) genomförde en studie 

på 116 kvinnor, där de påvisade att individer med en hög grad av självobjektifiering i hög 

grad åsidosatte sina egna behov till förmån för andras i sexuella sammanhang. Andra har i 

enkätstudier noterat svårigheter för sexuella gränssättningar när det gäller att exempelvis neka 

till oönskat sex (Rosseau, Beyens, Eggermont, & Vandenbosch, 2017; Curtin, Ward, 

Merriwether, & Caruthers, 2011). Talmon och Ginzburg (2016) upptäckte i sin studie på 373 

universitetsstudenter att personer med hög grad av självobjektifiering är mer utsatta för 

kränkningar och övergrepp, vilket diskuteras kunna bero på att dessa personer har svårare för 

att sätta sexuella gränser (Franz et al., 2016; Ward, Seabrook, Manago, & Reed, 2015). Detta 

skulle kunna ge en indikation om att individer med högre grad av självobjektifiering oftare än 

andra går med på sex trots att de egentligen inte vill. 

Hirschman, Impett och Schooler (2006) genomförde semistrukturerade intervjuer med 

sex kvinnor mellan 17-18 år, som hade hög respektive låg grad av självobjektifiering. De 

upptäckte att mer självobjektifierande unga kvinnor uttryckte mer ånger över att ha haft sex, 

hade mer negativa attityder till sexualitet jämfört med mindre självobjektifierande kvinnor 

och uttryckte en rädsla för att känna sig smutsiga. Däremot hade unga kvinnor med högre 

grad av självobjektifiering inte några problem med att kommunicera sina sexuella gränser, i 

motsats till resultaten i tidigare nämnda studier.  

 

Föreliggande studie 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka sexual compliance och självobjektifiering 

hos gymnasieelever i årskurs tre som sexdebuterat. I föreliggande studie definieras sexual 

compliance som att en individ upplever sig ha frivilligt gått med på sex (oralt, analt vaginalt 

eller smeksex) trots att hen egentligen inte velat, utan att hot eller tvång förekommit. I den 

aktuella studien undersöks självobjektifiering som personlighetsdrag. Studien undersöker om 

det finns en skillnad i självobjektifiering bland personer som upplevt sexual compliance och 

de som inte gjort det, och hur påverkan av sexual compliance, det vill säga om individens 
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upplever sig ha påverkats positivt eller negativt, varierar beroende på grad av 

självobjektifiering, kön och i vilken typ av relation det utspelar sig. Därtill undersöker studien 

vilka motiverande anledningar individer har till sexual compliance, det vill säga vad individer 

vill uppnå eller undvika genom att gå med på sex vid dessa tillfällen, och varför individer inte 

velat ha sex vid samma tillfällen. Föreliggande studie undersöker följande frågeställningar: 

 

1. Finns skillnader i självobjektifiering mellan kvinnor respektive män som upplevt sexual 

compliance och de som inte gjort det?  

2. Finns samband mellan självobjektifiering och påverkan av sexual compliance?  

3. Finns skillnader i påverkan av sexual compliance beroende på kön respektive på typ av 

relation? 

4. Vilka anledningar anger ungdomar till sexual compliance och varför vill de egentligen 

inte ha sex i dessa situationer? 

 

Metod 

Deltagare 

Sex gymnasieskolor i Småland tillfrågades, av dessa accepterade fem skolor deltagande.  

I dessa fem skolor tillfrågades initialt 81 klasser i årskurs tre från teoretiska och praktiska 

program, varav 12 klasser godkände att delta i studien. I dessa 12 klasser tillfrågades 

sammanlagt 285 elever (se Tabell 1). Av dessa accepterade 159 elever (55,8%). Två deltagare 

exkluderades då den ena var under 18 år och den andra gav extrema svar som inte ansågs 

trovärdiga. Slutligen ingick 157 elever i studien. Av dessa var 55 män och 102 kvinnor. 

Hundrafyrtiofem deltagare (92,4%) var 19 år, och medelåldern var 19,08 år (sd=0,375). Bland 

deltagarna hade 109 (70,7%) sexdebuterat. Trettionio av männen (70,9%) och 70 av 

kvinnorna (68,6%) hade sexdebuterat.  
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Tabell 1. Fördelning över elever per gymnasieprogram som tillfrågats om deltagande i studien 

 
Gymnasieprogram 

Antal elever tillfrågade per program 

Samhällsvetenskapsprogrammet 151 

Naturvetenskapsprogrammet 29 

Estetiska programmet 28 

Ekonomiprogrammet 26 26 

El- och energiprogrammet 24 

Barn- och Fritidsprogrammet 15 

Bygg- och Anläggningsprogrammet 6 

Industriprogrammet 6 

 

Mätinstrument 

Deltagarna besvarade en webbenkät som innehöll fyra bakgrundsfrågor om ålder, kön, 

vilken gymnasieskola de gick på samt om de sexdebuterat. Enkäten innehöll även Lunde och 

Friséns (2011) svenska översättning av två subskalor från självobjektifieringsskalan OBC-Y 

(Lindberg et al., 2006) samt frågor om sexual compliance.  

Objectified Body Consciousness – Youth (OBC-Y). Skalan innehåller 14 påståenden 

som mäter i vilken utsträckning individer intar ett utifrånperspektiv till sin kropp (Lindberg et 

al., 2006; Lunde & Frisén, 2011). Påståendena besvaras enligt en sjugradig Likertskala, där 1 

står för “Håller inte med alls” och 7 står för “Håller med helt”. Höga poäng tyder på en högre 

grad av självobjektifiering. Skalan består av tre subskalor; kroppsiakttagande, kroppsskam 

och kontrolltankar.  Kroppsiakttagande innehåller fyra items, t.ex. “Jag tänker på hur jag ser 

ut många gånger varje dag”. Kroppsskam innehåller fem items, t.ex. “Jag skäms när jag inte 

har ansträngt mig för att se så bra ut som möjligt”. Kontrolltankar innehåller fem items, t.ex. 

“Jag kan väga så mycket som jag borde om jag bara försöker tillräckligt”. Poängen för de 

olika delskalorna visas genom medelvärden av deltagarnas svar. I föreliggande studie 

användes två av de tre subskalorna. Kontrolltankar uteslöts då Calogero, Tantleff-Dunn och 

Thompson (2011) menar att subskalan har låg validitet, vilket har bekräftats av Moradi och 

Varnes (2017). Den svenska översättningen av de två subskalorna kroppsiakttagande och 

kroppsskam har tillsammans visats ha en reliabilitet på α = .85 för flickor och α = .84 för 

pojkar (Lunde & Frisén, 2011). I föreliggande studie hade subskalorna en reliabilitet på α = 
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.85 för kroppsiakttagande respektive α = .83 för kroppsskam för män och kvinnor gemensamt. 

Lindberg et al. (2006) menar att OBC-Y har en test-retest-reliabilitet på .81 och en god 

konstruktvaliditet då skalan korrelerar med andra skalor som mäter närliggande begrepp. I 

föreliggande studie överensstämde deltagarnas resultat på kroppsiakttagande och kroppsskam 

med en tidigare studie på en svensk population (Lunde och Frisén, 2011). 

Frågor om sexual compliance. Enkäten bestod av sju frågor utvecklade i föreliggande 

studie för att mäta och studera sexual compliance. Som en följd av den definitionsproblematik 

som finns gällande begreppet samtycke (Jozkowski & Peterson, 2013) ingick instruktionen 

“De här frågorna handlar om när du själv tycker att du frivilligt gått med på sex, utan att hot 

eller våld varit närvarande”. Sex definierades som oralt, analt eller vaginalt samlag eller 

smeksex. För att undersöka (1) förekomst av sexual compliance innehöll enkäten frågan “Har 

du någon gång gått med på att ha sex, trots att du egentligen inte ville ha sex?”. Enkäten 

innehöll även frågor som berörde (2) inom vilken typ av relation som sexual compliance 

förekommit, (3) hur ofta sexual compliance förekommit de senaste två månaderna, (4) om 

deltagarna trodde att partnern vetat om att deltagaren inte velat ha sex när sexual compliance 

förekommit, samt (5) hur deltagarna tycker sig ha påverkats av sexual compliance. Påverkan 

av sexual compliance skattades utifrån en femgradig skala från “Mycket negativt” till 

“Mycket positivt”. Deltagarna blev även tillfrågade (6) vilka anledningar som motiverade 

dem till sexual compliance, samt (7) av vilka anledningar de inte velat ha sex i dessa 

situationer. Svarsalternativen till deltagarnas motiverande anledningar baserades på tidigare 

studier om sex och sexual compliance (t.ex. Elmerstig, Wijma, & Swahnberg, 2013; Bay-

Cheng & Eliseo-Arras, 2008; O’Sullivan & Allgeier, 1998). Svarsalternativen var “Jag ville 

tillfredsställa partnerns behov”, “Jag ville att partnern skulle tycka om mig”, “Jag ville inte 

såra min partners känslor”, “Jag ville se bra ut inför jämnåriga”, “Jag ville inte uppfattas som 

konstig/annorlunda”, “Jag kände mig som en dålig person om jag inte hade sex med 

partnern”,“Jag ville undvika att partnern blir sur”, “Jag var rädd att partnern skulle överge mig 

för någon annan” och “Jag behövde känna att någon ville ha mig”. Även svarsalternativen till 

varför deltagarna inte velat ha sex baserades på tidigare forskning (t.ex. Peterson & 

Muehlenhard, 2007; Seal, Bradford, & Meston, 2009; Carvalho & Nobre, 2011), där 

svarsalternativen var “Jag var inte på humör för att ha sex”, “Jag var inte i fysiskt tillstånd för 

att vilja ha sex”; “Jag var sur eller besviken på partnern”, “Jag kände mig inte attraherad”, 

“Jag ville inte att andra skulle döma mig”, “Jag ville inte visa min kropp”, “Jag var rädd för 

att inte prestera sexuellt”, “Jag förväntade mig inte att det skulle bli skönt” och “Jag ville inte 
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uppleva smärta eller obehag”. Deltagarna kunde även själva formulera ett svarsalternativ till 

dessa två frågor. Till sist tillfrågades deltagarna “Är det något mer du vill berätta som vi 

missat att fråga om?”, där deltagarna kunde skriva egenformulerade svar. För en modell av 

enkätens innehåll, se Bilaga 1.  

 

Procedur  

Pilotstudie. Två pilotstudier genomfördes för att kontrollera för otydligheter i 

innehållet. Pilotstudie 1 genomfördes med 15 studenter som tillfrågades om formuleringen av 

frågor kopplade till sexual compliance, och resulterade i ett förtydligande om att situationerna 

skulle ha förekommit utan att hot eller våld varit närvarande. Pilotstudie 2 genomfördes med 

fem studenter och fyra arbetande vuxna, och resulterade i förtydligande av svarsalternativ 

samt exkludering av oväsentliga bakgrundsfrågor. 

Datainsamling. Alla deltagande klasser besöktes och potentiella deltagare fick muntlig 

och skriftlig information om studiens syfte, att deltagande var frivilligt, om möjligheten att 

avbryta när som helst utan att behöva ange varför samt om att deltagande var anonymt, i 

enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). Deltagarna informerades 

även om att en ifylld och inskickad enkät innebar att de gav sitt informerade samtycke till att 

delta. Webbenkäten distribuerades genom google docs och mailades ut av ansvariga 

klassmentorer till eleverna eller lades upp på elevforum. Eleverna kunde svara under ett visst 

tidsintervall. På grund av låg svarsfrekvens (55,1%) skickades en påminnelse till elever som 

ännu inte svarat.  

Dataanalys. I de statistiska analyserna inkluderades enbart deltagare som sexdebuterat 

(n=109, varav 39 män och 70 kvinnor), i enlighet med tidigare studier om sexual compliance 

(t.ex. O’Sullivan & Allgeier, 1998; Katz & Tirone, 2009). Vid frågeställningar gällande 

skillnader i påverkan av sexual compliance inkluderades endast de som upplevt sexual 

compliance (n=44). Deskriptiva data presenterades i form av medelvärden, medianer, 

standardavvikelser och procentuella fördelningar. Deltagarnas egenformulerade svar 

presenterades i deras egna ord. Statistiska analyser utfördes i dataprogrammet SPSS version 

24. Urvalet var något litet, vilket ledde till att analysen hade lägre power. I enlighet med 

Cohen (1988) hade föreliggande studie behövt en urvalsstorlek på sammantaget n=174 för att 

kunna besvara studiens frågeställningar med en prefererad power på minst 0,8, vilket inte 

uppnåddes. Korrelationer och skillnader bedömdes som signifikanta vid signifikansnivån 
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p<,05. Icke-parametriska tester användes för att undersöka studiens frågeställningar på grund 

av skevhet i data.  

Frågeställning 1, dvs “Finns skillnader i självobjektifiering mellan kvinnor respektive 

män som upplevt sexual compliance och de som inte gjort det?” testades statistiskt genom 

Mann-Whitney U för att undersöka skillnader i de beroende självobjektifieringsvariablerna 

kroppsiakttagande respektive kroppsskam mellan män som upplevt sexual compliance och de 

som inte gjort det, och likadana test utfördes för att undersöka samma typ av skillnader hos 

kvinnliga deltagare. Skillnadernas storlekar rapporterades i enheten eta2 (η2) och benämns 

utefter Cohens förslag (1988).  

  Frågeställning 2, dvs “Finns samband mellan grad av självobjektifiering och påverkan 

av sexual compliance?” testades statistiskt genom Spearman’s Rho för att undersöka samband 

mellan påverkan av sexual compliance och kroppsiakttagande respektive kroppsskam.  

Frågeställning 3, dvs “Finns skillnader i påverkan av sexual compliance beroende på 

kön respektive på typ av relation?” testades statistiskt genom Mann-Whitney U för att 

undersöka könsskillnader och Kruskal-Wallis för att undersöka om påverkan av sexual 

compliance varierade mellan inom vilken typ av relation det förekommit. Relationstyp 

definierades som endast inom ett förhållande, endast utanför ett förhållande, samt både i och 

utanför ett förhållande. Effektstorlekar redovisades i enheten η2. 

 Svaret på frågeställning 4, dvs “Vilka anledningar anger ungdomar till sexual 

compliance och varför vill de egentligen inte ha sex i dessa situationer?”, redovisades i 

fördelningar av svar bland män, kvinnor och i hela urvalet.  

 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden har skett i samråd med Etikkommiten Sydost. Metodvalet 

redigerades efter deras råd, och genomförda förändringar bedömdes ha tagit hänsyn till de 

risker som studien innebar. Studiens handledare godkände därefter upplägget.  

Studien genomfördes efter etikrådets förslag i form av en webbenkät istället för en 

fysisk enkät, vilket var den ursprungliga planen. Detta gjordes för att säkerställa deltagarnas 

anonymitet, för att visa hänsyn till enkätens känsliga natur samt för att inte utsätta deltagarna 

för känslor av otrygghet eller utsatthet. Detta gav även deltagarna möjlighet att svara var och 

när de ville, vilket troligtvis minskade risken att klasskamrater skulle få vetskap om 

deltagarnas svar och för otillbörlig påtryckning att delta, samt gjorde det enklare för de som 

inte ville delta att avbryta medverkan utan att behöva oroa sig för negativa följder. Studiens 
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författare informerade personligen om studien för att säkerställa att deltagarna delgavs 

fullständig information om vad studien innebar. 

På grund av enkätens känsliga innehåll ansågs en risk föreligga för att deltagande kunde 

väcka obehagliga tankar eller känslor. För att hantera den risken inkluderades 

kontaktuppgifter till kommunernas ungdomsmottagningar samt till polis.  

 

Resultat 

Förekomst av sexual compliance 

Resultaten baserades på en dominans av kvinnor, vilket troligtvis påverkade resultaten. 

Bland de deltagare som sexdebuterat hade sexual compliance förekommit bland 44 deltagare 

(40%). Sexual compliance hade förekommit bland 38 av kvinnorna (54%) och 6 av männen 

(15%). Ett chi2-test visade att förekomst av sexual compliance var signifikant högre bland 

kvinnor än män: X2 (2, N= 157) = 12,3, p < ,001.  

Bland de som rapporterade sexual compliance angav 26 deltagarna (59%) att det inte 

förekommit de senaste två månaderna. Sexton deltagare (36%) uppskattade att sexual 

compliance förekommit varje eller varannan månad de senaste två månaderna, och 2 deltagare 

(4,3%) uppskattade att sexual compliance förekommit i snitt varje vecka. Av de rapporterade 

fallen beskrev 25 deltagare (56%) att sexual compliance endast förekommit i ett fast 

förhållande, 13 deltagare (30%) rapporterade att det endast förekommit utanför ett fast 

förhållande, och 6 deltagare (14%) rapporterade att sexual compliance förekommit både inom 

och utanför ett fast förhållande. Bland deltagarna trodde 26 personer (59%) att deras partner 

ibland varit medvetna om att sexual compliance förekommit hos deltagarna.  

Frågeställning 1, “ Finns skillnader i självobjektifiering mellan kvinnor respektive män 

som upplevt sexual compliance och de som inte gjort det?”. Frågeställningen testades 

statistiskt med Mann-Whitney U (se Figur 1). I hela urvalet fanns en signifikant skillnad, med 

stora skillnader (η2=0,127) i kroppsiakttagande (U=828,00, N1=65, N2=44, p=,000) och 

medelstora skillnader (η2=0,068) i kroppsskam (U=988,50, N1=65, N2=44, p=,006), där 

deltagare som upplevt sexual compliance hade en signifikant högre grad av 

självobjektifiering. Bland enbart de manliga deltagarna fanns ingen signifikant skillnad i 

någon av självobjektifieringsvariablerna mellan de som upplevt sexual compliance och de 

som inte gjort det. Bland de kvinnliga deltagarna fanns däremot en medelstor signifikant 

skillnad (η2=0,068) i kroppsiakttagande (U= 423,50, N1=32, N2=38, p=,029), där de kvinnor 
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som upplevt sexual compliance hade en högre grad av kroppsiakttagande. Inga signifikanta 

skillnader fanns i kroppsskam.  

 

Figur 1. Median och distribuering av självobjektifiering fördelat efter kön och förekomst av sexual compliance 

 

Självobjektifiering 

Könsskillnader i självobjektifiering testades statistiskt med det icke-parametriska testet 

Mann-Whitney U, då kraven för parametrisk testning inte uppfylldes på grund av skev 

fördelning. Kvinnor hade en signifikant högre grad av kroppsiakttagande än män (U = 

1422,00, N1 = 102, N2 = 55, p < ,001, two-tailed), samt en signifikant högre grad av 

kroppsskam (U = 1649,50, N1 = 102, N2 = 55, p < ,001, two-tailed) (se Tabell 2). 

Könsskillnaderna i kroppsiakttagande visade en stor effektstorlek (η2 = 0,165) och 

könsskillnaderna i kroppsskam visade en medelstor effektstorlek (η2 = 0,115). 

 

 

 

 

■ Män som uppvisat sexual compliance (n = 6) ■ Män som inte uppvisat sexual compliance (n = 33) 

■ Kvinnor som uppvisat sexual compliance (n = 38) ■ Kvinnor som inte uppvisat sexual compliance (n = 32) 

 

Kroppsiakttagande   Kroppsskam 
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Tabell 2. Median (minimum och maximum) i kroppsiakttagande och kroppsskam fördelat efter kön 
 

n Kroppsiakttagande Kroppsskam 

Män 39 3,75 (1,00, 7,00) 

5,00 (2,25, 7,00) 

4,50 (1,00, 7,00) 

1,60 (1,00, 4,80) 

2,50 (1,00, 6,60) 

2,00 (1,00, 6,60) 

Kvinnor 70 

Total 109 

*Möjliga värden på kroppsiakttagande och kroppsskam varierar mellan 1-7 

 

Påverkan av sexual compliance 

De flesta deltagare (61%) upplevde att de påverkats negativt av sexual compliance. 

Endast 4,6% upplevde att de påverkats positivt av sexual compliance (se Tabell 3.). 

 

Tabell 3. Fördelning av män och kvinnors angivna påverkan av sexual compliance  

 

Påverkan 

Män (n=6) 

n (%) 

Kvinnor (n= 38)  

n (%) 

Alla (n=44) 

n (%) 

Mycket negativ 1 (16,7%) 8 (21,1%) 9 (20,5%) 

Lite negativ 1 (16,7%) 17 (44,7%) 18 (40,9%) 

Neutralt 3 (50%) 12 (31,6%) 15 (34,1%) 

Lite positiv 1 (16,7%) 0 1 (2,3%) 

Mycket positiv 0 1 (2,6) 1 (2,3%) 

 

Frågeställning 2, ”Finns samband mellan självobjektifiering och påverkan av sexual 

compliance?”. Frågeställningen testades statistiskt genom Spearmans Rho, och visade ingen 

signifikant korrelation mellan kroppsiakttagande och påverkan av sexual compliance. Det 

fanns inte heller någon signifikant korrelation mellan kroppsskam och påverkan av sexual 

compliance. Brace, Kemp, Snelgar (2016) anger en generell riktlinje om att urvalsstorleken 

bör vara ca 100 personer för att Spearmans Rho ska ha en tillförlitlig power, vilket inte 

uppnåddes för analysen. Därför bör resultaten här tolkas med försiktighet. 

Frågeställning 3, ”Finns skillnader i påverkan av sexual compliance beroende på 

kön respektive på typ av relation?”. Frågeställningen undersöktes genom två icke-

parametriska statistiska test. Könsskillnader i påverkan testades med Mann-Whitney U och 

visade små icke-signifikanta könsskillnader i deltagarnas påverkan av sexual compliance 

(η2=0,035). Eftersom sexual compliance förekommit hos få män (n=6) bör resultatet tolkas 

med försiktighet. Skillnader i påverkan av sexual compliance beroende på relationstyp 

testades med Kruskal-Wallis, och visade medelstora icke-signifikanta skillnader i påverkan 

mellan de fall där sexual compliance förekommit i, utanför, respektive både i och utanför ett 
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fast förhållande (η2=0,061). På grund av liten urvalsstorlek i samtliga grupper (n1=25, n2=13, 

n3=6) bör dessa resultat tolkas med försiktighet.  

Anledningar till sexual compliance och till att inte vilja ha sex  

Frågeställning 4, “Vilka anledningar anger ungdomar till sexual compliance och 

varför vill de egentligen inte ha sex i dessa situationer?”.  Frågeställningen presenteras som 

deskriptiva data. Den vanligaste anledningen bland både män och kvinnor till sexual 

compliance var att tillfredsställa partnerns behov. Det fanns en tendens bland kvinnor att 

generellt ange fler anledningar (M=2,0) än män (M=1,5) till sexual compliance (se Tabell 4.). 

Tre män och tre kvinnor angav ”Annat” som anledning, och gav då egenformulerade 

anledningar. Manliga deltagare angav ”jag fick stånd”, ”jag var berusad” samt ”kände mig 

tvungen, hon ignorerade att jag sade nej”. Kvinnliga deltagare angav ”orkade inte tjafsa”, 

”kändes svårt att avbryta när man börjat klä av sig” samt ”Jag ville kanske inte från början 

och var inte så engagerad, men vid förspelet ändrade jag mig och därför ändrade jag mig”. 

Bland kvinnorna hade 19 deltagare (50%) angett anledningar med syftet att undvika negativa 

konsekvenser, t.ex. undvika att partnern blev sur. Bland de manliga deltagarna hade två 

personer (33%) angett att de ville undvika negativa konsekvenser.  

De vanligaste anledningarna till att inte vilja ha sex var bland både män och kvinnor att 

de inte var på humör för att ha sex, att de inte var attraherade samt att de inte trodde att det 

skulle bli skönt  (se Tabell 5.). Bland de manliga deltagarna angavs endast ”jag var berusad” 

som egenformulerad anledning. Kvinnliga deltagare angav ”jag var trött”, ”är delvis asexuell, 

dvs. känner inget stort behov att ha sex”, ”onykter”, ”oro över att det skulle höras för 

mycket/väcka familjemedlemmar”, samt ”jag ville inte ha sex innan jag gifter mig pga. 

religiösa skäl men hade det ändå”. 

På frågan ”Är det något mer du vill berätta om som vi missat att fråga om?” beskrev en 

deltagare sin upplevelse av sexual compliance som ”Jag blev aldrig tvingad till något, jag var 

bara inte först sugen på att ha sex och visade därför inget engagemang. Jag hade utan problem 

kunnat säga nej om jag verkligen inte velat (vilket jag har gjort) och det har min partner 

accepterat fullt ut alla de gånger. Han vet att jag säger ifrån.”. En av deltagarna som angett att 

de inte har haft sex, men angett förekomst avsexual compliance beskrev att hen i slutändan 

lyckades undvika situationen där sexual compliance kunde ha förekommit. Övriga svar 

förtydligade deltagarnas tidigare svar, men gav ingen ny information.  
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Tabell 4. Fördelning av män och kvinnors rapporterade motiv till sexual compliance.  

 

*Anledningar till sexual compliance 

Män 

n= 6 (%) 

Kvinnor  

n=38 (%)  

 

Alla  

n=44 (%)  

 

Jag ville tillfredsställa partnerns behov 4 (66,7%) 25 (65,8%) 29 (65,9%) 

Jag ville undvika att partnern blir sur 0 14 (36,8%) 14 (31,8%) 

Jag ville att partnern skulle tycka om mig 0 11 (28,9%) 11 (25,0%) 

Jag ville inte såra min partners känslor 1 (16,7%) 7 (18,4%) 8 (18,2%) 

Jag kände mig som en dålig person om jag inte hade sex med partnern 0 7 (18,4%) 7 (15,9%) 

Jag var rädd att partnern skulle överge mig för någon annan 0 5 (13,2%) 5 (11,3%) 

Jag behövde känna att någon ville ha mig 0 3 (7,9%) 3 (6,8%) 

Jag ville inte uppfattas som konstig/annorlunda 0 3 (7,9%) 3 (6,8%) 

Jag ville se bra ut inför jämnåriga 0 0 0 

Annat 3 (50%) 3 (7,9%) 6 (13,6%) 

*Deltagarna kunde ange flera svar 

 

 
Tabell 5. Fördelning av män och kvinnors angivna anledningar till att inte vilja ha sex  

 

Anledningar* 

Män  

n=6 (%) 

Kvinnor 

n=38 (%) 

Alla  

n=44 (%) 

Jag var inte på humör för att ha sex 4 (66,7%) 35 (92,1%) 39 (88,6) 

Jag kände mig inte attraherad 1 (16,7%) 11 (28,9%) 12 (27,3%) 

Jag förväntade mig inte att det skulle bli skönt 2 (33,3%) 8 (21,1%) 10 (22,7%) 

Jag var sur eller besviken på partnern 0 7 (18,4%) 7 (15,9%) 

Jag ville inte visa min kropp 0 6 (15,8%) 6 (13,6%) 

Jag ville inte uppleva smärta eller obehag 0 6 (15,8%) 6 (13,6%) 

Jag var inte i fysiskt tillstånd för att vilja ha sex 1 (16,7%) 4 (10,5%) 5 (11,4%) 

Jag ville inte att andra skulle döma mig 0 3 (7,9%) 3 (6,8%) 

Jag var rädd för att inte prestera sexuellt 0 0 0 

Annat 1 (16,7%) 5 (13,2%) 5 (8,8%) 

*Deltagarna kunde ge flera svar 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att få ökad förståelse för fenomenet ”sexual compliance” samt att 

studera samband mellan sexual compliance och självobjektifiering hos gymnasieelever i 

årskurs 3. 

Förekomst av sexual compliance. Prevalensen av sexual compliance bland kvinnor 

stämmer väl överens med internationella studier på området som rapporterar ca. 50-55% 

(Quinn-Nilas & Kennett, 2018; Sprecher et al., 1994). Gällande män överensstämmer däremot 

inte resultaten med andra studier, som rapporterat ca 25-35% (Quinn-Nilas, Kennett & 
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Humphreys, 2013; Sprecher et al., 1994). Det är möjligt att den låga andel män som i 

föreliggande studie uppgav att de haft sex fast de egentligen inte velat kan antingen indikera 

att kulturen är avgörande i dessa frågor eller att föreliggande studie har ett alltför snävt urval. 

Sprecher et al. (1994) beskriver inga signifikanta skillnader i förekomst av sexual compliance 

mellan ryska, japanska och amerikanska män. Däremot fanns signifikanta skillnader i 

förekomst av sexual compliance bland kvinnor, som visade att förekomsten av sexual 

compliance var lägst i Japan och högst i USA. Därmed varierade könsskillnaderna i storlek 

mellan olika länder. Sprecher et al. (1994) diskuterade att variationen av storleken på 

könsskillnaderna kan bero på kulturskillnader, där män i länder med mer traditionella kulturer 

kan känna en högre extern förväntan på att initiera sex, vilket kan leda till att fler män i 

sådana kulturer initierar sex de inte vill ha. Att sexuella normer varierar mellan olika kulturer 

har beskrivits av Haavio-Mannila och Kontula (2003), som visade att normer har varierat 

mellan olika årtal och länder. World Economic Forum (2016) har utnämnt Sverige till 

världens fjärde mest jämställda land, och det är därför möjligt att män i Sverige känner 

mindre externa förväntningar på att initiera och eftertrakta sex. Stöd för hypotesen ges även 

då inga män i föreliggande studie angett att de haft sex för att se bra ut inför jämnåriga eller 

för att undvika att ses som konstiga/annorlunda.  

Könsskillnaderna i förekomst av sexual compliance har diskuterats kunna bero på 

andras förväntningar på hur män och kvinnor ska vara. Enligt skriptteorin (Simon & Gagnons, 

1969) internaliserar män och kvinnor omgivningens förväntningar på sina sexuella beteenden 

och beter sig därmed därefter. Förutom att omgivningens förväntningar möjligtvis bidrar till 

faktiska skillnader i förekomst av sexual compliance är det även möjligt att det påverkar män 

till att inte vilja rapportera eller inte upplever att sexual compliance har förekommit i samma 

utsträckning som kvinnor, då det går emot normerna för hur en man ska vara och bete sig i 

sexuella situationer.  

Vid den statistiska undersökningen av frågeställning 1, dvs Finns skillnader i 

självobjektifiering mellan kvinnor respektive män som upplevt sexual compliance och de som 

inte gjort det?” var urvalet bland de manliga deltagarna betydligt mindre än rekommenderat 

av Cohen (1988) och avsaknaden av signifikanta skillnader bland män kan bero på 

urvalsstorleken. De signifikanta skillnader som urskiljts i hela urvalet skulle möjligtvis kunna 

bero att kvinnorna i föreliggande studie hade både högre grad av självobjektifiering i båda 

variablerna och högre förekomst av sexual compliance, i jämförelse med de manliga 

deltagarna. Kön blir därmed en möjlig confounder. Enligt objektifieringsteorin (Fredrickson 
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& Roberts, 1997) värderas och bedöms kvinnor i högre grad än män efter hur attraktiva de är. 

Samtidigt speglar kroppsiakttagande en föreställning hos individen om att dess värde beror på 

hur sexuellt attraktiv den uppfattas av andra (Franz et al., 2016). De signifikanta skillnaderna i 

kroppsiakttagande som fanns mellan kvinnor som upplevt och inte upplevt sexual 

compliance, skulle därmed kunna innebära att kvinnornas större tendens till att värdera sig 

själva utifrån hur sexuellt attraktiv deras partner anser dem vara möjligtvis kan leda till 

svårigheter eller en ovilja till att neka oönskat sex, då det skulle kunna minska partnerns 

sexuella intresse för kvinnan och därmed minska kvinnans värde.  

Påverkan av sexual compliance. Nästan två tredjedelar av deltagarna i studien 

upplevde att de påverkats negativt av sexual compliance, en tredjedel upplevde sexual 

compliance som neutralt och ytterst få deltagare upplevde att de påverkats positivt. Detta 

skiljer sig från O’Sullivans och Allgeiers (1998) resultat där en majoritet upplevde sexual 

compliance som positivt i samband med händelsen. I O’Sullivans och Allgeiers studie var alla 

deltagare i dejtingförhållanden och upplevelsen var endast baserad på första gången sexual 

compliance utspelat sig under en tvåveckorsperiod. Dessutom poängterade O’Sullivan och 

Allgeier (1998) i deras studie att sexual compliance inte inbegrep tillfällen då deltagaren visat 

någon form av ovilja inför sin partner vilket föreliggande studie inte specificerade. Tillfällen 

då deltagarna visat ovilja eller sagt nej till partner innan sex kan sammanfalla med sämre 

upplevelser av sexual compliance vilka kan påverka föreliggande resultat till att visas mer 

negativ. I den föreliggande studien skattade deltagarna hur de tycker att de påverkats av 

sexual compliance generellt sett, snarare än hur deltagarna upplevde sexual compliance i 

situationen. Det är möjligt att upplevelsen skiljer sig i situationen och i efterhand, exempelvis 

beskriver Bay-Cheng & Eliseo-Arras (2008) hur vissa deltagare i deras studie beskriver 

sexual compliance som oproblematisk i stunden men att de i efterhand har upplevt händelsen 

som negativ. Förutom metodval kan skillnaderna mellan föreliggande studie och O’Sullivan 

och Allgeiers studie (1998) bero på kulturskillnader. Sverige är ett av världens mest 

jämställda länder (World Economic Forum, 2016) vilket med stor sannolikhet påverkar 

erfarenheter och föreställningar om hur sex ska vara i jämförelse med andra länder. I mindre 

jämställda länder kan det exempelvis förväntas av ena parten att ställa upp sexuellt för sin 

partner, medan det i Sverige kan upplevas som en kränkning eller som att individens behov 

och känslor ignoreras till förmån för partners sexuella tillfredsställelse.  

Vid statistisk undersökning av frågeställning 2, dvs. “Finns samband mellan 

självobjektifiering och påverkan av sexual compliance?” och 3, dvs. “Finns skillnader i 
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påverkan av sexual compliance beroende på kön respektive på typ av relation?”, var urvalet 

mindre än vad Cohen (1988) föreslagit, vilket innebär att resultatet inte är tillförlitligt. Inga 

signifikanta samband eller skillnader upptäcktes, och effektstorlekarna var små eller 

obefintliga. Avsaknad av signifikanta könsskillnader i påverkan av sexual compliance 

bekräftas av O’Sullivan och Allgeier (1998), dock varierade mätinstrumenten mellan dessa 

två studier och könsskillnaderna är därmed ännu inte klarlagda. Inga tidigare studier har 

undersökt hur relationstyp korrelerar med hur individer upplever att de påverkats av sexual 

compliance, eller om det finns samband mellan påverkan av sexual compliance och 

självobjektifiering.  

Anledningar till sexual compliance. En majoritet av de skäl som angavs till sexual 

compliance var relationsrelaterade och främst angavs anledningen “Jag ville tillfredsställa 

partnerns behov”. Detta går i linje med O’Sullivan och Allgeiers studie (1998) där de 

vanligaste anledningarna till sexual compliance bestod av en vilja att tillfredsställa partnerns 

behov eller att skapa intimitet i förhållandet. Endast tre av 44 deltagare angav att de ville 

undvika att uppfattas som konstiga eller annorlunda, och inga deltagare uppgav att de ville se 

bra ut inför jämnåriga. Detta går emot Muehlenhard och Cooks (1988) studie där fler manliga 

deltagare angav popularitet och grupptryck som motiv till sexual compliance. Det är möjligt 

att fler deltagare i föreliggande studie hade angett sociala skäl till sexual compliance om det 

manliga urvalet varit större, men det är även möjligt att svenska män känner mindre social 

press i jämförelse med män från andra länder. Tre av 44 deltagare angav att de behövde känna 

att någon ville ha dem. Även i Poppen och Segals studie (1988) framkom en längtan om att 

känna sig åtråvärd som motiv till sexual compliance. 

Kvinnor angav i föreliggande studie något fler anledningar till sexual compliance än 

män. Studier har visat att antal anledningar en individ har till sexual compliance ökar 

sannolikheten för att sexual compliance ska förekomma (Quinn-Nilas & Kennett, 2018; 

Quinn-Nilas et al., 2013). Om kvinnor på en generell nivå ser fler anledningar till sexual 

compliance kan det också vara en bidragande faktor till att sexual compliance är vanligare 

bland kvinnor. Bland kvinnor handlade en stor andel anledningar om att vilja undvika 

negativa konsekvenser, vilket kan tyda på att kvinnor känner oro över negativa konsekvenser 

som kan följas av att neka sex. Bland de manliga deltagarna angav två av sex deltagare att de 

ville undvika negativa konsekvenser. Den ena angav att han ville undvika att partnern skulle 
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bli sur. Den andra angav att han kände sig tvungen att ha sex då partnern ignorerade ett nej, 

vilket kan tolkas som ett undvikande av det som skulle ha hänt om han inte hade haft sex. 

Vissa egenformulerade anledningar som angavs behandlade särskilda situationer som 

sexual compliance ägt rum i, såsom efter tjat eller under påverkan av alkohol. Även i en 

studie av Flack et al. (2007) angav individer att sexual compliance ibland förekommit på 

grund av alkohol. Likaså har tjat angetts i tidigare studier (Bay-Cheng & Eliseo-Arras, 2008). 

En deltagare beskrev att det var svårt att avbryta efter att de redan tagit av sig kläderna vilket 

kan ge en indikation om att individer kan känna sig tvungna att avsluta en påbörjad sexuell 

aktivitet. Denna hypotes stöds av att Shotlands och Hunters studie av kvinnor (1995) där de 

beskrev att 56% kvinnor hade haft sex trots att de inte ville för att de inte ville anses ha förlett 

sin partner. En deltagare beskrev att hon inte velat från början men sen ändrat sig under 

aktiviteten och en deltagare beskrev att han fick stånd. Dessa två svar vittnar om att viljan kan 

förändras under aktivitetens gång, vilket gör begreppet sexual compliance svårdefinierat. I 

föreliggande studie kan olika individer ha tolkat frågan på olika sätt angående om vid vilken 

tidpunkt under händelseförloppet de inte velat ha sex.  

Anledningar till att inte vilja ha sex. Av 44 deltagare angav 39 att de inte var på 

humör för att ha sex vid tillfället då sexual compliance förekom. Att deltagarna inte var på 

humör kan i sin tur bero på flera av de andra angivna anledningarna. Trötthet, stress och ilska 

har i en tidigare studie framkommit vara anledningar till att individer inte velat ha sex vid 

sexual compliance (Vannier & O’Sullivan 2010). Dessa motiv kan i föreliggande studie ha 

ingått i kategorin av att inte vara i fysiskt tillstånd eller att inte vara på humör för sex. En 

deltagare specificerade trötthet som en egenformulerad anledning. En annan deltagare 

specificerade berusning som anledning vilket också kan klassas som fysiskt tillstånd. I en 

intervjustudie med män beskrev deltagarna vikten av att prestera sexuellt, särskilt i nya 

relationer, för att inte gå emot det manliga idealet (Elmerstig et al., 2014). Även Carvalho och 

Nobre (2011) som undersökte prediktorer för sexuell lust visade att flera män i deras studie 

oroade sig över sexuell prestation i form av förmåga att få erektion. I föreliggande studie var 

det dock ingen som angav rädsla för att prestera sexuellt som en anledning till att inte vilja ha 

sex. Detta kan bero på ett litet urval av män eller att få individer känner så stor oro över att 

prestera sexuellt att de inte vill ha sex, eller att individer som känner så stor oro över sexuell 

prestation inte har sex. Från en deltagare angavs motivet att vilja vänta till äktenskap på grund 

av religiösa skäl. Detta har sällan framkommit i tidigare studier om sexual compliance och det 
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är idag oklart hur förväntningar på att ungdomar ska vilja ha sex påverkar individer som inte 

vill ha sex av religiösa skäl. En deltagare angav som egenformulerad anledning att hon är 

delvis assexuell eller inte har något stort behov av sex. Hayfield och Clarke (2012) fann 

genom intervjuer att brittiska unga vuxna kvinnor kan känna en allmänt låg sexuell lust men 

att de har sex ändå för sin partners skull. Vidare fann de i studien att kvinnorna såg sig som 

avvikande om de inte ville ha sex vilket bekräftats av Elmerstigs et al. studie (2008). Quinn-

Nilas et al (2017) fann också att män ser det som avvikande om män inte vill ha sex.  

 

Metoddiskussion  

Studiens främsta svaghet var urvalets storlek, som begränsar resultatens 

generaliserbarhet. Urvalsstorleken var en följd av det stora bortfallet under datainsamlingen, 

vilket delvis berodde på studiens metodval. Användningen av en webbenkät istället för en 

fysisk enkät föranledde troligtvis en betydligt lägre svarsfrekvens. Bortfallet påverkar 

generaliserbarheten negativt, då sexuella vanor kan skilja sig mellan de som deltog och de 

som valde att inte delta. Urvalet hade dessutom en skev fördelning, vilket gör att resultaten är 

mest representativa för kvinnor.  

Det finns en generell brist på konsensus gällande definitioner av sexual compliance och 

sex, något som även föreliggande studie bidrar till. I föreliggande studie används en definition 

av sexual compliance som utgår från deltagarnas upplevelse av att frivilligt gått med på sex 

trots att de egentligen inte ville. Detta kan tolkas olika av olika deltagare, gällande vad som 

räknas som frivillighet och vad som räknas som att egentligen inte vilja, t.ex. kan viljan 

variera under aktivitetens gång.  

En negativa aspekt av användandet av en webbenkät är även att eleverna kan ha svarat 

på formuläret under olika omständigheter, vilket kan ha påverkat deras svar. Dessutom gavs 

ingen personlig kod ut till formuläret, vilket innebär att det finns en möjlighet att individer 

kan ha svarat flera gånger. 

En positiv aspekt av användandet av webbenkät var att det skyddade deltagarna från 

otillbörlig påtryckning att delta. Dessutom minskade troligtvis påverkan av social 

önskvärdhet, då deltagarna kunde svara i enskildhet. En annan positiv aspekt var att studien 

inkluderade ungdomar från olika typer av gymnasieprogram. Eftersom en majoritet av 

Sveriges ungdomar läser på gymnasiet (Skolverket, 2017) påverkar det generaliserbarheten 

positivt till svenska ungdomar i allmänhet, dock kan utfallet från gymnasieelever skilja sig 

från den mindre andel individer som inte studerar på gymnasiet.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277539512000040#!
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Framtida forskning 

Fler studier behöver undersöka om könsskillnader avseende sexual compliance är 

generella för en ung svensk population och i så fall behövs även studier som syftar till att 

utreda varför, exempelvis genom intervjustudier. Framtida studier bör även undersöka 

korrelationer mellan självobjektifiering och förekomst respektive påverkan av sexual 

compliance med ett högre antal män. Eftersom studier visat olika resultat för hur individer 

tycker sig ha påverkats av sexual compliance behövs fler studier som undersöker i vilka 

sammanhang företeelsen upplevs positivt eller negativt. Fler studier med lämplig urvalsstorlek 

behöver undersöka skillnader i påverkan beroende på kön respektive relationstyp. Dessutom 

behövs studier som undersöker om olika motiverande anledningar har samband med påverkan 

av sexual compliance. Katz och Tirone (2009) som undersökt kvinnor fann negativa samband 

mellan undvikande motiv till sexual compliance och kvinnornas nöjdhet med sin romantiska 

relation, sambandet fanns inte för motiv som istället syftade till att uppnå något positivt. 

Studier bör också, exempelvis genom intervjuer, undersöka påverkan av individernas 

upplevelse då de under akten ändrar sig från att inte vilja ha sex till att vilja ha sex.  

 

Slutsatser och förslag till åtgärder 

Föreliggande studie antyder att sexual compliance är vanligt förekommande bland unga 

kvinnor, men även till viss del bland unga män. Studien tyder också på stora könsskillnader i 

förekomst av sexual compliance. I föreliggande studie beskrev en stor andel unga män och 

kvinnor att de påverkats negativt av sexual compliance, men det är ännu oklart varför. Fler 

studier behövs för att undersöka vilken påverkan sexual compliance kan ha och varför. 

Studier behöver undersöka hur självobjektifiering, kön och relationstyp samt andra variabler 

är kopplade till förekomst och påverkan av sexual compliance. Utifrån föreliggande studie 

kan inga slutsatser dras om hur påverkan av sexual compliance samverkar med 

självobjektifiering, kön eller relationstyp. Föreliggande studie tyder på att den främsta 

anledningen till sexual compliance är att individer vill tillfredsställa sin partners behov, men 

bland en betydande andel unga vuxna förekommer sexual compliance för att de vill undvika 

negativa konsekvenser.  

Då en stor andel unga vuxna i föreliggande studie upplever att de påverkats negativt av 

sexual compliance kan det möjligtvis vara av betydelse att vårdpersonal har kännedom om 
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begreppet och vilka implikationer företeelsen kan ha. Dessutom kan det vara till nytta om 

begreppet uppmärksammas under sexualundervisning i skolor.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Webbenkätens innehåll 

Bakgrundsfrågor: 

1. Är du.. 

Man     Kvinna   Annan   

  
2. Har du fyllt 18 år? 

Ja     Nej     
 

3. Vilket år är du född? 
 

……….. 

 

4. Vilken skola går du på? 

Katedralskolan   

Kungsmadsskolan   

Sunnerbogymnasiet  

Finnvedens gymnasium  

Njudungsgymnasiet  

 
Kommande frågor besvaras genom att sätta ett kryss på det alternativ som 
passar bäst för dig. Observera att du bara får kryssa i ett alternativ per 
fråga. 
 

1. Jag tänker på hur jag ser ut många gånger varje dag 

2. Jag jämför ofta mitt utseende med hur andra ser ut 

3. Jag oroar mig ofta över om kläderna jag har på mig gör att jag ser bra ut 

4. Jag oroar mig ofta över hur andra människor tycker att jag ser ut 

5. Jag skäms när jag har inte har ansträngt mig för att se så bra ut som möjligt 

6. Jag tycker att jag är en dålig människa när jag inte ser så bra ut som möjligt 

7. Jag skulle skämmas om folk visste vad jag egentligen väger 

8. När jag inte tränar tillräckligt ifrågasätter jag om jag är en bra människa 

9. Jag skäms när jag inte har den storleken som jag borde ha 

  

Stämmer             Stämmer 

Inte alls                        helt 

1    2   3    4   5   6    7 

             

             

             

 

             

              

              

  

               

              

 

              

 



 

 

 

ii 
 

De här frågorna handlar om när du själv tycker att du frivilligt gått med på sex, utan att hot 
eller våld varit närvarande. Med sex menar vi oralt, vaginalt eller analt samlag eller smeksex. 

   
10. Har du någon gång haft sex? 

Ja    Nej  

 
11. Har du någon gång gått med på att ha sex, trots att du inte velat ha sex? 

Ja     Nej   

 
De här frågorna handlar om när du själv tycker att du frivilligt gått med på sex, utan att hot 
eller våld varit närvarande. Med sex menar vi oralt, vaginalt eller analt samlag eller smeksex. 
Med partner menar vi den person du genomför den sexuella aktiviteten med. 

 
12. Hur ofta de senaste två månaderna har du i snitt gått med på att ha sex, trots att du 

egentligen inte ville ha sex? 

Varje vecka     

Varje månad   

En gång  

Aldrig   
 

 
13. Hur tycker du att du har påverkats av att gå med på att ha sex, trots att du egentligen 

inte ville ha sex? 

Mycket Negativt  

Lite negativt  

Neutralt   

Lite positivt    

Mycket Positivt  
 

 
14. Tror du att partnern ibland har vetat om att du egentligen inte ville ha sex? 

Ja     Nej   

 
 
  



 

 

 

iii 
 

Här följer tre frågor som har flera svarsalternativ. Du kan svara på frågorna genom att kryssa i 
flera olika alternativ.    
 
15. Vilken typ av förhållande hade du till personen/personerna som du gått med på att ha 

sex med, trots att du egentligen inte ville ha sex? (Observera att du får kryssa i flera 
alternativ) 

 

Pojkvän/flickvän   

Längre sexuell kontakt   

Tillfällig sexuell kontakt  
Annat…………………………..  

 
 
16. Vad var det som gjorde att du inte ville ha sex, de gånger som du gått med på att ha sex, 

trots att du egentligen inte ville ha sex? (Observera att du får kryssa i flera alternativ)
   

Jag var bara inte på humör för att ha sex   

Jag var inte i fysiskt tillstånd för att vilja ha sex   

Jag ville inte ligga med den personen då   

Jag ville inte att andra skulle döma mig   

Jag ville inte visa min kropp    

Jag var rädd att inte prestera sexuellt   

Jag förväntade mig inte att det skulle bli skönt   

Jag ville inte uppleva smärta eller obehag   
Annat...............................................................................  

 
   
17. Vad var det som gjorde att du gick med på att ha sex, trots att du egentligen inte ville ha 

sex? (Observera att du får kryssa i flera alternativ) 
 

       Jag ville tillfredsställa partnerns behov    

       Jag ville att partnern skulle tycka om mig    

       Jag ville inte såra min partners känslor    

       Jag kände ett grupptryck till att ha sex     

       Jag kände mig dålig om jag inte hade sex med partnern   

       Jag ville undvika att partnern blir sur     

       Jag var rädd att partnern skulle överge mig för någon annan   

       Jag behövde känna att någon ville ha mig   

  

        Annat.........................................................................................   

 
 


