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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande kvalitativa studie var att undersöka de känslomässiga och           

relationella upplevelserna av tillfälliga sexuella relationer (TSR) hos kvinnor i          

vuxenblivande. Studien syftade även till att undersöka upplevelser av förväntningar inom           

TSR, hur deltagarna förhåller sig till sina upplevelser och vilka faktorer som påverkar den              

känslomässiga upplevelsen. Sex semistrukturerade intervjuer genomfördes och analyserades        

med Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) som analysverktyg. Resultatet utgjordes         

av tre övergripande teman; Förväntningar i och kännetecken på TSR, Individens           

förhållningssätt till och påverkan av förväntningar i TSR samt Primära faktorer som påverkar             

den känslomässiga upplevelsen. Resultatet visade på att det generellt finns en förväntan om             

att TSR ska vara en känslolös form av relation. Relationen karaktäriseras av en hög grad av                

ovisshet och otydlighet såväl som frihet. Olika affektregleringsstrategier genom vilka          

deltagarna förhöll sig till dessa förväntningar och karaktäristika framkom. Deltagarna beskrev           

även förhållningssätt som antas förstärkas som resultat av rådande könsnormer, däribland en            

ambivalens mellan olika förväntningar och att ta ett stort socialt- och känslomässigt ansvar.             

Slutligen beskrevs överensstämmelse mellan vill och får, medvetenhet kring egna          

upplevelser, autentiskt relaterande och respekt för gränser vara de primära faktorerna som            

påverkar deltagarnas känslomässiga upplevelse av TSR. 
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Abstract 

The aim of this qualitative study was to examine the emotional and relational experiences of               

casual sex relationships (CSR) among women in emerging adulthood. Furthermore, the           

purpose of this study was to examine expectations within CSR, how the participants cope              

with their experiences and which factors that affect the emotional experience. Six            

semi-structured interviews were conducted and analyzed according to Interpretative         

Phenomenological Analysis (IPA) as a method. The analysis resulted in three main themes:             

Expectations in and characteristics of CSR, The individual´s approach to and influence of             

CSR and The primary factors affecting the emotional experience. The results showed that             

there generally is an expectation of CSR to be an emotionless kind of relationship. The               

relationship is characterized by a high degree of uncertainty and ambiguity as well as              

freedom. Different strategies used by the participants to cope with these expectations and             

characteristics emerged. The participants also described approaches which are believed to be            

a result of the prevailing gender norms, such as an ambivalence between different             

expectations and a tendency to take a large social- and emotional responsibility. Lastly, the              

primary factors affecting the participant´s emotional experience of CSR were described in            

terms of a congruence between want and get, awareness of ones own experiences, authentic              

relating and respect for boundaries.  
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Tack! 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till våra sex deltagare. För att ni möjliggjort studien                  

genom ert deltagande samt för att ni, genom er stora uppriktighet och engagemang, gjort den               

så intressant att arbeta med. Tack till Thomas för en stor portion både kritisk reflektion och                

stöttning. Till Lena för genomgång av intervjuguide och viktiga kommentarer. Tack till            

Annette, Magnus, Anne Kari och Kyrre för att ni så självklart ställer upp och för att ni                 

möjliggjort att delar av uppsatsen kunde skrivas på en solig strand. Tack till våra tacotjejer               

för år av stöttning genom skratt och gråt. Till slut tack till alla nära och kära som intresserat                  

sig och peppat genom arbetets gång.  
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Inledning 

Den aktuella studien avser undersöka unga kvinnors känslomässiga och relationella          

upplevelser av tillfälliga sexuella relationer. Under den här rubriken följer en genomgång av             

den teoretiska bakgrund som har ansetts relevant för studien. Till en början förklaras             

tillfälliga sexuella relationer som fenomen, varpå förekomst av och förväntningar på unga            

vuxna idag gällande den här typen av relationer behandlas. Eftersom det är en psykologisk              

studie och intresset därför i första hand gäller de känslomässiga och relationella            

upplevelserna förklaras därefter affektteori, känslor och intimitet. Därefter presenteras en          

översikt över det rådande forskningsläget gällande psykologiska effekter och känslomässiga          

reaktioner på tillfälliga sexuella relationer. 

 

Tillfälliga sexuella relationer 

Halpern och Kaestle (2014) definierar tillfälliga sexuella relationer (eng: hooking up/casual           

sex relationships) som att ha intima fysiska möten utan förväntningar kring en fortsatt             

relation. De menar dock att det finns en otydlighet kring begreppet vilket kan variera från att                

omfatta enbart engångsligg eller allt från engångsligg till regelbundna sexuella möten med            

vänner. Artikelförfattarna har tolkat definitionen brett och därför valt att inkludera alla former             

av intima fysiska möten utan förväntningar om fortsatt relation, inkluderande allt från            

engångsligg till så kallade knullkompisar (KK). För att ytterligare förtydliga definitionen har            

ordet uttalade lagts till framför förväntningar kring en fortsatt relation då litteratur på ämnet              

gör gällande att det inte går att utesluta att en eller flera parter de facto har andra                 

förväntningar (Garcia, Reiber, Massey & Merriwether, 2012). Eftersom tillfälliga sexuella          

relationer som begrepp förekommer frekvent i aktuell studie har artikelförfattarna valt att            

förkorta begreppet vilket hädanefter refereras till som enbart TSR. 

 

Förekomst av TSR under vuxenblivandet 

Halpern och Kaestle (2014) menar att det idag finns omfattande litteratur gällande TSR och              

att forskningen tyder på att den här typen av relation för många individer blivit en viktig del                 

av den sexuella utvecklingen under den utvecklingsfas som Arnett (2000) myntade som            

vuxenblivandet (eng: emerging adulthood). Arnett, med utgångspunkt i USA, menar att           

vuxenblivandet i industrialiserade länder har förändrats till en distinkt period i sig som pågår              
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från de sena tonåren till 25 års ålder och ofta genom hela 20-årsåldern. Perioden              

karaktäriseras av föränderlighet och utforskande gällande bland annat sexualitet (Arnett,          

2004). Douglass (2007) menar att vuxenblivandet som utvecklingsfas också är uppenbar i            

Europa men uppmärksammar att den skiljer sig i karaktär mellan olika kulturer och             

geografiska områden. I Skandinavien flyttar unga vuxna hemifrån tidigast av alla européer            

samtidigt som den genomsnittliga åldern för barnaskaffande och giftermål är den högsta i             

Europa. Vuxenblivandet som utvecklingsfas verkar alltså generellt pågå under en längre tid i             

Skandinavien jämfört med andra geografiska områden, vilket kan tänkas ha konsekvenser           

även för det sexuella utforskandet.  

I en jämförande studie av kvinnliga studenters sexuella vanor i Sverige rapporterades            

en ökning i totalt antal sexpartners från 4,0 till 12,1 i medeltal mellan år 1989 och 2014.                 

Stenhammar, Ehrsson, Åkerud, Larsson & Tydén (2015) anser att resultatet kan generaliseras            

även till icke-studerande kvinnor i liknande livssituation. Detta resultat är i enlighet med             

Folkhälsomyndigheten (2017) som menar att det skett en ökning i antal sexpartners över tid i               

befolkningen som helhet samt att den relativa ökningen har varit störst bland kvinnor. Mest              

troligt tyder det ökade totala antalet sexpartners på en ökad förekomst av TSR, inte minst hos                

kvinnor i vuxenblivande.  

 

Förväntningar på TSR under vuxenblivandet 

Arnett (2004) menar att vuxenblivandet innefattar förväntningar på att ha flera olika            

sexpartners, vilket anses vara en nödvändig förberedelse och ett sätt att tillskansa sig             

erfarenhet inför en framtida stabil partner. Wentland och Reissing (2011) beskrev i sin             

kvalitativa studie ett antal olika former för TSR bland unga vuxna. Resultatet visade att              

deltagarna kunde identifiera explicita såväl som implicita regler för hur man skulle förhålla             

sig i olika TSR som var oberoende av kön och personlig erfarenhet. Denna delade              

uppfattning menar Wentland m.fl. antyder att det finns en gemensam kulturell kännedom            

kring hur olika former av TSR fungerar och hur man förväntas förhålla sig i dessa.  

I vetenskapliga artiklar, media och skönlitteratur återfinns beskrivningar på hur unga           

vuxna idag förväntas ha mycket sex och vara sexuellt frigjorda samt hur det kan upplevas               

stressande. Forsberg (2014) fann i sin kvalitativa uppsats att de deltagande studenterna            

upplevde kravfyllda normer gällande sexualitet. De upplever förväntningar på att ha ett aktivt             

och felfritt sexliv, vilket leder till stress och att de ibland går in i sexuella relationer mot sin                  
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vilja. Kalman (2013) menar att idealen i dagens samhälle motiverar både kvinnor och män till               

att, inte bara ha sex för njutnings eller kärleks skull, utan även för att uppfattas som normala                 

och sexuellt framgångsrika. Tandberg (2018) beskriver, med utgångspunkt i tre samtida           

skandinaviska romaner, ett hypersexualiserat samhälle där kvinnan förväntas vara sexuellt          

uppsökande och tillgänglig. De tre unga kvinnliga huvudpersonerna har mycket sex men på             

ett sätt som verkar likgiltigt eller känslolöst. De har inte sex för njutnings skull utan snarare                

för att det är vad som förväntas av dem. Vidare menar Nathanson (1992) att det i TSR är                  

vanligt att parterna förväntas bortse från sina känslomässiga uttryck och behov i ett försök att               

separera sex och kärlek. Upplevelsen av yttre förväntningar och krav på ett rikt sexliv skulle               

alltså kunna innebära att individen i hög grad bortser från sina känslomässiga behov och              

uttryck, varför kommande stycke behandlar affektteori, känslor och strategier för att hantera            

oönskade känslor.  

 

Affektteori, känslor och affektregleringsstrategier 

Det som idag kallas affektteori omnämns första gången av Tomkins år 1962 (Nathanson,             

1992). Tomkins (1962, 1963) menar att vi föds med nio grundaffekter som, vid aktivering,              

genererar specifika mönster av fysiska reaktioner och ansiktsuttryck. Enligt Tomkins är           

affekterna vårt primära motivationssystem och därför absolut nödvändigt för vår överlevnad.           

Nathanson (1992), en av Tomkins efterföljare, beskriver affekt som den strikt biologiska            

delen av känslor (eng: emotion). Känslor å andra sidan är den subjektiva upplevelsen av              

affekt som är beroende av minnen och tidigare erfarenheter.  

Bergsten (2015) menar att affekterna kan komma i konflikt med varandra och ge             

upphov till ångest. För att inte ångesten ska ta överhand behöver vi förmågan att balansera               

och reglera våra känslor med hjälp av så kallade affektregleringsstrategier. Det innefattar allt             

vi gör som hindrar oss från att bli medvetna om våra inre affektiva upplevelser i ett givet                 

ögonblick. Strategierna hjälper oss att undvika obehag genom att bortse från den information             

som affekterna är ämnade att ge oss. Det kan vara adaptivt för oss att ha förmåga att hejda                  

våra impulser till handling på bakgrund av en mer avancerad förståelse av sammanhanget.             

Men undvikandet av affekter kan i förlängningen ge motsatt effekt och istället leda till ökad               

ångest, nedstämdhet och oro. Det kan också bidra till en känslomässig distans och mindre              

autentiskt relaterande till andra vilket gör att relationer blir lidande. I följande stycke beskrivs              
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emotionell närhet eller intimitet som i aktuell studie använts som utgångspunkt för att             

undersöka deltagarnas relationella upplevelser av TSR. 

 

Intimitet 

Giddens (1995) beskriver intimitet som en fråga om emotionell kommunikation, med den            

andra såväl som med sig själv. Han menar vidare att intimitet innebär att känna till den andras                 

egenskaper och karaktärsdrag samt att göra sina egna tillgängliga. Intimiteten utvecklas i den             

utsträckning parterna är beredda att avslöja behov och intressen samt visa sig sårbara. Klara              

gränser i en relation är viktiga för upprätthållande av intimitet. Giddens menar att den intima               

relationen karaktäriseras av bland annat valfrihet, balans och ömsesidighet i relationen samt            

öppenhet om önskemål och känslor. 

Halpern och Kaestle (2014) föreslår att det finns en inneboende spänning mellan            

vuxenblivandets utforskande och självfokuserande delar å ena sidan och ökad intimitet,           

seriositet och förpliktelse å andra. De frågar sig huruvida det sexuella utforskandet under             

vuxenblivandet i slutänden bidrar till bättre sexuell hälsa eller istället förhindrar stabilitet i             

relationer och sexuell tillfredsställelse. Följande stycken behandlar det aktuella         

forskningsläget gällande psykisk påverkan och känslomässiga reaktioner på TSR. 

 

Psykiska och känslomässiga effekter av tillfälliga sexuella relationer 

Det har under det senaste decenniet, framför allt i Nordamerika, genomförts allt mer             

forskning gällande de potentiella psykologiska hälsoeffekterna av TSR på personer i           

vuxenblivande. Flera vetenskapliga artiklar från USA refererar till en pågående debatt inom            

området (Bersamin m.fl., 2014; Eisenberg, Ackard, Resnick & Neumark-Sztainer, 2009) och           

hur forskningsfynden är motstridiga (Vrangalova & Ong, 2014; Sandberg-Thoma & Kamp           

Dush, 2014). Nedan refererade studier är, om inte annat nämns, samtliga genomförda på en              

population bestående av collegestudenter i USA. Bersamin m.fl. (2014) fann ett negativt            

samband med liten effektstorlek (ß = .20) mellan TSR och välbefinnande (eng: well-being)             

och ett marginellt samband mellan TSR och psykisk smärta (eng: psychological distress) (ß =              

.16). Eisenberg m.fl. (2009) fann inga bevis för att TSR skulle innebära en större risk för                

psykisk ohälsa än de unga vuxna som hade sex inom en monogam kärleksrelation.  

Gällande sambandet mellan TSR och känslor har forskning visat på hur TSR kan leda              

till en rad olika både positiva och negativa känsloupplevelser (de Jong, Adams, & Reis, 2018;               
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Garcia m.fl., 2012). Vrangalova & Ong (2014) fann att TSR hade både ett positivt samband               

med positiva känslor (B=1.00-1.06), ånger (B=0.22) och ett negativt samband med negativa            

känslor (B=-0.29) hos unga kvinnliga studenter i USA. Owen & Fincham (2011) fann att              

både män (d = 1.84) och kvinnor (d=.88) rapporterade betydligt mer positiva känslomässiga             

reaktioner på TSR jämfört med negativa. Å andra sidan fann Fielder, Walsh, Carey & Carey               

(2014) ett marginellt till litet samband (B = .19 respektive B = .21) mellan TSR och                

depression i sin longitudinella studie på kvinnliga studenter.  

 

Könsskillnader 

Det finns ett ökande antal studier som tyder på att det finns en könsskillnad gällande               

känslomässiga reaktioner på TSR. Owen & Fincham (2011) fann att män rapporterade både             

en högre grad av positiva känslomässiga reaktioner på TSR (d = .45) och en lägre grad av                 

negativa känslomässiga reaktioner (d = −.34) jämfört med kvinnor. Bendixen, Asao,           

Wyckoff, Buss & Kennair (2017) fann könsskillnader (d = 0.41) gällande huruvida            

deltagarna ångrade sin senaste TSR på en studentpopulation i USA och Norge. När de              

därefter gjorde en liknande studie fann de ett motsvarande resultat gällande könsskillnader i             

huruvida man ångrar tillfälligt sex i både USA (d = −0.54) och Norge (d = −0.39) (Kennair,             

Wyckoff, Asao, Buss & Bendixen, 2018). Även Galperin m.fl. (2013) fann, över tre olika              

studier, stora könsskillnader (d = .80 till d = 1.82) där kvinnor är mer benägna att ångra TSR                  

än män.  

 

Modererande och predicerande faktorer 

Vrangalova & Ong (2014) menar att de blandade forskningsfynden gällande sambandet           

mellan TSR och välbefinnande tyder på att det finns modererande faktorer, dvs andra faktorer              

som påverkar utfallet. En sådan modererande faktor verkar vara att individens sexuella            

aktivitet ligger i linje med hens attityder gentemot TSR. Vrangalova & Ong fann att              

sociosexualitet (eng: sociosexuality), dvs en individs personlighetsrelaterade benägenhet till         

TSR, hade en modererande effekt av tillfälligt sex på välbefinnande hos unga kvinnliga             

studenter i USA. Ett liknande resultat visade Kaestle och Evans (2018) som i sin studie fann                

att diskrepans mellan en individs aktuella sexuella aktivitet och attityder gentemot sex kan             

minska sexuellt välbefinnande. Woerner och Abbey (2016) fann att sexuell bestämdhet (eng:            
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sexual assertiveness) predicerar sexuell njutning samt att det fanns ett samband mellan            

sexuell njutning och positiv affekt. 

En annan möjlig modererande faktor är vilken typ av TSR som individen ägnar sig åt.               

Wesche, Claxton, Lefkowitz och Dulmen (2018) undersökte kortsiktiga konsekvenser av          

olika typer av tillfälliga sexuella relationer och fann att tillfällig dating, framförallt för             

kvinnor, verkar vara mer givande än exempelvis one-night stands. De menar att resultatet             

visar på mångfald inom TSR och hur det kan finnas skillnader i kortsiktiga psykologiska              

effekter beroende på typ av sexuell relation. 

Kennair m.fl. (2018) fann att oro (OR=2.16), avsmak (OR = 3.42) och känsla av press             

(OR = 2.15) predicerar mer ånger i samband med TSR samt att sexuell tillfredställelse            

(OR = 0.50), partnerns sexuella kompetens (OR = 0.51) och att själv ta initiativ (OR = 0.61)           

predicerar mindre ånger. Populationen utgjordes av studenter i USA och Norge och            

nationstillhörighet kunde i studien uteslutas som en modererande faktor. De menar att            

kvinnors större oro och lägre grad av tillfredsställelse i förhållande till sex delvis förklarar              

varför kvinnor ångrar tillfälligt sex i högre grad än män. Uecker & Martinez (2017) menar att                

könsskillnaderna gällande huruvida en ångrar TSR kan bero på könsskillnader i att initiera             

sex, sexuell medverkan (eng: sexual agency), njutning, bristande respekt från partner och            

bristande självrespekt.  

 

Syfte och frågeställningar 

Farvid & Braun (2017) menar att diskussionen om heterosexuella TSR ofta genomsyras av             

antaganden gällande motiv och baksidan av fenomenet. Dessutom konstaterar de att           

merparten av forskningen bygger på en nordamerikansk studentpopulation och att den nästan            

uteslutande är kvantitativ. Farvid & Braun belyser i sin kvalitativa studie den komplexitet             

med vilken deltagarna beskriver sina sexuella erfarenheter. De menar att det finns ett behov              

av att fortsatt utforska bredden och komplexiteten gällande individers upplevelser av TSR,            

framför allt på en population utanför Nordamerika. Artikelförfattarna anser mot bakgrund av            

detta att det finns behov av att kvalitativt undersöka unga vuxnas känslomässiga och             

relationella upplevelser av TSR i Sverige. Då kvinnor generellt verkar ha högre grad av              

negativ känslomässig påverkan av TSR upplevs det extra viktigt att undersöka just kvinnors             

upplevelser. Dels för att kunna nyansera dessa resultat, då det samtidigt även verkar finnas en               
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positiv känslomässig påverkan, men också för att bättre förstå vad som påverkar hur den              

känslomässiga upplevelsen blir. Woerner och Abbey (2016) belyser betydelsen av att           

utveckla en förståelse för förhållandet mellan normer, tillfälliga sexuella erfarenheter och           

affekt för att minska könsskillnaderna i positiv affekt och sexuell njutning. Det finns därför              

ett intresse i aktuell studie att, förutom de känslomässiga och relationella aspekterna, även             

undersöka förväntningar och normer i den här typen av relationer.  

Aktuell studie genomfördes med kvalitativ metod i form av individuella          

semistrukturerade intervjuer. Enligt Langemar (2008) är ett kvalitativt tillvägagångssätt         

lämpligt för syften där deskription av kvalitativa egenskaper och variationer samt en djupare             

förståelse av innebörd och mening eftersträvas. Dessutom menar Langemar att kvalitativ           

metod kan användas för att hitta tänkbara förklaringar till samband som redan påvisats med              

kvantitativ metod. Materialet analyserades med hjälp av Interpretative Phenomenological         

Analysis (IPA) som analysverktyg. IPA är enligt Smith, Flowers och Larkin (2009) ett bra              

verktyg för att i detalj undersöka den mänskliga upplevelsen och lämpar sig mycket väl för               

undersökning av sexualitet och känsloupplevelser. Folkhälsomyndigheten menar att det         

behövs förebyggande insatser för att stärka identiteten, självkänslan och förmågan att hantera            

sexualiteten och relationer till andra, framförallt bland unga (2017). Artikelförfattarna menar           

att en större förståelse för individers upplevelser inom området skulle kunna ha stor nytta för               

utveckling av förebyggande hälsoåtgärder såväl som i arbetet med psykisk hälsa i klinisk             

verksamhet.  

Syftet med den aktuella studien är att utforska de känslomässiga och relationella            

upplevelserna av tillfälliga sexuella relationer hos kvinnor i vuxenblivande. De          

frågeställningar vi ämnar besvara är följande; Hur upplever kvinnor i vuxenblivande de            

känslomässiga och relationella aspekterna av tillfälliga sexuella relationer? Hur upplever          

kvinnor i vuxenblivande förväntningar i förhållande till tillfälliga sexuella relationer? Hur           

förhåller sig deltagarna till sina upplevelser? Vad är det som påverkar huruvida upplevelsen             

blir positiv eller negativ ur ett känslomässigt perspektiv? 
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Metod 

Deltagare 

Smith, Flowers och Larkin (2009) föreslår ett sample på 3-6 deltagare i en studentuppsats på               

masternivå med IPA som analysmetod. När sex intervjuer, som resulterat i cirka sex timmars              

material, genomförts ansågs det föreligga en bredd i data gällande olika upplevelser som var              

tillräcklig för att kunna uppnå kvalitativ representativitet. Nedan följer en tabell med            

bakgrundsinformation för deltagare. 

 

 Ålder Eftergymnasial 
utbildning 

Ursprung Uppväxt Föräldrars 
utbildningsnivå 

Deltagare 1 27 Pågående Utom- 
europeriskt 

Större stad, 
Sverige 

Ingen 
eftergymnasial 

Deltagare 2 25 Pågående Sverige Mellanstor 
stad, Sverige 

Eftergymnasial 

Deltagare 3 27 Pågående Sverige Mindre stad, 
Sverige 

En eftergymnasial 

Deltagare 4 26 Ja Sverige Mellanstor 
stad, Sverige 

Ingen 
eftergymnasial 

Deltagare 5 30 Nej 
 

Sverige Tätort, 
Sverige 

En eftergymnasial 

Deltagare 6 27 Pågående Syd-europeiskt Sydeuropa/ 
Mellanstor 
stad, Sverige 

En eftergymnasial 

 

Förhållningssätt 

Langemar (2008) belyser vikten av att den kvalitativa forskaren inte lägger upp sin             

undersökning utifrån sin förförståelse. Det gjordes således ett aktivt val om att ha öppna              

frågeställningar, utgå ifrån öppna frågor i intervjuguiden samt att ha en öppen analys,             

exempelvis genom att inte utgå ifrån förutbestämda teman. Artikelförfattarna valde även att            

få en extern expert på kvalitativ metod att läsa igenom intervjuguiden i syfte att motverka               

bias. Efter analysen skickades en sammanställning av varje intervju till respektive deltagare            

av samma skäl som ovan, och för att få feedback på tolkandet (Langemar, 2008). Detta               
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gjordes även av etiska skäl för att skapa transparens för hur materialet har hanterats och ge                

deltagarna möjlighet att delge sin åsikt om tolkningen.  

Langemar (2008) menar vidare att vikten av att inte lägga upp studien utifrån             

förförståelse inte innebär en frånvaro av förförståelse, förutfattade meningar eller hypoteser.           

Vikten av öppenhet kring den förförståelse som finns lyfts, varför den teoretiska ansatsen här              

tydliggörs. I den aktuella studien har IPA använts som analysverktyg, och därmed även som              

förhållningssätt. Enligt Smith, Flowers och Larkin (2009) intresserar sig IPA-forskaren för att            

i detalj undersöka den mänskliga upplevelsen, alltså individens relation till ett fenomen.            

Anledningen till att IPA valdes som förhållningssätt är i första hand för att det är en av de två                   

metoder för kvalitativ analys som artikelförfattarna har tidigare erfarenhet av. Utöver det            

menar Smith, Flowers och Larkin (2009) att IPA lämpar sig särskilt bra för att undersöka sex                

och sexualitet eftersom det utmanar förståelser som baseras på patologiserande av beteenden            

samt andrafiering (dvs föreställningar om vissa personer som “de andra”). Det är även ett              

vanligt verktyg för undersökning av känslomässiga upplevelser varför det föreföll vara ett            

naturligt val för den aktuella studien.  

IPA bygger på de tre teoretiska grunderna fenomenologi, hermeneutik och ideografi  

(Smith m.fl., 2009). Här redogörs för på vilket sätt dessa teoretiska utgångspunkterna har             

påverkat förhållningssätt och val under arbetet med den aktuella studien. I enlighet med             

fenomenologin har upplevelserna så långt det går uttryckts i deltagarnas egna termer vilket i              

praktiken innebär bland annat att upplevelserna inte ordnats i förutbestämda kategorier. IPA            

bygger även på interpretation, vilket innebär en utgångspunkt i att människan är            

meningsskapande och att data som deltagare bidrar med reflekterar deras försök att förstå sin              

upplevelse. Tillgång till upplevelsen är beroende av vad deltagaren berättar, varför det i sig              

behöver tolkas in för att kunna förstå deltagarens upplevelse. IPA-forskaren försöker förstå            

hur deltagaren försöker förstå sin upplevelse. Ideografi innebär ett fokus på detaljer snarare             

än det generella, vilket ger ett djup i analysen.  

 

Urvalsprocedur 

Deltagarna i den aktuella studien tillhör samtliga populationen kvinnor i vuxenblivande. För            

att de ska ha erfarenheter som är relevanta för studien var andra inklusionskriterier att vara               

singel samt att ha haft erfarenhet av en eller flera tillfälliga sexuella relationer under det               

senaste året. Mot bakgrund av att Langemar (2008) menar ett lämpligt deltagarantal beror på              
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hur stor den kvalitativa variationen inom populationen är, begränsades populationen till           

kvinnor med heterosexuella erfarenheter. Kvinnor valdes framför män, förutom av de           

anledningar som redogörs för under syfte och frågeställning, också på grund av att             

artikelförfattarna själva är kvinnor. Samstämmighet i kön antogs kunna bidra till en mer             

utförlig datainsamling samt ansågs mer etiskt lämpligt på grund av det potentiellt känsliga             

ämnet. Studien avgränsades till personer med heterosexuella erfarenheter då det är den mest             

normativa relationsformen i vårt samhälle och upplevelser av andra erfarenheter antogs öka            

den kvalitativa variationen ytterligare. Strävan var att hålla urvalet homogent nog för att             

möjliggöra beskrivning av variationen och på så vis öka den kvalitativa representativiteten            

(Langemar, 2008). Både med anledning av artikelförfattarnas utbildning till psykologer och           

ämnet som undersöks, ansågs det finnas en risk att personer som söker sig till studien har                

psykisk ohälsa eller potentiellt traumatiska upplevelser av sexuell karaktär.         

Exklusionskriterier innebärande pågående psykologisk/psykiatrisk behandling och/eller      

psykiatrisk diagnos fastslogs därför.  

Rekrytering av deltagare har skett huvudsakligen via annonsering med hjälp av ett            

informationsbrev (se Bilaga 1) på sociala medier i ett så kallat tillgänglighetsurval. Det             

skedde även genom kontakt med studentföreningar vid Linnéuniversitetet, universitetets         

närmaste barnmorskemottagning samt med hjälp från bekanta.  

 

Datainsamling 

Instrument. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide (se Bilaga 2)           

som formulerades specifikt för studien och som ämnade täcka in hela studiens syfte och              

frågeställning. Som ett första steg i konstruktionen av intervjuguiden identifierades det           

övergripande området som önskade illustreras genom intervjuerna, tillfälliga sexuella         

relationer. Därefter identifierades två för intervjuguiden psykologiskt relevanta områden,         

känslor och intimitet. Definitioner av begreppen “tillfälliga sexuella relationer”, “känslor”          

och “intimitet” hämtades således från litteraturen som beaktats under den breda initiala            

inläsningen på ämnet, varpå lämpliga frågor för respektive område arbetades fram och            

placerades i lämplig ordning. En öppningsfråga kring deltagarens spontana tankar om ämnet            

lades till, vilket enligt Langemar (2008) är ett bra sätt att påbörja en intervju.  

I konstruktion av intervjuguiden gjordes försök på att följa en så kallad “tratt-teknik”             

(Dalen, 2011) där enklare, mer generella och mindre känsloladdade frågor följdes av gradvis             
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mer känsliga frågor. Detta syftade till att göra situationen mer bekväm för deltagarna och              

ämnade skapa en trygg och förtrolig grund för intervjuerna. Frågorna formulerades så öppet             

som möjligt för att undvika att artikelförfattarnas förförståelse i för stor grad påverkade             

deltagarnas svar. Vidare syftade frågorna till att få deltagarna att beskriva sina upplevelser             

med egna ord. Utöver frågorna i intervjuguiden användes följdfrågor för att få mer             

detaljerade beskrivningar och således en utökad förståelse. Dessa användes även för att            

undvika missuppfattningar.  

Efter feedback från expert på kvalitativa metoder öppnades frågorna upp och           

breddades ytterligare och värdeladdade ordval byttes ut. Intervjuguiden testades under två           

pilotintervjuer för att sedan revideras. Ändringarna gällde framför allt ordval där ett för             

komplicerat eller psykologiskt språkbruk emellanåt använts. En fråga gällande hur individen           

upplever att kommunicera något som inte känns bra tillkom på inrådan av pilotdeltagare.  

Intervjuförfarandet. Individuella intervjuer genomfördes enskilt på väl avskilda        

platser i Växjö, Stockholm eller via videolänk under mars 2019. Intervjuförfarandet           

påbörjades genom information kring syfte, sekretess, frivillighet och intervjuförfarande varpå          

blanketter gällande samtycke (se Bilaga 3) och bakgrundsinformation (se Bilaga 4) fylldes i.             

Deltagarna informerades om intresset för deras subjektiva upplevelser, att de under intervjun            

kommer uppmuntras till att utveckla och berätta mer samt att det inte finns några rätt eller fel                 

svar. Intervjuguiden har under intervjuerna använts som en bas för att möjliggöra en högre              

grad av avslappning och trygghet snarare än ett facit som följs till punkt och pricka.               

Intervjuerna varade mellan 48 och 80 minuter. De spelades in med hjälp av mobil/dator för               

att underlätta en så korrekt återgivning i transkriptionerna som möjligt samt för att minimera              

selektiv bias hos artikelförfattarna (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjupersonerna är även           

författare till uppsatsen och nybörjare när det gäller att hålla intervjuer som en del av               

forskning. Som psykologstudenter i slutet av utbildningen finns däremot kunskap och           

erfarenhet kring att använda sig själv som verktyg för att möjliggöra ett gott och givande               

samtal.  

Transkribering och förvaring av data. Intervjuerna transkriberades ordagrant i         

enlighet med en skapad transskriberingsguide som syftade till att artikelförfattarna          

transkriberade så likt varandra som möjligt och således underlätta språkliga jämförelser           

(Kvale & Brinkmann, 2009). Ljudinspelningarna förvarades på lösenordsskyddad        

dator/mobil. De transkriberade filerna förvarades på lösenordsskyddat studentkonto på         

14 



Google Doc och blanketter för samtycke och bakgrundsinformation samt kontaktuppgifter          

förvarades frånskilt från data på inlåst USB-minne. Kontaktuppgifter eller andra          

identitetsröjande uppgifter samlades in innan eller efter ljudinspelningarna gjordes för att           

säkerställa deltagarnas konfidentialitet.  

 

Analys 

Data analyserades transkript för transkript genom den systematiska, kvalitativa analys som           

förespråkas inom IPA (Smith m.fl., 2009). Analysen genomfördes med utgångspunkt i de sex             

steg Smith, Flowers och Larkin (2009) föreslår. Den påbörjades med genomläsning av det             

första transkriptet. Under första genomläsningen spelades ljudfilen från intervjun upp          

parallellt för att genom tillgång till deltagarens röst möjliggöra en så komplett analys som              

möjligt. Det semantiska innehållet utforskades och utforskande kommentarer om         

artikelförfattarnas omedelbara tankar antecknades i marginalen. Transkriptet lästes om igen          

tills dess att det inte fanns ytterligare kommentarer att ge, vilket i praktiken innebar minst tre                

gånger. Kommentarerna var dels deskriptiva, fokuserade på att beskriva innehållet i det            

deltagaren sagt, dels lingvistiska eller språkliga och dels konceptuella, dvs mer ifrågasättande            

och tolkande. Därefter påbörjades arbetet med att hitta teman bland de utforskande            

kommentarerna. I det här skedet gick artikelförfattarna från att lyssna och kommentera var             

för sig till att tillsammans analysera kommentarerna. Här involverades oundvikligen mer           

förförståelse i processen samtidigt som det fanns en ambition om att fortsatt vara tätt              

involverade med deltagarens upplevelse. Att vara två personer som genomför en analys har             

inneburit en fördel i att möjliggöra påminnelser om att inte hamna för mycket i förförståelse               

och för lite i försök att förstå deltagarens upplevelse utifrån hennes verklighet. I nästa skede               

skrevs de teman som återfunnits i data upp i ett dokument och arbetet med att hitta kluster av                  

teman som kunde kopplas samman påbörjades. När subteman ordnats under övergripande           

teman sammanställdes samtliga teman för deltagare 1. Därefter upprepades samma process           

med övriga transkript. Här fanns en ambition om att vara öppna för att hitta nya teman utöver                 

de som redan funnits i tidigare transkript. I det sista steget av analysen undersöktes mönster               

över de olika fallen genom att studera våra sammanställningar och få en överblick.  

Under analysprocessen har teman omarbetats och omdefinierats flera gånger.         

Framförallt har teman omarbetats genom en breddning av dem för att innefatta en större              

variation. Exempelvis återfanns efter analys av det första transkriptet ett tema som hade             
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arbetsnamnet Diskrepans mellan vill och får. Efter hand som fler transkript analyserades blev             

en bredd i data uppenbar gällande huruvida deltagarna upplever att det de vill ha              

överensstämmer med det de får. Alltså kom temat i slutänden att heta Överensstämmelse             

mellan vill och får och inkludera hela spektrat från att inte alls få ut det en vill av relationen                   

till en total överensstämmelse. Ytterligare ett exempel på hur teman utvecklats under            

analysprocessen är hur känslomässig distansering från början var ett framträdande          

självständigt tema under det övergripande temat copingstrategier. Efter hand har          

känslomässig distansering fått en mindre framträdande roll i tolkningen och ryms nu under             

subtemat Affektregleringsstrategier under det övergripande temat Individens förhållningssätt        

till och påverkan av förväntningar i TSR. Langemar (2008) beskriver hur en växelverkan sker              

under forskningsprocessen mellan förståelse och förförståelse i vad som kallas den           

hermeneutiska cirkeln. Detta har präglat processen och arbetet i sin helhet men varit extra              

påtagligt under analysprocessen, där en växling flera gånger skett mellan att läsa och             

återkomma till transkript och deltagarnas faktiska ord samt att ha diskussioner utifrån            

förförståelse. Som ett sista steg i analysprocessen skapades en gemensam tabell där            

övergripande teman och subteman för samtliga deltagare finns representerade.  

 

Etiska överväganden 

Innan datainsamling påbörjades genomfördes en etisk egengranskning som bedömdes av          

Etikkommitéen Syd-Öst varpå Etikkommiténs rekommendationer togs i beaktande.  

Genom studiens gång har Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer beaktats. För att uppnå           

informationskravet har alla deltagare via informationsbrev samt vid intervjutillfället tagit del           

av information kring medverkan, frivillighet, konfidentialitet och nyttjande. Samtyckeskravet         

har tillgodosetts genom att frivillighet betonats i alla led. Detta har skett med medvetenhet              

om att det är ett potentiellt känsligt ämne som behandlas och därför betonats extra innan och                

under intervjuerna. Konfidentialitetskravet har behandlats genom att namn och         

personuppgifter till deltagare förvarats väl frånskilt från data på ett inlåst USB-minne, namn             

på personer och platser i data har fingerats samt att data har förvarats på lösenordsskyddad               

enhet. Utöver det har vi iakttagit sekretess gällande information om personuppgifter och            

övriga uppgifter deltagarna delgett. Nyttjandekravet har mötts genom att datamaterialet          

endast ska användas till aktuell studie och att ljudinspelningarna kommer att raderas efter             

slutförd examensuppsats.  
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Resultat 

Analys av insamlad intervjudata resulterade i de tre övergripande teman; Förväntningar och            

kännetecken TSR, Individens förhållningssätt till och påverkan av förväntningar i TSR samt            

Primära faktorer som påverkar den känslomässiga upplevelsen. Varje övergripande tema          

består av fyra eller fem underteman. Nedan redovisas resultatet i en tabell med översikt över               

identifierade över- och underteman samt var de återfinns i transkript hos respektive deltagare.             

Därefter ges en förklaring kring vad som innefattas i respektive tema och på vilket sätt teman                

har förekommit i data.  

 

Tabell 2. Tabellen illustrerar exempel på var i transkript (sidnr:rad) tolkning för respektive             
tema återfinns för respektive deltagare (D). 

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 

Förväntningar och kännetecken TSR       

Förväntan om en känslolös relation 4:11 30:26 50:20 69:17 84:4 105:18 

Hög frihetsgrad - 33:26 46:6 66:30 90:3 119:3 

Diskrepans mellan sociala medier och realitet 2:25 22:18 - 68:16 95:23 - 

Spelregler 9:28 31:22 54:23 69:25 96:30 114:4 

Relationell gråzon 9:6 30:17 43:12 75:22 100:18 104:22 

Individens förhållningssätt till och påverkan av      

förväntningar i TSR 

      

Påverkan av bekräftelse på självbild 9:12 25:1 45:27 67:29 91:11 119:15 

Ambivalens mellan förväntningar 7:24 21:6 48:2 65:14 93:1 110:5 

Tar känslomässigt och socialt ansvar 13:22 26:30 43:7 74:31 96:22 115:21 

Affektregleringsstrategier 17:23 25:12 47:18 79:20 95:30 106:7 

Primära faktorer som påverkar den     

känslomässiga upplevelsen 

      

Överensstämmelse mellan vill och får 1:17 24:11 48:11 66:17 90:17 106:18 

Respekt för gränser 11:27 23:20 60:1 67:15 87:20 107:6 

Autentiskt relaterande 10:24 32:2 47:1 77:31 95:1 108:7 

Medvetenhet kring egna upplevelser 6:2 28:6 46:17 66:26 87:13 111:20 
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Förväntningar och kännetecken TSR 

Det övergripande temat Förväntningar och kännetecken TSR innefattar fem subteman som på            

olika sätt behandlar det deltagarna beskriver som specifikt eller karaktäristiskt för den här             

typen av relation.  

Förväntan om en känslolös relation. Deltagarna beskriver i sina intervjuer hur det            

allmänt finns en förväntan om att TSR ska vara en relation som inte innefattar några känslor.                

Det är en förväntan som upplevs komma både utifrån, från sexpartners och samhället i stort,               

och från deltagarna själva. Det visar sig dels i sättet deltagarna pratar om relationerna där ett                

instrumentaliserat språk används, både under intervjun och i dialog med sexpartners.  

 
“Det är lite känsligt. Man vill inte vara den som typ nu har vi knullat kan du dra?” 
 
“Den jag har nu då är det ju mer så här att man hörs typ en gång i veckan så här typ                      
“är det dags nu?” eller “vad gör du?” typ, “ska vi ses?”.“ 

 
Förväntan om en känslolös relation visar sig också i sättet deltagarna själva beskriver sin              

inställning till TSR. 

 
“Som sagt jag har ju den inställningen jag har till liksom engångsligg och             
one-night-stands och försöker ta det med en nypa salt och med ett klackspark liksom              
och inte göra det till någon speciell grej.” 

 
Men också i hur det finns ett begränsat utrymme att uttrycka känslor gentemot sexpartners.  

 
“Jag är väldigt känslomänniska så alltså jag har inga problem att prata om mina              
känslor. Men däremot med sexuella relationer eller så så känner jag väl inte att jag               
har något ... där pratar jag sällan om det. För det känns inte värt att göra det för vad                   
ska dom göra med den informationen? Jag vet inte vad jag ska säga till dom.” 
 
Hög frihetsgrad. De allra flesta deltagarna beskriver ett stort utrymme för frihet och             

att få göra precis som man vill som karaktäristiskt för TSR. Det innebär dels ett utrymme att                 

se mer till sig själv och sina egna behov. 

 
“Alltså dels att jag styr över situationen, jag gör det som faller mig in när jag får tid                  
och när jag får lust. Om jag nu känner att jag vill ha sex eller vad det nu handlar om                    
så är det på mina premisser och ingen annans liksom. (...) Istället för att man ska                
vara så jävla fokuserad på att tillfredsställa den andra hela tiden.” 
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Men också ett utrymme att visa delar av sig själv som man inte känner sig bekväm med att                  

visa i andra relationer.  

 
“Så det har liksom blivit lite av min så här, ah det är typ där jag känner mig trygg.                   
Där kan jag bara få vara och spela ut, så här få vara mig själv och bara ha det gött.” 

 
“Jag tänker att det kan vara lättare att vara öppen. Bara för att man tänker att okej                 
det här är tillfälligt. Så då är man kanske inte lika rädd för att bli dömd tex. Jag                  
kan sitta … en kille som jag träffade och låg lite grann med kunde jag berätta vad                 
jag kollade på för porr. Och det skulle jag aldrig vara bekväm och ha berättat för                
mitt ex t ex.” 

 
Diskrepans mellan sociala medier och verklighet. Fyra av deltagarna beskriver en           

diskrepans i relationen mellan när man hörs via sociala medier och när man träffas i               

verkligheten. Det är inget deltagarna aktivt har tillfrågats och många gånger har det beskrivits              

i förbifarten utan att någon form av sociala medier nämns. Exempelvis beskriver deltagarna             

att de inte träffat personen som de stämt träff med förut, vilket då tolkats som att de haft                  

kontakt via sociala medier. Det självklara sätt på vilket deltagarna talar om fenomenet tyder              

på att förhållandet mellan sociala medier och realitet är något som deltagarna ser som givet               

att de behöver förhålla sig till i den här typen av relationer. Deltagarnas beskrivningar handlar               

egentligen i samtliga fall om hur det har funnits en attraktion vid kontakt via sociala medier                

som sedan uteblir när de väl ses.  

 
“(..) Så det är väl typ lite pirrigt och man blir lite kåt ibland och sådär. Och sen                  
behöver det inte alls bli så när man träffas, så som man har tänkt sig.” 
 
“Ett exempel när jag gick på en tinderdejt som han var så här, han såg skitsnygg ut                 
på bild. (...) Och så kom han ut och jag kände ju direkt att så här fan han såg inte                    
alls ut som han på bilden.” 

 
“Alltså jag är inte en sån person tycker jag inte själv som är en på internet eller i                  
mobilen och sen en annan i verkligheten utan jag upplever väl att jag själv alltid är                
samma person. Men det känns som att killar väldigt ofta ... tror, eller tycker väldigt               
bra om mig i den här världen, liksom i mobilen.” 
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Några deltagare har också beskrivit situationer då parterna avtalat att ha sex på förhand via               

sociala medier och hur de sedan känner sig manade att fullfölja trots att attraktion och               

intresse för att ha sex uteblir när de väl ses.  

 
“Ja men det var, då kände jag mig nästan såhär, det var nog mer att jag kände för                  
mig själv “men gud varför gjorde jag det här?”. Alltså jag ville det från början,               
men… och sen bjöd hem någon som jag inte tidigare hade träffat… och.. det var så                
här... inte så nice, och så drog han hem på morgonen. Alltså jag kände mig typ                
äcklig.” 
 
Spelregler. Samtliga deltagare beskriver sätt som de och deras sexpartners förhåller           

sig i kontakten till varandra som vi har valt att kalla spelregler. Det är saker som parterna gör                  

eller inte gör innan eller efter det att de har haft sex som inte uppfattas som helt autentiska.                  

Utifrån ter det sig som medvetna och taktiska drag för att inte utelämna sig för mycket eller                 

verka för intresserad. Samtidigt uppfattas beteendena vara automatiserade från deltagarnas          

sida, det verkar sällan som att de har tänkt igenom eller fattat aktiva beslut. Beteendena har                

därför tolkats som normer eller regler för hur en bör bete sig i den här typen av relation. Det                   

kan exempelvis handla om att undanhålla motiv eller uppvisa något annat än sin egentliga              

vilja. 

 
“Jag har ju alltid förväntningen av att det ska bli något mer men det kanske inte är                 
alltid så att jag ... nämner det för dom direkt för det kan ju skrämma folk ibland.” 

 
“Så jag kan nog se liksom, men ser kanske lite bitchig ut. För att om någon vill gå                  
hem med mig så får de kämpa lite för det också” (…) “Ja men för det kan väl vara så                    
att man känner intresse för någon eller vill någonting.” 
 

Deltagarna beskriver också situationer då de kommunicerar sin vilja, men där det sker på ett               

indirekt vis och därför kan uppfattas som otydligt.  

“Men som sagt så beror det lite på hur jag vill träffa personen … ifall det är någon                  
som jag kanske vill börja dejta då skriver jag till den personen en vardag. Om det                
är någon som jag bara vill träffa och ligga med kanske jag skriver till den på en                 
lördagsnatt typ.” 
 
“Ja men ibland så svarar man och ibland så svarar man inte, det är lite… det är inte                  
någonting som är beräknat även fast det är beräknat typ.” 
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En deltagare beskriver en situation som tydligt visar hur det finns en förväntan om att förhålla                

sig till spelreglerna i TSR. 

 
“ (...) till slut sa jag till honom att ja men “vi kan gå hem och ligga men vi kan väl                     
festa lite först och så kan vi ses i slutet av festen”. Och han tyckte det var för.. han                   
ville liksom att jag skulle göra lite mer motstånd, alltså lite så här, att han inte ville                 
känna att det var så enkelt. Så då sa jag till honom att “Nej, det kommer inte                 
hända. Jag tänker inte låtsas idag, jag pallar inte det.” Jag var inte på humör               
liksom. Och då sa han att han kunde göra ett undantag för mig så… för han brukar                 
inte hooka så lätta tjejer liksom.” 

 

Relationell gråzon. Deltagarna beskriver på olika sätt relationen, hur den kan se ut             

och hur den förändras. Dels beskriver deltagarna TSR som ett mångfaldigt och komplext             

fenomen som rymmer allt ifrån engångsligg till pågående relationer som varar upp till flera              

år utan monogama förpliktelser. Beskrivningarna visar på hur dessa olika former delvis            

skiljer sig åt i förväntningar och relationella kännetecken. 

 
“Alltså det är också helt beroende på om det är en person som man träffar en gång                 
eller om det är de här personerna som man träffat flera gånger…. Så då finns det ju                 
en närhet hela tiden. Är det en person som man bara träffat en gång, så är det ju så                   
här jättespännning och jätteintressant i början och sen så efteråt så antingen är det              
närhet eller så är det helt dött liksom.“ 

 
Deltagarna beskriver relationen som ett slags mellanläge mellan en parrelation och en            

kompisrelation.  

 
“(...) någon sorts kärlek fast det inte är kärlek-kärlek men någon intimitet liksom.             
Eller så. Mer närhet och så. Men skillnad från pojkvänner tänker jag är ganska              
mycket att man inte satsar på den och inte ändrar sitt liv efter den liksom” 
 
“Sen har vi haft liksom två eller tre dagar och hängt. Och då … bygger man ju                 
också upp det på ett annat sätt. Även om man kanske inte bara … ligger liksom. Då                 
gör man ju någonting annat. Då blir det ju mer som en date, fast man kanske ändå                 
inte har som mål att man ska bli ihop.” 
 

Det här temat handlar även om när deltagarna beskriver hur relationen, rollerna och             

spänningen skiftar i den här typen av relationer. Framför allt blir det tydligt hur spänning               

och intimitet växlar och en lysknappsmetafor har använts för att tänka kring den här delen               
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av temat. Antingen växlar spänningen drastiskt där själva sexakten fungerar som en            

strömbrytare eller så sker en mer “dimmerliknande” övergång mellan olika          

relationsformer.  

 
“Så att det som händer innan man ligger med någon första gången så känns det alltid                
väldigt väldigt bra. Att man känner att man liksom klickar med den här personen, att               
man får ... bekräftelse eller uppmärksamhet eller vad det nu än är. Sen efteråt så blir                
det som att det klipper lite, att det liksom dör ut efteråt.” 

 
“Alltså något utbyte har man kanske ändå haft även om man inte vill att det ska...                
Men att hellre låta det fadea som att det var en trevlig övergång till att vi kommer                 
inte ses något mer än att man är helt knäpptyst och inte säger någonting.” 

 

Individens förhållningssätt till och påverkan av förväntningar i TSR 

Det andra övergripande temat innefattar fyra underteman som på olika sätt beskriver hur             

deltagarna förhåller sig till eller påverkas av sina TSR. 

Påverkan av bekräftelse på självbild. Samtliga deltagare beskriver hur deras          

självförtroende och självbild påverkas av den respons de får av sina sexpartners. Dels             

beskrivs hur själva relationen i sig kan fungera som en bekräftelse.  

 
“Ja men kanske dels att man på något sätt känner att man kan få någon kanske. Om                 
du förstår vad jag menar. Alltså att man fortfarande är lite eftertraktad och att någon               
faktiskt kan vara intresserad av en. Det boostar ju upp självförtroendet lite på det              
sättet.” 
 

Deltagarna beskriver också hur de till viss del är beroende av bekräftelse i den här typen av                 

relationer för att känna att de duger eller är bra. De ger också uttryck för hur utebliven                 

bekräftelse kan leda till självkritiska tankar eller negativa känslor.  

 
“Det har varit jätteolika. Jag har blivit.. jättedissad… och jag har blivit jätte.. så              
här.. “dig vill jag verkligen inte släppa” typ. Vilket gör att man också typ blir så här                 
knäpp i huvudet, typ “vem är jag?”. Alltså man blir ju så här… Även fast man känner                 
sig trygg i sig själv, så blir man ju osäker.” 
 
“Då undrar man ju alltid lite så här vad tyckte den här personen nu? Har jag liksom,                 
man börjar så här du vet lite rannsaka hela grejen och så blir man alltid lite                
självkritisk. Bara va fan var jag najs?” 
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“Men oftast tar man det alltid till sig själv att det är mig det har varit fel på eller att                    
det är jag som har gjort något som har varit fel för att den här människan inte har ...                   
uppskattat mig tillräckligt mycket när man väl har träffats och så.”  

 

Ambivalens mellan förväntningar. Det här är ett mycket förekommande tema hos           

samtliga deltagare. Det bygger till stor del på tolkning och innefattar alla de tillfällen              

deltagarna tolkats dras mellan olika typer av förväntningar. Ofta bygger tolkningen om            

ambivalens mellan förväntningar på att deltagaren uttrycker sig tvetydigt eller på olika sätt             

säger emot sig själv. Andra gånger bygger tolkningen om en ambivalens på att deltagaren är               

överdrivet tydlig och upprepar det som förväntas av henne som för att intala sig själv.               

Ambivalensen tolkas som ett resultat av motstridiga förväntningar, antingen inom deltagarna           

själva eller mellan inre och yttre förväntningar. Det handlar exempelvis om den tidigare             

nämnda förväntningen om att TSR ska vara en känslolös relation vilken krockar med en inre               

förväntan eller önskan om en mer känslofylld relation.  

 
“Alltså jag känner inga så, jag känner inte några romantiska känslor. Man känner             
väl bara att det är mysigt liksom och så.. och att man får någon typ av bekräftelse tror                  
jag många gånger. ... men jag känner ABSOLUT inte att jag får några ... nej alltså                
inga såhär kärlekskänslor av den typen.” 
 

En av deltagarna beskriver en ambivalens kring en egen förväntan om att vara en “stark               

kvinna” å ena sidan och att vara en person som är känslosam å andra. Här beskrivs den                 

traditionella kvinnan som känslig, komplicerad och snurrig. Hon målas upp som en motsats             

till den starka, moderna och mer jämställda kvinnan. 

 
“Man är ju… det låter ju ganska så generaliserande liksom men man har ju liksom en                
inställning till att, ja men till att kvinnor i regel har en mer såhär känslig inställning                
liksom. Nu tycker jag i och för sig inte att … alltså om jag tänker på min                 
umgängeskrets och sådär att vi är ett gäng ganska så starka tjejer så när vi sitter och                 
pratar om sådana grejer så tycker jag att jag kan liksom inte … gud jag vet inte hur                  
jag ska säga det. Jag kan liksom inte känna av, vad ska man säga, det som man tror                  
typ att kvinnor ska tycka och tänka såhär. För jag tycker ändå att vi har kommit så                 
långt när det kommer till jämställdhet och grejer att liksom de flesta kvinnorna har              
fått lite mer jävlar anamma. Att det inte behöver vara så känsligt och så komplicerat               
och så snurrigt.” 
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“Ja men det är bara för att … jag är ju ganska så eftertänksam egentligen. Det vet                 
jag ju. Man tänker ju på allting liksom. Hur mår den nu? Hur känner den nu? Hur                 
var det där? Varför blev det såhär i den här situationen? Vad tänkte han när jag sa så                  
eller när jag gjorde så? Men liksom jag blir så trött i huvudet när jag tänker så                 
mycket så att därför har det bara blivit att jag har struntat i att tänka så.” 
 

Liknande beskrivningar, där det finns en inre ambivalens kring att vara “stark” (dvs lättsam              

och att inte bry sig för mycket) och att vara känslosam, förekommer hos fler deltagare. 

 
“Innan jag träffar en ny människa så är jag ganska såhär hård… “jag kommer              
vara mig själv, jag kommer inte göra mig till någon jag inte är liksom”, och då är                 
jag skittrygg i mig själv. Däremot om jag träffar, om det faktiskt är så att man                
känner någonting, och man ses flera gånger, då blir jag mer… påverkad av såhär              
hur man skriver till varandra, hur man liksom beter sig mot varandra, man blir              
osäker på ett annat sätt.” 

 
Deltagarna beskriver också en ambivalens kring att å ena sidan vara tydlig med sin vilja och                

sina behov och å andra sidan något som tolkats som en förväntan om att inte ta för stor plats,                   

ställa krav eller vara till besvär. 

 
I: “Har du några förväntningar på dig själv?” 

 D: “Att jag ska våga typ ta för mig i sådana fall. Och … våga säga ifrån ifall det är                    
någonting som jag inte är okej med.” 

 I: “Och hur upplever du det?” 
 D: “Det kan vara svårt absolut. För att jag är uppfostrad till att vara väldigt artig.                

Och man inte vill skapa dålig stämning och sådär. Så det kan vara lite klurigt med                
just det.” 

 
Ytterligare beskrivningar som ingår i temat är beskrivningar av det som tolkats som en              

samhällelig dubbelmoral gällande kvinnans sexualitet. Å ena sidan finns förväntningar om           

att vara sexuellt frisläppt, å andra sidan finns det en gräns för hur sexuellt frisläppt du kan                 

vara. Det handlar också till stor del om rädsla för att bli dömd på grund av sitt sexuella                  

beteende.  

 
“Det är liksom förväntningar på att du ska vara så himla … frisläppt tänkte jag               
säga. Men att man ska vara så himla du vet, du ska typ gilla allt, du ska vara                  
kanske inte extrem men att du ska liksom … ja men gilla mycket grejer och du ska                 
vara ganska såhär erfaren och … det är ju ingenting som sägs. Men det är lite den                 
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känslan tycker jag. Sen ska jag inte säga att jag liksom har legat med tusen               
personer liksom så att jag kan drar den slutsatsen att alla är så men...” 
 
“Det var nog hela den här grejen att jag var rädd att någon skulle ha sett det med                  
tanke på var vi var någonstans. Jag hade liksom sår på kroppen … men mycket mer                
det här att andra skulle veta det typ. Det var nog det. Och … då hade jag ju inte varit                    
singel jättelänge. Det var ganska nytt, det var också så här vad ska folk säga nu.” 

 
Tar känslomässigt och socialt ansvar. Deltagarna beskriver situationer där de tar           

ansvar för sin sexpartners mående och för den sociala situationen. De här handlingarna är              

emellanåt av sådan karaktär att deltagarna upplevs ignorera sina egna behov till förmån för              

relationen. Det kan handla om att deltagarna gör saker för att undvika att deras sexpartner får                

en negativ känsloupplevelse eller för att lätta upp stämningen.  

 
“Men då kan man ju ändå typ, ja men de är ändå där i regionen men de kanske inte                   
är precis perfekt på. Ja men då kanske men ändå kan bara ja men det är ändå skönt                  
fast inte perfekt då kan man ju typ förstärka lite typ det är ju ändå ... det är snällt.” 
 
“Nej, men man vill ju inte att de ska känna sig dåliga och dissade liksom. (...) Man                 
vill ju inte att de ska känna sig dåliga i sängen liksom.” 

 
“Jag tror att jag kan kanske många gånger vara lite för trevlig … kanske. Som gör att                 
alltså det kanske känns okej för den andra att stanna lite längre än vad man               
egentligen ska göra. Men det gör jag ju bara för att … alltså jag orkar ju inte med att                   
det ska bli dålig stämning och sånt där så då är det lika bra att snacka på och vara                   
trevlig, bjuda på kaffe om dom nu känner att dom vill ha kaffe.” 

 

Affektregleringsstrategier. Deltagarna beskriver olika strategier de använder för att         

hantera förväntningar och känslor som uppstår i den här typen av relation. Det handlar              

framför allt om en känslomässig distansering, som tolkats som ett sätt att hantera             

förväntningarna om en känslolös relation. Här uppfattas deltagarna förminska känslor genom           

exempelvis intellektualisering, rationalisering, resignation eller likgiltighet. 

 
“Jag hade ju gått och sagt till mig själv att “det här är ingenting, det här är                 
ingenting, det här är absolut inte min typ”... Men sen så när man väl inser att man                 
bara “gud, jag kanske hade börjat få lite känslor”... då blir jag ju för att jag kanske                 
hade stängt av den sidan och kanske inte riktigt vågat få den typen av känslor.” 
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“Alltså oftast så är jag ganska likgiltig tror jag. Alltså att, så lite             
axelrycknings-inställning. (...) Jag känner liksom inte så mycket.” 
 

Inom temat Affektregleringsstrategier finns även exempel på när deltagarna beskriver hur           

alkohol kan användas för att göra det enklare att hantera relationen eller situationen.  

 
“Ofta kan ju alkohol vara inblandat så då är man ju automatiskt mer, jag är               
automatiskt mer öppensinnad och avslappnad. Man är inte så brydd om hur man ser              
ut just då. Man vågar ta för sig på ett annat sätt eller jag vågar ta för mig på ett                    
annat sätt.” 
 
“Och sen så drack vi mer och mer vin och ju mer vin vi drack desto mer okej tyckte                   
jag ju ändå att han blev liksom. Så då … slutade det med att vi hånglade i baren och                   
sen så åkte vi hem och sen så … låg vi.” 

 
Samtliga deltagare utom en beskriver även hur de använder sig av sina kompisar som stöd för                

att hantera sina TSR.  

 
“Man blir starkare tillsammans på något sätt. Fördelen att faktiskt kunna prata om             
sådana saker med sina vänner. Man känner liksom att jo fan det ska jag fan våga.” 
 
“Jag tycker det kan vara jätteskönt. Oftast är det kanske någon som kan relatera. Så               
man kan känna någon typ av samhörighet med någon annan.” 

 

Primära faktorer som påverkar den känslomässiga upplevelsen 

Det tredje övergripande temat och dess fyra underteman beskriver de primära faktorer som             

deltagarna beskriver påverkar deras känslomässiga upplevelse i TSR. 

Överensstämmelse mellan vill och får. Det här temat handlar om huruvida           

deltagarna får ut det de vill ha ut av relationen. Deltagarnas beskrivningar visar inte helt               

oväntat på att det genererar positiva känslor när det finns en överensstämmelse mellan det en               

vill ha och det en får. Ofta betonas det positiva i att verkligen vilja ha sex med motparten.  

 
“Ja men det som känts bra är ju dom gånger när jag verkligen vill, och det har                 
varit mysigt och jag tyckte om personen.” 
 
“Jag brukar känna mig, jag känner mig väldigt trygg.. alltså typ glad, lite             
exalterad nästan kanske, jag vet inte hur man säger att man känner spänning typ,              
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men… men trygg, intresserad, och sen är det också och då antar jag att det gått så                 
långt att man bestämt sig för att “ja, den här personen vill jag ligga med.” 

  
“Nej men man mår väl bra av närhet också. (...) Ibland behöver man ju bara den.                
Alltså ibland kan man ju bara vilja sova på någons arm bara för att det kan ju ge en                   
minst lika mycket som att bara ligga också.” 

 

Men deltagarna beskriver också hur det blir när det finns en diskrepans mellan det de vill och                 

det de får ut av relationen samt de negativa känsloupplevelser det kan generera.  

 
“För det liksom känns aldrig som att det ... leder vidare utan det blir bara verkligen                
tillfälligt där och då och sen så blir det aldrig något mer. Och det är väl ändå det                  
man själv kanske lite är ute efter, att man ska träffa någon som man ändå vill leva                 
med.” 
 
“Här kommer du bara hem till mig för att du ska få ligga och sen så går du. (…)                   
Det är tråkigt faktiskt. Jag är inte en sådan person som egentligen vill ha det så                
men det har blivit så ändå.” 

 
Respekt för gränser. Deltagarna beskriver hur deras känslomässiga upplevelse         

påverkas av huruvida deras gränser respekteras. Det handlar dels om att inte överskrida sina              

egna gränser. 

 
“Det finns ju liksom ingen logik i världen i varför jag ska fortsätta när det inte känns                 
bra. Och det har jag blivit väldigt medveten om och det har jag absolut inga problem                
att säga till om. Och skulle de inte respektera det då blir jag liksom bara förbannad.” 
 
“Jag skulle ju aldrig låta någon göra någonting som jag inte ville. Jag är ju sån som                 
någon gång har jag bara … insett mitt i någonting att äh fan det här är ju inte najs.                   
Bara gått. Klätt på mig och gått. (...) Jag hade haft mer ångest ifall jag hade legat                 
kvar och gjort någonting som jag kände att jag hade ångrat sen.”  

 
Deltagarna beskriver också hur sexpartnern kan överskrida ens gränser och hur man då inte              

alltid upplever sig ha möjlighet att markera eller säga ifrån. 

 
“Det var en kille som ville hålla på att strypa mig och det gillar inte jag alls. Jag                  
tycker inte alls om det, men han ... jag sa till honom flera gånger, men han la inte                  
av.. ehm så… tillslut så slutade jag att ligga med honom liksom.” 
 

27 



“Alltså det var en kille jag träffade för längesen som ... som jag sa till från början att                  
vi inte skulle ha sex med varandra. Och sen så var han ändå på väldigt mycket. Och                 
det är ganska obehagligt. Och sen när man är liksom både full och ensam så kan det                 
vara ganska ... svårt att säga stopp ibland.” 
 
“T ex om en kille vill att man ska gå ner på honom och typ pressar på ens huvud.                   
Alltså det är ett sånt exempel som … det händer typ fyra av fem gånger. Och det är så                   
jävla förnedrande för det första … och då blir det också svårt liksom att säga stopp                
där för att då kan det öppna till en såhär dålig stämning.” 

 

Autentiskt relaterande. Deltagarna beskriver hur den känslomässiga upplevelsen i         

TSR påverkas av huruvida de upplever att de kan vara äkta och ärliga i stunden. Dels                

beskrivs hela upplevelsen som bättre när deltagarna är mer autentiska. 

 
“Nej men det handlar nog om att jag har byggt upp en … att jag har tyckt bättre om                   
personen ..i fråga. Så då har jag inte ångrat mig för att jag har tyckt att det har varit                   
någonting fint. Dom gånger jag har ångrat det så har det väl varit … ja men och det                  
är, kom jag att tänka på nu, de gånger som jag har … tyckt att det har varit bäst det                    
är ju dom gångerna som jag har varit … nykter med personen också. Det har               
ingenting med att man är lite desperat på … fyllan och får någon sån feeling.” 

 

En del av temat handlar om hur deltagarna beskriver att det blir en bättre upplevelse om en                 

kan förmedla sin autenticitet genom att kommunicera exempelvis sin vilja till sin sexpartner.  

 
“Men det är ju olika från person till person. Alltså det finns ju dom personerna som                
man har klickat lite mer med både på det där sexuella planet och             
personlighetsmässigt och då är ju allting mycket lättare. Då har man ju liksom … ett               
samspel och att man typ pratar under tiden. Och alltså då är det ju najs.” 
 
“Jo men det beror också på hur bekväm man känner sig med personen. Om man är                
bekväm med personen så ser jag till och “okej sluta nej” men, då är det lätt att                 
vara rak på sak. Är man mindre bekväm med personen så är det jobbigare.” 
 
Medvetenhet kring egna upplevelser. Temat medvetenhet handlar helt enkelt om          

att vara medveten om sina känslor, sin vilja, sina behov och strategier.  
 
“Jag tror att det beror på att jag själv har satt upp någon typ av barriär som gör att                   
jag heller inte ska tycka och tänka så mycket för det blir bara problematiskt och jag                
orkar inte med det liksom.” 
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Det är ofta beroende av och beskrivs i termer av tidigare erfarenheter som påverkar              

deltagarnas känslomässiga upplevelse och sättet de förhåller sig till relationen. Flera deltagare            

påtalar den utveckling de själva har gjort inom det här området över tid där de idag är mer                  

medvetna om sig själva och sina upplevelser än vad de varit tidigare. En tids- och               

erfarenhetsbaserad utveckling som bidragit till generellt mer positiva erfarenheter av TSR.  
 
“Ja men det är ju så sjukt vanligt liksom att sexet … liksom är slut när killen har                  
kommit. Punkt liksom. Och att … ja och att det är det som är själva sexakten. Att                 
målet med sexet är att killen ska komma. Så har det känts i alla fall. Förut i alla fall                   
för min del. Men nu kan jag ju liksom jag blir nästan förbannad liksom om vi inte är                  
lika där. För det tycker jag, det är en självklarhet för mig.” 
 
“Men man är inte lika ... man är mindre … självsäker. Mycket alltså, som              
tonåring, som ung tonåring, man vågar inte riktigt … jag vågade inte riktigt … jag               
vågade inte sätta ner foten, jag vågade inte säga “nej men jag vill inte det här”.” 
 

En deltagare beskriver på ett medvetet sätt hur utvecklingen snarare har gått åt andra hållet på                

grund av negativa erfarenheter med sexpartners.  

 
“Det känns som att det är två perioder i livet att när jag var yngre, innan det har hänt                   
mycket så här skit med killar.. så var det bara bara kul och trevligt och det var                 
liksom… jag känner mig mycket mer … att ... det kändes bara bra liksom. Att vara                
attraherad av någon och att ligga med den det var bara trevligt liksom. Men nu i                
efterhand så tror jag att… alltså det blir väldigt dubbelt så… att jag tycker det är                
trevligt, men jag tycker det är lite äckligt samtidigt.” 

 
Flera av deltagarna beskriver också ett stort fokus på sin sexpartner vilket sker på bekostnad               

av medvetenhet om sina egna behov, vilja och känslor. Detta innebär inte nödvändigtvis en              

bristande medvetenhet generellt utan att det är specifikt för situationen. I följande citat             

efterfrågar intervjuaren deltagarens känslor varpå hon svarar hur hon känner gentemot sin            

sexpartner snarare än vad hon själv känner.  

 
I: “Hur får det dig att känna, det här som du beskriver när det är bra efteråt?”  
D: “Jag känner mer för den människan då ... än om någon bara kommer hem för att                 
man är full och sen går. Så jag känner mer för den människan, alltså jag känner mer                 
... vad känner jag för känslor? Ja men kanske mer, jag tycker nog om den här                
personen mer som.. alltså jag tänker väl att den människan är … jag vet faktiskt inte.                
Men det känns mycket bättre iallafall. Det känns bra. Jag vet inte vad jag ska säga.” 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Som tidigare nämnt har den aktuella studien haft i syfte att utforska de känslomässiga och               

relationella upplevelserna av TSR hos kvinnor i vuxenblivande. Frågeställningarna som          

ämnade besvaras var: Hur upplever kvinnor i vuxenblivande de känslomässiga och           

relationella aspekterna av tillfälliga sexuella relationer? Hur upplever kvinnor i          

vuxenblivande förväntningar i förhållande till tillfälliga sexuella relationer? Hur förhåller sig           

deltagarna till sina upplevelser? Vad är det som påverkar huruvida upplevelsen blir positiv             

eller negativ ur ett känslomässigt perspektiv? 

Upplevda förväntningar i TSR. Det första övergripande temat kom till stor del att             

innefatta och besvara frågeställningen gällande deltagarnas upplevda förväntningar i TSR.          

Subtemat Relationell gråzon syftar till de gånger deltagarna beskriver hur relationen och            

rollerna skiftar i den här typen av relation. Detta görs mer komplext genom att även innefatta                

hur deltagarna beskriver olika typer av TSR som kan ta sig olika uttryck. Detta är i enlighet                 

med tidigare forskning där Wentland och Reissing (2011) förutom beskrivningar på olika            

former av TSR även funnit hur det finns explicita och implicita regler för hur en bör förhålla                 

sig i dessa. I aktuell studie framgick dessa regler i deltagarnas beskrivningar under subtemat              

Spelregler vilket innefattar medvetna såväl som omedvetna riktlinjer som styr deltagarnas           

beteenden. De två hittills nämnda temana och det vid namn Diskrepans mellan sociala             

medier och verklighet beskrivs av deltagarna som karaktäristiska för TSR. Det är teman som              

deltagarna behöver förhålla sig till i sina TSR som de inte behöver göra i andra typer av                 

relationer. Gemensamt för de tre kan sägas att de samtliga bidrar med en hög grad av ovisshet                 

och otydlighet till den här typen av relationer. Här bör också nämnas den Höga frihetsgrad               

som ofta nämns karaktärisera TSR i förhållande till monogama kärleksrelationer, och som            

bland deltagarna beskrivits som framsidan av den här typen av relation. 

Den mest tydligt framträdande förväntningen är det som återfinns under temat           

Förväntan om en känslolös relation. Deltagarna beskriver en förväntan om att inte ge             

uttryck för sina känslor vilket är i enlighet med litteraturen som beskriver hur det i TSR är                 

vanligt att parterna förväntas bortse från sina känslomässiga uttryck och behov (Nathanson,            

1992). Här vill artikelförfattarna poängtera att det självfallet inte innebär att det är en              

känslolös relation, tvärtom har deltagarna gett uttryck för en rad olika såväl positiva som              

30 



negativa känslouttryck. Men det är tydligt att det, både hos deltagarna själva och deras              

sexpartners finns en förväntan om att känslor inte ska finnas i den här typen av relation.                

Enligt affektteori (Tomkins, 1962) föds vi med affekter, som utgör vårt primära            

motivationssystem och därför är nödvändigt för vår överlevnad. Känslorna är alltså en            

naturlig och livsviktig del av att vara människa och fyller dessutom funktionen att             

kommunicera behov till oss själva såväl som till andra (Bergsten, 2015). Det kan således              

bli problematiskt när vi förväntas bortse från dessa, vilket diskuteras vidare under            

kommande rubrik.  

Deltagarnas förhållningssätt. Så hur förhåller sig då våra deltagare till den förväntan            

på en känslolös relation som beskrivs? Den oftast förekommande Affektregleringsstrategin i           

deltagarnas beskrivningar är en känslomässig distansering. De tar helt enkelt omedvetet           

avstånd från sina känslor. Bergsten (2015) beskriver hur undvikande av affekter i            

förlängningen kan leda till ökad ångest, nedstämdhet och oro såväl som en känslomässig             

distans och mindre autentiskt relaterande till andra. Detta är intressant med tanke på att de               

faktorer vi funnit primärt påverkar deltagarnas känsloupplevelser bland annat är ett Autentiskt            

relaterande. Det verkar alltså som att strategin för att hantera förväntningen på en känslolös              

relation är att distansera sig känslomässigt, men att det i sig kan leda till en mer negativ                 

känslomässig upplevelse.  

I konstruerandet av intervjuguiden valde artikelförfattarna att utgå ifrån Giddens          

(1995) förståelse av intimitet för att belysa de relationella aspekterna av TSR. Om             

intervjuguiden hade konstruerats i dagsläget hade de relationella aspekterna antagligen istället           

belysts ur ett anknytningsperspektiv. Giddens är sociolog och ägnar sig således åt att beskriva              

det mellanmänskliga. Eftersom aktuell studie är en psykologisk sådan är det mer intressant             

med ett perspektiv som tydligare belyser individens påverkan av det mellanmänskliga. Vi har             

därför valt att diskutera deltagarnas förhållningssätt i termer av anknytningsteori snarare än            

intimitet. Det finns dock stora likheter mellan intimitet som Giddens beskriver det och en              

trygg anknytning varför intervjuguiden fortfarande upplevs relevant trots det nya          

perspektivet.  

Trots att anknytningsteori främst förknippas med relationen mellan barn och föräldrar           

finns det ett ständigt växande forskningsstöd för att teorin även kan appliceras på             

kärleksrelationer och sexuella relationer (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Mothander, 2006).          

En trygg anknytning är basen för vår känsla av trygghet och sammanhang och motverkar              
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känslor av kaos och hopplöshet (Rydén & Wallroth, 2008). Broberg m.fl., (2006) menar att              

den trygga anknytningen kännetecknas av en öppen kommunikation kring känslomässiga          

tillstånd. Otrygg ambivalent anknytning karaktäriseras av ett ömsesidigt maximerande av          

negativa känslor vilket uppvisas i form av bland annat hjälplöshet medan otrygg undvikande             

anknytning innefattar ett ömsesidigt minimerande av känslor vilket kommer till uttryck           

genom framhävande av en defensivt positiv bild av sig själva och sitt oberoende (Broberg              

m.fl., 2006). Mot bakgrund av denna beskrivning har artikelförfattarna observerat undvikande           

såväl som ambivalenta strategier för att reglera känslor bland deltagarna. Framförallt är de             

undvikande strategierna framträdande där samtliga deltagare på olika sätt distanserar sig           

känslomässigt genom att bland annat betona sitt oberoende som vid undvikande anknytning.            

Man kan således fråga sig huruvida TSR bland unga vuxna idag i allmänhet präglas av en                

undvikande anknytningsstil. Det skulle också kunna innebära att individer med en           

undvikande anknytningsstil i högre grad söker sig till den här typen av relationer istället för               

monogama förhållanden.  

Att förhålla sig till TSR som kvinna. Under det övergripande temat Individens            

förhållningssätt till och påverkan av TSR återfinns subteman som är relevanta att diskutera             

utifrån ett genusperspektiv. Detta för att de rådande samhälleliga normerna fortsatt i hög grad              

verkar påverka hur deltagarna förhåller sig till och påverkas av TSR. Dels återfinns             

beskrivningar kring en samhällelig dubbelmoral gällande kvinnans sexualitet under temat          

Ambivalens mellan förväntningar. Flera studier berör denna dubbelmoral kring förväntningar          

på kvinnors sexualitet i samband med TSR (Uecker & Martinez, 2017; Allison & Risman,              

2013; Fjær, Pedersen & Sandberg, 2015; Jones, 2016; Farvid, Braun & Rowney, 2017;             

Greene & Faulkner, 2005; Kelly & Bazzini, 2001). Dubbelmoralen beskrivs som           

förväntningar på att kvinnan ska vara sexuellt frisläppt samtidigt som hon fortsatt löper en              

större risk att bli dömd för sina sexuella beteenden jämfört med män. Fjær, Pedersen &               

Sandberg (2015) fann i en kvalitativ studie genomförd i Norge att det, även i ett mycket                

liberalt sexuellt kontext, fortsatt fanns en förväntan om att kvinnor ska balansera upp sin              

sexuella frisläppthet med restriktioner i form av säkerhet, hygien och autonomi. Detta sågs             

som uttryck för en förhandling mellan att inte vara varken för lössläppt och okontrollerad              

eller för tråkig och prydlig. Dubbelmoralen omtalas av deltagarna i aktuell studie, implicit             

såväl som explicit. Förhandlingen mellan lössläppt och prydlig och den ambivalens mellan            

förväntningar det innebär blir tydlig när deltagarna å ena sidan beskriver sig själva som              
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sexuellt frigjorda men samtidigt behöver påtala att de faktiskt inte har legat med så många.               

Aktuell studie tyder på att dubbelmoralen kring kvinnans sexualitet fortfarande är högst            

aktuell och i hög grad påverkar deltagarnas sätt att förhålla sig till TSR såväl som deras                

känslomässiga upplevelser.  

Som nämnt i inledningen tycks forskning såväl som populärkultur hävda att det finns             

förväntningar på sexualitet bland unga i dag som benämns i termer av “framgångsrik”             

sexualitet där idealen omfattar ett aktivt och felfritt sexliv (Forsberg, 2014; Kalman, 2013).              

Illouz (2007) menar att det kan urskiljas en känslomässig hierarki i samtida västerländska             

samhällen. Hon menar det föreligger en idealisering av rationalitet och objektivitet och att det              

således råder en, traditionellt betraktad, “manlig” modell för känslomässig självkontroll och           

behärskning. Flera av deltagarna beskriver att vara en stark och oberoende kvinna som             

synonymt med att inte vara känslosam. Exempelvis beskriver en av deltagarna hur det kring              

henne själv och kvinnor generellt kan bli “känsligt, komplicerat och snurrigt”. Deltagaren            

beskriver också “jävlar anamma” och jämställdhet som en motsats till det känslosamma. Det             

verkar alltså finnas en syn på kvinnan som känslosam vilket inte är något eftersträvansvärt              

och inte heller får plats i bilden av den moderna jämställda kvinnan. Detta skapar såklart en                

ambivalens mellan förväntningar då det, som tidigare nämnts, mest naturliga och hälsosamma            

för oss människor är att ha tillgång till sina känsloupplevelser. 

Hos samtliga deltagare återfinns temat som innebär att ta känslomässigt och socialt            

ansvar gentemot sina sexpartners. Detta verkar i flera fall leda till att deltagarnas egna behov               

ignoreras till förmån för relationen och/eller stämningen. Fahs och Swank (2016) menar att             

kvinnor i regel tar ansvar för det “känslomässiga arbetet” i intima relationer. De beskriver att               

kvinnor förväntas vara tillmötesgående och inriktade på att tillfredsställa omgivningens          

behov, och att dessa förväntningar ofta internaliseras. En konsekvens av detta menar de är att               

egna behov nedprioriteras. I deras studie uppgav flertalet av deltagarna att de fejkade             

orgasmer, stod ut med otillfredsställande sex och även smärtsamt sex för att skydda partnern              

från obehagliga känslor och för att stärka dennes upplevelse av att “lyckas”. Dessutom             

framgick att flertalet mätte egen tillfredsställelse i termer av partnerns, och således uttryckte             

ett betydligt fokus på den andra framför sig själv och sina egna behov. Motsvarande resultat               

har även hittats bland unga kvinnor mellan 18-22 år i Sverige (Elmerstig, Wijma &              

Swahnberg, 2013). Samtidigt som att deltagarna i den aktuella studien uttrycker ovan            

tendenser uttrycker de även förväntningar om att “ta för sig” och kommunicera vad de vill               
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och inte vill, vilket Fahs och Swank (2016) såväl som artikelförfattarna hävdar kan ge              

upphov till en känslomässig ambivalens.  

En positiv eller negativ känsloupplevelse? En av frågeställningarna som ämnade          

besvaras i aktuell studie handlade om vad det är som påverkar huruvida deltagarna får en               

positiv eller negativ känslomässig upplevelse. I enlighet med tidigare forskning inom området            

återfanns i intervjuerna en komplexitet och bredd gällande både positiva och negativa            

känslomässiga upplevelser i TSR (Farvid & Braun, 2017; Vrangalova & Ong, 2014) samt             

faktorer som verkar predicera en positiv sådan.  

Genom analysen identifierades fyra primära faktorer som deltagarna beskriver         

påverkar deras känslomässiga upplevelser av TSR. Artikelförfattarna menar att den första           

identifierade faktorn, överensstämmelse mellan vill får, påminner om det som påvisats genom            

tidigare kvantitativ forskning. Att individens sexuella aktivitet ligger i linje med sexuella            

attityder (Vrangalova & Ong, 2014; Kaestle & Evans, 2018) ses som en förutsättning för att               

en individ ska få ut det hen vill av TSR. Om individens sexuella attityder och aktivitet inte                 

överensstämmer finns det antagligen en ambivalens gällande vilja. Flera av deltagarna i            

studien har tydligt beskrivit hur deras bästa upplevelser av TSR varit då de verkligen velat.               

Det överensstämmer med Woerner och Abbey (2016) som menar att sexuell bestämdhet            

predicerar njutning och att njutning har ett samband med positiv affekt.  

Det kan låta som en självklarhet att upplevelsen blir bättre om en verkligen vill, men               

att verkligen vilja förutsätter också att individen inte känner ambivalens och kan reflektera             

kring vad hen faktiskt vill. Det förutsätter alltså en viss grad av medvetenhet kring sina egna                

upplevelser, vilket är ytterligare en faktor den aktuella studien funnit påverkar den            

känslomässiga upplevelsen. Som tidigare diskuterats tar deltagarna, kanske delvis för att det            

förväntas av dem som kvinnor, ofta ett stort socialt och känslomässigt ansvar i relationer. Det               

verkar ibland få till följd att deltagarna bortser från egna känslor, önskningar och behov för               

att vara sin partner till lags, vilket leder till en bristande medvetenhet kring sig själv i stunden.                 

Det i sin tur leder till att en inte vet vad en vill eller är ute efter och på så vis inte heller kan få                         

det.  

Men för att få ut det en vill av en TSR krävs inte bara en medvetenhet kring sig själv,                   

utan också att en förmår vara autentisk i relation till den andra. Autenticitet och att kunna                

relatera på ett autentiskt vis till sin sexpartner är ytterligare en faktor som funnits relevant för                

den känslomässiga upplevelsen hos deltagarna i aktuell studie. Detta sker bland annat genom             
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ärlig kommunikation kring önskningar, vilja, behov och känslor i stunden. Dessa tre nämnda             

faktorer konvergerar till viss del med tidigare forskning som visar hur att själv ta initiativ till                

sex predicerar mindre ånger (Kennair m.fl., 2018; Uecker & Martinez, 2017). Att själv ta              

initiativ till sex antas, om det inte är tydligt destruktivt, förutsätta både en vilja, en               

medvetenhet kring viljan och att kunna förmedla sin vilja på ett autentiskt vis. Flera av               

deltagarna påtalar hur det blir enklare att relatera och kommunicera på ett autentiskt vis desto               

bättre de känner sin sexpartner, vilket ligger i linje med forskning som visar att typ av TSR är                  

en modererande faktor för kortsiktiga negativa psykiska konsekvenser av TSR (Wesche m.fl.,            

2018).  

Den sista faktorn som fanns påverka den känslomässiga upplevelsen av TSR i aktuell             

studie är huruvida deltagarnas gränser respekteras, såväl av en själv som av sexpartnern.             

Detta konvergerar med tidigare forskning som funnit möjliga modererande faktorer genom           

könsskillnader i bristande respekt från partner och bristande självrespekt (Uecker & Martinez,            

2017). Samtliga deltagare har beskrivit situationer då de gått med på sex mot sin vilja. De                

beskriver utmaningar kring att säga nej och markera sina gränser gentemot sexpartnern, men             

även att uppmärksamma och respektera sina egna gränser. I stället beskriver samtliga av             

deltagarna att ha ångrat sig efteråt och att de känt på känslor av äckel och skam över att ha                   

gått längre än de egentligen ville. Även den här faktorn är tätt knuten till övriga och kräver                 

såklart ett visst mått av både medvetenhet och autentiskt relaterande. Dessutom är det             

nödvändigt för att individen ska få ut det hen vill av tillfälligt sex.  

Det som kan tänkas vara en självklarhet - nämligen att ens sexuella aktivitet styrs av               

vilja och njutning - har visat sig vara långt ifrån en självklarhet. I frågan om sexuellt                

samtycke kan det urskiljas en utmaning när det verkar finnas svårigheter att lyssna in vart de                

egna gränserna går och att individen således får konfronteras med de känslomässiga            

konsekvenserna av hens bristande medvetenhet kring sina upplevelser.  

Analysen har alltså genererat fyra teman under nämnda övergripande tema som är            

komplext sammankopplade och samvarierar samtidigt som de till viss del uppfattas existera            

även var för sig. Det visar ytterligare på den komplexitet som finns i individers relationella               

och känslomässiga upplevelser av TSR. Artikelförfattarna menar att det är svårt och            

potentiellt riskabelt att enbart försöka reducera upplevelserna till enstaka mått och att det             

därför också är viktigt att genom forskning försöka förstå individers hela upplevelse. 
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Metoddiskussion 

Det finns flera aspekter att diskutera gällande deltagare och urval i studien. För det första är                

ett tillgänglighetsurval inte det ultimata ur ett validitetsperspektiv utan innebär en större risk             

för att urvalet inte är representativt för avgränsningen i jämförelse med exempelvis            

stratifierade urval (Langemar, 2008). Dessutom är några av deltagarna perifert bekanta till en             

av artikelförfattarna vilket har ställt ytterligare krav på att hantera uppgifter konfidentiellt.            

Det har resulterat i extra noggrannhet i hantering av data, personuppgifter och citat samt              

tydlighet gentemot deltagarna om på vilket sätt materialet hanteras (se Etiska överväganden).  

Ytterligare aspekter gällande representativitet som diskuterats under genomförandet        

av studien är huruvida deltagarna kommer kunna bidra med kvalitativ representativitet när de             

själva söker sig till studien, då det kräver en hög grad av motivation att anmäla sig på eget                  

initiativ (Langemar, 2008). Det upplevdes finnas en uppenbar risk att studien tenderar locka             

en viss typ av människor mer än andra. Framför allt kanske personer som är mer öppna och                 

frispråkiga än populationen i stort, vilket också skulle kunna betyda att de är mer öppna för                

nya sexuella erfarenheter. Det är inte något som sedan har kunnat konstateras bland             

deltagarna. Däremot har det uppfattats en något onyanserad och vinklad bild av fenomenet             

hos flera av deltagarna. De har antingen haft en generellt tydligt positiv eller negativ              

erfarenhet av TSR, vilket många gånger upplevs ha varit deras motiv till att delta i studien.                

Därmed har det funnits en bredd i data men vi inser att resultatet till viss del speglar                 

ytterligheter inom den avgränsade populationen. Studien ämnar dock inte generaliseras till           

populationen i stort, utan ge en inblick i vilka erfarenheter som kan rymmas inom              

populationen gällande fenomenet.  

Deltagarna i studien är mellan 25 och 30 år trots inklusionskriterierna innefattade            

kvinnor mellan 18 och 30. Det innebär att inga deltagare mellan åldrarna 18 och 24 ingår i                 

urvalet och på så sätt att detta inte är representativt för den ursprungliga populationen. Det är                

intressant med tanke på resultatet av studien där flera deltagare beskriver en med åldern              

utökad medvetenhet kring egna känslor, vilja och behov samt förmåga till gränssättning. En             

kan spekulera i att den högre grad av osäkerhet som det här skulle kunna innebära bland                

yngre kvinnor är anledningen till att inga yngre deltagare har sökt sig till studien.  

Artikelförfattarna har även diskuterat fördelar och nackdelar med att genomföra          

intervjuer via videolänk. En potentiell nackdel är hur eventuella tekniska problem kan            

påverka intervjusituationen, såsom att kontakten bryts eller att ljudet inte är tillräckligt tydligt             
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och försvårar uppfattningen av vad som sägs. Trots att detta hände vid båda intervjuer som               

genomfördes på detta sätt, upplevdes det inte ha någon större påverkan på intervjuns kvalité              

då kontakten återupprättades snabbt och eventuella otydligheter kunde redas ut fortlöpande.           

Schick, Calabrese och Herbenick (2014) menar att det finns en fördel med intervjuer via              

internet då det för vissa individer kan upplevas mer komfortabelt och anonymt när ämnet              

berör sexualitet. Det är alltså mycket möjligt att det även har bidragit till mer information.  

Det finns en rad potentiella svårigheter som kommer med att resultatet av studien             

utgörs av artikelförfattarnas till viss del subjektiva tolkning. I enlighet med IPA har inte bara               

det rent språkliga tolkats utan även mer latenta innebörder av deltagarnas utsagor. Det             

innebär en risk för att artikelförfattarnas förförståelse till för stor del fått påverka resultatet.              

Detta också mot bakgrund av att artikelförfattarna själva ingår i populationen. Det har således              

tagits flera steg för att försöka undvika för stor påverkan, bland annat i form av feedback från                 

handledare, expert på analysmetod och deltagare samt kritiska diskussioner artikelförfattarna          

emellan. Dessutom har studien i flera led förankrats i tillgänglig teori och forskning. Å andra               

sidan skulle en kunna argumentera för att det inte finns någon form av forskning som är                

opåverkad av forskarens förförståelse. Dessutom är det inte att eftersträva i kvalitativ            

forskning där forskaren själv utgör ett verktyg i den metodologiska processen och hens             

förförståelse förväntas bidra till en fördjupad förståelse för deltagarens upplevelse.  

Langemar (2008) menar att den kvalitativa intervjun på många sätt kan liknas vid en              

terapisituation och att det kan vara svårt för intervjuaren att skilja på rollerna, inte minst då                

känsliga och personliga ämnen berörs. Det är något artikelförfattarna har fått erfara, framför             

allt då deltagarna beskrivit situationer som triggat starka känsloreaktioner vid händelsen så            

väl som under intervjun. Det har förenklats genom att på förhand reflektera och skapa              

riktlinjer kring hur svåra situationer ska hanteras om de uppkommer, exempelvis genom att             

hänvisa till vård om det bedöms föreligga ett behov. Detta har hjälpt artikelförfattarna att              

begränsa sig till forskarrollen samt att inte förstärka och gå in i känslouttryck på ett sätt som                 

inte kan följas upp. Däremot har det varit viktigt att uppmärksamma när deltagarna blir              

känslomässigt berörda och då betona frivillighet.  

Artikelförfattarna menar att det finns flera förbättringsområden i studien varav ett är            

att TSR hade kunnat definierats tydligare inför deltagarna, då viss förvirring kring vad det              

innebär har funnits i flera intervjuer och kan ha påverkat resultatet. Enligt Wentland &              

Reissing (2011) är det få studier som har utforskat definitionsmässiga skillnader i de olika              
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former av TSR som finns och att mest utbrett är att använda ett samlingsbegrepp inom               

forskning på området. Dessutom att definitionen på samlingsbegreppet, främst casual sex           

relationsships, ofta skiljer sig åt. De menar detta utgör en utmaning i att det lämnar ett för                 

stort utrymme för tolkning kring vad konstrukten innebär vilket gör att resultaten blir svåra              

att jämföra och generalisera. Det har exempelvis uppmärksammats en tendens bland           

deltagarna att använda TSR synonymt med att “dejta” vilket gör det svårt att utesluta en               

eventuell förväntan om en mer seriös relation. Således är detta något som hade kunnat              

definierats tydligare i aktuell studie. Dock har deltagarna själva reflekterat över skillnader            

mellan de olika former av TSR de har haft erfarenhet av, vilket har underlättat tolkningar mot                

bakgrund av de olika relationella förutsättningarna.  

Deltagare i aktuell studie är samtliga svenska heterosexuella kvinnor i vuxenblivande.           

Studien ger en inblick i sex specifika individers upplevelser, men resultatet kan till viss del               

antas vara representativ även för andra individer inom avgränsningen. Som litteratur på            

ämnet gör gällande verkar det finnas stora likheter hos individer med liknande förutsättningar             

i andra så kallade västerländska länder. Det finns bristande forskning gällande TSR i kulturer              

som inte räknas till västerländska där resultat för aktuell studie inte kan antas applicerbara.              

Detta gäller även för personer som lever i västerländska länder men i huvudsak befinner sig i                

en annan kulturell kontext än det som anses vara norm.  

 

Praktiska implikationer och förslag på framtida forskning 

Studiens resultat tyder på att det finns ett behov av att i högre grad inkludera känslomässiga                

och relationella aspekter av sexuella relationer i hälsofrämjande arbete. Känslor bör förstås            

som en naturlig komponent i alla typer av relationer och samspel. Unga bör uppmuntras att               

reflektera kring sin sexualitet i termer av egen vilja och behov. I studien framkom flera olika                

aspekter av vad som krävs för att TSR ska kunna präglas av en positiv känslomässig               

upplevelse. Det krävs förståelse för svårigheten gällande att vara medveten om, respektera            

och kommunicera sina personliga gränser. Diskussioner kring såväl känslomässiga och          

relationella aspekter som vilja, behov och gränssättning kan med fördel föras inom skola samt              

instanser som mer specifikt arbetar med ungas sexuella hälsa.  

Artikelförfattarna efterfrågar, förutom forskning i länder som inte räknas till          

västerländska, framför allt kvalitativ forskning gällande unga mäns känslomässiga och          

relationella upplevelser av TSR. Den kvantitativa forskningen som hittills genomförts          
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gällande TSR tyder på en könsskillnad gällande känslomässiga reaktioner där män generellt            

upplever mindre negativa och mer positiva känslor än kvinnor. Artikelförfattarna vill påpeka            

att normer och förväntningar gällande könsroller kan tänkas påverka huruvida män upplever            

sig fria att på direkt fråga uppge exempelvis sexånger. För att bättre förstå det eventuella               

samspelet mellan forskningsresultat och normer samt för att få en mer komplex förståelse av              

de känslomässiga aspekterna menar artikelförfattarna att det finns behov av att utforska mäns             

känslomässiga och relationella upplevelser av TSR mer ingående.  

 

Konklusion 

Den aktuella studien har behandlat unga kvinnors känslomässiga och relationella upplevelser           

av TSR. Det första av de tre övergripande teman som återfunnits i data behandlar              

kännetecken för den här typen av relation och deltagarnas upplevelser av förväntningar som             

finns i densamma. I diskussionen har framförallt den förväntan som finns om en känslolös              

relation behandlats och diskuterats mot bakgrund av litteratur på området. Men även hur TSR              

kan fungera som en frizon där deltagarna ibland kan ta sig friheten att se till sina egna behov i                   

första hand. Utöver det beskrivs kännetecken som alla innefattar en hög grad av ovisshet och               

otydlighet gällande relationen vid möte “i verkligheten” såväl som på sociala medier.  

I det andra övergripande temat återfinns individens förhållningssätt till det som           

karaktäriserar TSR, framför allt hur individen förhåller sig till förväntan om den kärlekslösa             

relationen och det mått av ovisshet och otydlighet som ofta karaktäriserar relationen. Det             

handlar dels om de affektregleringsstrategier deltagarna använder, som har diskuterats med           

utgångspunkt i anknytningsteori. Resterande subteman handlar om påverkan på individen och           

har diskuterats med utgångspunkt i normer och könsroller. Dubbelmoral gällande kvinnans           

sexuella aktivitet och förväntningar på att som kvinna ta ett stort socialt- och känslomässigt              

ansvar i relationer antas hänga ihop med och ha en påverkan på nästa övergripande tema;               

primära faktorer som påverkar den känslomässiga upplevelsen.  

De fyra identifierade faktorerna som påverkar den känslomässiga upplevelsen är          

delvis tätt sammankopplade och består i att få ut det en vill av TSR, medvetenhet kring egna                 

upplevelser, att relatera till sin sexpartner på ett autentiskt sätt samt att gränser respekteras av               

sig själv såväl som den andra. Dessa överensstämmer i stort med det den kvantitativa tidigare               

forskningen visat även om artikelförfattarna vill poängtera den större bredd och komplexitet            

gällande känslomässiga och relationella upplevelser som framkom i aktuell studie.  
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                                                                                        Bilaga I 

Till dig som är kvinna mellan 18 och 30 år och singel. 
Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie om känslor och intimitet i 
tillfälliga sexuella relationer. 
 
Tillfälliga sexuella relationer har de senaste decennierna ökat i antal bland unga vuxna generellt och 
hos kvinnor specifikt. Få studier har hittills fokuserat på att beskriva individers upplevelser av känslor 
och tankar i förhållande till sexualitet och den här typen av relationer.  
 
Syftet med studien är att utforska unga kvinnors upplevelser av känslor och intimitet i tillfälliga 
sexuella relationer. Förhoppningen är att resultatet kan leda till ökad förståelse för era känslomässiga 
erfarenheter i denna vanligt förekommande relationsform. 
 
Vi söker dig som är ung kvinna (18-29 år), singel samt med erfarenhet av en eller flera heterosexuella 
tillfälliga sexuella relationer under det senaste året. Vi ser gärna att du inte har någon pågående 
vårdkontakt eller behandling mot bakgrund av psykisk ohälsa och/eller psykologisk/psykiatrisk 
diagnos.  
 
Medverkan innebär en individuell intervju via Skype alternativt på en avskild plats i Växjö, 
Malmö eller Stockholm under mars månad. Intervjuerna beräknas ta runt 45-90 minuter. Det är 
helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan.  
 
Om du tycker att studien låter spännande och är intresserad av att delta, kontakta oss 
via e-post eller telefon.  
 
Materialet från intervjuerna hanteras konfidentiellt och förvaras så att ingen obehörig kan ta del av 
det. Inga enskilda personer kommer kunna identifieras i examensarbetet. Studieresultatet presenteras i 
en uppsats som alla som vill kommer ha möjlighet att ta del av. När arbetet är färdigt förstörs allt 
källmaterial. 
 
Vi heter Amalie och Matilda och läser psykologprogrammet på Linnéuniversitetet. Som ett sista 
moment i utbildningen ingår att skriva ett examensarbete, vilket är anledningen till att studien 
genomförs. Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig!  
 
Växjö 2019-02-27 
 
Studerande:               Handledare: 
Amalie Sofie D. Moen:                            Thomas Nordström 
Mail: xxxxxxx@student.lnu.se  
Telefon: (0047)XXXXXXXX  
Matilda Birgersson:   
Mail: xxxxxxx@student.lnu.se 
Telefon: 070-XXXXXXX 
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Bilaga II 

Intervjuguide 
 

● Vad tänkte du om ämnet när du läste/hörde vad den här studien ska handla om? 
 
Tillfälliga sexuella relationer 

● Hur har det sett ut för dig med tillfälliga sexuella relationer det senaste året?  
○ Vilken typ av tillfälliga sexuella relationer har du haft? 

● Vad tänker du att den här typen av relation karaktäriseras av? 
● Vilka förväntningar upplever du att det finns på hur du ska förhålla dig i TSR?  

(från samhället/kompisar/sexpartners/dig själv) 
○ Hur upplever du det? 

● Vad hoppas du få ut av tillfälliga sexuella relationer?  
 

Känslor 
● Skulle du kunna beskriva lite om hur du brukar känna när du har sex i den här typen 

av relationer?  
○ Vad brukar kännas positivt?  
○ Något som kan kännas negativt? 

● Hur brukar du känna efter att ni har haft sex?  
○ Skulle du kunna ge exempel på vad som kan kännas bra? 
○ Skulle du kunna ge exempel på vad som kan kännas mindre bra? 

● Kan du beskriva någon gång när du ångrat dig efteråt?  
○ Vad berodde det på? 
○ Hur fick det dig att känna? 

● Kan du beskriva någon gång när du inte ångrat dig efteråt? 
○ Vad berodde det på? 
○ Hur fick det dig att känna? 

● Hur upplever du det att prata med kompisar om känslor i TSR?  
 
Intimitet 

● Kan du beskriva hur du upplever kontakten/bandet/relationen med sexpartners i TSR? 
○ Hur är det jämfört med andra typer av relationer? 

● Hur tycker du det är att prata med din sexpartner om förväntningar innan ni har sex?  
● Hur upplever du det att kommunicera din vilja under tiden ni har sex? 

○ Skulle du kunna ge exempel på någon gång då det känts bra för dig? 
○ Skulle du kunna ge exempel på någon gång då det känts mindre bra? 

● Hur upplever du det att kommunicera om något inte känns bra under tiden ni har sex? 
○ Skulle du kunna ge exempel på någon gång då det fungerat bra för dig? 
○ Skulle du kunna ge exempel på någon gång då det fungerat mindre bra? 
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● Har du något exempel på där du visat något annat än det du faktiskt kände gentemot 
din sexpartner? (ex. visat mer/mindre intresse/engagemang än vad egentligen har) 

○ Vad tror du det berodde på? 
○ Hur blev det för dig? 

● Kommer du på något exempel på någon gång när du förstärkt eller förminskat sexuell 
njutning? 

○ Vad tror du det berodde på? 
○ Hur blev det för dig? 

● Kan du beskriva hur kontakten/bandet/förhållandet brukar se ut efter att ni haft sex? 
○ ...direkt efter? 
○ ...innan ni skiljs åt? 
○ ...när ni skilts åt? 

● Skulle du kunna beskriva hur du upplever det att dela känslor och behov med din 
sexpartner efteråt? 

● Skulle du kunna ge exempel på hur du upplever att dina sexpartners kommunicerar 
sina känslor och behov?  

● Hur upplever du att det är i den här typen av relation när det gäller att kommunicera 
känslor och behov jämfört med i andra relationer? T ex med kompisar, familj.  

 
Övrigt 

● Finns det något du vill berätta om, som jag har missat att fråga? 
 
Följdfrågor:  
Berätta mer!  
Hur upplevdes det?  
Hur menar du?  
Vill du utveckla?  
Har du något exempel?  
Har du fler exempel?  
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Bilaga III 
 

 
                                                                                                             Kod nr ______________ 
 
Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i kvalitativ intervjustudie om unga 
kvinnors upplevelser av känslor och intimitet i tillfälliga sexuella relationer 
 
Deltagandet i studien sker på frivillig basis och samtycke är inte bindande, så till vida att det 
går bra att avbryta om och när man vill. Informationsmaterialet kommer samlas in från ett 
antal intervjuer och ligga till grund för en examensuppsats på Psykologprogrammet vid 
Linnéuniversitetet i Växjö. Uppsatsen kommer granskas vid ett seminarium på universitetet, 
inom ramen för kursen för examensarbetet, och publiceras i DIVA, en databas som är öppen 
för alla. 
 
Samtliga intervjudeltagare kommer vara avidentifierade så att ingen utomstående ska kunna 
identifiera vem som sagt vad. Citat kommer förekomma men ingen intervju kommer 
återfinnas i sin helhet i den färdiga uppsatsen. Intervjuerna kommer spelas in digitalt och 
transkriberas (skrivas ut ordagrant). Efter transkribering kommer de digitala filerna raderas 
och efter uppsatsens fullbordan kommer även de transkriberade materialet förstöras. 
 
Studiens syfte är att  utforska kvinnor i vuxenblivandes upplevelser av känslor och intimitet i 
tillfälliga sexuella relationer. 
 
Om Du under eller direkt efter intervjun kommer på att Du sagt något Du inte vill ska tas med 
i uppsatsen – säg till! Dessa kommentarer kommer då att tas bort. 
 
Genom undertecknande medger jag att jag är införstådd med ovanstående information och 
samtycker till att delta: 
 
 
____________________________________ 
Datum och plats 
 
 
_____________________________________  
Underskrift 
 
Studerande: 
Matilda Birgersson, xxxxxxx@student.lnu.se 
Amalie Sofie D. Moen, xxxxxxx@student.lnu.se 
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Bilaga IV 
 
Bakgrundsinformation                                                        Kod nr ______________  
 
 
Ålder:  
 
Sysselsättning: 
 
Utbildningsnivå: 
 
Ursprungsland: 
 
Uppväxt i (land, stad):  
 
Föräldrars utbildningsnivå:  
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