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ABSTRACT 

The aim of the study was to focus on well-being and sexuality for a woman in a couple’s 
relationship. Seven women were interviewed and the analysis was carried out with a 
phenomenological approach based on lifeworld theory. The respondents reported their lived 
experiences of well-being. The result is summarized in five constituents: the relationship’s 
common living-space, looking for companionship, the relationship as touching, the intimacy 
of the relationship and the importance of other people for the relationship. The basis of the 
experience of the phenomenon was found in the creation and maintenance of a 
companionship, a mutual exchange of meaning between two individuals that generated a 
sensation of being touched and extended outside of the physical spatial limitations. The 
phenomenon occurred when the risk for being hurt was replaced by trust and self-exposure. 
The intimacy of the relationship was able to prevent or remove the feeling of exclusion. The 
companionship of the relationship consisted of living in an existential context, of realizing 
one’s potential and of planning for the future. The phenomenon’s outer horizon consisted of 
the feeling of exclusion in not being able to relate to another person. The study is significant 
in a caring context where communication can include the body as an existential instrument 
and sexuality as an aspect of quality of life and well-being. Further research in the field can 
focus on how women cope with a lack of a sense of companionship in a relationship. 
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BAKGRUND 
“It gives me great pleasure” sa Winston Churchill när han, på sin herrklubb, skulle hålla ett 
kort och oförberett anförande över ämnet ”sex”. Citatet är en till synes spontant uttryckt 
uppfattning om vad han anser kan bidra till glädje och njutning. När orden faller är det i ett 
sammanhang där en man talar inför andra män. Vad en kvinna, ställd inför uppdraget att tala 
inför andra kvinnor, skulle valt att uttrycka får vara lämnat åt läsaren att gissa.    
Det kan dock inte uteslutas att även andra personer valt samma sätt att närma sig ämnet. I en 
artikel om hälsoaspekter av sexualitet beskrivs att det ”är en naturlig och hälsosam del av 
livet” (Nelson & Shields, 2005). Genom att sexualiteten beskrivs som en del av livet 
förefaller begreppet mer komplext än om det beskrivits som en del i livet.  
 
Betydelsen för mänskligt samspel, kommunikation och hälsa lyfts i olika sammanhang och 
världshälsoorganisationen (WHO) har formulerat en preliminär definition för sexuell hälsa 
som i en del uttalar följande: 
 

 ”Sexualiteten är mycket mer: den finns i energin som driver oss att söka kärlek, 
kontakt, värme och närhet; den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt 
hur vi rör vid andra och själva tar emot beröring." (www.sof.nu, 2006) 

 
Bengtsson (2001) menar att Merleau-Ponty beskriver sexualiteten som ”integrerad med hela 
vår kroppsliga existens” (ibid s. 83). Merleau-Ponty (2002)  har även uttryckt följande: 
”Saying that I have a body is thus a way of saying that I can be seen as an object and I try to 
be seen as a subject, that another can be my master or my slave, so that shame and 
shamelessness express the dialectic of the plurality of consciousness, and have a metaphysical 
significance.” (s.193). Hans beskrivning av kroppen antyder en odelbarhet av begreppen 
kropp, själ och ande och ett samspel med omgivningen där den levda kroppen har en 
betydelse när det gäller att upprätta relationer till andra människor.  

Begreppet välbefinnande är naturligt förekommande i människors liv och används även i 
sammanhang för att definiera hälsa. Enligt WHO (1948) kan hälsa ses som en process för att 
uppleva känsla av sammanhang och ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 
(www.stm.fi, 2007). Sedan slutet av fyrtiotalet har såväl ämnet som begreppet ytterligare 
utforskats och analyserats. Sarvimäki (2006) betonar att en definition av välbefinnande i 
termer av en subjektiv upplevelse av att må bra och känna sig tillfredställd med sin tillvaro 
verkar erbjuda en begränsad beskrivning av begreppet. Hon menar att välbefinnande kan 
uppfattas som ett begrepp för både hälsa och livskvalitet, och att välbefinnande handlar om att 
befinna sig väl, vilket innefattar flera odelbara dimensioner av kroppen, livet och tiden (Ibid).  

Mot den bakgrunden ska en mänsklig kropp bli sedd som mer än enbart ett fysiskt objekt som 
kan mätas och vägas. Sjögren (2004) hänvisar till Merleau-Ponty som talar om att kroppen 
blir ett uttrycksrum för en relation till världen där levda erfarenheter av dåtid och nutid ingår 
men även framtida förväntningar. Lika väl som minnen och tidigare erfarenheter kan finnas 
med och påverka så spelar även tankar och förväntningar om framtiden en roll. Det är genom 
vår kropp vi kan delta i samhället runt oss och göra saker med eller för andra människor och 
upprätta relationer. Ett i vårt samhälle känt sätt att upprätta relationer med andra kan vara i 
form av en parrelation som även innefattar en sexuell relation. Enligt Nelson & Shields (2005) 
ger sexualiteten ett välbefinnande som kan delas med en annan person och som kan förstärka 
en livslång parrelation. I en svensk kvantitativ studie av par som söker familjerådgivning 
menar Lundblad (2005) att goda äktenskapliga relationer och en god hälsa hänger samman. 
Hon har bland annat försökt att fånga den äktenskapliga tillfredsställelsen och känslan av 
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sammanhang. Enkätresultaten i hennes undersökning anger att kvinnor, i likhet med tidigare 
forskning, påverkas av relationsproblem i högre grad än männen. Familjerådgivning har god 
och långvarig effekt på flera variabler men känslan av sammanhang uppvisar minst effekt. En 
av slutsatserna är att behandlingen fokuserar mindre på hälsofrämjande faktorer och mer på 
problem. Ett påpekande som görs av forskaren är att den mesta forskningen inom par och 
äktenskapliga relationer företrädesvis är gjord i USA och andra anglosaxiska länder och att 
några större empiriska studier ännu inte är gjorda i Sverige (Ibid).  
 
PROBLEMFORMULERING 
Sexualitet som nöje, glädje och njutning i livet kopplat till hälsa och välbefinnande förefaller 
vara ett relativt outforskat område. Mer kunskap och forskning behövs om vårt närmande till 
mänsklig sexualitet. Fokus behöver flyttas från problem till mer positiva aspekter (Lundblad, 
2005; Nelson & Shields 2005). I WHO:s definition synliggörs sexualiteten som en livsaspekt, 
som finns i vår energi och sökandet efter kontakt, närhet och beröring, och är något som 
påverkar hälsan (www.sof.nu). Samtal om sexualitetens betydelse för att människor kan må 
väl eller må dåligt är tabubelagt för en del människor. Nelson & Shields (2005) konstaterar att 
föräldrar kan känna sig både generade och obekväma när de ska prata med sina egna barn om 
sexualitet. Paralleller kan även dras till vårdande samtal i olika sammanhang, och där 
Reynolds & Magnan (2005) menar att en generad och obekväm sjuksköterska med ett eget 
stramt förhållningssätt till sexualitet kan bidra till att resa en barriär gentemot det som för en 
patient är angeläget att få prata om. Förutfattade meningar hos personer och personal kan 
bidra till begränsningar i vad samtal tillåts handla om. Via media sprids uppfattningar om att 
äldre inte längre har sexlust eller samliv. Tidskriften Times nyanserar bilden genom en artikel 
med rubriken ”Still Sexy after 60” . Samtidigt som det framgår att samhället både upprörs 
över och undviker att bekräfta förekomsten av sexuell aktivitet bland äldre personer, 
formulerar en nybliven pensionär sig på följande sätt: ”the sexual impulse doesn´t vanish with 
age, ... //…  execution sometimes falters.”  (Golden, Klarreich, & Malloy 2004 s. 1). 
 
Även om kroppen förändras med tiden och med livet uttrycker pensionären en aspekt som 
förefaller opåverkad av tidens gång och som inte går att särskilja från livet i övrigt. Merleau-
Ponty (2002) menar att sexualiteten har räknats som en till största delen kroppslig funktion 
men att vi egentligen är inblandade i en avsiktlighet som har en existentiell innebörd. Enligt 
Sjögren (2004) har Merleau-Ponty belyst sexualitetens existentiella aspekt. ”Sexualiteten och 
livet, människans existens, går i varandra, och har därigenom samma betingelser. Det 
innebär att sexualiteten, som en dimension av längtan efter gemenskap, ständigt är 
närvarande såsom en stämning eller ett tillstånd.”. (Ibid, s. 137) 
 
Med hänsyn till vad som framkommit i bakgrunden valdes en fördjupning om välbefinnande 
och sexualitet i en parrelation för att bidra med mer kunskap i ämnet. Då det finns få 
kvalitativa studier inom området borde ämnet kunna belysas utifrån levda erfarenheter. 
Tillgängliga forskningsrön om relationsproblemens inverkan på kvinnor bidrar till att bekräfta 
det angelägna i att belysa hur kvinnor erfar välbefinnande och sexualitet i en parrelation. 
Vilka aspekter i livet kan bidra till välbefinnande i en parrelation? Vilken betydelse har den 
sexuella relationen i en parrelation? Hur påverkas upplevelsen av välbefinnande och sexualitet 
i en parrelation med åren?  
 
SYFTE 
Syftet var att belysa välbefinnande och sexualitet för kvinnor i en parrelation. 
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METOD 
 
Design 
Denna studie utgår från en fenomenologisk livsvärldsansats. För att kunna studera fenomenet 
välbefinnande och sexualitet föll valet av metod på en fenomenologisk ansats med 
livsvärldsteoretisk grund (Dahlberg et al., 2001). Den befanns inte bara lämplig utifrån syftet 
utan också för att fenomenet svårligen låtit sig fångas av enkäter eller andra hitintills kända 
mätmetoder. Inom fenomenologin är fenomen ett centralt begrepp vilket innebär som ”det 
som visar sig”. Edmund Husserl introducerade och utvecklade en fenomenologi och idé om  
”att på ett vetenskapligt sätt möta människors vardagsvärld eller med andra ord livsvärld.” 
(Dahlberg, 1997, s. 56). Enligt Husserl handlar det om att ”gå till sakerna själva” och låta 
”erfarenheten klargöra sakerna”, och att utforska fenomenen med grund i människors 
livsvärld (Bengtsson, 2001). När livsvärlden ska utforskas är det inte objekten och 
händelserna som står i fokus, utan fokus hamnar på människorna och hur de erfar livet. 
Livsvärldsforskning syftar alltså till att beskriva dessa erfarenheter. Ett sätt att fånga dessa 
erfarenheter kan vara genom kvalitativa intervjuer (Kvale, 1997). En fenomenologiskt 
inspirerad intervju bidrar till att öppna upp för informantens egen berättelse och reflektion 
över en levd erfarenhet. I och med detta kan en djupare förståelse för meningsfullhetens 
mångfald nås. I mötet och under intervjusamtalet handlar det om att förhållningssättet ska 
omfatta en omedelbarhet och en närhet med en samtidig självreflektion för att intervjuarens 
förförståelse ska hållas tillbaka Målet är att åstadkomma en reflektion i form av en dialog 
mellan fenomenet som ska studeras och människan och dennes livsvärld, för att fånga den 
levda erfarenheten (Dahlberg, 1997; Dahlberg et al., 2001). 
 
Undersökningsgrupp 
Studerandet av det tänkta området närmades genom intervjuer med kvinnor som inte befann 
sig inom en vårdkontext. Följande kriterier låg till grund för deltagandet.  
1. Att informanten var över 18 år.  
2. Att informanten hade en pågående parrelation som varat mer än två år. 
3. Att informanten hade en självupplevd känsla av hälsa och ej behandlades för någon kronisk 
sjukdom. 
4. Att informanten kommunicerade på svenska.  
5. Att informanten och författaren inte var väl kända för varandra. 
Informanterna kom att bestå av sju kvinnor i åldrar från 25 år till 70 år. Detta för att få 
variationer och bredd i intervjuerna. Deras relationer var av varierande längd, med allt ifrån 
drygt 2½ år till 53 år. Samtliga informanter visade sig vara heterosexuella. Fyra av 
informanternas nuvarande parrelation hade pågått kortare tid än tio år, de tre övriga 
informanternas nuvarande parrelation hade pågått längre tid än tio år. Två informanter hade 
inga barn, och de övriga hade barn i åldrar allt ifrån ett år till vuxna som själva blivit 
föräldrar.  
 
Datainsamling  
Informanterna söktes genom att kvinnor i intervjuarens egen bekantskapskrets fick en skriftlig 
uppmaning om att ge förslag på kvinnor i personernas egna nätverk som ansågs möjliga att 
tillfråga (bilaga nr 1). De föreslagna kvinnorna kontaktades per telefon och efter att ha 
överenskommit tid och plats för intervjun skickades ett informations-/bekräftelsebrev till varje 
informant (bilaga nr 2). 
 
Intervjuaren ska ha en medvetenhet om vikten av sin roll för att skapa en öppen atmosfär i 
samtalen. Det är informantens egen berättelse som ska kunna komma fram och i den takt som 
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informanten själv styr över. Förtrolighet krävs för att få en berättelse och ett reflekterande. 
Intervjuaren ska även kunna bedöma hur långt frågandet ska gå. (Dahlberg, 1997; Kvale, 
1997; Dahlberg et al., 2001; Dahlberg & Dahlberg, 2003).  
 
Basen för intervjuarens egen roll i studien bestod av ett mångårigt praktiskt vårdarbete som 
sjuksköterska och som även har innefattat ”svåra” samtal med såväl patienter som anhöriga. 
För att undvika att tvinga fram eller styra informanternas beskrivningar av fenomenet och för 
att öppenheten inför samtalet skulle behållas, föll valet på en ingångsfråga via vardagsvärlden. 
Avsikten var att avdramatisera och på ett enkelt och naturligt sätt hitta ingångar i intervju-
samtalet till att kunna prata öppet och fritt om parrelationen, välbefinnande och sexualitet. 
 
I varje intervjusituation eftersträvades en öppenhet från intervjuarens sida för att uppnå en 
meningsfull dialog med informanterna. Informanterna förbereddes på att uppträdandet från 
intervjuarens sida handlade om att försöka inta en naiv, nyfiken och närsynt hållning till 
ämnet och att de själva avgjorde vad de ville berätta eller svara på. Målet med intervjun var 
att fånga informantens upplevelse av livssituationen och ”varandet”, det som är just nu.  
  
Utgångspunkten togs i ”en vanlig dag” för att komma in i den vardagsvärld som är en del av 
livsvärlden. Informanten bestämde i och med det ingången i intervjun och hur den levda 
erfarenheten av ämnet kunde berättas efter att den första frågan ställts: ”Hur kan en dag se ut? 
En dag där du är ensam eller med din partner. En dag med sex eller utan sex”.  
 
Med informantens berättelse som utgångspunkt och ett aktivt lyssnande ställdes följdfrågor 
för att få informanten att berätta och beskriva så nyansrikt som möjligt. Avsikten var att hålla 
berättelsen igång och ha välbefinnande i fokus utan att störa informantens associationer och 
reflektioner. För att komma närmare den levda erfarenheten ställdes frågor som ”vad gör det 
med dig?”, ”kan du beskriva det närmare?” eller ”ge gärna något exempel”. Intervjuaren 
försökte uppnå ett omedelbart lyssnande och för att rikta uppmärksamheten åt informantens 
berättelse gjordes inga anteckningar eller andra noteringar. Uppgifter om ålder, antal barn, 
relationens längd etc. efterfrågades i anslutning till att varje intervju hade avslutats.  
 
Intervjuerna genomfördes under våren 2006 och pågick ca 1 timme med samtliga informanter. 
Två informanter valde att boka ett avskilt rum på den egna arbetsplatsen. De övriga valde sin 
egen bostad som plats för intervjuerna. Samtalen fångades med både bandspelare och Mp3-
spelare och detta tillvägagångssätt hade godkänts av informanterna. En ordagrann 
transkribering genomfördes i nära anslutning till respektive intervju. 
 
Analys 
Denna studie har inspirerats av en fenomenologisk analys som syftar till att beskriva och 
förstå innebörder. Utifrån informanternas berättelser och erfarenheter handlar analysen om att 
förstå och beskriva upplevelser av fenomenet som studeras. I texten söks innebörder genom 
öppenhet och nyfikenhet samt ett tyglande. Dahlberg (2006) påtalar vikten av att tygla 
förförståelsen vid ett livsvärldsteoretiskt analysarbete, med en ambition att se något nytt. 
Målet är att utforska, analysera, klargöra, förstå och beskriva den mening som finns i det som 
erfars (Dahlberg et al., 2001). Ett viktigt inslag i analysarbetet kan beskrivas med termen 
figur/bakgrund, en reversibilitet där man för en stund ställer om fokus från det som befunnit 
sig i förgrunden till att det istället får utgöra bakgrund. Då kan nya saker inom helheten 
framträda och studeras (Dahlberg et al, 2001). Enligt Kvale (1997) ska de innebörder som 
framträder ur intervjumaterialet beskrivas och sammanställas till ett hanterbart och 
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presenterbart material. Analysarbetets delar ska även tydliggöras för att motsvara ett 
vetenskapligt tillvägagångssätt. 
  
Inledningsvis lästes materialet upprepade gånger och intervjuerna lyssnades igenom. Det 
medförde att författaren blev bekant med materialet och bidrog till en första helhetsbild av 
intervjuerna. Informanternas citat överfördes därefter till färgade post-it-lappar, en färg per 
intervjuad kvinna. Det gav analysfasen en genomgående överblick av att samtliga 
informanters citat fanns med oavsett grupperingar.  
Författarens otålighet att leta fram innebörder ledde till en början ut på villovägar Vissa citat 
föreföll att hänga ihop med varandra och grupperades i möjliga innebörder men resultatet höll 
inte vid en jämförelse med samtliga intervjuer och fick överges. Med en medvetenhet om 
vikten av disciplin och tyglande genomfördes en ny avstämning genom att hålla en närhet till 
materialet. Intervjuerna lästes om igen mot bakgrund av följande frågor: Är detta en 
innebörd? Vad är det som informanterna talar om här? I ett försök att sätta egna värderingar 
och förförståelse inom parentes väcktes nya, ännu ej upptäckta, insikter om materialet. För 
varje insikt gjordes en reflektion med ett öppet förhållningssätt till den text som funnits i 
bakgrunden då innebörden framträdde som figur. Tillämpningen utifrån begreppet 
figur/bakgrund (Dahlberg et al, 2001) gjorde att analysarbetet kom vidare och nya insikter om 
innebörderna nåddes.  
 
Genom att konsekvent återkoppla till ursprungstexterna framträdde en helhet som hade sitt 
ursprung ur samtliga intervjuer och den sammanfattade fem tematiska innebörder. 
Ambitionen att nå fram till en essensbeskrivning rymdes inte inom ramen för detta arbete. När 
variationerna av fenomenet, i form av innebörder, hade framträtt valdes därför formuleringen 
av ett sammanfattande resultat. 
 
Forskningsetiska aspekter 
Enligt Kvale (1997) är det viktigt att se till etiska aspekter av det vetenskapliga ansvaret och 
att vara oberoende gentemot forskningen. Forskaren ska även överväga relationen till 
informanterna och vara uppmärksam på de problem som kan dyka upp under en 
intervjuundersökning. För att en studie ska uppfylla de etiska kraven ska informerat samtycke 
och konfidentialitet såväl som fördelaktigheten med studien beaktats (Kvale, 1997). Sjögren 
(2004) påtalar att med en forskningsgrund i livsvärlden skapas förutsättningar för att bevara 
informanternas värdighet. 
 
Informerat samtycke inhämtades och varje informant hade, i god tid före planerad intervju, 
fått ett informationsbrev som bland annat beskrev frivilligheten i att delta (bilaga nr 2). Vid 
utskrift av intervjuerna ersattes namn, platser och andra specifika saker av neutrala ord för att 
avidentifiera materialet. I de citat som används i föreliggande resultat har namn eller annat 
som kan identifiera en person utelämnats för att skydda informanternas integritet. Förmodade, 
eventuella förväntningar från informanter om någon form av ”relationshjälp” blev aldrig 
aktuellt. Intervjuaren hade även en beredskap för att projektets planerade intervjuer skulle 
kunna väcka tankar och reflektioner som informanterna inte tidigare varit medvetna om.  En i 
förväg överenskommen kontakt togs med samtliga informanter ca två veckor efter genomförd 
intervju. Informanterna blev då tillfrågade om de hade tankar och reflektioner som de önskade 
komplettera intervjun med. 
 
RESULTAT 
I följande resultat beskrivs erfarenheter av välbefinnande och sexualitet för kvinnor i en 
parrelation. Resultatet kan sammanfattas med en beskrivning av följande innebörder: 
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Relationens gemensamma livsrum, Att söka samhörighet, Relationen som beröring, 
Relationens intimitet och Andra människors betydelse för parrelationen.  
 
Citaten är ordagrant återgivna i talspråk. När informanter har gjort en paus är det markerat 
med …i citaten. I det fall delar av ett längre citat har utelämnats är detta markerat med dubbla 
snedstreck  //. Fetstil används för att framhäva att informanten uttalat ordet med eftertryck. 
Eventuella skratt i intervjuerna har skrivits ut som (skratt). 
 
Relationens gemensamma livsrum 
En stor del av relationens gemensamma livsrum utspelas i vardagen, i vardagliga aktiviteter 
och i samtal om vardagliga saker. Samtalen kan omfatta allt ifrån skratt och roliga situationer 
till korsordsfrågor eller att någonting har upprört. ”Så kommer min man hem och vi äter lite 
lunch och sitter och pratar // pratar nog rätt mycket om allt möjligt.”  
 
Att prata med varandra och lyssna på varandra framhålls som viktigt. Har en 
arbetsvecka varit stressig så ”pratar man ikapp” på helgen. Stunder av gemensamma 
måltider benämns som ”kvalitetstid” och förefaller värdefulla för att bibehålla känslan 
av samhörighet. Stor vikt läggs vid värdet av att hålla varandra uppdaterade om vad 
en dag har inneburit och det förstärker känslan av att höra ihop. Den tid som 
tillbringas tillsammans, oavsett om det är vardag eller semester och ledighet, bidrar 
till en mängd gemensamma minnen. ”Ja, det kan vara när vi går ut och går med min 
systers hundar // det är någonting som vi delar // att man har gemensamma minnen, 
tycker jag.”  
 
Det betonas på olika sätt i intervjuerna att det är en ömsesidig önskan att tillbringa tid 
tillsammans men ibland är det fysiskt omöjligt. När ett geografiskt avstånd 
omöjliggör den nära kontakten kan andra sätt att hålla kontakt överbrygga detta. 
Samtidigt som samtalet bidrar till att få ta del av varandras vardag kan det också bidra 
till en bekräftelse på att vara betydelsefull och efterlängtad. En informant pratar med 
sin man i telefon en gång om dagen ifall de är på olika platser. För henne är det ett 
sätt att hålla relationen levande ”…att man inte glömmer bort varandra… ”. 
Telefonsamtalen upprättar känslan av en ”länk” och genom att delge varandra 
vardagen så kommer man ”närmre varandra”. En informant som lever i ett 
distansförhållande betonar vikten av de dagliga telefonsamtalen. Ringer han inte kan 
det uppfattas som att ”man inte betyder något för honom”. När han ringer kan hon bli 
lycklig av att han ”säger snälla saker som att han älskar mig och sånt”.  
 
Kvinnorna beskriver att relationens gemensamma livsrum kan stärkas när det finns en 
öppenhet och ömsesidighet, där inget ”sopas under mattan” utan det finns ett tillåtande 
samspel. ”Ja vi behöver varandra. Våran … ja, vi hjälper varandra till att komma vidare, 
varandras uppmuntran och varandras styrka. Vi är ju starka på olika plan.” 
 
Relationens gemensamma livsrum innebär en anpassning till varandra och varandras behov. 
Det kan växla mellan att tillåta sig att se till sig själv ”…mer skönt för honom ibland och 
ibland är det jag som mera är i fokus…”  och att sätta den andre i centrum genom att 
medvetet rikta sin uppmärksamhet till hans intressen eller berättelse ”…han fick prata om allt 
sitt och fick vara i centrum och prata färdigt, till punkt och jag fick prata om det jag ville…”.  
Strävan efter att uppnå välbefinnande och balans i formandet av relationens gemensamma 
livsrum är inte alltid framgångsrik. En informant beskriver det som att: ” ja det är väl det att 
man kanske har för mycket för sig själv, för mycket egna intressen, för mycket egna grejer 
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alldeles ensam, inte tillsammans egentligen”. En annan kvinna beskriver att hon kan sakna 
att de inte delar varandras intressen, när hon inte lyckas locka mannen att dela ett av hennes 
intressen ”Det är ju det jag saknar lite grand att han, han, han har ingen vetskap om detta. 
Det är en annan värld för honom som inte han har klivit in i.” 
 
Relationens gemensamma livsrum är något som behöver vårdas för annars finns risken att en 
eller båda parter vill bryta upp ifrån parrelationen. Kvinnorna talar inte om planer för ett 
misslyckande men berättar om misslyckande med planerna. En informant drar sig till minnes 
erfarenheten från en tidigare relation ”… och vi glömde verkligen av att vårda varandra. Och 
då tror jag att gör man, inser man det för sent, så tror jag att där får det äktenskapet att 
krascha.”  En av kvinnorna beskriver erfarenheten från en tidigare relation som ledde till 
separation när de inte lyckades förena sina olika behov ”Så vi gick verkligen åt skilda håll när 
jag ville gå vidare och börja utbilda mig, och han ville stå kvar…” 
 
Gemensamma barn verkar bidra till ytterligare en dimension av gemensamt livsrum i 
parrelationen, ”vi skulle bli mer sammansvetsade nu när vi skulle ha barn tillsammans...” 
Samtidigt beskriver informanterna olika scenario med risk för utanförskap och främlingskap i 
relationen till sin partner särskilt under åren med barn och ungdomar. Barnens behov, särskilt 
de små barnens behov, behöver ibland gå före och risken kan vara att man låter sina egna 
behov stå tillbaka för barnens. I ett redan pressat schema med arbete och diverse aktiviteter 
kan den ”gemensamma” tiden som ett par försvinna. Några informanter har sett detta ske i sin 
egen bekantskapskrets och någon informant har egen erfarenhet av detta från en tidigare 
relation. I en av kvinnornas nuvarande parrelation började tiden med barnen och 
engagemanget för dem att successivt utestänga mannen ”att han kom hem och störde oss i 
våra rutiner, för då skapade vi oss vårt liv här barnen och jag”. Genom att paret tillsammans 
lyckades avvärja hotet har hon kommit till en ny insikt om värdet av att uppmärksamma hot 
mot relationens gemensamma livsrum.   

 
Ja, men vi har, det är balansen vi har i våra respektive liv. Det gäller att hitta den. 
Det får inte väga över för mycket åt något håll för då blir, då blir relationen, då haltar 
den alltså. Den blir skev. 

 
På olika sätt berör kvinnorna vikten av att vara uppmärksam på hur relationen utvecklas eller 
om balansen mellan livsrummen inom relationen börjar ”vackla”. 
 

Vi la oss vinn om det verkligen. Vi var medvetna om problematiken och vi ville ju 
absolut inte att det här skulle hända då, att det blev nån spricka i vår relation eller i 
vår familj då och att vi liksom tog det på allvar, att vi såg det. Att man noterade det. 
Att det här, när jag tänkte, att det här är inte bra, att ha det så här, började jag tänka. 

 
När barnen växer upp och är på väg att flytta hemifrån beskriver informanter att man kan 
behöva hitta nya roller i ett gemensamt livsrum som två vuxna utan barn. En informant 
funderar över framtiden och vad den kommer att innebära  
  

Ja, jag tar det nog inte som att det är så där jättelätt, för trots det så har jag ändå 
varit en rätt så självständig person, och nu plötsligt, när den här tiden blir att då 
kanske han och jag blir själva, då blir det ju så att då blir ju den andra personen mer 
beroende utav en annan, alltså jag känner det lite så. 
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Att samordna ett eget liv med ett gemensamt liv kan innebära att finna varandra eller att 
förlora varandra. Välbefinnandet för kvinnorna verkar uppstå när känslan av ett gemensamt 
”vi” balanserar känslan av att inte behöva ge upp sitt ”jag”. 
 
Att söka samhörighet 
Som en aspekt av strävan efter ett gemensamt liv finns sökandet efter samhörighet. ”Målet på 
något vis att det är dit man ska sträva, samhörighet med någon”. En informant beskriver att 
dagens samhälle är anpassat till att människor lever tillsammans i en relation, och konstaterar 
att ”…samhället är väldigt uppbyggt på tvåsamhet”. Under några år som ensamstående mor 
märkte hon särskilt av utanförskapet i samband med bjudningar som förutsatte att man var i 
par ”ja, man trillar liksom lite grann utanför ramarna”. 
På olika sätt beskrivs ett sökande efter samhörighet med en partner. Det förefaller handla om 
ett behov av att vara omtyckt och älskad, och att bli bekräftad, något som det inte alltid är lätt 
att styra eller planera för. Några beskriver att även en tillfällig relation kan innebära att må väl 
av en stunds samhörighet och den bekräftelse som ligger i att vara attraktiv i någon annans 
ögon. ”…Nej det var ingen djupare relation men det gav nån slags bekräftelse, kanske nåt 
slags substitut, en samhörighet med nån annan som man ändå ville känna, och ändå bara 
med en person.” Även ett ”one night stand” kan innebära en form av bekräftelse, även om det 
kan upplevas problematiskt. 
 

Ja, på nåt sätt har man ju delat nånting väldigt intimt utan att känna varandra och 
när man då ska träffas igen så har man väl ingen trygghet i sina roller, eller vad är 
det som gör att det blir pinsamt? Man vet ju inte riktigt hur man ska hantera detta. 

 
För en kvinna som levde ensam under några år var det en medveten strategi att gå ut och 
dansa, träffa en man och ha samlag utan att behöva inleda en relation som skulle kunna såra 
henne igen  
 

… alltså det var fruktansvärt // då  lovade jag mig själv i den situationen att aldrig 
mer i livet ska jag binda mig vid en man mer än max en vecka, för risken att uppleva 
detta helvete som jag hade då. För det höll på att knäcka mig. Det, det vill jag inte 
utsätta mig för en gång till  //  I den situationen är det ju väldigt ytligt…vi har ju 
ingenting gemensamt, jag har ju ingen historia med den mannen… Det här med one 
night stand då är man ju helt enkelt bara, bara kåt, Ja det är inte något djupare 
själsligt engagemang, utan det är mer kroppen som vill detta.  

 
En relation som innebär en samhörighet kan innebära att kvinnorna mår väl. En bra 
fungerande relation kan spegla en komplex samhörighet där många faktorer behöver 
sammanfalla ”i en stadig relation, där man känner sig harmonisk där är det mer som tänder, 
där behöver man även tryggheten och omtanken och allt det här, innan det kan bli 
någonting.”  Det innebär att söka något genuint och äkta hos den andre där också kvinnorna 
erfar sig älskade och bekräftade på att duga som de är. I denna ömsesidighet uppstår en 
intimitet som bygger på tillit och utlämnande ”Då vet ju den här människan // alltså hur 
intimt det är alltså hur nära han eller hon kommer nära dig.”   
 
Att våga lämna ut sig själv för att uppnå samhörighet är att vara stark och sårbar på samma 
gång. 
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Relationen som beröring 
I kvinnornas beskrivning av relationer till andra människor tycks olika former av beröring 
vara centralt. Informanterna beskriver hur fysisk beröring förekommer både med partnern 
men även med människor i deras omgivning. Det kan handla om att ”krama andra och du vet, 
ta på axeln” och under en promenad med en killkompis kan det hända att man ”tokknuffar i en 
snövall”. Skillnaden i att röra vid andra människor jämfört med att röra vid varandra inom 
ramen för parrelationen betonas. Samhörigheten i parrelationen förefaller kunna bekräftas 
genom att beröringen tar sin utgångspunkt i att man har tillgång till varandras kroppar på ett 
sätt som inte förekommer vid beröring av människor i omgivningen. Flera av informanterna 
försöker formulera vad det handlar om, men stannar vid att det är en gåta, en omöjlighet i att 
sätta fingret på vad det är som gör att man i en parrelation rör varandra på ett särskilt sätt. 
”Det är någonting, men jag vet inte riktigt vad det är…Ja, man rör varandra på ett 
annorlunda sätt gör man, faktiskt, att man har en beröring skulle man nog säga.” 

 
Kroppen spelar en roll för hur vi skapar relationer med varandra och även andra människors 
kroppar väcker reaktioner och berör kvinnorna. Exempelvis beskriver kvinnorna hur en för 
dem okänd man kan framkalla en beröring som levs i kroppen och väcker fysiska och 
känslomässiga reaktioner, som de inte alltid viljemässigt styr över. Det kan handla om att en 
främmande man på dansgolvet väcker ”sexuella vibrationer” eller en ”smickrande känsla” av 
att vara ”attraktiv”. En kvinna berättar om hur hon ”inte vid många tillfällen ställts inför det 
här problemet, men jag har varit med om det och vet att jag kan bli påverkad och vet också 
att jag har bromsat det”. Att bli berörd innebär att något väcks i den egna kroppen, och 
påverkar individen känslomässigt.  
 
I relationen till partnern kan den känslomässiga beröringen i vissa situationer bli tydlig. En 
kvinna beskriver hur hon vid bara tanken på en annorlunda framtid utan sin livskamrat kan 
känna en oro som blir en beröring i kroppen. ”Nej men, om han inte kommer hem och jag 
väntar honom och han kommer senare, alltså, då blir det hjärtklappning, då blir det 
oroshjärtklappning.” 
 
Ibland förekommer subtila signaler och informanterna beskriver det som att det är en ”annan 
stämning… laddat på något sätt”.  En tanke på mannen, en association som väcker minnen 
eller en blick från honom kan räcka för att utlösa reaktioner som kan medföra lustkänslor och 
en känsla av samhörighet 
 

Det är nån varm, ömhet som jag fylls med och … alltså jag kan komma på mig själv 
med att om han varit borta… så hör jag bilen komma, så kan jag sticka ut, och titta 
genom fönstret och så klappar hjärtat precis som det var när jag var tonåring, och ser 
han komma och stiga ur bilen där. Det tycker jag är roligt. (skratt)  

 
Situationer i vardagen kan uppstå och leda till en beröring som kan upplevas som önskvärd 
eller oönskad. 
 
Relationens intimitet 
Kvinnornas talar om sexualitet och samlag i vaga termer och de tycks främst mena samlag. 
En kvinna beskriver det som att: ”Ja, sina sexuella behov har man ju svårt att verbalisera, 
det är ju liksom en känsla i kroppen…” och en annan beskriver det som ”Sex är när det är 
vibrationer i hela kroppen, då är det sex, annars är det kärlek och trygghet”. ”Intimitet” och 
”samlag” beskrivs som viktiga inslag som gör relationen till en ”relation”. Det handlar om 
att ha någonting unikt tillsammans. Parrelationens intimitet förefaller kunna vara en källa till 
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inspiration. ”Jag tror det lyfter den (parrelationen), eller det gör den nog, jag tror att det gör 
den starkare, helt klart.  Det tror vi båda två, för det har vi också pratat om.”  
 
Informanterna beskriver ett behov av fler aspekter för att relationen ska betraktas som en 
parrelation med ömsesidigt sikte på en gemensam framtid. Det handlar om att ha någonting 
”djupare” tillsammans, någonting som kräver ett själsligt engagemang.  
 
Av informanternas berättelser framkommer att samlag är något som kan göra att man kommer 
nära en annan person och det behöver inte finns någon uttalad avsikt om att leva tillsammans. 
”Det är ändå en slags intimitet med en person trots allt, även om man inte delar den 
personens vardag, så är det ju ändå ett sätt att komma nära en person.” De tillfälliga sexuella 
relationer som några av informanterna har erfarenheter av från tiden före nuvarande 
parrelationer har bidragit till en stunds känsla av välbefinnande i den bekräftelse som ligger i 
att vara attraktiv i någon annans ögon. ”…Nej det var ingen djupare relation men det gav nån 
slags bekräftelse, kanske nåt slags substitut, en samhörighet med nån annan som man ändå 
ville känna, och ändå bara med en person.” Även ett ”one night stand” kan innebära en form 
av bekräftelse, även om det kan upplevas problematiskt. 
 

Ja, på nåt sätt har man ju delat nånting väldigt intimt utan att känna varandra och 
när man då ska träffas igen så har man väl ingen trygghet i sina roller, eller vad är 
det som gör att det blir pinsamt? Man vet ju inte riktigt hur man ska hantera detta. 

 
Flera informanter beskriver att de bär på en tradition som innebär att sex är ett tabubelagt 
område, och att de saknar erfarenhet av att prata om relationer, sexualitet, samlag och orgasm. 
En kvinna hade under flera år svårt att i sin relation prata om och sätta ord på det som berörde 
det sexuella och intima i relationen.  
 

…hänger tillbaks till barn, alltså långt tillbaka. Jag kunde till exempel aldrig 
prata om sådana saker med min mor till exempel // jag är väldigt frispråkig 
men sen när det kommer till sex så, så kan jag liksom känna att det tar nog 
väldigt lång tid innan jag verkligen slappnar av och kan öppna mig helt och 
hållet, så, ja, så det kan jag ju säga att det var ju inget så där jättebra eh, 
samlevnad vi hade i början, var det ju inte…. 

  
Kombinerat med uppväxtens tabu kring ämnet har livet inneburit en process för kvinnorna att 
tala om sexualiteten och uppnå ett tillfredställande samliv.  
 

Jo, jovisst  …jag tror att jag är duktigare på att tala om och visa och uttrycka vad jag 
vill själv. Det här att lära känna sig själv och sin sexualitet och så, vad får mig att 
njuta och vad får mig att få orgasm och så. Det … det har nog tagit ett tag eh, ….för 
mig i alla fall att komma på vad det är som gör, som gör att jag… ja… 

 
Samspelet i parrelationen inkluderar signaler och reaktioner på behov av intimitet. 
Välbefinnandet ökar när kvinnan blir bemött med respekt för vad hon känner och uttrycker.  
 
Andra människors betydelse för parrelationen 
Kvinnorna berör hur de strävar efter att skapa ”tre liv fast ändå ett”.  En kvinna beskriver det 
som att ”vi har var sitt liv samtidigt som vi har ett gemensamt liv”. Det handlar om att både 
dela och att inte dela vardagens händelser med sin partner. Kvinnorna beskriver att de delar 
mycket av sina liv med sin egen partner, men att de också kan välja vad de delar eller inte 
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delar med sig av. I strävan efter ett gemensamt livsrum med partnern, har kvinnorna även 
behov av samhörighet med människor i omgivningen. Oavsett om man lever i en parrelation 
eller ej, är gemenskap med andra människor betydelsefull för kvinnornas välbefinnande. En 
kvinna beskriver det som att uppleva sig behövd och betydelsefull för någon på arbetsplatsen, 
och det kan handla om att vara en god lyssnare eller att få ta emot andra människors 
förtroenden. Det kan också handla om att ha andra människor än enbart partnern i sin 
omgivning för speciella samtal. Det finns ämnen som kvinnorna hellre pratar med en väninna 
om. Relationer i kvinnornas livssammanhang såsom släkt, vänner eller arbetskamrater 
beskrivs som betydelsefulla för välbefinnandet.  
 

Jo men jag tycker nog att det är ganska bra för att,… även fast man klarar av att 
umgås hela tiden så tror jag ändå det är bra att man kommer ifrån varandra så att 
man … kan uppskatta lite grand vad man har kanske och // för det finns ju saker som 
man inte kan, som man kan prata med honom, men han är inte lika intresserad av att 
lyssna på mitt skvaller om den, och den, och den, som kanske en tjejkompis hade varit. 
Så då kan ju, så exempelvis mitt intresse av skvaller får man ju ta någon annanstans 
och prata med någon annan eller så, lite grand. …Han är ju allting egentligen, fast 
jag tror att han tycker nog att en del av dom punkterna är nog inte så himla roliga. 
Och då får man nog faktiskt respektera det och ta dom nån annanstans (skratt).  Det 
är ju samma sak som han, hans intresse som fotboll och sånt där. Visst, jag kan dela 
det och försöka, men jag tycker inte att det är så roligt. Och då blir det inte kul för 
honom att dela det med mig heller  … Så att, även fast vi har ett liv ihop så blir ju, får 
man ha delade saker. 

 
Vänner och väninnor kan utgöra ett komplement och utbytet man har av andra människor 
upplevs som positivt. Sättet man umgås på kan innehålla fysisk kontakt och beröring. På 
samma gång som det är viktigt att ha gemenskap med andra människor så betonas betydelsen 
av att det finns något som bara kan delas med partnern inom relationen och det är det sexuella 
samlivet. ”…att sex har jag bara med min partner, det är en samhörighet som jag har med 
honom, endast // det är ju en av de saker som jag bara delar med honom.” 
 
En parrelation kan påverka kvinnornas sociala liv på olika sätt. En kvinna beskriver hur hon i 
en tidigare relation delvis valde bort sina väninnor. När en sådan parrelation upphör kan det 
skapa en ensamhet och ett tomrum, där det finns ett behov av relationer och andra människor.   
 

// gav jag upp mitt eget liv. Jag, vi umgicks bara med hans vänner, eh, så att när jag 
bröt upp den förlovningen så var jag väldigt ensam. Jag hade ju inga vänner kvar. De 
hade ju liksom jag försummat där under de åren. Jag hade inte hållit kontakten med 
dem.  

 
Att ägna större delen av tiden åt varandra i en relation kan innebära en utsatthet om något 
skulle hända som förändrar relationen. 
 
Sammanfattande resultat 
Mänsklighetens grundläggande existens går ut på att upprätta någon form av samhörighet och 
relation med människor i sin omgivning. Samhörighet i en parrelation går som en röd tråd 
genom resultatet och förefaller ha samma existentiella utgångspunkt av att känna sig 
bekräftad, vara älskad och behövd av en person. I parrelationen finns en samhörighet i vilken 
kvinnorna känner sig bekräftade och trygga i att duga och att få vara som de är. Genom att i 
parrelationen fysiskt beröra och låta sig beröras kan en positiv känsla av bekräftelse få ett 
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uttryck. Kroppen kan användas som ett redskap för att upprätta samhörighet och i det 
sammanhanget kan samlaget och intimiteten fungera som en länk som förstärker känslan av 
samhörighet. Även en blick, en tanke eller en association som väcker ett minne kan framkalla 
en känsla av beröring i den levda kroppen och väcka både fysiska och känslomässiga 
reaktioner.  
Sexualitet är ett svårbeskrivet fenomen som kvinnorna talar om i vaga termer och det uttrycks 
först och främst som samlag. Det är en aspekt av livet som kvinnorna tycker att de saknar ord 
för och de menar att sexualiteten inrymmer känslor och upplevelser som är svåra att beskriva 
språkligt. Sexualiteten är en aspekt som är svår att bryta ut från kvinnornas liv då den är 
invävd i deras hela livssammanhang. Den förefaller ha en roll i hur människor kan möta och 
beröra varandra och den verkar utgöra en central roll för välbefinnande och att bevara känslan 
av samhörighet inom parrelationens gemensamma livsrum.  
Samhörighet i en parrelation byggs upp med ärlighet, närhet och intimitet på en grund av tillit. 
I strävan efter samhörighet i parrelationen kan tidigare erfarenheter av svek stå tillbaka för att 
ge plats för den tillit kvinnorna behöver för att våga lita på en annan människa igen.  
Parrelationen utmärker sig gentemot relationer med människor i allmänhet. Den innehåller en 
upplevd positiv, ömsesidig meningsöverföring mellan dessa två personer vid fysisk såväl som 
icke-fysisk kontakt. Samhörigheten innefattar fler dimensioner än sexualitet i form av samlag 
och går utöver en begränsning till det fysiska rummet. Parrelationens samhörighet handlar om 
att faktorer såsom ärlighet, närhet, intimitet och tillit kan sammanfalla. Kombinationen av 
parrelationens gemensamma livsrum och det egna livsrummet utgör ett spänningsfält. 
Sexualitetens närvaro med inslag av både ett beroende av den andre och en frihet att uttrycka 
egna behov och begär balanseras för att uppleva välbefinnande i parrelationen.  
 
DISKUSSION 
Inledningsvis diskuteras vald metod och dess tillämpning. Därefter förs en diskussion med 
fokus på delar av resultatet i en jämförelse med aktuell forskning som utmynnar i möjliga 
fortsatta forskningsområden. 
 
Metoddiskussion  
Vid planerandet av studiens design uppkom flera frågeställningar. Kan man få kvinnor att 
öppet berätta om sexualitet och samlag? Hur kan man vara säker på att de inte bara hittar på?  
Eftersom ämnet ansågs vara komplext och inte gick att lyfta ut och studera som en enskild del 
av livet valdes en fenomenologisk forskningsansats med livsvärldsteoretisk grund. Den 
ansågs lämplig för att ha säkerställt fokus på informanternas unika livsvärld. Genom ett 
medvetet undvikande av direkta frågor om fenomenet var det kvinnornas egna berättelser, 
reflektioner och formuleringar som tog plats. Fenomenet som skulle studeras kunde av en del 
ses som ovant att tala om. Forskningsmetoden valdes därför även utifrån att såväl öppenhet 
som följsamhet var betonat och medgav att informanterna kunde avgöra vad de ville berätta. 
För att kvinnorna skulle närma sig ämnen som inte har varit brukligt att samtala om i 
vardagliga termer eftersträvades en avspänd atmosfär. En kursrelaterad utbildningsintervju 
genomfördes innan studiens intervjuer inleddes. Kombinationen av ny kunskap, nya insikter 
och en egen mångårig erfarenhet från vårdande möten medförde att intervjusituationerna 
avlöpte smidigt och kändes bekvämt för författaren. 
 
Informanterna valde själva en intervjuplats där de kände sig ostörda. Med en diskret teknisk 
utrustning och utan att använda något anteckningsmaterial, uppstod en avslappnad och 
spontan samtalsdialog. Intervjuns till synes ostrukturerade struktur föreföll väcka en viss 
förundran hos kvinnorna. Flera informanter uttryckte att de trodde intervjun skulle gå ut på 
direkta frågor istället för att de fick berätta. Efter intervjuerna uttryckte informanterna att de 
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känt förtroendet att öppna sig och tyckte att det gått förvånansvärt lätt att prata om intima 
saker. Flera av dem ifrågasatte att de kunnat vara till någon hjälp eftersom de tyckte att 
författaren inte ställt så många frågor utan att ”de pratat hela tiden”. Informanternas egna och 
plötsligt uppkomna reflektioner överraskade dem själva och det kan ses som ett tecken på en 
lyckad kvalitativ forskningsintervju. 
 
Intervjufrågorna ska underlätta för informanten att uttrycka egna livsvärldsupplevelser och 
vinklade frågor ska därför undvikas för att svaret ska vara meningsfullt. Anges riktningen för 
frågans mening kan informanten känna sig styrd att följa den med sitt svar (Kvale, 1997; 
Sögren, 2004). Tyglandet visade sig vara intervjuarens största utmaning och bristen på 
erfarenhet från forskningsintervjuer visade sig några gånger. Det hände att samtal stannade 
upp och informanten verkade uttrycka en frustration över att inte kunna vara till lags ”jag vet 
inte riktigt vart du vill komma nu”, ”hur menar du nu?” eller ”är det så du menar?”. Detta 
bidrog till att intervjuaren blev uppmärksammad och fick disciplinera sitt tyglande, sin 
öppenhet och låta informanten styra det de ville berätta och beskriva. När intervjuaren 
lämnade dessa ”låsta lägen” och gick vidare med andra infallsvinklar visade sig ämnet 
spontant dyka upp längre fram i intervjuerna.  
 
Med en rutinerad och kontrollerad öppenhet i analysarbetet hade det kunnat genomföras 
snabbare. Nybörjarens otålighet att komma fram till ett resultat ledde ut på tidsödande 
villovägar. Misstaget handlade om ett kravfyllt letande i hopp om att finna bekräftelser på de 
förmodade fynden. När det förelåg en innebörd som antogs beskriva något väsentligt gjordes 
en kontroll mot samtliga intervjuer. Vartefter analysprocessen fortskred uppmärksammade 
författaren att den förmodade helheten föll isär när det var egna värderingar som lett fram till 
förhastade slutsatser. En frustration uppstod över att behöva börja om från början eftersom 
innebörden inte gick att finna i de övriga intervjuerna. För varje insikt om vikten av tyglandet 
och behovet av öppenhet bevisades metodens styrka i att den inte tillät några försök att pressa 
fram innebörder som inte hade ett ursprung ur materialet.  
Intervjuernas textmassa innehöll inga verbalt uttalade definitioner av välbefinnande. Däremot 
var de fyllda av vardagsberättelser om ett fenomen som föreföll vara försjunket i hela 
existensen. Valet av den fenomenologiska analysmetoden underlättade för att tala utifrån 
sakerna själva och göra dem full rättvisa. Ur intervjuanalysen bildades en kärna som 
innefattade fenomenets betydelse för informanterna. Inledningsvis var avsikten att fullt ut 
göra en fenomenologisk analys med en essensbeskrivning, ett arbetssätt som visade sig både 
tids- och arbetskrävande. I föreliggande arbete valdes en avgränsning till att enbart beskriva 
fenomenet utifrån fem tematiska innebörder, för vilka också en sammanfattning gjordes.  
 
Resultatdiskussion 
Kvinnorna i föreliggande studie lämnar beskrivningar av hur bra de mår när de mår bra i sin 
relation. Den bekräftelse informanterna verkar känna av att duga som de är, ger dem en styrka 
och en glädje som känns i kroppen. Det kan vara allt ifrån ”vibrationer” till ”hjärtklappning” 
men sammantaget är det något som gör dem gott och som de inte vill vara utan.  
Med tanke på den aspekten av föreliggande resultat är det positivt att forskningsfokus 
förefaller utvidgas och omfattar och därmed synliggör mer av sexualitetens hälsobefrämjande 
aspekter.   
 
Behovet av sexualitetens olika uttryck i form av intimitet, närhet, ömhet och inte enbart i form 
av samlag, kan variera beroende av sinnesstämning eller andra faktorer i omgivningen. 
Perioderna med barn, särskilt småbarn, kan innehålla utmaningar för parrelationens intima 
samhörighet. Men även förmågan att hitta en balans mellan varandras sexuella behov berörs 



14  
 
 

på olika sätt av informanterna och behöver inte nödvändigtvis ha med graviditet och 
förlossning att göra. Att försöka behaga sin partner och inte våga uttrycka hur man själv vill 
bli behagad beskrivs som problem. Särskilt i ungdomen fanns problemet med att vilja vara till 
lags och anpassningen kunde gå så långt att man gav upp sina egna intressen och sitt eget 
kontaktnät. Med livserfarenhet och en känsla av säkerhet och stabilitet i parrelationen 
uttrycker kvinnorna, i föreliggande studie, hur välbefinnandet infinner sig när de nu tar större 
plats genom att uttala och visa egna behov och begär samt hur de tar mer initiativ i samlivet.  
Föreliggande studies resultat uppvisar likheter med en nyligen gjord studie om 26 kvinnors 
upplevelse av sexualitet under graviditet och efter förlossning (Trutnovsky, Haas, Lang, & 
Petru, 2006). De finner stora variationer mellan kvinnorna när det gäller vilken roll samlivet 
spelar och hur stor vikt kvinnorna lägger vid sexuell samvaro. Behovet av ömhet kan öka eller 
vara oförändrat trots ett minskat intresse för sexuell samvaro. Belåtenheten förefaller hänga 
samman med andra aspekter än sexuell aktivitet. Missnöjet för kvinnorna ligger i att inte tro 
sig möta sin partners behov av sex och att inte själv känna sig bli mött av sin partner i sin 
egen sexualitets behov. 
   
Informanternas sätt att beskriva en dag förefaller som att livet rullar på, fyllt av vardagens 
bestyr, bekymmer och glädjeämnen. Omedvetet finns sexualiteten där men dess förekomst är 
sällan formulerad och oftast oreflekterad. Kvinnorna talar mest om sexualitet i termerna av 
samlag men de försöker även att tydliggöra att sexualiteten nödvändigtvis inte är begränsat till 
att ha samlag. Sexualitetens betydelse för att känna samhörighet förefaller vara central för 
kvinnorna och utgörs av att dess närhet och intimitet förmår att upprätta och bevara en känsla 
av samhörighet mellan två personer. Trots att flera av dem blivit uppfostrade med att undvika 
tal om sexualitet och samlag har tidigare erfarenheter från parrelationer och livet i allmänhet, 
format dem med självförtroende och självinsikt om hur de vill leva sin sexuella relation. Ett 
sätt för dem att uppleva välbefinnande är att sexualiteten ges ett tillåtet utrymme och att de 
kan verbalisera det eller uttrycka behov och begär med sin kropp.  
 
Ett fördomsfritt lyssnande kan vara ett sätt att samtala kring svåra eller personliga frågor 
utifrån individens situation och berättelse om sin vardagsvärld. De kvinnor som deltar i 
föreliggande studie berör hur deras uppfostran bidrar med tabun respektive frimodighet vad 
gäller sexualitet. De reflekterar även över på vilket sätt två personer i en parrelation behöver 
anpassa sig till varandra om den andre inte är van vid att verbalisera och diskutera sexualitet 
och samlag. Vanor, kultur och tradition har betydelse för hur människor närmar sig området 
och hur ämnet kan kommuniceras. Den kunskap om erfarenheter av välbefinnande och 
sexualitet för kvinnor i en parrelation som denna studie kan bidra med, borde kunna tillämpas 
vid samtal även inom en vårdkontext. 
Kulturens och traditionens inverkan på kvinnan eller patienten kombineras även med 
sjukvårdspersonalens förmåga att närma sig ämnet. I den litteraturgenomgång som gjorts av 
Folkstedt Engström et al., (2007) redovisas studier av sexualitetens positiva effekter i 
samband med sjukdom och Karlen (2002) finner att sjukvårdspersonal missar den aspekten 
genom att de inte lyckas följa och anpassa sig till patienternas behov av att få ta upp ämnet. 
Enligt Folkstedt Engström & Johansson (2007) är samtalet om sexualitet av komplex natur. 
Vid den litteraturgenomgång de gjort finner de att Koch, Kralik & Eastwood (2002) beskriver 
sjuka kvinnors känsla av tvång, gentemot sjukvårdspersonal, över att behöva beskriva något 
så privat som sin sexualitet. I dessa kvinnors fall hänger det ihop med att de uppfostrats till att 
inte tala om sin sexualitet. I en av artiklarna beskrivs vad vanor, kultur och tradition betyder 
för kvinnors sexualitet (Fourcroy, 2006). Studien är en litteraturgenomgång kring kvinnors 
sexuella tillfredsställelse med betoning på kulturer som tillämpar kvinnlig omskärelse. En av 
slutsatserna de drar är att det föreligger behov av forskning kring markörer för kulturens 
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inverkan på kvinnors sexuella tillfredställelse. I artikeln av Sadovsky & Nusbaum (2006) 
betonas värdet av att införa samtal om sexuell hälsa inom primärvården. Sexualitetens 
intimitet bidrar till relationens stabilitet och skänker en hälsobefrämjande tillfredställelse. 
Sexuella problem i sin tur har en klar inverkan på livskvaliteten oavsett ålder och forskarna 
menar att samtalet i det läget kan ge ledtrådar som i sin tur leder till att man finner ännu 
odiagnosticerade sjukdomar hos män såväl som kvinnor. 
 
Enligt Lundblad (2005) visar forskning att kvinnor påverkas mer än män vid relationsproblem 
och att kvinnorna är mer inställda på att reda ut dessa. I föreliggande studie finns flera 
uttalanden som pekar i samma riktning. Motivationen för att bevara och underhålla 
parrelationens samhörighet är hög och variationer förekommer på vilket sätt kvinnorna 
uppmärksammar och avvärjer eventuella hot mot samhörigheten. Oavsett om de befinner sig 
på samma plats som partnern eller ej så är behovet av kontakt och bekräftelse på 
samhörigheten en central punkt. När bekräftelser uteblir uppstår en känsla av frustration. I 
kvinnornas sätt att beskriva stunder av illabefinnande i nuvarande relation eller tidigare 
relationer är det slående vilka fysiska uttryck det förefaller ta sig i kroppen. Kvinnornas 
ordval beskriver att det kan vara allt ifrån en ”klump i magen” till att ”benen fullständigt rycks 
undan” och ”en grop öppnar sig”. Denna odelbarhet och samtidiga komplexitet utmanar nya 
forskningsområden kring hur kvinnor påverkas vid relationsproblem. 
 
Sammanfattande slutsatser 
Välbefinnande och sexualitet för kvinnor i en parrelation tar sin utgångspunkt i att vara 
relaterad till någon i en strävan att upphäva eller motverka känslor av utanförskap och där 
sexualiteten förefaller vara en avsiktlighet med existentiell innebörd. Resultatet innehåller 
paradoxer som antyder spänningsfält där det ena verkar förutsätta det andra för att fenomenet 
ska existera. 
 
Välbefinnandets paradox i relationens gemensamma livsrum är att utökningen av det ligger i 
avgränsningen. Relationens gemensamma livsrum förutsätter en ömsesidig process som 
förefaller kunna utvecklas genom en till synes obegränsad fördjupning över tiden. Fram-
växandet av en gemensam historia förstärker känslan av att ha en unik samhörighet. Även i 
tider av att befinna sig fysiskt åtskilda kan en tanke, ett minne eller ett samtal bidra till att 
förstärka samhörighetskänslan.  
Att leva i en parrelation där det gemensamma livsrummet inte längre existerar innebär en 
känsla av utanförskap. Den känslan kan upplevas så negativ att valet faller på att leva i 
parrelationens utanförskap istället för att leva i utanförskapets parrelation. 
 
Välbefinnandets paradox i att söka sig till parrelationens samhörighet bygger på styrkan i den 
tillit som utgör parrelationens mest sårbara del. För att tilliten i parrelationen ska finnas måste 
parrelationen grunda sig på tillit. Tidigare relationers erfarenheter av svek måste stå tillbaka 
och lämna plats för oförbehållsam tillit och ett ärligt självutlämnande av sina innersta tankar 
och drömmar. Det förefaller inte finnas någon genväg. 
Att leva i en parrelation där tilliten gått förlorad innebär en känslomässig begränsning som ett 
skydd mot risken att bli sårad igen. Parrelationen begränsas till en enbart kroppslig 
samhörighet med avsikten att undvika ett djupare, personligt engagemang. 
 
Välbefinnandets paradox i relationen som en beröring är att en oönskad känsla av beröring i 
kroppen kan uppstå i situationer av omedveten vilja att söka bekräftelse och en önskad känsla 
av beröring i kroppen kan utebli i situationer av medveten vilja att söka bekräftelse. För att en 
relation ska upplevas upprättad förväntas någon form av gensvar och själsligt engagemang. 
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Kroppen som ett redskap för att fysiskt beröra och låta sig beröras gör att en känsla av 
samhörighet och bekräftelse kan få ett uttryck. Reaktionerna ger en positiv känsla när 
beröringen handlar om att känna samhörighet, att vara älskad, att känna sig vacker och att 
betyda något för den andre. En blick eller en association som väcker ett minne kan framkalla 
en känsla av beröring i den levda kroppen och det kan väcka fysiska såväl som känslomässiga 
reaktioner.  
Upplevelsen av att inte bli bekräftad och att inte vara relaterad till någon ger upphov till en 
känsla av utanförskap och framkallar en negativ beröring i den levda kroppen. 
 
Välbefinnandets paradox i relationens intimitet är att ett samlag som kan bidra till känslan av 
samhörighet behöver en känsla av samhörighet för att bidra till ett samlag. Intimiteten och 
samlaget blir ett uttryck för att parrelationens samhörighet är unik på ett annat sätt än 
samhörighet med vem som helst. Sexualitetens fria spelrum inom parrelationen både lockar 
fram och bekräftar samhörigheten. Den kan användas för att skapa och bevara en unik 
samhörighet i parrelationen genom att ge varandra tillgång till varandras kroppar på ett 
oinskränkt och ogenerat sätt.  
Sexualitetens förekomst och betydelse för att känna samhörighet utgörs av att dess närhet och 
intimitet förmår att upphäva eller förhindra känslan av utanförskap. I medvetet tillfälliga 
relationer kan känslan av välbefinnande genom närhet och intimitet vara sättet att för en stund 
undvika parrelationens utanförskap utan att upprätta parrelationens samhörighet. 
 
Välbefinnandets paradox i andra människors betydelse för parrelationen är att balansen 
mellan eget livsrum och relationens gemensamma livsrum innehåller hot och möjligheter på 
samma gång. Med för mycket egna intressen och egen tid så går något av parrelationens 
samhörighet förlorad. Med för mycket gemensam tid och gemensamma intressen förloras det 
livsrum som är ”mitt” respektive ”ditt” och till vissa delar kan vara okända av partnern utan 
att för den skull vara hemliga. En ömsesidig delaktighet i nutiden genom intresse för 
varandras vardag, tankar och drömmar uppehåller känslan av samhörighet.  
I det fall en parrelation upphör kan en befintlig samhörighet med andra människor motverka 
ensamhet och utanförskap. Om strävan efter att upprätta samhörighet i parrelationen blir på 
bekostnad av relationer med andra människor i omgivningen kan en förändrad livssituation 
medföra ett dubbelt utanförskap.  
 
Fenomenet förefaller vara inflätat i parrelationen såväl som i övriga livet. Parrelationens 
samtidiga styrka och sårbarhet handlar om att våga ge en annan människa tillgång till sitt eget, 
innersta livsrum. Först då kan samhörigheten få sin gemensamma grund. Parrelationens 
samhörighet är att leva i ett ömsesidigt sammanhang med en frihet att omsätta sin egen 
potential samtidigt som man gemensamt planerar för framtiden.  
Av resultatet framgår att sexualiteten inte kan brytas ut och studeras som ett fenomen för sig. 
Utforskande behöver göras mot bakgrund av övriga existentiella innebörder i livet. Berättelser 
om samhörighet, sexualitet och välbefinnande kan få ett uttryck inom en vårdkontext när 
ogenerad vårdpersonal intar ett naturligt och tillåtande förhållningssätt. Vårdlidande kan 
sannolikt reduceras när kroppen kan ses som ett redskap att nå olika grader av samhörighet 
och där patienten respekteras och tillåts kommunicera sexualiteten som en aspekt av 
livskvalitet, hälsa och välbefinnande.  
 
Följande frågeställningar kan lämpa sig för en fördjupning av det vårdvetenskapliga 
forskningsområdet rörande kvinnor, parrelation, sexualitet och upplevelse av välbefinnande:  
 
Hur hanterar kvinnor frånvaro av samhörighetskänsla inom parrelationen?  
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Vilka strategier utvecklas av att leva i ett upplevt utanförskap inom en parrelation? 
Vad avgör vid valet inför att leva utan samhörighet med en människa i en parrelation eller att 
leva i samhörighet med människor utan en parrelation?
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Intervjuförfrågan                                                                                                           Bilaga 1 
 
Hej xxxxx! 
Kan du hjälpa mig genom att fundera ut en lämplig kvinnlig person, i din bekantskapskrets, 
som ställer upp på att bli intervjuad av mig i ett forskningsprojekt? 
Studien handlar om relationer och samtalet kommer att beröra även intima delar av relationen. 
Nedan kan du se ett utdrag från min projektbeskrivning.  
Tacksam om du kan förmedla en kontakt med någon som du tror kan tänka sig delta. 
//Willemo 
 
De kvalitativa intervjuernas fokus kommer att vara på kvinnans egen berättelse och hennes 
upplevelse av sin relation, vilket innebär att partnerns åsikt eller upplevelse inte kommer att 
undersökas. Ej heller kommer partnerns kön att efterfrågas eller värderas. 
Inklusionskriterier för att deltaga i studien:  
1. Att informanten är över 18 år. Någon övre åldersgräns kommer inte att finnas. 
2. Att informanten har en pågående relation som varat > två år. 
3. Att informanten har en självupplevd känsla av hälsa och ej tidigare haft hjärtsjukdom samt 
ej heller är behandlad för någon kronisk sjukdom. 
4. Att informanten kommunicerar på svenska.  
5. Att informanten och författaren inte är kända för varandra. 
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    Bilaga 2 
 
Informationsbrev inför intervjun datum kl. … plats.                        Växjö mars 2006 
 
 
Tack än en gång, …….., för att du har vänligheten att bidra med värdefulla tankar och 
reflektioner. 
 
Genom att intervjua mellan fem och åtta personer är min ambition att försöka förstå 
upplevelsen av livskvalitet. Vårt samtal kommer i första hand att beröra livskvalitet i en 
parrelation, bl a med fokus på den sexuella relationen, och mot bakgrund av övriga 
existentiella innebörder i livet.  
 
Vårt samtal kommer att fångas upp med hjälp av bandspelare och banden kommer att raderas 
efter utskrift. De utskrivna intervjuerna förvaras på ett säkert ställe till dess att uppsatsen är 
godkänd.  
 
Konfidentialiteten kommer att beaktas och alla namn/platser eller övriga detaljer som nämns 
på bandet kommer vid utskriften att ersättas av neutrala ord för att bevara anonymiteten.  
 
I det fall uppsatsen kommer att innehålla citat är de helt avidentifierade och kommer inte att 
kunna spåras till någon bestämd intervjuperson. 
 
Ditt deltagande är frivilligt och Du har rätt att när som helst och utan förklaring att avbryta 
Din medverkan i intervjuerna eller meddela om Du inte önskar att materialet från intervjuerna 
används. 
 
Vid eventuella frågor eller kommentarer är Du välkommen att ta kontakt med mig  
eller handledaren. 
 
 
 
Willemo Carlsson 
magisterstudent i vårdvetenskap vid (IVOSA)  
Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete 
 
Idrottsvägen 11 
352 51  VÄXJÖ 
tel 0470-838 34 
mobil 070-329 36 88 
e-post willemo.carlsson@telia.com 
 
Handledare:  
Karin Dahlberg 
Tel 0470- 70 80 00 (vx) 
e-post karin.dahlberg@vxu.se 
 


