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Abstract  
Introduction. There is often talk about sexuality and sexual orientation, but 
few studies have looked into the sexual confidence from a health 
perspective. Purpose. The purpose of this study has been to better 
understand sexual confidence among adults. Method. The method that is 
used is a questionnaire consisted of 26 questions with predefined response 
alternatives. The total number of respondents was 382. The result was 
described with the help of descriptive statistics. Result. The Results showed 
that the male respondents in the study seemed to have a more positive body 
image than the women. Women were more likely to take control in intimate 
situations and were more satisfied with their sex lives. The women often 
cut off the "sex act" if they experienced discomfort and even to a lesser 
extent transferred the responsibility to the other for what happened to them 
sexually. Overall, graduated homosexual and bisexual respondents sexual 
confidence as high and they had a positive body image. Answers were 
relatively similar for respondents who were either single or in a relationship 
and they estimated especially their sexual self-confidence high. The 
respondents with greater sexual experience had a high estimated sexual 
self-confidence. Differences in results was probably mainly due to the sex 
the respondent had. Conclusion. The conclusions are that respondents 
appear to estimate their sexual self-confidence as good and that it appears 
that body image is not the primary cause of great sexual confidence. 
 
 
 
 

Keywords: sexual self-esteem, sexual relations, sexual satisfaction, sexuality, and 
sexual behaviors. 
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SAMMANFATTNING  
Introduktion. Det talas ofta om sexualitet och sexuell läggning men fåtal 
studier har tittat närmare på sexuellt självförtroende i ett hälsoperspektiv. 
Syfte. Syftet med studien var att beskriva sexuellt självförtroende bland 
vuxna. Metod. Frågeformulären bestod av 26 frågor med på förhand 
angivna svarsalternativ. Antal respondenter i studien var 382. Resultatet 
beskrevs i deskriptiv statistik. Resultat. De manliga respondenterna i 
studien tycktes ha en mer positiv kroppsuppfattning än kvinnorna. 
Kvinnorna vågade i större utsträckning ta för sig i en intim situation och var 
mer nöjd med sitt sexliv. Kvinnorna avbröt ofta ”sexakten” om de upplevde 
obehag eller olust och överlät i mindre utsträckning ansvaret till den andre 
för vad som händer dem sexuellt. Överlag graderade homo- och bisexuella 
respondenter sexuellt självförtroende högt och hade positiv 
kroppsuppfattning. Vare sig om respondenterna var singlar eller i en 
relation svarade den stora gruppen relativt lika och de skattade framförallt 
sitt sexuella självförtroende högt. De respondenterna med stor sexuell 
erfarenhet skattade i regel sitt sexuella självförtroende högt. Skillnader i 
resultat berodde troligen främst på, vilket kön respondenten hade. Slutsats. 
Slutsatsen är att respondenterna tycks skatta sitt sexuella självförtroende 
som bra. Resultatet tycks även visa på att kroppsuppfattning inte är den 
främsta orsaken till bra sexuellt självförtroende.  
 

 
 
Nyckelord: sexuellt självförtroende, sexuella relationer, sexuell tillfredsställelse, 
sexualitet, sexuellt beteende. 
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Inledning  

	  
Fåtalet studier identifierar sexuellt självförtroende. Forskning fokuserar främst på 
sexuell ohälsa, riskbeteenden och sexuellt överförbara infektioner (STI). Detta trots 
att en god sexuell hälsa påverkar känslan av fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande (World Health Organisation (WHO) 2006). Det är viktigt, i det 
kommande arbetet som barnmorska, att ha kunskap om vad som påverkar sexuellt 
självförtroende. 
 
Därför syftade föreliggande studie till att kartlägga sexuellt självförtroende bland 
vuxna, över 20 år, som nyttjade det sociala nätverket Facebook samt kartlägga hur 
män, kvinnor, homo och bisexuella tenderade att skatta sexuellt självförtroende. 
Vidare ville föreliggande studie kartlägga huruvida de i parrelationer och sexuell 
erfarenhet skattade sitt sexuella självförtroende. Detta med fokus på sexuell hälsa före 
ohälsa. 
 
 

Bakgrund	  

	  

Historik och synen på sexualitet  
 
Var tid och samhälle präglas av sin egen sexuella kultur, skapad av relationer mellan 
individer, kultur och samhällsstruktur. De biologiska teorierna om den heterosexuella 
tvåsamhetsnormen präglade och dominerade bilden av sexualitetens normer och 
uttryck genom stora delar av människans senare historia (Lundberg & Löfgren- 
Mårtenson 2010, Mannung 2009, Statens folkhälsoinstitut (FHI) 2005, Bergenheim & 
Lennerhed 1997). Detta trots att sexuella uttrycksformer, utöver den heteronormativa 
eller innanför det äktenskapliga, alltid har funnits och uttryckts. Redan århundraden 
f.Kr. i antikens Rom, var sexualitet viktig i hetero- som homosexuella förbindelser 
(Lundberg & Löfgren- Mårtenson 2010). Trots att sexualitet och sexualdrift, är en del 
av människans biologiska förutsättningar för överlevnad, har den undertryckts 
(Lundberg & Löfgren- Mårtenson 2010, Bergenheim & Lennerhed 1997). 
 
Sexualpolitik har alltid idkats på ett eller annat sätt, där lagar och regler har styrt 
synen på sexualitet i hundratals år (Andersson & Sjödahl 2005). Utomäktenskapliga 
förbindelser tycktes under 1600- och 1700-talet inneburit en relativ öppenhet, där 
”kropparna bjöd ut sig” (Foucault 2002).  På 1700-talet ansågs härstamningar i 
exempelvis Afrika vara kvarlevor från en tidigare fas av mänsklig civilisation och 
genom att studera dessa grupper av naturfolk trodde man sig finna bevis för eller emot 
människans ”naturliga” sexualitet och kunskap om människans sanna historia och 
natur (Bergenheim & Lennerhed 1997). Tanken om människans ”naturliga” sexualitet 
övergick, under 1800-talet och då drottning Viktoria styrde det brittiska imperiet, till 
att lyftas in under mer neutrala beteckningar, som ”äktenskap”, ”familj” och ”moral”. 



 
 
 

 2 

Nu diskuterades istället samhällets, familjens och patriarkatets ursprung där sexuella 
lössläpptheter tillhörde de primitiva kulturerna (Bergenheim & Lennerhed 1997).  
 
Samhällets ideologiska bas var under 1800-talet religiöst betingad och kyrkan styrde 
strikt med sin sexualmoral. Den dualistiska grundsynen i den kristna traditionen, att 
bejaka sexualiteten var att bejaka kroppsligheten som den andligas motkraft. 
Kristendomen var inte emot sexualitet som sådan, däremot överdrifter och övermått. 
En konflikt uppstod mellan plikten att fortplanta sig och strävan efter att förneka 
lusten till följd av religionens framväxt och som ligger till grund för den tillåtna 
sexualitetens normer (Lundberg & Löfgren- Mårtenson 2010). Detta förde med sig att 
under 1800-talet och den Viktorianska eran förespråkades avhållsamhet utanför 
äktenskapet och måttlig sexualitet inom det, i alla fall för kvinnor (Andersson & 
Sjödahl 2005).  
 
Kvinnan förvandlades nu till en asexuell varelse från att fram till 1800-talet setts som 
en köttslig varelse fylld med lustar (Andersson & Sjödahl 2005, Bergenheim & 
Lennerhed 1997). Enligt Michel Foucault (2002) har vi länge levt och lever än idag 
under oket av en viktoriansk regim.  

 
 
”Kvinnor, gör er plikt! Ligg på rygg och tänk på England”  

  � Drottning Viktoria, England 1800-talet. (RFSU 2011, sid 1). 
 
Under 1800-talets sista decennier etablerades vetenskapen, läkare och psykiatriker 
övertog övervakningen av moral och sexualitet. Vetenskapliga texter om sexualitet 
publicerades och den sexologiska vetenskapen växte fram. Könslivet och njutning 
kopplades nu enbart till genitala handlingar. Då skulle njutningen bejakas av både 
män och kvinnor, eftersom det ansågs att ett fungerande sexliv var hälsosamt och 
avhållsamhet skadligt men denna syn på sexualitet godtogs inte av alla. I samband 
med vetenskapens framväxt kom de första kraven på sexualpolitiska reformer och det 
sexualpolitiska reformarbetet påbörjades (Andersson & Sjödahl 2005). 
 

”Sexualitet (det som psykologerna kallar vagusfunktion) är helt enkelt det 
samma som skapande livsenergi. Undertrycks sexualiteten, betyder detta 
störningar inte bara inom den rent medicinska sektorn utan en allmän störning 
av själva den grundläggande livsfunktionen.”  

(Reich 1936, sid 21). 
 
Detta är ett utdrag ur boken Den sexuella revolutionen som under 1930-talet skrev om 
sexuell hälsa och hur det mänskliga kärlekslivet undertrycks. Den första vetenskapliga 
texten om sexualitet publicerades redan i slutet av 1800-talet men den första 
befolkningsbaserade sexualvaneundersökningen som gjordes i världen, kom så sent 
som för dryga 30 år sedan. Det var en svensk undersökning och sedan dess har otaliga 
undersökningar i ämnet gjorts världen över (Lewin (red.) 1996).  
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Sexuella rättigheter 
 
Förenta Nationernas (FN:s) generalförsamling antog 1948 den internationella 
deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Den är universell och gäller för alla 
människor, oavsett kön, ålder, etnicitet, religion eller sexuell läggning. Deklarationen 
har sedan dess blivit mer omfattande och har preciserats. På kvinnokonferensen i 
Peking 1995 kom man överens om att de mänskliga rättigheterna inkluderar kvinnors 
rätt till att fritt, utan våld eller diskriminering, bestämma över sin sexualitet och 
reproduktion (Knöfel Magnusson & Bergman 2009).  

Den svenska regeringen tolkar denna definition tillsammans med övriga mänskliga 
rättigheter men det är en omtvistad tolkning då vissa av dessa rättigheter är reglerade i 
landets grundlagar eller genom särskilda bestämmelser. Begreppet sexuella rättigheter 
finns nämligen ännu inte uttryckligen definierat i internationella dokument, eftersom 
det inkluderar homo- och bisexuella samt transpersoners rättigheter (Knöfel 
Magnusson & Bergman 2009). En rad nya svenska lagar har tillkommit, mot 
diskriminering av sexuell läggning vilket också avspeglar en förändrad syn på 
samkönad sexualitet (Holm (red.) 2009, FHI 2005). I Sverige finns rätten till sexuell 
och reproduktiv hälsa bland annat inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. Rätten 
innefattar delvis rätten till information och klinisk rådgivning, sexualupplysning, 
mödravård, preventivmedel och säkra aborter etc. (Knöfel Magnusson & Bergman 
2009). Dessa rättigheter har betydelse för människors egenvärde, nära relationer och 
välbefinnande (WHO 2006, Wamala (red.) 2011) och utgör ett av Sveriges elva 
målområden för folkhälsa (Wamala (red.) 2011). Sexuell hälsa inbegriper både 
positiva aspekter av sexualitet och sexualitetens betydelse för individen och negativa 
aspekter, exempelvis oönskade graviditeter och sexuellt överförda infektioner (WHO 
2006, Holm (red.) 2009). 
 

Sexuell hälsa 
Sexualitet definieras som en biologisk och social funktion. Sexualitet utgör inte bara 
alstrandet av avkomma utan är sammansatt av biologiska, psykologiska och sociala 
uttrycksformer och visar människors behov, könsidentitet, sexuella preferenser, 
kärlek, lust och fysiskt kontaktbehov. Sexuell läggning har därav inte enbart med 
könsidentitet eller könsuttryck att göra. För att kunna uppnå och bevara god sexuell 
hälsa måste varje människas sexuella rättigheter respekteras. (Odén & Grände 2007, 
WHO 2006). 
 
Hos personer där självuppskattad hälsa var tillfredställande eller bra var sannolikheten 
större att även sexuallivet upplevs som tillfredsställande (Lewin (red.)1996). Det är 
något vanligare att män upplever sitt allmänna hälsotillstånd som bra jämfört med 
kvinnor samt homo, bi och transpersoner (HBT-personer). Ensamstående mödrar har 
högst hälsobesvär och högre risk för sjuklighet i jämförelse med de tidigare nämnda 
(Wamala (red.) 2011). Den befolkningsbaserade undersökningen Sex i Sverige (1996) 
visade också på att ensamstående överlag var mindre tillfreds med sexuallivet än 
övriga (Lewin (red.)1996). Sexuell hälsa hade också stor betydelse för kopplingen 
mellan sexuellt beteende, kroppsuppfattning och självbild (Ackard, Kearney-Cooke, 
& Peterson 2000).  
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Bristande sexuell förmåga behövde nödvändigtvis inte utgöra ett problem och behöver 
för den delen inte vara ett hinder för sexuellt välbefinnande. Överlag ökade sexuell 
oförmåga med stigande ålder, då män exempelvis drabbades av erektionssvikt och 
kvinnor av slidtorrhet. Som kontrast till detta visade en studie på att livskvalité ökade 
med stigande ålder (Lewin (red.)1996).   
 
Personer med en annan sexuell läggning än den heteronormativa utsattes ofta för 
okunskap och nedvärderande attityder både från samhället och olika vårdinstanser. 
Vilket delvis låg till grund för unga HBT-personers ohälsa. (Wamala (red.) 2011, FHI 
2005).  Det fanns få mottagningar som riktar sig till personer med annan sexuell 
identitet än heterosexuell, men där storstäderna låg i framkant med att erbjuda detta. 
För dem som bodde utanför storstäderna fanns knappt någon verksamhet förutom hos 
de ideella organisationerna som Riksförbundet för sexuellt likaberättigade (RFSL) 
(Wamala (red.) 2010). De mänskliga rättigheterna ska gälla alla, ändå 
uppmärksammas och erkänns inte kärleksrelationer mellan två vuxna personer, som 
tydligt har tagit egna ställningstaganden, men som inte uppfyller den heterosexuella 
tvåsamhetsnormen (Mannung 2009). Trots det finns det en mer öppenhet och 
tillåtande syn på samkönad sexualitet idag än för 20 år sedan (Holm (red.) 2009, 
Heikki Tikkanen, Abelsson & Forsberg 2011). 

 

Sexuellt självförtroende  
 
Sexuellt självförtroende innebär den egna tilliten till sig själv och sin förmåga att 
kunna prestera på det sexuella planet. Att känna sig bekväm i en sexuell relation 
(Pfizer 2009). 
 
Prestation kopplad till sexuell lust eller förmåga är ett vanligt problem och kan ibland 
kopplas till att kvinnor och män ska vara på ett speciellt sätt. Förväntningar på hur vi 
bör vara och sätt att ha sex på som vi förutsätts att gilla och bli upphetsade av, men 
som inte alls behöver stämma, påverkar sexuella relationer. Kvinnors sexuella 
självförtroende hängde samman med kvinnans kroppsuppfattning (RFSU 2009b, 
Ackard, Kearney-Cooke, & Peterson 2000) medan studier gjorda på mäns sexuella 
självförtroende la större vikt vid mannens förmåga till erektion (Häggström-Nordin 
2006).   
 

Ackard, Kearney-Cooke, & Peterson (2000) visade i deras studie att de som hade en 
positiv kroppsuppfattning, jämfört med de som var missnöjda med sin kropp, hade 
oftare sex, fick oftare orgasm under sex, initierade oftare till sex och var mer bekväm 
med att klä av sig framför sin partner. De upplevde det inte lika obekvämt att ha ljuset 
tänt under sex, de var mer bekväma i att prova nya sexuella aktiviteter och hade större 
förtroende till sin förmåga att ge sin partner sexuell njutning (Ackard, Kearney-
Cooke, & Peterson2000). Kvinnor med positiv kroppsuppfattning tycktes även vara 
mindre självmedvetna, la mindre vikt vid fysisk attraktivitet, var mer nöjd med sin 
förmåga att bilda och upprätthålla relationer samt var mer nöjd totalt sett med sig själv 
(Ackard, Kearney-Cooke, & Peterson 2000). I Meltzer & McNulty (2010) studie 
framgick även där att kvinnor med positiv kroppsuppfattning tenderade att ta fler 
emotionella risker som exempelvis att initiera till sex och vara mer sexuellt aktiva, 
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medan kvinnor med dålig kroppsuppfattning är räddare för att bli nekade och 
initierade eller deltog därför mer sällan i sex (Meltzer & McNulty 2010). De 
kvinnorna med hög självkänsla tenderade att vara mer säkra på att deras partner 
accepterar dem och stannar hos dem och vågar därför i större utsträckning dela intima 
tankar och önskningar (Meltzer & McNulty 2010). Ackard, Kearney-Cooke, & 
Peterson (2000) gav ett starkt stöd för kopplingen positiv kroppsuppfattning och 
sexuellt självförtroende. Dock var kroppsuppfattning inte den främsta orsaken, till 
antal sexuella aktiviteter eller att känna sig bekväm i sexuella handlingar. Allmän 
tillfredsställelse med självaktning verkade ha större betydelse för kvinnor att påverka 
sitt sexuella beteende (Ackard, Kearney-Cooke, & Peterson 2000).  

 
Enligt Pfizer (2009) ansåg majoriteten av de deltagande att den viktigaste aspekten av 
en mans sexuella självförtroende var hans förmåga att kunna tillfredsställa sin partner 
sexuellt och att mannens sexuella självförtroende möjliggjorde för bra sex. Där åtta av 
tio män ansåg att bra sex möjliggörs av förmågan att uppnå och bibehålla en hård 
erektion och fyra av tio män i åldern mellan 25 och 44 ansåg att en hård erektion var 
det viktigaste för mannens sexuella självförtroende (Pfizer 2009). Erektionsproblem, 
bristande förmåga att få erektion eller att inte klara av att behålla erektion tillräckligt 
länge, var faktorer som hade en negativ påverkan på mannens möjlighet att ha ett 
långsiktigt bra förhållande (Pfizer 2009). Najjar Abdo, Mendes De Oliveira, De 
Tubino Scanavino & Gonini (2006) visade på att erektionsproblem var en markör för 
ohälsa och har påvisat samband mellan erektionsproblem, färre sexuella aktiviteter, 
nedsatt självkänsla och färre relationer (Najjar Abdo et al 2006). Orsaker till 
erektionsproblem kan variera. Hos män, precis som för hos kvinnor, är bristande lust, 
oro eller svårigheter att fokusera på själva njutningen anledningar till att män har svårt 
att få och bibehålla erektion (RFSU 2009c).  
 
Personer som regelbundet hade sex med sin partner ansåg sig i högre utsträckning 
vara mer sexuellt tillfredsställd än par som sällan hade sex och att sexuell 
tillfredsställelse tenderade att leda till högre tillfredställelse i sin relation (Meltzer & 
McNulty 2010). Par som sökt hjälp hos RFSU för bristande sexuell lust, bottnade 
denna olust inte allt för sällan i dåligt självförtroende. Vanliga orsaker till bristande 
sexuell lust var svårigheter med intimitet och närhet, känslor av oduglighet, att inte 
upplevas som sexuellt attraktiv eller olika sexuella behov som de inte vågade tala med 
sin partner om (Göthberg 2004).  

 

Sexuella relationer  
 
Oavsett sexuell orientering eller om det är monogama relationer som polygama 
relationer, helt öppna förhållanden, ömsesidig förälskelse eller inte, är sexuella 
relationer med den eller de man väljer att ha sexuellt umgänge med (RFSU 2009d, 
WHO 2006, Wikipedia 2011b, april 2). 
 
Enligt en rapport från Brottsförebyggande Rådet är genus och sexualitet en social 
konstruktion. Där normer och förväntningar på hur män och kvinnor ska vara, är 
socialt konstruerade och därför också föränderliga (Odén & Grände 2007). Det 
sexuella utrymmet ser olika ut för män och kvinnor. Gränsen för vad som är 
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”normalt” och accepterat kan vara otydlig och ibland svår att förhålla sig till (Odén & 
Grände 2007, RFSU 2009b). Samhället är uppbyggt för tvåsamma heterosexuella 
relationer. Denna norm och det sociala tryck på att inte leva singel efter en viss ålder, 
drabbar framförallt de som på ett eller annat sätt lever på annat vis (Mannung 2009).   

Unga vuxna har lättare att bryta mot denna norm, då denna period i livet ofta ses som 
en övergångsperiod innan personen blir vuxen. En period att ”leka av sig” innan 
vuxenrollens tillträde med förväntad traditionell tvåsamhet. Förutom bilden av den 
tvåsamma heterosexuella relationen säger normen att de som lever i en relation ska 
vara ungefär lika, gällande bakgrund, etnicitet, funktionsförutsättningar osv. 
(Mannung 2009). Den bilden stämmer också överens, med en studie av Arcidiacono 
Beauchamp & McElroy (2010) om dejting och val av partner (Arcidiacono, 
Beauchamp & McElroy 2010). Trots att sexualitet är ett mer komplext begrepp än så, 
beskriver den strikta tudelningen i hetero- och homosexualitet snarare kulturella 
normer än människors egentliga sexuella preferenser och erfarenheter (FHI 2005).  

 

Sexualvanor  
 
I takt med dagens snabbt föränderliga samhälle förändras synen på sexualitet liksom 
vilka sexuella erfarenheter människor erfar. En huvudsaklig förändring var att 
kopplingen mellan kärlek och sexualitet inte längre var lika stark. En stadigt ökande 
andel av befolkningen ansåg att det är acceptabelt med sex utan att vara förälskad. 
Synen på samkönad sexualitet har också den förändrats och blivit mer öppen (Holm. 
(red.) 2009, Lewin (red.)1996, Heikki Tikkanen, Abelsson, & Forsberg 2011). 
 
Resultatet av en mer liberal syn på sexualitet, är exempelvis ökande antal partners och 
samlag ”första kvällen” (Holm (red.) 2009, Lewin (red.)1996). Denna ökning av 
samlagspartners gällde både män och kvinnor (Lewin (red.)1996). Ökningen var 
större bland personer boende i storstad än bland personer boende på mindre ort 
(Wamala (red.) 2011). Att allt fler valde att få barn senare i livet medför att perioden 
dessförinnan hinner de med fler partners än tidigare (Holm (red.) 2009). Debutåldern 
för vissa sexuella handlingar har successivt sjunkit (Lewin (red.)1996, Escobar-
Chaves, Tortolero, Markham, Low, Eitel & Thickstun 2005). Parallella sexuella 
relationer hade ökat. En otrohet, en parallell relation, förekom hos 38 procent av 
männen och 23 procent av kvinnorna, någon gång under tiden de var gifta eller 
samboende. Av de som varit otrogna, hade hälften av dessa haft ett kärleksförhållande 
medan den andra hälften haft mer tillfälliga sexuella förbindelser utanför sin relation 
(Lewin (red.)1996). 
 
I och med en ökad öppenhet för samkönad sexualitet i Sverige är det logiskt att också 
fler personer har den erfarenheten (Holm (red.) 2009, Heikki Tikkanen, Abelsson & 
Forsberg 2011). Uppemot 8 procent av alla ungdomar hade samkönade sexuella 
erfarenheter men eftersom denna typ av frågor ofta ställs på olika sätt är det svårt att 
dra någon säker slutsats (Holm (red.) 2009). Bland vuxna som haft någon form av 
sexuell kontakt med någon av samma kön, har de flesta även haft sexuell kontakt med 
någon av motsatt kön. Den absoluta majoriteten av homo- och bisexuella kvinnor 
hade haft sex med en man (FHI 2005). Drygt 10 procent fantiserade om personer av 
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samma kön. Fantasierna var ofta sporadiska inslag som vars fantasimönster annars 
domineras av heterosexuella inslag. Dessa fantasier var fyra gånger vanligare hos 
kvinnor. Fast även om män fantiserade homosexuellt mer sällan, levde de ut sina 
fantasier i större utsträckning. Konsumtion av pornografi hade totalt sett ökat sedan 
den första befolkningsbaserade sexualvanestudien Sex i Sverige (1996). 
Sexualvanestudier menade att allt fler personer hade erfarenhet av allt fler sexuella 
uttrycksformer idag än för 30 år sedan (Lewin (red.) 1996, Heikki Tikkanen, 
Abelsson & Forsberg 2011). 

 

Sexuellt självförtroende och media 
 
Media sätter upp idealnormer som finns i samhället (Escobar-Chaves et al 2005). 
Bilder för hur kroppar ska se ut, om hur män och kvinnor ska vara och ideal att leva 
upp till. Hur ens kropp ser ut kan för vissa var oproblematiskt, om det stämmer väl 
överens med de ideal som finns (RFSU 2009a, Escobar-Chaves et al 2005). Enligt 
Gerdhard (2005) som har tittat närmare på tv serien Sex and the citys betydelse för 
kvinnor menade att den inte enbart motsätter sig tvåsamhetsnormen utan också 
främjar olika sexuella preferenser utöver heteronormen. Att kvinnor om de så väljer, 
kan arbeta, prata och ha sex "som män" och samtidigt bibehålla allt som associeras 
med att vara en attraktiv kvinna (Gerhard 2005). Det starka sambandet mellan media 
och ungdomars könsuttryck menade Ladin L´Engle, Brown & Kenneavy (2004) är 
medias roll till sexuell socialisering. Många vänder sig till media för att få information 
om sexuella normer och för att det är lättillgängligt (Ladin L´Engle, Brown & 
Kenneavy 2006).  
 
Det har visat sig finnas associationer mellan konsumtion av porr och erfarenheter av 
oral- och analsex hos unga. Unga kvinnor upplevde analsex som mer negativt medan 
unga män upplevde det mer positivt, trots det har erfarenheten av oral- och analsex 
blir allt vanligare och speciellt hos unga (Häggström-Nordin, Hanson & Tydén 2005, 
Tydén, Olsson & Häggström-Nordin 2001). De kvinnor som konsumerade porr har 
med större sannolikhet erfarit oral- och analsex än de kvinnor som inte konsumerat 
porr (Larsson & Tydén 2006). Pornografi är huvudsakligen producerad av män för 
män (Daneback 2006) och på frågan om porr påverkar skilde sig svaren åt. Män 
uppgav att de i större utsträckning blev positivt inspirerade och fick nya idéer av 
pornografiskt material. Kvinnorna ansåg att pornografi gav en skev bild av 
sexualiteten och skapar osäkerhet och krav (Larsson, Tydén, Hanson & Häggström-
Nordin 2007, Häggström-Nordin, Sandberg & Tydén 2006). 
 
En stor förändring som har kommit är internet och används i stort sett av alla åldrar 
för syften som har med sexualitet att göra. Det pornografiska utbudet har blivit mer 
varierat, större och mer tillgängligt (Holm (red.) 2009). Deltagarna i studien Love and 
sexuality on the Internet (Daneback 2006) använde Internet för sexuella aktiviteter. 
Det var allt ifrån att online flirta och dejta till att delta i cybersex, visning erotik och 
söka information om frågor rörande sexualitet och sexuella relationer (Daneback 
2006). Människor engagerade sig i olika aktiviteter beroende på preferenser och 
syften. Internet har gjort det möjligt för personer att våga tala mer fritt om sexualitet 
och handla sexprodukter vilket många inte skulle våga göra ”offline”. Internet har 
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expanderat utbudet av möjliga sexuella beteenden. Detta öppnar upp för att utöka sina 
sexuella erfarenheter (Daneback 2006, Nordin, Sandberg & Tydén 2006). 

	  
 

Problemformulering	  	  
 
Fåtal studier identifierar sexuellt självförtroende. Otaliga studier lägger fokus på 
risker för sexuell ohälsa, riskbeteenden och risken för STI. Detta kan försvåra det 
förebyggande arbete i att förbättra människors sexuella självförtroende, då kunskap 
inom ämnet saknas. Det finns få studier om sexuella relationers positiva effekt på 
sexuellt självförtroende. Därför behövs studier i ämnet för att barnmorskor, 
vårdpersonal och andra professionella, ska få mer kunskap om sexuellt 
självförtroende. Detta för att främja sexuellt självförtroende hos människor. Studien 
ämnar tillföra kunskap om sexuellt självförtroende.  
 

	  Syfte	  
 
Syftet med studien var att kartlägga sexuellt självförtroende bland vuxna, över 20 år, 
som nyttjar det sociala nätverket Facebook.   

	  

Metod	  	  
 
Detta var en tvärsnittsstudie som visade på hur sexuellt självförtroende ser ut bland 
vuxna facebookanvändare idag. De kvantitativa grundantagandena är delvis att det 
finns en objektiv sanning som studeras utan att påverkas av subjektiva uppfattningar 
och värderingar, metoden strävar efter att generalisera och att egenskaperna ska vara 
mätbara (Djurfeldt G., 2010, Forsberg & Wengberg, 2008). 
 
Facebook är ett socialt nätverk (Community) som grundades 2004 av studenter på 
Harvard Universitet och är idag en av de snabbast växande nätverkssajterna med över 
200 miljoner användare världen över. Facebook är en nätgemenskap där användare 
skapar sin egen profil, lägger till vänner och skickar meddelande till varandra. 
Förutom profiler består Facebook av intressegrupper, under olika kategorier. Vem 
som helst kan skapa en egen intressegrupp. Förutom av privatpersoner används 
Facebook flitigt av olika företag och intressegrupper för att marknadsföra och 
framföra sitt budskap. Ett exempel på intressegrupp som använder sig av 
nätverkssajten Facebook, både för marknadsföring och i undersökningssyfte, är den 
ideella organisationen RFSU. På Facebook går det inte att se vem som besöker eller 
för den delen antalet besökare på en viss profil eller intressegrupps sida. För att kunna 
veta vem som besöker en viss profil eller intressegrupp, krävs det att besökaren 
lämnar ett meddelande annars finns det ingen möjlighet att se vem som besöker vems 
profil (Wikipedia 2011a, april 2). 
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Urvalskriterier	  	  
 
Respondenterna rekryterades via Facebook eller genom att de själva hittade till 
facebooksidan med det länkade frågeformuläret, via en skapad intressegrupp för detta 
ändamål. Ett mail via Facebook skickades ut till mina kontakter på nätverkssajten, 
250 personer, med information om studien. Facebookanvändare kunde själva komma i 
kontakt med formuläret utan att jag hade informerat om den, då via intressegruppen. 
Inklusionskriterie var individer i åldrarna 20 år och äldre och som talade svenska. I 
mailet uppmanades de att i sin tur berätta för sina kontakter om studien. För att kunna 
delta krävdes det även att den deltagande är medlem på nätverkssajten Facebook. De 
som inte uppfyllde kraven för att delta exkluderas. 
 

Datainsamling	  	  
 
Frågeformulärets layout utformades med hjälp av internetsidan SurveyMonkey1. 
Nättjänsten SurveyMonkey hjälper personer att lägga upp frågeformulär på Internet 
och är en väl använd nättjänst för enkätstudier. Nättjänsten SurveyMonkey gav 
möjligheten för skaparen att låsa frågeformulären samt resultatet ifrån andra att ta del 
av den. Frågeformuläret fanns tillgängligt via länkadress på Facebook. Tidsplanen för 
hur länge frågeformuläret skulle finnas tillgängligt och öppet för allmänheten, 
varierade främst på antalet respondenter med ett minimum på 100 personer. Därav 
bestämdes att tillgängligheten skulle vara i minimum två veckor och i maximum fem 
veckor. Frågeformuläret fanns att tillgå from 2011-04-01 tom 2011-05-03. 
 
Innan respondenten valde att svara på frågeformuläret kunde de ta del av ett 
försättsblad med skriftlig information. Där förklarades; studiens syfte, genomförande 
samt att den deltagande hade garanterad anonymitet och att det var frivilligt att delta. 
Där beskrevs även frågornas karaktär, hur resultatet bearbetades och att resultatet 
skulle presenteras i en rapport som ingick i en magisterexamen.  

	  

Frågeformulär	  
 
Frågorna i formuläret utformades och inspirerades av tidigare studier om sexuellt 
självförtroende och dess resultat (Ackard, Kearney-Cooke, & Peterson 2000, Pfizer 
2009) samt inspirerades av frågor baserad på en studie gjord för att mäta sexuellt 
självförtroende hos ungdomar (Magnusson & Häggström-Nordin 2009). 
Frågeformuläret var utformat så att det bestod av 26 frågor med på förhand angivna 
svarsalternativ. Inledande kunde den deltagande läsa ett försättsblad. Denne fick 
sedan svara på sex frågor rörande demografiska data samt bakgrunds data. Andra 
delen var åtta frågor om relation. Dessa frågor kunde besvaras genom att det fanns 
möjlighet att kryssa i ett eller fler svarsalternativ. I sista delen av frågeformulären 
ställdes elva frågor om sexuellt självförtroende, där respondenten fick svara med hjälp 
av Likertskala som innebär att respondenten graderar sitt sexuella självförtroende på 
en skala från ett till fyra. Gradering ett innebar att respondenten ” inte instämmer alls” 
                                                
1 http://sv.surveymonkey.com/  
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och gradering fyra innebar ”instämmer helt och hållet” i påståendet. Det fanns även 
ett femte svarsalternativ ” jag vet inte” (se bilaga 1).  
 
En pilotstudie var genomförd där frågeformulären testades på tio personer innan det 
slutliga formuläret lades ut.  

	  

Dataanalys	  
 
Datamaterialet presenterades med deskriptiv statistik, ett annat namn för det är 
beskrivande statistik. För enbart deskriptiv statistik behövdes inget annat program 
eller hjälpmedel utöver SurveyMonkey. Det har inte gjorts några jämförande analyser 
och därför används begrepp som ”tenderar” och ”tycks” för att beskriva resultatet. De 
grupper som omnämns i resultatet är män, kvinnor, homo- och bisexuella och 
huruvida parrelationer och sexuell erfarenhet påverkade sexuellt självförtroende. 
Sexuell erfarenhet innefattade 31 och fler sexpartners, konsumtion av porr 
någon/några gånger i månaden till i stort sett dagligen det senaste året, parallell 
sexuell relationer och sexuell aktivitet hos singlar. Enligt den befolkningsbaserade 
undersökningen Sex i Sverige (1996) ansågs högt antal sexpartners vara tio eller fler. 
De använde även ordet ”super aktiva” men gav ingen beskrivning för vad det innebar. 
Att gränsen för högt antal sexpartners sattes vid 31 och fler var eftersom tio och fler 
sexpartners var vanligt och mest förekommande bland respondenterna. Gränsen för 
hög porrkonsumtion sattes vid någon/några gånger i månaden till i stort sett dagligen, 
av samma anledning som för gränsen högt antal sexpartners, att det helt enkelt inte 
var ovanligt bland respondenterna att konsumera porr. Resultatet presenteras i text 
med tillhörande tabell. I tabellerna som rör sexuellt självförtroende (tabell 3 - 6) har 
svarsalternativen slagits ihop efter positiv samt negativ betydelse det vill säga, 
instämmer inte alls/delvis inte samt instämmer delvis/helt och hållet.  
 

Etiska	  överväganden	  
 
För rådgivande etisk granskning och bedömning av studien skickades en ansökan till 
forskningsetiska kommittén i Sydost. Etikkommittén såg inga etiska hinder för 
genomförandet av denna magisterstudie, dock hade de enstaka kommentarer med 
tanke på att studien frågar efter uppgifter om sexualitet och sexuell läggning. Då 
ämnet enligt personuppgiftslagen är att betrakta som känsliga personuppgifter. Former 
för inhämtande av informerat samtycke kunde bli ytterligare något tydligare just med 
tanke på att det rör känsliga personuppgifter. Försättsbladet förtydligades och det 
tydliggjordes att det handlar om en förfrågan om deltagande och dess frivillighet att 
delta. Etikkommittén ansåg att tillvägagångssättet verkade betryggande rent tekniskt, 
och att beaktning av de risker som kan finnas med att använda Facebook hade tagits i 
aktning genom att nättjänsten SurveyMonkey var inkopplad. 
 
Det fanns en risk för att känsliga personer kunde uppleva frågorna som privata eller 
stötande då de rör sexualitet. Fördelen med enkätundersökning, vid känsliga frågor, är 
att respondenten är anonym. Respondenterna upplystes om att deltagande var frivilligt 
och att de inte behövde fullfölja eller skicka in påbörjad enkät om de inte ville. 
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Respondenterna i den innan utförda pilotstudien, svarade alla att ett internetbaserat 
frågeformulär gav en känsla av större anonymitet och distans, att man kunde ”gömma 
sig” bakom skärmen och upplevde därför inte frågorna som känsliga. 
 
Varken antal besökare eller enskilda besökares Facebook profil visades. 
Respondenten var helt anonym och det fanns ingen möjlighet att återskapa 
individuella profiler. Endast den information som den deltagande explicit uppgav 
sparades. Annan information som IP-nummer, mejladresser etc. varken sparades, 
övervakades eller vidarebefordrades till tredjepart. Ingen annan läste heller 
informationen som uppgavs. Risken att studien upplevdes som kränkande eller 
vållade obehag bedömdes därför som liten. När databearbetningen var avslutad 
arkiverades materialet enligt de regler som gäller för avslutad studie. Studien gjordes 
under handledning av erfaren handledare. 
 
Viktigt att poängtera, för denna studie, är att om en respondent lämnar meddelande, 
”skriver ett inlägg”, på min egen profil eller på den skapade intressegruppens sida, går 
det inte på något sätt se om personen verkligen har svarat eller ej på, eller på något 
sätt härleda enkäten tillbaka till person. 
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Resultat  

Till varje underrubrik finns en tillhörande tabell. I text presenteras enbart data där 
respondenterna tenderade att skatta nämnvärt olika, med en olikhet på närmare 10 
procent och över eller resultat som inte framkommer i tabellen. Tabellerna 3-6 ger ett 
sammanlagt resultat där graderingarna instämmer inte alls och instämmer delvis inte 
samt instämmer delvis och instämmer helt och hållet har slagits ihop.   
 

Respondenter  
 
Tabell 1 och 2 visar demografiska och bakgrunds data över respondenter i studien. 
Åldersintervallet visade på att deltagar frekvensen var sjunkande med stigande ålder. 
De flesta respondenter återfanns i intervallet mellan 20 och 29 år, vilka stod för 77,8 
procent av antal svarande. Störst andel respondenter var 25 år och medelåldern var 27 
år. Den yngsta som deltog var 20 år.  Enbart två personer var över 60 år och det 
saknades respondenter i vissa åldrar. Storstadsregionen Stockholm var väl 
representerad medan personer från landsbygd var underrepresenterade. Om 
respondenterna hade en högskole- eller universitetsutbildning bodde 50 procent av 
dem i Stockholm. Elva personer var homosexuella och sju av dem var män, 21 
personer var bisexuella och 20 av dem var kvinnor. Respondenter som levde i en 
relation var majoriteten kvinnor. Av dessa kvinnor svarade två att de levde i en 
relation med fler än en person. Fem kvinnor och två män levde i en samkönad 
relation. I en samborelation levde 71,5 procent av kvinnorna och 58,8 procent av 
männen. Dubbelt så många män som kvinnor hade en parallell sexuell relation. En 
fjärdedel av respondenterna hade haft sex med mellan 11 och 20 personer. Över 
hälften av singlarna hade tillfälliga sexuella relationer, ”One night stand”. Lika många 
manliga som kvinnliga singlar svarade ”har ingen sexuell relation av andra skäl”. 
Respondenter som inte hade tittat på porr under det senaste året var drygt 97 procent 
av dem kvinnor. De som svarade att de i stort sett tittat på porr dagligen det senaste 
året var 90 procent av dem män.  
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_____________________________________________________________________ 
Tabell 1: Demografiska data (N = 382 respondenter) ____________________________________________________________ 
  N % 
 
Kön  Kvinna 218 57,1 
 Man 164 42,9 
 
Ålder 20-29 297  77,8 
 30-39 71  18,6 
 40-49 8  2,4 
 50-59 4  1,2 
 >60 2  0,5  
  
 
Stad/ort/utomlands  Stockholm 182 47,6 
  Göteborg/Malmö 35 9,2 
  Annan stad/ort/landsbygd 146 38  
  Utomlands  19 5  
 
Utbildning  Grundskola/yrkesutb./   
 annat 51 13,3 
 Gymnasium 169 44,2 
 Uni/högskola 162 42,4 
 
Sysselsättning Arb. hel/deltid 189 49,5 
 Studerar 151 39,5 
 Arb.lös/sjukskriven/   
 föräldraledig/annat 42 11,1 
 
Sexuell läggning Homo-/bisexuell 32 8,4 
 Heterosexuell 346 90,6 
 Vet inte/annat 4 1,1 
 
Förhållande  Ja 220 57,6 
 Nej 162 42,4 
 
Sambo Ja 148 66,7 
 
Sett porr senaste året Nej 104 27,2 
 En/ett par ggr 89 23,3 
 Några/ngn ggr i mån 129 33,8  
 Stort sett dagl 60 15,7 
 
Antal sexpartners 0-10st 146 38,2 
 11-30st 154 40,4 
 >31st 82 21,4 
 Nej 74 33,3 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Tabell 2: Bakgrunds data, Förhållande (N 220) Singel (N 162) 
Den samma respondent kan finnas med under fler än en variabel.  
_______________________________________________________________________________________________________ 
Lever i ett förhållande Ja 41 18,6 
och har hemmaboende barn  
 
Lever som singel och har Ja 13 5,8 
hemmaboende barn  
 
 
Parallella sexuella relationer ”One night stand” 8 3,7 
 ”Knullkompis” 7 3,2 
 Kärleksrelation 2 0,9 
 Nej  202 93,1 
 
Sexuell aktivitet hos singlar ”One night stand” 105 60,3 
 ”Knullkompis” 58 33,3 
 Dejtar regelbundet 35 20,1 
 Ingen sexuell kontakt 46 26,4 
_____________________________________________________________________ 
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Sexuellt självförtroende hos män respektive kvinnor. 
 
Tabell 3 visar hur män och kvinnor tenderade att skatta sexuellt självförtroende.  
 
I första påståendet, du har komplex över din kropp och jämför den ofta med andras, 
var det 38,4 procent män och 14,7 procent kvinnor, som svarade att de inte alls 
instämmer till påståendet. Drygt hälften av männen 57,3 procent och drygt en 
tredjedel av kvinnorna 36,7 procent instämde helt och hållet i påståendet, du känner 
dig bekväm naken i en intim situation. Överlag tycktes både männen och kvinnorna 
vara nöjda med sig själv, 39 procent av männen och 28 procent av kvinnorna 
instämde helt och hållet. Flest respondenter svarade att de delvis instämde. I 
påståendet, du avbryter ”sexakten” när du upplever obehag/olust, skiljde sig svaren 
åt. En stor andel kvinnor 40,8 procent instämde helt och hållet medan enbart 26,2 
procent av männen gjorde det. De som inte alls instämde, och då inte avbröt sexakten 
vid obehag/olust, var flertalet män. I de resterande påståendena skattade män och 
kvinnor relativt lika. 
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_______________________________________________________________________________________________________ 
Tabell 3: Sexuellt självförtroende, Respondenter (%) Kvinna (N =218) Man (N = 164)  
 
1. Du har komplex över din kropp och jämför den ofta med andras.  

  Kvinna Man  
 

 Instämmer inte alls/delvis inte 46,4% 76,2% 
  Instämmer delvis/helt och hållet 53,6% 22% 

Vet inte 0,0% 1,8% 
 
2. Du känner dig bekväm naken i en intim situation. 
 Instämmer inte alls/delvis inte 28,9% 14% 

  Instämmer delvis/helt och hållet 71,1% 86% 
Vet inte 0,0% 0,0% 

 
3. Du är överlag nöjd med dig själv.  
 Instämmer inte alls/delvis inte 29,9% 12,8% 

  Instämmer delvis/helt och hållet 70,2% 87,2% 
Vet inte 0,0% 0,0% 

 
4. Du anser dig ha ett tillfredställande sexliv. 
 Instämmer inte alls/delvis inte 35,3% 39% 

  Instämmer delvis/helt och hållet 63,8% 60,3% 
Vet inte 0,9% 0,6% 

 
5. Du drar dig för att be din partner om att ni ska testa en ny ställning. 
 Instämmer inte alls/delvis inte 80,7% 87,8% 

  Instämmer delvis/helt och hållet 17% 10,3% 
Vet inte 2,3% 1,8% 

 
6. Du vågar ta för dig, för din egen njutning, i en intim situation.  
 Instämmer inte alls/delvis inte 18,8% 10,3% 

  Instämmer delvis/helt och hållet 79,8% 89% 
Vet inte 1,4% 0,6% 

 
7. Du upplever att du har förmåga att kunna tillfredsställa din partner sexuellt. 
 Instämmer inte alls/delvis inte 8,8% 4,2% 

  Instämmer delvis/helt och hållet 90,9% 95,2% 
Vet inte 0,5% 0,6% 

 
8. Du vågar initiera till sex/ta första steget. 
 Instämmer inte alls/delvis inte 9,6% 12,8% 

  Instämmer delvis/helt och hållet 89,9% 87,2% 
Vet inte 0,5% 0,0% 

 
9. Din partner har ibland sviktande potens/lust och du tolkar det som ett tecken på att du inte är tillräckligt attraktiv eller sexig. 
 Instämmer inte alls/delvis inte 72,4% 78,1% 

  Instämmer delvis/helt och hållet 22% 15,9% 
Vet inte 5,5% 6,1% 

 
10. Du avbryter ”sexakten” när du upplever obehag/olust. 
 Instämmer inte alls/delvis inte 24,3% 40,9% 

  Instämmer delvis/helt och hållet 72,5% 50% 
Vet inte 3,2% 9,1% 

 
11. Vad som händer dig sexuellt bestäms huvudsakligen av den du har en sexuell relation med. 
 Instämmer inte alls/delvis inte 51,8% 53,1% 

  Instämmer delvis/helt och hållet 38,1% 37,2% 
Vet inte 10,1% 9,8% 

_____________________________________________________________________ 
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Sexuellt självförtroende hos homosexuella samt bisexuella. 
 
Tabell 4 visar hur homo- och bisexuella respondenter tenderade att skatta sexuellt 
självförtroende. 
 
I första påståendet, du har komplex över din kropp och jämför den ofta med andras, 
svarade fyra av elva homosexuella och fyra av 21 bisexuella att de inte alls instämde. 
Större delen bisexuella svarade istället att de delvis inte instämde. Tre homosexuella 
och fyra bisexuella instämde helt och hållet om att de överlag var nöjd med sig själv. I 
påståendet, du drar dig för att be din partner om att testa en ny ställning, svarade 
majoriteten bisexuella (15st) att de inte alls drog sig för att be sin partner om att prova 
en ny ställning och instämde därför inte alls. Bland de homosexuella var det lika 
många som delvis inte instämde som instämde inte alls till påståendet. Bland de som 
avbröt ”sexakten” när de upplevde obehag/olust svarade fyra homosexuella och fyra 
bisexuella att de instämde helt och hållet.  
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_____________________________________________________________________ 
Tabell 4: Sexuellt självförtroende, Respondenter (N) Homosexuella (N = 11) Bisexuella (N = 21)  
 
1. Du har komplex över din kropp och jämför den ofta med andras.  
  Homosexuell Bisexuell  
 Instämmer inte alls/delvis inte 6 11 

  Instämmer delvis/helt och hållet 5 10 
Vet inte 0 0 

 
2. Du känner dig bekväm naken i en intim situation. 
 Instämmer inte alls/delvis inte 2 3 

  Instämmer delvis/helt och hållet 9 18 
Vet inte 0 0 

 
3. Du är överlag nöjd med dig själv.  
 Instämmer inte alls/delvis inte 3 4 

  Instämmer delvis/helt och hållet 8 17 
Vet inte 0 0 

 
4. Du anser dig ha ett tillfredställande sexliv. 
 Instämmer inte alls/delvis inte 6 4 

  Instämmer delvis/helt och hållet 5 17 
Vet inte 0 0 

 
5. Du drar dig för att be din partner om att ni ska testa en ny ställning. 
 Instämmer inte alls/delvis inte 8 18 

  Instämmer delvis/helt och hållet 2 2 
Vet inte 1 1 

 
6. Du vågar ta för dig, för din egen njutning, i en intim situation.  
 Instämmer inte alls/delvis inte 1 1 

  Instämmer delvis/helt och hållet 10 20 
Vet inte 0 0 

 
7. Du upplever att du har förmåga att kunna tillfredsställa din partner sexuellt. 
 Instämmer inte alls/delvis inte 0 2 

  Instämmer delvis/helt och hållet 11 19 
Vet inte 0 0 

 
8. Du vågar initiera till sex/ta första steget. 
 Instämmer inte alls/delvis inte 0 1 

  Instämmer delvis/ helt och hållet 11 20 
Vet inte 0 0 

 
9. Din partner har ibland sviktande potens/lust och du tolkar det som ett tecken på att du inte är tillräckligt attraktiv eller sexig. 
 Instämmer inte alls/delvis inte 7 17 

  Instämmer delvis/helt och hållet 3 3 
Vet inte 1 1 

 
10. Du avbryter ”sexakten” när du upplever obehag/olust. 
 Instämmer inte alls/delvis inte 3 4 

  Instämmer delvis/helt och hållet 7 13 
Vet inte 1 4 

 
11. Vad som händer dig sexuellt bestäms huvudsakligen av den du har en sexuell relation med. 
 Instämmer inte alls/delvis inte 5 13 

  Instämmer delvis/helt och hållet 4 3 
Vet inte 2 5 

_____________________________________________________________________ 
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Sexuellt självförtroende hos personer i relation och hos singlar.  
 
Tabell 5 visar hur de i en relation och hur singlar tenderade att skatta sexuellt 
självförtroende.  
 
Respondenterna som levde i en relation med en kvinna eller levde som singlar 
skattade i mindre utsträckning att de hade komplex över sin kropp och jämförde den i 
mindre utsträckning med andras, än de som levde i en relation med en man. Av de 
som instämde helt och hållet att de kände sig bekväm naken i en intim situation levde 
50 procent i en relation och 39,5 procent som singlar. Hur respondenterna skattade i 
påståendet, du anser dig ha ett tillfredställande sexliv, skiljde sig väsentligt mellan de 
i en relation och de som var singlar. Närmare hälften 46,3 procent av de i en relation 
ansåg sig helt och hållet ha ett tillfredställande sexliv medan knappt en femtedel 17,3 
procent av singlarna ansåg det samma. De som helt och hållet vågade ta för sig, för 
egen njutning, i en intim situation levde 55 procent i en relation och 40,7 procent som 
singlar. Förmågan att kunna tillfredsställa sin partner sexuellt svarade 64 procent av 
de i en relation och 48,8 procent av singlarna att de instämde helt och hållet. 
Framförallt kvinnor i en relation ansåg sig ha förmåga att kunna tillfredsställa sin 
partner. Totalt var det 76,8 procent av alla i en relation och 50 procent av alla singlar 
som instämde helt och hållet till att de vågade initiera till sex. Procentuellt var det 
framförallt män i en relation som vågade initiera till sex. Enligt 59 procent av de i en 
relation och 43,2 procent av singlarna tolkade inte alls sviktande potens/lust hos sin 
partner som ett tecken på att de inte var tillräckligt attraktiv eller sexig och instämde 
därför inte alls, dock svarade 11,7 procent av singlarna ”vet inte”.  
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_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Tabell 5: Sexuellt självförtroende, Respondenter (%) Relation (N = 220) Singel (N= 162)  
 
1. Du har komplex över din kropp och jämför den ofta med andras.  
   Relation  Singel  
 Instämmer inte alls/delvis inte  59,5%  58,6% 

  Instämmer delvis/helt och hållet  39,5%  40% 
Vet inte  1%  1,4% 

 
2. Du känner dig bekväm naken i en intim situation. 
 Instämmer inte alls/delvis inte  19,5%  26,5% 

  Instämmer delvis/helt och hållet  80,5%  73,5% 
Vet inte  0,0  0,0% 

 
3. Du är överlag nöjd med dig själv.  
 Instämmer inte alls/delvis inte  23,2%  21,6% 

  Instämmer delvis/helt och hållet  76,8%  78,4% 
Vet inte  0,0%  0,0% 

 
4. Du anser dig ha ett tillfredställande sexliv. 
 Instämmer inte alls/delvis inte  21,4%  58% 

  Instämmer delvis/helt och hållet  78,2%  40,8% 
Vet inte  0,4%  1,2% 

 
5. Du drar dig för att be din partner om att ni ska testa en ny ställning. 
 Instämmer inte alls/delvis inte  83,6%  83,9% 

  Instämmer delvis/helt och hållet  15%  13% 
Vet inte  1,4%  3,1% 

 
6. Du vågar ta för dig, för din egen njutning, i en intim situation.  
 Instämmer inte alls/delvis inte  11,4%  20,4% 

  Instämmer delvis/helt och hållet  87,7%  78,4% 
Vet inte  0,6%  1,2% 

 
7. Du upplever att du har förmåga att kunna tillfredsställa din partner sexuellt. 
 Instämmer inte alls/delvis inte  6,4%  17.9% 

  Instämmer delvis/helt och hållet  93,6%  81,5% 
Vet inte  0,0%  0,6% 

 
8. Du vågar initiera till sex/ta första steget. 
 Instämmer inte alls/delvis inte  5,9%  17,9% 

 Instämmer delvis/helt och hållet   94%  81.5% 

Vet inte  
  0.1%  0,6% 

 
9. Din partner har ibland sviktande potens/lust och du tolkar det som ett tecken på att du inte är tillräckligt attraktiv eller sexig. 
 Instämmer inte alls/delvis inte  75,9%  69,1% 

  Instämmer delvis/helt och hållet   22,7%  22,2% 
Vet inte   1,4%  11,7% 

 
10. Du avbryter ”sexakten” när du upplever obehag/olust. 
 Instämmer inte alls/delvis inte  32,2%  30,2% 

  Instämmer delvis/helt och hållet  62,2%  63,6% 
Vet inte  5,6%  6,2% 

 
11. Vad som händer dig sexuellt bestäms huvudsakligen av den du har en sexuell relation med. 
 Instämmer inte alls/delvis inte  53,2%  20,4% 

  Instämmer delvis/helt och hållet  35,9%  15,4% 
Vet inte  10,9%  8,6% 

_____________________________________________________________________ 
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Sexuell	  erfarenhet	  och	  dess	  betydelse	  för	  sexuellt	  självförtroende.	  	  
 
Tabell 6 visar hur respondenter med olika sexuella erfarenheter tenderade att skatta 
sexuellt självförtroende. Sexuell erfarenhet innefattade: 31 eller fler sexpartners, 
konsumtion av porr någon/några gånger i månaden till i stort sett dagligen det senaste 
året, parallell sexuell relation och sexuell aktivitet hos singlar.  
 
Antalet respondenter som haft mellan 31 och 50 sexpartners är 38 stycken och 
respondenter som haft 51 eller fler sexpartners är 44 stycken. De som haft över 51 
sexpartners tycktes i större utsträckning skatta sitt sexuella självförtroende högre. 
 
I påståendet, du har komplex över din kropp och jämför den ofta med andras, svarade 
sex respondenter som haft mellan 31 och 50 sexpartners och 13 respondenter som haft 
51 eller fler sexpartners att de inte alls instämde. Tio respondenter som haft mellan 31 
och 50 sexpartners och 20 respondenter som haft 51eller fler sexpartners instämde 
helt och hållet till påståendet, du anser dig ha ett tillfredställande sexliv. Av de som 
haft 51 eller fler sexpartners var det 35 respondenter som inte alls instämde att de 
drog sig för att be sin partner om att testa en ny ställning. Övervägande delen 
instämde heller inte att sviktande potens/lust hos sin partner tolkades som ett tecken 
på att de inte var tillräckligt attraktiv eller sexig, där 28 respondenter som haft 51 eller 
fler sexpartners svarade att de instämde inte alls.  
 
Respondenter som konsumerat porr i stort sett dagligen det senaste året, tenderade att 
skatta sitt sexuella självförtroende högre än de som konsumerat porr någon/några 
gånger i månaden det senaste året.  
 
34 av 129 respondenter som konsumerat porr någon/några gånger i månaden och 26 
av 60 respondenter som i stort sett dagligen konsumerat porr, instämde inte alls till 
påståendet, du har komplex över din kropp och jämför den ofta med andras, medan 20 
av 104 personer som inte hade konsumerat porr det senaste året, svarade det samma. 
Av de som konsumerat porr någon/några gånger i månaden det senaste året instämde 
60 respondenter helt och hållet till att de kände sig bekväm naken i en intim situation 
och bland de som konsumerat i stort sett dagligen det senaste året instämde 34 
respondenter helt och hållet.  
 
Tre kvinnor och fem män hade tillfälliga sexuella kontakter, ”One night stand”. 
Regelbunden sexuell kontakt med en och samma person, ”knullkompis”, hade en 
kvinna och sex männen. Två kvinnor svarade att de hade en kärleksrelation, 
”älskare/älskarinna”. Oberoende vilken parallell sexuell relation respondenterna hade 
skattade de någorlunda lika.  Där de två i en kärleksrelation procentuellt skattade 
högst i flest påståenden. 
 
Bland de som kände sig helt bekväm naken i en intim situation och svarade därför att 
de instämde helt och hållet var fyra som hade ”One night stand” och fem som hade 
”knullkompis”. Fem av de som hade ”One night stand” och båda i en kärleksrelation 
instämde helt och hållet att de upplevde sig ha förmåga att kunna tillfredsställa sin 
partner sexuellt. Sviktande potens/lust hos partnern tolkade majoriteten inte alls som 
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ett tecken på att de inte var tillräckligt attraktiva eller sexiga, sex respondenter som 
hade ”One night stand”, fyra som hade ”knullkompis” och båda de som hade en 
kärleksrelation instämde därför inte alls till påståendet. I påståendet, du avbryter 
sexakten om du upplever obehag/olust, fanns en större spridning i hur de svarat än i 
andra påståenden. Respondenter som svarat att de helt och hållet höll med påståendet 
var tre som hade ”One night stand”, en av de som hade en ”knullkompis” och en som 
hade en kärleksrelation. I det sista påståendet, vad som händer dig sexuellt bestäms 
huvudsakligen av den du har en sexuell relation med, fanns även där en spridning i 
hur de svarat. Där majoriteten av de som hade ”One night stand” och ”knullkompis” 
svarade att de delvis inte instämde.  
 
Bland totala antalet singlar (174st), tycktes de 58 respondenter som hade 
”knullkompis” skatta sitt sexuella självförtroende högst. 
 
Majoriteten singelrespondenter som hade en ”knullkompis” (33st) och övervägande 
som hade ”One night stand” (41st), instämde helt och hållet att de kände sig bekväm 
naken i en intim situation. Av singelrespondenter som hade ”One night stand” ansåg 
19 av 105 ha ett tillfredställande sexliv och 16 av 58 som hade ”knullkompis” ansåg 
det samma och svarade därför att de instämde helt och hållet. Så många som 60 
singelrespondenter som hade ”One night stand” och 44 singelrespondenter som hade 
”knullkompis” drog sig inte alls för att fråga sin partner om att testa en ny ställning. 
Den övervägande majoriteten sexuellt aktiva singlar vågade ta för sig, för sin egen 
njutning, i en intim situation. Av de som instämde helt och hållet hade 34 av dem en 
”knullkompis”. De singlar som hade ”knullkompis” var det 36 av dem som helt 
vågade initiera till sex. 
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_______________________________________________________________________________________________________ 
Tabell 6: Sexuell självförtroende, Respondenter (N), >31st sexpartners (N =82) Hög porr konsumtion (N = 189) Parallell sexuell 
relation (N = 17) Sexuell aktivitet hos singlar, ”One night stand” samt ”knullkompis” (N = 163)   
Den samma respondent kan finnas med under fler variabler.   
 
 >31st Hög porr Parallell ”One night     
 sexpartners konsumtion sexuell stand”, 
   relation ”Knullkompis” 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
1. Du har komplex över din kropp och   
Jämför den ofta med andras. 

Instämmer inte alls/delvis inte 56 130 11 98 
Instämmer delvis/helt och hållet 26 57 6 62 
Vet inte  0 2 0 3 

2. Du känner dig bekväm naken 
i en intim situation. 

Instämmer inte alls/delvis inte 16 31 1 36  
Instämmer delvis/helt och hållet 66  158 16 127 
Vet inte  0  0 0 0 

3. Du är överlag nöjd med dig 
själv.   

Instämmer inte alls/delvis inte 13 29 2 28       
Instämmer delvis/helt och hållet 69 160 15 135 
Vet inte  0 0 0 0 

4. Du anser dig ha ett 
tillfredställande sexliv. 

Instämmer inte alls/delvis inte 27  74 2 76 
Instämmer delvis/helt och hållet 55 113 15 87 
Vet inte 0 2 0 0 

5. Du drar dig för att be din 
partner om att ni ska testa en ny 
ställning. 

Instämmer inte alls/delvis inte 71 160 15 145 
Instämmer delvis/helt och hållet  10 25 1 14 
Vet inte 1 4 1 4 

6. Du vågar ta för dig, för din 
egen njutning, i en intim 
situation. 

Instämmer inte alls/delvis inte 8 19 2 23 
Instämmer delvis/helt och hållet 74 168 15 138 
Vet inte 0 2 0 2 

7. Du upplever att du har 
förmåga att kunna tillfredsställa 
din partner sexuellt. 

Instämmer inte alls/delvis inte 4 7 0 8 
Instämmer delvis/helt och hållet 77 180 17 153 
Vet inte 1 2 0 2 

8. Du vågar initiera till sex/ta 
första steget. 

Instämmer inte alls/delvis inte 44 21 2 24 
Instämmer delvis/helt och hållet 78 167 15 139 
Vet inte 0 1 0 0 

9. Din partner har ibland 
sviktande potens/lust och du 
tolkar det som ett tecken på att 
du inte är tillräckligt attraktiv 
eller sexig. 

Instämmer inte alls/delvis inte 63 147 12 121 
Instämmer delvis/helt och hållet 17 32 5 28 
Vet inte 2 10 0 14 

10. Du avbryter ”sexakten” när 
du upplever obehag/olust. 

Instämmer inte alls/delvis inte 29 70 7 50 
Instämmer delvis/helt och hållet 49 106 10 105 
Vet inte 4 13 0 8 

11. Vad som händer dig 
sexuellt bestäms huvudsakligen 
av den du har en sexuell 
relation med. 

Instämmer inte alls/delvis inte 48 99 12 85 
Instämmer delvis/helt och hållet 27 71 4 63 
Vet inte  7 19 1 15 

_______________________________________________________________________________________________________ 
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Diskussion  

	  

Metoddiskussion 	  
 
Alla kontakter som inkluderades var 20 år och äldre samt talade svenska. Urvalet var 
inte enbart baserat på ”mina kontakter” på Facebook eller för den delen enbart 
personer med den samma intressen. Detta syns i och med att det fanns spridning över 
deltagarna, i demografiska data. Antalet respondenter som påbörjat men inte avslutat 
enkäten är 44 personer. Det innebär att av alla de som har valt att öppna 
frågeformuläret har 89,7 procent, av sammanlagt 426 personer, valt att slutföra den. 
En nackdel med ett webbaserat frågeformulär är att det är svårt att tala om bortfall. 
250 personer bland mina kontakter på Facebook fick ett mail om frågeformuläret. Det 
skapades även en intressegrupp där frågeformuläret fanns länkad. Av dessa 250 
personer är det omöjligt att veta vilka som har svarat eller för den delen vilka som har 
besökt intressegruppens sida. Alla respondenter inkluderas i resultatet och den stora 
majoriteten är mellan 20 och 29 år. Denna fördelning av ålder bland respondenter 
hade troligtvis att göra med att personer i dessa åldrar utgör den stora andelen 
användare av Facebook (Sundén 2010). Åldersfördelningen bland respondenterna kan 
också ha att göra med att en övervägande del av mina kontakter var inom det 
åldersspannet. 
  
Frågor som rör sexualitet kan uppfattas som känsliga (Etikkommittén Sydost2). 
Frågeformulär var ett bra tillvägagångssätt vid undersökningen i och med att studien 
rör känsliga ämnen. Detta eftersom respondenten då blev anonym. Att studien var 
webbaserad ansåg jag också höjer respondenternas känsla av anonymitet och 
resulterade förhoppningsvis i att de kände sig trygga och svarade ärligt. En 
åldersgräns på 20 år valdes, främst för att det inte var aktuellt att göra en studie på 
yngre personer men även med hänsyn till frågornas karaktär och studiens tänkta syfte.  
 
I och med att frågeformuläret var webbaserat kunde den nås av ett stort antal personer 
samtidigt, något som genererade i en stor kvantitet av svar. Respondenterna kunde 
med hjälp av Internet och Facebook komma i kontakt med undersökningen, utan att 
författaren till uppsatsen personligen lämnade ut formuläret. De som kom i kontakt 
med frågeformuläret kunde själva välja att svara när det passade dem. Det stora 
antalet svarande var positivt, detta med tanke på att tidsplanen var förutbestämd och 
målet var att få minst hundra respondenter. Minimum på 100 personer krävdes för att 
kunna presentera resultatet med deskriptiv statistik (Djurfeldt 2010). 
 
Den demografiska variation på respondenter var bred, att respondenterna har olik 
bakgrund som ålder, bostadsort, utbildningsnivå, sysselsättning, civilstatus och 
sexualitet, höjer studiens trovärdighet. Det var dock ojämnt fördelat över landet. 
Majoriteten respondenter var bosatta i Stockholmsområdet och därav den grupp som 
främst kan tänkas vara generaliserbar. Resultatets generaliserbarhet förstärks av god 
reliabilitet genom högt antal respondenter samt stor variation på respondenterna i 

                                                
2 http://www.bth.se/hal/eksydost.nsf/sidor/etikkommitten-sydost  
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studien. En svaghet med studien var att frågeformuläret inte tidigare hade testats. 
Studien samt frågorna har inte analyserats för att påvisa samband utan denna studie är 
enbart beskrivande. Med validitet avses huruvida de frågor som ställs till 
respondenterna gav svar på undersökningens avsikt. Frågeformuläret innehöll enbart 
slutna frågor, den deltagande kan därför inte svara med egna formulerade svar. Detta 
kan ses som en nackdel då respondenterna inte kan nyansera sina svar och ger litet 
utrymme för utryck. Slutna frågor är dock lättare att räkna på och risken för tolknings 
skiljaktigheter är liten, vilket är en fördel för resultatet (Ejlertsson 2005, Djurfeldt 
2010). 
 
Trots aktivt sökande efter tidigare gjorda enkäter som mäter sexuellt självförtroende, 
hade ingen specifikt passande för just denna studie påträffats. Det nuvarande 
frågeformuläret har inspirerats av tidigare gjorda studier och dess resultat (Ackard, 
Kearney-Cooke, & Peterson 2000, Pfizer 2009, Magnusson & Häggström-Nordin 
2009). Fördelen med utformandet av ett nytt frågeformulär var att den var utformat 
för att lösa ett specifikt problem och svara på det specifika syftet. Den var anpassad 
för just denna studie. Nackdelen var att det krävde en viss kompetens och kunskap i 
ämnet. Respondenterna tycks dock inte haft svårigheter att förstå de ställda frågorna, 
då vissa mönster i de svar som erhållits kan ses samt att delar av studieresultatet har 
påvisats av tidigare gjorda studier (Lewin (red.) 1996, Pfizer 2009, Heikki Tikkanen, 
Abelsson & Forsberg 2011). Den stora majoriteten har även valt att slutföra enkäten, 
vilket kan tyda på att frågorna var lättförståeliga. Svarsalternativen var från innan 
noga utvalda, utifrån den kunskap jag besuttit och insamlat, för att svara just på denna 
studies syfte.  

	  

Resultatdiskussion 
 
En viss tendens kan noteras i hur respondenterna svarat och då främst mellan könen. 
Hur respondenterna skattar sexuellt självförtroende: oberoende relationsstatus, sexuell 
läggning eller sexuell erfarenhet, följer fördelningen för hur de olika könen tenderar 
att skatta. Studieresultatet visar framförallt i huruvida kvinnliga och 
manligrespondenter: var nöjd med sin kropp, kände sig bekväm i en intim situation, 
om de överlag var nöjd med sig själv och om de avbröt ”sexakten” när de upplevde 
obehag/olust. Där kvinnorna tycks skatta lägre i påståenden om kroppsuppfattning, 
om de kände sig bekväm naken i en intim situation och om de var överlag nöjd med 
sig själv men skattade högre än männen i påståendet om huruvida de avbröt 
”sexakten” eller inte vid obehag/olust.  
 
Att det skulle finnas en koppling mellan positiv kroppsuppfattning och sexuellt 
självförtroende vilket Ackard, Kearney-Cooke & Peterson (2000) påstod, framgår inte 
lika tydlig i denna studie. Ackard, Kearney-Cooke & Peterson (2000) visade på att 
kvinnor med en positiv kroppsuppfattning, tenderade att oftare ha sex, initierade 
oftare till sex, de var mer bekväma i att prova nya sexuella aktiviteter och hade större 
förtroende till sin förmåga att ge sin partner sexuell njutning (Ackard, Kearney-
Cooke, & Peterson 2000). Detta är svårt att styrka genom denna studie då studien inte 
undersöker hur kvinnor emellan skattar. Som kontrast till studien av Ackard, 
Kearney-Cooke, & Peterson (2000) är att mitt resultat ändock om det är på män 
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snarare visar att de manliga respondenterna trots en positivare kroppsuppfattning 
tycks skatta lägre än de kvinnligrespondenterna huruvida de är nöjd med sitt sexliv 
och i sin förmåga att kunna tillfredsställa sin partner sexuellt.  
 
De manliga respondenterna tycks i lägre utsträckning uppleva sig kunna tillfredsställa 
sin partner trots positivare kroppsuppfattning och större sexuell erfarenhet. En tanke 
är att det delvis har sin grund i att orgasm hos kvinnor vanligtvis är svårare att uppnå 
(Wade D, Kremer C & Brown 2005). Genom att det vanligtvis går fortare för män att 
få utlösning, får kvinnan snabbt bekräftelse att hon har förmåga att kunna 
tillfredsställa sin partner, medan män istället får anstränga sig mer för att kvinnan ska 
nå klimax. Enligt Pfizer (2009) ansåg majoriteten av respondenter i deras studie att 
den viktigaste aspekten av en mans sexuella självförtroende är hans förmåga att kunna 
tillfredsställa sin partner sexuellt (Pfizer 2009).  
 
Enligt en rapport från Socialstyrelsen hade personer med bra självskattad hälsa 
sannolikt mer tillfredställande sexliv och det var något vanligare att män upplevde sitt 
allmänna hälsotillstånd som bättre jämfört med kvinnor samt HBT-personer (Holm 
(red.) 2009). Om så är fallet torde det logiskt sett betyda att män då toppar statistiken 
för tillfredställande sexliv. Att HBT-personer eller för den delen kvinnor skulle ha ett 
sämre tillfredställande sexliv framgår inte i denna studie. Syftet var inte att undersöka 
den allmänna hälsan men min studie visar på att respondenter med annan sexuell 
läggning än den heterosexuella inte skiljer sig nämnvärt ifrån andra respondenter. 
HBT-personer skattar snarare högre i vissa avseenden och skulle därmed kunna 
tänkas ha bättre sexuellt självförtroende än resterande respondenter.  
 
Det är en viss snedfördelning i fördelning av kön framförallt bland de bisexuella, 20 
av 21 bisexuella var kvinnor och de representerade är en liten grupp. Det kan därför 
vara svårt att dra några slutsatser från en så liten grupp. De olikheter som framgår i 
detta arbete har troligare sin grund i kön snarare än sexuell läggning. Respondenter 
med en parallell sexuell relation är även de en liten grupp och det kan därför inte dras 
några slutsatser.  
 
Kvinnliga respondenter svarade i mycket större utsträckning att de avbröt ”sexakten” 
när de upplevde obehag/olust, detta oberoende kvinnans relationsstatus, sexuella 
läggning och sexuell erfarenhet. En tanke varför de manliga respondenterna inte 
avbryter i lika stor utsträckning grundas i upplevelser av att prestera och vara den som 
alltid vill. De avbryter därför inte sexakten för att behålla sin stolthet. Manne 
Forssberg, sexföreläsare och författare, berättar för Svenska Dagbladet att hela 
mansrollen är uppbyggd av föreställningar om hur män är sexuellt, att vara ständigt 
sexintresserad och högpresterande (Forssberg, M. 2010). 
 
Studieresultatet visar att majoriteten av singelrespondenter har sexuella relationer men 
resultatet säger inget om vad de anser om sex utan förälskelse. Enligt den 
befolkningsbaserade undersökningen Sex i Sverige (1996) var koppling mellan kärlek 
och sexualitet inte längre lika stark som tidigare och en stadigt ökande andel av 
befolkningen ansåg att det var acceptabelt med sex utan att vara förälskad (Lewin 
(red.) 1996). Detta framgår till viss del även av denna studie med tanke på det höga 
antalet som har sex utan att vara i en relation, bara en femtedel av respondenterna har 
enbart sex med någon de är kär i eller tillsammans med. Det vidare mer tillåtande 
förhållningssättet till kärlek och sex torde kunna förklaras genom att Sverige, trots sin 
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mångkulturella utformning, inte längre definieras av religion eller religiositet och att 
den viktorianska regimens grepp har börjat lossna.  
 
En bidragande faktor till varför betydligt fler manliga respondenter än kvinnliga tittar 
mer frekvent på porr, kan sannolikt förklaras genom porrindustrins mansdominans, 
där porrproduktioner görs av män för män (Daneback 2006). Män blev i större 
utsträckning positivt inspirerad och fick nya idéer av pornografiskt material än 
kvinnor (Larsson et al 2007). En ytterligare förklaring till den höga porrkonsumtionen 
hos manliga respondenter kan grundas i att kvinnliga respondenter i större 
utsträckning upplever sig ha ett tillfredställande sexliv. En tanke som slog mig är om 
mäns porrkonsumtion grundas i en otillfredsställelse i sexlivet eller om denna 
otillfredsställelse grundas i att porr skapar inspiration som övergår i lust och saknad 
av att få prova nya sexuella aktiviteter. 
 
Denna studie syftade inte till att visa på stigande antal sexpartners idag med hur det 
var tidigare, det bör dock poängteras att över en tredjedel av respondenterna i denna 
studie har haft sex med över 21 sexpartners. Detta i jämförelse med den 
befolkningsbaserade undersökningen Sex i Sverige (1996) då medianantalet för 
kvinnor var 4,6 samlagspartners och för män 7,1. Inga jämförande studier har gjorts 
men resultatet visar, vad som förhoppningsvis, är en tendens till att vi är på väg mot 
en mer liberal syn på sexualitet. Men om det medför större sexuellt självförtroende är 
inget som kan utläsas från denna studie. 

	  

Konklusion	  	  

	  
 
Studien visar på att flertalet respondenter tenderar att skatta i positiv bemärkelse i de 
flesta påståenden och därmed tycks skatta sitt sexuella självförtroende som bra. 
Resultatet tycks även visa på att kroppsuppfattning inte är den främsta orsaken till 
sexuell aktivitet och till att känna sig bekväm i en sexuell handling och är därför inte 
heller den främsta orsaken till bra sexuellt självförtroende. Ett förslag på vidare 
studier är att vidare analysera materialet eller göra en helt ny studie som rör sexuellt 
självförtroende och då titta närmare på om det föreligger samband mellan variabler.  
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