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Sammanfattning
Har kvinnor verkligen samma sexuella behov som män? Den här studien behandlar
yrkesverksamma kvinnors föreställningar kring sexualitet. Kvinnorna är i åldern 19-65 år. Syftet
med studien är att kartlägga kvinnors föreställningar om sin egen och andra kvinnors sexualitet.
Förhållningssättet till kvinnors sexualitet i Sverige har förändrats genom åren. Idag ses
sexualiteten som både en individuell och relationell företeelse i motsats till förr då den ansågs
vara en relationell företeelse. Ett stort genombrott för den svenska sexualiteten var bildandet av
RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, år 1933. De bedrev frågor och krav till samhället
som berörde sexualundervisning i skolorna, preventivmedel och även abortfrågan. År 1938 blev
användandet av preventivmedel lagligt. Feminister menar att preventivmedel bidrar till kvinnans
självständighet och hennes egen sexuella utveckling. Kvinnor ska själva ha rätten att bestämma
när och om de vill skaffa barn. Det blev möjligt när preventivmedlet legaliserades. Illegala
aborter var länge ett problem i det tidiga svenska samhället. Abortfrågan väcktes omkring 1920talet men lagen om fri abort antogs först 1974. De centrala begreppen i studien är feminism,
sexualitet och könsrelaterad makt. Feministen Mackinnon anser att sexualiteten är den primära
formen av mannens förtryck och underordnande av kvinnan. Den klassiska liberalfeminismen
förklarade skillnader mellan könen med samhällets struktur och dess uppfostran. Den tidigare
forskningen som redogörs i studien handlar om kvinnors sexualitet i Sverige år 1996. Vår studie
är genomförd med en kvantitativ metod i form av enkäter. Resultatet i vår studie visar att cirka en
tredjedel av kvinnorna någon gång känt sig tvungen att ställa upp på samlag. Med hjälp av bland
annat feministen Anne Koedts åsikter om att en kvinna och man aldrig kan uppnå en jämlik
sexuell njutning för att män utövar könsmakt över kvinnan kan vi se ett samband mellan vårt
resultat och könsmakten. En viss del av resultatet bidrar till att en utveckling av kvinnans
sexualitet kan ses. De slutsatser vi kan dra av resultatet är att kvinnans sexualitet och hennes egen
föreställning kring sexualitet ständigt utvecklas.
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