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Sammendrag 

I vestlig kultur har sex blitt et symbol på kjærlighet, og det forventes at man har lyst på 

partneren sin. Redusert seksuell lyst forekommer likevel ofte i langvarige parforhold. 

Kunnskap om hvordan kvinner opplever å leve med redusert seksuell lyst er mangelfull. Vi 

ønsket derfor å undersøke kvinners opplevelse av å leve med redusert seksuell lyst i et 

langvarig parforhold. Vi benyttet en kvalitativ fenomenologisk tilnærming for å belyse 

hvordan kvinner forstår og håndterer sitt lystproblem. I alt ble 22 informanter rekruttert til 

deltagelse i en dybdeintervjustudie. De ble rekruttert gjennom annonser i avisene Nordlys og 

Bladet Tromsø i mars 2006. Av de 22 informantene valgte vi å fokusere på kvinner som lever 

i langvarige parforhold og som ikke har vært utsatt for seksuelle overgrep. Den foreliggende 

studien tar derfor utgangspunkt i intervjuene som ble gjennomført med 10 kvinner i alderen 

28 til 53 år. Resultatene viser at den reduserte seksuelle lysten oppleves som belastende for 

kvinnene ved at de føler seg utilstrekkelige som partnere. Den enkeltes årsaksforståelse synes 

å kunne forsterke eller dempe lidelsesaspektet i opplevelsen av lystproblemet. De fleste 

informantene ser ut til å håndtere den reduserte lysten ved å unngå situasjoner som kan føre til 

sex.  Kombinasjonen av å avvise og unngå partnerens seksuelle tilnærmelser, kan i mange 

tilfeller gi kvinnene skyldfølelse. Skyldfølelse kan være et av flere motiver for at de fleste 

informantene velger å ha pliktsex. Pliktsex kan også være motivert ut fra et ønske om å 

beholde partner. Pliktsex får ulike konsekvenser for kvinnene. Noen opplever at skyldfølelsen 

midlertidig reduseres, mens andre utvikler aversjon mot partneren. Skriptteori er en nyttig 

tilnærming i drøftingen av kvinnenes årsaksforståelse og håndtering av lystproblemet. 

Forfatterne foreslår at fenomenet redusert seksuell lyst best kan ses i lys av en sosial kontekst.  
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Innledning 

Bakgrunn 

Hvordan håndterer kvinner det å leve med redusert seksuell lyst i et langvarig 

parforhold? Dette er et sentralt spørsmål som denne hovedoppgaven vil forsøke å besvare. 

Interessen for temaet ble vekket gjennom kliniske erfaringer med kvinner med lystproblemer. 

I vår hovedpraksis møtte vi både kvinner og par med denne problematikken. Felles for 

historiene som ble fortalt, var et de involverte opplevde situasjonen belastende. Dette vekket 

vår nysgjerrighet på hva lystproblemer egentlig handler om. Hva opplever kvinner som årsak 

til sin reduserte seksuelle lyst?  Hvordan påviker årsaksforståelsen kvinners håndtering av 

lystproblemet? Hvilke konsekvenser får redusert lyst for kvinnenes opplevelse av seg selv?  

Spørsmålene over egner seg bedre til å besvares med kvalitative enn med kvantitative 

metoder. Det er imidlertid gjort lite kvalitativ forskning på redusert seksuell lyst i ikke-

kliniske populasjoner. Formålet med den foreliggende kvalitative studien er å belyse hvordan 

kvinner som ikke er under terapeutisk behandling, lever med redusert seksuell lyst i 

langvarige parforhold.  Hvordan konstruerer de sine historier om sin livssituasjon? Dette vil 

bli gjort ved hjelp av en kvalitativ fenomenologisk studie. Kunnskap om det å leve med 

redusert seksuell lyst i en langvarig relasjon vil være viktig i forhold til forståelse, 

forebygging og behandling. 

 

Hva er seksuell lyst hos kvinner? 

Det vestlige samfunnets holdninger til kvinners seksualitet har gjennom historien 

gjenomgått en betydelig endring. Holdninger til kvinnen som et seksuelt vesen har utviklet 

seg fra et syn på den rene kvinnen som et aseksuelt vesen uten lyster, til at det i dagens 

samfunn forventes at de tar en aktiv rolle i forhold til egen seksualitet (Langfeldt, 2005).  

Forskningslitteraturen om seksuell lyst gjenspeiler en begrepsforvirring. Ord som seksuell 

interesse, seksuell appetitt, motiver for å ha sex, libido, begjær, tenning og lidenskap brukes 

om hverandre. Majoriteten av forskere synes likevel å være enige om følgende definisjon av 

seksuell lyst; ”en subjektiv, psykologisk opplevelse  som kan forstås som en interesse for 

seksuelle objekter eller seksuelle aktiviteter, eller som et ønske om, behov for, eller en drift til 

å oppsøke seksuelle objekter, eller delta i seksuelle aktiviteter”  (s. 13 i Wincze & Carey, 

2001). Denne opplevelsen antas å skille seg fra en ren fysiologisk seksuell aktivering av 

kjønnsorganene.  
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Forskning viser at kvinner kan ha en fysiologisk seksuell respons i genitalia uten 

samtidig å ha en psykologisk opplevelse av lyst (Berscheid & Reagan, 1999). Reagan og 

Berscheid (1996) gjennomførte en studie hvor de sammenlignet kvinners og menns 

oppfatninger om seksualitet. De fant at begge kjønn refererte til motivasjonelle, kognitive, 

emosjonelle eller andre subjektive opplevelser når de fortalte om hvordan de oppfattet lyst. 

Ytterst få så på seksuell lyst som en ren fysiologisk tilstand. Dessuten fant forskerne at målet 

for seksuell lyst hos kvinner ofte er et ønsket om  å oppnå eller bekrefte kjærlighet og 

emosjonell intimitet. Det foreligger noen indikasjoner på at det er en kvalitativ forskjell i 

kvinners og menns opplevelse av seksuell lyst (Oliver & Hyde, 1993). Det ser ut til at kvinner 

vektlegger de emosjonelle aspektene ved seksualiteten i større grad enn menn (Laumann, 

Gagnon, Michael, & Michales, 1994). Reagan og Berscheid (1995) har også vist at begge 

kjønn mente at kvinner oftere tenner seksuelt av å være forelsket, og at de er mer romantiske 

enn menn. Kvinner synes også i mindre grad enn menn å være villige til å ha sex uten 

forpliktelser (Carroll, Volk, & Hyde, 1985). Videre finnes det indikasjoner på at kvinner 

tenderer til å fokusere på forholdets kvalitet fremfor seksuell glede i seg selv (Hurlbert & Apt, 

1994a, b). Forskning på seksuelle normer har identifisert flere vanlige oppfatninger om 

kvinnens rolle i heterofil seksuell interaksjon. Et eksempel på dette er at kvinnen har rollen 

som den som enten avslår eller aksepterer menns seksuelle initiativ (Reiss, 1981). Kvinnens 

opplevelse av lyst må altså sees i lys av kulturens seksuelle diskurser, interpersonlige 

relasjoner og intrapsykiske prosesser.   

 

Hva er redusert seksuell lyst hos kvinner? 

I et langvarig parforhold vil den seksuelle lysten hos den enkelte variere over tid. 

Forskning viser at faktorer som for eksempel barnefødsel, sykdom, redsel for graviditet, 

depresjon, ujevn arbeidsfordeling, interpersonlige konflikter og stress på jobben er assosiert 

med rapportering om redusert seksuell lyst hos kvinner (Træen, 2007; Træen, Martinussen, & 

Kavli, 2007). For de fleste kvinner vil slike variasjoner oppleves som relativt uproblematiske. 

Det er først når den reduserte seksuell lyst vedvarer over tid at det kan oppleves som 

belastende for kvinnen.  

Redusert seksuell lyst kan defineres som; ”en vedvarende og tilbakevendende 

manglende interesse for å uttrykke seg seksuelt, i tillegg til  fravær av seksuelle fantasier og 

individets oppleves av at situasjonen er belastende” (s. 13 i Wincze & Carey, 2001). Redusert 

seksuell lyst anses for å være noe av det mest utfordrende seksuelle problemet for klinikere å 

diagnostisere, vurdere og behandle. Lystproblemer oppstår dessuten ofte i kombinasjon med 
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andre seksuelle problemer, mentale lidelser som angst og depresjon, medisinske tilstander, 

manglende tiltrekning til partner, samt ulike behov for sex mellom partnerne.  

DSM- IV opererer med to typer av redusert lystforstyrrelser: hypoactiv sexual desire 

disorder (HSDD) og sexual aversion disorder (SAD) (Wincze & Carey, 2001).  For å skille 

mellom disse diagnosene vurderer man hvilken affekt som er knyttet til lystproblemet. 

Diagnosene skal kun gis hvis individet opplever lystproblemet som belastende, eller om det 

skaper relasjonelle vansker. I kliniske sammenhenger forteller kvinner som lever med 

lystproblemer at de ofte har skyldfølelse. Opplevd negativ affekt kan være et resultat av en 

diskrepans mellom kvinnens og mannens ønske om hvor hyppig de skal ha samleie. Negative 

emosjoner kan også være et resultat av at kvinnen føler at hun ikke lever opp til kulturens 

forventninger om hvor ofte man bør ha sex når man lever i parforhold. Diagnosesystemet 

DSM-IV skiller også mellom global og spesifikk redusert lyst. Global redusert lyst refererer 

til redusert lyst i alle situasjoner, mens spesifikk redusert lyst kun kommer til uttrykk i forhold 

til en spesifikk partner, eller en spesiell situasjon. Videre skilles det mellom primær (livslang) 

og sekundær (tilegnet) redusert seksuell lyst. Primær redusert lyst refererer til et livslangt 

lystproblem, mens sekundær redusert lyst oppstår etter en periode med normal seksuell lyst. 

Forståelig nok regnes global og primær redusert lyst som vanskeligere å behandle enn 

spesifikk og sekundær redusert lyst.  

Oversiktsstudier av publisert forskning viser at den mest vanlige seksuelle 

dysfunksjonen blant kvinner, er redusert seksuell lyst (Hayes, Bennett, Fairley & Dennerstein, 

2006). Undersøkelser indikerer at stadig flere norske kvinner søker profesjonell hjelp for 

redusert seksuell lyst (MMI 1987, 1997). Træen og medarbeidere (2007) fant i sin studie at 26 

% av kvinner i parforhold rapporterte om belastende redusert seksuell lyst. Forskerne 

konkluderte med at redusert seksuell lyst er så vidt utbredt blant norske par at det kan 

defineres som et offentlig helseproblem.  

Man vet at lyst påvirkes av biologiske, psykologiske og relasjonelle faktorer (Wincze 

& Carey, 2001) . Biologiske faktorer refererer til blant annet kjønn, alder, sykdom, 

hormonelle forstyrrelser og medisinske bivirkninger. Psykologiske faktorer refererer til 

holdninger, seksuell historie, intimitetsvansker og selvpersepsjon i form av vanemessig  

negativ tenkning om seg selv. Relasjonelle faktorer referer blant annet til effekten av ”å ta 

med jobben hjem”, ujevn arbeidsfordeling og konflikter mellom partnerne (Træen, 2007; 

Træen et al., 2007). Basson (2000) hevder at årsakene til redusert seksuell lyst hos kvinner er 

sammensatt og at årsakene i visse tilfeller ikke kan avdekkes. Træen og medarbeidere (2007) 

hevder at kvinner som internaliserer årsaken til lystproblemet, sannsynligvis opplever skyld 
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og skam for å ikke være i stand til å tilfredsstille partneren. Wincze & Carey (2001) 

rapporterer at det er relativt vanlig at kvinner med nedsatt lyst forteller at de opplever å ha 

negative affekter som å være triste, skuffet, frustrerte eller flaue over situasjonen.  

Forståelsen av kvinners seksuelle lyst er nødvendig for å kunne belyse fenomenet 

redusert seksuell lyst. Forskning har gjennom tidene hatt ulike tilnærminger til studiet av 

seksuell respons. Videre vil vi belyse utviklingen mot dagens forståelse av kvinners seksuelle 

lyst.   

 

Utviklingen i forståelsen av kvinners seksuelle lyst 

Dagens forståelse av seksuell lyst er et resultat av en langvarig forskningsprosess 

verden over. Tidlig forskning på seksuell lyst hadde et ensidig fokus på fysiologiske faktorer 

for seksuell fungering. Dagens forskning har en mer helhetlig forståelse av fenomenet, og 

integrerer både fysiologiske, psykologiske og interpersonlige faktorer. Vi vil nå kort 

gjennomgå de viktigste bidragene til dagens forståelse av menneskets seksuelle fungering.  

Pionerene Masters og Johnson (1966) forsket på den menneskelige seksuelle 

responssyklus. Den seksuelle responssyklus refererer til sekvensen av fysiologiske endringer 

under seksuell aktivitet. Masters og Johnson observerte kvinner og menn som var villige til å 

bli observert under onani og samleie i et laboratorium. Kvinnene i studien hadde alle evnen til 

å få orgasme under samleie. Det innebærer med andre ord at forskningen deres var basert på 

et nokså snevert utvalg av kvinner. Med utgangspunkt i denne forskningen delte Masters og 

Johnson den seksuelle responssyklus inn i fire separate faser: Tenning  Platå  Orgasme 

 Avslapning. Denne lineære firefasemodellen dannet grunnlaget for videre forskning på 

menneskelig seksualitet. Firefasemodellen har imidlertid senere blitt kritisert fra flere hold. 

Robinson (1976) argumenterte overbevisende for at Masters og Johnsons såkalte platåfase var 

feilbenevnt, og heller burde betegnes som en sen tenningsfase. Dette reduserte modellen til 

følgende faser: Tenning  Orgasme  Avslapning. Kaplan (1979) la til en lystfase som en 

motvekt til det ensidige fokuset på fysisk fungering. Hun ønsket å skape en mer helhetlig 

forståelse av den seksuelle responssyklusen. Hun lanserte derfor en ny trefase- modell for 

seksuell respons der lyst utgjorde den første og mest fundamentale fasen i den seksuelle 

responssyklusen (Kaplan, 1979, 1995). Kaplans reviderte modell bidro til at seksuell lyst ble 

etablert som et selvstendig fenomen som påvirkes av faktorer som blant annet interpersonlige 

konflikter, stemningsleie og sykdom. Senere har det vist seg at heller ikke denne modellen 

fanger opp variasjonen i den seksuelle responssyklusen blant kvinner. Forskning har funnet at 
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30 % av seksuelt erfarne kvinner, med evne til å få orgasme, aldri har opplevd spontan lyst 

(Michael, Gagnon, Laumann & Kolata, 1994).  

Basson (2000) mente det var behov for en klargjøring av modellen for den seksuelle 

responsen hos kvinner som lever i langvarige parforhold. Hun utviklet en alternativ modell for 

forståelsen av kvinners seksuelle respons i den hensikt å forbedre den atferdsmessige, 

psykologiske og farmakologiske behandlingen av kvinners seksuelle problemer. Basson tar 

utgangskpunkt i at kvinners seksuelle respons oftere handler om intimitetsbehov enn om 

seksuell tenning per se. Dette gir en annen forståelse av kvinners seksuelle lyst og reduserte 

seksuelle lyst. Videre poengterer Basson at kvinners opplevelse av tenning i liten grad 

stammer fra deres bevissthet om fysiologisk aktivering i kjønnsorganet eller andre 

fysiologiske forandringer. Basson hevder at Masters og Johnsons (1966) klassiske 

firefasemodell og Kaplans (1979) trefasemodell er bedre egnet til å beskrive menns seksuelle 

responssyklus, enn kvinners. Hun hevder disse modellene viser hvordan kvinner ofte 

responderer seksuelt i begynnelsen av et forhold. Når forholdet derimot har vart noen år, og 

ofte i forbindelse med barnefødsler, skjer det som regel en endring. Da går lysten fra å ha vært 

spontan til å bli responsiv. Spontan lyst viser seg i form av seksuelle drømmer, fantasier og 

tanker. Responsiv lyst refererer til at kvinnen går fra å være seksuelt nøytral til å søke 

nødvendige stimuli som kan sette i gang lysten. Kvinnens motivasjon til å bevege seg fra 

seksuell nøytralitet til en opplevelse av lyst, kan handle om at hun ser en mulighet til å være 

seksuell, partnerens begjær, eller en anledning til å oppnå fordeler eller belønning som er 

viktig for henne, uten at de nødvendigvis er seksuelle. Derfor hevder Basson at kvinners lyst i 

langvarige parforhold bedre kan beskrives som responsiv fremfor spontan. Videre mener hun 

at det ser ut til at seksuell tenning og en responsiv form for lyst opptrer omtrent samtidig i 

kvinnen, på et tidspunkt etter at hun har bestemt seg for at hun ønsker seksuell stimulering. 

Dette valget er i utgangspunktet basert på andre behov enn et ønske om å oppleve tenning og 

orgasme. Kvinner kan oppleve fysisk velvære uten å få orgasme. Motivasjonelle faktorer som 

kan aktivere den seksuelle responssyklusen er for eksempel belønning gjennom emosjonell 

nærhet, styrking av båndet til partner, økt toleranse for det som ikke fungerer perfekt i 

forholdet og opplevelsen av å ha gitt partneren fysisk velvære. Basson mener derfor at det er 

viktig å forstå at majoriteten av kvinner i langvarige forhold ikke opplever spontan lyst slik de 

gjorde i begynnelsen av forholdet. Hun mener at kvinner og menn må anerkjenne den 

responsive lysten fremfor å lete etter den spontane.  Likevel kan vanskeligheter med å oppleve 

tenning redusere den seksuelle motivasjonen, og i verste fall resultere i at kvinnen generelt 

stenger for oppmerksomheten mot seksuelle triggere.  
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Kortversjon av Bassons (2000) modell av kvinnens seksuelle responssyklus: 

 

   Positiv belønning i form av intimitet 

 

Seksuell nøytralitet oppsøkning av stimuli    Tenning       Tenning 

                                  (ikke- ”seksuelle”                + ”seksuell”   +/ - orgasme 

                                           årsaker)                              lyst           

 

Kvalitative studier på redusert seksuell lyst 

Det ser ikke ut til å være gjennomført og publisert mange kvalitative studier innenfor 

feltet redusert seksuell lyst hos kvinner i langvarige parrelasjoner. Vi gjorde først et avansert 

søk på Google Scholar hvor vi kombinerte søkeordene ”reduced sexual desire”, ”women”, 

”long term relationship” og ”qualitative study”. Søket ble begrenset til tidsperioden 2000-

2008. Vi fikk 18 500 treff. En gjennomgang av de første 100 treffene viste at de fleste 

artiklene ikke var kvalitative studier av kvinner med redusert seksuell lyst i langvarig forhold. 

Majoriteten av artiklene fokuserte på seksuell dysfunksjon som følge av sykdommer, 

rusmisbruk og overgangsalder. Vi gjorde også et søk på Psych Info med søkeordene ”reduced 

sexual desire”, ”qualitative” og ”narrative”. Søkeresultatene vi fikk inkluderte i alt 10 artikler. 

Vi fant kun en kvalitativ studie som har sett på redusert seksuell lyst hos kvinner i langvarige 

forhold (Træen, 2007). Søkeresultatene tyder på at kvalitative studier av kvinners reduserte 

seksuelle lyst, forekommer sjelden. Træen (2007) undersøkte hvordan belastende redusert 

seksuell lyst påvirket selvopplevelsen hos norske kvinner og menn. Hun ønsket dessuten å 

belyse hvordan de forstod årsaken til sin reduserte seksuelle lyst.  For å få svar på disse 

spørsmålene rekrutterte hun 22 heteroseksuelle informanter (18 kvinner og 4 menn) som 

levde med redusert seksuell lyst. Studien var basert på dybdeintervjuer av hver enkelt.  

Resultatet viste at både menn og kvinner som opplevde belastende redusert seksuell lyst følte 

seg utilstrekkelig som partner. Forståelsen av hva som var årsak til den reduserte lysten 

varierte fra medisinske/biologiske årsaker, relasjonelle årsaker eller som resultat av seksuelt 

misbruk av personen som barn. Søkeresultatene våre viser tydelig behovet for kvalitativ 

forskning på redusert seksuell lyst hos kvinner som er i langvarige forhold. 
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Teoretisk rammeverk  

Den sosiale kompetanse – et samfunnsperspektiv 

Elias (1978) ønsket å forstå hvordan nåtidens vestlige kultur har utviklet seg gjennom 

historien. Han beskrev utviklingen av de vestlige industrialiserte samfunn som en kontinuerlig 

sivilisasjonsprosess. I løpet av sivilisasjonsprosessen har mentaliteter, holdninger og atferd 

endret seg, noe som fikk Elias til å lansere en stadiemodell. Elias hevder at det europeiske 

menneskets siviliseringsprosess har sin begynnelse i høviskhetens fase, fortsetter i 

belevenhetens fase og avsluttes i sivilisasjonens fase. Lyttkens (1989) videreutviklet Elias’ 

stadiemodell. Han hevdet at et fjerde stadium i sivilisasjonsprosessen startet mellom første og 

andre verdenskrig. Det fjerde stadiet ble kalt sosial kompetanse. Sosial kompetanse refererer 

til to ulike fenomener. For det første viser det til det fjerde stadiet i modellen om 

sivilisasjonsprosessen. For det andre viser det til en stadie-spesifikk teknikk for sosialt 

samspill. Det som kjennetegner stadiet for sosial kompetanse er at privatlivets hemmeligheter 

nå deles med allmennheten. Det moderne mennesket blir da utsatt for det Sennett (1997) 

kaller samfunnets visjon av det intime.  Med samfunnets visjon av det intime menes det at vi 

forventer åpenhet. Åpenheten fungerer deretter som et mål for individet på hvem som er 

akseptabel og hvem som ikke er akseptabel. De akseptable lever opp til samfunnets åpent 

uttrykte visjoner. Individene blir stadig mer bevisste på seg selv og på det sosiale samspillet. 

Denne selvbevisstheten kan føre til økt grad av opplevd angst og usikkerhet. 

Sosial kompetanse er synlig på mange arenaer i vårt sosiale liv, også i forhold til 

hvordan vi håndterer seksualitet. Seksuell atferd er ofte en del av sosial interaksjon. Det blir 

derfor viktig å bevise at man er et seksuelt kompetent individ. Dette synliggjøres i media som 

i stor grad fokuserer på hvordan vi kan forbedre våre ferdigheter slik at vi kan bli vellykkede 

seksuelle partnere. I vår vestlige kultur har sex fått en viktig funksjon som symbol på 

kjærlighet. Når noe eller noen ikke fungerer seksuelt vil det kunne skape både distanse og 

redusert intimitet i forhold til partneren. I slike tilfeller kan dermed både relasjonen og 

individets trygghetsbase i livet stå på spill.  

Private, erotiske hemmeligheter som tidligere ble skjult, offentliggjøres nå daglig. Den 

offentlige innstillingen er at sex gjør deg sunn og lykkelig. Du bør ha sex ofte, du skal ha 

variert sex, du skal nyte sex og du må ha kunnskap om annerledes og kinky sex selv om du 

selv ikke ønsker å utføre slike aktiviteter.  
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Skript teori 

Seksualitet er et biologisk anliggende, og evnen til å ha sex er nedlagt i mennesket. 

Seksualitetens uttrykksformer konstrueres i en sosiokulturell kontekst. På denne måten vil det 

miljøet man er en del av forme den seksuelle atferden, holdninger, normer og verdier knyttet 

til sex. En forståelse av seksualitet krever derfor en generell forståelse av mennesket, dets 

atferd, følelser og tanker (Gagnon & Simon, 2005). Generelle utviklingsmodeller kan bidra til 

økt forståelse av seksualitet og lyst. Fokus flyttes da fra hva seksuell lyst er i seg selv til 

hvordan oppvekstmiljø påvirker og former den seksuelle lystens uttrykk og meningsinnhold. 

Mennesket lærer med andre ord å bli et seksuelt vesen i tråd med rådende kulturelle føringer.   

Denne tankegangen, i tillegg til Meads (1962) teori om symbolsk interaksjonisme, er 

utgangspunktet for Gagnon og Simons (2005) teori om seksuelle skript. Et seksuelt skript 

refererer til at individet former en kognitiv forståelsesramme for seksuelle interaksjoner. 

Skriptet fungerer som et kart som viser veien, men det spesifiserer ikke alt som må gjøres 

underveis. Videre hevder de at seksualiteten er skriptet på tre ulike nivåer: de kulturelle 

scenarier, det interpersonlige nivå og det intrapsykiske nivå. Nivået kulturelle scenarier er 

instruksjoner i kollektive meninger. Skriptet angir hva som i kulturen anses å være passende 

objekter, mål og kvaliteter for selv-andre relasjoner. Samtidig sier skriptet noe om tid, sted og 

rekkefølge for handlinger. Innenfor det interpersonlige skriptet spiller aktørene ut sine roller, 

og en rolle defineres som forventninger til en posisjon. Skriptet gir imidlertid ikke bare 

føringer for handling. Det gir også instruksjoner i hva aktørene som samhandler forventes å 

føle i gitte kontekster. Det interpersonlige skriptet er en representasjon av selvet hvor egne og 

andres følelser er viktige elementer. Gagnon og Simons teori legger til grunn at kognisjoner 

og emosjoner ikke er atskilte enheter. De mener at kognisjon og emosjon gjensidig påvirker 

hverandre i individets opplevelser og individets selv. Skript som omhandler seksuell lyst er 

dermed knyttet til identitetsutvikling og til en stadig bekreftelse av selvet. Interpersonlige 

skript er altså ens forståelse av atferd, forventninger og tolkninger som til sammen ligger til 

grunn for å oppfylle ens intrapsykiske skript. Intrapsykiske skript gir i hvordan individet skal 

håndtere seksuelle stimuli og lyster det opplever. Individets forståelse av hva som skaper og 

opprettholder ens egen seksuelle opphisselse og hva som maksimerer ens seksuelle 

tilfredsstillelse, er sentralt i denne sammenheng. 

Gagnon og Simon (2005) mener at all seksuell atferd involverer alle tre nivåer av 

skripting, selv om de ikke nødvendigvis er like operative i alle kontekster. Man kan tenke seg 

at det er et dialektisk forhold mellom dem, der det interpersonlige nivået fungerer som et 

tilpasningsnivå mellom personlige ønsker og andres, eller kulturens forventninger og krav. 
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Aktøren kan til en viss grad forfatte sine egne skript, med utgangspunkt i kulturens 

forventninger. De tre nivåene sameksisterer i alle seksuelle samhandlingssituasjoner, også i 

forhold til både seksuell lyst og håndteringen av redusert seksuell lyst. Skript for seksuell lyst 

inngår som en del av en sosial kontekst. En utfordring ved teorien er at det intrapsykiske 

nivået blir noe diffust. Psykologiens teorier om hvordan kognitive prosesser påvirker både 

interaksjonen med omgivelsene og individets opplevelse av seg selv og andre, vil kunne gi en 

dypere forståelse av de mekanismer som kan tenkes å påvirke individets seksuelle lyst. Det er 

nærliggende å anta at seksuelle skript kan inneholde sterke emosjoner som kjærlighet og 

lidenskap. Seksuell lyst kan derfor bli gjenstand for sterke positive eller negative 

forsterkninger. Gagnon og Simons skriptteori skiller ikke mellom kognisjoner og emosjoner 

på denne måten. Hos noen kvinner i visse situasjoner, kan det å bryte eller ikke oppfylle sine 

skript om seksuell lyst, kunne produsere skam eller skyld hos individet (Træen, 2007). Uten å 

gå detaljert inn i skammens psykologi kan man kort si at skam er en følelse av inkompetanse 

der det ikke er atferden men selvet som nedvurderes. Skyld på sin side er en følelse av 

inkompetanse der det er atferden og ikke selvet som nedvurderes. Negative emosjoner knyttes 

ofte til opplevelsen av og forventningen om avvisning, noe som kan sees i forhold til 

kulturelle normer for god og normal oppførsel (Resneck-Sannes, 1991).  

 

Problemstilling 

Denne studien benytter en fenomenologisk metodisk tilnærming for å belyse følgende 

problemstillinger: Ut fra informantenes subjektive fortellinger, hvordan oppleves og håndteres 

redusert seksuell lyst av kvinner som lever i langvarige parforhold? Hvordan påvirker 

kvinnens årsaksforståelse mestringsstrategiene av lystproblemet? Hvilke konsekvenser får 

håndteringen for den enkelte? Dette vil bli diskutert i sosialkonstruktivt samfunnsperspektiv.  

Informantene i kvalitative studier utgjør svært sjelden representative utvalg. Denne 

studien er intet unntak, og utvalget vårt er selvselektert. Målet med studien vår er imidlertid å 

bidra til økt kunnskap om hvordan informantene oppfatter og skaper sin virkelighet. Vi ønsker 

altså ikke å beregne gjennomsnitt og prosenter. Samtidig vil det alltid reise seg spørsmål om 

en annen type representativitet, nemlig generaliserbarhet, som er forskjellig fra statistisk 

representativitet. En kvalitativ studie gjør det mulig å diskutere hvordan 

virkelighetsoppfattelsen formes og opprettholdes i mennesker. Ved å intervjue kvinner kan 

man belyse hvordan de reflekterer over og forstår sine opplevelser. Målet med intervjuene er å 

presentere hvordan ulike kvinner forstår seg selv, tolker hva som skjer med dem og skaper 

mening i dette.  
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Metode 

Utvalg og design 

Datagrunnlaget til denne oppgaven tar utgangspunkt i studien ”navn på studien” utført 

av professor Bente Træen ved Institutt for psykologi i Tromsø i perioden mars til mai 2006. I 

alt 22 informanter ble intervjuet om opplevelsen av å leve med redusert seksuell lyst. Utvalget 

bestod av 18 kvinner og 4 menn. I denne hovedoppgaven har vi valgt å fokusere på kvinner 

som ikke har vært utsatt for seksuelle overgrep. Da stod vi igjen med et underutvalg på ti 

informanter. Kvinnene i vårt underutvalg er fra 28 til 53 år. De fleste er i begynnelsen av 40- 

årene. Ved intervjutidspunktet var seks av kvinnene gift, én var skilt, to var samboere, og én 

hadde en kjæreste som hun ikke bodde sammen med. Ni av kvinnene hadde barn. Sju kvinner 

hadde høyskole eller universitetsutdanning, mens 3 hadde lavere utdanningsnivå. Designet 

som ble benyttet var et semistrukturert kvalitativt forskningsintervju.  

 

Prosedyre 

Informantene ble rekruttert via annonser i Nordlys og Bladet Tromsø (appendix A), to 

av de største avisene i Nord- Norge. Valg av Tromsø og området rundt Tromsø som sted for 

undersøkelsen ble gjort ut fra de trange økonomiske rammene rundt studien. Før intervjuet 

fikk informantene en kort presentasjon av intervjuets hensikt og omfang. Før intervjuet skrev 

informantene under på en samtykkeerklæring (appendiks B). Intervjueren forsikret seg om at 

informasjonsbrevet var lest, og svarte på eventuelle spørsmål informanten hadde i den 

forbindelse. Intervjuer og informant brukte noe tid sammen for å bli bedre kjent før selve 

intervjuet startet. Intervjuet varte fra 1-3 timer. Intervjuene ble utført på dagtid i lokaler ved 

Universitetet i Tromsø, med unntak av ett intervju som ble foretatt hjemme hos informanten. 

Intervjuene ble transkribert av en førstekonsulent ved Institutt for psykologi ved Universitetet 

i Tromsø kort tid etter opptak. Intervjuene ble transkribert ordrett. Pauser, fyllord og ikke-

verbal kommunikasjon som latter ble notert i transkriberingene.  Lydopptaket ble deretter 

slettet. All informasjon ble behandlet konfidensielt. Informantene fikk tilbud om konsultasjon 

med en klinisk psykolog som hadde sagt seg villig til å prioritere dem på ventelista hvis de 

ønsket det. Prosjektet ble forelagt og tilrådet av Regional Etisk Komite (REK-V). 

 

Det kvalitative intervju 

Målsetningen med oppgaven har vært å få frem kvinners subjektive fortellinger om 

deres erfaringer med å leve med redusert seksuell lyst. Vi ønsket å fokusere på deres genuine 

opplevelser og forståelse knyttet til deres historier. Objektive forståelser og fakta rundt 
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narrativene var ikke interessante for vår studie. Vi anser at informantene selv er eksperter på 

sitt eget liv. Forskningsdesignet måtte derfor gi informantene rom til å fortelle sine historier så 

åpent og ekte som mulig. Ut fra dette premisset ble fenomenologisk og hermeneutisk 

tilnærming valgt. Fenomenologisk metode søker å redusere individers opplevelse av et 

fenomen til en beskrivelse av den universelle essensen av fenomenet. Kvalitative forskere 

velger seg ut et spesielt fenomen, samler inn data fra mennesker som har opplevd dette, og 

utvikler en beskrivelse av essensen av opplevelsen hos individene. Denne beskrivelsen 

omfatter ”hva” de opplevde, og ”hvordan”.  

Fenomenologisk perspektiv fokuserer på kvinnens egen livsverden slik den fremtrer 

for henne. Her benyttes detaljerte beskrivelser med informantens egne ord og hennes søken 

etter personlig betydning av disse. I den fenomenologisk tilnærmingen, er det viktig at 

forskeren har evne til å se bort fra egne erfaringer og i størst mulig grad holder seg til 

informantenes fortellinger (Creswell, 2007). Hermeneutisk perspektiv handler om forskerens 

forkunnskap i møte med andres livsverden.  Tilnærmingen tar utgangspunkt i at alle 

mennesker forstår en gitt situasjon ut fra sin egen førforståelse og livserfaring. Hvert individ 

har altså en subjektiv virkelighetsforståelse, og derfor må forskeren forholde seg til at det 

eksisterer multiple virkelighetsforståelser. Forskerens førforståelse kan korrigeres og utvides 

gjennom møte med en annens livsverden. En slik prosess kan i sin tur føre til en ny forståelse. 

Den nye forståelsen danner grunnlag for førståelse i møte med atter nye livsverdener 

(Schanning, 1992). Hermeneutikken vektlegger det meningsbærende aspektet ved det som 

sies og skrives. Ut fra denne forståelsen ser forskeren på hvilke spørsmål som kan stilles til en 

tekst eller et utsagn (Kvale, 1997).  

 

Intervjusituasjon og intervju guide 

Det kvalitative forskningsintervjuet ligner på en terapeutisk samtale, da det innebærer 

empati, lytting og refleksjon fra forskerens side. Informantenes subjektive forståelse ble i vår 

studie fortalt i en empatisk atmosfære mellom intervjuer og informant. Semistrukturert 

intervju gir rom for forfølging av tema som informantene selv kommer inn på. Samtidig gir 

det struktur nok til at relevante temaer som informanten selv ikke berører også får 

oppmerksomhet. Intervjuguiden (appendix C) fungerte som et utgangspunkt for å starte 

intervjuet og for å introdusere studiens sentrale tema. Informantene ble først spurt om litt 

bakgrunnsinformasjon som utdanningsnivå, jobb, fritidsaktiviteter, samt om de kunne 

beskrive seg selv. Videre ble de intervjuet om sine tanker rundt hva det forventes at kvinner 

og menn skal oppnå i livet, likheter og forskjeller mellom menns og kvinners seksualitet, 
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barndom, og tidlig seksuell erfaring. Til slutt ble de spurt om å fortelle om sin reduserte 

seksuelle lyst og deres forståelse av hva som forårsaket problemet. Spørsmålene var ment å 

skulle invitere til narrativer (Reissman, 1993).  

Intervjuguiden ble videreutviklet og justert underveis som intervjuene ble gjort, og ny 

informasjon kom til. Det var opp til intervjuer selv å avgjøre, ut fra det enkelte intervjuets 

gang, hvor mye man ønsket å bruke spørsmålene og temaene i intervjuguiden. Intervjueren 

hadde en fenomenologisk holdning til det informanten fortalte og var opptatt av å få frem 

deres narrativer. En fenomenologisk holdning innebærer at intervjueren har en empatisk, 

utforskende holdning. Intervjueren har en interesse for informantens subjektive beskrivelser 

som omfatter kognisjon, emosjon og handling (Creswell, 1998; Josselson, 2004). En narrativ 

defineres som hvordan den enkelte konstruerer og forstår sin egen historie. Det er rammen for 

hvordan hendelsene i livet henger sammen og skaper mening for den enkelte. Viktige 

komponenter i et narrativ er håp, ønsker, hukommelse, fantasier, intensjoner, andre 

mennesker og tidsperspektivet. Historiens innhold er så personlig og genuin for den enkelte at 

det bare er han eller henne selv som fullt ut forstår sin egen narrativ (Josselson, 1995). Den 

delen av en historie informanten forteller til intervjueren, vil derfor bare være et større eller 

mindre fragment av historien.  

 

Analysen 

Det ble ikke benyttet pc- baserte programmer i dataanalysen. Sitatene i denne 

oppgaven ble valgt for å illustrere de viktigste temaene i narrativene, samt variasjonen i 

historiene. Alle navn er fiktive. Dataanalysen ble utført i et  hermeneutisk perspektiv. 

Hermeneutisk perspektiv handler om forskerens forkunnskap i møte med andres livsverden. 

Tilnærmingen tar utgangspunkt i at alle mennesker forstår en gitt situasjon ut fra sin egen 

forforståelse og livserfaring. Hvert individ har altså en subjektiv virkelighetsforståelse, og 

derfor må forskeren forholde seg til at det eksisterer multiple virkelighetsforståelser. 

Forskerens forforståelse kan korrigeres og utvides gjennom møte med en annens livsverden. 

En slik prosess kan i sin tur føre til en ny forståelse. Den nye forståelsen danner grunnlag for 

forforståelse i møte med atter nye livsverdener (Schanning, 1992). Hermeneutikken 

vektlegger det meningsbærende aspektet ved det som sies og skrives. Ut fra denne forståelsen 

ser forskeren på hvilke spørsmål som kan stilles til en tekst eller et utsagn (Kvale, 1997).  

Kvalitativ forskning utfordres fra tid til annen på forskningsmetode. Validitetsbegrepet 

har vært sentralt i denne kritikken (Merrick, 1999; Reissman, 1993). Validitetsbegrepet har 

vært i fokus i forhold til analyser av kvalitative data og de fortolkninger og slutninger som blir 
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gjort med utgangspunkt i et slikt materiale. Det har derfor blitt utarbeidet flere 

retningslinjer/kriterier som er ment å heve validiteten i analysearbeid ved kvalitative studier. 

Disse retningslinjene/kriteriene har vært veiledende i utforming og utførelse av 

analysearbeidet i denne studien. Validitetskriterier som har vært spesielt betydningsfulle for 

denne studien har vært ”trustworthiness”, ”reflexivity” og ”representation” (Merrick, 1999). 

”Trustworthiness”, omfatter blant annet en avklaring rundt forskerens teoretiske ståsted, 

intens og langsiktig bekjentskap med datamaterialet og kollegial deling og diskusjon av 

datamaterialet (Banister, Burman, Parker, Taylor, & Tindell, 1994). ”Reflexivity” omfatter at 

man reflekterer over sin personlige motivasjon for deltagelse i studiet, refleksjon rundt 

metodenes grunnleggende verdier, feil og antagelser, og deres filosofiske og teoretiske 

fundament (Wilkinson, 1988). ”Representation” omfatter evnen til å presentere data på en 

måte for leseren som viser hvordan resultatene i studiene er en interaksjon mellom informant, 

forskeren og den konteksten som er rundt møtet mellom forsker og informanten (Denzin & 

Lincoln, 1994).  

I narrativ analysemetodikk er det vanlig å dele analyseformen opp i to dimensjoner; 

holistisk versus kategorisk tilnærming og innhold versus form (Lieblich, Tuval, Mashiach, & 

Zilbe, 1998). I denne studien har vi benyttet en holistisk innholdsanalyse. En holistisk 

innholdsanalyse innebærer at intervjuene leses i sin helhet som en historie og fokus er rettet 

mot innholdet i historien fremfor måten/formen historien blir fortalt. Når analysen fokuserer 

på deler av historien, blir meningsinnholdet i disse delene alltid satt i sammenheng med 

historien som helhet (Lieblich et al., 1998). Gangen i analysen fulgte en typisk 

fenomenologisk analyseprosedyre (Creswell, 2007).  

Analyseprosedyren er delt inn i tre trinn; bli kjent med intervjuene, dekoding og 

rekonstruering. Vi vil nå gå gjennom hva hvert enkelt steg innebærer. Bli kjent med 

intervjuene: Første skritt i analyseprosessen var å lese intervjuene i sin helhet hver for oss. 

Det er viktig at analysematerialet blir godt kjent for forskeren og at helheten blir ivaretatt 

(Merrick, 1999). En fordel for oss var at vi hadde intervjueren som vår veileder. I en periode 

på et halvt år ble intervjuene lest og diskutert flere ganger.  

Dekoding: Trinn nummer to i analyseprosessen var å dekode intervjuene. Hvert 

intervju ble lest hver for seg mens vi underveis forsøkte å finne signifikante uttalelser og 

meningsytringer i teksten. Denne prosedyren er også kalt ”horizonalization” (Creswell, 2007). 

De signifikante uttalelsene og meningsytringene utgjorde etter hvert en liste, der hver ytring i 

seg selv har like stor betydning. Denne listen ble grunnlaget for rekonstrueringen.  
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Rekonstruering: Steg nummer tre var å ta utgangspunkt i listene som ble laget under 

dekodingen. Vi samlet like uttalelser i grupper som utgjorde meningsenheter. Hensikten var å 

få en mer presis beskrivelse av teksten. Denne prosessen kalles også ”textual description” 

(Creswell, 2007). Når denne beskrivelsen av teksten forelå, reflekterte vi som forskere over 

beskrivelsene og hvilken betydning de ga oss. Vi hadde spesielt fokus på å finne flere mulige 

forståelser rundt en beskrivelse i den hensikt å fremme undring og refleksjon i forhold til 

beskrivelsene. Dette står i kontrast til bare å skulle identifisere én mulig forståelse av 

fenomenet. Siste del av rekonstrueringen var å samle meningsenhetene i noen få helhetlige 

beskrivelser, kalt essenser. På denne måten ble hver informants fortelling beskrevet gjennom 

et sett av essenser. Sammenligning og integrering av intervjuene blir gjort i diskuterende 

form, presentert i resultat og diskusjonsdelen i denne oppgaven. Vi velger derfor å avvike fra 

APA stilen, ettersom denne presentasjonsmåten passer bedre for kvantitative studier enn for 

kvalitative studier.   

Resultater og diskusjon 

Subjektene og deres narrativer 

Narrativene som formidles i denne oppgaven kan ansees som øyeblikksbilder av den 

enkeltes unike livssituasjon. Narrativene varierer i form og innhold, alt ettersom hvem som 

forteller og i hvilken kontekst historiene fortelles i. Noen opplever at den seksuelle lysten 

generelt er redusert. Andre opplever at den redusertes lysten er knyttet spesifikt til partner. 

Forståelsen av årsaken til den reduserte seksuelle lysten, og håndteringen av problemet, 

varierer.  

Narrativene viser også at redusert seksuell lyst er et komplisert fenomen. Alle 

narrativene reflekterer både kognitive, emosjonelle og atferdsmessige aspekter ved lyst og 

redusert lyst. Vi tok utgangspunkt i kvinnenes egen forståelse av årsaken til sin reduserte 

seksuelle lyst. Med utgangspunkt i de ulike årsaksforståelsene, ble informantene delt inn i tre 

kategorier. Årsaksforståelsene er overlappende og kategoriene må derfor ansees som en 

”grov” inndeling. Kategoriene ble kalt følgende: ”Jeg blir ikke sett og anerkjent”, ”Jeg vet 

ikke om jeg elsker han lenger” og ”Det er noe utenfor meg og oss”. Vi vil nå presentere 

utdrag fra historiene til en representant fra hver av kategoriene. Denne inndelingen vil ikke bli 

benyttet som et utgangspunkt for diskusjonen da det er flere likheter enn ulikheter mellom de 

tre kategoriene.  
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Jeg blir ikke sett og anerkjent 

Sally er 41 år og gift med Thomas. Sammen har de tre barn i alderen 8 til 13 år. Sally 

beskriver seg selv som ansvarlig, ambisiøs, flink, og redd for å bli avvist. Seksualitet er en 

viktig del av hennes selvbilde, og hun opplever seg selv som en kvinne som har hatt mye lyst. 

På tidspunktet for intervjuet har Sally og Thomas funnet en løsning på sine problemer og 

deres seksualliv fungerer igjen. Ved tilbakeblikk anser Sally at den reduserte seksuelle lysten 

var relatert til ekteskapelige problemer. Slik forteller Sally om sine erfaringer:  

- Kan du med noen få ord forsøke å beskrive for meg hvorfor seksualitet er viktig for deg? 

- Det er viktig fordi jeg føler meg mer vel når jeg har det jevnlig.  Jeg blir gladere og tolker tingene i mer positiv 

retning.  Smiler mer og ler mer, har det bedre med meg selv. Det er godt.  Når jeg ikke har det, eller har for lite 

av det så føler jeg meg mindre pen, mindre flink, føler meg litt usynlig.  Blir mer sur, dårlig humør og tolker ting 

i negativ retning. Mer oppfarende og irritabel.  Blir et kjedeligere menneske.  Liker meg selv dårligere.  Krangler 

mer.  Det påvirker veldig negativt altså. 

- Hva har du fått i relasjonen din til Thomas? 

- Jeg har fått god sex.  Og den har vært veldig viktig.  Den var vel medvirkende til at jeg valgte han i sin tid.  Og 

inntil for 5-6 år siden var den alltid god og vi fikk nok begge to.  Det byttet på hvem som tok initiativ og vi var 

jevnt over like slitne.  Så selv om vi kanskje hadde lyst, så var det ikke alltid vi orket, men det var på en måte 

begge. Og det kunne vi leve med.  Men selv når det var på det trøtteste og vi var slitne og vi kranglet litt, så var 

det aldri sjeldnere enn et par ganger i uken og ofte mer.  Og det var som om den gode sexen bar oss gjennom 

krangler, bar oss gjennom tunge perioder.  Alle ferier var alltid fantastiske.  Men så, etter tredje barn, så var jeg 

veldig redd for å bli gravid igjen.  Jeg hadde brukt spiral da jeg ble gravid med nummer tre så det turte jeg ikke å 

bruke.  Og jeg visste fra før at P-piller påvirker lysten min veldig i tillegg til at jeg var begynte å bli såpass 

voksen at jeg ikke hadde lyst til å utsette meg for de risikofaktorene.  Jeg prøvde hormonspiral som var 

forferdelig plagsom de første 6-7 månedene. Etter at jeg begynte med den, var  lysten det første som forsvant. 

Ikke helt, men den ble mye dårligere.  Men jeg var så redd for å bli gravid da, det kunne jeg ikke orke og det 

kunne ikke vi tåle. Jeg var ennå ikke blitt ferdig med hovedfag, jeg var midt oppi det. 

- Hva trenger du i livet ditt? 

- Å bli satt pris på. Gjennom at mine behov er synlig, blir sett.  Blir i hvert fall hørt når jeg artikulerer dem. At 

jeg får lov til å være med på å påvirke hvordan hverdagen min skal være og hvordan vi skal bruke tiden sammen.  

At når jeg avstår fra goder eller gleder, at det får anerkjennelse.  At når jeg tar mer enn min del, at jeg da blir sett 

og akseptert og satt pris på. Gjennom ros eller takk, eller at ”nå har det vært min tur nå er det din tur”. Og at det 

jeg synes er viktig blir sett på som relevant av de rundt meg.  Det er viktig for meg. Og at den jeg lever sammen 

med skal forstå at vi er forskjellige og har ulike behov, og at mine behov er like viktige som andres. 

- Har du noen tanker om hvordan du kan få disse tingene? 

- Ja, ved å artikulere dem først og fremst.  Si det høyt. 

- Er det skummelt? 

- Ja, det har det vært. For hvis det da ikke skjer så er liksom alt håp ute.  Altså hvis jeg sier at ”det” er viktig for 

meg og at det likevel ikke blir tatt hensyn til når jeg har sagt det veldig, veldig tydelig. Da blir det dobbelt trist,  

men da er det samtidig lettere å plassere skyld. I mange år var jeg veldig utydelig fordi jeg var redd for at 

behovene mine ikke skulle bli oppfylt eller at ønskene mine ikke skulle bli oppfylt.   

- Føler du at det er en slags tilsnikelse å være tydelig, eller føler du at det er en rettighet å være tydelig for deg? 

- Det er en rettighet, men det er noe jeg har måttet kjempe meg til fordi det er noe som har vært litt vanskelig for 

meg.  

- Så du har kjempet mot deg da? 

- Jeg har kjempet mot meg og mot hans reaksjoner.  Det kjenner jeg også fra min far.  Han taklet jo ikke tydelige 

meldinger, men han taklet ikke utydelig meldinger heller, fordi dem kunne han jo overse.  Så jeg ser jo at det er 

noen paralleller her.  Jeg har endelig som voksen greid å takle min far med å være ekstremt tydelig, man få jo 

helt fnatt. Jeg ble veldig overrasket over at jeg selv var uttydelig.  For jeg var ikke det før, jeg ble det i 

småbarnsperioden.  Jeg opplevde ikke meg selv som utydelig, og jeg mente at de meldingene jeg ga når jeg 

informerte var veldig tydelige.  Jeg skjønte etter hvert at det var mye han ikke forstod av det jeg mente og prøvde 

å si til han.  Jeg har en god venninne som jeg har pratet mye med som har stilt meg mange vriene spørsmål som 

har hjulpet meg videre. Det var veldig ofte at jeg formulerte krav som likegyldige ønsker, som man kunne avslå 

eller ikke, uten at det var viktig verken den ene eller andre veien.  Selv om det faktisk var viktig.  Det er jo 

forferdelig frustrerende å forholde seg til. 

- Du lager på en måte situasjoner hvor du risikerer  mer avvisning, er det sånn? 
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- Ja, jeg gjorde det. 

- Du synes det er en ubalanse mellom dere? 

- Ja, det er ubalanse både i arbeidsmengde og i den energien som går med til det og i tid. Det jeg synes er tungt er 

at arbeidstiden hans er såpass rigid at det er vanskelig å bytte vakter.  Selv om jeg etter hvert ser at det både er et 

valg han gjør, at han ikke er spesielt flink til å si fra at nå vil jeg ikke ta flere ekstravakter.  Dere må hente noen 

utenfra, eller ett eller annet sånt. Han har en normal arbeidsuke på 45 timer, og det er som regel høyere.  Det er 

slitsomt at det alltid er jeg som tar de siste halvtimene med barna på morgenen i og med at han forsvinner halv 

åtte. Veldig, veldig mye av oppfølgingen av barna som tidligere var mye jevnere, den blir jeg stort sett alene om. 

- Så du begynner å ta mer fatt i dine egne behov? 

- Ja, og gir litt mer blaffen i hans.  Da jeg begynte med det ble han verre. Mindre oppmerksom, mindre tilstede, 

surere og mer mutt. Da ble jeg ganske forbanna.  Da jeg begynte å utligne balansen litt, gjøre ting mer på min 

måte og mindre på hans måte, så skulle ikke han tåle det.  Når jeg hadde lagt opp livet mitt så mye etter hans 

behov i så mange år.  Det sa jeg også.  Han skjønte ikke hva jeg snakket om.  Og alle diskusjonene vi hadde ble 

til krangling.  Det ble mye krangel og mye taushet og det begynte etter hvert å påvirke lysten min som krangler 

ikke tidligere hadde gjort.  Det var nok en del ting som ikke kom ut i mange år fordi jeg ikke hadde overskudd 

og energi, og ikke engang kunne tenke på muligheten av å greie meg selv.  Så var det også en god del 

problemstillinger jeg la lokk på som etter hvert begynte å komme frem når yngstemann ble litt eldre. Så det var 

mye som kom opp som hadde ligget og ulmet. 

- Du har ansvar for hjem, du har ansvar for barn, for sosiale ting og… Hvem tar ansvar for deg? 

- Det var jo selvfølgelig jeg, og jeg ønsket nok at han skulle være med å ta noe mer ansvar.  Jeg ser jo at han ikke 

er tankeleser og ikke er han spesielt evnet på det området heller.  Han er ikke så god til å ta vare på andre.  Han 

kan være god til å dekke slike umiddelbare fysiske behov, men det andre må jeg bare skaffe meg selv. Jeg sier 

gjerne at jeg trenger at du hører på meg, du trenger ikke å si noe. ”Ok”, sier han da. Det har absolutt hjulpet, 

både fordi jeg kan få fortalt hvordan jeg har det uten at det skal komme i form av beskyldninger eller krangel,   

og at jeg skal skjønne mer selv hva som skjer. 

- Hva tenkte du om lystproblemet? 

- Da ble jeg forbannet. Jeg tenkte, hvorfor vil jeg ikke nå? Også tenkte at nå må jeg bare bli kvitt den 

hormonspiralen.  Jeg var så redd for å bli gravid at jeg beholdt den likevel og tenkte at jeg må holde ut noen år til 

i hvert fall. Det å få hormonspiralen var på en måte å utsette sterilisering på.  Jeg var ikke helt klar for det, jeg 

var ikke helt sikker på at jeg ikke ville ha flere barn. Prøvde å jobbe med forholdet, syntes det gikk litt dårlig.  Så 

jeg prøvde å tenne meg selv når jeg visste at det var sjanse for at han orket.  Det hjalp av og til. Så totalt sett fikk 

vi hatt sex et par ganger i uken, men det måtte mer til da. Jeg måtte gå aktivt inn for det.  Og hvis vi da hadde 

kranglet den dagen eller dagen før, eller fremdeles ikke var ferdig med en krangel, så hadde jo ikke jeg lyst 

selvfølgelig.  

- Opplevde han det som et problem at du hadde mindre lyst? 

- Ja.  Han var nok vant til at jeg tok initiativ litt oftere enn han.  I den perioden var han også veldig sliten og vi 

kranglet en del.  Så han opplevde det som uvant å bli avvist, og selvfølgelig negativt.  Men han var også begynt å 

bli, hva skal jeg si, en mer egoistisk elsker, som jeg tror var medvirkende til dette. Han tenkte mye mindre på 

meg. Var sliten og orket lite og kort. Da hendte det at jeg ikke fikk orgasme. Det gjorde meg sur.  Det var noen 

slitsomme år, rett og slett. 

- Hva gjør det med deg å avvise? 

- Føler meg litt slem, uvennlig. Blir lei meg av det, men jeg har måttet gjøre det når jeg ikke har lyst.  Men han 

ville heller ikke gjøre det hvis vi hadde kranglet.   

- Er det noe mer du har lyst til å fortelle meg om som jeg ikke har spurt om? 

- Jeg kan fortelle om at jeg har vært forelsket i, eller tent på andre. Nå som jeg har vært gift så lenge. så kommer 

det opp jevnlig. Og det har stort sett ført til at vår sex har blitt veldig mye bedre i perioder som har vært litt kjipe. 

- Hva gjorde lystproblemet med selvbilde ditt? 

- Det ble dårligere. Jeg prøvde å kompensere på andre måter, gjennom jobb. Tror jeg ble mer selvhøytidelig av 

det. Ble litt mindre tolerant og mindre avslappet.  Fikk mindre humor, tok meg selv mer høytidelig.  Mye mer 

kontrollert.  Begynte å planlegge mye mer, tok mye mindre ting på sparket.  På alle mulige områder egentlig.   

- Så selvbildet ditt går ned samtidig som graden av kontroll gikk opp? 

- Ja, det synes jeg , og jeg trivdes dårlig med det.  Jeg trivdes dårlig med å bli mindre flink til å ta ting på sparket.  

Det er ellers noe jeg har sett på meg selv som ganske flink til. Jeg taklet det dårligere når ting kom uforvarende 

på meg. Jeg likte ikke å være en som ikke hadde lyst.  Det passet veldig dårlig med min personlighet. Jeg ville 

ikke se på det som om noe som kunne komme til å bli permanent.  Det var vel kanskje derfor også at det tok så 

lang tid før vi begynte å gjøre noe med det også. Fordi det hele tiden bare var unntaket fra en helt annen regel 

tror jeg. 

Sally er et eksempel på en motstandsdyktig person som kjempet for å få lysten tilbake. 

Hun fikk fjernet hormonspiralen som hun trodde påvirket situasjonen, men hvilke andre 
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faktorer bidro til at hun fant tilbake til lysten? På hvilken måte påvirker Sallys 

årsaksforståelse hennes håndtering av lystproblemet? Hva har hun konkret gjort for å håndtere 

problemet?  Sally forteller at hun har vært opptatt av å ivareta mannens behov på bekostning 

av sine egne. Hun tenker derfor at den reduserte lysten hang sammen med samlivsproblemer. 

Hvilken betydning har det at Sally opplever seg selv som en kvinne med mye lyst?  

 

Jeg vet ikke om jeg elsker han lenger 

Sandy er 28 år og har vært sammen med mannen sin i snart ni år. Sammen har de to 

små barn. Hun beskriver seg selv som ærlig, blid, positiv, nysgjerrig og ansvarsfull. Mannen 

har periodevis vært deprimert, og har derfor hatt lite overskudd til å hjelpe til med barna og 

det praktiske i hjemmet. I en periode tok Sandy antidepressiva som følge av at hun følte seg 

fanget og alene med alt ansvaret. Hun tenker at medikamentene tok siste rest av lysten, og 

hadde derfor avsluttet medisineringen noen måneder før intervjuet. Sandy opplever ikke 

seksualiteten som en sterk indre motivasjonskraft. Seksualitet får likevel betydning fordi hun 

opplever at det er viktig for å bevare forholdet. Slik forteller Sandy sin historie: 

- Er seksualitet viktig for deg? 

- Det er jo viktig. Hvis vi ikke får orden på det og ikke klarer å begynne å bli kjærester igjen, så kan vi ikke leve 

et liv uten å være kjærester. Det går ikke. Det ønsker verken han eller jeg.  Det er viktig for meg at det skal 

fungere. 

- Men,  da er det viktig for å få forholdet til å fungere. Jeg tenker mer på om det er viktig for deg, for din egen 

del.  Finnes det et potensial  der som du kan hente ut for din egen del? 

- Jeg vet ikke rett og slett. 

- Når oppdaget du for første gang at det var et  eller annet problematisk i forhold til lyst? 

- Altså når jeg på en måte begynte å ta det på alvor, det var nok for 1 år siden, tenker jeg.  Jeg begynte å tenke 

om det er noe fundamentalt galt med meg eller forholdet.  Jeg har alltid hatt perioder hvor jeg ikke har hatt lyst 

tidligere, men jeg har liksom aldri tenkt over det.  Det har jo vært dumt selvfølgelig, men det er ikke noe jeg har 

følt har gått utover forholdet, utover at jeg har syntes det har vært dumt.  Jeg har gått og hatt dårlig samvittighet 

for det kanskje.  

- Er det spesielle situasjoner du føler at du mister lyst i eller er det en generell følelse av at du ikke har lyst? 

- Jeg føler det mer generelt, at jeg ikke har lyst.  Jeg onanerer jo til tider, men mange ganger så er det slik at jeg 

ikke har lyst på han. 

- Det er knyttet opp til? 

- Til han, ja litt så er det slik. 

- Hva mener du selv at lystproblemet ditt har sammenheng med? 

- Personlig tror jeg at vi har kommet bort fra hverandre, at vi har sluttet å være fysisk nær.  Huff, det er vanskelig 

å få sagt det, men mange ganger har jeg lurt på om jeg rett og slett ikke er glad i han lenger.  Jeg tror at det er 

hele situasjonen rundt som har gjort det.  Med to tette barn og lite hjelp, han som var syk, og jeg som fikk en 

depresjon. Altså forholdene rundt har talt veldig i mot oss for å si det slik. 

- Er du sint på han fordi han ble syk? 

- Jeg var nok mye sint på han når han var syk, slik han oppførte seg.  Jeg prøvde å ta så mye hensyn som mulig, 

men jeg fikk så utrolig lite tilbake. Da han begynte på medisinene var det på en måte litt for seint, da hadde jeg 

strukket meg så langt at jeg hadde mistet litt respekt for han, det er slik det føles. 

- Mener du at dere elsker hverandre? 

- Jeg tror i hvert fall at han elsker meg, men jeg har tvilt veldig mye på mine følelser overfor han.   

- Hvordan kommer lystproblemet til uttrykk? 

- Nei, det blir jo at jeg avviser han. 

- Kan du fortelle meg om siste gang det skjedde for eksempel? 
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- Siste gang det skjedde, det er jo ganske lenge siden nå da.  Nå har vi gått i terapi og jobbet med tingene. Da har 

vi liksom hatt andre ting å jobbe ut i fra.  Men før den tid så var det nok mer slik at hvis han begynte å ta på meg 

å beføle meg, så var så snill å ikke gjør dette for jeg har ikke lyst. Jeg er trøtt.  

- Hvordan kjennes det ut, eller hva tenker du når han tar på deg? 

- Da er det liksom sånn, åh kan du ikke kutte ut! 

- Føler du at han krever noe av deg når han tar på deg? 

- Det har jo vært slik at man har følt det slik, men nå jobber vi jo som sagt med det og vi har fått snakket og blitt 

enige om at det er ikke alltid at han krever noe når han tar på meg.  Men tidligere har det vært slik. 

- Har du hatt episoder hvor du har hatt sex med han fordi han ville det når du ikke ville? 

- Ja det har jeg. 

- Kan du fortelle meg om en slik episode? 

- Ja det kan jeg.  Sist gang begynner å bli ganske lenge siden. Det var veldig ubehagelig. 

- Når du kjenner at nå er det på tide og sånn, har du da et snev av lyst også, eller? Hvorfor sier du ikke nei 

akkurat den dagen? 

- Fordi da hadde jeg sagt nei kjempemange dager før den tid. 

- Hvordan opplevde du det å ha sex med han når du ikke ville? 

- Jeg opplevde det som veldig nedverdigende på en måte.  Altså å tvinge seg til å ha sex når en egentlig ikke 

hadde lyst i det hele tatt. Da var det godt når det var over. 

- Hva var det som var ubehagelig? 

- Bare hele, liksom …..  Det var etter at jeg hadde begynt å miste respekten for han og liksom begynte å tvile på 

følelsene mine. Akkurat den gangen syntes jeg det bare var pyton og begynte å gråte.  

- Fortalte  du han om det etterpå? 

- Nei, det gjorde jeg ikke. Det kan hende jeg kan fortelle det til han nå, men det har bare ikke blitt til det.  Som 

sagt så har vårt sexliv vært lagt på hylla ganske lenge så det har liksom vært ikke så mye å snakke om.  Ikke før 

vi begynte i terapi. 

- Hvorfor blir det så ekstra vanskelig å snakke sammen om seksualitet? 

- Jeg vet ikke. Det er jo veldig privat og intimt. I hvert fall hvis en går rundt med litt negative følelser.  Man har 

jo ikke lyst til å såre, og en er ikke sikker på om det er det som er riktig.  Jeg har ikke lyst til å si ting som jeg 

kanskje egentlig ikke mener. 

- Synes du terapien har hjulpet dere til å jobbe dere sammen eller er det som det var før? 

- Jeg føler det har hjulpet. Han har mer sett mine grenser og jeg har lært meg å se mer fra. Vi er liksom på vei.  

Vi jobber jo nå med å få et sexliv som vi begge kan være fornøyde med.  Begynne å være nær hverandre igjen. 

- Fungerer det? 

- Ja, det fungerer.  Det har vært noen ganger hvor det ikke har fungert, men jeg synes det er bra.  Jeg tror det er 

nødvendig når vi har vært borte fra hverandre så lenge.  Vi kan ikke forvente at det skal føles helt naturlig og fint 

og flott å være nært hverandre igjen.  

- Hva er det som fungerer, da? 

- Sånn som for eksempel her en gang så sa jeg til han at i dag får du ikke lov til å ta meg på puppene og ikke på 

vagina. Altså ved en sensitivitets øvelser så skal man jo ta over alt, men det skal ikke være seksuelt motivert.  

Når han strøk meg på puppene så har det irritert meg litt, at jeg syntes at han var for opptatt av puppene.  Men 

det tror jeg henger igjen med tidligere når jeg kunne si; nei, nå kutter du ut, men han ga seg ikke. Jeg tror det er 

litt av den irritasjonen der som hang igjen.   

- Har du noe aversjon mot han? 

- Det har hendt at jeg har hatt det. 

- På hvilken måte? 

- Jeg har nok følt at han rett og slett har vært ekkel.   

- Hele han, deler av han, eller? 

- Hele han liksom, æsj. 

- Kjønnsorganer? 

- Ja, jeg vil ikke ha han nær meg i det hele tatt.  Jeg skjønner ikke hva jeg så i han, hvorfor ble jeg sammen med 

han.  Jeg liker han jo ikke i det hele tatt det har jeg jo tenkt. 

- Påvirker dette å ikke ha lyst, påvirker det selvfølelsen din?  

- Det har jo selvfølgelig resultert i at jeg har hatt dårlig samvittighet. 

- Hva har du dårlig samvittighet for? 

- Nei, jeg har jo hatt dårlig samvittighet overfor han fordi jeg ikke har hatt lyst på han, ikke ønsket å ha sex med 

han.  Ikke hatt lyst til å være nær han eller noe. 

- Jeg vet ikke om jeg får fatt i helt i hvordan det faktisk påvirker selvbildet ditt at du har dårlig samvittighet? 

Det gjør jo på en måte at jeg blir litt sur, at jeg ikke blir i noe godt humør.  At jeg blir innesluttet og ikke vil 

prate. 
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Sandy lever i et forhold med en mann hun har mistet noe av respekten for. I tillegg 

uttrykker hun tvil i forhold til om hun fortsatt elsker ham. Hun og mannen har begynt i 

parterapi med tanke på å finne tilbake til et velfungerende sexliv, men er det noen ganger for 

sent å få det til? Hun opplever at avstanden mellom dem stadig øker, og hvorfor er det så 

vanskelig for henne å snakke med mannen om lystproblemet?  Sandy har gått med på å ha sex 

uten å ha lyst. Hvordan påvirker det henne å imøtekomme mannens ønsker på tvers av det hun 

selv vil?  

 

Det er noe utenfor meg og oss: 

Paula er 53 år og har vært gift med Jan i 27 år. Sammen har de  fire barn i alderen 20-

27 år. Hun beskriver seg selv om ansvarsfull, omhyggelig, hjelpsom, grei og omsorgsfull. Sex 

har aldri vært viktig for Paula, annet enn for at hun ønsket seg barn. Hun fant etter hvert ut at 

den reduserte seksuelle lyst skyldtes hypotyreose. Før hun fikk diagnosen var hun redd den 

manglende lysten skyldtes at hun ikke lenger elsket partneren sin. Fra tid til annen føler hun 

seg presset til å ha sex med mannen. Slik forteller Paula sin historie:  

- Kan du si litt om når du første gang opplevde at du hadde problemer med lyst? 

- Det må ha vært, jeg sa til legen min at det i hvert fall er 2 år siden, men det kan ha vært lengre og. Jeg har 

prøvd å spørre mannen min etter at jeg har innrømmet det, om han har merket noe. Han skjønner ikke at det har 

vart i 2 år engang.  Jeg skjønner ikke hvordan jeg har klart å holde det hemmelig egentlig. Jeg har ikke villet 

snakke om det fordi jeg ikke har skjønt hva som lå bak. Jeg har ikke lyst å si at jeg har egentlig ikke lyst på deg, 

jeg vet ikke hva som er feil.  Jeg har egentlig ikke klart å snakke om det før jeg forstod at det hadde med 

hypotyreose å gjøre.  Da er det liksom det, og det har ikke noe med mannen min å gjøre. Han er jeg jo glad i.  

Likevel prøvde jeg å finne ut i de to årene, hva er det og hvorfor har jeg ikke lyst på han lengre?  Han er jo så 

omtenksom. Han er sånn som mener at når vi har sex så skal det være like godt for meg som for han.  Han blir lei 

seg hvis jeg sier at jeg ikke fikk orgasme, for det har hendt det og.  Jeg kan godt ha sex, men jeg vil ikke ha 

orgasme i kveld. 

- Så det er hodet ditt som bestemmer? 

- Ja, hvis det ikke er sykdommen min som gjør at man blir veldig slapp og blir veldig sliten og trøtt.  Altså 

hypotyreose  gjør at man blir sliten rett og slett. Og det tror jeg er det som har ligget bak at jeg ikke har giddet, 

og har sovnet av. 

- Du sa at lystproblemene begynte for et par år siden? 

- Ja, som jeg kan huske. I hvert fall i 2 år og det kan hende det har vart lenger, men jeg klarer ikke å huske så 

langt tilbake. Jeg synes bare det har vært slik i flere år uten at jeg klarte å koble det til noe. 

- Hvordan gjør du det når du ikke har lyst til å ha sex? 

- Da prøver jeg å være anonym i forhold til det. Da kaster jeg meg ikke på han i sofaen slik at han skal forvente 

noe i hvert fall. Jeg baker og vasker og ser på film.  Sitter der og henger til han blir sliten og spør om vi ikke skal 

gå å legge oss. Så vil han kanskje gjerne se på en sex-film.  Nei, jeg skal ikke se på noen sex-film, og så er det 

bare noen få filmer jeg synes er bra å se på i det hele tatt.  Det blir laget mye dritt i alle fall ut av det man får tak 

i.   

- Tror du det er noe han gjør fordi han håper at du skal bli tent av det, eller? 

- Ja, det tror jeg nok.   

- Hvordan tenker du når du går med på å se på film? 

- Da tenker jeg, søren heller skal han presse meg, nå er jeg liksom nødt. 

- Kjenner du at han presser deg? 

- Ja, i alle fall sånn underbevisst. Han prøver å lure meg i hvert fall. Det var vel det han mente han legen når han 

spurte om jeg gikk med på det fordi jeg kanskje følte dårlig samvittighet.  Hvis jeg skulle ha sagt nei i 2 år, 

herregud da ville jeg ha hatt kjempedårlig samvittighet.  Da hadde jeg følt at jeg var slem. 

- Men, skal man ikke være litt snill med seg selv da? 
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- Jo, men skal man være slem mot andre i 2 år.  Jeg vet ikke.  Jeg skjønner ikke hvordan man blir med på det når 

man egentlig ikke har lyst.  Det er noe jeg ikke helt klarer å koble.  Hvorfor har jeg egentlig vært med på det? 

Det må jo ha vært fordi jeg har følt at det var dårlig gjort å ikke være med på det av og til. 

- Men,  det med å sovne av, er det ting du har gjort flere ganger? 

- Ja masse.  Og det har ikke jeg skjønt. Poenget er at jeg ikke selv har forstått at jeg sovnet.  Han ser på det som 

en demonstrasjon. 

- Hvilke konsekvenser mener du at lystproblemet får for deg? 

- Det gjør at jeg får kort lunte.  Å det maset nå igjen, ikke sant.  Om det ikke blir sagt høyt så ligger det jo der 

bak og da blir jeg fortere irritert. 

- Blir du sint? 

- Ja, da blir jeg sint. 

- På deg eller på han?  

- På han, det er sikkert meg selv jeg burde vært sint på, men det er han som maser. Jeg føler at han presser meg 

og så går jeg med på det. Jeg ofrer meg for han. 

- Hvor lang tid bruker du når du ofrer deg? 

- På hele seansen?  Det kan gå to timer fra vi begynner å ser på en sex-film for at jeg skal bli varm, kanskje to og 

en halv time.  Sovner jeg så går det enda lengre tid. Når jeg ikke vil så tar det lang tid uansett.  Jeg blir ikke tent.  

Tenningen er borte. 

- Men det presser du kjenner, hvordan håndterer du dette overfor deg selv? Hva sier du til deg? 

- Få det gjort, så kan det vente noen dager til neste gang. Når jeg hadde mensen tidligere så visste jeg at dersom 

jeg hadde hatt sex dagen før, at det ville gå en hel uke før han begynte å mase igjen. Jeg gledet meg til å slippe å 

ha det. Når jeg tenker etter så synes jeg det er litt sprøtt. Når man er glad i et menneske og han vil alt godt for 

meg, likevel vil jeg ikke ha det.  Hvor normalt er dette? 

- På hvilken måte påvirker lystproblemet selvbildet ditt? 

- Jeg har ikke tenkt over det, men jeg kan jo gjøre det jeg vil. Det er ikke slik at jeg føler at jeg har mistet noe jeg 

ikke får tilbake.  Jeg synes det er litt feil når jeg avviser han.  Jeg har liksom ikke noen grunn til det føler jeg. Ut 

i fra at han vil mitt beste.  Han vil at jeg skal få orgasme for min del.  Han vil gjøre det godt for meg, det er ikke 

fordi han selv skal ha det godt.  Sånn er ikke han, men slik har jeg vært når jeg har sovnet. 

- Hvordan forstår du selv lystproblemet ditt? 

- Jeg har bare forstått det ut i fra at det må være sykdommen og ikke mannen min.   

- Er du redd for at han ikke skal holde ut med deg? 

- Noen ganger så er jeg det. Når vi krangler for eksempel kan jeg si til han, hvorfor gidder du å ha meg?  Du kan 

egentlig bare gå.  Han er så glad i meg at han vil ikke ha andre. 

Paula opplever et dilemma mellom ønsket om å tilfredsstille mannen sin og å ivareta 

egne behov. Hva kan forklare hvorfor Paula handler som hun gjør? Hvordan påvirker en 

biologisk årsaksforståelse hennes opplevelse og håndtering av sin reduserte seksuelle lyst?  

I denne studien belyser vi hvordan kvinner opplever og håndterer redusert seksuell lyst i et 

langvarig parforhold. Vi ønsker å undersøke hvordan kvinnenes årsaksforståelse kan påvirke 

håndteringen av lystproblemet. Vi har derfor valgt å dele diskusjonen i forhold til 

årsaksforståelse og håndtering av redusert seksuell lyst.  

 

Forståelse av årsaker til redusert seksuell lyst 

Hvordan mennesket forstår seg selv og sine problemer kan ha betydning for 

opplevelsen av evne til å mestre problemene. Vi tenker oss at kvinnenes årsaksforståelse vil 

kunne påvirke både tanker, følelser og handling i forhold til lystproblemet. Kulturelle 

forventninger kan legger grunnlaget for våre oppfatninger om seksuell fungering, både 

individuelt og i seksuell interaksjon.  
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Majoriteten av kvinnene i utvalget opplever at de tar ansvar for andres behov, ofte på 

bekostning av sine egne. Sally opplevde en slik ubalanse i ansvarsfordelingen, og formidlet 

det til mannen. Han anerkjente ikke hennes ønske om prioritering av egne behov. Hans 

avvisning førte til mye krangling og Sally mistet etter hvert lysten på ham. Tradisjonelt sett 

har kvinner hatt den primære omsorgsrollen i familien, hvilket innebærer ivaretakelse av 

andres behov. Dette reflekteres fortsatt i kulturelle forventninger til dagens kvinnerolle 

(Gagnon & Simon, 2005). I kjølvannet av kvinnefrigjøringen har kvinner blitt mer bevisste på 

at de også bør realisere seg selv. Selvrealisering er ifølge Lyttkens (1989) en viktig verdi i den 

sosiale kompetansens tidsalder. Selvrealisering fordrer evnen til å kunne fremme egne behov, 

noe som kan komme i konflikt med tradisjonelle forventninger til kvinnerollen. Det kan se ut 

som om de fleste kvinnene i utvalget strever med å finne en balanse mellom den tradisjonelle 

kvinnerollen og selvrealisering. Dette gjenspeiles for eksempel i Annes (42) historie. Hun har 

påtatt seg hovedansvar for hjem og barn, og forteller at  mannen lever som om han er barnløs. 

Hun tenker at hennes reduserte lyst i stor grad handler om at partneren ikke tar hensyn til 

hennes behov når han planleggerer daglige aktiviteter. Gagnon og Simons (2005) skriptteori 

kan belyse hvorfor Anne og mange av de andre kvinnene opplever å ha hovedansvaret for 

hjem og barn. Det er kulturelle scenarier som legger føringer for hvilke forventninger vi har 

til kvinnen og de rollene hun spiller i ulike sosiale kontekster. Som tidligere nevnt, råder det 

fortsatt kulturelle forventninger til kvinnerollen som den primære omsorgsgiver i familien.   

En annen mulig forklaring på at kvinnene i utvalget vårt ender opp med å ivareta 

andre, stammer fra tilknytningsteori. I tilknytningsteori hevdes det at menneskets oppfatning 

av seg selv og andre, samt forventninger til relasjoner, springer ut fra hvordan man ble møtt 

som barn av sine primære omsorgsgivere. Hvis barnet erfarer at foreldrenes behov og følelser 

er viktigere enn barnets, risikerer barnet å utvikle et selv som i stor grad er knyttet til andres 

forventninger (Stern, 1985). Winnicot (som referert i Karterud & Monsen, 2002) kaller dette 

et falsk selv. Et falsk selv vil i voksen alder kunne vise seg i form av at man er flinkere til å 

gjenkjenne og dekke andres behov enn sine egne. Dette kan dypest sett handle om at man 

forventer å bli avvist hvis man ikke prioriterer å ivareta andre. Avvisning fra signifikante 

andre kan oppleves som truende for individet på flere måter. For det første kan en avvisning 

innebære en svekkelse av tilknytningsbåndet, noe som kan aktivere redsel for tap av 

tilknytningsperson, i dette tilfellet partner. For det andre kan en avvisning ramme kvinnens 

selvaktelse. Selvaktelse defineres som menneskets opplevelse av å ha verdi i seg selv (s. 101 i 

Schibbye, 2002). Følelsen av å være verdifull gjør at mennesker i møtet med andre er trygge 

på at de blir akseptert for den de er. Mennesker med lav selvaktelse får derimot ofte sin verdi 
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gjennom det de gjør for andre. En kvinne med lav selvaktelse og redusert seksuell lyst vil 

derfor kunne få forsterket følelsen av å ha lite verdi som partner og menneske når hun ikke 

klarer å dekke mannens seksuelle behov. Videre kan man tenke seg at partnerens 

anerkjennelse av alt det andre kvinnen bidrar med  i forhold til  hjem og barn blir viktig for å 

kunne styrke selvaktelsen. Dette gjenspeiles i Jills (42)  narrativ. Hun forteller at hun fikk 

mindre lyst etter at det siste barnet ble født. Hun var dessuten redd for å bli gravid igjen og 

foreslo derfor at mannen kunne sterilisere seg. Han ville ikke det, og Jill begynte istedet med 

p-sprøyte, noe hun tenker bidro til å fjerne siste rest av lysten. Hun forteller at hun 

kompenserer for lite sex ved å ta på seg alt ansvaret i hjemmet. Ut fra ovennevnte teorier, kan 

Jills handlinger forstås på to måter. På den ene siden kan handlingene hennes bidra til å styrke 

selvaktelsen.  På den annen side, kan kompenseringen handle om at hun er redd for å miste 

partner.    

Det å skulle ivareta alle rundt seg vil på sikt kunne oppleves som belastende. På 

hvilken måte kan ubalanse i fordelingen av arbeidsoppgaver påvirke seksuell lyst i et forhold?  

Sally har følgende forståelse av dette:  

- Så kvinner jobber mer og derfor har de mindre lyst? 

- Ja, fordi de er mer slitne tror jeg. Man får slappet av mindre, får kjent mindre på hvordan man har det og hva 

man trenger. Man blir opplært til det, selvfølgelig, til å dekke andres behov. Det er jo i de periodene jeg selv har 

hatt mindre lyst. Det har vært når forholdet har vært dårlig, men først og fremst når jeg har vært sliten.  

I Norge er det forventet at menn aktivt tar sin del av ansvaret for barn og hjem. 

Forskning viser at kvinner likevel ender opp med hovedansvaret (Lundberg, Mårdberg, & 

Frankenhaeuser, 1994; Østlyngen, Storjord, Stellander & Martinussen). Ujevn 

arbeidsfordeling vil over tid kunne øke konfliktnivået i et parforhold. Annes historie 

illustrerer hvordan konflikt med partneren påvirker hennes seksuelle lyst:  

- Du sier at du vet at du kunne hatt sex oftere, så hvorfor har du det ikke? 

- Nei, jeg har tenkt på det samme. Jeg tror at jeg rett og slett ikke vil, eller kan, eller orker å engasjere meg. Det 

kan være, altså ikke en måte å straffe på, det er det ikke, men jeg synes at kanskje at han har vært så uengasjert, 

at hvorfor skal jeg engasjere meg? Det er på en måte en slags stimuli- respons. Han gjør ikke noe som stimulerer 

meg noe spesielt og derfor responderer ikke jeg på den måten. Hadde han vært hyggelig med meg så kunne jeg 

vært hyggelig tilbake. Hvis vi har sittet i hver vår etasje i huset på grunn av en eller annen konflikt, så er det ikke 

naturlig for meg å springe til han å si at ”nå har jeg lyst på deg”. Derfor tror jeg at det er mange kvinner trekker 

seg unna sex når ting er vanskelig. 

Forskning viser at det er en sterk assosiasjon mellom høy grad av interpersonlig 

konflikt og redusert seksuell lyst (Halström & Samuelsson, 1990; Kaplan, 1979; Pietropinto, 

1986; Træen et al., 2007). Basson (2005, 2000) hevder at kvinner i langvarige forhold ofte 

motiveres til å ha sex ut fra behovet for intimitet. Anne forstår sitt lystproblem som en følge 

av partnerens manglende engasjement i forholdet. Basert på Bassons (2000, 2005) modell om 

responsiv lyst , kan man tenker seg at Anne ikke er villig til å bevege seg fra å være seksuelt 

nøytral til å oppleve lyst og tenning. Dette kan handle om at hun ikke ønsker intimitet med en 
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partner hun er irritert på. Responsiv lyst innebærer at en kvinne som i utgangspunktet er 

seksuelt nøytral, er åpen for seksuelle tilnærmelser slik at lyst og seksuell tenning kan 

aktiveres. Sand og Fisher (2007) hevder at Bassons begrep om responsiv lyst best beskriver 

seksuelt dysfunksjonelle kvinners lyst. De mener at seksuelt funksjonelle kvinner er i stand til 

å være mer aktive i forhold til egne seksuelle behov. Basson på sin side, mener man heller må 

anerkjenne kvinners responsive lyst i et langvarig forhold fremfor å lete etter den spontane.  

Flere av kvinnene i utvalget opplever den ujevne ansvarsfordelingen som strevsom. 

Man kan forestille seg at slike erfaringer kan få noen til å utvikle vanemessige negative 

tankemønstre om partneren. Sandy forteller at hun opplever å ha strukket seg så langt for 

mannen at hun har mistet respekten for ham. Hun tenker at dette kan være en medvirkende 

åarsak til den reduserte lysten. Kaplan (1995) fant i sin forskning at flere kvinner med 

redusert seksuell lyst nedregulerte lysten ved selektivt å fokusere på partnerens negative 

kvaliteter, samtidig som de var blinde for partnerens attraktive sider. Med utgangspunkt i 

Kaplans funn kan vi anta at et slikt fokus vil kunne undertrykke lystfølelsen hos for eksempel 

Sandy. Dette er i tråd med forskning som viser at negative tankemønstre om seg selv eller 

partner kan utløse, opprettholde og forsterke redusert seksuell lyst (Barlow, 1986; Beck, 

Barlow & Sakheim, 1983; Kaplan, 1995). Samantha (28) er et eksempel på en kvinne som 

sliter med negative tankemønstre om seg selv i forhold til seksualitet. Hun hadde håpet at 

lystproblemet skyldtes hormonell ubalanse, men fikk dette avkreftet hos legen. Hun har 

reflektert seg frem til at den manglende lysten sannsynligvis handler om prestasjonsangst på 

den seksuelle arenaen. Hun sier følgende:  

- Det handler om litt sånne negative opplevelser hvor jeg ikke synes jeg har gjort det så bra som jeg skulle ha 

gjort. Det er jo synd, jeg vet jo at det ikke skal være en prestasjonsgreie, men i mitt hode er det litt det. Når jeg 

synes jeg ikke klarer å prestere det jeg vil, så merker jeg at jeg liksom ikke har helt lyst. Det er så rart å merke 

hvor fort psyken kan endre seg. Jeg kan være opphisset, så tenker jeg en feil tanke og da forsvinner lysten.  

- Hva er en feil tanke? 

- For eksempel at jeg begynner å tenke at nå må jeg få orgasme. Hvis jeg begynner å fokusere på prestasjonen i 

det… Dette skjer oftere når vi er sammen enn når jeg er alene. 

Samanthas historie viser hvordan vanemessige negative tankemønstre om forventinger 

til egne seksuelle prestasjoner kan påvirke lysten. I følge Gagnon og Simon (2005) vil skript 

om seksuell lyst fungerer som en oppskrift på hvordan man forventes å agere og reagere i 

forhold til både seg selv og partneren i seksuell interaksjon. På det intrapsykiske plan vil 

psykologiske faktorer som for eksempel prestasjonsangst kunne bidra til seksuelle problemer. 

Slike skript er gruppe- og kontekstspesifikke, og i følge Lyttkens (1989) formes og uttrykkes 

normer for sosial interaksjon i det offentlige rom. I den sosiale kompetansens tidsalder 

fungerer normer som en standard mennesker kan vurdere egne handlinger ut i fra. Stadige 

oppslag i media om hvordan vi kan forbedre våre seksuelle ferdigheter, kan være et eksempel 
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på hvordan normer uttrykkes offentlig. Man kan derfor tenke seg at medias fokus på 

seksualitet har betydning for utformingen av seksuelle skript. Seksuelle skript fungerer som 

en mal på hvordan et vellykket seksualliv skal fungere. Samantha forstår sin reduserte lyst 

som et resultat av prestasjonsangst. Prestasjonsangsten kan ses i lys av ovennevnte teorier om  

kulturelle forventinger til seksuell kompetanse. 

Sandy skiller seg fra Samantha ved at hun tviler på sine følelser for partneren. Sandy 

undrer seg over om hennes manglende lyst kan handle om at hun egentlig ikke elsker mannen 

sin lenger. I vestlig kultur er sex et symbol på kjærlighet og redusert lyst kan derfor tolkes 

som uttrykk for manglende følelser for partner (Gagnon & Simon, 2005). Paulas historie viser 

oss hvordan dette kan legge føringer på årsaksforståelsen. Paula skjulte lystproblemet for 

mannen helt til hun fikk vite at det skyldtes hypotyreose. I tiden før hun fikk diagnosen var 

hun redd for at den reduserte lysten skyldtes manglende følelser for partneren. Diagnosen 

gjorde at hun kunne plassere årsaken til biologiske forhold. Den biologiske årsaksforståelsen 

fritok muligens Paula fra ansvaret for at hun ikke ville ha sex, og fjernet usikkerheten rundt 

følelsene for mannen. Den klare årsaksforståelsen bidro til at hun kunne være åpen med 

mannen om lystproblemet. I følge Lyttkens (1989) vil en person som ikke lever opp til 

samfunnets forventinger, kunne sitte igjen med en opplevelse av å være en sosialt 

inkompetent aktør. Dette vil igjen påvirke opplevelse av egenverdi. Ved å kunne plassere 

årsaken til manglende lyst til biologiske forhold, kunne Paula bevare en opplevelse av å være 

en seksuelt og sosialt kompetent kvinne.    

Sandy har en mer kompleks årsaksforståelse enn Paula. Hun tenker at den reduserte 

seksuelle lysten kan skyldes barnefødsler, mannens depresjon, ujevn ansvarsfordeling, tvil på 

egne følelser for partner og at hun i en periode tok antidepressiva. Sandys historie viser hvor 

sammensatt årsaksforholdene til lystproblemet kan fremstå for den enkelte. Vi tenker oss at en 

kompleks årsaksforståelse kan komplisere håndteringen av lystproblemet. Sally er en av de få 

kvinnene som har en tydelig oppfatning om hva som er kilden til sitt lystproblem. Hun forstod 

at det handlet om hormonelle endringer som følge av en hormonspiral, og om å kunne 

formidle egne behov for å skape et likeverdig forhold. I kombinasjon med at hun elsket 

mannen sin, ble hennes klare årsaksforståelse avgjørende for håndteringen av situasjonen. 

Sally skiller seg fra de øvrige kvinnene ved at hun har funnet tilbake til lysten sin. Hennes 

årsaksforståelse gjorde henne i stand til å løse situasjonen.  

Man kan tenke seg at seksuell selvrealisering bidrar til økt press om å være et seksuelt 

kompetent individ. Selvrealisering påvirkes av kulturelle føringer som sier noe om hva som 

forventes av en kompetent sosial aktør (Lyttkens, 1989). Samfunnets åpenhet omkring, og 
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fokus på seksuelle ferdigheter, kan fungere som en mal for menneskets vurdering av egen 

seksuell kompetanse. Kvinner som erfarer å ha redusert seksuell lyst, lever altså ikke opp til 

egne og andres forventninger. På denne måten kan de fremstå som sosialt inkompetente 

aktører både for seg selv og for omverden. De kan derfor oppleve sin reduserte lyst som et 

problem de ikke bør avsløre. Hvordan påvirker dette kvinnenes håndtering av lystproblemet?  

 

Håndtering av redusert seksuell lyst 

Samantha er en kvinne som ikke lever opp til egne forventinger om seksuell 

kompetanse. Hvordan vil Samanthas opplevelse av å ikke strekke til på den seksuelle arena 

påvirke hennes forhold til seksualitet? Hun forteller:  

- Er seksualitet viktig for deg? 

- Nei, ikke så veldig. Det er viktig med nærhet, men det jeg etter hvert registrerer er at sex ikke er så viktig for 

meg. Jeg kan ha det veldig bra uten mye sex. Akkurat sex er ikke så viktig.  

- Hvorfor er ikke sex viktig for deg?  

- Jeg tror det handler om mangelen på å oppleve at jeg har lykkes med det. Jeg føler jeg lykkes med mye annet, 

men akkurat seksualiteten har jeg ikke fått til ordentlig. Jeg innrømmer at sex er noe jeg litt sånn ubevisst 

fortrenger, og da blir den heller ikke så viktig. 

Ifølge Stroebe (2000) vil mennesker oppleve stress når de ikke har ressurser til å møte 

de krav som stilles til dem i en bestemt kontekst eller situasjon. Samanthas opplevelse av å 

ikke kunne imøtekomme mannens seksuelle behov, kan derfor være et eksempel på en 

situasjon som utløser stress. Stroebe (2000) hevder at mennesker hovedsakelig benytter seg av 

to mestringsstrategier i stressende situasjoner; problemfokusert- og emosjonsfokusert 

mestring. Problemfokusert mestring er rettet mot å påvirke det problemet som forårsaker 

stress. Sallys håndtering av sitt lystproblem kan være et eksempel på en problemfokusert 

mestringsstrategi. Hun elsket partneren sin og ville ha tilbake det gode sexlivet de hadde 

tidligere. Hun opplevde sin manglende lyst både som hormonelt betinget, og som et uttrykk 

for samlivsproblemer. Hun fjernet hormonspiralen og tok en aktiv rolle for å endre samspillet 

med sin mann. Sally iverkssatte handlinger som var rettet mot å løse kilden til lystproblemet. I 

motsetning til Sally, kan Samanthas opplevelse av at seksualitet ikke er viktig, ses som et 

eksempel en emosjonsfokusert mestringsstrategi. Emosjonsfokusert mestring er rettet mot å 

regulere de stressutløste emosjonene. Emosjonene kan reguleres ved kognitive operasjoner, 

gjennom for eksempel å foreta en ny vurdering av situasjonen som mindre truende, eller ved 

handlinger som for eksempel å unngå den stressutløsende situasjonen. Samanthas tanker om 

at seksualitet ikke er så viktig for henne, kan være et forsøk på å regulere den negative 

opplevelsen av at hun ikke lever opp til egne forventinger om hva hun bør prestere seksuelt. I 

stedet for å bli værende i opplevelsen av å være en inkompetent seksualpartner, foretar hun en 

kognitiv revurdering av seksualitet som noe som ikke har så stor betydning for henne.  
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I følge Gagnon og Simon (2005)  bryter den reduserte seksuelle lysten hos kvinnene, 

med skriptet om forventet seksuell fungering i et parforhold. Dette antas å kunne utløse 

negative emosjoner. Basert på  Lyttkens (1989) teori kan det å avsløre sitt lystproblem gi en 

opplevelse av å være seksuelt inkompetent, både overfor seg selv og omverden. De fleste 

kvinnene i utvalget ser ut til å ha en emosjonsfokusert mestring av de negative emosjonene 

som følger med lystproblemet. De negative emosjonene reguleres ved at kvinnene ser ut til å 

unngå situasjoner som kan føre til forventinger om sex. Samantha sier følgende:  

- Det kan gå mange uker mellom hver gang vi har sex. Jeg kan kjenne at jeg drøyer det å gå å legge meg. Det er 

ikke alltid slik, men det kan være situasjoner hvor jeg tar meg i at jeg la meg sent for å rømme unna en situasjon 

hvor sex kunne blitt et tema.  

Samanthas utsagn viser at hun mer eller mindre bevisst unngår situasjoner som kan 

føre til sex. På denne måten kan man tenke seg at hun slipper å bli konfrontert med sin 

utilstrekkelighet. Flere av kvinnene sier at de aktivt unngår sex ved å opptre  ”usynlig” eller 

”anonymt” i situasjoner som i henhold til det valide skriptet, kan lede til seksuell interaksjon. 

Paula forteller at hun kler seg diskret og holder distanse til mannen slik at han ikke skal få 

forventinger om sex. Jill unngår også situasjoner hvor sex kan bli et tema. Hun forteller:  

- Vi har felles seng og en liten 6-åring som ligger imellom oss.  

- Så du har en buffer imellom? 

- Ja dessverre har han ikke fått seg eget rom. 

- Vil du egentlig ha ham ut derifra da? 

- Kanskje ikke… Enn så lenge er han veldig grei å ha.  

Træen og Sørensen (2008) forstår denne unngåelsen i lys av skriptteori, og omtaler 

den som avviserens skript (”rejectors script”). De hevder at avviserens skript vil kunne 

fungere som en forklaringsmodell for handlinger hos kvinner med lystproblemer. Anne 

unngår potensielle seksuelle situasjoner ved indirekte verbal kommunikasjon om at hun ikke 

ønsker sex:   

- Jeg har egentlig en stående invitasjon hele tiden, men jeg kan si at jeg er trøtt eller at nå er jeg så sår igjen. Da 

legger jeg det på en måte over på han slik at han skal si ok. Jeg sier de ordene som gjør at han forstår at jeg ikke 

er særlig interessert. Jeg legger en føring på at jeg kjenner meg så trøtt at jeg ikke har lyst i dag heller. Jeg prøver 

å formidle det på en skånsom måte. 

Anne legger ansvaret for å ta hintet om at det ikke er aktuelt med sex, over på mannen. 

Verken Samantha, Jill eller Anne kommuniserer tydelige med partneren sin om at de ikke har 

lyst på sex. Indirekte kommunikasjon om redusert seksuell lyst ser ut til å være en 

fellesnevner for de fleste kvinnene. Det kan se ut som om det oppleves som truende å være 

tydelig om sitt lystproblem. Dette kan handle om at kvinnene vegrer seg for å såre partneren 

ved å avvise hans initiativ. I lys av tilknytningsteori vil avvisning kunne føre til redsel for tap 

av partner (Hazan & Shaver, 1987). Ved å unngå situasjoner der kvinnen må avvise partneren 

direkte, kan hun dempe denne frykten. En annen forklaring på at kvinnene i utvalget ikke 

formidler sin manglende lyst direkte, kan ifølge Træen og Sørensen (2008) ha sammenheng 
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med kombinasjonen av personlighetstrekk som høy grad av selvkontroll og lav selvaktelse. En 

slik kombinasjon kan være et hinder for emosjonell intimitet i et forhold, da kvinnen vil være 

mer opptatt av å forsvare seg mot avvisning i form av at partneren går, enn av å formidle egne 

behov. Antagelsen støttes av forskning som viser at barn lærer at emosjonell intimitet er 

knyttet til frykt for avvisning (Gagnon & Simon, 2005; Lyttkens, 1989). Træen og Sørensen 

(2008) hevder at partnernes evne til å være åpne om sine behov, vil kunne fremme intimitet 

og bidra til at forhold varer over tid. Hvilke konsekvenser får det for kvinnene at de velger å 

unngå situasjoner som kan føre til sex? 

Forskning viser at det å avvise en partner gjør at den som avviser ofte sitter igjen med 

følelsen av å være utilstrekkelig (Nobre & Pinto-Gouveia, 2006, 2008). Jill har denne 

opplevelsen av å avvise mannen: 

- Har du skyldfølelse? 

- Ja, jeg føler at det min feil at ting er som de er. Det er min kropp som stritter imot, så da føler jeg at det må 

være min feil.  

Skyldfølelse ser ut til å være noe de fleste av kvinnene opplever som følge av at de 

unngår sex. Anne forteller:  

- Hvordan er det for deg når du avviser ham? 

- Jeg kjenner meg litt sjofel.   

Hvordan vil skyldfølelse kunne påvirke kvinnenes håndtering av redusert seksuell 

lyst? Paula forteller at hun føler seg slem når hun ikke ønsker å ha sex med partneren, og 

løsningen blir derfor å ha pliktsex av og til. Pliktsex innebærer at man inngår i en seksuell 

interaksjon med partner selv om man ikke har lyst. Træen og Sørensen (2008) mener at det ut 

i fra avviserens skript kan se ut som om seksuell interaksjon ansees som nødvendig fra tid til 

annen. Den seksuelle interaksjonens funksjon er å holde på partneren. Ved slike anledninger 

kan det virke som om den som har pliktsex ofte velger seksuelle handlinger som fortest mulig 

fører til utløsning for partneren. De fleste kvinnene i vår studie forteller at de har pliktsex. 

Den emosjonelle belønningen synes å være tanken på at det er lenge til neste gang den som 

har pliktsex må inngå i en seksuell samhandling igjen. Det kan også føre til at kvinnene i en 

periode slipper mas om sex fra partneren (Træen & Sørensen, 2008). Det viktigste aspektet 

ved å ha pliktsex kan likevel synes å være at det letter skyldfølelsen for å ikke være en god 

nok partner. Samantha føler at hun må ha seksuell interaksjon med mannen fra tid til annen. 

Hun sier følgende om hvordan det oppleves etterpå: 

- Hva tenker du rett etter sex da? 

- Ja, på en måte er det deilig. Da kan det være en stund til neste gang. Da blir jeg litt mer avslappet.  

Ikke alle kvinnene sitter igjen med en følelse av lettelse etter pliktsex. Å gå med på, 

eller å bli stilt krav til å ha sex når man egentlig ikke har lyst, kan i noen tilfeller føre til 

aversjon. Sandy opplever mannen sin som ekkel i forbindelse med hans seksuelle 
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tilnærmelser. Flere av kvinnene forteller om lignende opplevelser i forbindelse med pliktsex. 

Aversjonen kan sees i lys av resultatene fra en studie som Baumeister med medarbeidere 

(1993) gjennomførte. De brukte narrativ metode for å studere emosjonelle responser og 

skriptenes rolle for opplevelsen av ugjengjeldt kjærlighet, både fra perspektivet til den som 

avviser og den som blir avvist. Resultatene viste at den som avviser kun sitter igjen med 

negative opplevelser. Det å avvise partnerens seksuelle initiativ innebærer muligheten for å 

såre en annen, hvilket ofte oppleves som vanskelig. Ubehaget som oppleves av den som 

avviser kan forsterkes hvis partneren fortsetter å ta initiativ til sex. Det endelige resultatet kan 

bli at den som avviser føler seg frustrert og irritert. I situasjoner hvor partneren på tross av 

avvisning fortsetter med seksuelle tilnærmelser, kan den som avviser føler seg forfulgt. Slike 

opplevelser kan medføre negative følelser som nedstemthet, redusert livskvalitet, dårlig 

samvittighet og irritabilitet. Det kan tenkes at Sandys opplevelse av partnerens repeterte 

initiativ til sex vil kunne føre til en følelse av irritabilitet som igjen kommer til uttrykk som 

aversjon mot mannen. Baumeister og kollegers (1993) funn kan også være en mulig 

forklaring på Valeries reaksjoner etter å ha hatt pliktsex. Hun forteller: 

- Jeg ligger bare og ser bort og tårene renner. Når han da fortsetter ligger jeg å tenker at fy faen er jeg ikke mer 

verdt enn dette? Skjønner han ingenting? Jeg føler meg på billigsalg og at jeg ødelegger kroppen min. jeg vet at 

det er galt av meg å utsette kroppen min for dette, men jeg tror ikke at den er ødelagt slik at jeg ikke kan bli 

sammen med en annen mann.  

Valerie føler seg nedstemt etter å ha gjennomført et samleie hun egentlig ikke ønsket å 

ha. Hun synes mannen har manglende forståelse for hennes reaksjoner mens de har sex, og ser 

ut til å tolke dette som at hun er lite verdt som menneske. I motsetning til Sandy, som 

opplever aversjon mot mannen, ser det ut til at Valerie i større grad retter de negative 

følelsene mot seg selv. Ifølge Baumeister og medarbeidere (1993) vil mannens repeterte 

seksuelle tilnærmelser kunne bidra til at Valerie får opplevelsen av å være et offer.     

Vi har i denne diskusjonen vist at kvinnene i utvalget opplever redusert seksuell lyst 

som belastende. Det kan se ut som at redusert seksuell lyst gir en følelse av å være 

utilstrekkelig, både overfor seg selv og partner. Det ser også ut til at følelsen av inkompetanse 

forsterkes i møte med krav om sex fra partneren. Slik vi ser det søker derfor kvinnene å unngå 

situasjoner hvor sex kan bli et tema. I kombinasjon med manglende lyst på partneren kan 

unngåelse og avvisning gi skyldfølelse. Det ser ut til at kvinnene håndterer sin skyldfølelse 

gjennom å ha pliktsex. Sally er den eneste i utvalget som har funnet tilbake til lysten. Sallys 

årsaksforståelse gav henne ikke en følelse av å være seksuelt inkompetent. Hun forstod at 

lystproblemet handlet om samlivsproblemer og handlet ut fra det. Vi tenker derfor at 

kvinnenes håndtering av reduserte seksuelle ikke kan sees uavhengig av årsaksforståelsen. 
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Fenomenet reduserte seksuelle lyst utspiller seg alltid i en sosial kontekst. Det er derfor viktig 

å forstå hvordan kulturelle forventinger og normer  legge føringer for den enkeltes opplevelse 

reduserte lysten (Gagnon & Simon, 2005; Lyttkens, 1980).  

Avsluttende kommentarer 

Formålet med denne studien var å belyse hvordan kvinner håndterer det å leve med 

redusert seksuell lyst i et langvarig parforhold. I møte med kvinnenes historier, hadde vi med 

vår egen førforståelse av fenomenet redusert seksuell lyst. Vi tenkte oss i utgangspunktet at 

lystproblemer kunne henge sammen med en slitsom hverdag og manglende følelser for 

partneren. I tolkning av data har vi etter beste evne lagt til side vår egen forståelsesramme, for 

å kunne ta del i kvinnenes subjektive opplevelse av sin livssituasjon. Vi tolket fenomenet 

redusert seksuell lyst i lys av seksuell skriptteori. Skript sier noe om hva som er forventet i en 

sosial og seksuell interaksjon, både på det intrapersonlige, interpersonlige, og det kulturelle 

nivå. Alle skript er influert av sosial kontekst (Gagnon & Simon, 2005). Vi legger til grunn at 

den sosiale konteksten som påvirker de seksuelle skriptene tar utgangspunkt i at vi lever i det 

Lyttkens (1989) kaller den sosiale kompetansens tidsalder.  

Felles for våre kvinnelige informanter er at de opplever det som belastende å leve med 

et lystproblem. Lidelsesaspektet ser ut til å ligge i deres opplevelse av å ikke strekke til som 

partner. Som også beskrevet av Nobre (2008), bidrar den reduserte seksuelle lysten til at 

kvinnene sitter igjen med en følelse av å være seksuelt og sosialt inkompetente. Opplevelsen 

av å være inkompetent er noe som påvirker kvinnene på et personlig og psykologisk plan. 

Samtidig vil kulturelle normer legge føringer for hva som forventes av en aktør i det sosiale 

samspillet. I følge Lyttkens (1989) skal mennesket i den sosiale kompetansens fase ha gode 

sosiale ferdigheter for å fremstå som et kompetent individ på de ulike arenaer han eller hun 

beveger seg på. Det å fremstå som et seksuelt kompetent menneske blir dermed viktig for 

opplevelsen av å ha egenverdi. Det å ikke ha seksuell lyst bryter med sosiale forventinger og 

et uformelt krav om å leve ut sin seksualitet hyppig og med variasjon, innenfor de monogame 

rammene for parforholdet. Opplevelsen av å være inkompetent kan være en forklaring på at 

kvinnene søker å unngå situasjoner hvor de kan bli konfrontert med sin manglende lyst. Å 

avsløre lystproblemet vil kunne føre til en potensiell avvisning både privat og offentlig. En 

slik avvisning kan derfor svekke individets selvaktelse. Dette kan være en direkte årsak til at 

få prater åpent med venner om sin manglende seksuell lyst. Det å være åpen om lystproblemet 

kan også oppleves som truende fordi sex i vår kultur er et symbol på kjærelighet (Simon & 
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Gagnon, 2005). Redusert lyst kan dermed så tvil om følelser for partner. Man kan derfor tenke 

seg at parforholdet trues når det seksuelle ikke fungerer.  
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Appendix 

 

 

Appendix A 

 

 

VIL DU VÆRE MED I FORSKNINGSPROSJEKT OM NEDSATT SEKSUELL 

LYST? 

 

Er du en mann eller kvinne som opplever å ha nedsatt seksuell lyst eller seksuell interesse? 

Kunne du tenke deg å bli intervjuet av en forsker om det å oppleve dette?   

 

I dette forskningsprosjektet ønsker vi å studere hva det betyr for folk å oppleve nedsatt 

seksuell lyst eller interesse? Hva mener folk nedsatt seksuell lyst har sammenheng med, og 

hvilke konsekvenser får det? For å finne svar på spørsmålene er alles erfaringer like viktige.  

  

Deltagelse i dette prosjektet er konfidensielt, og intervjuene vil anonymiseres. Ingen andre en 

forskerne får vite hva du har fortalt oss. Intervjuet forventes ta 1-2 timer. Resultater fra 

undersøkelsen vil forskerne bruke til å skrive artikler i forskningstidsskrifter, og du vil kunne 

lese om undersøkelsen for eksempel i aviser.   

 

Undersøkelsen gjennomføres i regi av Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø. Dersom 

du har lyst til å bli intervjuet om dine erfaringer med seksuell lyst, ber vi deg ringe 

prosjektleder Bente Træen, telefon 77645955 eller e-mail bentet@psyk.uit.no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Historier om redusert seksuell lyst  

 

36 

Appendix B 

 

SAMTYKKEERKLÆRING 

 

 

Jeg bekrefter å ha lest, eller blitt forklart informasjonen om undersøkelsen og samtykker i å 

delta i prosjektet slik det er beskrevet. 

 

 

 

Navnet ditt: …………………………………………………………………………… 

 

Alder: …………………………………………………………………… 

 

……………………     ……………………………………….. 

Sted og dato   Underskrift 

 

 

 

  

  

  

 

VIL DU VÆRE MED I EN UNDERSØKELSE OM SEKSUELL LYST? 

 

Hva betyr det for folk å oppleve nedsatt seksuell lyst og seksuell interesse? Hva mener folk 

redusert seksuell lyst har sammenheng med, og hvilke konsekvenser får det? Hvordan 

innvirker nedsatt seksuell lyst på selvfølelsen og på opplevelsen av hvem man føler man er? 

Dette er noen av spørsmålene vi ønsker å få svar på i denne undersøkelsen. 

 

Fremgangsmåten for å finne svar på spørsmålene er å snakke med folk som opplever nedsatt 

seksuell lyst. For å finne svar på våre spørsmål er alles erfaringer like viktige.  

  

Hvis du kunne tenke deg å bli intervjuet, ville det foregå som en samtale mellom deg og en 

forsker. Ingen andre er til stede under intervjuet og samtalen tas opp på lydbånd. Når vi har 

skrevet ut det du sier på lydbåndet på papir, vil lydbåndopptaket av deg bli slettet. Det vil skje 

senest 1 måned etter vi har intervjuet deg.  

 

Ingen andre får vite hva du har fortalt oss. Forskerne kommer ikke til å bruke det ordentlige 

navnet ditt noe sted, og ingen kommer til å få lese hele intervjuet med deg. Din deltagelse i 

undersøkelsen vil være fortrolig, og vi kommer ikke noe sted til å skrive ned navnet eller 

adressen din. Vi vil heller ikke gjengi det du forteller oss i intervjuet på en slik måte at noen 

kan kjenne deg igjen. Intervjuet forventes ta ca. 1 time. Det er frivillig å svare på 

spørsmålene. Du er i din fulle rett til å si at du ikke vil svare på spørsmål, og du kan avslutte 

intervjuet når du måtte føle for det. Du behøver ikke oppgi noen grunn for hvorfor du vil 

avslutte. Om du ønsker å trekke deg fra undersøkelsen, vil det ikke få noen følger for deg i 

forhold til forskerne eller på annen måte. Hvis du etterpå skulle angre på at du har deltatt i 

undersøkelsen, kan du kontakte forskerne og be om intervjuet ødelegges uten å begrunne 

hvorfor. Resultater fra undersøkelsen vil forskerne bruke til å skrive artikler i 
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forskningstidsskrifter, og du vil kunne lese om undersøkelsen i aviser, blader og se på lokal 

TV.   

 

Dersom du har lyst til å bli intervjuet om dine erfaringer med seksuell lyst, må du fylle ut en 

samtykkeerklæring (se neste side). Denne erklæringen skal ikke oppbevares sammen med 

intervjuet av deg.  

 

Dersom du selv ønsker det, fins det mulighet for henvisning til hjelpeapparatet for behandling 

av lystproblemet.  

 

Undersøkelsen gjennomføres i regi av Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø. Hvis du 

har spørsmål om undersøkelsen kan du ringe prosjektleder Bente Træen, telefon 77645955 

eller e-mail bentet@psyk.uit.no. 
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Appendix C 

 

DYBDEINTERVJU 

Før intervjuet starter: 

Presenter deg selv og prosjektet 

Forsikre anonymitet/konfidensialitet 

Frivillig å svare på spørsmål. Informanten er i sin fulle rett til å avstå fra å svare på 

enkeltspørsmål, og kan avslutte intervjuet når vedkommende måtte føle for det. 

Gi informanten samtykkeerklæring til undertegnelse. Fortell at denne erklæringen ikke skal 

oppbevares sammen med intervjuet, og på et sikkert sted. 

 

 

OM SOSIAL BAKGRUNN OG SITUASJON 

Spørsmål 

Kan du først fortelle meg litt om deg selv, hvor gammel du er, om du er gift eller har en fast 

partner for tiden, og om du har barn fra før? 

Hvor lenge har du vært sammen med partneren din? 

Hvor mange barn har du og hvor gamle er barna dine?  

Hvilket yrke og hvilken utdanning har du? 

Har du noen interesser eller hobbier du dyrker? 

Har du et sosialt liv?  

 

 

KJØNNSROLLER 

Spørsmål 

Hva forventes det av kvinner i livet? 

Hva er det aller viktigste å oppnå for en kvinne? 

Hva forventes det av menn i livet? 

Hva er det aller viktigste å oppnå for en mann? 

Er menn og kvinner forskjellige når det gjelder seksuelle behov? 

Hvordan oppfatter du menns og kvinners seksualitet? Er deres seksualitet forskjellig, er det 

ulike regler som gjelder for menn og kvinner, når det gjelder antall partnere, å ta initiativ, lyst 

og tilfredsstillelse? 

Hvis en partner er utro, hva tror du årsaken til det er? 

Hva kan en kvinne gjøre for å holde på en mann? 

Hva kan en mann gjøre for å holde på en kvinne? 

Hvis to som er sammen ikke har sex over et lengre tidsrom: Hva skjer da?  

 

OM KJÆRLIGHET OG FORHOLD 

Spørsmål 

Da du vokste opp, så du noen gang at foreldrene dine viste hverandre ømhet? 

Hvordan viste de hverandre denne ømheten? 

Hvordan opplevde du det å se at de viste hverandre denne ømheten? 

Da du vokste opp, så du noen gang foreldrene dine nakne? 

Viser du og mannen din hverandre ømhet og kjærtegner hverandre når andre, for eksempel 

barna deres, kan se dere? 

Hva tenker du på om jeg ber deg tenke på kjærlighet? 
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OM SEXLIVET 

Spørsmål 

Forsøk med noen få ord å beskrive hvorfor seksualiteten er viktig for deg, eller hvorfor den 

ikke er det! 

Hva venter du deg av seksuallivet ditt? 

Finnes det noen du kan snakke helt åpent med om dine seksuelle erfaringer? 

Hva mener du da med ”helt åpent”? 

Hva er ditt første seksuelle minne? 

Kan du fortelle meg om onani eller masturbasjonsvanene dine? Når gjorde du det første gang, 

og hvor ofte gjør du det nå? 

Har du noen gang fått orgasme? 

Når fikk du det første gang? 

Hvor gammel var du da du hadde ditt første samleie? 

Hvor mange samleiepartnere har du hatt totalt i livet? 

Hvor mange samleier omtrent har du pr måned? 

Hva er den mest betydningsfulle seksuelle opplevelsen du har vært med på? 

Hva er det som gjør opplevelsen så betydningsfull? 

Hva er den beste seksuelle opplevelsen du har vært med på? 

Hva er den verste seksuelle opplevelsen du har vært med på? 

 

OM LYSTEN 

Spørsmål 

Når oppdaget du første gang at du hadde problemer med seksuell lyst? 

Hvordan arter lystproblemene seg for deg? 

Er problemene generelle eller er det bare i spesielle situasjoner du ikke har lyst? 

Hva utløser bevisstheten om manglende lyst 

Opplever du seksuell aversjon? 

Har du opplevd de samme problemene også i flere forhold du har vært i? 

Hva mener du lystproblemet ditt har sammenheng med? 

Hvilke konsekvenser eller følger har lystproblemet for deg? 

Påvirker lystproblemet selvfølelsen din? På hvilken måte? 

Påvirker lystproblemet din opplevelse av hvem du er – av din identitet? 

 

 

OM DET SENESTE SAMLEIE HVOR LYSTEN FORSVANT ELLER IKKE VAR TIL 

STEDE 

Spørsmål 

Kan du beskrive hvorfor ting ble som de ble og hvordan det hele skjedde? 

Hvem tok initiativet til samleiet? Hva tenkte du om det, hvordan opplevde du det? 

Hadde du lyst til å ha sex på det tidspunktet? Kjente du noen form for tvil eller press?  

Hvorfor kjente du deg presset?  

Brukte du og partneren din noen form for prevensjon under samleiet? 

Hva ønsket du deg av det seksuelle møtet? 

Hvordan ser du på hele samleieepisoden i ettertid? 

 

 

Er det til slutt noe du har lyst til å fortelle meg – som vi ikke har kommet inn på og som 

du synes er viktig i forhold til seksuell lyst? 

 

Tusen takk for at du stilte opp til intervju.  


