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Skönt på ett annorlunda sätt  
Behov av sex med en andlig aspekt  

 
Carina Wahlsten 

 
 
Relationen mellan sexualitet och andlighet har länge varit ett 
tabubelagt ämne inom såväl psykologin som i samhället i stort. Enligt 
aktuell forskning finns det dock anledning att trotsa denna motvilja. 
Syftet med studien var att undersöka om oandliga och andliga 
individer samt män och kvinnor skiljer sig åt vad gäller sexuell 
tillfredsställelse och sexuella behov samt effekten av mindfulness. 
Studien utfördes genom en delvis egenkonstruerad webbenkät för att 
mäta sexuell tillfredsställelse, andlighet och sexuella behov. Studien 
omfattade 213 deltagare varav 105 andliga, 76 män och 117 utövare 
av mindfulnessbaserade aktiviteter. Resultatet visade att andliga 
skattade högre på andlig sexuell tillfredsställelse samt andliga sexuella 
behov. Vidare värderade kvinnor generellt kvantitativa aspekter såsom 
tidpunkt för samlag och orgasmfrekvens samt fysisk tillfredsställelse 
högre än män. Deltagare som utövade mindfulness skattade högre på 
andlig sexuell tillfredsställelse samt upplevde mer närvarande sex. 
Deltagarnas kommentarer belyser en ännu sparsamt vetenskapligt 
utforskad dimension av sex vilket diskuteras. 
 
Keywords: spirituality, sexual satisfaction, connectedness, 
mindfulness, interpersonal relationship 

 
 

Inledning 
 
Ända fram till häxprocesserna på 1600-talet uppstod berättelser som associerade samlag 
(”sexual intercourse”) med farliga krafter och alltsedan början av kyrkans århundraden har 
sexuella ”överträdelser” av olika slag emellanåt likställts med ockulta experiment och hemliga 
riter (Urban, 2006). Samtidigt har det historiskt sett inom området religion funnits en 
tudelning mellan österländska och västerländska andliga traditioner och deras förhållande till 
sexualitet (Goff, 2010). Som ett resultat av den sexuella revolutionens framfart och den 
utveckling som ägt rum inom modern psykologi och sexologi, menar Helminiak (1998), 
existerar inom de flesta västerländska religioner en bristande förmåga att behandla en andlig 
dimension av sex.  
 

 

Sex och kognitiv distraktion  

 
Sexuell upphetsning förutsätter ett sinne som är sexuellt vaket. Processen består i att sinnet 
registrerar och bearbetar sexuell stimuli och därefter tillåter en psykologisk upphetsning. 
Under tiden sker i kroppen olika fysiologiska förändringar som förbereder den på en sexuell 
upplevelse (Basson, 2002). Denna process kan dock hindras av olika nivåer av kognitiv 
distraktion (Janssen, Everaerd, Spiering, & Janssen, 2000).  Detta gäller speciellt kvinnor, 
som upplever kognitiv distraktion såsom tankar på prestation och utseende i större 
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utsträckning än män under den sexuella akten (Dove & Wiederman, 2000). Dove och 
Wiederman fann bland dessa kvinnor ett positivt samband mellan kognitiv distraktion under 
samlag och dålig självkänsla samt ett negativt samband mellan kognitiv distraktion och 
sexuell tillfredsställelse. Män har i allmänhet lättare att koppla ihop fysiologisk och 
psykologisk upphetsning (Chivers, Seto, Laluminière, Laan, & Grimbos, 2007; Salonia et al., 
2010). Janssen et al. (2000) har emellertid visat att störande tankar hos män i form av 
otillräcklighet, pinsamhet, skuld och ängslan under samlag tar fokus från nuet och hämmar 
den sexuella funktionen.  

Vad gäller sexuell tillfredsställelse är detta något högst individuellt, dock finns några 
återkommande drag inom forskning angående dess definition. Många forskare (till exempel 
Goff, 2010; Hurlbert, White, Powell, & Apt, 1993; Pinney, Gerrard, & Denney, 1987) har 
använt kvantitativa variabler som orgasmfrekvens, i hur hög grad kvinnor låtsas få orgasmer 
samt fysiska faktorer som mått på sexuell tillfredsställelse. Andra, som Brotto, Krychman och 
Jacobson (2008) och Helminiak (1998) anser dock att det inte räcker med en definition av 
sexuell tillfredsställelse som endast tar hänsyn till de fysiska aspekterna utan kompletterar 
synen med en andlig dimension. I denna uppsats definieras sexuell tillfredsställelse på två 
olika sätt; som en kvantitativ/fysisk och som en andlig, där även känslan av samhörighet och 
närvaro under sex spelar en stor roll för i hur hög grad en individ upplever sexuell 
tillfredsställelse.  
 
 

Mindfulness och sexualitet 
 
Trots sexuella problem och trots många studier som visat på fördelarna med medveten 
närvaroträning har det hittills diskuterats sparsamt kring mindfulness och dess relation till 
sexualitet. Utövandet av mindfulness härstammar från en gammal tradition inom den 
österländska filosofin och är ett inslag framför allt i meditation och yoga. Trots detta har det 
vunnit alltmer mark inom västerländsk friskvård (Brotto & Heiman, 2007). Mindfulness kan 
sägas vara en kvalitet på uppmärksamhet och medvetenhet (Brown, Ryan, & Creswell, 2007; 
Kabat-Zinn, 2003). Enligt Kabat-Zinn är mindfulness mer eller mindre en medfödd förmåga 
som kan utvecklas genom meditation. En teoretisk definition av mindfulness är ”den 
medvetenhet som växer fram genom att avsiktligt i nuet och okritiskt hålla uppmärksamheten 
på pågående erfarenheter ögonblick för ögonblick” [författarens översättning] (Kabat-Zinn, 
2003, p. 145). Leary och Tate (2007) beskriver mindfulness som upplevelsen av en situation 
utan att avvisa eller klänga sig fast vid den. Förlorat fokus kan återfås genom koncentration på 
exempelvis andningen eller genom att minska fördömandet av den nuvarande situationen. Ett 
sinne som befinner sig i ett tillstånd av mindfulness är receptivt och registrerar endast det som 
sker vilket i sin tur möjliggör närvaro i nuet. Generellt hålls uppmärksamhet på ett objekt 
kortvarigt, om alls, innan en kognitiv eller känslomässig utvärdering av det sker såsom bra, 
dåligt eller neutralt (Brown et al., 2007).  Leary och Tate (2007) menar att det inte är förrän 
denna typ av inre dialog tystas ned som en individ kan förbli i verklig samklang med sina 
upplevelser i nuet. Ryan och Brown (2003) tar detta ännu ett steg längre och hävdar att 
utövande av mindfulness leder fram till insikten att jaget egentligen är en mental konstruktion 
och den oavbrutna inre dialogen inget annat än mentala aktiviteter som det djupare jaget kan 
observera.  

Mindfulness har visat sig minska kognitiv distraktion och höja den intraceptiva 
medvetenheten, eller förmågan att medvetet registrera inre kroppssensationer (Silverstein, 
Brown, Roth, & Britton, 2011). Silverstein och hennes kollegor fann att kvinnor som utövat 
mindfulnessmeditation var snabbare på att registrera sina kroppsresponser på sexuell stimuli 
jämfört med kvinnor som tog kurser i musik eller liknande utan inslag av meditation. 
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Kvinnorna förbättrade även sin självacceptans liksom förmågan att okritiskt uppleva inre 
fysiologiska tillstånd (Silverstein et al., 2011). Brotto et al. (2008) menar att exempelvis 
mindfulness och yoga kan främja fysiologisk sexuell upphetsning och lust hos kvinnor med 
sexuella svårigheter. Detta har även funnit empiriskt stöd i Brotto och Heimans studie (2007) 
där kvinnor med sexuella svårigheter till följd av gynekologisk cancer upplevde ökad sexuell 
tillfredsställelse som ett resultat av sitt utövande. 

Forskningsresultaten är dock motstridiga. I en studie gjord av Khalsa et al. (2008) 
framkom att meditation inte höjde den intraceptiva medvetenheten, här mätt utifrån 
deltagarnas förmåga att känna sina hjärtslag. Däremot spekulerades att uppmärksamhet på 
exempelvis andning istället kanske skulle ha gett ett annat resultat då fokus på andning 
åtminstone inledningsvis är ett vanligt inslag i meditation. Brotto et al. (2008) frågar sig vad 
österländska perspektiv erbjuder som inte västvärlden gör och kommer fram till att dessa 
uppmuntrar en förening av kropp och själ, något som ignorerats bland annat inom modern 
sexualrådgivning (Brotto et al., 2008).  
 

 

Sexualitet och andlighet 

 
Helminiak (1998) hävdar att sex kan benämnas som något andligt eller rentav mystiskt och 
hänvisar då till den förenande känslan som kan inträffa under samlag eller ”de sällsynta och 
extraordinära stunder, blott utväxter från det vardagliga, då den sexuella upphetsningen tillåter 
andens dynamik att bryta igenom i kraft” och ”den förenande upplevelsen av sex kan 
inkludera upplevelsen av förening med allt” [författarens översättning] (p. 121).  

Vad gäller en definition av andlighet var det svårt att finna utan att hänvisning gjordes till 
religion, vilket inte är definitionen i denna studie. Närmast hittades ordet ande (”spirit”) med 
definitionen att ”… den ursprungliga idén om en ande är ett okroppsligt ombud, en 
immateriell själ eller en ickemateriell intelligent kraft. … När vi idag talar om det andliga ... 
menas främst den sortens känsla man kan ha inför Gud eller någon annan faktor bortom ens 
materiella liv ...” [författarens översättning] (The Oxford companion to philosophy, 1995, p. 
848). Miller (2004) definierar andlighet som en individs huvudsakliga prosociala 
föreställningar vad gäller världen, mänskligheten, naturen och sin högre makt eller de 
värderingar som en individ helst bör leva efter. Denna studie utgår från Millers definition.     

Inom transpersonell psykologi anses det kontroversiellt att para ihop sexualitet och 
andlighet eftersom sex anses vara en medfödd drift att förenas med något utanför sig själv 
(Wade, 2000). Ändå, menar Turner, Fox och Kiser (2007), är det just den transcendenta 
beskaffenheten hos andlighet som bidrar till personlig och social tillfredsställelse när 
andlighet tas i beaktande inom rådgivning och framför allt inom sexualrådgivning. Enligt 
Wade (2000) finns förutom en drift att förenas fysiskt med andra även en drift att förenas 
psykologiskt. Wades fenomenologiska studie omfattade 86 kvinnor och män av olika sexuell 
orientering, etnicitet, religiös eller icke-religiös bakgrund i åldrarna 26-70 år som enligt dem 
själva hade haft transcendenta eller ovanliga sexuella upplevelser. Dessa deltagare hade ingen 
tidigare erfarenhet av tantra eller andra sexuella utövanden utformade att medvetet 
åstadkomma förändrade tillstånd under sex. Wade fann två särdrag i deltagarnas berättelser. 
Det ena var beskrivningen av upplevelsen av ett förändrat tillstånd, som inte kunde tillskrivas 
användande av droger eller medvetna tekniker, där uppfattningen om tid och rum överskreds 
och en ökad medvetenhet om älskaren/älskarinnan uppstod via föreningen av båda partners 
under den sexuella akten. Dessa tillstånd verkade mer eller mindre oberoende av orgasm, 
särskilt bland männen, men även hos majoriteten av kvinnorna, varav vissa vittnade om 
ändlösa kedjeorgasmer som vanligen pågick fram till dess att partnern fysiskt avlägsnade sig 
från kvinnan. Trots detta mindes de flesta deltagarna inte ifall de haft orgasm eller inte 
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eftersom de enligt Wade kände sig så dragna till det andra som ägde rum i det transcendenta 
tillståndet. Vissa beskrev till och med orgasmerna som irrelevanta, irriterande eller 
distraherande (Wade, 2000). Det andra särdraget var beskrivningen av en kosmisk fängslande 
kraft beskriven av deltagarna som exempelvis Gud, Det gudomliga, en plats de kunde besöka, 
en värld av kosmisk kraft, intelligens och kärlek och som alltsomoftast resulterade i personlig 
transformation och andliga insikter. Vanligast förekommande var känslan av att smälta ihop 
med sin partner, både psykologiskt och fysiskt, åtföljt av djupa känslor av gudomlighet och 
kärlek (Wade, 2000). En deltagare beskrev detta som att känslan av separation mellan honom 
och hans partner försvann under samlag och de förenades i en ”mystisk, sammansmältande 
dans” [författarens översättning] (Wade, 2000, p. 118). En annan beskrev det som ”en verklig 
känsla av samhörighet” [författarens översättning] (Wade, 2000, p. 118). Ytterligare en 
deltagare beskrev sin sexupplevelse som att ”… det finns ingen som helst separation. … Jag 
blir allt av mig men egot och alla subpersonligheter är borta. Bara Gud finns kvar och jag är 
detta” [författarens översättning] (Wade, 2000, p. 117). Enligt ett par inleddes upplevelsen 
vanligen med att kvinnan kände en energi i bäckenet som sedan spred sig uppåt längs 
ryggraden ”i chockvågor” och som mannens kropp i sin tur svarade an på eller vice versa. Ett 
ständigt återkommande tema var känslan av samhörighet och att känna sig ett med allt. Även 
rapporter om telepatiska erfarenheter och utomkroppsupplevelser förekom ofta liksom resor 
längs med solsystemet, stjärnor och galaxer, bevittnande av supernovaexplosioner och 
identifiering med dessa samt identifiering med förfäder. En deltagare uppgav att hon under 
samlag med sin partner fördes tillbaka i tiden till Romarrikets erövring av Europa med en 
enorm känsla av identifikation och samhörighet utan att veta något om den gamla keltiska 
kulturen; ”.... När jag intar den skepnaden kan jag tala gaeliska ganska väl och jag kan inte 
ens gaeliska” [författarens översättning] (Wade, 2000, p. 112).  

Wade drog slutsatsen att ”det existerar en vision av sex som går långt bortom fler och 
bättre orgasmer” [författarens översättning] (Wade, 2000, p. 120). Studien omfattade över 86 
rapporterade händelser. För vissa var upplevelserna sällsynta, för många andra däremot 
inträffade de med viss regelbundenhet i en speciell relation. Ytterligare några rapporterade att 
de hade transcendenta sexuella upplevelser närhelst de hade sex. Enligt Wade är emellertid 
acceptans av denna typ av ”förkroppsligad andlighet” sällsynt; endast några få deltagare ville 
tala om sina upplevelser i andliga termer. Wade hävdar att naturligt förekommande sex kan 
vara lika effektivt som andra processer som exempelvis tantra vid åstadkommandet av 
förändrade och transcendenta tillstånd, även om vissa individer lättare än andra kan svepas in 
i tillstånd av absorption. Även avslappning, det att kunna släppa taget om all fysisk 
ansträngning samt fokusering på nuet menar Wade möjliggör dessa upplevelser.  

I en studie gjord av Smith och Horne (2008) fanns ett samband mellan andlighet och 
sexuell tillfredsställelse där två av sammanlagt åtta testade andliga dimensioner, Andlig frihet 
(”spiritual freedom”) och Samhörighet (”connectedness”), predicerade sexuell 
tillfredsställelse bland homo- och bisexuella kvinnor. Begreppet andlig frihet innefattade här 
bland annat en individs kapacitet till lek inklusive sexuella lekar; samhörighet innefattade en 
upplevd samhörighet med andra människor, Gud eller vad som anses gudomligt (Smith & 
Horne, 2008). Det motsatta var fallet med sexuell tillfredsställelse och religion, med vilken 
sexuell tillfredsställelse hade ett negativt samband. Inte heller ålder visade sig predicera 
sexuell tillfredsställelse, trots tidigare studier som pekat på motsatsen (Smith & Horne, 2008). 
Smith och Horne drog slutsatsen av detta att det viktigaste för deltagarna var att ha en partner 
med vilken de kunde vara sexuellt aktiva och känna sexuell samhörighet. Enligt en studie 
gjord av Goff (2010) kunde andlighet emellertid inte predicera sexuell tillfredsställelse. 
Däremot framkom att det bland kvinnorna, som generellt sett var mer andliga än männen, 
fanns ett större positivt samband mellan andlighet och sexuell tillfredsställelse än bland de 
manliga deltagarna. I testet som användes i Goffs studie, the Pinney Sexual Satisfaction 
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Inventory (PSSI), ligger tyngdpunkten på till exempel orgasmsfrekvens, antal samlag per 
dag/natt, tidslängden på samlag och fysiska behov. Smith och Horne (2008), däremot, 
använde sig av ett annat test där frågor om sexlivet hade integrerats i livstillfredsställelsen 
som helhet. Frågor som huruvida sexlivet står nära de egna idealen och kvaliteten på sexlivet 
fanns med.  

Även differentiering hos kvinnorna i Goffs studie (2010) predicerade sexuell 
tillfredsställelse, men inte hos männen. Detta trots att män enligt flera studier är mer 
differentierade än kvinnor och kvinnor mer sammanhörande (”connected”) än män (Lang-
Takac & Osterweil, 1992). Med differentiering menas förmågan att balansera behovet av 
självständighet och behovet av samhörighet (Schnarch, 2012) eller förmågan att uppleva 
intimitet med andra och samtidigt behålla sin självständighet (Bowen, 1985). Det inkluderar 
även förmågan att behålla sin egen identitet i relation till andra bland annat genom 
självrespekt och integritet (Kleinplatz, 2001).  

 
 

Syfte och hypoteser  
 
Genomgående i hittills nämnda studier har kvantitativa variabler och fysiska faktorer använts 
för att mäta sexuell tillfredsställelse. Syftet med denna studie var att undersöka om det finns 
en skillnad mellan individer som uppvisar högre respektive lägre andlighet samt mellan män 
och kvinnor vad gäller sexuell tillfredsställelse, där skillnad görs mellan en enbart 
kvantitativ/fysisk samt en andlig sexuell tillfredsställelse. Syftet var även att undersöka om 
det finns en skillnad i sexuell tillfredsställelse mellan utövare och icke-utövare av mindfulness 
(frigörande andning, frigörande dans, meditation, mindfulness och yoga) då förutom 
meditation och yoga även frigörande andning och frigörande dans har mindfulness som sin 
bas (Fernros, Furhoff, & Wändell, 2008). I Goffs studie (2010) ingick i sextestet PSSI även en 
dimension med påståenden om behov som skulle tillfredsställas av partnern. Exempel på 
dessa påståenden var ”Jag önskar att min/mina partner(s) fick mig att känna mig mer 
attraktiv”. Kleinplatz (2001) hävdar dock att det endast är genom självbekräftelse eller en 
tillräckligt hög nivå av differentiering och att vara hel i sig själv som en individ kan få full 
tillgång till den sexuella potentialen. Vidare framhåller Smith och Horne (2008) vikten av den 
egna andliga samhörigheten och förhållandet till denna för sexuell tillfredsställelse. Syftet var 
även att undersöka om det finns en skillnad mellan oandliga och andliga individer vad gäller 
sexuella behov, där skillnad görs mellan två olika typer av sexuella behov; en som bygger på 
kvantitativa/fysiska aspekter inklusive behov som ska tillfredsställas av partnern; den andra på 
sex med en andlig aspekt. Den tidigare kommer för enkelhetens skull hädanefter benämnas 
som kvantitativa/fysiska sexuella behov. 

 
Hypotes 1: Andliga individer upplever större andlig sexuell tillfredsställelse jämfört med 

oandliga individer.  
Hypotes 2: Andliga individer bedömer andliga sexuella behov som viktiga i högre grad än 

oandliga och oandliga individer bedömer kvantitativa/fysiska sexuella behov som viktiga i 
högre grad än andliga.  

Hypotes 3: Utövare av mindfulness uppvisar större andlig sexuell tillfredsställelse jämfört 
med icke-utövare.    
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Metod 
 

Deltagare 

 
I studien deltog totalt 213 deltagare varav 76 män och 117 ägnade sig åt en eller flera av 
aktiviteterna frigörande andning, frigörande dans, meditation, mindfulness och yoga. Både 
oandliga och andliga deltagare befann sig mellan åldersgrupperna 1-10, där åldersgrupp 1 = 
15-20 år med femårsintervall upp till 10 = 61-65 år. För både oandliga och andliga gällde att 
medelvärdet på åldern låg mellan 31-35 år. Medelvärdet till trots befann sig 18 deltagare 
mellan 46-50 respektive 51-55 år, sju mellan 56-60 år samt fyra mellan 61-65 år. Gruppen 
oandliga bestod av 49 män och 56 kvinnor; gruppen andliga av 26 män och 79 kvinnor. 
Utbildningsnivån var hög bland deltagarna varav 64% hade högskole- eller 
universitetsutbildning. Urvalet var ett bekvämlighetsurval via Facebook där enkäten lades ut 
på några individers facebookstatus för att sedan via snöbollseffekten spridas vidare. Det enda 
kriteriet för att få fylla i enkäten var att deltagarna skulle ha fyllt minst 15 år då deltagaren vid 
denna ålder anses tillräckligt gammal för att ge sitt eget samtycke och information om 
enkätens känsliga innehåll fanns med. Det partiella bortfallet var två deltagare som inte 
besvarade centrala frågor i enkäten. Deltagarna fick enligt instruktionen: ”Kryssa för ett eller 
flera alternativ som passar din situation” subjektivt bedöma sin relationsstatus. Tabell 1 visar 
fördelningen av detta. Då det var möjligt att fylla i flera svarsalternativ delades svaren in i 6 
huvudkategorier.  
 
 
Tabell 1 
Fördelning av deltagarnas relationsstatus indelat i sex huvudkategorier 
 

 Gift Singel 
Förhållande 

med en partner 
Gift + öppen 

relation 
Öppet 

förhållande 

Tillfälliga 
sexuella 

relationer 
Totalt 

Män 12 22 22 3 7 5 71 
Kvinnor 17 29 46 1 7 16 116 
Totalt 29 51 68 4 14 21 187 

  
Med ”Gift + öppen relation” menas gift inklusive förhållande och/eller tillfällig sexuell 
relation med en eller flera partners; med ”Öppet förhållande” menas förhållande med fler än 
en partner. ”Tillfälliga sexuella relationer” inbegriper tillfällig sexuell relation med en eller 
flera partner(s). Resterande deltagare hade kryssat för endast ”sambo” (n = 21) och någon 
enstaka deltagare alternativ vilka inte kunde tilldelas någon kategori såsom ”öppen relation, 
sambo”. 
 

 

Material 

 
Längst upp på webbenkäten fanns ett missivbrev där deltagarna fick information om studiens 
syfte vilket beskrevs som en undersökning om hur personlig utveckling påverkar vår syn på 
och upplevelse av sexualitet. Ordet andlighet byttes ut mot personlig utveckling för att så 
långt det var etiskt möjligt inte verka ledande.  

Andlighet. För att mäta andlighet användes ”Prosociala föreställningar” från the Miller 
Measure of Spirituality (MMS; Miller, 2004) bestående av 19 påståenden. Den andra delen av 
MMS, ”Vikten av en högre makt”, togs bort då dess omnämnande av en högre makt, tron på 
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att det goda övervinner det onda, och ägnandet åt heliga ritualer lätt kan uppfattas som 
religiöst. MMS är ett reliabelt mätinstrument (Cronbach’s alpha för ”Prosociala 
föreställningar” = .88) med en femgradig Likertskala. I denna studie var Cronbach’s alpha 
.84. Exempel på påståenden var ”Jag är ofta fascinerad av saker eller ämnen som verkar 
mystiska eller oförklarliga”, ”Det finns mer i denna värld än det som kan ses och studeras 
fysiskt”, ”Varje erfarenhet tillåter en människa att lära sig något nytt om sig själv” [översatt 
via back-translation]. Påståendena besvarades i enkäten med en femgradig skala från 1 
(Instämmer inte alls) till 5 (Instämmer helt).   

Då denna studie gör skillnad på två typer av sexuell tillfredsställelse delades dessa upp i 
två olika index: kvantitativ/fysisk sexuell tillfredsställelse samt andlig sexuell 
tillfredsställelse. 

Kvantitativ/fysisk sexuell tillfredsställelse. För att mäta kvantitativ/fysisk sexuell 
tillfredsställelse användes ”Allmän sexuell tillfredsställelse” från the Pinney Sexual 
Satisfaction Inventory (PSSI; Pinney, Gerrard, & Denney, 1987) bestående av 14 påståenden. 
PSSI är ett reliabelt mätinstrument med en sjugradig Likertskala (Cronbach’s alpha = .90). I 
denna studie var Cronbach’s alpha .91. Exempel på påståenden var ”Jag är nöjd med antalet 
orgasmer jag får”, ”Jag är nöjd med mängden tid som jag och min/mina partner(s) tillbringar 
tillsammans direkt efter samlag”, ”Jag är nöjd med min förmåga att uttrycka mina fysiska 
behov för min/mina partner(s)” [översatt via back-translation].  

Andlig sexuell tillfredsställelse. Påståendena från PSSI kompletterades med 20 
egenkonstruerade påståenden för att mäta andlig sexuell tillfredsställelse (se Appendix). Av 
dessa inspirerades nio påståenden av den andliga dimensionen Andlig frihet, från 
andlighetstestet Spiritual Wellness Inventory (SWI; Ingersoll, 1996). Andlig frihet definieras i 
SWI, förutom som kapacitet till lek inklusive sexuella lekar, även som känslan av att världen 
är en trygg plats, frihet från rädsla eller att leva upp till en social image, lust till livet och 
förmågan att ”glömma sig själv”. Dessa lekar och denna frihet beskrivs av Ingersoll som 
”ärliga men inte allvarliga”, ”meningsfulla men inte nödvändigtvis ändamålsenliga” 
[författarens översättning] (Ingersoll, 1996, p. 2). Fyra påståenden inspirerades av SWI:s 
dimension Samhörighet, som förutom samhörighet med andra, Gud eller vad som anses 
gudomligt även tar upp relationer som ett sätt att fira och igenkänna denna samhörighet, inte 
att likställas med att vara socialt utåtriktad, utan ”en djupare känsla av tillhörighet, till 
samhället, universum eller som en hel, integrerad person” [författarens översättning] 
(Ingersoll, 1996, p. 1). Samhörighet inkluderar även medkänsla för andra. Resterande sju 
påståenden för att mäta andlig sexuell tillfredsställelse inspirerades av Mindful Attention 
Awareness Scale (MAAS; Brown & Ryan, 2003) som används för att mäta mindfulness. 
Cronbach’s alpha för skalan andlig sexuell tillfredsställelse var .84. Samtliga påståenden för 
att mäta sexuell tillfredsställelse besvarades med en femgradig skala från 1 (Instämmer inte 
alls) till 5 (Instämmer helt) där ett högt värde innebar större sexuell tillfredsställelse.  

För att undersöka deltagarnas sexuella behov fanns 17 områden med i enkäten utifrån vilka 
deltagarna fick besvara frågan: ”Hur viktiga tycker du dessa områden är för att ditt sexliv ska 
vara tillfredsställande?” För att se om det fanns en skillnad i sexuella behov beroende på grad 
av andlighet delades behovsområdena upp i två olika index; kvantitativa/fysiska sexuella 
behov (Cronbach’s alpha = .71) samt andliga sexuella behov (Cronbach’s alpha = .69).  

Kvantitativa/fysiska sexuella behov. Kvantitativa/fysiska sexuella behov bestod av nio 
centrala områden som Pinney et al. (1987) använder för att mäta sexuell tillfredsställelse i 
sextestet PSSI. Dessa områden var ”Tidslängden på förspel”, ”Tidpunkten på dagen/natten då 
jag har sex”, ”Tidslängden på kel efter samlag”, ”Hur ofta jag uppnår orgasm som följd av 
samlag”, ”Att kunna uttrycka mina fysiska behov för min/mina partner(s)”, ”Hur ofta jag har 
samlag per dag/natt”, ”Att mina fysiska behov blir tillgodosedda under samlag”, ”Att 
min/mina partner(s) är romantisk(a)” samt ”Att min/mina partner(s) får mig att känna mig 
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attraktiv”. De två sista områdena fanns med eftersom denna behovsskala (liksom PSSI) även 
inkluderade behov som skulle tillfredsställas av partnern. 

Andliga sexuella behov. Andliga sexuella behov bestod av åtta centrala områden (se 
Appendix) som i denna enkät använts för att mäta andlig sexuell tillfredsställelse. Två 
skalvända områden från andliga sexuella behov togs bort då dessa gav ett alltför lågt 
Cronbach’s alpha (= .49). Samtliga 17 behovsområden besvarades med en femgradig skala 
från 1 (Inte alls viktigt) till 5 (Mycket viktigt). Ett högt värde på dessa två variabler innebar 
ett större behov; ett lågt värde innebar ett mindre behov.  

Utövande av mindfulness. För att mäta eventuell effekt av mindfulness (frigörande 
andning, frigörande dans, meditation, mindfulness och yoga) fanns frågan ”Utövar du eller 
har du utövat någon/några av dessa aktiviteter regelbundet?” med i enkäten där deltagarna 
kunde kryssa för ett eller flera alternativ. Då det med mindfulness ibland menas ett inslag i 
exempelvis meditation och ibland ett fristående begrepp för närvaroträning (det finns till 
exempel numera kurser i mindfulness) togs mindfulness med som ett av alternativen.  

Med i enkäten fanns även fem demografiska frågor angående kön, ålder, relationsstatus, 
utbildning samt antal hemmavarande barn. På frågan om utbildning fick deltagarna kryssa för 
”grundskola”, ”komvux/gymnasium”, ”yrkesutbildning” eller ”högskola/universitet”. På 
frågan om relationsstatus fick deltagarna kryssa för ett eller flera alternativ som passade deras 
situation. Dessa alternativ var ”gift”, ”singel”, ”förhållande med en partner”, ”förhållande 
med fler än en partner”, ”tillfällig sexuell relation med en partner”, ”tillfälliga sexuella 
relationer med fler än en partner”, ”öppen relation”, ”sambo”, ”särbo” samt ”har ingen 
relation”. Med fanns även påståendena ”Sex är mer än en fysisk drift”, ”Sex är mycket viktigt 
för mig i mitt liv” och ”Sex är en viktig del av vem jag är” som samtliga skattades med en 
femgradig skala från 1 (Instämmer inte alls) till 5 (Instämmer helt).  
 

 

Procedur 
 
Webbenkäten lades ut på Facebook. Med denna följde en länk bestående av en kortare version 
av missivbrev där information om syfte, känsligt innehåll och ålderskriterium fanns med samt 
hur lång tid det skulle ta att fylla i enkäten. Med fanns även en uppmaning att dela enkäten 
vidare på den egna facebookstatusen. Ett fullständigt missivbrev fanns överst på webbenkäten 
där det även informerades om frivillighet, anonymitet och att materialet endast skulle 
användas i forskningssyfte, i enighet med Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2011). Även 
kontaktuppgifter med mailadress dit deltagarna kunde vända sig om de hade frågor eller ville 
ta del av resultatet fanns med. Personer med ett känt andligt intresse som till exempel 
meditation och kurser i personlig utveckling bjöds in till en facebookgrupp där webbenkäten 
lades ut och till vilken de inbjudna deltagarna även kunde bjuda in ytterligare personer. För att 
få en spridning på faktorn andlighet placerades enkäten även ut bland personer utan något 
känt intresse av andlighet. Efter två veckor och sammanlagt 146 besvarade enkäter stängdes 
webbenkäten. Då medianen för andlighet visade sig vara för hög gjordes ett utskick av 
enkäten under ytterligare två veckor tills totalt 215 svar kommit in. Detta sänkte medianen 
något till 4.16 (från 4.21).  

 
 

Resultat 
 

SPSS användes för bearbetningen av data. Ålder, utbildning och antal hemmavarande barn 
var kontrollvariabler. För variabeln Antal hemmavarande barn valdes hemmavarande då detta 
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skulle kunna tänkas ha inverkan på sexlivet. De beroende variablerna  var kvantitativ/fysisk 
sexuell tillfredsställelse, andlig sexuell tillfredsställelse, kvantitativa/fysiska sexuella behov 
samt andliga sexuella behov. Oberoende variabler var andlighet, kön och utövande av 
mindfulness. Hädanefter benämns kvantitativ/fysisk sexuell tillfredsställelse som 
kvantitativ/fysisk tillfredsställelse samt andlig sexuell tillfredsställelse som andlig 

tillfredsställelse.  
Tabell 2 presenterar korrelationer, medelvärden och standardavvikelser för variabler som 

undersöktes i studien. Andlighet hade ett positivt samband med både andlig sexuell 
tillfredsställelse (hädanefter benämnt andlig tillfredsställelse) och andliga sexuella behov samt 
ett negativt samband med kvantitativa/fysiska sexuella behov, alla på 1% -nivå. De som alltså 
skattade högt på andlighet skattade även högt på andlig tillfredsställelse och andliga sexuella 
behov samt lägre på kvantitativa/fysiska sexuella behov. Resultatet visade positiva samband 
mellan kvantitativ/fysisk sexuell tillfredsställelse (hädanefter benämnt kvantitativ/fysisk 
tillfredsställelse) och andlig tillfredsställelse, kvantitativa/fysiska sexuella behov och andliga 
sexuella behov samt ett negativt samband mellan andlig tillfredsställelse och 
kvantitativa/fysiska sexuella behov vilka var signifikanta på 1% -nivå. De som alltså skattade 
högt på andlig tillfredsställelse skattade även högt på kvantitativ/fysisk tillfredsställelse och 
lägre på kvantitativa/fysiska sexuella behov. Ålder korrelerade positivt med andlighet, andlig 
tillfredsställelse och andliga sexuella behov samt negativt med kvantitativa/fysiska sexuella 
behov, alla signifikanta på 1% -nivå. Ju äldre deltagarna var desto mer andliga var de, desto 
större andlig tillfredsställelse upplevde de och desto mindre viktiga tyckte de att 
kvantitativa/fysiska sexuella behov var. 
 
 
Tabell 2 
Pearsonkorrelationer mellan indexerade beroendevariabler och kön, ålder och andlighet 

samt deskriptiv statistik 
 

Variabel 1 2 3 4 5 6 M SD 
1. Köna -      - - 
2. Ålder -.20** -     31-35 - 
3. Andlighetb .26** .18**     4.13 0.51 
4. Kvant/fys tillfredsställelse .08 .04 .05    3.63 0.79 
5. Andlig tillfredsställelse -.03 .32** .20**   .62**   3.98 0.53 
6. Kvant/fys sexuella behov .19** -.15* -.20**  -.17* -.19**  3.25 0.63 
7. Andliga sexuella behov .04 .20** .44**   .18** .31** .33** 4.41 0.51 
Not. a man = 0, kvinna = 1, b oandliga = 1, andliga = 2 
Kvant/fys tillfredsställelse = kvantitativ/fysisk sexuell tillfredsställelse, Andlig tillfredsställelse = andlig sexuell 
tillfredsställelse, Kvant/fys sexuella behov = kvantitativa/fysiska sexuella behov. 
*p < .05, **p < .01 

 
Fyra tvåvägs-ANOVOR genomfördes med deltagarnas grad av andlighet (oandlig/andlig) och 
kön (man/kvinna) som mellangruppsfaktorer. Indelningskriteriet i oandliga och andliga gick 
till så att de som låg under medianen (Mdn = 4.16) delades in i gruppen ”oandliga”, de som 
låg över medianen i gruppen ”andliga”. För samtliga analyser var signifikansnivån .05. Nedan 
redovisas resultatet utifrån ordningen av studiens 3 hypoteser. Hypoteserna tar endast upp 
skillnad i andlighet men även skillnad mellan kön undersöktes i samtliga ANOVOR.  

Hypotes 1 var att andliga individer upplever större andlig sexuell tillfredsställelse jämfört 
med oandliga. En ANOVA genomfördes med andlig tillfredsställelse som beroende variabel. 
Två av kontrollvariablerna korrelerade signifikant med andlig tillfredsställelse: Ålder (r = .32) 
och Antal hemmavarande barn (r = .20). Efter att dessa variabler lagts in som kovariat visade 
resultatet ingen huvudeffekt av kön, F(1, 203) = 0.02, p = .901. Män och kvinnor skattade 
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alltså lika på andlig tillfredsställelse. Däremot fanns en huvudeffekt av andlighet, F(1, 203) = 
4.73, p = .031, η2 = .02. Andliga individer skattade högre på andlig tillfredsställelse (M = 
4.08, SD = 0.52) än vad oandliga gjorde (M = 3.89, SD = 0.52). Hypotes 1 fick därför stöd. 
Ingen interaktionseffekt fanns, F(1, 203) = 0.01, p = .917.  

Då det i denna studie antogs att en kompletterande (andlig) dimension till sextestet PSSI 
hade gett ett annat resultat i Goffs studie (2010) (där andlighet inte predicerade sexuell 
tillfredsställelse) genomfördes även en ANOVA med kvantitativ/fysisk tillfredsställelse som 
beroende variabel. Resultatet visade ingen huvudeffekt av kön, F(1, 206) = 1.00, p = .744. 
Inte heller fanns någon huvudeffekt av andlighet, F(1, 206) = 0.39, p = .533. Ingen 
interaktionseffekt fanns, F(1, 206) = 0.11, p = .744.  

Hypotes 2 var att andliga individer skulle bedöma andliga sexuella behov som mer viktiga 
och oandliga individer bedöma kvantitativa/fysiska sexuella behov som mer viktiga. Först 
genomfördes en ANOVA med andliga sexuella behov som beroende variabel. Två av 
kontrollvariablerna korrelerade signifikant med andliga sexuella behov: Antal hemmavarande 
barn (r = .19) och Ålder (r = .20). Efter att dessa lagts in som kovariat visade resultatet ingen 
huvudeffekt av kön, F(1, 203) = 0.00, p = .989. Däremot fanns en huvudeffekt av andlighet 
där andliga individer skattade högre på andliga sexuella behov (M = 4.60, SD = 0.34) än vad 
oandliga gjorde (M = 4.22, SD = 0.58), F(1, 203) = 24.87, p < .001, η2 = .11. Ingen 
interaktionseffekt fanns, F(1, 203) = 0.04, p = .846. Tabell 3 visar skillnader mellan oandliga 
och andliga vad gäller andliga sexuella behov. 
  
 
Tabell 3 
Hur deltagarna skattade andliga sexuella behov (signifikanta medelvärdesskillnader) 

 
 
 
 

 
Att jag känner 

mig trygg i mig 
själv som 

älskare/älskarinna 

Att jag och 
min/mina 

partner(s) är 
mentalt 

närvarande 
under samlag 

 
Att kunna 

uttrycka mig 
fritt sexuellt 

 
Min känsla av 
samhörighet 
under samlag 

Det samspel 
som äger rum 
mellan mig 

och min/mina 
partner(s) 

under samlag 
Oandliga 4.34 4.13 4.23 4.26 4.38 
Andliga 4.65 4.64 4.61 4.67 4.81 
 
Därefter genomfördes en ANOVA med kvantitativa/fysiska sexuella behov som beroende 
variabel. En av kontrollvariablerna, Ålder (r = -.15), korrelerade signifikant med 
kvantitativa/fysiska sexuella behov. Efter att denna lagts in som kovariat visade resultatet en 
huvudeffekt av kön där kvinnorna skattade högre på kvantitativa/fysiska sexuella behov (M = 
3.34, SD = 0.59) än vad männen gjorde (M = 3.10, SD = 0.67), F(1, 205) = 3.97, p = .048, η2 

= .02. Däremot fanns ingen huvudeffekt av andlighet, F(1, 205) = 1.02, p = .314. Området Att 
min/mina partner(s) får mig att känna mig attraktiv visade en tendens till skillnad (p = .07). 
Hypotes 2 fick alltså delvis stöd. Ingen interaktionseffekt fanns, F(1, 205) = 0.09, p = .769. 
Tabell 4 visar skillnader mellan män och kvinnor vad gäller kvantitativa/fysiska sexuella 
behov.  
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Tabell 4 
Hur män och kvinnor skattade kvantitativa/fysiska sexuella behov (signifikanta 

medelvärdesskillnader) 
 

 
 

 

 
Tidpunkten på 
dagen/natten 
då jag har sex 

 
Tidslängden 
på förspel 

 
Att uppnå 

orgasm som 
följd av 
samlag 

 
Att min/mina 
partner(s) får 
mig att känna 
mig attraktiv 

Att mina 
fysiska behov 
blir tillgodo- 
sedda under 

samlag 
Män 2.03 2.67 2.67 3.88 3.64 
Kvinnor 2.41 3.07 3.03 4.38 4.07 
 

 
Hypotes 3 var att utövare av mindfulness skulle uppvisa större andlig sexuell tillfredsställelse 
jämfört med icke-utövare. Därför genomfördes en regressionsanalys med andlig 
tillfredsställelse som beroende variabel. Innan analysen slogs frigörande andning, frigörande 
dans, meditation, mindfulness och yoga ihop till ett block efter dummykodning, där de som 
utövade en eller flera av aktiviteterna kodades med 1, resterande med 0. Modellen för andlig 
tillfredsställelse var signifikant och förklarade 14% av variansen. Ålder var en positiv 
prediktor för andlig tillfredsställelse. När mindfulnessaktiviteterna sattes in i steg 2 var den 
förklarade variansen signifikant. Hypotes 3 fick alltså stöd. Tabell 5 visar resultatet av 
regressionsanalysen. 
 
 
Tabell 5 
Två modeller för prediktion av andlig tillfredsställelse 
 
 

 
 

Självrapporterad sexuell tillfredsställelse  

 
 

 

 
 

 

Modell 2 
 

 
 

   

Variabel Modell 1 b b 

Ålder .07** .05* 
Antal hemmavarande barn .06 .05 
Utövande av mindfulness  .20* 
R2 .11 .14 
F    13.10** 11.45** 
∆R2  .03 
*p < .01, **p < .001 
 
För att närmare undersöka relationen mellan utövande av mindfulness och andlig 
tillfredsställelse slogs de sju påståendena från andlig tillfredsställelse inspirerade av 
mindfulness (se Appendix) ihop till ett index, mindfulness-baserad tillfredsställelse 
(Cronbach’s alpha = .67) varefter ett t-test för oberoende mätningar gjordes med utövare och 
icke-utövare av mindfulnessaktiviteter (grupper) som oberoende och mindfulness-baserad 
tillfredsställelse som beroende variabel. Resultatet visade en signifikant skillnad där utövare 
av mindfulness skattade högre på mindfulness-baserad tillfredsställelse (M = 4.30, SD = 0.59) 
än vad icke-utövare gjorde (M = 3.90, SD = 0.57); t(211) = -4.98, p < .001, d = -.40, 95% CI[-
.56, -.24]. Utövare av mindfulness upplevde alltså mer närvarande sex än icke-utövare. 

 
Ytterligare jämförelser med hjälp av t-test för hur deltagarna såg på sex visade att andliga 
deltagare skattade högre på påståendet ”Sex är mycket viktigt för mig i mitt liv” (M = 4.28, 
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SD = 1.28) än vad oandliga gjorde (M = 3.79, SD = 0.97); t(208) = -3.11, p = .002, d = -.49, 
95% CI[-.79, -.18]. Andliga skattade även högre på påståendet ”Sex är en viktig del av vem 
jag är” (M = 4.20, SD = 1.31 respektive M = 3.55, SD = 0.99); t(208) = -4.04, p < .001, d = -
.65, 95% CI[-.96, -.33] liksom på ”Sex är mer än en fysisk drift” (M = 4.65, SD = 0.72 
respektive M = 4.22, SD = 1.10); t(207) = -3.33, p = .001, d = -.43, 95% CI[-.68, -.17].  

 
Vid granskning av deltagarnas kommentarer framkom att 12 av sammanlagt 50 respondenter 
som kommenterat enkäten upplevde en otydlighet med eller svårighet att tolka vissa 
påståenden. För övrigt (bland totalt 14 deltagares kommentarer) fanns några återkommande 
teman. Ett av dessa var oviktigheten av orgasm där en del manliga deltagare påtalade den 
fysiskt och psykologiskt försvagade effekten på dem själva som älskare av att få utlösning 
under sex samt att frånvaron av jakten på orgasm bidrog till att den sexuella akten kan pågå 
längre. En deltagare menade att detta gör att han kan ”älska i timmar” och penetrering på detta 
sätt blir mindre viktig. En annan deltagare påstod rentav att den manliga utlösningen är en 
”bov” inom sexualitet och att det att släppa målet och finnas till i stunden är vägen till bättre 
sex. Han påpekade även det viktiga i att se sex som en andlig övning. En kvinna ifrågasatte 
innebörden av orgasm och berättade att hon snarare än den traditionella ”peakorgasmen” 
kunde få helkroppsorgasmer vilket gav en annan och vidare upplevelse av sex. Ett flertal 
deltagare ansåg att sex är mycket mer än samlag och orgasmer varav en kvinna påstod sig inte 
längre ha ”vanligt sex”. Vissa deltagare tyckte därför att frågorna kändes begränsande då 
många frågor utgick från mer fysisk sex. Ordet begränsning återkom ofta i dessa sammanhang 
liksom närvaro i nuet och samhörighet till den sexuella partnern. En manlig deltagare 
betonade sitt ogillande inför ordet förspel då han upplevde att detta vanligtvis antyder en 
”transportsträcka” eller något man bara gör för att komma fram till det ”riktiga sexet”. 
Ytterligare en kvinna i studien skrev att hon saknade frågor angående ”den gudomliga 
föreningen som kan ske mellan älskande partners och alltet”.  
 

 
Diskussion  

 
Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan oandliga och andliga deltagare vad gäller 
(kvantitativ/fysisk sexuell tillfredsställelse) sexuell tillfredsställelse mätt utifrån det mer 
kvantitativt/fysiskt inriktade sextestet PSSI som användes i Goffs studie (2010). Däremot 
fanns en signifikant skillnad i andlighet vad gäller andlig sexuell tillfredsställelse, mätt utifrån 
de andliga dimensionerna Andlig frihet och Samhörighet samt mindfulness, eller sex med en 
andlig aspekt. Utan dessa kompletterande påståenden för sexuell tillfredsställelse hade det 
alltså inte funnits någon skillnad mellan deltagarna varför slutsatsen blir att hypotes 1 fick 
stöd. Enligt Smith och Horne (2008) kan en stark känsla av andlighet förse en individ med 
förmågan att uppleva andlig samhörighet. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför 
andliga deltagare i denna studie skattade högre på andlig sexuell tillfredsställelse då denna till 
stor del innefattar en känsla av samhörighet under den sexuella akten. Vidare såg andliga 
deltagare i högre grad än oandliga sex som något viktigt och som en del av identiteten. Enligt 
Helminiak (1998) är sex med en andlig aspekt detsamma som en fullt integrerad människa då 
individen förutom en sexuell aspekt även består av en andlig sådan (”spirit”). Helminiak anser 
även att sex som uteslutande används som fysisk njutning hindrar förbindelsen mellan den 
fysiska och den andliga upplevelsen. Detta skulle kunna förklara varför de andliga deltagarna 
i större utsträckning än de oandliga ansåg att sex var något mer än en fysisk drift och 
upplevde områden som samspel och samhörighet under den sexuella akten som mer viktiga. 
Studien visade att andliga individer i högre grad än oandliga känner sig trygga i sig själva som 
sexpartners. Detta, liksom det faktum att differentiering hos kvinnor men inte hos män i Goffs 
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studie (2010) predicerade sexuell tillfredsställelse, överensstämmer med Bowens (1985) 
definition av differentiering som förmågan att kunna uppleva intimitet med andra och 
samtidigt behålla sin självständighet. Detta tyder på att det förutom samhörighet även behövs 
en viss nivå av differentiering för sexuell tillfredsställelse, såsom också påpekats av 
exempelvis Kleinplatz (2001).    

I resultatet för hypotes 2, som delvis fick stöd, fanns en skillnad i andlighet vad gällde 
andliga sexuella behov men inte vad gällde de enbart kvantitativa/fysiska sexuella behoven 
inklusive behov som skulle tillfredsställas av partnern. Korrelationsstudien visade även att 
dessa två typer av behov var positivt korrelerade med varandra vilket betyder att de som 
skattade högt på andliga sexuella behov även skattade högt på kvantitativa/fysiska sexuella 
behov. Detta skulle kunna förklaras av att de två behovstyperna var för vagt åtskilda. Mer 
extrema alternativ och fler skalsteg på Likertskalan skulle antagligen höjt reliabiliteten och 
gett en större spridning bland deltagarna. Till exempel kan andliga deltagare ha ansett att 
antalet samlag (kvantitativa/fysiska sexuella behov) var viktigt i samma utsträckning som 
oandliga utan att de för den sakens skull måste ha en frånvaro av ”andligt sex”. Detta ligger i 
linje med resultatet som visade att andliga i högre grad än oandliga tyckte att sex var mycket 
viktigt i deras liv. Det faktum att området Att uttrycka mina fysiska behov för min/mina 
partner(s) även det skattades som mer viktigt av andliga deltagare ligger kanske rentav 
närmare andliga sexuella behov då själva uttrycket i sig och att ta för sig i sin sexualitet 
påminner om dimensionen Andlig frihet (Ingersoll, 1996). Till skillnad från Wades studie 
(2000) där andliga upplevelser av sex verkade oberoende av orgasm fanns ingen sådan 
signifikant skillnad bland deltagarna. Området Att uppnå orgasm som följd av samlag kan 
dock ha varit missvisande vilket också framgår av vissa deltagares kommentarer. 
Omnämnandet av ”orgasm” (peakorgasm) i motsats till helkroppsorgasm kan ha skapat 
förvirring bland deltagare med erfarenhet av denna typ av upplevelser vilka ligger utanför 
ramen för denna uppsats. Voight (1991) hävdar att en annan dimension av sex blir tillgänglig 
när jakten på orgasm upphör och att vi förutom att se på orgasm som ett resultat av lämplig 
stimulering och effektiva tekniker via detta nya perspektiv kan förstå det som en produkt av 
djup avslappning och kontakt mellan sexuella partners. Likaså kan tänkas att området Att 
min/mina partner(s) är romantisk(a) (kvantitativa/fysiska sexuella behov) inte nödvändigtvis 
ska likställas med behov som ska tillfredsställas av partnern i betydelsen brist på 
självbekräftelse utan snarare likställas med omtanke eller lekfullhet. Detta skulle kunna 
förklara varför området Att mina/mina partner(s) får mig att känna mig attraktiv till skillnad 
från detta område visade en tendens till skillnad i andlighet. En annan anledning till att det 
inte fanns någon signifikant skillnad mellan deltagarna vad gäller kvantitativa/fysiska sexuella 
behov kan vara att andlighetstestet var för vagt då det var lätt att uppnå ett högt medelvärde 
(M = 4.13) och en takeffekt infann sig där deltagarna inte kunde fylla i högre skalsteg än fem. 
I denna studie användes enbart den ena delen av andlighetstestet MMS. Att ta med den andra 
delen hade med största sannolikhet dragit ned medianen men samtidigt avskräckt många 
deltagare på grund av dess religiösa anspelning. Tack vare takeffekten är det sannolikt att ett 
flertal deltagare som annars hade ”klarat gränsen” för att komma med i den andliga gruppen 
hamnade bland oandliga vilket härigenom kan ha urvattnat signifikanta skillnader även om 
den överhängande tendensen ändå var tydlig. Med andlighetstestet som användes i Smith och 
Hornes studie (2008), SWI, hade kanske resultatet blivit annorlunda då fokus i detta test 
ligger på en andlig samhörighet till en slags universell kraft, sig själv eller andra vilket i sin 
tur troligtvis hade bidragit till en större spridning bland deltagare som upplevde denna 
samhörighet och de som inte gjorde det eller ens förstod vad som menades med den. Vidare 
fanns i andlighetstestet som användes i denna studie med påståenden som handlade om 
medkänsla för andra som exempelvis ”Det skapar djup sorg inom mig när jag uppfattar att en 
annan människa har drabbats av någon slags orättvisa” eller ”Jag hoppas att de flesta 
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människor kommer till ett gott ställe när de dör”. Dessa påståenden skulle kunna tänkas mäta 
något annat än den typ av andlighet som eftersträvades i denna studie, särskilt då det inte 
fanns någon kontroll för social önskvärdhet här. Ett annorlunda utformat test och med en 
större svarsskala hade antagligen bidragit till en större en spridning i andlighet. Emellertid 
skulle det även kunna vara så att deltagarna i denna studie var andligare än genomsnittet. Så 
många som 117 ägnade sig åt en eller flera mindfulnessbaserade aktiviteter vilket indikerar 
just detta. Därtill var de deltagare som kontaktades i vetskap om deras andliga intresse mer 
öppna både inför tanken på att sprida enkäten vidare på sin facebookstatus och på att besvara 
den. De deltagare som kommenterat vikten av till exempel samhörighet och närvaro och 
oviktigheten av orgasm låg långt ifrån alla ovanför medelvärdet för andlighet, däremot visade 
det sig att nästintill alla låg över medelvärdet för andlig sexuell tillfredsställelse (både det 
totala medelvärdet samt medelvärdet för andlig sexuell tillfredsställelse bland andliga 
deltagare) vilket antyder att andlig sexuell tillfredsställelse i denna studie verkar vara en bättre 
indikator på andlighet än MMS. Detta skulle kunna förklara det faktum att deltagare som 
skattade högt på andlig sexuell tillfredsställelse även skattade högt på andliga sexuella behov 
men lägre på kvantitativa/fysiska sexuella behov. Utöver detta upplevde en del deltagare vissa 
frågor som svårtolkade, särskilt de skalvända, vilket kan ha skapat förvirring, i synnerhet då 
flera påståenden krävde en djupare eftertänksamhet. Vad gäller användandet av Facebook 
som forum för studien kan detta ha uteslutit en viss grupp individer, oandliga som andliga, 
som valt att inte använda Facebook vilket i sin tur kan ha påverkat resultatet. 

Det att mindfulness visade sig ha ett positivt samband med andlig sexuell tillfredsställelse, 
vilket gav stöd till hypotes 3, pekar på vikten av närvaroträning inom detta område. Enligt 
Brotto och Heiman (2007) handlar sexualitet om så mycket mer än om att öka kroppens och 
genitaliernas sexuella respons, vilket varit ett stort fokus hittills inom forskning, och de 
framhåller därför behovet av vidare forskning inom fältet mind-bodyutövanden och deras 
relation till sexuell tillfredsställelse och den sexuella funktionen. Brotto och Heiman tar upp 
utövande av kundaliniyoga som ett sätt för män att uppnå orgasm utan ejakulering och på 
detta sätt förhöja och förlänga den sexuella akten. Detta stämmer väl överens med 
kommentarerna från de manliga deltagare i studien som ansåg att utlösning eller jakten på 
orgasm hade en negativ inverkan både på dem själva som sexpartners och på deras förmåga 
att kunna älska länge. Då det i studier angående relationen mellan mindfulness och sexuell 
tillfredsställelse främst har fokuserats på områden som intraceptiv medvetenhet och 
kroppsliga responser vore det intressant att utvidga forskningsfrågeställningen till att 
inkludera en andlig aspekt såsom känslan av samhörighet med andra under sex och hur denna 
är kopplad till en kontakt inåt. Då mindfulness innefattar ett ickedömande av det som sker 
samt större närvaro torde det inte vara alltför långsökt att anta att denna förbättrade närvaro 
handlar om mer än frånvaro av kognitiva processer som står i vägen eller inte står i vägen för 
den sexuella funktionen. Enligt Ryan och Brown (2003) skapar mindfulness en förutsättning 
för att kunna agera autentiskt vilket skulle kunna förklara varför de mindfulnessbaserade 
aktiviteterna i denna studie hade ett positivt samband med andlig sexuell tillfredsställelse och 
inte med kvantitativ/fysisk sexuell tillfredsställelse. Att uttala sig om något kausalsamband är 
naturligtvis svårt utan utförligare eller experimentella studier.  

Intressant i denna studie var att kvinnor bedömde kvantitativa/fysiska sexuella behov som 
viktiga i högre grad än vad männen gjorde som till exempel tidpunkten för samlag, 
orgasmfrekvens och att få sina fysiska behov tillfredsställda. Enligt Denney, Field och 
Quadagno (1984) anser kvinnor i högre grad än män att förspel och kel efter samlag är viktigt 
medan män i högre grad än kvinnor anser att penetrering är viktigt. I denna studie fanns en 
signifikant skillnad för hur viktigt män och kvinnor ansåg att tidslängden på förspel var, där 
kvinnorna skattade högre på tidslängd på förspel, men ingen skillnad fanns angående 
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tidslängd på kel efter samlag. Inte heller fanns någon signifikant skillnad mellan könen 
angående viktigheten av samhörighet, samspel eller mental närvaro under den sexuella akten.  
I denna studie framträdde via deltagarnas kommentarer en andlig dimension av sex lik den i 
Wades studie (2000) vilket tyder på att detta är ett område som faktiskt existerar och som 
hittills fortfarande är relativt outforskat inom forskning. Intressant vore därför även att, med 
hänsyn till resultatet av närvaroträning i denna studie, inför kommande forskning mer 
ingående undersöka sambandet mellan närvaro och andlig sexuell tillfredsställelse då närvaro 
verkar bidra till att fördjupa denna. Vidare finns anledning att fortsätta studera könsskillnader 
men även likheter bland män och kvinnor inom andlig sexualitet.  

Syftet med att använda sextestet PSSI och andlighetstestet MMS i denna studie var att göra 
en undersökning som låg så nära Goffs studie (2010) som möjligt (i vilken andlighet inte 
predicerade sexuell tillfredsställelse) utifrån hypotesen att andliga individer har andra sexuella 
behov och således även en annan typ av sex. Helminiak (1998) menar att andlighet inkluderar 
integreringen av människan som en hel individ eller en strävan efter helhet, liksom en längtan 
efter transcendens. För Helminiak är anden en dimension som skapar en medvetenhet om oss 
själva, gör oss öppna och självöverskridande bortom det vi kanske ger uttryck för i vår 
vardag. Vi är innerst inne medvetna även om denna medvetenhet vilket gör oss till andliga 
varelser. Han menar vidare att eftersom vi har en andlig aspekt inom oss ”lever vi, inte bland 
en samling fysiska kroppar, utan i en värld av mening och värde” [författarens översättning] 
(Helminiak, 1998, p. 121). En korrekt definition av andlighet omfattar förutom hittills 
nämnda, inklusive Millers (2004), även en känsla av samhörighet, vilken bland annat 
definieras av Ingersoll (1996) såsom en djup känsla av tillhörighet och omtanke om andra, 
samt mindfulness. På detta sätt användes ett test som inte fullt ut representerade vad som i 
denna studie menades med andlighet varför det inför kommande forskning vore intressant att 
med ett utförligare andlighetstest undersöka diskuterade områden närmare.  
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Appendix 

Påståenden för att mäta andlig sexuell tillfredsställelse samt områden för att mäta andliga 
sexuella behov. 
 
 Andlig sexuell tillfredsställelse 
 

1) Jag upplever mig själv som lekfull under samlag. 
2) Jag har lätt för att visa sexuell njutning under samlag. 
3) Jag kan vara ärlig mot min/mina partner(s) när vi älskar. 
4) Jag har svårt för att uttrycka mig själv sexuellt. (skalvänd) 
5) Jag tar mig själv på ganska stort allvar när jag och min/mina partner(s) älskar. 

(skalvänd) 
6) Jag känner sällan prestationsångest under samlag. 
7) Jag känner mig sällan självcentrerad under samlag. 
8) Jag tänker ofta på hur ett samlag borde eller inte borde se ut när jag och 

min/mina partner(s) älskar. (skalvänd) 

9) Jag har vissa moraliska invändningar som hämmar mig i mitt sexliv. 
(skalvänd) 

10) Jag njuter till fullo av min sexualitet. 
11) Jag upplever sällan en känsla av sammanhang under samlag. (skalvänd) 
12) Jag lär känna mig själv bättre genom mina sexuella möten. 
13) Jag känner mig mån om min/mina partner(s) behov när vi älskar. 
14) Jag är sällan medveten om fysiska sensationer i kroppen under samlag. 

(skalvänd) 
15) Jag har svårt för att hänge mig åt stunden under samlag. (skalvänd) 
16) Det har hänt att jag har tappat uppfattningen om tid och rum under samlag. 
17) Jag lägger sällan märke till saker som händer på vägen till en eventuell orgasm 

under samlag. (skalvänd) 
18) När jag har sex fokuserar jag på det som sker här och nu snarare än på 

vardagsbekymmer. 
19) Jag känner mig mentalt närvarande under samlag. 
20) Jag fantiserar ofta om att vara någon annanstans än med den jag för tillfället 

har sex med. (skalvänd) 
 Not. Påstående 1-9 är inspirerade av Andlig frihet; påstående 10-13 av Samhörighet och 
 påstående 14-20 av mindfulness (MAAS). 
 

 Andliga sexuella behov 
 

1) Att jag känner mig trygg i mig själv som älskare/älskarinna. 
2) Att kunna uttrycka mig fritt sexuellt. 
3) Att jag och min/mina partner(s) är lekfulla under samlag. 
4) Att jag håller mig inom mina egna eller samhällets ramar för hur sex borde 

eller inte borde se ut. (skalvänd) 
5) Prestation, att kunna leva upp till min/mina partner(s) förväntningar angående 

sex. (skalvänd) 
6) Min känsla av samhörighet under samlag. 
7) Det samspel som äger rum mellan mig och min/mina partner(s) under samlag. 
8) Att jag och min/mina partner(s) är mentalt närvarande under samlag. 

 Not. Område nr 1-5 är inspirerade av Andlig frihet; nr 6-7 av Samhörighet och nr 8 av 
 mindfulness (MAAS), område nr 4 och 5 är inte representerade i de statistiska analyserna på 
 grund av alltför lågt Cronbach’s alpha. 


