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Var kan man ha sex
andra ställen än hemma?
Hej! Min partner och jag hade 
haft det rätt tradigt på sexfronten 
ett bra tag. Intet nytt så att säga. 
Men sedan vi kommit fram till att 
miljöombyte nog skulle hetta upp 
sexlivet, har vi utforskat varenda 
vrå i lägenheten och faktiskt fått det 
bättre. Men nu börjar det kännas 
trist och rutinmässigt igen. Vi har 
snackat lite löst om att kanske våga 

oss utanför hemmets väggar, men 
kan vi det? Jag menar, är det olag-
ligt med sexuell aktivitet utomhus? 
Eller på ex en kafétoa? Jag vill min-
nas att det är ok så länge man inte 
blir upptäckt. Eller? Och var går i så 
fall gränsen?

S
Svar: Hej,
Vad roligt att läsa att ni båda är 
öppna för att prova nytt och på sätt 
boosta er sexualitet. Sexuell aktivitet 

utomhus i sig är inte olaglig. Det 
viktiga är att den sker utom insyn 
från andra. Man kan göra sig skyldig 
till förargelseväckande beteende om 
andra ofrivilligt får del av människors 
sexuella handlingar och väljer att 
göra en polisanmälan. Så det gäller 
att vara smidig och välja platser med 
gott insynsskydd. Vad gäller toalet-
ter så är det ett faktum att männis-
kor har sex där ibland. Men samma 
sak gäller där, smidighet. Kom ihåg 

att t.ex. ett café är pri-
vat område och ägaren 
kan välja att agera om 
ni blir påkomma.. 

Hälsningar
Jack

Varför har min man
svårt att få erektion?
Hej. Jag är 35 år, min man några år 

yngre. Vi har varit ihop i 8 år och 
alltid haft ett bra sexliv, men 

för ca 1 år sen märkte jag 
att det tog längre tid för 

det. Men med tiden har 
det förvärrats. Ibland 
får han inte utlösning 
alls. Dessutom har han 

fått svårt att få 

erektion, och även om han får det så 
kan den slakna helt plötsligt. Vi har 
inte pratat om det här alls. Vet inte 
hur jag ska ta upp det. Varför är det 
så här? Finns det något konkret jag 
kan göra för att hjälpa? 

Amanda

Svar: Hej Amanda! Du beskriver 
ett fenomen som många män erfar 
någon gång under livet. Svårigheter 
med utlösning och/eller erektion 

kan ha fl era orsaker, t.ex. medicinska 
som sjukdom eller medicinering 
eller psykologiska som stress eller 
depression. Dessutom kan utebliven 
utlösning och/eller erektionssvå-
righeter göra att mannen känner 
sig misslyckad eller oattraktiv. Då 
förmåga till erektion har en stark 
koppling till många mäns självbild 
och självkänsla kan bekymren utlösa 
existentiella kriser. Ett symptom 
kan vara att man inte vill tala om 

sina känslor. Du behöver inte ta upp 
något själv men fundera på hur du 
kan skapa en tillåtelse för honom att 
våga tala själv. Ett annat tips är att ni 
fokuserar på andra former av intim 
närhet än samlag under den när-
maste tiden. Ägna er åt smek, ligg 
nära varandra, känn kroppsvärmen 
– gör klart att det är tillåtet att slippa 
samlag eller erektion och må bra.

Hälsningar
Jack

När Gun nel och Karin får frå gan hur de 
har lyc kats be hål la sin vän skap ge nom alla 
år tit tar de frå gan de på var and ra. Att de-
ras vän skap har över levt för äls kel ser, små-
barns år, fl yt tar, sor ger och jobb stress är in-
get de har fun de rat över ti di ga re. För dem 
har vän ska pen va rit na tur lig och själv klar. 
De har fun nits där för var and ra, all tid.

I själ va ver ket bör jar hi sto ri en om Gun-
nel och Karin långt in nan de föds. Re dan 
på 1800-ta let blev de ras mor möd rar gran nar 
och vän ner. Även Gun nel och Ka rins mam-
mor väx te upp till sam mans och för blev vän-
ner li vet ut. Själ va väx te de upp i hu sen mitt-
e mot var and ra. Ef ter som det dröj de in nan de 
fi ck sys kon blev de i mångt och myc ket som 
syst rar för var and ra.

– Vi lek te län ge med doc kor. Jag fi ck en 
kas se av mor som jag kun de läg ga ner mina 
doc kor i när jag gick över till Karin. Vi vil le 
inte att nå gon skul le upp täc ka att vi fort fa-
ran de lek te med dem, sä ger Gun nel.

Även om de inte le ker med doc kor läng re så 
har sam tals äm ne na ge nom årens lopp 
ofta va rit desam ma. 

Båda två har va rit ak ti va inom Wesley-
kyrkan ge nom hela li vet och kyr kan, fa milj 
och vän ner har va rit stän digt åter kom man de 
sam tals äm nen.

Att vän ska pen har be stått ge nom åren 
hand lar myc ket om prio ri ter ing ar. De be höv-
de var and ra trots att de var ny kä ra. När bar-
nen var små gjor de de båda fa mil jer na sa ker 
till sam mans och det ord na des barn vakt när 
det fanns möj lig het.

All ra vik ti gast har vän ska pen va rit när det 
har blåst som hår dast.

– Vi har båda fått våra tör nar av li  vet och 
de har vi de lat med var and ra, sä ger Karin och 
be rät tar att det är ge nom des sa sor ger som 
de ras vän skap har mog nat och för dju pats 
ännu mer.

Att de har sam ma vär der ing ar, lik nan de 
in tres sen och är lika som per so ner tror de är 
yt ter li ga re nå got som har va rit en för del när 
det kom mer till att vår da vän ska pen.

– Det har un der lät tat ef ter som det inte är 
bäd dat för kon fl ik ter, sä ger Gun nel.

I dag är de båda än kor och ak ti va pen sio-
nä rer. Trots att de i år fyl ler 86 och 88 år så 
har de stän digt sa ker på gång. Se dan någ ra 
år till ba ka bor de åter i gen i hu sen bred vid 
var and ra. Om det mel lan sopp lun cher, tors-
dags träf far och triv sel kväl lar skul le kom ma 
en lång och seg dag bru kar de lyf ta på lu ren 
för att höra om den and ra är su gen på ett 
par ti rack-o.

– Då bru kar vi släp pa damm su ga ren el ler 
vad det nu är vi hål ler på med och gå över till 
den and ra, stä da kan man ju all tid fort sät ta 

med se na re, sä ger Gun nel.
När Karin och Gun nel är till sam mans kan 

de för fl yt ta sig ge nom tid och rum. Nå got 
som blir ex tra tyd ligt när Gun nel tar fram ett 
blått fo to al bum.

– Är det du Karin på den här bil den? Jag 
mås te häm ta mina glas ö gon, sä ger Gun nel 
och re ser sig upp ur den mju ka få töl jen. 

Och visst är det Karin som le en de tit tar in 
i ka me ran. Bil den är ta gen 1941 strax ef ter 
de ras förs ta se mes ter till sam mans. Den då 
16 år gam la Gun nel och 14-åri ga Karin hade 
be slu tat sig för att de skul le cyk la Skåne runt. 
De hade noga pla ne rat sin resa och märkt ut 
vil ka vand rar hem de skul le över nat ta på.

– När vi kom fram till vårt förs ta vand rar-
hem vi sa de det sig att det var stängt och det 
var fl e ra mil till näs ta. Vi var så tröt ta att vi 
sat te oss vid väg kan ten. Där bör ja de vi skrat-
ta och kun de inte slu ta, sä ger Karin som ler 
vid min net.

Ef ter att ha stu de rat det svart vi ta fo tot på 
de gla da fl ic kor na en stund kon sta te rar Gun-
nel för vå nat att Karin har klän ning på sig vid 
fo to till fäl let. Un der bör jan av 40-ta let hade 
näm li gen det nya byx mo det pre cis sla git ige-
nom. Gun nel hade inga byx or men Karin ha-
de pre cis fått ett par syd da i tjock manchester.

– De byx or na skul le hon ab so lut ha på 
sig när vi cyk la de trots att det var so ligt och 
varmt. Där svet ta des Karin me dan jag cyk-
la de bred vid i min sva la dress sydd i bäck 
och böl ja-tyg, sä ger Gun nel och vä nin nor na 
bris ter ut i yt ter li ga re ett av sina med ryc kan-
de skratt.

Att det blir myc ket prat om gam la min-
nen fal ler sig na tur ligt. Spe ci ellt nu när de 
inte kan ge sig ut på någ ra fart fyll da även tyr 
läng re. 

Ett an nat ämne som allt of ta re av hand las 
är fun der ing ar över li vet och dö den. Ny li gen 
be stäm de de sig för att de ska ringa till var-
and ra var je mor gon.

– Vi mås te ju ha koll på var and ra så att vi 
le ver, sä ger Karin och skrat tar.

Bak om skrat tet fi nns all va ret. De se nas te 
åren har de ras en gång sto ra vän skaps krets 
bli vit mind re för var je år och de är noga med 
att vår da de re la tio ner de har kvar. De blir 
båda upp rör da när de hör be rät tel ser om 
hur vän ner na har för svun nit då livs kam ra-
ten dör. 

– Det är ju då man be hö ver vän ner som 
mest, sä ger Karin.

Som när det gäl ler så myc ket an nat är de 
över ens om att vän skap, kan ske spe ci ellt på 
äld re da gar, är en ri ke dom.

– Så var räd da om vän ska pen för ni blir 
ock så äld re och då är det un der bart att ha 
vän ner, sä ger Karin.

Vänskap som spränger både tid och rum. Gunnel och 
Karin har varit bästa vänner i över 80 år. De har delat 
sorger, besvikelser och lycka. Att sann vänskap är något 
av det värdefullaste som fi nns är de båda överens om.
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PROFILER
Namn: Karin Christensen och 
Gunnel Florin
Ålder: 86 och 88 år
Bor: Lägenheter i Limhamn
Gunnel om Karin: Hon är snäll och 
man kan vända sig till henne när 
man har svårigheter.
Karin om Gunnel: Hon är en sann 
vän som man alltid kan vända sig 
till. Hon kan konsten att bevara en 
hemlighet. 

Har du en fråga... 
... om sex och samlevnad? 
Våra experter Jack Lukkerz, 
socionom och auktoriserad 
sexualrådgivare med master i 
sexologi och Elinor Hansson, 
socionom och auktoriserad 
sexualrådgivare på RFSU i 
Malmö, svarar på dina frågor. 
Skriv eller mejla! Skånskan 
Söndag, Box 165, 201 21 Malmö 
eller sondag@skd.se. Märk 
kuvertet ”Relationer”.

Våga fråga!
sondag@skd.se
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Karin och Gunnel har delat glädje, 
sorg och hemlisar genom hela livet. 
Trots sin långa vänskap har de 
aldrig varit ovänner.

Vänner
för alltid

Fyra tips från Gunnel och Karin om 

hur du vårdar en livslång vänskap:

”Var ärliga mot var-
andra”

”Odla era gemen-
samma intressen”

”Se till att du fi nns 
där när den andra 
har det svårt”

”Ha kul tillsam-
mans”  




