SEX – PÅ DITT SÄTT
OM SEX FÖR UNGA
PÅ LÄTTARE SVENSKA

Pris: 10 kronor

Här kan du läsa om sexkänslor.
Och hur man gör när man har sex.
Texten är för dig som har många funderingar.
Den är för dig som vill ha sex med dig själv. Eller med andra.
Och för dig som inte vill ha sex alls.
Sex är inte bara något man gör eller känner.
Det finns många saker som är bra att lära sig också.
Kunskap gör det lättare att ta egna, bra beslut.
Både nu och senare i livet.
Alla har rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet.
Alla ska ha frihet att välja, vara och njuta.
Du behöver inte läsa allt på en gång.
Läs det du är nyfiken på.
Stanna gärna upp ibland och fundera på om du håller med.
Vad har du för tankar om sex?
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VAD ÄR SEX?
Sex är mycket mer än vad många tror.
Exempel på sex är onani, fantasier och att ha samlag.
Att flirta, pussa, smeka, kyssa och hångla kan också vara sex.
Man kan suga och slicka på en partners könsorgan.
Eller titta på sexbilder eller sexfilm.
Sex-chatt och webcam-sex är också sex.
Om det är något som gör dig kåt så kanske det är sex för dig.
Ibland hänger sex och kärlek ihop.
Men det behöver inte vara så.
Man kan vara kär utan att vilja ha sex med den personen.
Och man kan vilja ha sex med någon som man inte är kär i.
Människor tycker och känner olika. Alla sätt är lika rätt.
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En del vill bara ha sex med killar.
Andra vill bara ha sex med tjejer.
En del tycker inte att könet på personen spelar någon roll.
Nästan allt man gör när man har sex kan man göra med personer oavsett kön.
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HOMO, HETERO OCH BI
Homo, hetero och bi handlar om vem man blir kär i.
Eller vem man vill ha sex med.
Homosexuell heter det när en tjej blir kär i tjejer.
Eller en kille blir kär i killar.
Heterosexuell heter det när en tjej blir kär i killar.
Eller en kille blir kär i tjejer.
Bisexuell heter det när könet inte spelar någon roll.
Då kan man bli kär i personer oavsett kön.
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TRANSPERSON
Det är inte alltid som kroppen stämmer med den man egentligen är.
En del har en killkropp men är tjej.
Eller har en tjejkropp men är kille.
Några känner sig inte som vare sig kille eller tjej.
Det kallas för att vara transperson.
Du bestämmer själv om du är kille, tjej eller något annat.
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KÖNSORGANEN
Det finns många olika ord för könsorganen.
Till exempel pitt, mutta, balle och mus.
Du kan säkert många fler.
Orden passar bra i olika sammanhang.
En del ord kan passa bra när man pratar med läkaren.
Andra ord använder man med kompisar.
Eller med familjen.
Därför är det bra att det finns många olika ord.
Snippa och snopp är vanliga ord som används för barns könsorgan.
Vagina och penis är vanliga ord som används för vuxnas könsorgan.
Vaginan är egentligen samma sak som slidan.
Men idag använder många det för hela könet.
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Fitta och kuk är också vanliga ord som används för vuxnas könsorgan.
De används ofta när man pratar om sex.
Ibland används orden fitta och kuk på ett negativt sätt.
Till exempel som en svordom.
Det kan vara väldigt jobbigt att bli kallad för fitta eller kuk.
Det är inte okej att kalla någon för det.
Det är bra att kunna prata om sitt könsorgan.
Både när man går till läkaren och när man har sex.
Använd de ord som känns bra för dig.

RFSU har gett ut två tjockare häften om könen
som heter Fittfakta och Kukkunskap. I dem kan
man läsa mycket mer om könen och vad som
händer när man blir sexuellt upphetsad. Kolla
också på vår film ”Klitoris nästan lika stor
som penis” på rfsu.se.
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KÖNSORGANENS DELAR
Snippan och snoppen utvecklas ur samma delar.
Hos ett litet foster ser könsorganen likadana ut.
Det som sedan blir blygdläppar på snippan, blir pungen på snoppen.
Det som blir klitoris på snippan, blir skaft och ollon på snoppen.
Det som blir äggstockar på en tjejkropp blir testiklar på en killkropp.
Det betyder att alla könsorgan är ganska lika.
De fungerar på samma sätt. Och kan göra samma saker.
Både snippan och snoppen kan kissa. Och båda kan få stånd.
Alla könsorgan blir mer känsliga om personen är upphetsad.
Men det betyder inte att alla könsorgan ser likadana ut.
Alla kroppar ser olika ut.
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OMSKÄRELSE AV SNOPPEN
Omskärelse betyder att förhuden på snoppen är borttagen.
En del har fått förhuden borttagen när de var barn.
Andra väljer att omskära sig som vuxna.
Orsaken kan vara religion, kultur eller tradition.
Ibland görs omskärelsen av medicinska skäl.
Det kan vara att förhuden är för trång. Då kan man inte dra tillbaka förhuden.
Då brukar omskärelsen göras när personen är tonåring eller vuxen.
För en del som är omskurna blir huden på ollonet tjockare.
Det kan göra att ollonet blir mindre känsligt.
Men det måste inte bli så.
Omskärelse av snoppen är lagligt i Sverige.
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KÖNSSTYMPNING AV SNIPPAN
Könsstympning betyder att någon har skurit i snippan.
Könsstympning kallas ibland för omskärelse.
Olika personer vill använda olika ord.
Här använder vi båda orden.
Könsstympning eller omskärelse kan gå till på olika sätt.
Ibland skärs klitoris ollon, förhud och delar av de inre blygdläpparna bort.
Könsorganet kan också sys ihop, mycket eller lite.
Det kan också vara att man har bränt eller stuckit klitoris med något vasst.
Orsaken kan vara religion, kultur eller tradition.
Könsstympning av snippan är förbjudet i Sverige.
Det betyder att det är olagligt.
Det är också olagligt att ta med en person till ett annat land och göra det där.
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En person som blivit könsstympad eller omskuren kan få problem.
Det kan göra ont i könsorganet. Eller vara svårt att kissa.
En del har problem när de har mens.
Då är det viktigt att bli undersökt.
På en ungdomsmottagning eller vårdcentral kan du få hjälp.
Det går att njuta av sex även om snippan är könsstympad eller omskuren.
Det mesta av klitoris finns kvar inuti kroppen.
Förmågan att bli upphetsad finns kvar.
Det kan vara skönt att röra vid könsorganet eller andra delar av kroppen.
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SEXUELL LUST
Att känna sexuell lust är ett annat ord för att vara upphetsad.
Eller att vara kåt.
Det är bara du själv som vet om du är upphetsad eller inte.
Känslan kan sitta både i huvudet och i kroppen.
Olika saker kan göra att man blir kåt.
Ibland är det något man ser eller hör.
Många blir upphetsade när de tänker på sex.
Det är vanligt att bli kåt av att smeka sig själv.
Eller av att man blir smekt.
Och att smeka någon annan.
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Att vara kåt kan kännas på många olika sätt.
Det kan vara skönt och pirrigt.
Eller nervöst och pinsamt.
Andra beskriver det som en längtan.
För en del känns det som ett sug.
Kanske känns det på alla de här sätten samtidigt.
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SÅ MÄRKS KÅTHET PÅ KROPPEN
När en person blir kåt så händer det saker i kroppen.
Hjärtat slår lite fortare.
Och man andas snabbare.
Man kan känna sig varm.
Hela kroppen kan bli känsligare att röra vid.
När man blir kåt blir svällkropparna i könsorganet fyllda med blod.
Det kallas för att få stånd.
Då blir könet större, hårdare och känsligare.
När snoppen får stånd märks det lätt. Penis reser sig.
På snippan kan det vara svårare att se.
Klitoris och blygdläpparna blir större och mer svullna.
Slidan blir också fuktig.
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Det kallas för lubrikation.
För en del blir det mycket vått, för andra lite.
Det kan vara olika vid olika tillfällen.
Stånd, lubrikation och kåthet hänger ofta ihop.
Men man kan få stånd och bli våt utan att vara kåt.
Man kan också vara kåt, fast det inte märks på kroppen.
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LÄRA KÄNNA LUSTEN
Ibland kommer kåtheten snabbt.
På bara en sekund.
Ibland tar det längre tid.
Då kommer känslan lite i taget.
Kåtheten kan också försvinna snabbt.
Eller stanna länge.
Ibland är det svårt att hitta eller behålla lustkänslan.
Kanske känner man lust först. Allt känns bra och är skönt.
Men en stund senare vill man inte längre.
Det kan vara för att något plötsligt känns fel.
Eller för att man har börjat tänka på något annat.
Stämningen eller platsen kanske inte är helt rätt.
Ibland beror det på att man är för trött. Eller är orolig för något.
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En del oroar sig för att de inte känner lust.
Kanske vill de inte göra den de har sex med besviken.
Det är vanligt att ha olika mycket lust i en relation.
Men det kan kännas jobbigt om ens partner känner mer eller mindre lust än man själv.
Då kan det bli ännu svårare att hitta den sköna känslan.
Att inte känna lust behöver inte vara ett problem.
Eller bero på något särskilt.
Ibland vill man helt enkelt inte.
En sak som är upphetsande en gång kanske inte känns likadant nästa gång.
Kanske vill man göra något med en person.
Men inte med en annan.
Det kan vara svårt att förstå varför kåtheten är olika vid olika tillfällen.
Men så kan det vara med känslor och upplevelser.
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Här är några tips till den som vill hitta lustkänslan:
Påminn dig om att det inte är bråttom.
Och att sexet inte måste bli på ett särskilt sätt.
Gör något som känns bra och se vad som händer sedan.
Tänk inte att saker är fel eller dåliga.
Tänk på det som är bra.
Det är bra om du och din partner kan ta det lugnt och inte ställa krav.
Berätta för den andra hur du känner.
På ungdomsmottagningen eller hos en kurator kan du få fler tips.
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ORGASM, LUBRIKATION OCH UTLÖSNING
Orgasmen kan beskrivas som höjdpunkten på den sexuella känslan.
Det kan kännas som att vara kåt, fast starkare.
En del beskriver det som en liten explosion inuti kroppen.
Eller som en rysning.
Det kan pirra, kittla och bubbla.
Eller bara kännas som ett lugn i kroppen.
Hur orgasmen känns kan vara olika vid olika tillfällen.
En gång känns det nästan ingenting.
En annan gång känns det i hela kroppen.
Många slutar vara kåta när de har fått orgasm.
Kroppen kan bli varm och avslappnad.
En del är känsliga för beröring direkt efteråt.
Speciellt könsorganet kan vara väldigt känsligt.
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HUR FÅR MAN ORGASM?
Många tycker att det är lättast att få orgasm genom att röra vid könsorganet.
Man kan smeka sig själv. Eller bli smekt av någon annan.
Andra ställen på kroppen kan också vara sköna att röra vid.
Ett bra tips är att fortsätta att göra det som känns skönt.
Det kan vara att smeka, kyssa eller röra på ett visst sätt.
Eller att ha sex i en viss ställning.
Utlösning är en vätska som kommer från urinröret.
De flesta kan få orgasm och utlösning.
Då kan det rycka lite i musklerna kring könet.
Många får högre puls och hjärtat slår snabbare.
Utlösningen som kommer från penis är vit, genomskinlig eller lite gul.
Den kan vara mer tjock eller mer tunn.
Utlösningen kan vara några droppar. Eller ett par teskedar.
Det känns ofta som mycket mer.
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Även den som har en vagina kan få utlösning.
Lubrikation och utlösning är inte samma sak.
Lubrikationen kommer från slidans väggar när personen är upphetsad.
Utlösningen kommer från urinröret.
En del upplever inte att de får någon utlösning.
Andra är oroliga för att vätskan är urin.
Men utlösning och urin är olika saker.
Det går att få orgasm utan utlösning.
Och utlösning utan orgasm.
Men det är vanligt att orgasmen och utlösningen kommer samtidigt.
Människor kan få orgasm redan när de är barn.
Utlösning kan man få först i puberteten.
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Utlösningen som kommer från snoppen kallas sperma.
Ibland rinner sperman ut på natten när personen sover.
Det gör den för att snoppen är full och behöver tömmas.
Då kan det bli en liten fläck i underkläderna.
Det är vanligt och inte konstigt.
Det betyder inte att personen har drömt en sex-dröm.
Det tillverkas ny sperma hela tiden.
Därför måste den komma ut ur kroppen på något sätt.
Om du onanerar så rinner sperman oftast inte ut ur snoppen på natten.
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SKÖNA STÄLLEN PÅ KROPPEN
Det finns ställen på kroppen som kan vara extra sköna att smeka.
De kallas för erogena zoner.
Sådana är örsnibbarna, halsen, tungan och läpparna.
Bröstkorgen, brösten, bröstvårtorna och händerna.
Rumpan och låren.
Pungen, penisen och ollonet.
Klitoris, blygdläpparna och slidöppningen.
Men även området mellan könet och analen.
Och runt och i analöppningen.
På penis och klitoris ollon finns det en liten sträng.
Den kan vara väldigt känslig för beröring.
Den sitter under förhuden på penis (om personen har förhud).
Eller under förhuden till klitorisollonet.

25

Ollonet på penis och klitoris kan vara så känsligt att det inte är skönt att röra direkt på.
Det kan kännas bättre att smeka området runt omkring.
Alla gillar inte samma saker.
Vissa ställen kanske är så kittliga att det känns jobbigt att röra där.
Andra tycker att det kittliga är jätteskönt.
Var och en får ta reda på vad de tycker om.
Man kan prova hur det känns att smeka på olika ställen på kroppen.
Prova på egen hand.
Eller tillsammans med någon.
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Sköna ställen på kroppen.
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Sköna ställen på kroppen.

28

SEX MED SIG SJÄLV
Att ha sex med sig själv kallas för onani.
Det betyder att göra sköna och upphetsande saker med sin egen kropp.
Bland ungdomar är onani den vanligaste sortens sex.
Många tonåringar onanerar.
En bra sak med onani är att man kan göra precis det man själv tycker om.
Man kan testa vad man tycker om.
Som att smeka pungen eller blygdläpparna på ett nytt sätt.
Många tänker på något upphetsande samtidigt som de onanerar.
Det kan vara en person de gillar.
Eller en sexig situation.
En del tittar på upphetsande bilder eller filmer.
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I fantasin finns inga gränser.
Man kan drömma om en sexig idol.
Eller en påhittad partner.
Det är också vanligt att fantisera om saker man inte vill eller kan göra i verkligheten.
En del får dåliga känslor när de har onanerat.
De tänker att de har gjort något fel.
Fast det är inte fel eller dåligt att ha sex med sig själv.
Ingen kan se på dig om du har onanerat.
Det är inte farligt att onanera.
Varje person bestämmer själv om den vill onanera eller inte.
En del gör det aldrig.
Andra gör det ofta.
De flesta berättar inte för andra om det.
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HUR HAR MAN SEX MED SIG SJÄLV?
Det finns inte något särskilt sätt som är rätt.
Varje person väljer själv vad den tycker om.
Här beskrivs några vanliga sätt.
Klitoris ollon och förhud är känsliga för beröring.
Därför kan det vara skönt att smeka där.
Många trycker eller gnuggar könet.
Eller rör fingrarna i en cirkel över klitoris.
Den största delen av klitoris finns under huden.
Därför kan det vara skönt att trycka mot eller massera hela könsorganet.
Många smeker blygdläpparna.
Eller stoppar in fingrar i slidan.
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Penis och penis ollon är också känsliga för beröring.
Därför kan det vara skönt att smeka där.
Om man håller penis i handen kan man röra handen fram och tillbaka.
Då rör sig förhuden över skaftet. Och över ollonet om man har förhud.
En del smeker ollonet och pungen.
Det är vanligt att smeka andra ställen på kroppen samtidigt.
Kanske bröstkorgen eller insidan av låret.
Det kan också vara skönt att smeka på eller i analöppningen.
Olja, hudkräm och glidmedel gör att handen glider lättare.
Det kan göra att onanin blir skönare.
För en som är omskuren kan ollonet på penis kännas torrt.
Då är det bra med glidmedel.
En del blir inte så våta i slidan fast de är upphetsade.
Då kan glidmedel göra det lättare att onanera.
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Alla kan hitta på sina egna sätt.
Man kan ligga på rygg, mage eller på sidan.
Eller stå upp.
En del tittar på sig själva i en spegel.
Eller gnider könsorganet eller kroppen mot något.
En del onanerar i duschen eller när de badar hemma.
Vattenstrålen kan riktas mot klitoris eller ollonet på penis.
Eller mot området mellan könet och analöppningen.
Olika temperatur och vattentryck känns på olika sätt.
Många onanerar även om de är i ett förhållande.
Vissa saker känns bäst att göra på egen hand.
Då kan man styra så att det blir precis som man själv vill ha det.
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FLÖRTA
Om man gillar någon kan man flörta med den.
Du kan testa att säga något som gör personen glad.
Då förstår den andra att du är intresserad.
Att flörta kan vara en härlig känsla.
Ibland är den väldigt intensiv.
Det kan vara pirrigt att bara se den andra.
När man flörtar är det bra att ta små steg.
Gör något litet som visar dina känslor.
Vänta och se hur den andra reagerar.
Flörtar den tillbaka?
Blir den glad?
Då kan du fortsätta flörta.
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Det kan vara jobbigt om den andra inte är intresserad.
Men det är alltid modigt att visa vad man känner.
En flört kan vara som en lek.
Låt era blickar mötas ofta.
Skicka meddelanden.
Eller skämta på ett flörtigt sätt.
En del flörtar på nätet.
Det kan vara med någon man redan känner.
Eller en ny person.
Ibland leder flörten till att man träffas på riktigt.
Några har också sex på nätet.
Det kan vara att skriva upphetsande saker till varandra.
Ha webcam-sex.
Eller att skicka sexiga bilder.
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När man flörtar måste man vara bra på att lyssna på den andra.
Det är okej att fortsätta flörta om den andra också vill.
Om den andra har visat att den inte vill måste man sluta.
Då är det inte okej att fortsätta ge komplimanger.
Eller skicka meddelanden och bilder.
Det kan till och med vara olagligt.
Man kan få nakenbilder av någon man gillar.
Då får man inte skicka de bilderna till någon annan.

”Hur gör man
när man flörtar?”
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ÖMSESIDIGT SEX
Ömsesidigt sex betyder att man bryr sig om varandra.
Att man vill att det ska kännas bra för båda.
Ömsesidighet betyder att man visar varandra respekt.
Och att man lyssnar på varandra.
Det är viktigt att de som har sex tillsammans tycker att det känns bra.
Det ska kännas bra innan sexet.
Och under tiden.
Ömsesidigheten gäller i alla sammanhang.
När man flörtar, på nätet och när man har sex i verkligheten.

”Tänk om han
säger nej?”
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Lagar om sex
Sex ska vara frivilligt.
Att tvinga någon att ha sex är olagligt.
Om man är osäker på om den andra vill måste man fråga.
Det är också olagligt att ha sex med någon som sover. Eller är väldigt full.
En som är äldre än 15 år får inte ha sex med någon som är yngre än 15 år.
Lagen finns till för att skydda den som är ung från att bli utnyttjad.
Men tanken med lagen är inte att hindra unga personer från att ha sex.
Två personer under 15 år kan ha sex med varandra utan att det är ett brott.
Om åldersskillnaden är liten och den ena personen är över 15 år (och båda vill)
behöver det inte vara ett brott.
Samma regler gäller på nätet som när man träffas.
Det är aldrig okej att göra något sexuellt mot en annan persons vilja.
Man ska aldrig skicka nakenbilder utan att ha frågat innan.
Man ska aldrig be personer under 18 år att skicka sexuella bilder på sig själva.

38

Här är fler exempel på sådant som är olagligt:
Att ta på någons kropp fast den inte vill.
Att säga nedsättande saker till en person.
Att sprida ut sexuella rykten om någon.
Det kallas för sexuella trakasserier. Eller sexuella ofredanden.
Att betala någon för sex är också ett brott.

”Hur ska man veta
vad andra vill?”
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DU HAR RÄTT ATT FÅ HJÄLP
Har du varit med om något som inte känns bra eller är olagligt?
Prata med en person du litar på.
Du kan få hjälp på skolan, ungdomsmottagningen, vårdcentralen eller hos polisen.
Har du gjort något som känns fel?
Är du orolig för att du kommer att göra det?
Skolan, ungdomsmottagningen och vårdcentralen kan hjälpa dig.
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VILL DEN ANDRA?
Fråga hur den känner.
Man kan säga: ”Känns det bra? Eller “Vad vill du göra?”
Många visar sina känslor med kroppsspråk.
Att personen drar sig undan kan betyda att den inte vill.
Ta en paus om du tror att den andra är osäker.
Vänta tills det känns bra på riktigt.
Man får aldrig tjata, pressa eller övertala.
Det är inte ömsesidigt sex.
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VISA ATT MAN VILL
Det kan vara svårt att visa att man vill.
Det kan kännas lite blygt.
Men det är viktigt att öva på det.
Annars är det svårt för den andra att veta vad man känner.
Öva på att berätta att du vill.
Man kan säga:
”Ja, det känns bra!”
“Jag vill ha sex med dig.”
“Jag vill göra såhär.”
Eller: ”Ta i mig mjukare. Rör handen snabbare.”
Många visar sina känslor med kroppsspråk.
Man kan le och titta i ögonen.

”Hur ska man
visa vad man
själv vill?”
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Eller trycka sig närmare, nicka och stöna.
Då förstår den andra att man vill.
Man kan också visa med sina händer vad man tycker om.
Eller flytta den andras händer till rätt ställen.
Man kan prata om sex även när man inte har sex.
Då kan man berätta för varandra vad man tycker om och vill göra.
Vill du inte ha sex?
Säg: ”Nej. Stopp. Jag vill inte göra såhär.”
Eller: ”Nej. Vänta. Jag vet inte om jag vill.”
Ni kan göra något annat istället.
Kramas. Eller se en film.

43

OLIKA SÄTT ATT HA SEX
Sex måste inte vara på ett särskilt sätt.
Det finns många olika saker att göra tillsammans.
De måste inte göras i en viss ordning.
Och man måste inte göra allt.
Det finns många som längtar efter sex.
Men som inte har någon att ha sex med.
Det kan vara väldigt jobbigt.
Kom ihåg att många känner precis så som du.
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SMEKSEX
Smeka kan man göra överallt på kroppen.
Det kallas för smeksex.
Det kan vara härligt att bli smekt.
Och lika härligt att smeka någon.
De som har sex kan också smeka sig själva.
Det kan kännas spännande att den andra tittar på.
Man kan låtsas att handen är en pensel.
Och stryka med den över den andras kropp.
Eller använda en fingertopp och röra lätt vid huden.
Om den andra ligger på mage kan man smeka skinkorna och låren.
Dra med fingrarna eller handen över ryggen och i nacken.
Eller testa att föra fingrarna genom håret.
Och massera huvudet.
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Om den andra ligger på rygg kan man smeka över bröstkorgen, brösten och bröstvårtorna.
Man kan gör det lätt och försiktigt.
Eller med lite kraft.
Ta reda på vad den andra tycker om.
Det finns inga rätt och fel sätt att smeka någons könsorgan.
Om den andra har en kuk kan man hålla om skaftet och röra handen upp och ner.
Testa att hålla löst, och att hålla lite hårdare.
Rör handen långsamt, och lite snabbare.
Vad tycker den andra om?
Många tycker om att bli smekta på penis ollon och på pungen.
Klitoris ollon är väldigt känsligt.
Där kan det vara skönt att bli smekt.
Men en del tycker att det är skönast att bli smekt runt om.
Att röra rakt på kan vara för känsligt.
Fråga den andra vad som känns bäst.
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Man kan också smeka de inre och yttre blygdläpparna.
Och föra in ett eller flera fingrar i slidöppningen.
Gnidsex är när någon gnider sitt kön mot någon annans kropp.
Det kan vara en kuk mot en kuk.
Fitta mot fitta.
Eller fitta mot kuk.
Man kan också gnida sitt kön mot en annan del av kroppen.
Som rumpan, höften, låret eller bröstet.
Man kan ha gnidsex med eller utan kläder.
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ORALSEX
Oralsex är när någon suger, slickar och kysser på en annan persons könsorgan.
Man kan förstås smeka, slicka och kyssa var som helst på kroppen.
Hur gör man?
Man kan nudda lätt med tungan på klitoris.
Eller trycka hela munnen mot könet.
Ibland vill personen bli slickad långsamt.
Andra gånger snabbt.
En del tycker om lätt beröring.
Andra vill att det ska vara hårdare.
Om man håller isär blygdläpparna kommer man åt bättre.
Testa att slicka och kyssa på blygdläpparna och slidöppningen.
Och på insidan av låren.
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Man kan slicka och kyssa på pungen, skaftet och ollonet.
En del vill ha mer tryck.
Andra tycker att det är bättre om det är lösare.
Kuken kan också vara inne i munnen.
Personerna kan röra sig så att kuken åker ut och in.
Strängen på undersidan av ollonet är känslig.
Den kan man smeka. Eller slicka på med snabba tungrörelser.
Det är vanligt att använda munnen och handen samtidigt.
Hålla om kuken eller pungen.
Eller föra in ett finger i slidan.
Fingrarna kan smeka, krama och trycka.
En del smeker och slickar på mellangården och analöppningen.
Fortsätt göra det som känns bra.
Många tycker att det är skönt om samma rörelse upprepas många gånger.
Det kan vara att krama om pungen med en viss takt.
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Eller smeka klitoris på samma sätt om och om igen.
Den som får oralsex kan ligga still.
Eller röra på sig.
Om den rör på sig kan det vara lättare att hitta den takt som känns skönast.
Om man inte är försiktig kan kuken åka in för hårt eller långt i den andras mun.
Det kan vara obehagligt.
Börja långsamt och testa er fram.
Se till att det blir bra för båda.
En del oroar sig för hur deras kön luktar eller smakar.
Men det är ofta bara man själv som tänker på det.
Den andra tycker inte att något är fel.
Många tycker att det är sexigt att könet har en egen lukt och smak.
Om man vill kan man tvätta sig innan man ska ha sex med någon.
Då är man ren och fräsch.
Men man behöver inte använda tvål på könsorganet.
Vanligt vatten räcker.
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KYSSAR OCH HÅNGEL
När man pussas är läpparna stängda.
Om man öppnar munnen lite grann är det en kyss.
Det är vanligt att låta tungorna mötas.
Tungorna kan snudda vid varandra.
Eller röra sig mot varandra djupare inne i munnen.
En kyss kan vara mjuk eller mer hård.
Utan tunga. Eller med mycket tunga.
Ibland är den kort. Ibland fortsätter den en lång stund.
Försök att följa varandra i kyssen.
Ta det lugnt och känn efter.
Vad vill den andra?
Vad känns bra för dig?
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Man behöver inte göra på samma sätt hela tiden.
En del oroar sig för sin andedräkt.
Om man vill vara extra fräsch kan man borsta tänderna innan.
Eller tugga ett tuggummi.
Hångel är när personer kramas, kysser och smeker varandra.
Kanske trycker de kropparna mot varandra.
Och tar på sköna ställen.
När man hånglar kan man stoppa in en hand under den andras tröja.
Ta på rumpan.
Eller trycka sitt kön mot den andras kropp.
En del får orgasm och utlösning när de hånglar.
Kanske har man tagit av sig kläderna.
Eller så är man påklädd.
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Det går inte att säga exakt vad som är hångel.
Och det kanske inte spelar så stor roll vad det kallas.
Kyssar, smeksex, gnidsex, oralsex och hångel är bara olika ord.
Kanske har man lite av allt samtidigt.
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SAMLAG I SLIDAN
Det heter slidsamlag om penis är inne i slidan.
Och analsamlag om penis är inne i rumpan (analen).
En del blir upphetsade snabbt och lätt.
För andra växer känslan fram.
Börja med att kyssas och smekas.
Då hinner båda bli upphetsade och redo.
Vänta tills båda två är upphetsade.
Då blir skaftet på penis styvare.
Och slidan blir våtare, större och längre.
Då blir det lättare att föra in penis i slidan.
Upphetsningen gör också att det känns skönare.
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Vid samlag brukar personerna röra kropparna mot varandra.
En del vill röra sig snabbt och mycket.
Andra tycker bättre om när det är långsamt.
Många byter tempo under samlaget.
Olika tempo kan vara skönt.
Samlaget i slidan blir ofta skönare om man smeker klitoris samtidigt.
Det gör det lättare att få orgasm.
Personen kan smeka sig själv.
Eller bli smekt av den andra.
Det finns många sorters slidsex som liknar samlag.
Man kan till exempel använda fingrar eller en dildo i slidan.
En del vill vänta med att ha samlag.
De kanske väljer att ha sex på andra sätt först.
Andra vill ha samlag nästan på en gång.
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Det ena är inte mer rätt än det andra.
Alla har inte heller samlag.
De tycker bättre om annat sex, som smeksex och oralsex.
En del väljer att inte ha sex alls.
Varje person bestämmer själv.
Gör samlag ont?
Samlag ska inte göra ont.
Om det inte känns bra ska man sluta.
Det våta i slidan gör att samlaget blir skönare.
Om det är torrt kan det kännas obehagligt.
Många har varit med om samlag som inte känts riktigt bra.
En vanlig anledning är att personen inte varit tillräckligt våt och upphetsad.
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En del har hört att det alltid blöder från slidan vid första samlaget.
Så är det inte.
De flesta blöder inte.
Det kan komma lite blod från slidan.
Till exempel om slemhinnan får ett litet sår.
Det är inte farligt och läker snabbt.
Det kan bero på att slidan är torr.
Eller på att personen är nervös och spänner sig.
En del har samlag mest för den andras skull.
Då saknas ofta lustkänslan och upphetsningen.
Ömsesidigt sex innebär att båda vill och tycker att det känns bra.
En del har hört att det finns en hinna som täcker slidöppningen.
Att den går sönder första gången man har samlag.
Det stämmer inte.
Det finns ingen hinna.
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Ingenting går sönder eller försvinner när man har samlag.
Det går inte att göra undersökningar som visar om man har haft samlag eller inte.
Det är omöjligt att se eller känna på någons kropp om den har haft samlag.
Slidan är olika djup på olika människor.
För många blir den djupare när personen är upphetsad.
Ibland kan penis stöta i livmodertappen.
Den sitter längst in i slidan.
Det kan kännas obehagligt.
Men det är inte farligt.
Den som har en extra lång penis behöver vara lite försiktig.

De flesta penisar är lite sneda.
Det gör inte att sexet blir sämre.
Ett fåtal personer har en trång förhud.
De kan inte dra tillbaka förhuden över penis ollon.
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Då kan det göra ont när de har samlag.
En salva kan göra att förhuden blir större.
På en ungdomsmottagning kan de hjälpa en.
Gå dit om du är orolig över snedhet eller trång förhud.
Penisar är olika stora.
De flesta är 10–15 cm långa på vuxna personer när de har stånd.
En del är längre. Andra är kortare.
Många tror att det är bättre om penisen är stor.
Men storleken spelar ingen roll för hur bra sexlivet är.
Det visar undersökningar.
En slida kan knipa om ett lillfinger.
Och den mesta känseln sitter vid slidöppningen.
Så penis och slidans storlek har ingen stor betydelse.
Det viktigaste är att man vill ha sex med varandra.
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Var sitter slidöppningen?
En del oroar sig för att inte hitta slidöppningen.
Särskilt om det är mörkt.
Den som undrar kan smeka fittan och känna efter med handen.
För handen rakt ner från klitoris, mellan de inre blygdläpparna.
Eller be den andra visa.
När penis ska föras in kan man hjälpa till med handen.
Då är det lättare att hitta rätt.
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ANALSAMLAG
Det heter analsamlag när en penis är inne i analen.
Men det finns många sorters analsex som liknar samlag.
Som att använda fingrar eller en dildo i analen.
Det är bra att ta det långsamt och försiktigt.
Och använda mycket glidmedel.
Annars kan det göra ont.
Börja med att smeka runt och på analöppningen.
Tryck en liten stund med fingrarna mot öppningen.
För in ett finger en liten bit.
Då slappnar muskeln av. Och öppningen töjs ut.
Om det känns bra kan man testa att föra in penis.
Eller fortsätta smeka med fingrarna.
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När man för in något i analen är det bra om det går långsamt.
En liten bit i taget. Vänta en stund och sen lite till.
Smeksex och glidmedel är viktigt.
Ibland kan det göra lite ont i början.
Eller bli små sår.
Det är inte farligt och läker snabbt.
Om det fortsätter att göra ont ska man sluta.
Hur långt är ett samlag?
Det finns inget bra svar på den frågan.
Ett samlag kan vara några sekunder.
Eller en lång stund.
Penis kan ha varit inne i slidan litegrann.
Eller så har slidan omslutit penis många gånger.
Samma sak gäller förstås för analsamlag.

62

ANVÄNDA KONDOM
Den som har slidsamlag eller analsamlag bör använda kondom.
Kondom är ett preventivmedel.
Det skyddar mot graviditet.
Men också mot könssjukdomar.
De flesta tycker att kondom är ett bra skydd.
Trots det tycker många att det är svårt att ta fram kondomen.
Det kan kännas pinsamt och blygt.
Det här gör att människor har samlag utan kondom – fast de vill skydda sig.
Efteråt kan det kännas jobbigt.
Många oroar sig för att ha fått en könssjukdom.
Eller blivit gravida.
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Nästan alla blir glada om den andra tar fram kondomen.
Det visar undersökningar.
Många tycker att den som tar fram kondom är omtänksam.
Och att den verkar erfaren, självsäker, ansvarstagande och vuxen.
Att rulla på en kondom kan innebära ett litet avbrott i sexet.
Man kan oroa sig för att förlora ståndet då.
Det kan kännas jobbigt om det händer.
Men det behöver inte vara ett problem.
Man kan ha smeksex och hångla tills ståndet kommer tillbaka.
Då sitter kondomen redan på.
Den som inte har en kondom kan ha sex på andra sätt.
Till exempel gnidsex, oralsex och smeksex.
Då är risken för graviditet och könssjukdomar låg.
Många har dessutom hellre den sortens sex.
De tycker att det är skönare.
Och gör det lättare att få orgasm.
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Kondomer kan gå sönder av olja, vaselin och hudkrämer.
Glidmedel gjorda på vatten eller silikon är bättre.
De skadar inte kondomen.
Sådant glidmedel finns att köpa på till exempel apoteket.
Kondomen kan gå sönder om slidan eller analen är för torr.
Vid analsamlag är det viktigt med mycket glidmedel.
Vid slidsamlag behöver slidan vara upphetsad och fuktig.
Om personen är upphetsad – men inte våt – kan man använda glidmedel.
Glidmedel kan också göra sexet extra skönt.

65

66

STÄLLNINGAR
Ställningar är positioner som människor har sex i.
Alltså hur de ligger, sitter eller står när de har sex.
Det finns massor av ställningar.
Personerna kan ligga ner med ansiktena mot varandra.
Den ena kan sitta över den andra.
En kan stå på alla fyra, och den andra bakom.
Eller framför.
Om de ligger på sidan med ansiktena åt samma håll kallas det för att ligga sked.
Många ställningar har roliga namn.
Scissor Sisters är när två fittor gnids mot varandra.
Om det är två kukar, eller en fitta och en kuk, kallas det för Banana Ride.
Om två personer ger varandra oralsex samtidigt kallas det för 69:an.
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Det är inte viktigt att ha sex i en viss ställning.
Många byter position och ändrar lite under tiden.
De gör det som känns bra och roligt.
Det behöver inte vara på ett visst sätt.
Alla människor har samma förmåga att känna kåthet.
Och att få orgasm.
Ändå brukar det vara lättare för killar att få orgasm.
Särskilt när en tjej och en kille har sex tillsammans.
Det kan vara för att många har sex på sätt som passar bäst för killar.
Till exempel samlag.
Då riskerar sexet att bli bättre för killen än för tjejen.
Det är orättvist. Och inte så ömsesidigt.
Tjejer brukar ha lättare att få orgasm av smeksex, oralsex och gnidsex.
Har man sådant sex också kan det bli lika bra för båda.
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NORMER OM SEX
I samhället finns det åsikter om sex.
Det kan handla om hur människor borde ha sex.
Hur ofta de borde ha sex.
Eller vem det är okej att ha sex med.
Sådana åsikter kallas också för normer.
Det är uppfattningar om hur något ska vara.
Normer är ofta osynliga.
Det betyder att vi inte tänker på att de finns.
Trots att vi ofta följer dem.
Och känner oss fel när vi bryter mot dem.
Normer påverkar våra tankar.
Och vad vi gör.
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Men kanske vet vi inte ens hur påverkade vi blir.
Om inte normerna fanns skulle vi antagligen ibland tänka och göra på andra sätt.
Normer kan se olika ut i olika grupper.
Ens kompisar kan ha vissa åsikter.
Medan ens föräldrar tycker något annat.
I olika länder och religioner finns olika normer.
Det kan vara jobbigt när man är van att tänka på ett visst sätt.
Men förstår att andra tänker annorlunda.
Då kan man behöva fundera på vad man faktiskt tycker.
Kanske håller man inte med om det som andra säger.
Det finns många normer om hur tjejer och killar ska vara.
Som att tjejer ska ha tjejfrisyrer. Och killar killfrisyrer.
En kille som har en tjejig frisyr kan bli dåligt behandlad.
Andra kan retas eller skratta.
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Men killen kan också få positiva reaktioner.
Andra kan tycka att han är modig som är sig själv.
Det finns normer som säger att det är okej att killar gillar sex.
Men mindre okej att tjejer gör det.
En tjej som gillar sex kan bli dåligt behandlad.
Hon kan få ett dåligt rykte.
Eller elaka kommentarer. Det är inte okej.
Ibland skäms tjejer för att de gillar sex.
Killar är ofta friare att ha sex som de vill.
Många tycker att det är okej om en tjej inte vill ha sex.
Om hon inte är intresserad alls.
Eller om hon vill vänta.
Killar kan såklart känna på samma sätt.
Men det kan vara mycket svårare för dem att berätta det.
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En annan norm är att killar ska vara självsäkra och inte visa känslor.
Tjejer förväntas vara mer blyga.
Det kan göra det svårt för en kille att visa sig osäker.
Och för en tjej att ta initiativ till sex.
Det är dumt och orättvist att det är så här.
Varför ska tjejer behandlas på ett sätt?
Och killar på ett annat?
Alla människor kan känna sig både självsäkra och blyga.
Alla kan tycka om kärlek.
Vilja prata om känslor.
Och bli jättekåta.
En del är intresserade av sex.
Andra är det inte.
Det hänger inte ihop med om man är tjej eller kille.

”Jag är en som inte
följer alla regler.”
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De flesta vet egentligen att normerna inte stämmer.
Många bryter mot dem varje dag.
Och bryr sig inte om att andra också gör det.
Dessutom förändras normerna.
Hur man ska vara tjej och kille har ändrats.
Det är olika på olika platser och i olika länder.
Och ändras lite grann hela tiden.
I framtiden kanske alla får vara sig själva.
Då spelar det ingen roll om man är tjej, kille eller något annat.
Ingen ska bli negativt behandlad för vad de gör.
Eller vem de är.
Om två killar har sex kan de bli dåligt bemötta.
De kan till och med utsättas för våld.
Det gäller om två tjejer har sex med varandra också.
Det är otroligt orättvist.
Normerna måste ändras.
Alla ska bli lika bra behandlade.
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SÄLLAN PERFEKT
Alla vill att sexet ska bli bra.
Men det blir det inte alltid.
Kanske gör man sitt bästa.
Och testar sådant som har fungerat bra förut.
Ändå blir det bara okej.
Det kan kännas väldigt tråkigt.
Många tror att det bara händer dem själva.
Fast det egentligen är vanligt.
I filmer blir sexet ofta bra av sig självt.
Personerna verkar veta precis hur de ska göra.
De pratar inte ens med varandra.
Sexet blir perfekt ändå.
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I verkligheten blir sex sällan perfekt.
Kanske inte ens bra.
Förhoppningsvis blir det inte uselt.
Men något mitt emellan.
Så kan det vara även om personerna är kära och kåta.
Att kunna prata ärligt om sex gör det ofta bättre.
Lära sig vad man tycker om
Det finns mycket att lära sig om sex.
Och många saker att testa – om man vill.
Man lär sig efter hand.
Kanske finns det något man är nyfiken på.
Då kan man testa det.
Antingen tycker man om det, eller inte.
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En viss typ av sex kanske man vill ha ofta.
Andra sorters sex vill man aldrig ha.
Eller bara då och då.
Det kan vara bra att fundera på vad man gillar.
Då kan man berätta det för den man ska ha sex med.
Vad en person gillar kan förändras.
Man kan börja tycka om nya saker.
Eller vilja ha sex med andra personer.
En del blir mindre intresserade av sex.
Andra mer.
Ofta ändras människor lite när de får nya livserfarenheter.
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Vill du lära dig mer om sex, kroppen och relationer?
På rfsu.se kan du läsa mer.
På rfsu.se finns det en frågelåda.
Där finns svar på många vanliga frågor.
Du kan också ställa en egen fråga.
Här är andra bra sajter:
www.rfsu.se/sv/Sexualundervisning/Sexualundervisning-pa-lattare-svenska
mittprivatliv.se
fragachans.se
umo.se
youmo.se
rfslungdom.se
rfsl.se
rfsu.se
rfsu.se/upos
tjejjouren.se
killfragor.se
sakraresex.se
linje59.se
ur.se
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Att skapa förutsättningar för att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s målsättning ända sedan starten 1933. RFSU är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation
med syfte att sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor.
Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill RFSU slå hål på fördomar, öka
kunskapen och den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt. RFSU har ett frihetsoch rättighetsperspektiv på sexualiteten som utgår från allas frihet att vara, frihet att välja och
frihet att njuta. När du köper en produkt, är medlem, samarbetar eller stödjer RFSU:s arbete
bidrar du till fortsatt förändring av människors liv.
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RFSU är en medlemsorganisation. Vill du bli medlem?
Anmäl dig på rfsu.se/medlem
Du kan läsa mer om RFSU:s verksamhet på rfsu.se
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