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Sammanfattning 
 

Studiens syfte var att undersöka familjeterapeuters erfarenheter av att arbeta med 

temat sexualitet i familjeterapi. För att försöka besvara detta genomfördes intervjuer 

med fem legitimerade familjeterapeuter som hade erfarenheter av att arbeta med par. 

Frågeställningarna var; Förekommer temat sexualitet i de samtal familjeterapeuter 

har? Hur ser familjeterapeuter på sin roll när det gäller temat sexualitet i samtalen? 

Fem intervjuer genomfördes och analyserades med tematisk analys. Resultatet visar 

att temat sexualitet ofta kommer upp i familjeterapeuternas samtal främst när det 

gäller parsamtal där temat initierades av familjeterapeuterna oavsett vilket uppdrag 

som presenterades. Tema sexualitet kom även upp i individualsamtal men då mer 

sammankopplat med det problem man sökte för. Familjeterapeuterna ansåg att det är 

deras ansvar att ta upp temat sexualitet. För att våga detta krävdes att terapeuten var 

trygg med ämnet sexualitet. Faktorer som bidrog till denna trygghet var 

familjeterapeuternas inställning till och klargörande av sin egen sexualitet, kunskaper 

i ämnet sexualitet, handledning där sexualitet togs upp samt tillgång till forum där 

man kunde prata om sexualitet.  
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Inledning 
Som barnmorska är mina rötter förankrade i den sexuella och reproduktiva hälsan och 

mitt intresse för sexologi har lett till att nya rötter växt ut och successivt etablerat sig 

även i psykoterapin. Tillsammans har det gett en psykosomatisk grund som för mig 

varit en förutsättning för att kunna hjälpa människor med olika sexuell problematik på 

den sexologmottagning jag arbetat vid under många år. När jag fick möjligheten att 

kombinera det sexologiska arbetet med arbete som familjerådgivare innebar det en 

yrkesmässig befruktning i båda riktningar. För mitt sexologiska arbete innebar det 

systemiska perspektivet i familjeterapin att det biopsykosociala förhållningssättet 

stärktes och mitt synsätt på klienten vidgades. Sexualitet tillsammans med 

familjeterapi känns för mig som något självklart men jag har börjat undra om det är 

så? Under åren har jag deltagit i olika familjeterapeutiska sammanhang och det verkar 

som att sexualiteten inte har någon särskild framträdande eller tydlig roll i 

familjeterapin. Inte heller i denna utbildning har ämnet sexualitet haft en given plats 

vilket gjorde att min fråga om sexualiteten egentligen har en plats i familjeterapin 

föddes och därmed idén till denna studie.  

 

Bakgrund 
Sexualitet och familjeterapi är två vida begrepp som inte så lätt låter sig definieras 

med mindre än att det känns för begränsande och trångt men i sammanhanget 

nödvändigt. 

Familjeterapi 

Familjeterapi definieras på en mängd olika sätt och att med hjälp av litteraturen hitta 

en gemensam definition är inte självklart. Mycket ryms inom begreppet och idéerna 

om vad det är tangerar ibland att gå åt olika håll. Nyligen presenterade Svensk 

familjeterapiförening i sin tidning en översikt och sammanställning över både 

nationell och internationell systemisk-, par- och familjeterapiforskning där författarna 

konstaterar att par- och familjeterapi fungerar. I sammanhanget pekas på en 

begreppsförvirring kring hur begreppet familjeterapi ska definieras och det 

konstateras att det inte är lätt att ringa in själva kärnan i familjeterapi (Cederblad, 

Petitt & Wirtberg, 2015). 
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I Familjeterapilexikon (Olsson & Petitt, 1999) bekräftar man att familjeterapi kan 

vara fler saker och ger tre olika beskrivningar på det. ”Psykoterapi inom det 

sammanhang som en familj utgör.”, ”Synsätt på psykiska problem utifrån cybernetik, 

systemteori och/eller familjesystemteori.” samt ”Benämning på den inriktning i 

psykoterapi som utgår från systemteorier, kommunikationsteorier och 

konstruktivistiska teorier till skillnad från andra inriktningar i psykoterapi.” Parterapi 

som också ingår i familjeterapin beskrivs på ytterligare tre och en halv sida (Olsson & 

Petitt 1999, sid 75). 

I Hanssons (2001) omfattande sammanställning av forskning om effekter av 

familjebehandling kunde ca 250 olika familjeterapiinriktningar identifieras. Alla dessa 

har inte influerat svensk familjeterapi och bland de som gjort det fanns vissa som 

prövats i forskningssammanhang men till största delen var de baserade på kliniska 

erfarenheter och teoretiska trosföreställningar. Familjeterapi ses som en 

specialinriktning av familjebehandling och en distinktion görs där man menar att 

familjeterapi kan sägas bedrivas av legitimerade familjeterapeuter i en 

psykoterapeutisk kontext medan allt annat arbete kan benämnas som 

familjebehandling. Johnsen och Wie Torsteinsson (2012) pekar på det som är 

gemensamt oavsett de många olika inriktningar inom familjeterapin vilket är att man 

förstår och adresserar psykiska problem som ett problem mellan individer istället för 

inom en individ. Endast den intrapsykiska förståelsen är inte tillräcklig och problem 

behöver lösas i dialog med andra viktiga människor som blir en resurs. Detta 

beskriver också Lundsby (2010) som menar att familjeterapi speglar ett synsätt där 

livsproblem är ett uttryck för relationsstörningar där nära relationer varit avgörande 

hur en individs liv gestaltat sig. Han menar att familjeterapi aldrig kan bli bara en 

metod eller teknik och familjeterapi blir då inte enbart begränsad till familjer utan kan 

användas på individer, par, grupper organisationer mm eftersom fokus är 

interpersonellt och ligger på samspel och relationer. Från sitt systemiska utsiktstorn 

finns ett interpersonellt perspektiv där man i familjesystemet lägger fokus på 

relationer, kommunikation, processer och struktur. Det är inte individens sätt att 

fungera som blir fokus i familjeterapi utan systemets, även om symtom signaleras av 

individen. Hansson (2001) beskriver det på liknande sätt där familjeterapi har fokus 

på relationer mellan individerna i en familj eller det system den lever i samt att 

samtliga individer påverkar och påverkas av varandra. Symtom kan höra till individen 
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själv men också med den miljö den finns i och dess olika system och för att förstå 

individens och familjens problem förutsätter ett systemiskt perspektiv där man ser och 

förstår deras sammanhang. Det som Johnsen och Wie Torsteinsson (2012) benämner 

utgör skillnader i de olika riktningarna inom familjeterapin är inte varför problem 

uppstår utan kring meningen det har och varför det underhålls samt hur det kan lösas. 

Dessa skiljer sig en aning men största skillnaden beskrover man ligger i hur 

förutsättningar för samt vägen till förändring ska ske. 

Sexualitet 

Enligt WHO definieras sexualitet som ” En integrerad del av varje människans 

personlighet, och det gäller så väl man som kvinna som barn. Den är ett grundbehov 

och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas ifrån andra livsaspekter. 

Sexualiteten är inte synonymt med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan ha 

orgasmer eller inte, och inte heller summan av våra erotiska liv. Dessa kan men 

behöver inte vara en del av vår sexualitet. Sexualiteten är mycket mer: den finns i 

energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet. Den uttrycks i vårt 

sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten påverkar 

tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska 

hälsa” (WHO, 2006).   

Enligt Statens Folkhälsoinstitut (FHI, 2012) föds vi med vår sexualitet och 

sexualiteten hör till vår existens. Den har betydelse för både välbefinnande och hälsa 

samt har ett egenvärde i våra liv samt i våra nära relationer. Den formas genom 

interaktion mellan människor och samhället omkring oss. Utvecklingen av den är 

beroende av hur individ och samhälle uttrycker och tillåter grundläggande behov av 

närhet, intimitet, lust, erotik, samhörighet, förälskelse och kärlek. De skriver i sin 

rapport att tillfredsställande sexuella relationer och tillfredsställande livskvalitet hör 

ihop och dessa i sin tur står i relation till både psykosocialt och fysiskt välbefinnande. 

Lundblad (2012) har i sin avhandling ett folkhälsoperspektiv och visar på att både 

barns och vuxnas psykiska hälsa och välbefinnande är sammankopplat med och 

beroende av kvalitén i nära relationer där sexualiteten ingår som en del.  

Den sammanställning Statens Folkhälsoinstitutet gjort visar att de flesta män och 

kvinnor ser sexualiteten som något viktigt och att en fungerande parrelation är viktig 

för sexlivet. Bland de som uppgav att de levde i en lycklig relation var 73 % nöjda 
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med sexlivet men endast 20 % var nöjda med sexlivet om man levde i en olycklig 

relation. Av den svenska befolkningen var ca 50 procent tillfreds med sitt sexliv vilket 

då innebär att en stor andel av befolkningen har problem med det (FHI, 2012). Enligt 

Fugl-Meyer och Giami (2006) lider 26 % av kvinnor och 17 % av männen i åldern 

18-74 år i Sverige av sexuella problem. De vanligaste sexuella problemen är nedsatt 

eller låg sexuell lust hos män och kvinnor, tidig utlösning och erektionsproblem hos 

män, lubrikationsproblem, orgasmproblem och dyspareuni hos kvinnor samt problem 

kopplade till parrelationen.  

Sexologer  

Med tanke på att det i Sverige vid tidpunkten för deras studie fanns19 sexologer per 

en miljon svenskar från 13 år kan man lätta konstatera att dessa sexologer omöjligt 

räcker till för att möta behovet. De som inriktar sig på att arbeta och behandla 

sexuella problem är oftast barnmorskor, sjuksköterskor och psykoterapeuter. Gruppen 

psykoterapeuter var familjerådgivare, psykologer eller socionomer. Majoriteten har 

dessutom vidareutbildat sig i ämnet sexologi efter sin grundexamen och har 

kontinuerlig handledning i sitt patientarbete. Sexologi är ett tvärvetenskapligt ämne 

och sexolog är inte en skyddad titel vilket betyder att vem som helst kan kalla sig för 

det och uttala sig som expert i frågor om sexualitet utan att ha någon som helst 

kompetens i ämnet sexologi. Det saknas fördjupad kunskap om yrket sexolog och 

diskussioner förs om det ska ses som en egen profession eller mer få vara en etikett 

(Fugl-Meyer & Giami, 2006). Löfgren-Mårtensson (2015) har nyligen publicerat en 

studie om professionalisering av sexologer.  

Samtal om sexualitet 

Sexualitet och sexuella problem sammankopplas främst med medicinska området och 

det är också inom den disciplinen mest forskning kring det sexologiska området görs. 

Det är för den delen inte självklart att vårdpersonal pratar om sexualitet med sina 

patienter. Trots att vårdpersonal ser sexualiteten som viktig för människor och har en 

medvetenhet om vikten av att få prata om det förblir patienter mötta med tystnad och 

lämnade i sina behov. Hinder utgörs av att det finns i en osäkerhet inför hur patienter 

ska reagera och för att bli trygga med att ta upp temat efterfrågas mer kunskap 

(Hulter, 2004). 
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Familjeterapeuters erfarenheter av att prata om sexualitet med sina klienter är dåligt 

utforskat. Harris och Werner Hays (2008) menar att trots att forskning visat på vikten 

av att terapeuter tar upp sexualitet i samtal med sina klienter så får inte detta fokus i 

forskningen. De har i sin kvantitativa studie som omfattar hundrasjuttiofem kliniskt 

verksamma terapeuter kommit fram till att kunskap och handledning är faktorer som i 

kombination ökar familjeterapeuters benägenhet att prata om sexualitet med sina 

klienter.  För att terapeuter ska vara bekväma med att kunna ta upp frågor om 

sexualitet med sina klienter var känsla av trygghet hos terapeuten den mest väsentliga 

faktorn. Egenterapi och handledning såg man bidrog till detta eftersom enbart 

kunskap inte räckte utan möjligheten och utrymme för att lyfta frågor samt egen oro 

och ångest inför temat sexualitet behövde finnas (Harris & Werner Hays, 2008). 

Detta menar också Shalev & Yerushalmi (2009) och lägger ansvaret att för att temat 

sexualitet ska våga tas upp av klienten på terapeuten. Att skapa utrymme till detta 

görs genom att förmedla att man kan prata om vad som helst i samtalet. Om 

terapeuten har en terapeutisk hållning där hen endast inväntar klientens process 

istället för att ställa direkt frågor eller initiera ämnen att prata om inverkar negativt för 

klienten som kan tolka detta som ett motstånd hos terapeuten och undviker att pratar 

om sexualitet eftersom terapeuten gör det. Många terapeuter i deras studie ansåg inte 

att sexualiteten var av större värde för terapierna och engagerade sig heller inte i 

ämnet. Terapeuterna kunde se klinternas behov av att samtala om sexualitet som 

försvar mot att ta sig an djupare och svårare ämnen och såg det inte som något 

centralt. Trots att terapeuterna förstod att klienterna undvek teman om sexualitet på 

grund av känsla av skam gjordes ingen ansats att hjälpa dem. Om sexualitet kom upp 

var fokus inte på psykosexuella aspekter utan mer på konkreta handlingar vilket 

terapeuterna ansåg lika gärna kunde behandlas av sexologer. 

Genom att erfarna terapeuter undviker att lyfta eller bearbeta sexuella problem med 

sina klienter och istället hänvisar vidare anser Sandin (2005) att de går miste om en 

bra möjlighet att utforska djupare kring vad de sexuella bekymren berättar om 

klienten. Istället för att låta sexualiteten bli en användbar ingång till andra områden 

som kan ge en djupare förståelse för klienten och dennes problem blir det en förlust. 

Hon uttrycker en oro för att terapeuter anser sig okunniga eller har en ovilja till arbeta 

med sexuella problem men har samtidigt en förståelse för att det innebär svårigheter. 
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Dessa behöver dock övervinnas för att hitta den frihet som gör att man tryggt vågar 

möta även det som är svårt (Sandin, 2005). 

Sexualitet visar sig vara ett tema som terapeuter upplever som något svårt att prata om 

och även undviker samtidigt som man ser sexualiteteten som något mycket väsentligt 

och centralt i en människas liv. Både Klüft (2006), Ahangaran (2008) och Erixon 

(2014) konstaterar att terapeuterna i deras studier ser sexualitet som en självklar del 

av livet och har stor betydelse för människors hälsa. Men även om majoriteten anser 

att det är behandlarens ansvar att ta upp temat i samtalen kan det ändå ignoreras 

eftersom terapeuterna upplever att det är ett känsligt ämne att prata om. Ahangaran 

(2008) visar att terapeuterna i studien kände sig osäkra att prata om sexualitet då de 

saknade kunskap och utbildning i ämnet. Andra djupa existentiella frågor väckte inte 

samma genans och motstånd hos terapeuterna som sexualitet gjorde. Terapeuterna 

varken initierade eller bjöd in till samtal om sexualitet utan undvek det hellre men 

pratade om temat om klienten tog upp det vilket sällan förekom. Klüft (2006) menar 

att terapirummet ska vara en självklar plats för svåra ämnen där sexualitet ska kunna 

tas upp men visade i sin studie att till och med begreppet sexualitet kunde vara svårt 

att definiera för terapeuterna. Terapeuterna i Jablonskis studie (2010) beklagar att 

andra terapeuter inte bjuder in till samtal om sexualitet och menar att om inte 

sexualiteten finns i terapeuternas utbildning, egenterapi eller handledning så kommer 

den heller inte att finnas i terapeuternas samtalsrum. Samtliga terapeuter i den studien 

kände sig trygga i att prata om sexualitet och upplevde heller inget motstånd hos 

klienterna att prata om det.  

Det ställs särskilda krav på terapeuter som vill arbeta med sexuella problem enligt 

Ridley (2009) som menar att man verkligen behöver funderar över sitt val. Detta 

innebär både personliga och professionella utmaningar där egna värderingar och 

fördomar sätts på prov och behöver granskas. Den flexibilitet som behöver finnas 

förutsätter att egna åsikter om hur andra lever sina liv eller vad som är normalt sätts åt 

sidan samtidig som man ska hålla sig till rådande regelverk. Egna känslor och den 

egna sexualiteten behöver utforskas i rutinmässig handledning och det krävs en 

nyfikenhet och öppenhet för att ta till sig den breda kunskapsbas som är nödvändigt 

(Ridley, 2009). Ett biopsykosocialt förhållningssätt förutsätts när man möter sexuella 

problem hävdar Fugl-Meyer och Sandström (2010). Att bemöta sexuella symtom och 

problem genom att koppla det med livets sammanhang blir ett sätt att förstå problemet 
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men kan också bli ett sätt att lösa det. En otillfredsställd livssituation kan bidra till 

sexuella symtom som ett sätt för kroppen att reagera. Därför behöver man både i 

utredning, bedömning, diagnostik och behandling se individens kroppsliga processer, 

psykologiska intra- och interpersonella processer och sociala omständigheter i en 

kontext (Fugl-Meyer & Sandström, 2010). Liknande bekräftas av Goodwach (2005) 

som i sin genomgång av trender som över tid influerat sexterapin kommit fram till att 

behöver man förstå den sexuella symtomatologin som hon menar kan framstå som 

något förvirrad eftersom ett sexuellt symtom i en kropp kan vara ett uttryck för ett 

problem som egentligen har sin plats mellan två människor. Oavsett om sexuella 

bekymmer ses som en störning som ska fixas enligt någon medicinsk eller 

beteendeinriktad modell ger inte det den nödvändiga integrationen av upplevelse och 

funktion där fokus ligger på relationen, intimitet och sexualitet menar hon. För att 

möjliggöra detta krävs ett systemiskt synsätt. 

 

Syfte  

Syftet med denna studie var att undersöka familjeterapeuters erfarenheter av att arbeta 

med temat sexualitet i familjeterapi. 

 

Frågeställningar 

- Förekommer temat sexualitet i de samtal familjeterapeuter har? 

- Hur ser familjeterapeuter på sin roll när det gäller temat sexualitet i samtalen? 

 

Metod 

En kvalitativ forskningsansats valdes då syftet med studien var att undersöka 

informanternas egna upplevelser och beskrivningar. Kvalitativ metod är att föredra 

om en forskare har en explorativ och deskriptiv ansats (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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Urval av informanter  

Urvalet är ett bekvämlighetsurval. Informanterna har kontaktats genom författarens 

kontakter i Svenska föreningen för familjeterapi där informanterna är medlemmar. 

Sammanlagt deltog fem familjeterapeuter som informanter, fyra kvinnor och en man. 

Deras ålder varierade mellan 51 och 72 år. Informanterna var legitimerade 

familjeterapeuter med examen mellan 1995 och 2006. Samtliga hade erfarenhet av att 

ha arbetat med par vilket tillsammans med legitimation som familjeterapeut var 

inklusionskriterierna. Informanternas grundutbildningar var socionom, sjuksköterska, 

diakon, beteendevetare. Familjeterapeuterna är verksamma inom olika områden så 

som familjerådgivning, egen psykoterapimottagning, utbildning och forskning. Den 

samlade kliniska erfarenheten i gruppen fanns från primärvård, missbruksvård, 

familjerådgivning, barn- och ungdomspsykiatri, självhjälpsgrupper för sexuellt utsatta 

kvinnor, vuxenpsykiatri, PTSD- mottagning, egen psykoterapimottagning, 

ungdomsmottagning, skolhälsovård. Samtliga hade erfarenhet av och uppdrag som 

handledare i olika sammanhang och hade genomgått fortbildningar i form av kurser, 

temadagar eller högskoleutbildningar där ämnet sexualitet berörts.  

 

Genomförande  

Informanterna kontaktades och tillfrågades via telefon, förutom en person som 

kontaktades personligen. Samtliga fem först tillfrågade tackade ja till information om 

studien i form av ett informationsbrev (Bilaga 1) som skickades ut till var och en via 

mail. I och med att detta lästes och accepterades gav de också sitt medgivande till att 

delta i studien. Bokning av tid och plats gjordes helt efter informanternas önskemål. 

Fyra av intervjuerna gjordes på informantens arbetsplats medan en genomfördes på 

författarens arbetsplats.  

Först informerades muntligt om Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). 

Därefter genomfördes semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide 

(Bilaga 2). Intervjuerna spelade in samtidigt på en mobiltelefon och en läsplatta för att 

säkerställa att inga tekniska problem skulle ödelägga inspelningen. Intervjuerna 

transkriberades därefter ordagrant.  
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Databearbetning och analys 

Tematisk analys tillämpades för att identifiera, koda, analysera och redovisa mönster 

och fenomen som visade sig i insamlad empiriska data (Braun & Clarke 2006). 

Tematisk analys är en induktiv metod för bearbetning och analys av insamlade 

kvalitativa data som utgår från empiri för att formulera teman och teoretiska begrepp. 

Det innebär att data kodas med avsikten att forskarens förförståelse och förutfattade 

mening ska få så lite inflytande som möjligt på bearbetning, kodning och 

tematisering. Vid tematisk analys står inte temats betydelse i relation till hur ofta det 

förekommer utan i att det fångar ett väsentligt fenomen med avseende på studien syfte 

och frågeställning. Att försöka förhålla sig öppet och så oberoende som möjligt i 

någon förutbestämd teori är viktigt i tematisk analys (Braun & Clarke, 2006). 

Som Kvale och Brinkmann (2009) beskriver har analysen inneburit en hermeneutisk 

process i cirklar, en rörelse bakåt och framåt från delarna till helheten till delarna igen 

i en ständig rörelse in i det sista. 

De transkriberade intervjuerna skrevs ut och lästes igenom av författaren samtidigt 

som intervjuerna lyssnades på för att säkerställa att transkriberingen stämde överens 

med intervjuerna. Därefter lästes intervjuerna igenom i sin helhet. Anteckningar 

gjordes fortlöpande när tankar och idéer med anknytning till studien väcktes hos 

författaren, för att kunna bli ett stöd i bearbetning och analys av det insamlade 

materialet.  

Därefter formaterades dokumenten så generös högermarginal skapades. Återigen 

lästes intervjuerna igenom rad för rad och där det fanns information som var 

intressant för studiens syfte gavs denna information en kod som antecknades i 

marginalen. När en intervju var färdigkodad kunde tänkbara teman bildas genom att 

kodning med likande innehåll kategoriserades i grupper; teman. Dessa teman 

namngavs på ett sätt som sammanfattade betydelsen hos det fenomen de 

representerade. Därefter gjordes en återkoppling till texten för att säkerställa att 

koderna hamnat under ett rättvisande tema eller om nya teman skulle kunna 

formuleras.  

Utdrag ur texten som var särskilt talande eller relevant för ett tema sparades i eget 

dokument för att eventuellt kunna användas som citat. När en intervju kunde ses som 
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färdiganalyserad och inga nya koder eller teman kunde formulerad fortsatte arbetet 

med nästa intervju tills alla intervjuer var kodade och tematiserade.  

Därefter gjordes en sammanfattande analys av alla teman från samtliga intervjuer och 

en översikt ritades upp för att undersöka samtliga teman och se om vissa teman kunde 

slås samman eller behövde delas. I detta skede ändrades rubriker och temanamn, 

underteman skapades eller togs bort. Därefter skrevs resultatet fram och i samarbete 

med handledaren fortsatte processen med att flytta om teman, byta namn, ändra 

rubriker samt skapa eller ta bort underrubriker. När detta ansågs klart kopplades citat 

till temana.  

 

Etiska överväganden 

Sexualitet är för många människor ett känsligt tema och är för de flesta förknippat 

med det som är privat och intimt. Att prata om sexualitet på ett öppet och otvunget 

sätt är inte alltid enkelt. Särskild hänsyn behövde därför tas till att ha ett bra 

förhållningssätt under intervjun för att inte skapa onödigt obehag hos informanterna. 

För att underlätta för informanterna samt undvika eventuell genans och känsla av 

utsatthet när frågor ställdes eller fördjupades behövdes en lyhördhet och följsamhet av 

författaren där denne respekterade gränser och tog hänsyn till var och ens integritet. 

Att från början informera informanterna om att man garanteras anonymitet i studien, 

att intervjuerna hanteras konfidentiellt samt raderas efter att studien är klar och att allt 

presenterat material kommer att vara avidentifierat var också viktigt. Studien följde 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska riktlinjer vad avser individskyddskraven, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

vilket gavs både skriftlig och muntlig information om.  
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Resultat 

Den tematiska analysen av intervjumaterialet resulterade i fyra teman och ett antal 

subteman (Tabell 1).  

Tabell 1. Teman och subteman utifrån tematisk analys 

Tema Subteman 

Sammanhanget  

Terapeuten Trygghet och mod 
Terapeutens egen sexualitet 

Bred kompetens 
Handledning 

Klienten Uppdrag 

Problem 
Skillnader mellan kön 

Samtalet Kartläggning och bedömning 
Förhållningssätt 

Hinder och undvikanden 

 

 

Sammanhanget 

Sexualitet som tema förekommer i samtal som de intervjuade terapeuterna har 

framförallt med par. Det är mer självklart för terapeuterna att initiera temat i 

parsamtal än i individualsamtal även om det inte är ovanligt att temat kommer upp 

även där men då sammankopplat med problemet man sökt för. Sexualitet som tema 

har en mer given plats i parsamtalet och ses som en naturlig del i relationen där den 

förutsätts vara en källa till glädje eller bekymmer. 

Jag tänker så här att om jag träffar ett par och frågar om hur de har det 

tillsammans då tycker jag att sexualiteten inte är så långt borta tänker jag. 

Men om det kommer en person med helt andra saker så tänker jag att det är 

lite längre bort för mig.  
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Sexualiteten ses som en viktig och självklar del i en människas liv och spelar en stor 

roll för hur man upplever kvaliteten i en parrelation. Sexualitet uppfattas som 

sammankopplad med andra delar i en relation som tillit, närhet, trygghet, bekräftelse 

och att känna sig viktig och betydelsefull. Den sexuella relationen är av betydelse för 

familjeklimatet och därmed barnens välbefinnande. 

Ja jag tror att det är viktigt att vi bjuder in, att terapeuten bjuder in till att - 

det här och det här och det här vet jag är viktigt i en parrelation. Och 

parrelationen är i sin tur viktig för att barnen ska må bra. Att dom får en bild 

utav ett vuxenliv som är rikt och gott. Det är ju föräldrarnas relation som är 

barnens uppväxtmiljö så på det sättet är det ju i allra högsta grad 

familjeterapi. 

Temat sexualitet kommer även upp i samtal med anhöriggrupper och ungdomar och 

har en given plats i behandling av sexuellt traumatiserade. Barns sexuella beteende 

och eventuell oro för detta kan tas upp av föräldrar i samtal, men inte när barn deltar i 

samtalet. 

 

Terapeuten 

Enligt informanterna har terapeuten en avgörande roll för att tema sexualitet ska 

framträda i samtalen genom att vara den som tar ansvar för att möjliggöra samtal om 

detta tema och göra det pratbart.  

Jag visar att man, liksom visar att det här är verkligen ett ställe man kan prata 

om de här sakerna. Därför att jag frågar mera eller vill undersöka det mer så. 

Kanske säger att det är nånting vi kan arbeta med här om dom vill. 

Terapeuten behöver erbjuda plats för sexualitet i samtalet både när det är ett problem i 

sig eller en del av ett annat. Informanterna beskrev det som att det är att inte göra sitt 

jobb som terapeut om man undviker detta tema. 

Så att jag tycker det är ju nästan tjänstefel att inte prata om det. 

 

Trygghet och mod 

Avgörande för att temat sexualitet ska kunna komma upp är att terapeuten känner sig 

bekväm och trygg med temat. Ett visst mått av mod och att våga sitta kvar i stolen 
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oavsett vad som kommer upp är också en förutsättning för att möjliggöra samtal om 

sexualitet. Terapeutens egen sexualitet, kompetens och förmåga att ge stöd inverkar 

på dennes trygghet och mod. 

 

Terapeutens egen sexualitet  

Den egna inställningen till sexualitet har stor betydelse för hur trygg terapeuten är i 

samtalen om sexualitet. Reflektioner kring och bearbetning av den egna sexualiteten 

är en avgörande faktor för detta. En positiv och bejakande inställning framhålls som 

viktig och i det ligger att se sig själv som en sexuell person och vara klar över och 

trygg i sin egen sexuella identitet. En negativ inställning till sexualitet avspeglar sig 

och terapeutens eventuella genans gör att det blir svårt för klienten att samtala om 

sexualitet. 

Alltså om man själv skulle tycka att det är pest och pina att ha sex då kanske 

man inte själv skulle tycka att det var så kul att prata om det heller. Eller 

undvika det kan jag tänka mig. 

Den egna uppväxten och upplevelser av intimitet och närhet i föräldrarnas relation 

samt deras förmedling av en positiv inställning till sexualitet både verbalt och icke-

verbalt framhålls som betydelsefull för terapeutens eget förhållningssätt till sexualitet.  

Ja alltså jag tror att delvis faktiskt har med min uppväxt att göra redan. För 

min mamma var ganska frimodig när det gällde sånt här och sa att -det här 

med sex det är liksom inge fel på det men man ska ta hand om sig och så där.  

Egna sexuella och reproduktiva erfarenheter under livet har betydelse i samtal om 

sexualitet oavsett om erfarenheten upplevts som positiv eller negativ. Terapeutens 

upplevelser, erfarenheter och självreflektion över sin egen sexualitet bidrar till den 

trygghet som behövs för ett öppet och avslappnat klimat som gör det möjligt att 

samtala om sexualitet.  

Men naturligtvis har det betydelse hur trygg jag är i min egen sexualitet och 

inte frikopplar mitt eget liv från mitt liv som terapeut. Jag skulle inte kunna 

prata om dom här sakerna om jag inte hade erfarenhet. Det tror jag inte./.. / 

Men som sagt att ha ett visst hum om vad jag pratar om. Och det gör mig nog 

säkert mer trygg att sitt säkert i stolen också. Att inte bli generad eller reagera 

särskilt mycket. 
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Bred kompetens  

En bred kompetens krävs också för att en terapeut ska känna sig trygg med temat 

samtidigt som det visar sig att sexualitet inte ens funnits med som ämne i exempelvis 

utbildningen till familjeterapeut. Förutom klientens livssammanhang ses somatiska 

och medicinska kunskaper som viktiga för att förstå vad som kan höra ihop med eller 

ha påverkan på sexualiteten. Erfarenheter som gett trygghet att möta andra svåra 

teman som exempelvis djupa existentiella frågor ökar även tryggheten för att möta 

temat sexualitet.  

Terapeuterna söker kunskap och vidgar sin kompetens inom området sexualitet 

genom utbildning, fortbildning och temadagar. Forum och nätverk där sexualitet 

diskuteras fyller en viktig funktion. Förutom att det tillgodoser behovet av att 

uppdatera sig utgör sammanhanget i sig en träningsplats för att bli bekväm med ord 

och begrepp. Därtill hör trygga kollegor som man kan föra samtal med. 

Men naturligtvis kunskap också. Det är en växelverkan. Handledning, 

utbildning, fortbildning, kollegiehandledning, vara öppen och diskutera. Men 

också ta till sig det som skrivs i media. 

Tillfällen då man anser att den egna kompetensen inte räcker och behov av att hänvisa 

vidare uppstår hör främst hop med något som bedöms behöva medicinsk eller 

sexologisk kompetens som vid misstanke om sjukdom, erektionsproblem eller 

samlagssmärta. Hänvisar gör man till barnmorskor, gynekologer, sexolog och 

allmänläkare. Sexuella övergrepp och trauman hänvisas till mottagning för PTSD. 

 

Handledning 

Stöd för terapeuten i form av handledning är viktigt. Handledare som bjuder in till 

samtal om sexualitet i handledningen får en viktig roll då de signalerar att sexualitet 

är ett tillåtet och betydelsefullt tema. När sexualiteten får en självklar plats i 

handledningen ger det stöd för terapeuten att ta upp tema sexualitet med egna klienter 

till skillnad mot när ämnet aldrig lyfts i en handledningssituation, vilket inte är 

ovanligt. 

Ja men bra handledning, bra kollegor, trygga kollegor man kan bolla med. 

Sammanhanget är ju jätteviktigt för mig som person. 
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Klienten 

Klienten är den som förser terapeuten med ett uppdrag och har en problematik som 

hen eller paret söker hjälp för. 

 

Uppdrag 

Sexualitet som problem presenteras sällan av klienten direkt i uppdraget utan 

kamoufleras och hittas under andra teman. Oavsett presenterat uppdrag i parsamtal så 

leds samtalet oftast in på sexualitet genom att fånga upp och fråga vidare där teman 

och problem tros hänga samman med sexualitet.  

Dom har sökt för parterapi, dom har inte först sagt sex men dom har pratat om 

att vi vill förbättra vårt förhållande och dom kan ha sagt att vi har tappat bort 

närheten till exempel. Så kanske det låter på uppdraget och sen när man 

ringar in det lite mer så kommer sexualiteten med där som en del i det. 

 

Problem 

Det tycks finnas en stor medvetenhet om att problem av mycket olika slag i livet ger 

påverkan på sexualiteten vilket fångas upp av den erfarna terapeuten. Uppenbart är att 

sexuella problem tar sig uttryck relationellt och relationella problem tar sig uttryck 

sexuellt. Informanterna beskrev det som självklart att sexualiteten hängde ihop med 

andra delar av relationen och problem uppstod om en i paret såg sexualiteten som 

frikopplat från det. Problem på ena området innebär nödvändigtvis inte alltid problem 

i andra och sexualiteten är i vissa relationer det enda som fungerar trots haveri i alla 

andra delar och många par är nöjda med sexualiteten och hittar lösningar trots 

eventuella påfrestningar i relationen.  

Sen tycker jag att jag hör många berättelser att många får till det väldigt bra 

med snabbisar i duschen och att det finns en lekfullhet och man fnissar mycket. 

Där båda har lite mer frikopplad sexualitet och kan liksom fånga stunden. 

Det som främst kommer upp som sexuella problem är minskad eller avsaknad av 

sexuell lust, samlagssmärtor, erektionsproblem samt diskrepans i lust och frekvens i 

paret. Förväntningar och krav på partnern eller sig själv samt föreställningar om hur 

sexualiteten borde vara kommer också upp. Andra problem som presenterats är 
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sexmissbruk, tvångsmässigt porrsurfande, funderingar kring sexuell identitet, sexuella 

övergrepp. 

 

Skillnader mellan könen 

Vissa skillnader beskrivs mellan könen vilket visar sig i parsamtal där skilda 

uppfattningar kan förekomma vad som är problemet och hur man bäst löser det.  

Män tar upp sexualitet som problem oftare än kvinnor och uttrycker behovet av 

kroppslig närhet mer tydligt. De beskriver det som att de är missnöjda med att de har 

samlag för sällan, uttrycker besvikelse över kvinnans nedsatta lust eller ovilja att ha 

sex och saknar partnerns initiativ till sex.  

Kvinnor uttrycker att de har nedsatt sexuell lust vilket inte alltid är ett problem i sig 

utan står i relation till om mannen har lust mer ofta och uttrycker sitt missnöje. 

Kvinnor uppfattas vara mer beroende av att andra delar i relationen ska fungera för att 

sexualiteten ska fungera och nedsatt lust hos kvinnor ses som en konsekvens av 

problem i relationen. De beskrivs ha större behov av att den kroppsliga närheten är 

frikopplat från krav på samlag. 

Om jag är lite generaliserande, att männen säger -ja men om vi börjar att ha 

sex så kommer vi varandra närmare så kommer det att bli bättre i vårt 

förhållande. Och kvinnan säger -om vi börjar med att tvätta och städa och så 

tillsammans så kommer jag att vilja mer och så kommer vi att ha mer sex och 

så kommer vi varandra närmare. 

 

Samtalet 

Informanterna beskriver att vad som är hjälpsamt i samtalen är att tillämpa en 

systemisk tankemodell där sexualitet kopplas samman med andra delar i en relation 

för att kunna identifiera samspel och samspelsmönster. Att möjliggöra samtal för att 

normalisera och avdramatisera mänskliga bekymmer är en viktig strävan med det 

terapeutiska samtalet. 
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Kartläggning och bedömning 

Oavsett hur man går till väga för att ringa in problem är ansvaret för att sexualitet 

kommer upp i samtalet alltid terapeutens. Att tidigt i samtalet bjuda in är en 

självklarhet. Om klienten inte tar upp temat sexualitet så gör terapeuten det. En 

utarbetad rutin där olika delar i en relation tas upp där även sexualitet ingår 

säkerställer att temat får utrymme. När terapeuten bjuder in och skapar möjlighet att 

prata om sexualitet blir klienterna välvilligt inställda och pratar öppet. 

 

Förhållningssätt 

Terapeuten ska skapa trygghet och ha mod att sitta kvar och våga möta det klienten 

tar upp oavsett tema. Mod skapar trygghet för klienterna och förhindrar att man 

sprider rädsla och ängslan. Tydliga ramar där man sätter gränser både för sig själv och 

eventuella partners i rummet samt trygghetssystem som inte tillåter kritik eller 

utsatthet är särskilt viktigt i samtal om sexualitet.  

Att ha en öppenhet i rummet att man, här kan man prata om saker och ting. 

Och jag sitter kvar i stolen vad man än pratar om. Sen kan man hantera det på 

olika sätt men jag smäller inte av eller jag dör inte i stolen utan jag finns där 

liksom. Och att det är pratbart. Och att jag kan sätta gränser för hur man 

pratar till varandra. Jag menar att det finns ett kontrollsystem eller ett 

trygghetssystem i rummet på nåt sätt också. 

Stor respekt för att klienten eventuellt inte vill prata om sexualitet och lyhördhet inför 

klienternas respons är ledande. Detta har mycket gemensamt med de faktorer som 

behövs för att skapa allians och trygghet generellt i terapeutiska samtal. Ett 

pedagogiskt förhållningssätt betonas och att dela med sig av sin kunskap är ett sätt att 

bjuda in och skapa öppet klimat. Man visar att det är naturligt att prata om sexualitet, 

att terapeuten är kunnig och bekväm med temat vilket är trygghetsskapande för 

klienten.  

Ja det tror jag är jätteviktigt att man som familjeterapeut eller terapeut över 

huvud taget, att man kan förmedla den känslan av att det får inte vara 

någonting som är för komplicerat att lyfta och ta upp. För det är klart, om jag 

ger nån vink om att –ja men det pratar vi om sedan eller det ska vi ta sedan. 

Det är ungefär som man stänger en dörr då om den frågan. 
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Nyfikenhet och att fråga vidare samt våga beröra och fördjupa svåra ämnen är 

ingredienser som visar sig vara trygghetsskapande och inbjudande för samtalet liksom 

att försöka använda klientens ord. Att visa eventuell förvåning eller egen genans 

motverkar syftet. I parsamtal är det viktigt att uppmuntra båda att prata. 

 

Hinder och undvikande 

Vissa faktorer utgör hinder i samtalet men genom att göra det som händer i rummet 

pratbart löses det mesta och kan ses som användbart i klientens process. Ett hinder i 

sig är att temat sexualitet är så intimt och privat. Ytterligare något som försvårar är 

om man inte har ord man är bekväm med, om någon far illa i den sexuella relationen 

eller om den sexualitet som kommer upp är svår att känna igen sig i för terapeuten. 

Sen kan det naturligtvis vara så att om det dyker upp saker som ligger i 

utkanten av den sexualitet som jag tänker mig, så där normativt så, då får man 

vara lyhörd i det tänker jag. Och se bort från sina egna ideal, eller jag vet inte 

vad jag ska kalla det för, men att det handlar ju om att tona in där också och 

höra. 

Framförallt är genans eller obehag hos klienten en tydlig signal till att vara extra 

följsam och med god intoning anpassa sina interventioner för att inte bli ett hinder.  

Det är inte alltid självklart att initiera sexualitet som tema eller ha det i fokus även om 

det finns en lyhördhet och öppenhet för klientens behov. Uppenbara undantag är när 

uppdraget är separationsarbete eller temat är otrohet eller akut kris då det bedöms vara 

irrelevant eller direkt. I regel är det ovanligt att man i individualsamtal leder in på 

sexualitet och utforskar kring det om inte det uttryckts i uppdraget. 

De intervjuade terapeuterna såg inte heller någon anledning att ta upp temat sexualitet 

när man träffar familjer när barn är med eller när man söker på grund av problem med 

ett barn.  

För det är klart har dom en unge som inte funkar då behöver jag ju inte 

fundera på deras sexliv. 

Sexualitet ges ingen uppmärksamhet när den sägs fungera bra och utforskas då inte 

vidare. Tankar finns dock om att ett utforskande skulle kunna stärka relationen genom 

att förtydliga vad som är bra och vad man uppskattar.  
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Att det kan utveckla sexlivet också om man pratar om det som är bra. Man kan 

ju prata om önskningar eller vad man kanske skulle vilja göra mer eller 

mindre av eller vad man tycker är skönt och så där. Det kan ju va kul att få 

höra från, det kan ju stärka relationen att få veta det. Så det skulle man väl i 

och för sig kunna prata mera om. 
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Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka familjeterapeuters erfarenhet av att arbeta med temat 

sexualitet i familjeterapi. Förekommer temat sexualitet i de samtal familjeterapeuter 

har? Hur ser familjeterapeuter på sin roll när det gäller temat sexualitet i samtalen? 

Resultatet visar att tema sexualitet kommer upp i samtal och även initieras av 

familjeterapeuterna. Framförallt i samtal med par. Sexualiteten kom upp även i 

individualsamtal men då mer kopplat till problemet de sökt för. Det var också i 

parsamtalen som terapeuterna såg det som självklart att tidigt bjuda in och lyfta temat 

sexualitet. Samtliga såg sexualiteten som en väsentlig och central del i en människas 

liv kopplad till andra delar i en relation som tillit, närhet, trygghet bekräftelse och att 

känna sig viktig. Det förmedlades också en självklarhet att sexualitet och familjeterapi 

hängde ihop och en förväntan på att ämnet skulle ingå i en terapeututbildning på 

avancerad nivå. 

Förhållningsättet att bjuda på sin kunskap och beskriva vad man kan prata om här 

eller normalisera genom att beskriva vad som kan vara viktigt i en relation eller att 

sexualiteten är en del i den är det som verkar öppna upp för klienterna. 

Familjeterapeuterna såg det som viktigt att snabbt initiera sexualitet som tema i 

samtalet. Detta gjordes med stor varsamhet, intoning och följsamhet där klientens 

gensvar fick visa vägen och där klientens eventuella genans respekterades. Att gå före 

och leda istället för att invänta klienten var viktigt för terapeuterna och ansvaret för att 

möjliggöra samtal om sexualitet ansåg samtliga låg helt på terapeuten. Att initiera 

samtalen ansågs vara en skyldighet när man träffade par och såg det som tjänstefel att 

inte bjuda in och öppna upp. De var angelägna om att finnas som stöd. Det verkar 

som familjeterapeuterna har det aktiva förhållningssätt som Shalev och Yerushalmi 

(2009) anser vara viktigt att terapeuten har för att möjliggöra samtal om sexualitet. 

Detta är lika självklart för terapeuterna i Jablonskis (2010) studie, till skillnad mot 

terapeuterna i Ahangarans (2008), Erixons (2014) samt Shalev och Yerushalmis 

(2009) studie där man inte bjuder in till att prata om sexualitet utan inväntar 

klienterna men pratar om det när dessa tar upp det vilket sällan händer eftersom inte 

terapeuten tar upp det. Kan dessa skillnader förstås genom terapeuternas 

terapiinriktning? I Erixons (2014) studie intervjuades terapeuter som var legitimerade 

och hade psykodynamisk inriktning. Där konstateras att det fanns en försiktighet hos 
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terapeuterna inför temat sexualitet och för att klara dessa samtal ansåg terapeuterna att 

det krävdes stor yrkeserfarenhet och ett förtroende över längre tid. En reflektion jag 

gör är om den mer aktiva roll man behöver ha står i motsättning till vissa terapiformer 

där man tränats i att ha en annan position och därför är ovan förhållningssättet. 

Jablonskis (2010) studie talar emot att det bara skulle handla om inriktning eftersom 

terapeuterna i hennes studie hade liknande aktiva förhållningssätt som 

familjeterapeuterna i denna studie trots att de också hade olika inriktning och alla var 

heller inte legitimerade. Kanske finns den gemensamma faktorn att terapeuterna i den 

liksom denna studie ser sexualiteten som viktig och har aktivt skaffat sig nödvändig 

kompetens för att inte blir ett hinder i samtal om sexualitet. Samtliga familjeterapeuter 

hade sett till att skaffa sig den kompetens de ansåg sig behöva och uttryckte en 

besvikelse över att inte fått med sig kunskap om sexualitet i sin terapeututbildning. 

Detta hade bidragit till större trygghet att möta temat sexualitet i samtalen redan från 

början.  

Den kompetens familjeterapeuterna ansåg sig behöva för att ha den trygg de behövde 

för att initiera och vara bekväm med temat sexualitet var kunskap, handledning, 

egenterapi, kollegiala forum för samtal om sexualitet samt vara trygg i sin 

egensexualitet samt kollegiala samtal. Dessa faktorer har bekräftats vara viktiga i 

tidigare studier. (Klüft, 2006; Ahangaran, 2008; Shalev & Yerushalmi, 2009; 

Jablonski, 2010; Harris & Wenner Hays, 2008; Erixon 2104)  

Det fanns en stor medvetenhet hos terapeuterna och självinsikt när de reflekterade 

över svårigheter och hinder under intervjun. På frågan om något kunde vara svårare 

inom tema sexualitet fick samtliga att fundera en stund och vissa kom inte på något 

särskilt. De saker som kom upp var mer relaterat till ovana eller okunskap. 

Uppfattningen hos samtliga var att ingenting kunde vara så svårt att man undvek att 

prata om det och det mesta omformulerades i relationstermer. Var det något som var 

svårt så pratade man om det i så fall vilket kanske är kännetecknet för 

familjeterapeuter. Som att ingenting är omöjligt att prata om och om det är det så 

pratar vi om det.  

Inställningen till terapeuternas egen sexualitet hade betydelse för att känna sig trygg 

och detta kopplades till att man behövde ha en positiv och bejakande inställning för 

att inte bli ett hinder i samtalen. Egna levda erfarenheter i livet som en sexuell och 

reproduktiv person ansågs också påverka. Detta kunde ha utforskat vidare men 
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släpptes och blev mer som ett konstaterande att det hade betydelse inte hur. Intressant 

var att terapeuterna beskrev själva upplevelserna som viktiga, inte om de hade varit 

positiva eller negativa. Flera delgav berättelser om personliga och privata erfarenheter 

under intervjun vilket kanske återspeglar deras trygghet och avslappnande hållning till 

temat samt klimatet i rummet. Samtidigt kan informanterna också ha påverkats av 

sammanhanget i sig där jag förmedlar att sexualitet är väsentligt att lyfta. Detta skulle 

då stämma överens med deras egen inställning som framkom i resultatet där 

terapeutens bekvämlighet eller genans inför temat sexualitet återspeglas i samtal om 

sexualitet. Deras föräldrars förmedlande av en positiv inställning till sexualitet 

beskrevs betydelsefull för att känna sig bekväm med temat sexualitet. Denna koppling 

var speciell för denna studie och inget som presenterats i andra studier. 

De problem som presenterades i samtalen var också de man kan förvänta sig och som 

presentera i andra data när det gäller sexuella problem. Likaså gäller det de olika 

beskrivningar av vad män och kvinnor upplever som problem. Lovande för klienterna 

är att samtliga terapeuter ser sexualiteten som sammanhängande med andra delar i 

livet. Vilket är det som hävdas vara viktigt i bemötandet och behandling av sexualitet 

enlig flera studier (Goodwach, 2005; Fugl-Meyer och Sandström, 2012; Sandin, 

2005). 

Det som framkom i aktuell studie var att terapeuterna inte initierar sexualitet som 

tema när de träffar familjer där barn är med. Detsamma gällde den enda terapeut som 

i Klüft (2006) studie jobbade med familjeterapi och hade fokus på barn och familjer 

där sexualiteten kom upp mer sällan än hos de andra terapeuterna. Detta delas troligen 

av de flesta som möter familjer där gränser i systemet behöver finnas. Intressant är att 

det finns en självklar koppling till att sexualiteten har betydelse för familjeklimatet 

som i sin tur påverkar barnens hälsa. Detta synsätt verkar inte ha betydelse i omvänd 

riktning. Sexualitet tas inte upp de gånger terapeuterna träffar föräldrar som kommer 

för att det är problem med barnet oavsett om barnet är med eller inte. Vad skulle 

hända om man hade samma tankegångar om kopplingen till barns hälsa fast i motsatt 

riktning? Då skulle man se barnet som symtombärare för ett dåligt familjeklimat som 

i sin tur kan vara en konsekvens av föräldrarnas sexuella bekymmer. På det sättet 

skulle sexualiteten finnas med på ett annat sätt inom familjeterapin när man möter 

familjer. 
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Det terapeuterna tar upp i aktuell studie är att de noterat att sexualitet som inte de 

själva kan känna igen sig i är något svårare att prata om, där de upplevde att de var 

”ute på okänd mark”. Familjeterapeuternas föreställningar om att sexualiteten är 

viktig del i en relation bekräftas visserligen av flera studier men det Öfsti (2010) 

menar är att det finns en diskurs i terapirummet angående parrelationer som 

terapeuten låter sig styras av vilket kan bli ett hinder om den är för snäv. Hon ställer 

också frågan ”Vad har terapeuterna lärt sig om kärlek och var har de lärt sig detta?”. 

För familjeterapeuterna i denna studie hade de alla en klar bild över vad som legat till 

grund för deras sätt att bemöta sina klienter i temat sexualitet och vart den grunden 

skapades. Intressant hade varit att undersöka mer om hur det blir för terapeuterna om 

klienten är nöjd med att vara asexuell eller inte anser att sexualiteten har någon 

betydelse för relationen. Det samma gäller för vad ett gott samliv betyder och vad det 

innebär enligt terapeuterna. Skiljer sig terapeutens idé om vad som är ett gott samliv 

eller att sexualiteten är viktig mot klientens?  

Familjeterapeuterna ser många andra teman som kommer upp som anledning att fråga 

vidare för att komma till temat sexualitet. Men att använda sexualiteten som faktiskt 

fungerar i relationer som en resurs och som ingång till andra teman som inte fungerar 

är inget familjeterapeuterna nämner. Om sexualiteten är det enda som fungerar kunde 

man med ett salutogent och systemiskt tänkande utforska och länka det till andra delar 

i relationen vilket man omvänt på ett självklart sätt gör. Att bekräfta det de faktiskt 

lyckas mötas i blir stärkande att lyfta och hur de lyckas med detta kan vara användbart 

att överföra till andra delar de kört fast i. Men i det läget är det som att man låter 

sexualiteten vara och bli en frikopplad isolerad zon till skillnad mot annars.  

Många nya idéer att utforska vidare om har fötts under arbetet med denna studie. 

Spännande skulle vara att utforska mer om vilka signaler eller teman som 

familjeterapeuterna ser som anledning till att fråga vidare om för att leda in på 

sexualitet. Intressant skulle vara att kartlägga dessa för att använda i pedagogiskt syfte 

och lära ut till mer oerfarna terapeuter.  

Sammanfattningsvis stärker familjeterapeuternas erfarenheter synen att sexualiteten 

har en plats i familjeterapin. Den har en självklar plats i parsamtalen men med tanke 

på de många inriktningar och den bredd som familjeterapin har kunde det vara 

spännande att se vilka andra erfarenheter som finns hos andra familjeterapeuter som 

finns i andra sammanhang. 



 24 

Metoddiskussion 

För att undersöka erfarenheter och upplevelser är kvalitativ metod att föredra där den 

explorativa intervjun används. Som brukligt för en kvalitativ studie är 

generaliserbarheten låg och urvalet som är ett bekvämlighetsurval är inte 

representativt för populationen. Resultatet kan ändå ses som bidrag till en ökad 

medvetenhet. Att använda citat kopplat till texten säkerställer till viss del den tolkning 

som gjorts och kan ses som ett sätt att stärka dess validitet. Att författaren arbetar med 

sexualitet och parterapi gör att det finns en risk att bearbetningen av intervjuerna blir 

påverkat av detta till skillnad mot om författaren inte hade några kunskaper eller 

någon insikt i dessa arbetsfält. Även analysen och kodning är gjord i en kontext 

färgad av författarens förförståelse vilket är något som Braun & Clarke (2006) också 

benämner och menar att ingen kodning kan göras i ett epistemologiskt vakuum. 

Under arbetet med själva intervjuerna har insikten tillsammans med nyfikenheten 

kommit om att vilja veta mer om saker som kanske lämnades utan vidare uppföljning. 

Kanske hade det inte hänt om intervjuaren varit mer van med djupintervjuer eller så är 

det en konsekvens av att man i stunden gör de val man gör vilket utesluter andra 

vägar som kan ha lett till andra upptäckter och andra resultat. Vissa saker hade varit 

spännande att utforska mer kring. Till exempel pratades om sexualitet utan att 

informanterna definierade begreppet. Det fanns heller inte med i frågeställningen. 

Sexualiteten benämndes vara central och viktig vilket kunde utforskats mer för att 

identifiera själva kopplingen till varför den var så viktig.  

Det visade sig att alla respondenter hade erfarenhet av att ha arbetat som 

familjerådgivare. Kanske var det en anledning till att de direkt associerade till par på 

frågan om temat sexualitet kommer upp i deras samtal. Det visade sig också att alla 

deltagit i någon kurs om sexualitet, hade lång erfarenhet och var trygga i sin 

terapeutroll samt haft handledning under många år. Att endast familjeterapeuter med 

erfarenhet av parterapier intervjuades kan ha betydelse för resultatet till skillnad mot 

om familjeterapeuter intervjuats från exempelvis BUP, inom kommun eller 

vuxenpsykiatrin som kanske saknat erfarenhet från familjerådgivning. 

Ytterligare en fråga är hur intervjuerna kan ha påverkats av att intervjuare redan hade 

en förförståelse och att det fanns ett igenkännande i det arbete familjeterapeuterna 

pratade om. Kan den ha bidragit till den förföriska känslan av att ”vi förstår vad vi 
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pratar om” vilket i sin tur kan bidra till att inte fråga vidare vilket kanske gett rikare 

förklaringar och förtydliganden. Att samtliga terapeuter visste vem intervjuaren var 

med rötter inom sexologin kan också ses som något som kan påverka svaren. Särskilt 

om informanternas föreställning är att temat sexualitet är mycket viktigt för 

intervjuaren. Med bakgrund av att sexualitet konstaterats vara ett känsligt tema och 

inte alltid enkelt att prata om finns risken att detta i sig kan vara ett hinder för 

informanterna att våga uttrycka en helt annan åsikt än den man tror intervjuaren har. 

Kanske sätter man då informanterna i samma situation som en asexuell klient hamnar 

i hos en terapeut med inställningen att sexualitet är oerhört viktigt i livet. Det kan bli 

ett dilemma om man tror att ett visst sätt är ”rätt”. Dock bör detta vara av mindre 

betydelse då intervjuaren försökt inta ett etiskt förhållningssätt med strävan att 

intervjuerna skulle ske i en trygg kontext. Varken genans eller obehag hos 

informanterna observerades utan däremot en vilja och generositet att dela med sig av 

sina erfarenheter var sig det var personliga eller professionella.  

 

Slutsats 

Med tanke på vad forskningen tydligt visar, samt utifrån det som framkom i denna 

studie, är terapeuters trygghet att samtala om sexualitet avgörande för om klientens 

behov blir mötta eller om de blir lämnade i sina dilemman kring sexualitet. 

Terapeuterna vet redan vad de behöver för att uppnå denna trygghet. Därför kan 

slutsatsen inte uttryckas bättre än i det som Lars-Gösta Dahlöf, min numera 

pensionerade lärare i sexologi tillika handledare under många år, skriver:  

”Det vore önskvärt att samtliga universitet och högskolor som utbildar psykologer och 

psykoterapeuter gör en ordentlig översyn av befintliga kursplaner med ambitionen att 

kunskap och förståelse av människans sexualitet ska vara en självklar del av den 

professionella kompetens vi har rätt att förvänta hos den legitimerade psykologen och 

psykoterapeuten” (PsykologTidningen 2012, nr 5, sid 30)
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Bilaga 1 

Hej! 

 

Jag heter Helena Engelbrekt och går sista termin på psykoterapeutprogrammet med inriktning 

familjeterapi vid Umeå Universitet. Inom ramen för min utbildning ska jag göra en studie på 

temat sexualitet och familjeterapi. Som underlag för studien skulle jag vilja intervjua dig som 

är legitimerad familjeterapeut med erfarenhet av parterapi. Intervjun som tar ca en timma 

kommer att spelas in med ljudupptagning på den plats vi kommit överens om.  

 

Jag kommer att följa Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (www.codex.vr.se/texts/HSFR). Detta 

betyder att ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt 

deltagande utan att behöva motivera det. Allt material kommer under studiens gång att 

behandlas konfidentiellt där du är fullkomligt anonym. Resultatet kommer att presenteras på 

ett sätt där det inte framgår vem som deltagit i undersökningen. Efter att studien är avslutad 

kommer intervjumaterialet att raderas. Den färdiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig 

för allmänheten på en digital uppsatsdatabas DiVA (www.diva-portal.org).  

 

Har du några frågor kan du kontakta mig på tfn 073-8000270 eller  

e-post helenaengelbrekt@gmail.com  

 

 

Med vänlig hälsning  

 

Helena Engelbrekt 



 

Bilaga 2 

Intervjuguide  

 

Info:  

Frivillighet, konfidentiellt, anonymitet, avidentifiering i resultat och av citat 

 

Bakgrundsfrågor:  

Ålder, Kön, Utbildning, Erfarenhet, År i yrket, Särskild inriktning, uppdrag, förankring 

 

Händer det att temat sexualitet kommer upp i samtal med dina klienter? 

 Vad kommer upp? 
 I vilka sammanhang?  
 På vilket sätt? 
 Vem tar upp vad? 
 Hur tas det upp? 
 Vad hjälper samtalet om temat sexualitet framåt? 
 Vad kan bidra till att samtalet om temat sexualitet tar stopp?  
 Vad tänker du har betydelse för att patienten ska kunna ta upp något på temat  
 sexualitet? 
 

 

Vad tänker du om din roll som familjeterapeut när det gäller temat sexualitet i samtalen? 

 Hur blir det för dig när temat sexualitet tas upp 
 Vad tänker du om temat sexualitet i familjeterapi? 
 Finns det något som är svårare eller enklare att prata om? För dig? För  
 patienten? 
 Hur kan du som terapeut vara en tillgång eller hinder för att tema sexualitet ska  
 tas upp 
 Vad har varit hjälpsamt respektive hinder för dig när det gäller temat sexualitet i  
 samtalen? 
 - särskild händelse, utbildning, situation, person? 
 - vilket stöd är viktigt för dig? 
 Blir det en skillnad för dig beroende på patentens kön, sexuella läggning, ålder? 
 

 

Övriga synpunkter:  

Utrymme för informantens frågor innan avslut 

 


