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Abstrakt 
 
Studiens syfte var att undersöka om det finns ett samband mellan KBT-inriktade 
psykoterapeuters kunskapsnivå i sexologi och deras erfarenhet och förhållningssätt till frågor 
om sexualitet i det psykoterapeutiska arbetet. Studien genomfördes med en webbenkät som 
bestod av en kvantitativ och kvalitativ del. Undersökningsgruppen bestod av 118 legitimerade 
psykoterapeuter med inriktning kognitiv beteendeterapi som var registrerade på www.kbt.nu 
och www.sfkbt.se. Studiens resultat visar att de flesta av respondenterna inte har haft något 
utbildningsmoment i ämnet sexologi under sin psykoterapeututbildning. Majoriteten anser att 
det är ganska viktigt eller mycket viktig att ha teoretisk kunskap i ämnet. Vidare visar studien 
på ett signifikant samband mellan mängden utbildningsdagar i sexologi och att anse sig ha 
tillräcklig kunskap för att arbeta med det i terapier. Undersökningen har tydliggjort att andra 
faktorer än utbildning har betydelse för hur psykoterapeuter förhåller sig till ämnet som 
exempelvis trygghet, självkännedom samt medvetna och omedvetna hinder. Med stöd av vår 
studie ser vi att de psykoterapeuter som känner sig bekväma i ämnet också i högre utsträckning 
talar med sina klienter om sexuella spörsmål i terapin. Mot bakgrund av detta behöver det 
skapas förutsättningar för psykoterapeuter att ha mod att våga fråga och integrera sexualitet 
som en naturlig del i psykoterapi. 
 
Nyckelord: Kognitiv beteendeterapi, KBT-inriktade psykoterapeuter, sexologi, sexualitet 
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Inledning 
Allmänt om sexualitet och livskvalitet 

Sexualitet är en central del hos varje människa och omfattar både människors liv och identitet. 

Sexualitet både upplevs och uttrycks i tankar, handlingar och känslor. Sexualiteten påverkas av 

samspelet mellan sexuella relationer och tillfredsställande livskvalitet. Sexualitet är en del av 

oss oavsett ålder, sexuell läggning eller hälsotillstånd (WHO, 2015). I en 

kunskapssammanställning av Statens Folkhälsoinstitut (2012) beskriver man samband mellan 

tillfredsställande sexuella relationer och tillfredsställande livskvalitet och att dessa är förenade 

med psykosocialt och fysiskt välbefinnande. Det framkommer att nästan hälften av både män 

och kvinnor i Sverige är tillfreds med sitt sexualliv samt att de anser att sexualiteten har en 

avsevärd påverkan på livet. Sexualiteten är en viktig del för vår psykiska hälsa och livskvalité. 

Bakom exempelvis minskad sexuell lust finns både somatiska och psykologiska faktorer. 

Sexuella problem kan både vara orsak och verkan av psykologiska problem som depression, 

ångest och livskriser (Rosen & Althof, 2008; Traeen & Stigum, 2010). Enligt Traeen och 

Stigum (2010) utgör den höga andelen av sexuella problem i den norska populationen, ett så 

stort lidande, att det utgör ett folkhälsoproblem enligt författarna.  

 

Psykoterapeuters utbildning och förhållningssätt att tala om sexualitet i terapi 

Sex i allmänhet har fått ett allt större utrymme i det offentliga rummet samtidigt som sexualitet 

inte alltid är naturligt att ta upp när man söker terapi. Shalev och Yerushalmi (2009) fann i sin 

studie, att trots utvecklingen i samhället kring attityder om sexualitet är fortfarande 

psykoterapeuter tveksamma till att diskutera sexuella frågor i terapin. Jablonski (2010) visar på 

att många psykoterapeuter inte pratar sexualitet eller sexuella problem i terapin utan hänvisar 

istället vidare. Det framkommer också att om inte psykoterapeuten initierar samtal om 

sexualitet leder det till att klienterna själva blir tveksamma till att göra det. Sandin (2006) ställer 

sig frågan om psykoterapeuter får tillräckligt med verktyg under sin psykoterapeututbildning 

för att närma sig sexualitet med sina klienter. De flesta som söker psykoterapi är medvetna om 

att deras sexuella problem påverkar hela deras livssituation. Därmed blir det oroväckande att så 

många psykoterapeuter inte anser att de kan eller vill arbeta med sexuella problem i terapi utan 

istället hänvisar vidare. Att hänvisa vidare till en sexolog visar enligt Sandin på att även 

psykoterapeuter liknar det sexuella problemet som något som ska ordnas till vid sidan om 

terapin.  
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Både Miller och Byers (2012) samt Traeen och Schaller (2013) rapporterar att äldre psykologer 

med mer klinisk erfarenhet i större utsträckning tar upp frågor kring sexualitet och är mer villiga 

att diskutera sexualitet i terapi med sina klienter, jämfört med sina yngre kollegor. Reissing och 

Di Giulio (2010) fann däremot att psykologer yngre än 40 år redogjorde för en ökad 

bekvämlighet i att diskutera sexuell hälsa trots att de inte rapporterade mer utbildning än sina 

äldre kollegor.  

 

Miller och Byers (2009, 2012) visar att många psykologer inte rutinmässigt tar upp frågor kring 

sexualitet i terapi. Dock framkommer att ju mer utbildning psykologer har i ämnet sexologi, 

både på grund- och fortbildningsnivå, desto mer benägna är de att fråga och arbeta med detta i 

behandling istället för att hänvisa vidare. Reissing och Di Guilio (2010) menar att mängden 

utbildning i sexologi är signifikant relaterat till bekvämlighet att diskutera sexuella problem. 

Traeen och Schaller (2013) rapporterade utifrån sin studie, med norska psykologer, att 64 % 

(n= 1053) inte har genomgått någon kurs eller utbildning i sexologi. Nästan 60 % av 

psykologerna rapporterar en upplevelse av att de har för lite kunskap om sexualitet för att ta 

upp ämnet i behandlingen.  

 

En av fem psykologer ställer alltid eller nästan alltid frågor om sexualitet. Dock är det sällan 

den positiva erfarenheten av sexualitet förs på tal, istället är det övervägande fokus på negativa 

sexuella erfarenheter och sexuella problem. Med ökad klinisk erfarenhet ställer psykologer i 

större utsträckning frågor kring klientens positiva aspekter av sexualitet. Det finns ett samband 

mellan psykologers trygghet och handledning om sexualitet och de psykologer som för det på 

tal under terapin (Traeen & Schaller, 2013).  

 

Studier visar på att utbildning inom sexologi handlar mer om sexuella problem än om hälsosam 

sexualitet som kan öka livskvalitén. Psykologer med påbyggnadsutbildning i sexologi indikerar 

behov av mer utbildning i ämnet (Miller & Byers, 2009). Miller och Byers (2012) fann stöd för 

att kliniker med mer avancerad nivå i sexologiutbildning satsar mer på fortbildning i ämnet. 

 

Reissing och Di Giulio (2010) anser att det är en etisk nödvändighet med sexologi i utbildningen 

för att kunna förbereda psykologer att upptäcka, bedöma och behandla sexuella problem. 

Psykoterapeuterna som Jablonski intervjuade menar att många psykoterapeuter varken har 

sexologiska moment i sin utbildning, i sin egenterapi eller i sin handledning (Jablonski, 2010). 
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Både kunskap kring sexualitet och handledning är viktiga komponenter, enligt Harris och Hays 

(2008), för att familjeterapeuter ska kunna känna sig bekväma med att samtala kring sexualitet 

med sina klienter. När familjeterapeuter upplever bekvämlighet ökar också deras benägenhet 

att initiera samtal om sexualitet i terapi.  

 

Bekvämlighet och kunskap i samtal kring ämnet sexualitet 

Haag (2008) menar att klienter förväntar sig att psykoterapeuter har kunskap, kompetens och 

känner sig bekväma med att arbeta med frågor som rör sexualitet. Psykoterapeutprogrammen 

förväntas ge den utbildning och erfarenhet som krävs för att arbeta med klienters frågor som 

innefattar sexualitet. Dock betyder det inte alltid att utbildningen är likhetstecken med att 

psykoterapeuter är bekväma att prata sexualitet med sina klienter, utan att mängdträning är en 

viktig faktor för att utveckla bekvämlighet i ämnet.  

 

I Jablonskis intervjuer med psykoterapeuter som arbetat med sexualitet under sin terapeutiska 

karriär framkom att de har svårt att tänka sig en terapeutisk behandling där sexualitet inte tas 

upp. De menar att psykoterapeuter i allmänhet behöver träna sig i och bli bekväma med att 

ställa frågor kring sexualitet och i synnerhet att inte vara rädda för de svar de kan få. 

Psykoterapeuternas erfarenhet är att sexualitet sällan eller aldrig tas upp i terapier och 

handledning utan istället rekommenderas klienter söka speciell terapi för sexuella problem 

(Jablonski, 2010).  

 

De psykologer som är mer benägna att samtala med sina klienter om sexualitet enligt Traeen 

och Schaller (2013) är de som inte förväntar sig att klienterna själva ska ta initiativ, de som 

känner sig säkra och de som dessutom har handledning i ämnet. Miller och Byers (2009) 

undersökte i sin studie olika metoder att tillgodogöra sig utbildning i sexologi. De kom fram 

till ett spektrum av olika pedagogiska metoder som instruktioner, modellinlärning, praktisk 

träning och återkoppling var viktiga förutsättningar för ett ökat självförtroende att hantera 

sexuella teman i det terapeutiska arbetet. Sandin (2006) uppmanar psykoterapeuter som 

upplever det svårt att ställa frågor och benämna saker vid dess rätta namn, att söka utbildning, 

handledning, konsultation och att läsa böcker. Även White och Freeman (2002) anser att 

psykoterapeuter behöver bli bättre på att uttrycka sig bekvämt, säkert och lättsamt i terapin 

kring sexualitet för att uppmuntra till en öppen diskussion i ämnet. Men också för att 
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psykoterapeuten ska kunna vara en modell och visa på att det varken är skrämmande eller 

tabubelagt att tala om sex. 

Sammanfattningsvis visar ovanstående litteraturgenomgång på svårigheter och osäkerhet kring 

att hantera sexuella teman i det terapeutiska rummet och ett behov av vidareutbildning i 

sexologi, för att möta klienters behov att tala om sexualitet på ett bekvämt sätt. Veterligen finns 

det inte någon studie som undersökt psykoterapeuter eller psykologer med kognitiv- och 

beteendeterapeutisk inriktning och deras upplevelser av att tala om sexualitet i terapin och/eller 

vilken kunskapsnivå i ämnet sexologi de har. Vi hoppas med denna studie kunna tillföra ett 

underlag som kan ligga till grund för utveckling av psykoterapeututbildningarna med inriktning 

kognitiv beteendeterapi. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan KBT-inriktade 

psykoterapeuters kunskapsnivå i sexologi och deras erfarenhet och förhållningssätt till frågor 

om sexualitet i det psykoterapeutiska arbetet.  

 

Frågeställningar 

Finns det samband mellan psykoterapeuters sexologikompetens och deras benägenhet att prata 

om sexualitet i psykoterapi? 

Vilka underlättande och försvårande omständigheter anger psykoterapeuter att det finns för att 

ta upp frågor av sexuell karaktär i det psykoterapeutiska mötet? 

 

Metod 
Undersökningsdeltagare och urval  

Undersökningsgruppen bestod av legitimerade psykoterapeuter med inriktning kognitiv 

beteendeterapi (KBT) som var registrerade på Beteende terapeutiska föreningens hemsida 

(www.kbt.nu) respektive Svenska föreningen för kognitiva och beteendeteinriktade terapiers 

hemsida (www.sfkbt.nu) och som där hade en giltig e-postadress angiven under perioden 1-7 

februari 2016. E-postadresser som inte tydligt visade att den gick till en enskild person, 

exkluderades. Då det inte finns något hinder för psykoterapeuter att registrera sig på båda 

hemsidorna genomfördes även en systematisk avsökning via Excel för att utesluta dubbletter. 

Det första utskicket som gick till 316 psykoterapeuters e-postadresser resulterade i 39 returer 
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på grund av ogiltig e-postadress, full e-postlåda eller avslutat e-post konto. Det innebar att 

nettopopulationen till slut blev 277 psykoterapeuter. Totalt sett svarade 118 psykoterapeuter på 

enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 43 % och därmed ett externt bortfall på 57 %. Det totala 

antalet saknade värden i enkätsvaren gällande de slutna frågorna var 22 med ett omfång per 

fråga på 1-5. Då det inte är möjligt att undersöka om det externa bortfallet skiljer sig åt från de 

som svarat på enkäten är det heller inte möjligt att dra några slutsatser om urvalet är 

representativt för alla som fått förfrågan om att delta i enkätstudien. Majoriteten av 

respondenterna var kvinnor, 71 % och 28 % var män. En person (1 %) valde att inte svara på 

frågan om kön. Åldersgrupper fördelade sig enligt följande: 62 % var över 55 år, 25 % mellan 

46-55 år, 12 % mellan 35-45 år och 1 % valde att inte svara på frågan om ålder. De flesta 

respondenterna hade en grundutbildning som psykolog (34 %), socionom (26 %) och läkare (6 

%). Övriga 34 % hade varierande grundutbildningar.  

 

Undersökningsinstrumentet  

Enkäten och dess frågor utformades av författarna Gunilla Bergsten (GB) och Lena Waernulf 

(LW), se bilaga 1. Enkätutformningen skedde i takt med inläsning av aktuellt ämne. Den 

övervägande delen av enkäten utgjordes av slutna frågor. För att även få med en kvalitativ 

aspekt i ämnet avslutades enkäten med två öppna frågor. Sammantaget bestod enkäten av 18 

frågor.  

 

Procedur 

GB och LW utformade även ett informationsbrev som skickades tillsammans med enkäten, se 

bilaga 1. I informationsbrevet framgick det att syftet med studien var att undersöka om det finns 

ett samband mellan KBT-inriktade psykoterapeuters kunskapsnivå i sexologi och deras 

erfarenheter och förhållningssätt till frågor om sexualitet i det psykoterapeutiska arbetet, att 

deltagandet var frivilligt och anonymt samt, att det tog ca 5 minuter att svara på enkäten. 

Psykoterapeuterna fick också information att enkätstudien var ett examensarbete inom ramen 

för ett psykoterapeutprogram och att de kunde ta del av den färdiga uppsatsen i 

publikationsdatabasen DIVA. I informationsbrevet fanns en direkt länk till den anonyma webb-

enkäten som administrerades via https://websurvey.textalk.se. När enkäten och 

informationsbrevet var färdigformulerade gjordes en pilotundersökning för att öka 

undersökningsinstrumentets reliabilitet. Enkäten tillsammans med informationsbrevet 

skickades till 4 legitimerade psykoterapeuter med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT). 
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De uppmanades att svara på samtliga frågor, att vara kritiska och kommentera frågornas och 

informationsbrevets utformning. Andra reflektioner av vikt välkomnades också. Utifrån de 

inkomna svaren gjordes vissa förändringar. Datainsamlingen för studien pågick under perioden 

7-29 februari 2016. Ett e-postmeddelande med informationsbrevet och länken till webb-enkäten 

skickades till psykoterapeuternas e-postadresser. Undersökningen var anonym vilket betyder 

att det inte var möjligt att spåra svaren till en e-postadress. Varje e-postadress hade ett 

lösenord/id nr i enkäthanteringsprogrammet, vilket uteslöt möjligheten att svara på enkäten 

flera gånger. En dryg vecka efter det första utskicket, skickades ett riktat e-postmeddelande 

med en påminnelse till de psykoterapeuter som ännu inte hade svarat på enkäten. Länken till 

enkäten fanns med i påminnelsebrevet. Den 1 mars stängdes enkäten, vilket innebar det inte 

längre var möjligt att svara på den.  

 

Kvantitativ analys 

Det har vid genomgång av undersökningsdata från enkätstudien visat sig att det ursprungliga 

antalet svarsalternativ på fråga 12, Ställer du frågor till dina klienter om deras sexualitet?, varit 

för många och lett till svåranalyserat resultat. Ursprungligen var svarsalternativen baserat på en 

5-gradig skala. Vi har omarbetat kategorierna och reducerat antalet svarsalternativ till en 3-

gradig skala genom att slå samman svarsalternativ med varandra. Sammanslagningar av 

variabler har gjorts enligt följande: Ja, alltid och Ja, ofta är nu Ofta. Ja, av och till är nu ibland 

och Ja, någon enstaka gång och nej är nu Sällan. 

Vid analys av utbildningens betydelse i sammanhanget så har vi för den slutliga redovisningen 

valt att utgå från uppgiven eller uppskattad sammanlagd utbildning i ämnet sexologi. I de fall 

respondenten endast uppgivit ett kursnamn men ej utbildningens omfattning så har vi så långt 

möjligt försökt matcha denna mot idag existerande kurser för att utgående från detta få fram ett 

värde på utbildningen omfattning räknat i högskolepoäng. Uppgiven eller skattad 

utbildningslängd har omräknats till antal studiedagar heltid. Vi har valt att skapa tre 

utbildningskategorier, en för gruppen ingen eller maximalt 2 dagars utbildning i sexologi (< 

=2dgr), en för gruppen med mer än 2 dagars utbildning och mindre än 50 dagars utbildning 

(>2dgr - < 50dgr) och en för gruppen 50 dagars utbildning eller mer ( => 50dgr), det sistnämnda 

betyder i normalfallet de facto flera månaders utbildning. 

Data presenteras i form av proportioner (antal och %) för de olika svarsalternativen för vardera 

enkätfråga. För att undersöka skillnader gällande utbildningsdagar, kön, åldersgrupp och 

examensår mot olika frågeställningar användes chi-två test (Chi-2) och Fishers exakta test. 
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Majoriteten av analyserna gjordes med Fishers exakta test då den förväntade frekvensen i någon 

cell var 5 eller mindre. Det valda signifikansvärdet i denna undersökning är α=0,05. För de 

deskriptiva analyserna användes Microsoft Excel 2007 och för de inferentiella analyserna IBM 

SPSS Statistic version 22. 

 

Kvalitativ analys 

För att få en så bra överblick över svaren på de två öppna frågorna som möjligt, granskade GB 

och LW svaren oberoende av varandra. En systematisk granskning av svaren på respektive 

fråga gjordes ytterligare en gång var och en för sig, denna gång identifierades preliminära 

underteman. Därefter jämfördes dessa mellan GB och LW och slutgiltiga underteman 

fastställdes. Övergripande temanamn skapades utifrån de framkomna grupperna av 

underteman.  Relevanta citat identifierades och fördes samman med varje undertema (Olsson 

& Sörensen, 2011). 

 

Etiska överväganden 

Deltagarna har i informationsbrevet fått skriftlig information om uppsatsens syfte, att 

deltagandet i studien är frivilligt, att enkätmaterialet avidentifieras och behandlas konfidentiellt. 

Deltagarna har även fått information om nyttjandeperspektivet. Sammantaget innebär det att 

studien mycket väl svarar mot Vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer. 
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Resultat 
Kvantitativt resultat 

Totalt sett rapporterade 56% av psykoterapeuterna i undersökningen att de inte hade någon 

form av utbildning i sexologi. Tjugotvå procent hade ett utbildningsmoment under 

psykoterapeutprogrammet, 16% hade en fristående kurs/utbildning och 6% hade både 

utbildningsmoment under psykoterapeutprogrammet samt en fristående kurs/utbildning.  

Diagrammet nedan visar hur viktigt respondenterna anser att det är att psykoterapeuter har 

teoretisk kunskap i ämnet sexologi. 

 

 

Figur 1. Proportioner angående psykoterapeuters åsikter om hur viktigt ämnet sexologi är (n=118). 

Majoriteten, 93 % anser att det är ganska viktigt eller mycket viktigt att psykoterapeuter har 

teoretisk kunskap i ämnet sexologi. Inga signifikanta samband mellan frågeställningen och 

antal utbildningsdagar hos respondenterna kunde påvisas. Av de respondenter som rapporterade 

att de inte hade haft något utbildningsmoment i ämnet sexologi under sin 

psykoterapeututbildning, saknade 66 % det, sambandet var signifikant (Chi-2,  p=0,002).  
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Tabell 1 visar andelen psykoterapeuter som ställer frågor till sina klienter om sexualitet. Svaren 

är redovisade utifrån utbildningsdagar i sexologi, kön, åldersgrupp och antal år sedan 

psykoterapeutexamen. 

Tabell 1. Proportioner bland psykoterapeuter som ställer frågor om sexualitet, i förhållande till olika 

bakgrundsvariabler. 

 N Sällan Ibland Ofta Fishers 
exakta test 

Alla 118     

Utbildningsdagar i sexologi     0,537 

   Utbildning  <= 2 dagar 95 24 % 44 % 32 %  

   Utbildning >2 - < 50 dagar 12 8 % 58 % 33 %  

   Utbildning  => 50 dagar 11 27 % 27 % 45 %  

Kön     0,102 

   Man 33 36 % 36 % 27 %  

   Kvinna 84 17 % 48 % 36 %  

  Ej svarat 1 100 % 0 % 0 %  

Åldersgrupp (år)     0,323 

   35-45 14 43 % 36 % 22 %  

   46-55 30 17 % 40 % 43 %  

   56- 73 22 % 47 % 32 %  

  Ej svarat 1 100 % 0 % 0 %  

Examensårtionde     0,643 

1970-talet 1 0 % 100 % 0 %  

1980-talet 4 0 % 25 % 75 %  

1990-talet 19 26 % 47 % 26 %  

2000-talet 69 26 % 41 % 33 %  

2010-talet 23 17 % 57 % 26 %  

Ej svarat 2 0 % 0 % 100 %  

  

Analysresultatet visade inte på några signifikanta samband mellan utbildningsdagar, kön, 

åldersgrupp och examensår mot att ställa frågor om sexualitet till sina klienter. 
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Tabell 2 visar andelen psykoterapeuter som känner sig bekväma att tala om sexualitet i 

psykoterapi. Svaren är redovisade utifrån utbildningsdagar i sexologi, kön, åldersgrupp och 

antal år sedan psykoterapeutexamen. 

Tabell 2. Proportioner angående psykoterapeuters bekvämlighet att tala om sexualitet i psykoterapi, i förhållande 

till olika bakgrundsvariabler. 

 N Ganska  

Obekväm 

Ganska  

bekväm 

Mycket  

Bekväm 

Fishers 
exakta test 

Alla 118     

Utbildningsdagar i sexologi     0,079 

   Utbildning  <= 2 dagar 95 9 % 67 % 23 %  

   Utbildning >2 - < 50 dagar 12 8 % 42 % 50 %  

   Utbildning  => 50 dagar 11 0 % 45 % 55 %  

Kön     0,146 

   Man 33 9 % 48 % 42 %  

   Kvinna 84 8 % 68 % 24 %  

   Ej svarat 1 0 % 100 % 0 %  

Åldersgrupp (år)     0,280 

   35-45 14 21 % 43 % 36 %  

   46-55 30 3 % 70 % 27 %  

   56- 73 8 % 63 % 29 %  

   Ej svarat   1 0 % 100 % 0 %  

Examensårtionde     0,786 

1970-talet 1 0 % 0 % 100 %  

1980-talet 4 0 % 50 % 50 %  

1990-talet 19 11 % 58 % 32 %  

2000-talet 69 7 % 65 % 28 %  

2010-talet 23 13 % 61 % 26 %  

Ej svarat 2 0 % 100 % 0 %  

 

Analysresultatet visade inte på några signifikanta samband mellan utbildningsdagar, kön, 

åldersgrupp och examensår mot frågan hur bekväma respondenterna känner sig att tala om 

sexualitet i psykoterapi. Även om resultatet inte visar på några signifikanta samband kan en 

tendens skönjas att ju mer utbildning i sexologi psykoterapeuten har, desto mer bekväm känner 

den sig (Fishers exakta test, p=0,079).  
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I diagrammet nedan visas relationen mellan psykoterapeuter som känner sig bekväma att tala 

om sexualitet i psykoterapi och i vilken grad de ställer frågor om sexualitet till sina klienter. 

 

 

Figur 2. Relationen mellan att känna sig bekväm och ställa frågor (n=118). 

Analysen visade på ett signifikant samband (Chi-2, p=0,006), där graden av bekvämlighet 

avgör i vilken mån man ställer frågor. 

 

I tabell 3 visas relationen mellan psykoterapeuternas utbildningsdagar i sexologi och vems 

ansvar de anser att det är att initiera samtal om sexualitet under pågående psykoterapi. 

Tabell 3. Fördelning av syn på ansvar att initiera samtal utifrån psykoterapeutens utbildningsdagar i sexologi. 

 N Bådas Ingens Klientens Terapeutens Fishers 
exakta 

test 

Alla 118      

Utbildningsdagar i sexologi      0,799 

   Utbildning  <= 2 dagar 95 63 % 3 % 8 % 25 %  

   Utbildning >2 - < 50 dagar 12 67 % 8 % 0 % 25 %  

   Utbildning  => 50 dagar 11 55 % 0 % 9 % 36 %  

 

Analysen visade inga signifikanta samband mellan utbildningsdagar i sexologi och vems ansvar 

respondenterna anser att det är att initiera samtal om sexualitet i psykoterapi. 
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Tabell 4 visar relationen mellan utbildningsdagar i sexologi och psykoterapeuternas uppfattning 

om de har tillräcklig kunskap om sexualitet och sexuella problem för att arbeta med det i det 

terapeutiska behandlingsarbetet. 
 
Tabell 4. Psykoterapeuternas uppfattning om tillräcklig kunskap om sexualitet och sexuella problem i relation till 
utbildningsdagar i sexologi. 
 

 N Nej Ja Vet ej Chi-2 

Alla 118     

Utbildningsdagar i sexologi     0,001 

   Utbildning  <= 2 dagar 95 59 % 39 % 2 %  

   Utbildning >2 - < 50 dagar 12 17 % 83 %   

   Utbildning  => 50 dagar 11 9 % 91 %   

 

I analysen av resultatet framkom ett signifikant samband (Chi-2, p=0,001) mellan antal 

utbildningsdagar i sexologi och psykoterapeuternas uppfattning att ha tillräcklig kunskap om 

sexualitet och sexuella problem för att arbeta med det i det terapeutiska behandlingsarbetet.  

 

Tabell 5 visar på relationen med utbildningsdagar i sexologi och i vilken grad 

psykoterapeuterna hänvisar klienter vidare till annan instans då de presenterar sexuella 

problem. 

Tabell 5. Graden av hänvisning då klienter presenterar sexuella problem i relation till utbildningsdagar i sexologi. 

 N Aldrig Sällan Ibland Ganska 
ofta 

Alltid Fishers 
exakta 

test 

Alla 118       

Utbildningsdagar i sexologi        0,093 

   Utbildning  <= 2 dagar 95 5 % 19 % 47 % 22 % 6 %  

   Utbildning >2 - < 50 dagar 12 17 % 33 % 33 % 8 % 8 %  

   Utbildning  => 50 dagar 11 0 % 64 % 27 % 9 % 0 %  

 

Inga signifikanta samband kunde finnas i analysen av relationen mellan utbildningsdagar och i 

vilken grad respondenterna hänvisar sina klienter vidare till annan instans då de presenterar 

sexuella problem. 
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Kvalitativt resultat 

I analysen av resultatet från den öppna frågan om vad som är främjande faktorer gällande samtal 

om sexualitet inom ramen för det psykoterapeutiska arbetet, framkom fyra relevanta teman: 

teoretisk kunskap, terapeutfaktorer, klientfaktorer samt psykoterapeutens och klientens 

interpersonella samspel. 

Teoretisk kunskap - främjande 

Att psykoterapeuten anser sig ha utbildning och kunskap i ämnet:  

”Kunskap om HBTQ” 

”Kunskap i sexologi för att lättare fånga relevanta fokus i terapiarbetet” 

”Att terapeuten är utbildad och har erfarenhet inom området” 

 

Terapeutfaktorer - främjande 

Att psykoterapeuten anser sig ha erfarenhet och känner sig bekväm: 

”Vanan, att ha provat, mer än teoretiska kunskaper” 

”Våga fråga” 

”…erfarenhet och träning i att samtala om sexuella frågor” 

”Att jag som terapeut är bekväm att prata om sexualitet” 

 

Att psykoterapeuten ser sina begränsningar inom ämnet:  

”…att ibland behöva/kunna hänvisa vidare om terapeuten känner sig ha bristande kompetens på 
området etc.” 

”Jag hänvisar klienter vidare av den enkla anledningen att jag anser det mer etiskt att skicka 
klienter till experter…” 

 

Psykoterapeutens trygghet och självkännedom: 

”Att terapeuten själv har ett hyggligt genomlyst förhållningssätt till sin egen sexualitet” 

”Trygghet i sin egen sexualitet” 

”Man får ge akt på sina egna fördomar och tabun” 
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Att psykoterapeuten har ett tillåtande förhållningssätt:  

”Att jag kan bjuda in/öppna för det och göra det så ofarligt det går” 

 ”Att man ser hela personen och ger sexualiteten en given plats” 

” Öppen och accepterande attityd till olika sexuella uttryck och läggningar” 

”…att vara nyfiken och fråga med respekt”  

 

Klientfaktorer - främjande 
”Klienten visar intresse, vilja…” 

 ”..klientens förtroende för terapeuten” 

”Att patienten själv tar initiativ till att prata om sin sexualitet…” 

 

Psykoterapeuten och klientens interpersonella samspel - främjande 
”En god allians är ju A och O” 

”En trygg och tillitsfull relation mellan terapeut och klient” 

”God, avspänd och förtroendefull relation patient-terapeut”  

”Det är lättare att prata om sex med kvinnor för mig som själv är kvinna” 

”Att ha någorlunda lika värderingar runt sexualitet”  

 

I analysen av resultatet från den öppna frågan om vad som är försvårande faktorer gällande 

samtal om sexualitet inom ramen för det psykoterapeutiska arbetet, framkom fyra relevanta 

teman: omvärldsfaktorer, terapeutfaktorer, klientfaktorer samt psykoterapeutens och klientens 

interpersonella samspel. 

 

Omvärldsfaktorer - försvårande 

Att psykoterapeuten anser sig begränsad av kulturella och religiösa olikheter: 

”Religiösa och kulturella olikheter” 

”Religiösa tabuföreställningar” 

”Samhällets föreställningar om snäv norm för sexualitet vilket gör det svårare för patienter 
våga prata om” 

 

Att psykoterapeuten är påverkad av faktorer i organisationen: 

”För manualbaserad terapi” 
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”Avsaknad av forum för reflektion” 

”I kliniskt arbete t.ex. på vårdcentral kan tidsbrist och prioriteringskrav vid 
problemformuleringen medföra att frågor om sexualitet/problematik inte sätts i första hand”  

 

Terapeutfaktorer - försvårande  

Att psykoterapeuten anser sig både ha bristande teoretisk kunskap och erfarenhet i ämnet: 

”Dålig kunskap kring sexualitet i olika former” 

”Brist på kunskap och vara obekväm i terminologin” 

”För lite träning i att prata om sexualitet på ett neutralt sätt” 

 

Psykoterapeutens medvetna och omedvetna hinder: 

”Förmodligen mina egna attityder” 

”Att terapeuten missar analys av sina egna föreställningar om sexualitet. Att en inte är vaksam 
på egna undvikanden” 

”Att aldrig fråga något som har med sex att göra” 

  ”Fördomar” 

”Omedvetenhet om egen sexualitet och egna preferenser” 

”Terapeutens egen obearbetade problematik…” 

”…att jag tyckt det varit besvärande när jag haft en attraktiv klient. Varit rädd att betraktas som 
en ful gubbe” 

”Som ung behandlare var det svårt och genant att tala med medelålders pat om sexualitet, (nu 
som pensionär så är det ganska bekvämt)”  

”Svårare med män (motsatt kön)” 

 

Psykoterapeutens upplevelse av ämnet: 

”Om man själv inte är bekväm att prata om ämnet” 

 ”Egen genans för ämnet” 

 ”Terapeutens upplevelse att känna sig besvärad, vilket säkerligen patienten uppfattar” 

”Både jag och klient kan känna sig obekväma om det blir alltför ingående kring sex. Det är ju 
trots allt det mest intima i våra liv”  

”…rädslan att uttrycka sig fel”  

”Oro att fråga om det som jag inte har att göra med”  
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Klientfaktorer - försvårande 

Klientfaktorer och tidigare erfarenheter:  

”När patienten är sexuellt utnyttjad i sin nuvarande relation” 

”Klientens tidigare erfarenheter och de bemötande hen fått när hen försökt prata om sina 
bekymmer” 

”Om pat har mycket skam” 

 ”När patienten/klienten känner sexuell attraktion till barn/minderåriga och både jag och 
patienten/klienten vet att det finns en anmälningsskyldighet om det inte bara handlar fantasier 
utan faktiska handlingar” 

”Patienter med starkt undvikande som försvar samt personer med personlighets relaterad 
problematik” 

 

Terapeutens och klientens interpersonella samspel - försvårande 
”Om det saknas en god terapeutisk allians” 

”Klienten signalerar upprepat ovilja att tala om detta” 

 

Diskussion 
Huvudsyftet med studien var att undersöka om det finns ett samband mellan KBT-inriktade 

psykoterapeuters kunskapsnivå i sexologi och deras erfarenhet och förhållningssätt till frågor 

om sexualitet i det psykoterapeutiska arbetet. Studiens resultat visar att de flesta av 

respondenterna inte har haft något utbildningsmoment i ämnet sexologi under sin 

psykoterapeututbildning och att de saknat det. Majoriteten anser också att det är ganska viktigt 

eller mycket viktig att psykoterapeuter har teoretisk kunskap i ämnet. Vidare visar studien på 

ett signifikant samband mellan mängden utbildningsdagar i sexologi och att psykoterapeuten 

anser sig ha tillräcklig kunskap för att arbeta med det i terapier. Vad gäller frågeställningarna 

som handlar om bekvämlighet och att ställa frågor om sexualitet framkommer inga signifikanta 

skillnader i förhållande till utbildningsdagar i sexologi. Undersökningen har tydliggjort att 

andra faktorer än utbildning har betydelse för hur psykoterapeuter förhåller sig till ämnet. Via 

den kvalitativa delen erhölls värdefull information om inre processer som påverkar 

psykoterapeuter i deras förhållningssätt till ämnet såsom exempelvis trygghet, självkännedom 

samt medvetna och omedvetna hinder. 
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Resultatdiskussion 

I analysen av resultatet har det varit svårt att få fram tydliga samband, dock framkommer en 

tendens att utbildning påverkar psykoterapeutens förhållningssätt i samtal om sexualitet i 

terapin. Drygt hälften av respondenterna har inte någon form av sexologiutbildning, vilket 

bekräftar resultat som framkommit i den norska studien av Traeen och Schaller (2013). Flera 

respondenter uppger att det främjar samtal om sexualitet i det psykoterapeutiska arbetet när 

psykoterapeuten anser sig ha utbildning och kunskap i ämnet. Utbildning i ämnet möjliggör att 

fånga upp betydelsefulla områden som rör sexualitet, exempelvis HBTQ frågor. Det är rimligt 

att anta att utbildning spelar roll och om kompetens inte finns torde det få konsekvenser för 

klienterna.  

 

Cirka en femtedel av våra respondenter hade fått något utbildningsmoment i sexologi under sin 

psykoterapeututbildning. Enligt Miller och Byers (2009, 2012) investerar kliniker med mer 

utbildning i sexologi i högre grad i vidareutbildning i ämnet. På sikt skulle det kunna tala för 

att ju färre sexologimoment under psykoterapeututbildningar desto färre kliniker kommer att 

satsa på vidareutbildning. Konsekvenserna av det är att det finns en risk att frågor kring 

sexualitet sällan eller aldrig tas upp i det psykoterapeutiska behandlingsarbetet. 

 

Inget tydligt samband mellan utbildningsdagar i sexologi och andelen psykoterapeuter som 

rapporter att de ställer frågor till sina klienter om sexualitet framkommer. Sammantaget 

rapporterar Traeen och Schaller (2013), Harris och Hays (2008) och Haag (2008) att utbildning 

och kunskap i sexologi är viktiga faktorer för att lyfta ämnet och arbeta med detta i terapin. I 

vår studie framkommer att en del av de med inga eller få utbildningsdagar ändå adresserar 

ämnet. Möjligen känner psykoterapeuter ett visst ansvar att samtal kring sexualitet ingår i deras 

arbetsområde. Att bjuda in till ett tillåtande förhållningssätt och på ett respektfullt sätt fråga 

kring sexualitet är främjande för samtalet enligt några respondenter. Några av våra respondenter 

anser att undvikande kring ämnet blir ett hinder i terapin, likväl som att våga fråga är 

underlättande för fortsatt samtal kring sexualitet. 

 

Resultatet visar att det finns ett samband mellan psykoterapeutens bekvämlighet i ämnet och 

att ställa frågor om sexualitet. Reissing och Di Giulio (2010) redovisar att mängden utbildning 

i sexologi är signifikant relaterat till bekvämlighet att diskutera sexuella problem. Harris och 
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Hays (2008) lyfter fram både kunskap och handledning som viktiga beståndsdelar för att 

uppleva bekvämlighet att arbeta med sexualitet. Inga kommentarer kring handledningens 

betydelse för bekvämlighet framkommer i aktuell studie. Både brist på bekvämlighet, genans 

samt en oro att vara för närgången i ämnet beskriver några respondenter som försvårande 

omständigheter. Det finns skäl att tro att både utbildning och träningstillfällen behövs för att 

uppnå bekvämlighet i ämnet, rimligen för att undvika att psykoterapeuters osäkerhet står i 

vägen för klienters möjlighet att själva initiera samtal om sexualitet.  

 

Inga samband framkommer mellan utbildningsdagar i sexologi och i vilken grad 

psykoterapeuterna i undersökningen hänvisar vidare till annan vårdgivare, vilket motsäger 

Miller och Byers (2009; 2012) undersökningar. Några respondenter angav att kunna hänvisa 

klienter vidare främjar samtal om sexualitet i terapin samt att hänvisa till en expert är mer etiskt. 

Möjligen är det så att psykoterapeuter med mer okunskap anser att det finns bättre hjälp att få i 

dessa frågor hos annan vårdgivare, men det framkommer också vikten av att kunna inse sina 

begränsningar och istället hänvisa klienten vidare.  

 

Förtjänsten med denna studie, utöver att den i delar bekräftar vad som framkommit tidigare, är 

ny information om yttre och inre faktorer som försvårar att tala om sex i det terapeutiska mötet. 

De yttre faktorerna har med kultur, organisation och samhälle att göra och de inre har med 

psykoterapeuten själv att göra. Vad gäller det sistnämnda torde handledning och egenterapi vara 

viktiga redskap för att undanröja dessa hinder. En annan typ av yttre påverkan som kan försvåra 

är klientfaktorer, såsom klientens aktuella livssituation, beteenden och känslor. Även här kan 

handledning spela en avgörande roll för att komma förbi hinder. Varför inte någon av 

respondenterna nämnt handledning som en underlättande omständighet kan vi bara spekulera i. 

Kanske handlar det om att många av de som svarat på vår enkät är över 55 år (66 %) och 

möjligen anser att man inte längre behöver handledning.  

 

Metoddiskussion 

Efter att ämnet med tillhörande syfte och frågeställningar bestämts gjordes olika överväganden 

över hur datainsamlingen skulle ske. Då syftet var att undersöka legitimerade KBT-inriktade 

psykoterapeuter, önskades information om hur många som finns i Sverige. Information från 

Socialstyrelsen visade att det inte finns någon tydlig uppdelning av olika psykoterapeutiska 
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inriktningar och därmed finns inga uppgifter om totalt antal utfärdade legitimationer för KBT-

inriktade psykoterapeuter. För att få tillgång till e-postadresser till psykoterapeuter använde vi 

oss av de två svenska föreningarna för KBT-inriktade psykoterapeuter. Att uttala sig om hur 

representativt urvalet är utifrån den samlade psykoterapeutkåren som har en KBT inriktning är 

mycket svårt. Varför en del psykoterapeuter anser att det är viktigt att vara registrerade på en 

förenings hemsida och andra inte och om registreringen görs i början av yrkeskarriären eller 

om man i större utsträckning gör det efter att man etablerat sig inom yrket går heller inte att få 

en tydlig uppfattning om. 

 

Enkäten skickades ut via e-post, fördelen med detta var att många psykoterapeuter kunde nås 

utan kostnad och att det dessutom var enkelt för respondenterna att svara. De behövde inte göra 

någon annan åtgärd än att fylla i enkäten och göra ett knapptryck för att enkäten skulle skickas 

in. En av nackdelarna med att använda e-postadresser är att det ursprungliga antalet minskade 

på grund av okända, felaktiga, ofullständiga och/eller ogiltiga e-postadresser. En annan brist 

med att använda sig av utskick via e-post är att meddelandet kan försvinna i mängden av annan 

e-post flöde eller försvinna in i skräp-post mappen, beroende på datorinställningar. Det externa 

bortfallet kan med andra ord bero på fler saker än att aktuell psykoterapeut inte vill delta i 

undersökningen. Trots detta nåddes en svarsfrekvens på 43 %, vilket kan anses som högt utifrån 

att enkäten var webbaserad och att ämnesområdet handlade om sexualitet. Traeen och Stigum 

(2010) diskuterade svarsfrekvenser i norska studier som handlade om sexualitet och kom fram 

till att en procentsats på 34-48 % var vanligt förekommande. En svarsfrekvens på 20-30 % för 

webb enkäter där det inte finns någon tidigare relation till mottagaren, kan anses som mycket 

bra (Survey Monkey, 160408). Möjligen kan beskrivningen i informationsbrevet om att enkäten 

var ett examensarbete inom ramen för ett psykoterapeutprogram motiverat respondenterna att 

svara, då de själva varit i samma situation. Partiella bortfall i enkäten kan också vara ett problem 

i webbenkäter och då bero på långsam eller bruten internetkontakt eller inkompatibel mjukvara. 

Dessa faktorer kan dock inte anses som ett problem i aktuell studie, då det partiella bortfallet 

var relativt lågt. 

 

Syftet med enkäten var att undersöka samband mellan kunskapsnivå i sexologi och erfarenheter 

och förhållningssätt kring frågor om sexualitet. För att få fram information om graden av 

sexologiutbildning hos var och en av respondenterna som svarat att de hade utbildningsmoment 

i sexologi under psykoterapeutprogrammet och/eller hade en fristående kurs/utbildning i ämnet, 
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bad vi dem i text att beskriva omfattningen i timmar, dagar eller veckor samt även namnge 

utbildningen. Detta tillvägagångssätt har visat sig bli en svaghet i undersökningen, då svaren 

har varit mycket svåra att kategorisera och också gjort det svårare att undersöka de samband 

som avsågs.  

 

Möjligen kan en annan svaghet studien vara att fasta svarsalternativ ska tolkas av respondenten, 

och udda antal svarsalternativ på vissa frågor ger möjlighet till att svara helt neutralt på frågan. 

Å andra sidan tvingas respondenterna att ta ställning vid frågorna som har jämt antal 

svarsalternativ. Fördelen med att också ha öppna frågor i enkäten är att det öppnar upp för 

oväntade resultat och ger respondenterna frihet att ge uttryck för sina åsikter. Svarsfrekvensen 

på de öppna frågorna kan anses som hög, 78 % respektive 82 %. Ejlertsson (2015) menar att 

det oftast är mycket färre än hälften som ger sig tid att svara på de öppna frågorna i en enkät. 

En försiktig tolkning av det är att respondenterna i undersökningen ansåg att det var ett viktigt 

ämne och att de hade uppfattningar de ville förmedla. Svaren på de öppna frågorna går inte att 

generalisera men ger ett djup i studien som inte skulle ha uppnåtts med endast fasta 

svarsalternativ. 

 

I majoriteten av de utländska artiklarna som varit relevanta utifrån ämnet har 

undersökningsgruppen bestått av psykologer. Endast ett fåtal av träffarna vid 

artikelsökningarna har rört sig om psykoterapeuter, dock utan närmare beskrivning av 

psykoterapeutinriktning. Detta betyder att inga artiklar hittades som rörde psykoterapeuter med 

KBT-inriktning. Relevansen i valda artiklarna har utgått ifrån beskrivningar av terapeutiskt 

arbete oavsett grundutbildning och inriktning. Veterligen ser det olika ut i olika länder vilket 

gör det svårt att göra exakta jämförelser. 

 

Vår hypotes kring bristen på signifikanta samband i den kvantitativa delen av undersökningen 

är att ämnet i sig är svårt och komplext. Att i en enkät via fasta svarsalternativ få fram inre 

processer och mänskligt beteende är en utmaning. Det som framkommer är att många olika 

variabler påverkar psykoterapeuter att ta upp sexualitet i terapin. Vi har fokuserat på både 

kvantitativ och kvalitativ analys vilket ger fördjupad kunskap i ämnet. 
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Slutsats 

Med stöd av vår studie ser vi att de psykoterapeuter som känner sig bekväma i ämnet också i 

högre utsträckning talar med sina klienter om sexuella spörsmål i terapin. Mot bakgrund av 

detta tänker vi att det behöver skapas förutsättningar för psykoterapeuter att ha mod att våga 

fråga och därmed integrera sexualitet som en naturlig del i psykoterapi. Vi anser att det finns 

flera vägar att nå dit. En väg är att under psykoterapeututbildningen få till sig ett moment i 

sexologi där både teori och praktisk tillämpning ingår. En annan väg är att öka självkännedom 

i ämnet via handledning och egenterapi. Ytterligare studier skulle kunna rikta fokus på just 

handledningen och/eller egenterapins betydelse för att kunna tala om sexualitet i terapi. En 

annan möjlig framtida undersökning skulle kunna rikta fokus mot vad klienten anser är 

betydelsefullt för att göra ämnet pratbart. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 22 

Referenser 
Ejlertsson, G. (2014). Enkäten i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

Haag, S. C. (2008). Psychotherapist factors that impact self-efficacy for working with clients 

presenting issues related to sexuality and sexual activities. Iowa: The University of Iowa.  

Harris, S. M., & Hays, K. W. (2008). Family therapists comfort with and willingness to discuss 

client sexuality. Journal of Marital and Family Therapy, 34, 239-250. 

Jablonski, R. (2010). Psykoterapeuters upplevelser av svårigheter med att arbeta med 

sexualitet i psykoterapi och hur dessa hanteras. (Opublicerad psykologexamensuppsats). 

Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.  

Miller, S. A., & Byers, E. S. (2012). Practicing psychologists´sexual intervention self-efficacy 

and willingness to treat sexual issues. Archives of Sexual Behavior, 4, 1041-1050. 

Miller, S. A., & Byers, E. S. (2009). Psychologists´ continuing education and training in 

sexuality. Journal of Sex & Marital Therapy, 35, 206-219. 

Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen – Kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Stockholm: Liber. 

Reissing, E. D., & Di Giulio, G. (2010). Practicing clinical psychologists´ provision of sexual 

health care services. Professional Psychology: Research and Practise, 41, 57-63. 

Rosen, R. C., & Althof, S. (2008). Impact of premature ejaculation: The psychological, quality 

of life, and sexual relationship consequenses. The Journal of Sexual Medicine, 5, 1296-

1307. 

Sandin, G. (2006). Praktik och fantasi – kliniskt arbete med sexuella problem. I V. Janson, G. 

Sandin, A. Mesterton, P. A Rönnås, & A. S Bárány (Red.), Sexualiteter. (sid. 21-34). 

Solna: Williamsons Offsettryck AB. 

Shalev, O., & Yerushalmi, H. (2009). Status of sexuality in comtemporary psychoanalytic 

psychotherapy as reported by therapists. Psychoanalytic Psychology. 26, 343-361. 

Statens folkhälsoinstitut. (2012). Sex, hälsa och välbefinnande. R 2012:01. Östersund: Statens 

Folkhälsoinstitut. 

Survey Monkey Inc (2016). Hämtad 2016-04-08 från http://sv.surveymonkey.com. 

 



 

 23 

Traeen, B., & Schaller, S. (2013). Talking to patients about sexual issues: experiences of 

Norwegian psychologists. Sexual and Relationship Therapy, 28, 283-293. 

Traeen, B., & Stigum, H. (2010). Sexual problems in 18-67-year-old Norwegians. 

Scandinavian Journal of Public Health, 38, 445-456. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk -samhällsvetenskaplig 

forskning. Hämtad den 16 mars 2016 från Vetenskapsrådet, 

www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. 

White, J. R., & Freeman, A. (2002). Cognitive-behavioral group therapy for specific problems 

and population. (Red.), S. Walden och J. L. Wolf. Women´s sexuality (s. 305-329). 

Washington: American Psychological Association.  

World Health Organization [WHO] (2015). Sexual health, human rights and the law. Hämtad 

2016-04-19, från WHO, 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/sexualhealth/sexual-health-human-

rights-law/en/ 

 

Tillkännagivanden 

Vi är tacksamma för alla de psykoterapeuter som tog sig tid att svara på vår webbenkät. Denna 

studie hade inte varit möjlig utan deras delaktighet.  

Ett stort tack till vår handledare Elisabet Sundbom för värdefull guidning och feedback. Tack 

också till Lotta Strömsten för kloka råd. 

 

 



 

 

Bilaga 1 

Hej,	
vi	är	två	studenter	som	går	sista	terminen	på	psykoterapeutprogrammet	med	KBT-inriktning	vid	
Umeå	universitet.	Vi	skriver	en	uppsats	med	titeln	"KBT-inriktade	psykoterapeuters	erfarenheter	
att	tala	om	sex	-	underlättande	och	försvårande	omständigheter".	Vi	skulle	uppskatta	om	du	vill	
delta	genom	att	svara	på	vår	enkät.	Länk	till	enkäten	finns	nedan.	

Syftet	 med	 uppsatsen	 är	 att	 undersöka	 om	 det	 finns	 ett	 samband	 mellan	 KBT-inriktade	
psykoterapeuters	kunskapsnivå	 i	sexologi	och	deras	erfarenheter	och	förhållningssätt	till	 frågor	
om	sexualitet	i	det	psykoterapeutiska	arbetet.	

Vi	skickar	enkäten	till	alla	legitimerade	psykoterapeuter	med	inriktning	kognitiv	beteendeterapi	
(KBT),	 som	finns	 registrerade	på	Beteendeterapeutiska	 föreningens	hemsida	 (www.kbt.nu)	och	
Svenska	 föreningen	 för	 kognitiva	och	beteendeinriktade	 terapiers	hemsida	 (www.sfkbt.se)	 och	
som	har	en	giltig	e-postadress	angiven.	

Deltagandet	 är	 anonymt	 och	 frivilligt.	 Svaren	 kommer	 oss	 tillhanda	 utan	 koppling	 till	 din	 e-
postadress.	Tidsåtgången	att	fylla	i	enkäten	är	cirka	5	minuter.	Enkäten	består	av	två	sidor	med	18	
frågor,	 som	är	 indelade	 i	 tre	områdesgrupper.	Vi	vill	uppmärksamma	er	på	att	det	 inte	går	att	
återvända	 till	 enkäten	efter	 att	 ni	 klickat	på	 knappen	 ”skicka	 in	 enkät”.	Huvuddelen	av	 svaren	
kommer	att	redovisas	i	statistiskt	bearbetad	form.	Du	kan	ta	del	av	den	färdiga	uppsatsen	när	den	
läggs	ut	i	publikationsdatabasen	DIVA.	

Vi	 hoppas	 att	 så	många	 som	möjligt	 vill	 delta	 i	 undersökningen	 och	 att	 du	 försöker	 svara	 på	
samtliga	 frågor.	 Handledare	 för	 vårt	 uppsatsarbete	 är	 Elisabet	 Sundbom,	 professor	 emerita,	
psykolog	och	psykoterapeut.		

Om	du	har	några	frågor	angående	studien	är	du	välkommen	att	kontakta	oss	på	nedanstående	
adresser	eller	telefonnummer.		
	
Du	kommer	till	enkäten	genom	nedanstående	länk.		
https://websurvey.texttalk.se/start.php?ID=94353&usr=user&pwd=9991	
	
Klicka	här	för	att	avge	ditt	svar	
	
TACK	FÖR	DIN	MEDVERKAN!	
	
Med	vänlig	hälsning	
	
Gunilla	Bergsten	
gun.sten@hotmail.se,	070-386	16	95	
Lena	Waernulf	
Lena.waernulf@telia.com,	070-204	80	76	
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