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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka klienters erfarenheter och tankar kring att samtala om 

sexualitet i terapirummet. I försöket att besvara detta genomfördes intervjuer med tre 

individer som samtliga hade erfarenhet av lång psykodynamisk terapi bakom sig och terapi 

vid flera tillfällen. Tre intervjuer genomfördes och analyserades med tematisk analys. 

Resultatet visar att ämnet sexualitet i terapirummet är ett svårt ämne och hinder och 

möjligheter i ämnet finns hos båda parter, ett tabuerat och känsligt ämne att samtala om, vilket 

inte togs upp av terapeuter naturligt enligt samtliga informanters utsagor. De menar att 

terapeutens normer och värderingar påverkar om ämnet sexualitet upplevs möjligt att tas upp i 

samtal och reflektera över av klienter. Även tid och förmåga hos terapeut att skapa tillit och 

trygghet i terapirummet som en betydande faktor. Klientens egen förmåga att knyta an, pröva 

sig fram kring vad som är möjligt att samtala om i ämnet med terapeuten, beskrivs som 

faktorer som påverkar även hur lång tid terapin pågår, styr över nivå och fördjupning av 

ämnet sexualitet. Det framkom även att klienter upplevde okunskap och oerfarenhet bland 

terapeuter i ämnet sexualitet och att det fanns en upplevelse av att undvika ämnet utifrån 

terapeutens tillkortakommanden. I studien avspeglas att trender och normer utvecklas och 

förändras i olika kontext och över tid, vilket kräver av terapeuter ett öppet, nyfiket 

förhållningssätt och ett eget driv att fördjupa och uppdatera sig i ämnet. Okunskap hos 

terapeuten kan göra att klienter anpassar sig vilket kan påverka klienters läkning och 

eventuellt förlänga lidande som berör området sexualitet. 
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Inledning  

 

Som ungdoms och familjebehandlare vill jag fördjupa mig i klienters erfarenheter av att tala 

om sexualitet i terapirummet. Utifrån min egen erfarenhet har jag slagits över hur lite 

utrymme jag kanske gett eller fått i ämnet sexualitet i terapirummet. Även under min 

utbildning har inte ämnet sexualitet haft någon given plats, vilket gjort att jag frågat mig om 

sexualiteten har någon särskild framträdande eller tydlig roll i terapier, utifrån klientens 

perspektiv.  

De aspekter som till en början intresserar mig var således flera: hur samspelet ser ut i 

terapirummet utifrån området sexualitet, betydelsen av att det är ett tabuerat område, ett ämne 

som sällan tas upp i handledning, eller utbildningssammanhang, samt hur en förväntad 

obekvämlighet att tala om sexualitet kan bottna i kunskapsbrist, att man inte reflekterat över 

ämnet eller är kliniskt oerfaren i området.  

 

Bakgrund 

Sexualitet och sexuella problem 

Världshälsoorganisationen (WHO, 2006) har formulerat följande definition: ”Sexualitet är en 

integrerad del av varje människas personlighet, och det gäller såväl man och kvinna som barn. 

Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas från andra 

livsaspekter. Sexualitet är inte synonym med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan ha 

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

inte vara en del av vår sexualitet. Sexualitet 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, s 28-31). 

Vi föds med vår sexualitet och sexualitet hör till vår existens. Den har betydelse för både 

välbefinnande och hälsa samt att den ett egenvärde i våra liv och i våra relationer. Den formas 

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

beroende hur individ och samhälle uttrycker och tillåter grundläggande behov av närhet, 
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intimitet, lust, erotik, samhörighet, förälskelse och kärlek. Statens Folkhälsoinstitut (FHI, 

2012) skriver i sin rapport Sex, hälsa och välbefinnande att tillfredställande sexuella relationer 

och tillfredställande livskvalitet hör ihop och dessa i sin tur står i relation till både 

psykosocialt och fysiskt välbefinnande. De visar att de flesta män och kvinnor ser sexualiteten 

som något viktigt och att en fungerande parrelation är viktig för sexlivet. Av de som uppgav 

att de levde i en lycklig relation var 73 % nöjda med sexlivet och endast 20 % var nöjda med 

sexlivet om de levde i en olycklig relation. Cirka 50 % uppgav att de var tillfreds med sitt 

sexliv vilket innebär att en stor andel av befolkningen har problem med sitt sexualliv (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 enligt 

Löfgren-Mårtensson (2012), nedsatt eller låg sexuell lust hos män och kvinnor, tidig utlösning 

och erektionsproblem hos män, lubrikationsproblem(torrhet i slidan), orgasmproblem och 

dyspareuni (genital smärta vid samlag) hos kvinnor samt problem i parrelationen. HBTQ-

frågor och olika parafilier utgör också områden där kvinnor och män söker hjälp liksom 

problem relaterade till sexuellt våld och sexuell beroendeproblematik.  

 

Löfgren – Mårtensson (2015) beskriver också en rad psykologiska och sociala omständigheter 

som påverkar sexualiteten negativt: emotionella problem och stress, depression och ångest, 

intrafamiljära problem och relationsproblem, partners dysfunktion, att vara ensamstående, att 

ha varit utsatt för sexuellt våld och även psykisk och fysisk misshandel samt låg 

utbildningsnivå och ekonomiska problem.  

 

Sexualitet i terapirummet 

Shalev & och Yerushalmi (2009) menar att ansvaret ligger på terapeuten för att klienten ska 

våga ta upp temat sexualitet. Utrymme till detta skapas genom att terapeuten förmedlar 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 direkta frågor eller initiera ämnen att 

prata om kan det inverka negativt på klienten som kan tolka detta som ett motstånd hos 

terapeuten och undviker att tala om sexualitet eftersom terapeuten undviker det. Många av de 

psykoanalytiskt orienterade terapeuter som ingick i deras studie ansåg inte att sexualiteten var 

av större värde för terapierna och engagerade sig heller inte i ämnet. Terapeuterna kunde 

snarare se klienternas 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 
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klienterna undvek teman om sexualitet på grund av känsla av skam beskrev man ingen ansats 

att hjälpa dem. Om sexualiteten 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 de sexuella problemen klienten berättar om. 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 att arbeta med sexuella problem men har också en 

förståelse för att det innebär svårigheter för terapeuterna. Dessa bör dock övervinnas för att 

hitta frihet i samtalet som gör att man tryggt vågar möta även det som är svårt (Sandin, 2005). 

 

Även om temat sexualitet visar sig vara ett ämne terapeuter upplever som något svårt att prata 

om och även undviker, ser man samtidigt sexualiteten som något väsentligt i en människas 

liv. Det framgår av de sammanställningar som både Kluft (2006), Ahangaran (2008) och 

Erixon (2014) gjort utifrån olika studier. Terapeuterna ser sexualiteten som en självklar del av 

livet och något som har stor betydelse för människors hälsa. Därmed finns en paradox 

inbyggd i psykoterapeuters förhållande till sexualitet.  

 

Ridley (2009) menar att det ställs särskilda krav på terapeuter som vill arbeta med sexuella 

problem och att man verkligen behöver fundera över sitt val. Det 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 

sitt liv eller vad som är normalt sätts åt sidan samtidigt som man skall 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 sig till sig den breda 

kunskapsbas som är nödvändigt. 

Ett biopsykosocialt förhållningssätt förutsätts när man möter sexuella problem hävdar Fugl-

Meyer och Sandström (2010). Bemötandet av sexuella symtom och problem och att koppla 

det till livets hela sammanhang kan bli ett sätt att förstå problemet men också ett sätt att lösa 

det. En otillfredsställd livssituation kan bidra till sexuella symtom som ett sätt för kroppen att 
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reagera. Det är därmed viktigt att både i utredning, bedömning, diagnostik och behandling se 

individens kroppsliga processer och sociala omständigheter i en kontext. 

 Liknande bekräftas av Goodwach (2005) som i sin genomgång av trender som över tid 

influerat sexterapin kommit fram till att man behöver förstå den sexuella systemologin som 

hon menar kan framstå som något förvirrat 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 skall fixas enligt någon medicinsk eller 

beteendeinriktad modell ger inte det den nödvändiga integration av upplevelse och funktion 

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

krävs ett systemiskt synsätt.  

 

Sexuell utveckling enligt psykoanalytisk teori 

Enligt klassisk psykoanalytisk teori, där freudiansk driftsteori är central, spelar sexualiteten en 

avgörande roll i personlighetsutvecklingen. Driftsteorin utgår från att alla människor under sin 

barndom genomgår vissa kroppsorienterade stadier i en bestämd ordning från orala, till anala, 

till falliska, genitala och oidipala intressen. Stor vikt läggs vid det falliska, genitala och 

oidipala stadiet, vid ca 3 till 6 års ålder, då sexualiteten, med tillhörande rivalitet och 

fantasier, anses utvecklas. Driftsteorin har inte förkastats utan är fortfarande aktuell även om 

de flesta psykoanalytiker och psykoterapeuter har kompletterat den med andra 

personlighetsteorier. Exempel på dessa teorier är objektrelationsteorin och anknytningsteorin 

som lägger större vikt vid de första levnadsåren och främst fokuserar på relationen mellan 

spädbarnet och vårdnadshavaren (Broberg, Almqvist & Tjus, 2005; Carlberg, 2001; Cullberg, 

2003; Lindbärg, 1998; McWilliams, 2005). 

Sandin (2005) förespråkar en syn på sexuell problematik och dysfunktion som bärande av 

kommunikation som ska avkodas och inte som ett symtom som ska undanröjas. Perversioner 

kan beskrivas som specifika avvikande beteenden som upplevs tvingande och nödvändiga för 

att uppleva sexuell tillfredställelse (Hedlund, 2006). Detta ses av Sandin (2005) som en 

lösning och kompromiss mellan den starka drivkraften som finns i längtan efter närhet och 

intimitet och den lika starka kraften i behov av avstånd och rädsla för närhet. Sandin menar att 

klienters dilemma mellan längtan och rädsla för närhet ofta även påverkar relationen till 

terapeuten på ett negativt sätt. Hon menar att just förståelsen för den inre konflikten skapar 

medkänsla och ömhet hos terapeuten som gör det möjligt att finnas kvar och fortsätta arbetet 

även när det känns svårt.  



 

 

5 

 

Samhällsnormer och sexualitet 

Samhällets liberala inställning till sexualitet diskuteras av flera författare som icke genuin och 

att den mediala bilden snarare bygger en falsk bild av att allt är tillåtet och att sexualiteten inte 

längre är en källa till psykiskt lidande. Det finns åsikter om att det mer tillåtande klimatet i 

själva verket döljer en ny våg av puritanism (Green, 2005; O´Shea, 2000; Shalev  

&Yerushalmi, 2009). Den liberala synen kring sexualiteten kan i sig vara en källa till skam då 

man upplever att man inte når upp till den kulturella standarden, genom att t.ex. vara oskuld 

eller ha ett tråkigt sexliv (Shalev & Yershalmi, 2009). Bergström och Laack (2006) menar att 

det finns sociala normer som reglerar hur vi talar om sexualitet, men dessa stämmer inte så 

bra överens med hur sexualiteten ser ut i praktiken. Detta skapar tystnader och föreställningar 

som i brist på kunskap gör den egna personliga sexualiteten och erfarenheten till referensram 

och norm. Detta kan bli problematiskt i en terapeutisk situation där behandlaren måste ha ett 

professionellt förhållningssätt och inte låta de egna privata erfarenheterna styra bemötandet av 

patienten (Ahangaran, 2008). 

 

Psykoterapeuters kompetens 

Det verkar finnas en uppfattning hos allmänheten om att psykologer behärskar och bedriver 

samtal om sexualitet. Troligen kommer denna uppfattning från den stora spridningen i 

samhället av Freuds drifsteorier som bidragit till allmänhetens bild av psykoanalys om 

psykoterapi. Trots detta upplever flera psykologer som har studerat Freuds teorier att de inte 

har någon praktisk användning för dessa i sin kliniska verklighet då de upplevs som förlegade 

och patriarkala (Ahangaran, 2008). I en undersökning av patienters upplevelse av att gå i 

terapi framkommer att flera skulle önska att deras terapeuter vågat öppna upp för samtal kring 

olika tabuområden, däribland sexualitet (Carlsson & Säfmark, 2004). 

Författaren Sandins (2005) erfarenheter från en RFSU – klinik bekräftar de teoretiska 

resonemang som redovisats ovan (Eagle, 2007; Green, 1995; Green, 1997; Green, 2005; 

Mitchell, 1988; Mollon, 2005; O´Shea, 2000; Target, 2007). Sandin vittnar om att de på 

RFSU-kliniken ofta får patienter som redan går i terapi hos andra välutbildade och erfarna 

psykoterapeuter, men som inte anser sig kunna hantera sexuell problematik. Sandin anser att 

detta är bekymmersamt då det klienten förmedlar genom sin sexualitet ger möjlighet till större 

förståelse av klienten och dennes problematik. Samma bild ges av Lundmark och Sandler 

(1998) och Wernick (2003) som menar att många behandlare undviker samtal om sexualitet 
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och remitterar vidare till sexologiska experter istället för att, som författare förespråkar, lyssna 

till vad människor uttrycker om sig själva via sin sexualitet.  

Den samlade bilden av tidigare forskning kring att samtala om sexualitet i terapirummet visar 

tydligt att fokus övervägande har varit terapeuters syn och erfarenheter. Det är därmed 

angeläget att också lägga fokus på klienters erfarenhet.  

 

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka klientens erfarenheter av att i samtalsrummet tala om 

sexualitet utifrån samspelet med terapeuten. 
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Metod 

En kvalitativ tematisk studiedesign valdes då syftet var att undersöka informanternas egna 

erfarenheter och beskrivningar i ämnet sexualitet i terapirummet. Därmed har studien en 

deskriptiva och explorativ ansats (Kvale & Brinkman, 2009). 

Urval av informanter 

Urvalet av informanter är ett bekvämlighetsurval bland personer som genomgått individuell 

psykoterapi med i huvudsak psykodynamisk inriktning. Lämpliga informanter kontaktas via 

författarens kollegor och kontakter på universitetet. Innan kontakt togs hade personerna gett 

sitt medgivande till kontakt. Författaren hade ingen kännedom sedan tidigare om någon av 

personerna. Sammanlagt deltog tre informanter, tre kvinnor i varierande åldrar mellan 27 och 

38 år. Samtliga informanterna hade erfarenheter av minst två terapeuter/terapier inom en 

tidsram av senaste tio åren och samtliga har gått i psykodynamisk terapi i minst en lång terapi. 

Genomförande 

Informanterna kontaktades och tillfrågades via mail som innehöll ett informationsbrev (Bilaga 

1) angående studien, varpå samtliga svarade och tackade ja. Därefter kontaktade intervjuare 

samtliga via mobiltelefon efter två dagar och bestämde tid för intervju. Plats för intervju 

bestämdes helt efter informanternas önskemål. Två intervjuer gjordes i informanternas hem 

och den tredje genomfördes enligt önskemål på ett café.  

Informanterna informerades muntligt om Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). 

Därefter utfördes semistrukturerade intervjuer men hjälp av intervjuguiden (Bilaga 2), som 

byggde på få öppna frågor där intervjuaren var lyhörd för att följa upp trådar som var 

relevanta för studien. Intervjun inleddes med att informanten fick läsa WHO:s definition av 

sexualitet (WHO, 2006) och ge sina reflexioner på denna. Därefter ställdes en inledande fråga 

om deras erfarenheter av att tala om sexualitet i terapirummet. Samtliga intervjuer spelades in 

på mobiltelefonen och transkriberades därefter ordagrant.  
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Databearbetning och analys 

En tematisk analys genomfördes där intervjumaterialet först kondenseras till meningsbärande 

enheter, kodades, och därefter sammanfogades till teman utifrån gemensamma mönster och 

fenomen i intervjutexten (Braun & Clarke, 2006). Tematisk analys är en induktiv metod för 

bearbetning och analys av insamlad kvalitativ data som utgår från den insamlade empiriska 

datan för att skapa och formulera teman och teoretiska begrepp. Viktigast vid tematisk analys 

är att den skall fånga det väsentligaste fenomen med avseende på studiens syfte och 

frågeställning. Intentionen att förhålla sig så öppen och oberoende som möjligt i någon 

förutbestämd teori är av vikt i tematisk analys (Braun & Clarke, 2006). I detta fall 

genomfördes den avslutande analysen och utformningen av teman av författare och 

handledare, där det var viktigt att uppnå överensstämmelse i formuleringarna.  

Författaren skrev ut de transkriberade intervjuerna och lästes igenom samtidigt som 

intervjuerna lyssnades av för att säkerställa att transkriberingen stämde överens med 

intervjuerna. Intervjuerna lästes därefter igenom i sin helhet. I författarens läsprocess skrevs 

anteckningar fortlöpande utifrån textens innehåll med tankar och idéer som väcktes hos 

författaren med anknytning till studiens syfte och frågeställning. Detta för att få stöd i vidare 

bearbetning och analys av det insamlade materialet.  

Därefter skapades ett dokument i tre spalter i syfte att identifiera meningsbärande enheter och 

att kategorisera och koda det insamlade intervjumaterialet. Åter lästes intervjumaterialet 

igenom för att finna information som kunde vara intressant utifrån studiens syfte. När 

intervjuerna var färdigkodade kunde teman bildas genom att kodning med liknande innehåll 

kategoriserades i grupper – teman. Teman gavs namn som sammanfattade betydelsen hos de 

fenomen de representerade. Senare gjordes en återkoppling till texten för att säkerställa att 

koderna hamnat under rättvisa teman eller om nya teman skulle formuleras. 

Analysen har inneburit en hermeneutisk process i cirklar, där en rörelse både bakåt och framåt 

är viktig för att skapa en helhet av delarna enligt Kvale och Brinkman (2009). 

Valde utdrag ur texten som var av relevant betydelse för ett tema markerades för att eventuellt 

kunna användas som citat i resultatet. Detta arbetssätt skedde systematiskt med samtliga 

intervjuer.  
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Två personer deltog i den avslutande analysen där koder och teman från samtliga intervjuer 

ritades upp i en översikt för att undersöka se vilka teman som kunde slås ihop eller delas upp 

ytterligare. Här kom teman så småningom att sammanfogas till huvudteman. Därefter skrevs 

resultatet fram och i samarbete med handledare den fortsätta processen med att förtydliga 

subteman och huvudteman. När en samstämmighet ansågs vara uppnådd identifierades citat 

som skulle kunna illustrera olika subteman. 

 

Etiska överväganden 

Erfarenheter av sexualitet i terapirummet är ett känsligt ämne för många och kan därför vara 

känslig för informanterna att tala om. En bedömning gjordes av nyttan av att utforska området 

”erfarenheter av sexualitet i terapirummet” och vägdes i förhållande till eventuellt obehag 

under intervjuerna. För att minska obehag för informanterna gav författaren via mail 

information om både innehållet, formen, definitioner och övergripande frågor, vilket gav de 

tillfrågade möjlighet att känna in om detta var något de ville vara delaktiga i. För att undvika 

eventuellt obehag och underlätta samtalet har författaren försökt vara bekräftande, följsam 

och uppmärksam på intervjupersonens berättelser och signaler. Intervjupersonerna garanteras 

anonymitet i studien och, intervjumaterialet har hanterats konfidentiellt. De redovisade citaten 

har avidentifierats för att skydda intervjupersonernas identitet och ljudfilerna har raderats efter 

studiens färdigställande. Informanterna informerades om detta både vid mailkontakt, 

tidsbokning och vid intervjutillfället. Studien har följt Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska riktlinjer vad avser individskyddskraven, informationskraven, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 



 

 

10 

Resultat 

Inledningsvis presenteras informanternas reflexioner kring WHO:s definition av sexualitet. 

Därefter presenteras resultaten utifrån de två huvudteman med tillhörande subteman som 

erhölls via den tematiska analysen (Figur1) 

 

 

 

Figur 1. Huvudteman och subteman utifrån tematisk analys ( T=terapeut. K=klient ) 
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Syn på sexualiteten övergripande utifrån WHO:s definition – sexualitet är både lika och 

olika 

I början på varje intervju fick informanterna själva beskriva övergripande vad sexualitet är för 

just den personen. För att ytterligare initiera ämnet sexualitet i terapirummet började 

författaren också med att fråga upp om informanten kunde relatera till WHO:s definition. Här 

framkom lite olika tankar om definitionen. Tankar som delas om ämnet är t ex. att 

sexualiteten är en del av att vara människa, att sexualiteten är föränderlig över tid, att den 

handlar om vilken läggning man har och även att den kan se olika ut i olika situationer, även 

att sexualiteten kan se olika ut över livscykeln. 

 

Ja, jag tänker att i vissa perioder har man ingen sexualitet att den går ide inte 

intresserad av någon närkontakt överhuvudtaget, alltså tänker på olika former av 

sexualitet, tror inte på heterosexualitet eller homosexualitet utan jag tror att vi har 

sexualitet och att den kan förändras och se olika ut i olika situationer. 

 

 Samtliga beskrev att sexualiteten har stor betydelse i ens liv. Någon upplever att kroppen är 

tudelad och att vissa delar inte får finnas och att det är normativa ramar som styr sexualiteten. 

Samtliga upplevde att definitionen är större och vidare som begrepp än rent bara den konkreta 

sexualiteten.  

 

Typ, jag tänkte att sexualiteten mer handlade om vilken läggning man har eller det 

typ fysiska vad man tänder på och sådana saker, men när jag läst WHO:s definition 

så är det så mycket mer och blir mycket större och finare sexualiteten att det inte 

bara är det man tänder på och det erotiska utan att söka kontakt, värme och närhet 

och sån är jag och kan relatera mycket utifrån den definitionen. 

 

Synen på hur man separerar det kroppsliga med det mentala och känslomässiga utifrån norm 

och kultur framkom. Marginaliseringen av sexualiteten som något som finns men man talar 

inte om den menade en informant 
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.  

När jag läser den tycker jag att den stämmer och är ganska bra överens egentligen 

med min egen syn, sen så är jag inkonsekvent i mitt eget liv och har en tendens att 

inte tänka på det utan lägga det åt sidan, ser det som någonting i marginalen vilket 

när man faktiskt läser definitionen som jag dessutom håller med om så märks det 

att det går ju inte riktigt att marginalisera för då reducerar men en del av 

människan, men jag tror också att det handlar om någonting som är ganska inlärt, 

det här med det kroppsliga har inte fått finnas så mycket framförallt i västerländsk 

och kanske nordisk norrländsk kultur, liksom kroppen är ett redskap som man 

använder för att arbeta, punkt. 

 

Hinder att tala om sexualitet ligger hos både klient och terapeut – och i strukturen 

Inom det första huvudtemat identifierades tre subteman som beskrev informanternas 

upplevelse av hinder att tala om sexualitet i terapirummet. 

 

Terapeuten stoppar 

Det första subtemat beskriver informanters erfarenheter av att terapeuten var den som hade en 

avgörande roll i vad som togs upp i det terapeutiska samtalet, utifrån hur det kändes i rummet. 

Informanterna beskriver erfarenheter av otrygghet, moraliserande terapeuter och även 

terapeuter med begränsande normativa åsikter. Den främsta upplevelsen var att det är 

terapeuten som avgör vad som är rätt och fel.   

 

Ja, det var väl det med min senaste terapeut och jag hade väl olika samtal om 

”det” men det var på mitt initiativ och det var mina tankar som gärna skulle 

stoppas upp av min terapeut, hen ville absolut inget ont, uttryckte att ”kan detta 

verkligen va sunt?” . 

 

Och fortsätter: 
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Jag skulle inte vilja påstå att hen moraliserade utan mer att han hade en ide vad 

som var sunt och hälsosamt.  

 

Det framkom av informanter upplevt att terapeuten stoppar dels av oro och av omsorg om 

klienten som person och oron över om informanten levt ett sunt liv och normativt liv. 

Informanten beskrev att hen upplevde en otrygghet hos terapeuten men att det gradvis med 

tiden blev en större öppenhet. Dock skapade situationen en irritation hos informanten.  

 

Jag kände ett motstånd, alltså lite irritation från min sida, typ kom inte hit och tala 

om hur jag skall leva göra känna typ… 

 

 

 

Hinder hos klienten  

Det andra subtemat handlar om hinder hos klienten för att uttrycka behov i samtalet. Det 

framkom i intervjuerna att hen kunde ha svårt för att visa de dåliga, sköra och sårbara sidorna 

inför terapeuten.  En terapeut av motsatt kön kunde ställa till det, därför att tidigare 

erfarenheter ställt till det tillitsmässigt.  Dålig matchning kunde också påverka relationen och 

öppenheten i samtalet.  

 

Han kan ju inte ta bort den oavsett hur bekväm han är och hur bekväm han kan 

göra mig så kommer han alltid vara en man, det går inte att ta bort.  

 

Informanter beskriver att de i sådana situationer erfarenheter hellre ringer en kompis än tar 

upp med terapeuten. Sexualiteten upplevs även som en social spärr som styrs av de rådande 

normerna i samhället.  

 

Sen är det också någon slags social spärr också där kring sexualitet och som rör 

där om vi tänker på den snäva vardagsdefinitionen. 
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Samtliga menar att de upplever att sexualitet är ett privat område, att det är någonting man har 

för sig själv. De beskrev en upplevelse av tudelningen mellan kropp och knopp plus känslan 

av att det är ett pinsamt och skamfyllt område och att de är ovana att tala och reflektera i 

området sexualitet.  

 

Jag tror att det handlar om vem jag är och att jag är väldigt dålig på att be om 

hjälp, låta någon komma inpå den nivå som faktiskt skulle behövas. Alltså jag 

skulle be om hjälp där jag skulle kunna be om hjälp där jag skulle kunna göra 

saker själv men när det är någonting som liksom är ett problem om det känns 

jobbigt då löser jag det själv än tar in någon annan. Jag kan liksom ringa mina 

kompisar och bara säga, att det här hände och det här hände och jag gjorde så här. 

Jag är nog ganska dålig på att visa de svaga sidorna, el de sköra sårbara sidorna i 

mig. Jag har lärt mig att det är föraktfullt att ha de sidorna. 

 

Maktstrukturer i rummet/rollfördelning begränsar 

Det tredje subtemat innehåller informanters upplevelse av att det är terapeuten som avgör vad 

som är normativt och att dennes preferens avgör vad som är godkänt, vettigt och sunt i 

terapirummet. Informanters förståelse av terapeutens tillkortakommanden i ämnet kan leda till 

att de tar ett eget ansvar att ämnet tas upp eller checkar av läget med att pröva sig fram för att 

se hur terapeuten reagerar om terapeuten förfäras eller ryggar tillbaka när ämnet tas upp. 

Dålig matchning mellan terapeut och klient kan innebära en slags makt eftersom det skapar 

mindre förutsättningar till tillit i samspelet. 

 

Jag har aldrig upplevt att det skulle va okej att utforska sexualitet med någon 

terapeut. 

 

 

Möjligheterna är många 

Inom det andra huvudtemat beskrivs erfarenheter av vad som kunde underlätta att man kunde 

prata om sexualitet i terapirummet. Tre subteman utkristalliserades. 
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Klienten vägleder 

Någon informant menade att hen fick stå på sig för att få samtal om ämnet och även 

upplevelsen att utbilda terapeuten i normfrågor, vilket innebar ombytta roller där klienten 

hjälpte terapeuten, i informantens beskrev hur de testade på olika sätt och själva tog ansvar för 

att ämnet sexualitet togs upp i samtalsrummet. 

 

Vi pratade mycket om relationer men vi gick inte ända in i sexualiteten, hur den 

skulle vara, vi gick aldrig in på den. Utan den har jag utforskat själv, samtidigt fick 

jag verktyg av terapeuten till att göra det. 

 

Beskrivningar gavs av hur de som klienter prövar kasta ut ”fiskelinor” i ämnet för att  kolla 

om terapeuten förfärades, ryggade tillbaka eller, stannade kvar, allt i syfte för att det  känna 

om det är möjligt att samtala om ämnet. Informanter beskriver hur de testar på olika sätt och 

själva tar ansvar för att ämnet sexualitet tas upp. 

 

Beror om jag känner att den andre personen ryggar lite grann. Ungefär som när 

man kastar ut en fiskelina, det där med tilliten man kanske öppnar lite grann och 

ser man att personen är bekväm med det så öppnar man lite mer och mer och man 

märker att personen inte kommer att förfäras eller vad det nu är men ser man då att 

personen reagerar och drar öronen åt sig men då stannar man där och går inte 

vidare. 

 

Man märker att personen inte kommer att förfäras eller vad det nu är men ser man 

då att att personen reagerar och drar öronen åt sig och då stannar man där och 

går inte vidare.  

 

 

Inslag som underlättar både hos klient och terapeut 

Vissa faktorer som beskrevs underlättar det terapeutiska samtalet och gör att det som händer i 

rummet blir mer pratbart och användbart i klientens process. Informanter beskrev hur 

terapeutens humor underlättade att fördjupa och reflektera vidare i området sexualitet.  Andra 
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underlättande faktorer som informanter beskrev var förmågan hos terapeuten att arbeta med 

att klienten skulle uppleva sig vara accepterad i sina berättelser, sitt reflekterande, sina 

erfarenheter och terapeutens förmåga att se alla aspekter och ge en känsla av att de får vara 

som de är. Därigenom underlättades tillitsprocessen och att man kunde öppna sig. 

Terapeutens förmåga att ge en känsla av att inget är bättre eller sämre att samtala om var en 

reflektion som informanter gav. En annan faktor som nämndes var om det var lätt att knyta an 

till terapeuten vilket underlättade för att öppna upp i samtalet. Här beskrevs terapeutens 

förmåga att skapa ett klimat av öppenhet och bekvämlighet i samspelet som något som 

underlättade arbetet. 

Klientens drivkraft att arbeta med sig själv beskrevs som en annan underlättande faktor i 

samtalet. 

 

Men alltså, när man väl benämnde det där i terapirummet och man börjar liksom 

se att det inte finns gränser var det börjar och var det slutar utan allt går in i 

varandra, liksom en glidande skala jag tycker att det är ganska befriande för då 

blir det inget som är tabu eller fel då bara är det. 

 

En annan informant beskrev det på följande sätt: 

 

Men jag tror för att få ett helt jag är det nog viktigt att kunna prata sexualitet och 

alla aspekter av den. Att bekvämt kunna röra sig mellan att det inte är något som är 

mer viktigt än något annat i livet utan att förhålla sig till området som en aspekt, 

varken sämre eller bättre, varken mer eller mindre uppseendeväckande än det bara 

är.  

 

Och fortsätter: 

 

När jag tänker tillbaka kunde jag tala om allting som jag ville även om det kanske 

var saker som kanske kändes skamliga skämmiga men där har jag varit trygg. 
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Terapins indirekta värde och väsen 

I det tredje subtemat ingår informanternas erfarenheter av det indirekta värdet i terapin även 

om det inte togs upp direkt i rummet. Man beskrev att man fick redskap att utanför 

terapirummet hantera livet, vilket även fungerar att applicera på sexualiteten. Även 

informanternas beskrivning av tillit till professionen hade ett värde. Samtalen om relationers 

betydelse gav indirekt insikt och förståelse för sammankopplingen till sexualiteten och hur 

den följer en genom livet. Erfarenheten av terapin gjorde det enklare att tala om det som var 

svårt och att effekten av samtalen kunde göra att det som var svårt och tabuerat blev helt 

vidöppet i andra nära relationer. Effekten av att hitta sina egna signaler, sitt genuina jag, egna 

gränser och konsten att stå upp för sig själv gjorde att det spiller över på alla livsbehov. 

 

 

Oftast någonting som vi först väljer att inte säga någonting om utan det är väldigt 

privat liksom för sig, så jag tycker att när man väl tagit steget till terapirummet att 

antingen att terapeuten har nämnt det, eller att jag själv tar upp det. Så jag tycker 

att bygger på ganska mycket tillit om man märker att detta är inget problem för 

terapeuten att ta. 

 

Ett annat exempel: 

 

T.ex. blev jag så förminskad i min relation blev bara liten istället för att jag tyckte 

jag blev felbehandlad och att någon nedvärderade mina känslor och det tog hon 

fram och vi pratade mycket kring om jag tänker tillbaka.  

 

Och fortsätter: 

 

Det som är grundläggande är att kunna vara genuin och sann mot sig själv och det 

har jag väl velat vara till lags till alla andra vända och vrida på mig själv istället 

för att sätta ned foten att det här behöver jag och mår inte bra av att bli behandlad 

så här och stötta mig själv på så vis. Så det är något jag sökt i samtal och också 

fått.  
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka klienters erfarenheter och tankar av att i samtalsrummet 

tala om sexualitet utifrån samspelet med terapeuten. Sammanfattningsvis visar resultatet att 

temat sexualitet initieras främst utifrån att klienten prövar om det går att samtala i ämnet, att 

det oftast sker på klientens initiativ, även att någon känt sig allmänt fri att samtala om vad 

som helst men ingen terapeut har tagit upp ämnet naturligt. Informanter beskrev hur de prövar 

terapeuten med att ta upp brännande ämnen för att utforska om ämnet går att reflektera över 

med terapeuten.  

Informanterna beskrev sexualiteten som en central och viktig del av deras liv, även kopplad 

till andra delar av sina relationer som kunde se ut på många olika sätt. En erfarenhet var att 

ämnet inte togs upp av terapeuten eller att det fanns en frihet att tala om ämnet i 

terapirummet. Dock nämndes att tid var en förutsättning för att tillit skulle uppstå och det gav 

bättre förutsättningar för att kunna samtala i ämnet. Kopplat till definitionen av WHO 

upplevde informanterna att ämnet sexualitet blev ett vidare begrepp vilket öppnade upp att se 

en vidare bild av ämnet. 

Risken med att inte tala och reflektera över ämnet kan leda till att man som terapeut missar en 

stor del av en människas liv. Vad har man för ansvar som terapeut etiskt och moraliskt? Det 

ofta omedvetna motståndet hos terapeuten som undviker ämnet leder till att klienten uppfattar 

sexualitet som något negativt menar Shalev & Yerushalmi (2009). De menar även att 

”inväntan” som en terapeutisk hållning kan uppfattas negativt av klienter. Något som kan 

utvecklas till att båda parter undviker att ta upp ämnet. Enligt Shalev & Yerushalmi (2009) 

ansåg många terapeuter i deras studie att sexualiteten inte vara av större värde för terapier och 

att de därför inte engagerade sig i ämnet, vilket överensstämmer med vad informanterna i den 

aktuella studien beskriver. De uppfattar att terapeuten har tillkortakommanden, undviker 

ämnet och är stelt normativa och att de har för lite kunskap i ämnet. 

Tabueringen kring sexualitet och paradoxen som visar sig när både Kluft (2006), Ahangaran 

(2008) och Erixon (2014) konstaterar att terapeuter i studier ser sexualiteten som en självklar 

del av livet, avspeglas också i denna studie. Informanters berättelser bekräftar inbyggda 

paradoxen genom att det inte är ett självklart sätt kunnat samtala om sexualitet i 

terapirummet. Detta är också i linje med det som Shalev & Yerushalmi (2009) beskriver där 

terapeuter inte gör någon ansats att hjälpa klienter att ta upp ämnet trots att de vet att det är 

centralt. Här är det tydligt att varje terapeut tillhör en kulturell kontext, med normer, 
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värderingar osv som i många fall utgör en starkare återhållande kraft än vetskapen om att 

sexualiteten är centralt.  

Det som Sandin (2005) beskriver som en terapeutisk förlust när inte sexualiteten får bli en 

ingång till andra områden som kan ge en djupare förståelse för klienten och dennes problem, 

bekräftas också i informanternas berättelser. Informanterna påpekar att bristen på fördjupning 

också gett förlorade perspektiv och fördjupning i det terapeutiska arbetet och för någon 

informant många fler år av lidande utifrån sexuell destruktivitet.  

Informanter beskriver hur de på olika sätt förstår terapeutens tillkortakommanden som att 

terapeuten lever normativt, inte har prövat sina fördomar, normativa värderingar och inte 

själva utforskat i sig själv känslomässigt eller kunskapsmässigt området och de icke 

normativa gränstrakter såsom hbtq frågor, tvåsamheten, sexuella problem och olika sexuella 

företeelser. I det sammanhanget är det viktigt att beakta det Ridley (2009) lyfter fram som 

särskilda krav på terapeuter som skall arbeta med sexuella problem, något som innebär både 

personliga och professionella utmaningar där egna värderingar och fördomar sätts på prov och 

behöver granskas. 

De maktförhållanden som indirekt beskrivs av informanterna i denna studie är också viktiga 

att lyfta fram. Informanterna beskriver hur de anpassar sig efter terapeutens nivå på vad som 

är rätt och fel att samtala om och att det är terapeuten som har makten att fördjupa samtalet 

om sexualitet eller inte. Det kan tyckas allvarligt och väcker frågan om vem som terapeutar 

vem och vad detta medför för konsekvenser för de klienter som söker hjälp.  

Trender, normer och utveckling över tid förändras i olika kontext vilket informanterna 

beskriver. En informant beskriver också hur informant undervisar sin terapeut utifrån icke 

normativt beteende. Här kan man dra slutsatsen att det är nödvändigt att som terapeut ha en 

öppen nyfiken hållning eftersom samhällets normer och värderingar förändras eftersom.  

Informanter beskriver hur sexualiteten förändras över tid och att behoven växlar och förändras 

över livscykel, vilket även klassisk psykoanalytisk teori också beskriver enligt Broberg, 

Almqvist & Tjus, 2005; Carlberg, 2001; Cullberg , 2003; Lindbärg, 1998; McWilliams, 2005.  

Synen att samhällets liberala inställning till sexualitet i själva verket bygger på en falsk bild 

av vad som är tillåtet och att i själva verket döljer sig i en ny våg av puritanism (Green, 2005; 

O’Shea, 2000; Shalev & Yerashalmi, 2009), bekräftas av den bild informanter beskriver som 

att det finns två sidor av myntet. Beroende på vilken subgrupp man tillhör finns det olika sätt 

att se på sexualiteten och så är det även med de erfarenheter informanter har av terapeuter. 



 

 

20 

Det ter sig olika utifrån vem den specifika terapeuten är och informanter beskriver hur de 

anpassar sig och utforskar läget. 

Bergström och Laack (2006) menar att det finns sociala normer som reglerar hur vi talar om 

sexualitet och att dessa inte stämmer överens med hur sexualiteten ser ut i praktiken. De 

menar att detta skapar tystnader och föreställningar.  Dessutom finns en brist på kunskap som 

gör att terapeutens egna personliga sexualitet och erfarenhet i ämnet blir referensram och 

norm. En informant beskriver hur i samtalet denne upplever terapeutens okunskap utanför den 

normativa sexualiteten påverkar nivån på samtalet och även förhindrar en fördjupning, Här 

reflekterar en informant över att denne tog hänsyn eftersom hon förstod terapeutens 

tillkortakommanden både vad gäller kunskap och erfarenhet. Hon erfor att det fungerade att 

reflektera så länge de höll sig till normativa värderingar. 

Ahangaran (2008) beskriver att gamla förlegade teorier som ex Freuds teorier inte är 

användbara kliniskt eftersom de upplevs som förlegade och patriarkala. Det som framkom via 

informanterna var att terapeuterna inte initierat ämnet sexualitet som tema och att klienter i 

stället själva tagit initiativ till samtal om sexualitet, vilket kan avspegla osäkerhet, ovana och 

normativa begränsningar som finns hos terapeuter. Det framkom även att så länge klienten har 

en normativ sexualitet så upplevs det enklare att samtala i ämnet med terapeut. Sandin (2005) 

anser att det är bekymmersamt då det klienten förmedlar genom sin sexualitet förmedlar 

större förståelse av klienten och dess problematik. Detsamma förmedlar Lundmark & Sandler 

(1998) och Wernick (2003) som menar att många behandlare undviker samtal om sexualitet 

och remitterar vidare till sexologiska experter istället för att lyssna till vad människor 

uttrycker om sig själva via sexualiteten. 

 

Metoddiskussion 

I syfte att undersöka klienters erfarenheter i terapirummet är kvalitativ metod att föredra och 

därför har den explorativa intervjun använts för att få en fördjupad förståelse av fenomenet.  

Urvalet av informanter har utgjorts av ett bekvämlighetsurval där som enda kriterium i 

sökande efter informanter var att de skulle ha genomgått minst en psykodynamisk 

långtidsterapi. Informanterna är få, tre personer, vilket gör att studiens resultat inte är 

generaliserbara. Dock kan studien i viss mån uppfylla kravet på giltighet och överförbarhet då 

informanterna har rika erfarenheter av psykoterapeutisk behandling. 
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Att författaren, som också är den som genomfört samtliga intervjuer, arbetar med terapisamtal 

skulle kunna påverka informanternas utsagor. Det kan ha bidragit till en känsla mellan 

intervjuare och informant att vi förstår vad vi pratar om, vilket kan ha bidragit till att man kan 

ha missat djupare beskrivningar av erfarenheter. Det finns också viss risk för att intervjuer 

utvecklas mot terapeutiska samtal istället för forskningsintervjuer, men det uppvägs här av 

betydelsen av att intervjuaren har förkunskaper eller insikt i ämnet och arbetsfältet för studien. 

En icke initierad intervjuare hade troligen haft större svårigheter att fånga upp viktig 

information och hade därmed tillfört studien mindre intressant material. 

Analysen och kodningen är utförd i en kontext som är färgad av författarens förkunskaper och 

förförståelse. Braun & Clarke (2006) menar att ingen kodning kan göras i ett epistemologiskt 

vakuum. Dock har kodning och analys av materialet även genomförts med annan person med 

erfarenhet av kvalitativ analys för att säkerställa en så riktig analys som möjligt utifrån det 

transkriberade grundmaterialet i syfte att vara grundmaterialet så troget som möjligt. Därmed 

kan studien till viss del ha uppnått kravet på trovärdighet och i viss mån också på 

perspektivmedvetenhet. 

 

Sammanfattande synpunkter, slutsatser och rekommendationer 

 

Människans hopp om närhet kan ge upphov till många kompromisser även vad det gäller 

terapeutisk relation att söka hjälp i hopp om att få någon kontakt och närhet. Så även när en 

människa söker hjälp av en terapeut är det i hopp om att bli sedd accepterad i alla sina inre 

och yttre rum.  

Projektets psykoterapeutiska relevans och kliniska användbarhet ligger framför allt i att 

medvetandegöra upplevelsen utifrån klientperspektivet hur området sexualitet uppfattas i 

terapirummet. Klienter talar helt enkelt inte om vad som helst med terapeuten. De belyser att 

tid för att tillit skall byggas behövs för att klara att utforska svårare mer tabuerade ämnen. 

Studien pekar på vikten av fördjupning i professionen psykoterapeut vad gäller kunskap kring 

ämnet sexualitet. Ett stort ämnesområde i att vara människa men som inte tycks ges 

tillräckligt utrymme varken i utbildning eller i samtalsrummet. 
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Rekommendationen kan vara att varje enskild terapeut har ett öppet nyfiket sinne och 

ödmjukhet inför de vi möter och även en ödmjukhet mot sig själv, en ständig självreflektion 

av de egna erfarenheterna. Terapeuter behöver kunskapsmässigt förkovra sig i området på 

eget initiativ eftersom det är ett område som inte belyses nämnvärt allmänt utan det krävs ett 

eget driv att fördjupa sig i ämnet.  Detta inte minst för att förhindra och minimera att egna 

normer och fördomar lyser igenom för tydligt i samtalsrummet, vilket klienter uppenbart 

känner av.  

Både nyfikenhet och desillusionering har uppstått under arbetets gång, dels nyfikenhet inför 

att utforska mer klienters känslor över att ta ansvar över terapeuters känslor och dels insikten 

över att terapeuter trots lång utbildning uppenbarligen har för lite kunskap att röra sig inom  

området sexualitet. Samtliga terapeuter som informanterna beskrev hade lång erfarenhet av 

terapier och där väcks frågor om hur detta avstånd skapas även i terapirummet som man 

uppfattar borde vara en fredad zon för normer och tabuerade områden.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie, med titeln; 

Erfarenhet av att tala om sexualitet i terapirummet. 

 

Jag heter Stina Lindbäck och har Socionomexamen och läser nu sista terminen till 

Legitimerad Psykoterapeut vid Umeå Universitet Psykoterapienheten. I utbildningen ingår att 

genomföra en studie, som kommer att presenteras i en skriftlig rapport vid Universitetet.  

 

Syftet med studien är att belysa och få en fördjupad kunskap om klinters erfarenheter av att i 

samtalsrummet tala om sexualitet. 

 

Deltagandet i studien innebär att intervjun kommer att ske på plats vi kommer överens om via 

telefon. Intervjun beräknas ta omkring 60 min.  Hela intervjun kommer spelas in.  

Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder att intervjuerna kommer att 

avidentifieras och behandlas i enlighet med bestämmelser i sekretesslagen. Din medverkan är 

frivillig och kan när som helst avbrytas.  

 

Om du accepterar att medverka i studien kommer du att kontaktas av mig två dagar efter du 

fått mitt mail.  För att bestämma en tid för sammanträffande och genomförande av intervjun. 

 

Hälsningar 

 

Stina Lindbäck  

Umeå Universitet Psykoterapienheten 

Handledare: Ellinor Salander Psykoterapienheten Umeå Universitet 
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Världshälsoorganisationen (WHO) har formulerat följande definition: ”Sexualitet är en 

integrerad del av varje människas personlighet, och det gäller såväl man och kvinna som barn. 

Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas från andra 

livsaspekter. Sexualitet är inte synonym med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan ha 

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

inte vara en del av vår sexualitet. Sexualitet 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”. 
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Bilaga 2 

Frågeställningar i intervjuer 

Teman kan vara för samtalet: 

Sexualitet 

Bekvämlighet 

Känsla 

öppenhet 

 

*Fanns det en känsla av öppenhet att utforska inkludera sin sexualitet? 

 

*Om det fanns öppenheten i samspelet, kändes det bekvämt? 

 

*Om det inte kändes bekvämt, kan du sätta ord på vad det var som kändes? 

 

*Det fanns kanske inget behov från din sida men togs din sexualitet upp av terapeuten i 

arbetet? 

 

*Tog Terapeuten upp sexualitet som en del i att vara människa? 

 

 

 


