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Sammanfattning

Syftet  med  denna  kvalitativa  intervjustudie  var  att  få  kunskap  om  hur 
psykologer som jobbar terapeutiskt uppfattar och talar om när ämnet sexualitet 
kommer upp i terapeutiska samtal. Den valda metoden var diskursanalys som 
bygger  på  ett  socialkonstruktionistiskt  synsätt.  Det  innebär  ett  fokus  på  det 
talade  ordet  i  interaktion  och  kunskap  ses  som  socialt  konstruerad  och 
kontextbunden.  Åtta  psykologer  intervjuades  i  vardera  en  timme  och 
inspelningarna  transkriberades  för  analys.  Resultaten  visar  att  psykologerna 
hade svårt att definiera sexualitet och uttryckte en vaghet i formuleringar kring 
begreppet.  Även  om  sexualitetens  betydelse  för  människans  psykiska  hälsa 
ansågs vara stor framträdde svårigheter att uttrycka på vilket sätt i mer konkreta 
och specifika termer.  Vidare beskrev psykologerna att  de inte  aktivt  tar  upp 
sexualitet som ämne i terapi och att de undvek hellre än inbjöd till att prata om 
det.  De konsekvenser som kan uppkomma är att  viktiga områden riskerar att 
förbli outtalade i det terapeutiska samtalet. 
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Förord

Först och främst vill jag tacka samtliga intervjupersoner som ställde upp med sin 
tid och sina reflektioner. Tack! Trots att det har gett mig några nya grå hårstrån, 
funnits med i bakhuvudet nästan dygnet runt och till och med dykt upp i mina 
drömmar av och till så kan jag inte låta bli att undra vad jag nu ska tänka på, det 
blir  allt  lite  tomt. Intervjutillfällena var helt  klart  det jag upplevde som mest 
berikande med hela arbetet. Jag fick med mig flera nya tankar, funderingar och 
lärdomar genom att möta er psykologer i professionen, blivande psykolog som 
jag är. Tack än en gång för att ni ställde upp!

Det som sen berikade mig mycket var samarbetet med min handledare, Karin 
Zetterqvist Nelson, som med sin oförtrutna uppmuntran, snabba feedback och 
sina givande kommentarer fick mig att inte tappa fokus. Särskilt i de stunder då 
allt bara kändes förvirrande. Stort tack!

Sen vill jag tacka min mamma och lillebror för att de satte sig på Swebus för att 
ge mig en välbehövlig paus under analysarbetet, min kärlek David som gav mig 
ännu en paus i själva skrivandet då han kom hitflygandes från Sydafrika och 
mina vänner för alla uppmuntrande ord som lyft mig varje gång de uttalats.

        
Izabella Klüft
Februari 2006
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”Jag har inte tänkt igenom det”
Psykologers uppfattningar och tal om

sexualitet som ämne i terapi

Människors kärlek
Människors lust

Människors längtan
att höra ihop
är som luft

Eva Dahlgren (Människors kärlek, Snö 2005)

Citatet ovan kan förstås på en mängd olika sätt och ingen tolkning är mer rätt än 
någon annan. Det jag slås av är just mångfalden av intryck som det kan spegla. 
Är det så att människors kärlek, lust och längtan är som luft? Att det bara finns 
där som något livsnödvändigt, något vi inte kan leva utan? Eller är det så att det 
behandlas som luft av oss människor, som något det är svårt att sätta fingret på 
och av rädsla rör vi oss kring det med varsamma sinnen för att vi inte riktigt 
förstår oss på det? För att det är så stort och för att det i sig är så paradoxalt. 
Utan kärlek, lust och längtan är vi inget och med det är vi allt. Eller? 

Under mina kurser i Sexologi vid Göteborgs universitet pratade man ofta om 
ovilligheten hos läkare,  sjuksköterskor  och andra professionella  grupper  som 
arbetar i behandling och vård av patienter, att ta upp det här med sexualitet på ett 
bra sätt, vilket i sin tur kunde resultera i att patienten undvek ämnet. På kursen 
betonade  man detta  som ett  problem bland allmänläkare  i  första  mötet  med 
patienten. En fråga som väcktes hos mig var om även psykologer ogärna tar upp 
och ställer frågor kring sexualitet i behandlingssituationer och terapi. Finns det 
en ovillighet och osäkerhet i denna grupp kring att prata om ämnet, liksom en 
osäkerhet kring om man kan hjälpa eller inte? Sexualitet är ett laddat område för 
många människor och ses som ytterst privat vilket kan leda till ett undvikande 
av ämnet. Både som behandlare och hjälpsökande. Risken för en behandlare kan 
vara, om man ändå tar upp det, att bli avsnoppad, vilket i sin tur kan leda till att 
behandlingen riskeras och behandlingsrelationen utsätts för påfrestning. Och så 
fortgår  lidandet  för  patienter/klienter.  Nedan  väljer  jag  att  använda  mig  av 
begreppet klient då jag syftar på hjälpsökande eller person i behandling. Detta 
då klient är ett relativt vanligt förekommande begrepp inom psykologin och inte 
så inriktat mot sjukvård som begreppet patient är.

Min uppfattning är att psykologer bör närma sig frågor som berör och handlar 
om människan som sexuell varelse. Tidningars tips och råd för ett bättre sexliv, 
frågespalter,  att  människor  blir  definierade  och  definierar  sig  själva  utifrån 
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sexuella  preferenser,  pornografins  enorma  utbredning  via  Internet, 
idealiseringen av ”perfekta” kroppar och utökade möjligheter till plastikkirurgi, 
debatter  om  sexuella  övergrepp,  sexuellt  överförbara  sjukdomar,  kön  och 
prostitution  är  bara  några  av  alla  exempel  på  hur  sexualitet  genomsyrar  vår 
vardag och därmed formar samhället och dess människor. 

Samhällsvetare  har  närmat  sig  området  (exempelvis  Foucault  1984,  Giddens 
1992)  utifrån  ett  samhällsperspektiv  och  deras  perspektiv  och  synsätt  har 
kommit  att  dominera  samhällsvetenskaplig  forskning  rörande  frågor  om 
människan,  sexualitet  och identitet.  Frågan är  om inte  psykologer kan ha en 
viktig  roll  att  fylla  då det  gäller  människans  sexualitet?  Detta  för  att  främja 
psykisk och sexuell hälsa. Utifrån ett helhetsperspektiv på människan kanske det 
är så att psykologer har, i alltför liten omfattning, sett på och bemött människor 
som sexuella varelser. Idag är det läkare, med specialiteter inom gynekologi, 
andrologi, urologi etc. liksom barnmorskor och sexologer som främst tar sig an 
problem  och  funderingar  kring  människans  sexualitet.  De  medicinska  och 
sexologiska teorierna kring sexualitet är idag i överväldigande majoritet (se tex. 
Hulter 2004, Lundberg 2002 samt WAS (World Association for Sexual Health) 
www.worldsexology.org för information kring det sexologiska kunskapsområdet 
och forskningsläget). Detta trots att sexualitet ofta ses som ständigt närvarande i 
en människas liv och utveckling på många olika plan, och därmed i hög grad 
viktigt för en människas psykiska hälsa. Hur kommer det sig att psykologer inte 
utbildas mer inom området sexualitet? Detta skulle i många fall kunna underlätta 
samtal kring sexualitet och psykologer skulle inte behöva gå extrakurser som 
sexologi för att  få kunskap kring människan som sexuell  varelse. Som synes 
kommer flertalet av mina förutfattade meningar (eller min förförståelse) fram 
här  och  det  blir  viktigt  att  jag  genom arbetet  reflekterar  över  dem och dess 
betydelse och inflytande på det jag undersöker.

Min  utgångspunkt  för  detta  examensarbete  är  att  jag  vill  ta  reda  på  hur 
psykologer  i  sin  vardag  bemöter  klienter  som  sexuella  varelser.  Jag  är 
intresserad av hur psykologer själva uttrycker sig kring sexualitet i relation till 
individer  som  uppvisar  psykisk  ohälsa.  Mitt  kunskapsintresse  gäller 
uppfattningar och rådande diskurser i den professionella vardagen. Uppsatsens 
problemområde  är:  psykologers  uppfattningar  och  tal  om  människan  som 
sexuell varelse utifrån ett professionellt perspektiv. Det övergripande syftet är 
att få kunskap om hur psykologer som jobbar terapeutiskt uppfattar och talar om 
när ämnet sexualitet kommer upp i terapeutiska samtal. 

Tidigare forskning och teoretiska perspektiv

Tidigare  forskning  på  området  är  mycket  sparsam  och  de  sökningar  som 
genomförts via universitetsbibliotekets databaser PsychINFO samt Medline har 
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gett  få  resultat  trots  att  sökningarna  innehållit  kombinationer  av  termer  som 
sexuality,  psychologist,  psychotherapist,  psychology,  psychotherapy  samt 
professional  beliefs.  Vad  som dock  finns  är  diverse  artiklar  om attraktion  i 
terapi,  hur man kan arbeta med olika sexuella problem utifrån olika metoder 
eller  perspektiv,  artiklar  riktade mot arbete med homosexuella personer samt 
artiklar om olika former av funktionshinder kopplade till sexuella svårigheter. 

Det finns inga av mig funna källor till hur psykologer uppfattar när sexualitet 
kommer upp i terapi samt hur de talar om det. Det är ett fynd i sig som är värt att 
begrunda, eftersom det antyder att här finns en rad frågor som fortfarande inte 
har formulerats i forskningssammanhang. Därav väljer jag att nedan presentera 
forskning och empiri främst utifrån andra yrkesgrupper än psykologer (såsom 
läkare,  sjuksköterskor,  arbetsterapeuter  samt  sjukgymnaster).  Vad  som 
emellertid  framkom i  genomgång  av  tidigare  forskning  är  litteratur  som  på 
klinisk grund tar upp och diskuterar hur psykologer skulle kunna förhålla sig till 
sexualitet i behandling. Men det är litteratur som bygger på beprövad erfarenhet 
och klinisk grund, snarare än forskning. Den ger dock en bild av hur författarna 
har valt att närma sig problemområdet. Vidare presenterar jag litteratur som är 
av en mer sexologisk karaktär men som också den ger en bild av hur man kan 
närma sig problemområdet. I anslutning har jag också valt att tydliggöra vad jag 
ser som problem med denna litteratur. De teoretiska perspektiv som presenteras 
är  socialkonstruktivism  som  introduktion  till  den  valda  forskningsmetoden 
diskursanalys samt ett  kort avsnitt  om Foucaults tankar kring sexualitet  samt 
Giddens kritik av dessa tankar. 

Författarna och psykoterapeuterna Lundmark och Sandler (1998) menar att för 
att  man  ska  förstå  människors  sexuella  beteenden  behöver  man  ha  ett 
helhetsperspektiv. De vill med sin bok Sexualitet – lust eller plåga? tillföra ett 
samhällsperspektiv,  ett  interpersonellt  och  ett  intrapsykiskt  perspektiv  utifrån 
deras  grund  i  psykodynamiskt  och  existentiellt  synsätt.  Utgångspunkten  för 
boken är att de önskar inspirera andra terapeuter och rådgivare att orka lyssna, 
våga fråga, uppfatta de budskap som ges, föra en dialog och ta sexualiteten på 
allvar. De menar att andra rådgivare ofta kan tycka att det är ett svårt ämne, de 
undviker  det  som samtalsämne i  terapi  och remitterar  vidare  till  sexologiska 
experter  istället  för  att  se  vad  människor  uttrycker  om  sig  själva  via  sin 
sexualitet. 

Lundmark och Sandler presenterar bland annat en modell för hur man kan se på 
livskrafterna sexualitet och aggression. På ett överskådligt sätt visar den hur man 
kan se på dessa utifrån en konstruktiv lustprincip och ett destruktivt avvikande. 
På den konstruktiva skalan beskrivs sexualiteten som gå ihop, smälta samman 
och ge sig hän medan aggressiviteten beskrivs som att gå isär, skilja ut sig och 
forma sig. Om man istället ser på den destruktiva skalan så kan sexualiteten 
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användas som ett medel att få en relation till vilket pris som helst (vara ett offer) 
och aggression att ta för sig till vilket pris som helst (vara en förövare). Boken 
kan användas för att få en ökad förståelse av vad sexualiteten kan uttrycka om 
människor trots att den har en heteronormativ ton. Författarna är drivna av sina 
perspektiv,  psykodynamiskt  och  existentiellt,  och  mannen  och  kvinnan  eller 
paret  får  symbolisera  den sexualitet  som förs  fram.  Andra perspektiv  än det 
heterosexuella  behandlas  separat,  som  stående  utanför  den  ideologi  som 
författarna,  mer  eller  mindre öppet,  använder  sig  av.  Lundmark och Sandler 
förespråkar i sin bok hur man som psykolog/psykoterapeut kan förhålla sig till 
sexualitet i terapi. Trots att boken kan vara läsvärd i sig så behandlar de inte hur 
psykologer talar om sexualitet vilket innebär att jag inte kan använda mig av 
deras perspektiv i någon större utsträckning i min analys. Författarna skriver mer 
om hur man bör eller kan förhålla sig till sexuella frågeställningar och inte hur 
psykologer/psykoterapeuter talar om när sexualitet kommer upp i terapi.

Hulter  (2004)  skriver  i  sin  bok  Sexualitet  och  hälsa om  sexologisk  vård  i 
Sverige  och  tar  upp  vikten  av  att  bemöta  människor  med  sexuella 
frågeställningar inom vården på ett bra sätt. Hulter menar att de patienter som 
upplever sexuella svårigheter ”är en tyst  grupp som inte för  sin egen talan i 
öppen debatt” (Hulter, 2004, s. 272). Detta på grund av att sexuallivet är privat 
och att det förr i tiden var skambelagt, vilket lett till att skammen nu för tiden 
främst läggs på de som har sexuella svårigheter.  Hulter nämner sexualitetens 
rekreerande kraft,  en läkande och återhämtande möjlighet  som man borde ta 
tillvara på inom hälso- och sjukvården. 

Hulter (2004) menar dock att det finns en osäkerhet bland vårdpersonal och en 
rädsla för att  bli  missförstådd av patienter om man tar upp ämnet sexualitet. 
Även om många också kan uttrycka att det är viktigt så påpekar Hulter att det 
verkar  handla om en upplevelse av brist  på kunskap i  sexuella  frågor.  Detta 
förvånar Hulter något då svensk befolkning har rykte om sig att vara kunniga 
och  öppna  inom  området.  Hulter  menar  att  öppenhet  då  det  kommer  till 
personlig  information  inte  automatiskt  innebär  att  man  kan  hantera  sexuella 
frågor  professionellt.  Hulters  utgångspunkt  är  ett  sexologiskt  synsätt  som 
erbjuder  kunskap  om  diverse  sexuella  frågeställningar  som  kan  dyka  upp  i 
patientkontakter och hur man kan förhålla sig till dem som vårdpersonal. Den 
kunskap  Hulter  förmedlar  om sexualitet  har  sin  grund  i  ett  medicinskt  och 
sexologiskt  synsätt  som  till  huvudsak  är  problemfokuserat  och  behandlar 
sexualiteten mer eller  mindre som reducerat  till  funktion och aktivitet.  Även 
denna bok är genomsyrad av ett heteronormativt synsätt. 

Jag finner liknande svårigheter med att använda mig av Hulters (2004) synsätt 
som jag fann med Lundmark och Sandlers  (1998)  perspektiv.  Hulter  har  ett 
medicinskt och sexologiskt synsätt och då min utgångspunkt är att få kunskap 
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om hur psykologer uppfattar och talar om när ämnet sexualitet kommer upp i 
terapeutiska  samtal  så  är  inte  heller  Hulters  perspektiv  vidare  användbart. 
Varken Hulter eller Lundmark och Sandler problematiserar problemområdet och 
de  ifrågasätter  heller  inte  de  perspektiv  de  presenterar.  Det  är  som  om  de 
redovisar fakta utan att egentligen fråga sig i vilken kontext deras kunskapssyn 
har uppkommit och utvecklats. Dock har jag valt att ta med båda dessa böcker 
då de ändå uttrycker något om professionellas syn på sexualitet och ger en bild 
av hur man kan närma sig problemområdet. Detta även om nämnda litteratur 
handlar mer om ideologiska synsätt kring hur man bör och kan förhålla sig till 
sexualitet som professionell och inte om hur talet konstrueras kring sexualitet 
och vilket socialt agerande som det kan implicera i sin tur. 

För  att  söka undvika  att  hamna i  ideologiska  moment  liknande de  som kan 
återfinnas  i  ovanstående  litteratur  samt  minimera  de  blinda  fläckar  som kan 
uppkomma då man söker förklara fenomen utifrån ett visst perspektiv så har jag 
valt att använda mig av ett socialkonstruktionistiskt tänkande. Även det är ju ett 
perspektiv eller ett sätt att se på världen men skillnaden ligger i att jag väljer att 
inte förklara eller tolka psykologernas inre uppfattningar eller intentioner utifrån 
synsättet utan tittar istället på det tal som producerades i interaktion med mig 
som  intervjuare  under  det  specifika  intervjutillfället.  Det  social-
konstruktionistiska  tänkandet  kom,  enligt  Burr  (1995),  till  som  en  kritik  av 
traditionell psykologi och erbjöd ett annat sätt att se på världen, nämligen som 
socialt konstruerad. Med hjälp av det socialkonstruktionistiska perspektivet kan 
jag  tydliggöra  att  de  böcker  som Hulter  (2004)  och  Lundmark  och  Sandler 
(1998) författat innehåller just de ideologiska moment jag försöker undvika att 
hamna  i  genom  att  se  på  kunskap  som  socialt  konstruerad  och  därmed 
kontextbunden. 

Burr (1995) räknar upp socialkonstruktivismens fyra huvudelement i sin bok An 
Introduction to Social Constructionism. 
1. Att förhålla sig kritisk till kunskap som annars tas för given. Vi bör ifrågasätta 
våra föreställningar kring hur vi uppfattar att världen är vilket innebär att de 
kategorier vi människor använder oss av för att förstå världen inte behöver säga 
något verkligt om den. Vi skapar de begrepp vi använder oss av och dessa är 
föränderliga. 
2.  Att förhålla sig till  kunskap som historie- och kulturspecifik innebär bland 
annat att se på begrepp utifrån vilken tid och kultur de skapats i och hur de kan 
ha olika mening och innebörd beroende på var och när man använder dem. 
3.  Att se kunskap som upprätthållen av sociala processer betyder kort  att  vi 
människor  konstruerar  och  upprätthåller  kunskap  i  den  dagliga  interaktionen 
med  varandra.  Vi  utvecklar  våra  begrepp,  lär  oss  nya  och  förstärker  andra 
genom att interagera med varandra och omvärlden. Det är skälet till att social 
interaktion, språk och tal är så intressant för en socialkonstruktivist. 
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4. Se att kunskap och socialt agerande hör ihop vilket i korthet innebär att den 
kunskap som vi skapar, tillägnar oss och upprätthåller i vår dagliga interaktion 
får konsekvenser, inte bara för hur vi ser på världen utan också hur vi agerar i 
den.  Därmed  förändras  världen  beroende  på  hur  vi  ändrar  förståelsen  av 
begreppens innebörd. Av kunskap följer socialt agerande vilket i sin tur påverkar 
kunskapen  osv.  Betänk  vad  argumenterande  debatter  kan  ha  för  verkan  på 
socialt agerande och i förlängningen politiska beslut och attityder. Hulter (2004) 
och  Lundmark  och  Sandler  (1998)  problematiserar  inte  konstruktionen  av 
begreppet  sexualitet  utan  presenterar  en  kunskapssyn  som  utgår  ifrån  de 
perspektiv de valt att tolka sexualitet utifrån. De representerar sina perspektiv 
och sätt att se på sexualitet och det är inget jag i princip vänder mig emot men 
för denna uppsats blir det svårt att utgå ifrån. 

Nedan inkluderar jag den forskning jag hittat som behandlar det problemområde 
jag valt om hur psykologer uppfattar och talar om när sexualitet kommer upp i 
samtal.  Den  forskning  som  finns  på  området  är  primärt  kvantitativ  till  sin 
karaktär och syftar till att mäta attityder snarare än att förstå hur professionella 
resonerar och förhåller sig till sin konkreta praktik. Haboubi och Lincoln (2003) 
utförde en studie  i  Storbritannien med syfte  att  titta  på professionella såsom 
läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster samt arbetsterapeuter och deras syn på att 
diskutera  sexualitet  med  patienter.  De  fann  en  konflikt  mellan  personalens 
ideologi och praktiska arbete. Av de 813 som ingick i studien tyckte 90% att det 
borde ingå i  en helhetsvård att diskutera sexuella frågor med patienter. Trots 
detta  befanns 86% vara dåligt  utbildade inom området  och 94% diskuterade 
troligtvis inte sexuella frågor med sina patienter. De upplevda barriärerna var 
brist på utbildning och tid samt att personalen kände sig generad. Författarna 
föreslår  ökade  utbildningsmöjligheter  för  hälso-  och  sjukvårdspersonal  kring 
sexuella frågeställningar. 

Jag har tyvärr inte funnit mer forskning kring problemområdet men jag finner 
denna studie intressant och den väcker flera frågor som man skulle kunna spinna 
vidare på med hjälp av en kvalitativ ansats. Den konflikt mellan personalens 
ideologi och praktiska arbete som Haboubi och Lincoln fann skulle man kunna 
titta närmare på med hjälp av ett kvalitativt angreppssätt för att därigenom fånga 
hur  personalen  resonerar  och  reflekterar  kring  den  nämnda  konflikten.  Den 
kvalitativa studie jag har valt att göra som handlar om hur och på vilket sätt 
psykologer  talar  om  sexualitet  skulle  kunna  fördjupa  förståelsen  av  den 
kvantitativa studie som Haboubi och Lincoln gjort. Hayes (i Doing Qualitative 
Analysis in Psychology, ed. Hayes, 1997) påpekar att kvalitativ forskning verkar 
bli mer och mer accepterad inom psykologin där forskningsprojekt i allt högre 
utsträckning använder  sig  av kvalitativa  analyser  för  att  berika och fördjupa 
kvantitativa data.     
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Eftersom sexualitet dessutom är ett område som uttryckligen beskrivs som ett 
område fyllt av kulturella och sociala regler och normer, finns det anledning  att 
vara klar över dess ideologiska grund; vad får sägas och inte sägas? På vilket 
sätt  får  det  sägas  och  inte  sägas?  Vilka  definitioner  är  tillåtna?  Att 
uppmärksamma  makt  och  tolkningsföreträden  är  något  som  betonas  i 
socialkonstruktionistiska perspektiv. Burr (1995) menar att makt till viss del kan 
förstås  utifrån  att  vi  skapar  representationer  av  människor  (tex.  välutbildad, 
arbetslös, maskulin, psykolog) som upprätthåller den ojämna maktfördelningen 
dem  emellan  och  ojämlikheterna  blir  på  något  sätt  normativa  och  inte 
ifrågasatta. Som jag nämnde innan så anser man inom socialkonstruktivismen att 
kunskap bland annat  skapas och återskapas genom sociala interaktioner i  det 
vardagliga livet.  Det  sker inte minst  i  mötet mellan psykologer, som besitter 
kunskapen/makten att definiera problem i en professionell terminologi. Därför är 
det viktigt att granska dessa kunskaper, som ett sätt att förhålla sig vaken och 
medveten  om den  maktrelation  man  befinner  sig  i,  som  psykolog  och  som 
professionell  företrädare  för  klinisk  psykologi  som  kunskapsområde.  I  det 
sammanhanget  utgör  sexualitet  en  dimension av  detta  kunskapsområde,  som 
visserligen är svagt representerat och diskuterat, men som just därför kanske är 
viktigt att granska närmare. Här finns ett kunskapsområde som verkar i det tysta, 
och just därför, kanske är ännu starkare normativt och moraliskt. Och något som 
verkar i mötet mellan psykologen och klienten, som en maktfaktor.

Idéhistorikern  Foucault  (1984)  som  starkt  har  influerat  det  social-
konstruktionistiska  perspektivet  ser  bland  annat  på  maktförhållanden   som 
relationella till sin karaktär. Makten är inneboende i varje relation och är både 
produktiv och hindrande till sitt uttryck - där det finns makt finns det motstånd. 
Foucault menar att maktnätet består av en mångfald motståndspunkter och det är 
i  relationerna däremellan som makt uppstår,  förändras,  rör på sig och tar sig 
olika uttryck. Vad som gör Foucaults teori intressant i detta sammanhang är att 
han specifikt har fokuserat på sexualitet som ett område som på ett mycket starkt 
sätt kommit att prägla synen på människan och identitetsskapande i det moderna 
västerländska samhället. Jag återkommer med en mer utförlig beskrivning lite 
längre fram, i detta sammanhang räcker det att tydliggöra hur Foucault frågar sig 
”vilka omedelbara, närliggande maktrelationer är i verksamhet i en viss typ av 
tal om könet ....?” (Foucault, 1984, s. 107). Foucault menar att man måste ta ner 
talet om sexualitet till de mångfaldiga maktrelationernas rörliga fält. 

I mitt fall innebär det rent konkret psykologers professionella vardag. Där kan 
man se hur makten skapas, förändras och förhandlas i relationer, i detta fall det 
sätt  varpå  sexualitet  artikuleras  och  formuleras  i  relation  till  klienten,  i 
terapisituationen.  Vilka  representationer  och  diskurser  är  de  styrande?  Den 
sexuella diskurs som är rådande hos psykologer kan ha flertalet konsekvenser 
för både klienter och det klimat psykologer skapar, upprätthåller och förändrar i 
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interaktion. Hur psykologer talar om sexualitet  kan i  sin tur påverka hur det 
uppfattas i interaktionen med klienten och på så sätt få konsekvenser för både 
psykolog  och  klient.  Psykologen/psykoterapeuten  representerar  en  person  i 
expertställning inom området psykologi och terapi vars kunskap inom området 
kanske inte så ofta blir ifrågasatt av klienter. 

När jag nu har introducerat begreppet diskurs ovan är det på sin plats att jag 
introducerar  och  knyter  ihop  socialkonstruktionism  med  den  valda 
forskningsmetoden  diskursanalys.  Kommunikationsteoretikerna  Winter 
Jørgensen och Phillips (2000) har utvecklat och tydliggjort diskursanalys som 
både perspektiv och metod. De definierar diskurser som ”ett bestämt sätt att tala 
om och förstå världen” (s. 7). Även Potter och Wetherell (1987) använder sig av 
en bred definition av begreppet diskurs ”to cover all forms of spoken interaction, 
formal  and  informal,  and  written  texts  of  all  kinds”  (s.  7)  och  menar  att 
diskursanalys  därmed  blir  varje  form  av  analys  av  dessa  diskurser. 
Diskursanalys riktar in sig på att analysera tal eller texter och ligger i linje med 
den socialkonstruktionistiska synen på hur kunskap produceras och konstrueras. 
I mitt fall blir det intressant att titta på hur psykologer talar om sexualitet då 
sättet  att  tala  på implicerar  en social  handling som skapar,  upprätthåller  och 
förändrar den kunskap som konstrueras av psykologer och på så sätt påverkar 
den rådande diskursen.

Diskursanalys kan se olika ut och Winter Jørgensen och Phillips (2000) delar in 
diskursanalys  i  tre  huvudsakliga  versioner:  diskursteori,  kritisk  diskursanalys 
samt diskurspsykologi där kritisk diskursanalys ligger närmast det angreppssätt 
jag använder mig av. Detta delvis för att diskurser där ses fungera ideologiskt 
och  bidrar  till  att  upprätthålla  ojämlika  maktförhållanden,  dessa 
maktförhållanden bör uppmärksammas och resultaten av kritisk diskursanalys 
kan  användas  i  kampen  för  social  förändring.  I  mitt  fall  ligger  fokus  på 
maktförhållandet mellan terapeut och klient i relation till om och hur sexualitet 
kommer  upp  som  ämne  i  samtal.  Det  sätt  psykologer  uttrycker  sig  kring 
sexualitet kan komma att ge en fingervisning om hur deras diskurs konstitueras 
och sedan i sin tur konstituerar de sociala praktiker psykologerna använder sig 
av  i  den  professionella  vardagen.  Vilka  i  sin  tur  konstituerar  den  rådande 
diskursen. Jag väljer dock att fortsättningsvis använda mig av det övergripande 
begreppet  diskursanalys för  att  studien i  huvudsak håller  sig i  linje med det 
övergripande diskursanalytiska angreppssättet.  

Jag har sett det som angeläget att formulera frågorna i denna uppsats på ett sätt 
som gör att talet om sexualitet står i centrum som något som är föränderligt, 
godtyckligt  och  möjligt  att  uttrycka  på  ett  annat  sätt  (Winther  Jørgensen  & 
Phillips, 2000). Det öppnar upp för en analys som inte bygger på att ta reda på 
underliggande  uppfattningar,  intentioner,  tankar  eller  attityder,  utan  mer 
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fokuserar på hur man talar om det här med sexualitet i relation till terapi och 
klienter. Detta för att i nästa stund bättre förstå frågor kring både hur sexualitet 
behandlas i terapi och hur psykologer på ett professionellt plan förhåller sig till 
frågan. Innan syfte och frågeställningar presenteras vill jag kortfattat redogöra 
för  grundtankarna  i  Foucaults  tänkande,  eftersom  det  får  konsekvenser  för 
diskussionen av resultaten.

Perspektivet  i  denna  uppsats  knyter  alltså  an  till  vad  Foucault  (1984)  har 
utvecklat och skrivit i sitt arbete kring sexualitetens historia. Den bygger på tre 
band, varav den första heter Viljan att veta (Foucault, 1984) där han rör sig från 
1700-tal och fram till  och med 1900-tal.  En av hans huvudteser är att  i  den 
västerländska kulturen och i det kapitalistiska samhället som utvecklats i den 
moderna tiden är människor övertygade om att sexualitet har varit ett tabubelagt 
ämne, som inte ansetts vara rumsrent att tala om och som varit dolt i skam och 
skuld. Men Foucault vänder sig mot detta och säger i princip att så är det inte 
alls, vilket han benämner som hypotesen om förtryck. Den hypotes han föreslår 
är att tvärtom har vi inte pratat så mycket om något annat ämne från 1700-talet 
och framåt som just  sexualitet.  Uppfattningen att  människan i  det  borgerliga 
kapitalistiska  samhället  är  förtryckt  sexuellt,  liksom  att  den  moderna  tiden 
karaktäriseras av ett minskat förtryck och ökad öppenhet, ifrågasätter han totalt. 
Foucault hävdar snarare att just detta ökade tal om sexualiteten och den antagna 
frigörelsen under 1900-talet istället är ett uttryck för ökad kontroll och alltmer 
intrikata maktrelationer. 

Foucault  uttrycker  i  Sexualitetens  historia att  han  ämnar  undersöka  hur 
sexualiteten har konstruerats till att bli uppfattad som något man inte bör prata 
om  -  trots  att  det  är  just  det  vi  ägnar  oss  åt  dagligen.  Den  vetenskapliga 
utredningens procedurer och kristendomens tro på bekännelsen spelar här en stor 
roll. Foucault har riktat sin analys mot både kyrka och vetenskap och hur dessa 
institutioner och praktiker har varit besatta av att undersöka och eftersträvat att 
få  människor  att  prata  om sin  sexualitet,  dock  med  något  olika  motiv.  Det 
gemensamma motivet har varit en underliggande strävan efter utökad kontroll. 
Denna kunskap om sexualitetens olika uttryck har utvecklats till en omfattande 
och totaliserande diskurs, som Foucault benämner scientia sexualis. Det är ett av 
två centrala begrepp hos Foucault:  ars erotica och  scientia sexualis vilka jag 
kort ska beskriva. 

Historiskt sett är dessa de två stora procedurerna för att avslöja sanningen om 
könet. Det finns de samhällen som utvecklat en kärlekskonst, en ars erotica, där 
sanningen  om  könet  fås  fram  genom  att  uppleva  själva  njutningen  och 
därigenom få ”fullständigt herravälde över kroppen, unik njutning, glömska av 
tiden och dess gränser, livselixir, förjagande av döden och dess hot” (Foucault, 
1984, s. 75). Enligt Foucault så har vår västerländska civilisation brutit nästan 
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helt  med  ars  erotica och  istället  skapat  en  scientia  sexualis  som  utvecklat 
procedurer av makt-vetande för att få fram sanningen om könet med hjälp av 
verktygen  bekännelsen  och  den  vetenskapliga  utredningen.  Foucault  menar 
bland annat att det finns 

en komplicerad apparat på plats för att frambringa sanna 
utsagor om könet: en anordning med förbindelser bakåt i  
historien, för den kopplar det gamla bekännelsekravet till  
det kliniska lyssnandets metoder. Och det är med hjälp av 
denna  apparat  som  begreppet  >>sexualitet>> har  kunnat 
uppkomma som beteckning på könet  och dess njutningar.  
>>Sexualiteten>> är  korrelatet  till  denna  långsamt 
utvecklade diskursiva praktik som scientia sexualis  utgör.  
(Foucault, 1984, s. 84)

Foucault menar att själva begreppet sexualitet har konstruerats först under de 
senaste århundradena och kopplingen till socialkonstruktivism och diskursanalys 
blir här tydlig. 

Giddens (1992) kritiserar Foucault och menar bland annat att det han särskilt 
försummar i sin historia om sexualiteten är kärlekens natur och den framväxt av 
den romantiska kärlekens ideal som skedde under moderniteten. Vidare pratar 
Giddens om  plastisk sexualitet där han anser att sexualiteten under de senaste 
årtiondena blivit befriad från reproduktionen, mycket på grund av tillgången till 
preventivmedel som frigjort främst kvinnan och gjort sexualiteten autonom och 
mer  till  en egenskap hos individer  och deras samspel.  Giddens menar  bland 
annat att Foucault inte i sin analys tar hänsyn till dessa två aspekter utan är mer 
fokuserad på makt-vetande kopplat till sexualitet.  

Syfte

Det  övergripande  syftet  är  att  få  kunskap  om  hur  psykologer  som  jobbar 
terapeutiskt  uppfattar  och  talar  om  när  ämnet  sexualitet  kommer  upp  i 
terapeutiska samtal.

Övergripande frågeställning:
Hur talar psykologer om sexualitet kopplat till sin profession?

Underliggande frågeställningar: 
Hur talar psykologer om definitionen samt betydelsen av sexualitet?
Undviker eller inbjuder psykologer till att prata om sexualitet i terapi?
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Metod

Val av metod

Den valda metoden är diskursanalys då den är en kvalitativ ansats som passar 
väl ihop med uppsatsens perspektiv och frågeställningens syfte.  Diskursanalys 
är, som nämnts, en metod som utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt synsätt på 
kunskap  där  denna  anses  konstruerad  utifrån  situation,  sammanhang  och 
samhälle och inte är något fast och konstant utan föränderligt och dynamiskt 
(Burr, 1995). Det är inte sanningen som är intressant, utan beskrivningar av hur 
något sägs, varför det sägs, och på vilket sätt det sägs. Här finns inga anspråk på 
att fastställa vad som är sant eller falskt, snarare att eftersträva att ge en tolkning 
av ett fenomen som ifrågasätter tidigare antaganden eller kunskaper som tagits 
för givet (Potter & Wetherell, 1987). I en diskursanalys söker man mönster i 
texter  och  utsagor  som kan inordnas  under  olika  diskurser  utifrån  vem som 
lägger diskurserna på det betraktade men också genom en noga genomgång av 
materialet, i detta fall den text som producerats utifrån de inspelade intervjuerna, 
där man håller sig nära det som sägs. 

Urval av data

Intervjupersonerna
Då  intresset  låg  på  att  få  tillgång  till  hur  psykologer  som  också  arbetar 
psykoterapeutiskt uppfattar och talar om ämnet sexualitet i terapi så kontaktades 
psykologer  som  i  första  hand  också  var  legitimerade  psykoterapeuter. 
Ambitionen var att få tag i tio intervjupersoner men det slutliga antalet blev åtta 
(se  vidare  under  insamlingsmetod).  Sex  av  åtta  uppgav  att  de  arbetade 
psykoterapeutiskt utifrån en psykodynamisk grund även om flertalet av dessa 
också beskrev att de anpassade sina metoder till klienterna och kunde använda 
sig av till exempel mer kognitiva metoder, ansåg sig ha ett mer eklektiskt synsätt 
eller  arbetade  utifrån  sin  egen  blandning.  En  av  de  två  resterande 
intervjupersonerna  jobbade  som  familjeterapeut  och  den  andra  riktat  mot 
sexuella övergrepp. För att inte någon av intervjupersonerna ska kunna avslöjas 
väljer jag att presentera deras ålder inom ett spann med ett medelvärde. Spannet 
ligger på 39 år och medelåldern är 56 år. Vidare har intervjupersonerna jobbat 
som psykologer (innan psykologlegitimationen kom arbetade de som biträdande 
psykologer eller psykologassistenter) i genomsnitt 29 år och som legitimerade 
psykoterapeuter i genomsnitt 15 år. Under empiriska fynd har jag valt att skriva 
ut intervjupersonerna som siffror 1, 2, 3 ...  osv. tillsammans med vilken sida 
excerptet  är  hämtat  ifrån  i  intervjun.  Exempelvis  1:3  som  då  syftar  på 
intervjuperson 1 och sidan 3. 
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Insamlingsmetod

Jag valde att först ringa upp tilltänkta intervjupersoner, psykologer som också 
var psykoterapeuter, för att förankra och tydliggöra min studie för att undvika att 
bli  missförstådd.  Efter  telefonsamtalen  skickade  jag  ut  min  presentation  (se 
Appendix A) av studien via email eller i ett fall reguljär postgång. Då jag hade 
talat  med  intervjupersonerna  i  telefon  innan  blev  presentationen  personligt 
utformad utifrån vad vi kommit överens om per telefon. Appendix A bör därmed 
endast ses som den standard jag utgick ifrån. Det flöt på bra i början och även 
om  de  flesta  behövde  lite  betänketid  så  tackade  de  ja  ganska  snart.  Detta 
resulterade i att jag innan septembers slut hade genomfört sex av intervjuerna. 

Målet var dock tio intervjuer men därefter hade jag svårigheter att  få tag på 
intervjupersoner som ville medverka. Flertalet jag ringde fick jag inte tag på per 
telefon  och  de  jag  pratade  med  angav  olika  skäl  till  att  de  inte  ville  bli 
intervjuade.  Skälen  rörde  sig  kring  att  de  inte  ansåg  sig  representativa  eller 
lämpade. Bland annat ansåg de psykologer som jobbade riktat mot sexualitet att 
jag borde intervjua psykologer som inte jobbar speciellt med sexuella frågor och 
en av de tillfrågade psykologerna ville inte medverka då sexualitet inte förekom 
som ämne i det terapeutiska arbete vederbörande bedrev. Trots mitt hävdande av 
att en spridning vore att föredra så ville dessa psykologer inte medverka. Övriga 
skäl till att inte medverka angavs som att psykologerna kände sig osäkra inför 
frågeställningen samt att  de inte hade tid.  Jag fick dock tag i  ytterligare två 
psykologer som var villiga att medverka, en psykolog som var familjeterapeut 
samt en psykolog som jobbade riktat mot sexuella övergrepp. Jag genomförde 
intervjuerna på den plats, i samtliga fall på psykologernas arbetsplats, och den 
tid som passade intervjupersonerna. Intervjuerna tog mellan 59 – 73 minuter och 
spelades  in  med  hjälp  av  en  Mp3  spelare  samt  i  vissa  fall  även  en  vanlig 
bandspelare som back-up. Det innebar att jag till slut intervjuat åtta personer. 
Eftersom mina intervjuer är långa och reflekterande kom mängden data att bli 
mycket omfattande och rik.

Semistrukturerad intervju
Den form för intervju som jag valde var av ett semistrukturerat slag för att få 
möjlighet till öppenhet och flexibilitet men samtidigt ha en intervjuguide att utgå 
ifrån som hjälp så inget glömdes bort. Willig (2001) tar dock upp ett problem 
med  semistrukturerade  intervjuer  vid  diskursanalys  och  det  är  att 
intervjupersonen kanske är mer koncentrerad på sig själv som intervjuad än på 
att  ge  uttryck  för  diskursiva  strategier  i  det  vardagliga,  eller  i  detta  fall 
professionella, livet. Det skulle vara svårt att närma sig problemområdet på ett 
annat  sätt  än  genom  intervju  men  det  blir  dock  viktigt  att  förhålla  sig  till 
intervjuerna med detta i åtanke.  
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Intervjuguiden
Intervjuguiden som användes (se Appendix B) utformade jag så att  samtliga 
områden jag var intresserad av att  få med kunde täckas in.  Då intervjun var 
semistrukturerad använde jag intervjuguiden mer som ett stöd att utgå ifrån så 
att jag inte skulle missa viktiga frågor. Följdfrågorna som ställdes och ordningen 
på frågorna fick avgöras av vart samtalet var på väg. Då diskursanalys innebär 
en analys både av det  som den intervjuade säger såväl  som det  intervjuaren 
säger  (Willig,  2001)  så  användes  intervjuguiden  endast  som  ett  stöd  och 
samtalen  blev  mer  reflekterande  till  sin  karaktär  vilket  ligger  i  själva 
problemområdet där talet om sexualitet är centralt.

Bearbetning och analys av data

Transkribering
Efter varje intervju antecknade jag tankar och reflektioner innan jag avlyssnade 
inspelningarna och tog ytterligare anteckningar kring det som psykologerna sagt 
och de funderingar som dök upp hos mig i anslutning till det. Transkriberingarna 
skedde framför en dator med hjälp av en transkriberingsmaskin med fotpedal 
vilket underlättade. Så noggrant som möjligt skrevs det sagda ner. Se Appendix 
C för den transkriberingskonvention som jag utformade och använde mig av. 
Enligt Winter Jørgensen och Phillips (2000) ska man se till att transkribera så att 
det  blir  möjligt  att  analysera  intervjun  som  social  interaktion.  Inom 
diskursanalys tittar man både på den som intervjuar och den som blir intervjuad 
då fokus ligger på interaktionen och hela texten är därmed tillgänglig för analys. 
Det slutliga antalet transkriberade sidor blev 150. 

Fortsatt bearbetning av texterna
Då transkriberingen var klar läste jag igenom samtliga texter ett antal gånger för 
att på så sätt lära känna texterna mer djupgående. Samtidigt med detta förde jag 
anteckningar och kodade texten i  marginalerna innan jag skrev ut  det  sagda 
under  rubriker  med  bifogade  utdrag  ur  intervjuerna  under  dessa.  Vidare 
sammanställde  jag  kodningen  i  ett  större  dokument  gemensamt  för  samtliga 
texter för att få en överblick över materialet samt för att se hur pass fylliga de 
olika kategorierna blev. Detta var också ett sätt för mig att få ett helhetsgrepp 
om texterna för den fortsatta analysen. 

Willig (2001) menar att kodningen styrs av forskningsfrågan och det kommer 
alltid att finnas delar av diskursen som man inte kommer att analysera. Detta 
innebär att samma material skulle kunna bli analyserat igen. De olika kategorier 
som framträdde delade jag sedan in i relevanta och icke-relevanta teman där de 
relevanta var de som svarade mot syfte och frågeställningar. Winter Jørgensen 
och  Phillips  (2000)  menar  att  kodningen  inom diskursanalys  inte  skiljer  sig 
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nämnvärt  från  den  i  annan  kvalitativ  forskning  utan  det  är  i  analysen  som 
diskursanalytiska överväganden framträder mer tydligt. I analysen  återkom jag 
återgående till den ursprungliga texten för att på så sätt hålla mig nära det som 
sagts i intervjuerna. 

Potter och Wetherell (1987) uttrycker att akademisk träning ofta lär människor 
att  leta  efter  den  centrala  idén  i  en  text  vilket  man  inte  bör  göra  i  en 
diskursanalys. Istället är man inom diskursanalys intresserad av detaljer, oavsett 
om de är motsägande, samt vad som faktiskt uttrycks i texten. Det blir viktigt att 
som forskare förhålla sig medveten om sin egen påverkan på materialet samt den 
egna förförståelsen och fråga sig varför man läser en viss passage av text på det 
sätt  man  gör  då  man  ju  själv  är  styrd  av  sitt  sätt  att  se  på  världen.  Min 
förförståelse innefattar uppfattningen att psykologer bör närma sig frågor som 
berör och handlar om människan som sexuell varelse. Hur detta påverkade mitt 
sätt  att  se på problemområdet och utförandet av studien försökte jag igenom 
arbetet förhålla mig medveten om och därför presentera resultatet på ett sätt som 
ger läsaren möjlighet att själv avgöra om min analys är rimlig. 

Winter Jørgensen och Phillips (2000) pekar på ett problem som är inbyggt i alla 
socialkonstruktionistiska angreppssätt. 

Om man accepterar att verkligheten är socialt skapad, att  
sanningar  är  diskursivt  producerade  effekter,  och  att  
subjekten är decentrerade, hur ska man då förhålla sig till  
den  ”sanning” man som forskarsubjekt  producerar?  Hur 
kan man argumentera för  att  ens egen representation av  
världen är bättre än alla möjliga andra representationer?  
(Jørgensen & Phillips, 2000,  s.29)

Även Burr (1995) reflekterar över detta och menar att om man skriver en bok 
om socialkonstruktivism så  bidrar  man till  ”the social  construction of  social 
constructionism” (s.  10).  Under analysarbetet  försökte jag hålla mig nära det 
som uttrycktes i  texterna samt vara  medveten om hur min syn på materialet 
kunde  inverka  på  slutprodukten.  För  resultatsammanställningen  valdes 
belysande excerpt ut som kunde tydliggöra vad jag kunnat utläsa ur materialet. 

Kvalitetsvärdering

Potter och Wetherell (1987) tar upp de fyra validitetskriterierna  koherens eller 
överensstämmelse, deltagarnas orientering, nya problem samt fruktbarhet. Idag 
används hellre begreppet kvalitetsvärdering då man inte vill förvirra begreppen 
med dem man använder inom kvantitativ forskning. Dock kan det vara av vikt 
att ta upp Potter och Wetherells kriterier då själva innehållet är det viktiga. Med 
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koherens menar författarna att det ska finnas en överensstämmelse i materialet 
och  att  lösa  trådar  ska  fångas  upp  av  analysen.  Förklaringen  bör  täcka  det 
bredare mönstret såväl som de microsekvenser som kan motsäga detta. På så sätt 
blir analysen tagen mer på allvar. Att titta på  deltagarnas orientering innebär 
kort  att  diskursanalytiker  inte  är  intresserade  av  ordboksdefinitioner  eller 
abstrakta meningar utan av de överväganden deltagare gör i interaktion som får 
konsekvenser för deras handlingar. Det viktiga är inte vad forskaren ser utan det 
som deltagarna uttrycker. Med  nya problem avser författarna att de språkliga 
resurser som människor använder för att saker ska hända leder till lösningar av 
problem men detta skapar i sin tur nya problem. De jämför med en bilmotor som 
omvandlar bensin till mekanik och får bilen att rulla, den hetta som då skapas 
måste  dock  i  sin  tur  kylas  ner  av  ett  kylningssystem.  Det  andra  systemet 
fungerar som en validitetscheck för att det första systemet existerar. Fruktbarhet 
är enligt Potter och Wetherell det mest kraftfulla kriteriet och innebär kort att 
analyser  som  kan  generera  nya  lösningar  eller  förklaringar  inom  ett 
forskningsfält är de som blir mest respekterade.  

Etiska överväganden

Vid den första kontakten via telefon berättade jag kort om problemområdet och 
min uppsats. För att få ett informerat samtycke i detta sammanhang, såg jag det 
som  väldigt  viktigt  att  tydligt  redogöra  för  uppsatsens  syfte. 
Konfidentialitetsaspekten togs också upp i samtalet och diskuterades ingående. I 
utskicket till psykologerna finns det klart uttalat att de när som helst kan avbryta 
sin medverkan i studien. Vid intervjuerna tog jag även upp detta i början av 
samtalen och undrade om de hade några frågor kring konfidentialitet. Flertalet 
av psykologerna hade inget att tillägga men tre av dem ville se resultatet innan 
det ingick i den färdigställda rapporten för att se så att jag inte lämnade ut dem 
eller  deras  klienter  på  ett  sätt  de  inte  godkände.  Vidare  har  inspelningar, 
transkriberingar  samt  anteckningar  förvarats  på  ett  säkert  sätt.  Samtliga 
intervjupersoner ville ta del av den färdigställda rapporten. De forskningsetiska 
regler  som  jag  tagit  hänsyn  till  genom  arbetet  är  informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet såsom utarbetade 
1990 av Vetenskapsrådet och gällande inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning (2002).

Reflektioner och ytterligare överväganden

Utifrån  ett  socialkonstruktionistiskt  tänkande  antas  ju  tal  vara  något  som 
konstrueras  beroende på vem som talar,  i  vilket  sammanhang och med vem 
personen talar (Burr, 1995). Det kan här vara viktigt att påpeka att nedan inte är 
det enda sättet att se på hur dessa psykologer uppfattar sexualitet. Om någon 

19



annan hade intervjuat dessa personer kunde annan information ha framkommit 
eller saker kunde sagts på ett annat sätt. De uttryck som fångades i intervjuerna 
är resultatet av interaktionen mellan mig och de intervjuade vid just de tillfällen 
då intervjuerna genomfördes. Det är inte sanningen som presenteras utan endast 
ett sätt att se på vad som sades i intervjuerna. För att försöka klargöra hur jag har 
tänkt under analysen kommer empirin presenteras så att läsaren själv kan avgöra 
om mina slutsatser verkar vara rimliga. Genom att genomgående ge exempel på 
utdrag ur intervjuerna får läsaren en chans att avgöra om det som sägs i utdragen 
stämmer  överens  med  så  som  jag  har  valt  att  se  det.  Detta  kallas 
genomskinlighet (Winter Jørgensen & Phillips, 2000) och bidrar till att läsaren 
får tillgång till  att själv reflektera över vad som sagts under intervjuerna och 
därigenom få möjlighet att dra egna slutsatser.

Av konfidentialitetsskäl utelämnas det som kan identifiera den intervjuade eller 
de personer som beskrivs i de exempel på fall som ges. Därmed blir det som 
presenteras inte så rikt på beskrivningar som det ursprungliga materialet. Detta 
är dock hänsyn som bör tas i all forskning. Vidare har jag valt att ta med den 
transkriberade texten så som den ursprungligen nedtecknats vilket betyder att 
pauser betecknas med punkter … beroende på hur lång pausen är, det som står 
inom parentes ( ) är det som den ena säger då den andra pratar, det som står 
inom klamrar [ ] är ljud eller händelser i rummet, I står för intervjuare och P för 
psykolog. Punkter, stor bokstav och kommatecken används för att göra citaten 
mer läsvänliga samt (---) används då något är utelämnat av konfidentialitetsskäl 
eller för att det inte sa något som hörde till det som var vikigt att belysa. Jag 
väljer att genomgående kalla intervjupersonerna för psykologer samt i vissa fall 
terapeuter.  Personer  de  mött  i  terapi  benämns  klienter  utom  i  de  fall  där 
psykologen själv benämner dessa på ett  annat  sätt.  Vidare har jag valt  att  ej 
använda mig av genus som beteckning då endast tre intervjuade psykologer var 
män.  

Empiriska fynd

Den röda tråden genom empirin är talet. Hur talar psykologerna om sexualitet? 
Detta delas upp under olika rubriker som rör sig kring ett  mer generellt  och 
genomgående synsätt, det som psykologerna uttryckte på ett likartat sätt, i den 
första delen,  diskursen om sexualitet.  I  del två,  den professionella vardagen, 
presenteras  mer  av  den variationsrikedom som finns  i  uttryckssätten  när  det 
kommer till deras professionella vardag. Under intervjuerna pågick reflektioner 
och psykologerna skapade sätt att uttrycka sig på som inte hade prövats innan. 
Intervjuerna kan på flera sätt uppfattas som reflekterande och som ett tillfälle där 
psykologerna fick tillgång till ett utrymme att formulera sig kring sexualitet i 
relation  till  sin  profession  som  de  inte  riktigt  haft  tillfälle  till  innan.  Detta 
påverkade mig på så sätt att jag blev medveten om att intervjuerna i sig blev 
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interventioner. Jag försökte förhålla mig till detta på ett öppet sätt vilket vi också 
pratade om i intervjuerna. Dock upplevde jag mot slutet av intervjuerna att jag 
släppte  in  mer  av  mina  egna  åsikter  om det  tillfrågades.  Resultatet  blev  att 
intervjuerna  utvecklades  till  att  bli  snarlikt  ett  samtal  mellan  kollegor.  De 
kursiveringar med citattecken som görs i texterna som följer excerpten är utdrag 
ur själva excerpten och används för att tydliggöra det som skrivs. 

Del 1. Diskursen om sexualitet

Nedan presenterar jag hur psykologerna talar om och uppfattar förekomsten av 
sexualitet som ämne i terapi. Detta avsnitt bygger på en genomgång och analys 
av det  som framkom i  samtalen kring frågor som rörde definition,  betydelse 
samt  reflektioner.  På  det  övergripande  planet  presenterar  jag  härmed  bilder 
under  områdena  definitionen  av  sexualitet,  sexualitetens  betydelse  för 
människans  psykiska  hälsa samt  reflektioner  kring  synen  på  sexualitet som 
påverkat  av  samhälle,  kultur,  generationsskillnader,  uppfostran,  kristendomen 
samt den förändring de sett under de senaste åren. 

Definitionen av sexualitet
Det genomgående intrycket av samtliga intervjuer är att sexualitet är svårt att 
definiera,  avgränsa  samt  sätta  fingret  på.  Vad  är  sexualitet  egentligen? 
Svårigheten  att  definiera  begreppet  sexualitet  är  något  som  genomsyrar 
intervjuerna och det verkar finnas en osäkerhet kring hur psykologerna ser på 
sexualitet och hur de lyckas uttrycka definitionen eller förståelsen av sexualitet 
under  intervjun.  Interaktionen  med  mig  som  intervjuare  uttrycks  i  följande 
excerpt då jag kan sägas hålla med om vad intervjupersonen säger. 

Excerpt 1
Nej  (nej)  vad nu det  är  (ja)  ..  vad  nu sexualitet  är.  Det  
kanske du blir klokare på (---) Men det är ju ett begrepp  
som är väldigt vitt (m, det är det ). Asså ett stort omfång på  
begreppet  så  (m)  o … under det  här  så ryms ju  oerhört  
mycket (m) (5:17)

I ovanstående excerpt uttrycker psykologen en fråga kring ”vad nu sexualitet  
är” samtidigt  som svårigheten att  definiera  begreppet  tillerkänns  att  det  ”är 
väldigt vitt” och av ”ett stort omfång”. Uttrycket att det under begreppet ”ryms 
ju oerhört mycket” tydliggör att psykologen inte anser sig kunna fånga in ”vad 
nu  sexualitet  är” och  hänvisningen  till  att  jag  som intervjuare  kanske  ”blir  
klokare på” det kan sägas spegla att psykologen reflekterar kring att avståndet 
mellan  vår  kunskap  inom detta  område  kan  komma att  växa  under  den  tid 
projektet med uppsatsen pågår. En annan psykolog talar nedan om sexualitetens 
olika sidor.
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Excerpt 2
…det kan vara så himla bra men det  kan också vara så  
himla dåligt (m) med sexualitet.  Ehm ..  vad man har för 
erfarenheter så att det .. o det här med närhet, asså det ja 
det. Jag kan inte riktigt liksom fånga in det (m) men det är  
ett intressant område (ja) som väcker mycket känslor också  
… (8:1)

Ovanstående psykolog uttrycker att ”det kan vara så himla bra men det kan 
också vara så himla dåligt”  beroende på ”vad man har för erfarenheter” av 
sexualitet och här skymtar två sidor av sexualiteten fram. Den ena som något 
positivt  och  den  andra  som  något  negativt  beroende  på  vad  man  har  för 
upplevelser  av  sexualitet.  Kopplingen  mellan  sexualitet  och  ”det  här  med 
närhet” är även det något som återkommer i psykologernas reflektioner kring 
vad sexualitet är. I den ena stunden verkar det som att sexualiteten särskiljs som 
område medan det i nästa stund uttrycks ingå i en slags helhet hos människan. 
Svårigheten  att  utkristallisera  och  definiera  begreppet  sexualitet  är  märkbart 
tydlig  genom samtliga  intervjuer.  Den  påverkan  jag  som  intervjuare  har  på 
samtalen blir  synlig i  ovanstående excerpt då jag använder ”m” och ”ja” på 
ställen som kan sägas förtydliga det som psykologen säger och därmed visa på 
att jag förstår vad som sägs men också att jag verkar hålla med. Följande excerpt 
belyser att sexualitet är sammansatt och svårt att skilja ut. 

Excerpt 3
Ja alltså egentligen så tänker jag att det är så sammansatt.  
Det är både att va en kropp, att va en själ, att va ehm ..  
sinnlig (m) på nåt sätt ehm .. jag tänker också att attraktion  
kan, kan, ja det kan ligga på ett intellektuellt plan (m) …
ehm ……jaa …men det är ju, asså egentligen är det många 
delar som, som är ihop i det (m). Ehm så på nåt sätt  så  
tänker jag att jag har lite svårt å skilja ut vad som är, är  
ren  sexualitet  (m).  Eller  jag  känner  mig  kanske  inte  så 
bekväm med det (m) … (3:5)

Psykologen letar efter att se sexualitet som något ”sammansatt” och ingående i 
en slags helhet bestående av ”många delar” och motsätter sig att se det som 
något  särskilt  men  det  ligger  också  en  vaghet  i  sättet  att  uttrycka  sig. 
Användningen  av  ordet  ”egentligen” kan  visa  på  att  psykologen  egentligen 
tänker att  det  är  sammansatt  men frågetecken kvarstår  kring vad som ligger 
bakom detta ”egentligen” vilket vi inte får något svar på. Svårigheten att skilja 
ut vad som är ”ren sexualitet” för tankarna till huruvida psykologen anser att det 
finns någon ”ren sexualitet” eller inte. Man kan även här skymta att det kan vara 
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svårt att särskilja sexualitet ifrån människan som helhet och ”attraktion” blir ett 
sammankopplande  begrepp  då  det  kan  ligga  på  ett  ”intellektuellt  plan” och 
behöver  kanske  därmed  inte  direkt  beröra  människor  på  ett  kroppsligt  plan. 
Excerptet uttrycker att sexualitet är att ”va en kropp, att va en själ, att va sinnlig 
på nåt sätt” och viljan att se sexualitet som något ingående i en helhet blir tydlig 
även om denna helhet är svår att sätta fingret på och förklara på ett förståeligt 
sätt. Det som sägs i nedanstående excerpt verkar närma sig att se på sexualitet 
som någonting som är integrerat med en själv. 

Excerpt 4
Hur jag definierar sexualitet (m) .. jaa varje människa är  
väl i nån slags bemärkelse .. sexuell o man, man .. man kan  
ha asså nån, nån eh asså å så där nån sexuell utstrålning  
eller man lever med sin sexualitet  man har sin sexualitet  
integrerad med sig själv eller man, man .. man kan kanske  
ha det svårare med den till exempel. Det kan ju vara en, en  
.. en slags eh problematik ändå.(5:2)

 
Här blir definitionen av sexualitet sammankopplad med att varje människa ”är 
väl i  någon slags bemärkelse sexuell” och det verkar i sin tur förklaras med 
hjälp  av  begreppet  ”sexuell  utstrålning” och  att  man  då  har  sexualiteten 
”integrerad med sig själv”. Vagheten i begreppen och dess förklaringar tyder på 
att psykologen inte riktigt har tänkt igenom hur den ser på sexualitet. Uttrycket 
att ”man har sin sexualitet integrerad med sig själv” eller att man kan ”ha det  
svårare med den” verkar signalera att sexualiteten är integrerad då det inte är 
problem med den. Här kan man se sexualiteten som särskiljd då det handlar om 
sexuella problem även fast integrering är ett nyckelord i excerptet. Även denna 
definition verkar tyda på att det är problematiskt att definiera sexualitet och att 
det som dyker upp hos psykologen i slutändan är när det är just problematiskt. 

Sammantaget har psykologerna svårt att definiera sexualitet. Detta är något som 
genomsyrar intervjuerna och psykologerna ger uttryck för en osäkerhet kring 
vad sexualitet är och formuleringarna kring sexualitet blir vaga och speglar en 
osäkerhet.  Psykologerna vill  se det som något som ingår i  en helhet,  som är 
integrerat i att vara människa, sammansatt och kopplat till närhet men samtidigt 
verkar de även se på sexualitet som tillhörande ett särskilt område. Det råder en 
tvekan  kring  att  definiera  sexualitet  och  det  visar  sig  ganska  tydligt  då 
psykologerna  reflekterar  kring  vad  sexualitet  är  för  något  under  tiden 
intervjuerna pågår.

Sexualitetens betydelse för människans psykiska hälsa
Generellt  anser  psykologerna  att  sexualitet  har  en  stor  betydelse  för  den 
psykiska hälsan och att det är viktigt, särskilt relaterat till då det inte fungerar 
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och när det kommer till parförhållanden, men psykologerna har också svårt att 
formulera  sig  kring  vad  för  slags  betydelse  man  tror  att  sexualiteten  har. 
Psykologernas  röster  ger  uttryck  för  en  slitning  mellan  att  det  har  en  stor 
betydelse, att det är grundläggande, till att det är något man inte talar så mycket 
om eller har reflekterat så mycket över och att det är tabubelagt. Nedanstående 
excerpt kan exemplifiera detta.

Excerpt 5
Som stor (---) men tabubelagd. Svår o komma nära (svår o  
komma nära) Ja. (---) Men s, för oss som, som individer, de  
ä, är jätteviktig, en grundläggande .. trots att vi inte pratar  
så mycket om det trots att det kanske kommer upp i andra ..  
omskrivna former i stället (m). (1:7)

Psykologen  uttrycker  här  slitningen  eller  paradoxen  mellan  att  det  är 
”jätteviktigt” och ”grundläggande” men att man ändå ”inte pratar så mycket om 
det” och när det händer så gör man det i så fall i ”omskrivna former istället”. 
Det  framkommer  inte  varför  psykologen  anser  att  sexualitetens  betydelse  är 
tabubelagd men man kan ana att det är ett vedertaget sätt att se på sexualitet som 
något tabubelagt och att det ingår i sättet att prata om sexualitet eller den så 
kallade  diskursen  om  sexualitet.  Här  blir  definitionen  av  sexualitet  och 
sexualitetens  betydelse  för  en  människas  psykiska  hälsa  sammanlänkade  i 
uttrycket att betydelsen är ”svår o komma nära”. Sexualitetens betydelse liksom 
definitionen av sexualitet verkar båda vara svåra att uttrycka sig kring. Nedan 
kommer  ett  exempel  på  när  en  psykolog  är  osäker  på  hur  betydelsen  kan 
formuleras. 

Excerpt 6
jo, det är svårt (m) ehm … det kanske mest är svårt därför  
att jag inte riktigt är van å … eh formulera mig på det sättet  
(m). Ehm …………Jag tror .. ja, jag vet inte riktigt hur jag 
ska uttrycka mig [I  skrattar till]  det är väldigt  krångligt,  
men jag testar olika sätt då (m) eh å tänka. Det är klart att  
det  har  nån avgörande  betydelse  men  jag  tror  ju  också,  
eller det verkar ju som om folk klarar sig utan det också 
(m),  eller  klarar  sig  utan  å  utan  men  asså  utan  att  ha  
partners så att säga …(m) (3:5)

Att jag som intervjuare skrattar till då psykologen pratar får här symbolisera det 
som  en  text  inte  kan  få  fram  av  en  interaktion  mellan  människor  såsom 
ansiktsuttryck,  kroppsspråk  och  sätt  att  uttala  det  som sägs  på.  Det  var  ett 
hjärtligt skratt som uttrycktes mer som stöd än något annat. I excerptet ”testar” 
psykologen ”olika sätt å tänka” och det är märkbart att ett reflekterande pågår 

24



under tiden talet produceras och en ambivalens framkommer om man ser till de 
pauser och tvekanden som förekommer. Sexualiteten har alltså ”nån avgörande 
betydelse” men folk verkar också ”klara sig utan” eller ”utan att ha partners så  
att  säga”.  Här kan man skönja en uppdelning där sexualitet ses mer som en 
aktivitet jämfört med att se sexualitet som något som ingår i att vara människa. 
Svårigheten  att  formulera  sig  kring  sexualitetens  betydelse  uttrycks  uttalat  i 
excerptet och ovanan att ”formulera sig  på det sättet” är det som psykologen 
anger  som  skäl  till  att  det  är  svårt.  Även  nedan  uttrycker  en  psykolog  en 
frånvaro av tidigare reflekterande kring vad sexualitet kan ha för betydelse för 
en människas psykiska hälsa. 

Excerpt 7
Jaa, jag tycker att det är en väldigt viktig bit i eh … ens ehm 
emotionella utveckling också. Kanske inte, jo det är klart  
det är. Jag har inte tänkt igenom det (nej, nej men det är  
ju). Men i första hand därför att det är ju eh ……vad ska  
jag säga eh ..om det, om den sexuella biten fungerar .. eh så  
….är det ju en väldigt viktig del i ens emotionella utveckling  
också tycker jag (m). Ehm …eh …för fungerar inte den så,  
så eh blir det ju lite granna eh …grus i maskineriet tycker  
jag (m). Vad jag har sett (m). Å om eh, för att då eh ..då blir  
eh  den  emotionella  o  i  viss  mån  naturligtvis  sociala  
kontakten mellan två kontrahenter eh sämre (m). Det är ju  
kanske självklarheter jag sitter å säger men jag ,jag vill ha 
fram att jag tycker att det är väldigt viktigt. (4:4)

Här  kopplas  sexualitetens  betydelse  samman  med  den  ”emotionella 
utvecklingen” och  parförhållandet  eller  den  ”sociala  kontakten  mellan  två 
kontrahenter” och  uttalas  som ”den  sexuella  biten”.  Även  här  verkar  alltså 
sexualiteten ses som en del i en människas liv och syftar mer på en aktivitet 
mellan personerna i ett par än på något som ingår i en människas individuella 
konstitution. Samtidigt ger psykologen beskrivningen av att det är ”en väldigt  
viktig del i ens emotionella utveckling” på ett mer individuellt plan och att det 
blir ”grus i maskineriet” om det sexuella inte fungerar. Sexualitetens betydelse 
för en människas psykiska hälsa betonas här som ”väldigt viktig” och det blir 
”sämre” emotionellt  och  socialt  om  ”den  sexuella  biten” inte  fungerar. 
Psykologen vill till  och med framhäva att det är ”väldigt viktigt” och att det 
kanske är ”självklarheter” som sägs. Här framkommer en undran från mitt håll 
om  det  betraktades  som  självklart  eftersom  psykologen  antog  att  jag  som 
intervjuare sitter inne med en annan typ av kunskap eller åsikter. Vidare undran 
över min inverkan kan uppkomma då jag försöker mildra att psykologen ”inte 
tänkt igenom det” genom att påbörja meningen ”nej, nej men det är ju” men blir 
avbruten innan den fullbordats. Nedanstående citat länkar samman sexualitetens 
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betydelse för människans psykiska hälsa med bekräftelse och avspänning och 
ger par som exempel på vad som menas.

Excerpt 8
Jo det tycker, det tror jag är viktigt (…) Jaa att man känner  
sig  bekräftad  o  i  avspänningssyfte  och  ja  i  ett  par  till  
exempel, jag jobbar ju med par ibland (m) så är det ju eh ..  
om inte sexualiteten fungerar så yttrar det sig ju på många 
andra sätt tror jag. Man, man blir irriterade på varann där  
problemen egentligen läggs på nånting som egentligen inte  
är så viktigt (6:4)

Återigen kommer det upp att det är ”viktigt” och paret tas här upp som exempel 
då  ”man  känner  sig  bekräftad” men  även  en  individuell  aspekt  i 
”avspänningssyfte” förs  fram  av  psykologen.  Excerptet  visar  också  på 
kopplingen mellan sexualitet och funktion nämligen när det inte fungerar. I ett 
parförhållande kanske det då ”läggs på nånting annat” och en irritation kan 
utlösas när sexualiteten inte fungerar och detta ”yttrar sig ju på många andra 
sätt”.  Genomgående  under  samtliga  intervjuer  är  det  paret  som  får  statuera 
exempel då psykologerna gör kopplingen till arbete med och synen på sexualitet. 
Excerptet nedan uttrycker både att man kan trivas med sexualiteten tillsammans 
med någon eller för sig själv.

Excerpt 9
Jag tänker att hittar man ett sätt att uttrycka sin sexualitet,  
på ett sätt som man trivs med och som man .. ja om det nu  
är nån annan, man kan ju ha sin sexualitet för sig själv (m)  
o trivas med det. Men har man det o man hittar det å får  
ihop det på ett bra sätt med nån annan (hm) eh också … så 
… så tror jag att det påverkar ens psykiska välbefinnande 
till att man mår bättre (m) m .. tror jag … (8:16)

Sexualitetens betydelse uttrycks här genom att psykologen ”tror att ens psykiska 
välbefinnande” påverkas till det bättre om man hittar ”ett sätt att uttrycka sin  
sexualitet på som man trivs med” vare sig det är i en parrelation eller ”för sig 
själv”. Här framträder sexualiteten tillsammans med någon som det ultimata om 
man först hittar ”sätt att uttrycka” den på och sedan ”får ihop det på ett bra sätt  
med  nån  annan”.  Först  då  verkar  det  som  ”att  det  påverkar ens  psykiska 
välbefinnande till att man mår bättre”.  Detta ”tror” psykologen och även här 
dyker den förut nämnda vagheten upp då formuleringar kring sexualitet uttrycks 
i intervjuerna.
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Sammantaget verkar psykologerna tycka att sexualitet har en stor betydelse för 
en människas psykiska hälsa och att  det är viktigt,  speciellt  då i  relation till 
parförhållanden och den sexuella funktionen där. Om sexualiteten fungerar så är 
det  bra  för  den  psykiska  hälsan  och  om den  inte  fungerar  så  är  det  sämre. 
Psykologerna ger inga exempel på vad de menar utan verkar vara osäkra på vad 
sexualiteten har för betydelse för en människas psykiska hälsa annat än att det är 
väldigt  viktigt  och att  det  har  en stor  betydelse.  Vagheten kommer här  fram 
relaterat till begreppet sexualitet och det blir tydligt att flertalet av tankarna som 
psykologerna presenterar är oreflekterade och att  de inte är  vana att  tala om 
sexualitet i någon större utsträckning

Reflektioner kring synen på sexualitet
Psykologerna tar upp olika anledningar och tankar kring varför det kan vara så 
känsligt och svårt att prata omkring sexualitet och reflektionerna rör sig kring 
samhälle,  kultur,  generationsskillnader,  uppfostran  samt  förändring.  Nedan 
presenteras saker de tar upp som de tänker påverkar deras syn på sexualitet. De 
pratar omkring en förändring som har skett särskilt under de senaste 20 åren, de 
jämför sin generation med dagens unga, ser närmare på sin egen uppfostran, 
kristendomens inflytande på sexualiteten samt kulturella skillnader de har mött.

I  nedanstående excerpt återges tankar kring att  det har blivit så mycket yttre 
bilder av sexualitet så att det är som om psykologen värjer sig mot ett intrång 
och excerptet blir av en mer personlig karaktär.

Excerpt 10
ja asså det har säkert med mig å göra här o nu eh men jag,  
jag eh ..ehm jo jag avskärmar mig kanske lite grann för jag 
känner mig ganska störd av ..ehm mycket som kommer på tv  
(m)  o  på  Internet  o  sånt  här  asså  det  ..ehm,  ja  det  stör 
kanske mina tankar kring sexualitet (m) m….. det stör mina 
tankar kring mycket överhuvudtaget, jag tycker att det har  
blivit så mycket yttre bilder ..ehm intrång på nåt sätt o jag,  
jag är ganska nöjd med å ha ..mina egna inre bilder eller  
dom bilder jag får av å läsa nånting eller ..ja (m) så
I: Hur kommer det sig att det är så att eh det är som du  
säger att det finns nästan överallt på nått sätt, tv, bilder,  
tidningar
P: Det är ju som om man försöker dölja ett tabu får jag en  
känsla  av  ibland  (m)  ….jag  är  inte  riktigt  säker  på  vad 
tabuet är ..(m) ….. (3:11)

Frågan som ställs är hur det kommer sig att det är svårt att prata om sexualitet 
och min följdfråga tas med för att ge exempel på hur samtalet formades mellan 
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mig  som  intervjuare  och  den  intervjuade.  Psykologen  inleder  även  med  en 
kommentar om att det kanske handlar om situationen ”här och nu” som gör att 
det  blir  känsligt  och  därmed  tänker  jag  att  min  påverkan  kan  vara  central. 
Möjligen kände sig psykologen hämmad av mig som intervjuare eller av ämnet 
som sådant. De yttre bilder ”som kommer på tv och Internet” stör psykologens 
tankar och leder till ett avskärmande inte endast då det kommer till sexualitet 
utan det stör ”tankar kring mycket överhuvudtaget”. Psykologen värjer sig mot 
detta ”intrång” och är ”ganska nöjd” med att ha ”egna inre bilder” kopplat till 
sexualitet. Med min följdfråga försöker jag föra tillbaka resonemanget och få 
psykologen att utveckla sina tankar mer kring vad det kan bero på att ”det finns 
nästan  överallt”.  Psykologen  för  fram tanken  att  all  information  av  sexuell 
karaktär som dagligen flödar emot oss kanske döljer ”ett tabu” men psykologen 
”är inte riktigt säker på vad tabuet är”. Nedan jämförs psykologens generation 
med dagens unga och det ger uttryck för en generationsskillnad.

Excerpt 11
Kulturellt tror jag (m) för nu ser jag hur ungdomarna beter 
sig på tv i såporna av (m) olika slag så att jag tror att vi är  
den sista generationen, jag är den sista generationen som 
tycker att det är speciellt .. det tror jag. Jag tror att det blir  
en helt annan syn på .. på vad sex betyder överhuvudtaget,  
att  det  får  inte  samma  betydelse  alls  tror  jag  för  våra  
ungdomar (m). … De sitter ju i tv o pratar om, å så tyckte  
jag det var skönt å så gjorde vi så o si o så. Ja men det  
skulle ju inte min generation kunna ha gjort, inte många av  
oss i alla fall (hm) ….. Det vet inte jag om det är på gott  
eller  ont,  det  kanske är både  ock som all  utveckling (m)  
(6:5)

Ovanstående citat kan sägas spegla ett gap mellan den generation psykologen 
anser sig tillhöra och den generation unga som lever idag. Att psykologen skulle 
tillhöra ”den sista generationen som tycker att  det är speciellt” visar på den 
distans psykologen kan känna gentemot ”våra ungdomar” som pratar mer öppet 
om sin sexualitet bland annat i tv. Gapet mellan generationerna speglas också i 
uttrycket ”att det blir en helt annan syn på vad sex betyder överhuvudtaget” och 
att  det inte får samma betydelse alls  för dagens ungdomar som det  hade för 
gårdagens. Vilken denna betydelse är framgår dock inte utan endast skillnaden i 
att tala öppet om sexualitet och huruvida det ses som speciellt eller inte förs 
fram. Det avslutande uttalandet ”om det är på gott eller ont”  eller ”både ock 
som med all utveckling” tyder på att psykologen inte vill uttala ett värdeomdöme 
utan  mer  konstatera  att  en skillnad  finns  mellan  generationernas  syn på  och 
inställning  till  sexualitet.  Följande  excerpt  är  inne  på  samma  linje  som  det 
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föregående där den tid psykologen var uppfostrad i kontrasteras mot ungdomars 
förmodade sexuella liv idag.

Excerpt 12
 det är privat å det pratar man inte om o det kan (m) man ju  
inte vara öppen med å så (---) jag är ju, är ju uppfostrad i  
en sån tid sen funderar jag över hur det är idag för att, idag 
är ju ungdomar mycket mer frimodiga å dom pratar ju om å  
ha sex o dom tycker att man ska prata om olika tekniker o  
(m).  När  jag  var  tonåring  (---)   det  fanns  inga  säkra 
preventivmedel så det  gällde ju att  akta sig.  Föräldrarna  
skrämde ju upp en o (---) .. vi pratade ju aldrig .. i klartext  
om sånt men vi var ju inte så erfarna heller utan det var ju  
lite fumlande i, i hörnen (m) i föräldrarnas säng å så där ..  
o med underkläderna (m) å så va, ja. Men det var ju inte så  
avancerat men idag tror jag att unga flickor pratar mera 
öppet om vad dom gör(---)  det har ju skett nånting (m).  
(---) eh jag tycker det är svårt med å bedöma hur det ser ut  
idag va,  hur en,  dom psykologiska realiteterna ser ut för  
unga människor. Asså på nåt sätt så får man ju en känsla av  
att det är ett obligatorie, är man, är man ihop med nån eller 
överhuvudtaget  träffar  nån  så  är  det,  ingår  det  (m)  på  
samma sätt som när man pratar med nån så ska man ligga 
med varandra. Att man kanske inte är så selektiv i det kan  
jag ibland undra.  (---)  Men jag vet  inte  om det  är mina 
gamla (m) värderingar men jag kan känna att  jag tycker  
när man läser å hör att man kan tycka synd om en del unga  
tjejer som går med på allt möjligt. Som jag inte är säker på  
att det utgår ifrån deras lust. (m) Det kan va min reflektion.  
(2:12)

Psykologen funderar kring sin egen uppfostran och jämför den med sin syn på 
ungdomars situation idag och främst då unga flickor som ”pratar mer öppet om 
vad dom gör” jämfört med vad psykologen själv upplevde aktuellt under sin 
uppväxttid då det inte pratades i ”klartext om sånt”. Psykologen upplever också 
att ungdomarna idag är ”mycket mer frimodiga” men också att det är svårt att 
bedöma hur de ”psykologiska realiteterna ser ut för unga” idag. Det verkar som 
om psykologen är orolig att unga tjejer inte inväntar sin egen lust utan de ”går 
med på allt möjligt”.  Samtidigt är psykologen medveten om att det kan vara 
”gamla värderingar” som påverkar den syn som presenteras.  Avslutningsvis 
kommenterar psykologen att det kan vara en ”reflektion” vilket för mig tillbaka 
till  det  reflekterande  som  nämnts  innan  som  ständigt  pågående  under 
intervjuerna som om psykologerna i och med intervjun först fått ett tillfälle till 
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reflektion  kring  frågor  som  rör  sexualitet.  I  nedanstående  citat  funderar 
psykologen på den förändring som har skett de senaste tjugo åren kopplat till 
ungdomar idag.

Excerpt 13
där kan jag ha funderat väldigt mycket … hur mycket ehm ..  
det har förändrats under dom senaste tjugi åren till exempel  
(m). Öppenhet omkring sexualitet för nu för tiden blir man 
ju som .. eh .. ungdom .. det är ju inte det att det är tillåtet å  
prata  om  det  utan  man  blir  ju  på  många  olika  nivåer  
fullständigt bombarderad med det (hm). Det, det funderar 
jag mycket över (7:13)

Det är alltså inte bara ”tillåtet” att prata om sexualitet idag utan man blir till och 
med  ”fullständigt  bombarderad” av  det.  Psykologen  har  ”funderat  väldigt  
mycket” på hur det ”har förändrats under de senaste tjugi åren” och syftar på 
en  ökad  ”öppenhet  omkring  sexualitet”.  Den  generationsskillnad  som  kan 
skönjas  i  jämförelsen  med  hur  ungdomar  idag  har  det  visar  också  på  en 
samhällsutveckling mot  denna  ökade öppenhet  som psykologen upplever  har 
skett. Kristendomens del i att det kan vara svårt att prata om sexualitet tas upp i 
nedanstående excerpt. 

Excerpt 14
det finns ju väldigt mycket skuld o skam ikring sexualiteten 
o  eh  ..  till  en  del  måste  man  ju  naturligtvis  tillskriva 
kristendomen. (---) Ja, som jag tror blir känsligt för mig,  
jag har inga som helst svårigheter utan å jag tillsammans  
med kolleger känner jag är eh väldigt roligt, intressant (m)  
å man känner inga som helst hämningar (m). Därtill har jag 
varit med om ganska mycket så att det eh .. men däremot 
klienter för jag, jag vet ju hur pass känsligt det är och eh ..  
ibland får man ju ta upp det här med varför är det då varför  
känns det då så svårt att ta upp det här (m), då är det ju  
ofta det här med skuld, skuld o skam (4:10)

För  psykologens  del  är  det  kolleger  emellan  ”väldigt  roligt” att  prata  om 
sexualitet men då det är belagt med ”skuld o skam” så är psykologen däremot 
medveten om ”hur pass känsligt det är” för klienter att ta upp ämnet vilket i sin 
tur verkar hämma psykologen. Reflektionen är att ”kristendomen” medverkat till 
att göra det ”känsligt” för psykologen att prata om sexualitet med klienter. När 
tillfällen kommer upp i  terapi  då psykolog och klient  talar  om varför  det  är 
känsligt att prata om det så blir ”ofta det här med skuld och skam” en förklaring. 
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Utifrån  ett  kulturellt  tänkande  upplever  en  psykolog  att  kvinnor  från  andra 
kulturer än den svenska tar upp sexualitet i terapi på ett mer spontant sätt. 

Excerpt 15
det  är  få  svenskar  som  pratar  spontant  (m)  om  sin  
sexualitet. (---)  jag har upplevt det här i flera ärenden att  
för dom här kvinnorna verkar det mycket lättare å tala om,  
både sina egna känslor o, o hur det fungerar o så där (---)  
Ja, ehm .. ja, jag tänker att vi, vi måste på nåt sätt, asså det  
måste  ju  va  lite  kulturellt  betingat  ..  ehm  som  om 
sexualiteten är en naturligare del i andra samhällen kanske  
än här eh asså jag menar vi, vi eh vi tror väl oss om å va eh 
frigjorda o frispråkiga o allt möjligt men eh gud vet. Asså  
det eh, det kanske utgör nån mer naturlig del av ens liv o  
samtal (m) i andra kulturer än här (3:2)

Psykologen framför tanken att det är ”lite kulturellt betingat”  att kvinnor från 
andra kulturer har ”mycket lättare” att tala om sexualitet än vad personer från 
den svenska kulturen har ”som om sexualiteten är en naturligare del i andra  
samhällen”. Så trots att ”vi tror väl oss om å va frigjorda o frispråkiga” så har 
personer uppvuxna i svensk kultur ändå svårt att prata om sexualitet och skälet 
som anförs är att det ”kanske utgör nån mer naturlig del av ens liv och samtal i  
andra kulturer än här”. Tanken om den utbredda öppenheten och tillåtelsen att 
tala om sexualitet i vårt samhälle kommer på skam en aning då det i ovanstående 
excerpt visar sig att, i alla fall kvinnor från, andra kulturer verkar ha lättare att 
”spontant” ta upp och prata omkring sexualitet.  

Sammantaget är det därmed flertalet faktorer som verkar utöva inflytande över 
psykologernas syn på sexualitet enligt dem själva. Skälen till ämnets känslighet 
reflekterades kring utifrån aspekter såsom kulturskillnader man mött, skillnader i 
uppfostran  mellan  psykologernas  generation  och  dagens  unga,  en  samhälls-
förändring som skett de senaste årtiondena, generationsskillnader i sättet att se 
på  sexualitet  och  att  tala  om det,  en  upplevelse  av  en  ökad öppenhet  kring 
sexualitet, kristendomens inflytande kopplat till begreppen skam och skuld, tv 
och  Internet  och  de  yttre  bilder  som  man  blir  ”fullständigt  bombarderad” 
(excerpt 13) av samt hur de uppfattar att klienter ser på ämnet sexualitet i terapi. 
En av psykologerna ger också uttryck för att det verkar som att ”man försöker 
dölja ett  tabu” (excerpt 10) men det råder en osäkerhet kring vad tabuet är. 
Variationsrikedomen i psykologernas sätt att tala finns representerad genom de 
olika kategorierna men den samlade bilden kan ändå sägas vara att psykologerna 
är ense om att sexualitet är ett känsligt ämne att prata omkring och de anger ett 
antal förklaringar till hur det kan komma sig att det är så. 

31



Del 2. Den professionella vardagen

I resultatdel två som presenteras nedan fokuserar jag på hur psykologerna talar 
om sexualitet i relation till sin professionella vardag och när det kommer upp 
som ämne i terapi. Först kommer korta beskrivningar av de fall och exempel 
som kom upp i intervjuerna under rubriken  konkreta fall. Excerpt utesluts här 
inledningsvis  för  att  inte  röja  identiteten  på  klienter  eller  de  intervjuade 
psykologerna. I efterföljande avsnitt beskrivs hur psykologerna talar om sättet 
de  jobbar  på  då  sexualitet  kommer  upp som ämne  i  terapi.  Här  presenteras 
områdena hur ämnet sexualitet kommer upp i terapi samt undvika eller inbjuda. 

Konkreta fall
För att få en mer konkret bild av sexualitet som ämne i terapi/behandlingsarbete 
bad jag psykologerna erinra sig tillfällen då sexualitet kommit upp. Detta var 
den första frågan jag ställde under intervjun, efter bakgrundsfrågorna,  och syftet 
var att börja utforskandet på en mer konkret nivå för att på så sätt underlätta för 
psykologerna att komma igång men också för att få höra hur de tänkt och agerat 
vid de tillfällen sexualitet hade kommit upp och vilka slags fall de erinrade sig. 
Jag har valt att sammanställa denna del på ett mer generellt sätt för att ge läsaren 
en uppfattning om vad fallen handlade om men under några röster om sexualitet  
i terapi presenteras några belysande excerpt.   

Utsatta  och  förövare  av  sexuella  övergrepp.  Flertalet  exempel  som  ges  är 
kopplade  till  arbete  med  sexuella  övergrepp,  antingen  terapi  med  personer 
utsatta för sexuella övergrepp eller arbete med förövare. Arbetet med personer 
utsatta för sexuella övergrepp anses vara krävande och psykologerna ger uttryck 
för  starka  känslor  förknippade  med  arbete  med  klienter  som  varit  utsatta. 
Exempel  ges  utav  starka  erinringar  som  klienter  haft  av  övergrepp  i 
terapisituationen,  arbete  med  barn  utsatta  för  sexuella  övergrepp  och 
maktlösheten hos terapeuten då barnet inte är skyddat under behandlingen. Även 
svårigheter som kan uppkomma i och med överföringar och motöverföringar 
mellan klient och terapeut ges exempel på. Arbetet med förövare av sexuella 
övergrepp är än mer krävande och något som för vissa av psykologerna helst 
undviks. Exempel ges av personer man känner sig lojal gentemot som terapeut 
där man har svårt att se att personen är anklagad för sexuella övergrepp. Det 
uttrycks också att det är lättare att jobba med förövare då de själva vill förändras 
än om så inte är fallet. Vidare nämner någon att den föredrar att arbeta med unga 
förövare, de som själva ännu är barn,  jämfört med äldre eller vuxna förövare. 

Par.  Det  ges  också  en  del  exempel  på  arbete  med  par  där  sexualitet  anses 
komma upp ofta och mer som regel än undantag. Det handlar om terapi med 
familjer, med par tillsammans eller med individer där parrelationen varit i fokus. 
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Exempel ges på arbete med rollspel för att förbättra parets sexuella relationen 
och det har fungerat förvånansvärt bra. Man beskriver terapier där man har tagit 
var och en för sig för att underlätta för de båda parterna att formulera sig först 
hos  terapeuten  för  att  sedan  våga  prata  med  varandra  tillsammans  med 
terapeuten omkring sexualitet. 

Kultur. Möten med människor från andra kulturer än den svenska tas också upp 
och det handlar om hur spontant kvinnorna tar upp sexualitet i jämförelse med 
kvinnor uppvuxna i  Sverige samt möten med traumatiserade män från andra 
kulturer där det å andra sidan har varit svårare att tala omkring sexualitet. 

Sexuella preferenser. Sexuella preferenser är också det ett tema i de fall som tas 
upp som exempel på hur man har jobbat och vad man har mött. Beskrivningar 
ges  av  den  homosexuella  personen  där  man  mött  dem  kring  en  komma-ut 
problematik. Exhibitionism, voyeurism och sodomism (preferens för djur) som 
tidigare  behandlades  med hjälp  av  aversionsterapi  och  även sado-masochism 
finns också representerat bland fallbeskrivningarna av arbete med människors 
olika  sexuella  preferenser.  Då  begreppet  sexuella  preferenser  togs  upp  i 
intervjun uppfattades det som avvikelser från den heterosexuella relationen då 
detta inte av psykologerna i sig självt togs upp som en sexuell preferens. Med 
undantag  från  en  psykolog  som  uttryckte  viljan  att  vara  medveten  om 
heteronormativa synsätt och inte ta heterosexualitet som självklar.

Attraktion  i  terapi.  Även  attraktion  mellan  klient  och  terapeut  gavs  som 
exempel, främst där klienter har blivit förälskade i terapeuten och hur terapeuten 
har  reagerat  på  det.  Här  gavs  också  exempel  på  att  terapeuter  känt  sig 
attraherade till klienter men inte ett fall togs upp där de hade agerat på detta utan 
det uppges att man har insett det omöjliga i situationen och låtit det avklinga. 

Några röster om sexualitet i terapi. Få exempel finns, förutom med kvinnorna 
från  andra  kulturer,  på  när  sexualiteten  psykologerna  har  mött  är  annat  än 
problematisk. Följande excerpt kan belysa detta.

Excerpt 16
Asså som psykolog så kommer man ju nästan alltid i kontakt  
med det när det inte fungerar eller när det är .. nån avart  
eller vad jag ska säga. När en utnyttjar den andra eller när  
det är övergrepp eller när det är .. ja nånting som .. inte  
fungerar  så  att  säga  (m).  Så  det  är  ju  bara  det  som 
egentligen är min erfarenhet av .. eller dom jag har mött i  
terapi (m) o dom som har pratat om det så att säga (…) Den 
här vanliga kärleken den möter vi ju aldrig.(…) För annars  
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finns det ingen som helst anledning att gå till terapi o prata  
om det (nej) så att säga (6:6)

Psykologen ger här uttryck för den problemfokusering som samtliga psykologer 
ger liknande uttryck för, när sexualitet kommer upp som ämne i terapi så är det 
”när det inte fungerar”.  Bilden av terapin som en plats där man endast pratar 
om problem blir tydlig då man aldrig möter ”den här vanliga kärleken” som 
psykoterapeut.  Då  sexualitet  har  kommit  upp  i  terapi  så  har  det  enligt 
psykologens  erfarenhet  varit  då  ”en  utnyttjar  den  andra  eller  när  det  är  
övergrepp” eller  också  ”när  det  inte  fungerar  så  att  säga”.  Just 
problemfokuseringen blir extra explicit då psykologen uttrycker att det inte finns 
någon  ”som  helst  anledning  att  gå  till  terapi  o  prata  om  det”  om  det  är 
oproblematiskt eller handlar om den ”vanliga kärleken”. Det finns även excerpt 
som uttrycker att man mest mött en vällvillig men frustrerad sexualitet, dock 
även den problematisk.

Excerpt 17
Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Det ……. Jag kan ju säga så  
här va att, att eh … den sexualitet jag möter i mitt arbete är  
ju ändå, vad ska vi säga, nåt slags … eh … välvillig eller  
frustrerad .. sexualitet … Som då också naturligtvis kan ta 
sig ..  så där … eh .. subjektivt destruktiva .. utlopp i den  
bemärkelsen att det är någon som går å är otrogen mot sin  
partner  (m)  får  naturligtvis,  gör  den  partnern  oerhört  
illa.(…) jag har oftast mött sexualiteten på nåt sätt som .. ja  
i allra helst som, asså i nån slags positiv bemärkelse i livet  
som, som … man har haft  svårigheter att  handskas med. 
Jag har inte mött som jag kan se … eh… jag har inte mött  
asså uppenbart destruktiva (m) .. uttryck för sexualitet. Så 
att  jag  vet  inte  hur  jag  skulle  (m)  eh  reagera  i  såna 
situationer (5:8-9)

Psykologen ”vet inte” och verkar ambivalent inför att tala omkring vad för slags 
uttryck  för  sexualitet  det  kan  vara  som  kommer  upp  i  terapi  men  det 
framkommer  ändå  att  det  är  en  mer  ”välvillig  eller  frustrerad  sexualitet”. 
Ambivalensen kan ses både i uttryck som ”jag vet inte” men också i det sätt 
varpå talet är strukturerat med pauser, tvekanden och uttryck som ”vad ska vi  
säga” och ”på nåt sätt”. Psykologen säger att den sexualitet som kommer upp i 
samtal kan ta sig ”subjektivt destruktiva utlopp” men psykologen har inte mött 
”uppenbart destruktiva uttryck” och vet inte vilken reaktionen skulle bli om det 
förra kom upp i samtal. Även om den sexualitet som psykologen har mött varit 
”i nån slags positiv bemärkelse i livet” så avslutas meningen ändå med att ”man 
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har  haft  svårigheter  att  handskas  med” den  och  problemfokuseringen 
återkommer trots allt. Nedanstående excerpt uttrycker dock en annan syn.

Excerpt 18
Jag tänker att man kan, man kan få mycket kunskap om hur  
personen  hanterar  känslor  (m)  o  intimitet  o  (m)  eh  o  
relationer (8:19)

Psykologen ger uttryck för ett annat sätt att se på sexualitet i terapi som inte 
endast  är  problemfokuserat.  Genom  att  prata  om  sexualitet  i  terapi  menar 
psykologen att ”man kan få mycket kunskap om hur personen hanterar känslor, 
intimitet o relationer”. Detta synsätt kontrasterar mot de övriga psykologernas 
sätt  att  tala  om sexualitet  i  terapi  som i  huvudsak  inriktad  på  då  det  ”inte 
fungerar” (excerpt 16). 

Sammantaget finns det en hel del variationer att utläsa i  de fallbeskrivningar 
som  getts  av  vad  man  mött  för  uttryck  för  sexualitet  i  terapi  men  nästan 
uteslutande handlar det om när något är problematiskt för klienten. De exempel 
som ges i fallbeskrivningarna rör berättelser om utsatta och förövare av sexuella 
övergrepp,  parrelationer,  kulturmöten,  sexuella  preferenser  samt  attraktion  i 
terapi. Sexualiteten tas sällan upp som något det kan vara bra att prata om med 
en klient för att därigenom kunna belysa personens liv ur denna synvinkel eller 
för att ge klienten signaler om att det är önskvärt eller ens möjligt att prata om 
sin sexualitet i  terapin. Dock förekommer ett  sådant uttryck som får stå som 
kontrast till övriga.

Hur ämnet sexualitet kommer upp i terapi
Den andra ingången till hur psykologernas professionella vardag ser ut relaterat 
till då sexualitet kommer upp i terapi blir om det alls kommer upp och i så fall 
hur. Enligt nedanstående så är det förvånansvärt lite angående sexualitet som 
spontant  kommer  upp  i  terapi  och  psykologen  har  sedan  min  förfrågan  om 
intervju funderat över det här.

Excerpt 19
jag skulle vilja säga så här egentligen att när utifrån då din 
förfrågan här så (m) är det så att jag har funderat över det  
här. Å jag måste säga att förvånan, asså förvånansvärt lite  
(ok, m) angående sexualitet tycker jag mig ha märkt som ..  
spontant (m) eh nämns ..(---)  men däremot så märker jag  
en väldigt stor förändring när jag .. nu kom till nåt ställe  
där man arbetar med familjerådgivning (m) o där sex och 
samliv var en helt annan, var aktuellt på ett helt annat sätt  
när man möter par (m). Därför att det, det kan dels vara en,  
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en del utav det problemområde som gör att man söker va.  
Eh o .. det finns med på ett helt annat sätt i, i .. hur man  
presenterar sig själv o vad man söker för tycker jag (ok). Eh  
……. Jag tror att det, det är några få .. klienter under årens  
alla lopp som spontant har pratat om det (m). (---) att sex i  
sig o sexualitet  ..  eh då menar jag alltså då, då intimitet  
med någon annan, alltså sexuell intimitet med någon annan  
..  är egentligen inte det som är i  fokus utan snarare den  
obotliga ensamheten som man på nåt sätt försöker förhålla  
(m) sig till (5:2)

Psykologen  uttalar  att  det  är  ”förvånansvärt  lite  angående  sexualitet” i  en 
individualterapi som ”spontant nämns”. Däremot verkar det vara ”aktuellt på ett  
helt annat sätt då man möter par” inom exempelvis en familjerådgivning. Här 
kopplas sexualitet ihop med parrelationen och det är i terapi med par som det 
främst kommer upp som ämne att prata kring. Psykologen talar kring ”sexuell  
intimitet med någon annan” och att den egentliga problematiken för individer 
oftast inte är sex i sig ”utan snarare den obotliga ensamheten som man på nåt  
sätt försöker förhålla sig till”. Psykologen har tidigare under intervjun nämnt att 
det som klienten tar upp står i fokus och att terapeuten inte aktivt frågar kring 
mer än varför personen sökt terapi. Då ”det är några få klienter under årens  
alla lopp som spontant har pratat om”  sexualitet går det att sluta sig till  att 
psykologen  inte  själv  tar  upp  det  i  någon  större  utsträckning  heller.  Nedan 
belyser en annan psykolog att trots att vi i intervjun har fokus på sexualitet så är 
det inte så att alla tar upp det.

Excerpt 20
Eh men eftersom vi pratar om det så låter det som om alla  
tar upp det, men det är inte så (nej, det är inte så) för du  
hörde att det, dom här korta kontakterna är inte så (hm) o ..  
de flesta har ganska svårt att ta upp dom här sakerna o jag 
måste ju fortfarande vänta om jag inte får nåt indicium på 
att det är dom här frågorna som är viktiga (m). Jag frågar 
inte så här me o hur har du det med sexualiteten då (1:17)

Psykologen för fram att  ”de flesta har svårt att ta upp dom här sakerna” och 
psykologen måste vänta om ”inte nåt indicium” dyker upp om ”att det är dom 
här frågorna som är viktiga”.  Här uttrycks tydligt att  psykologen inte frågar 
”hur har du det med sexualiteten då” och det verkar som om psykologen inte 
annars  heller  är  särskilt  aktiv  då  det  gäller  att  ta  upp  sexualitet  om  inget 
”indicium” finnes. Att vänta ut klienterna ter sig som ett centralt tema genom 
intervjuerna. Som nämnts innan så är problemfokusering även det ett centralt 
tema. Om klienten upplever problem med någonting kopplat till sexualitet så har 
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det en plats i terapin men terapeuten tar det lugnt och går försiktigt fram som 
kan uttydas ur nedanstående citat.

Excerpt 21
Eh jag höll på att säga så här att det är ju inte jag som ska  
göra det utan det är ju patientens behov (m) som jag ska  
försöka .. se igenom (m) och eh, eh … jag har … jaa.. vid 
några tillfällen kanske men i dom allra flesta fall så, så eh 
har det inte varit fallet för mig att fokus har legat på det (m)  
..(---)  det händer när, när ingenting, när vederbörande inte  
tar upp .. eh dom aspekterna så eh .. ställer jag frågan (m)  
hur det fungerar o så där vidare hör dom till .. och eh så får  
man väl eh av svaret avgöra om man .. eh vill gå vidare det  
vill säga jag eh ibland så, så kan det vara väggar direkt (m) 
så att säga o då vill jag inte ta upp det då om dom inte eh  
om dom inte eh visar motivation att eh att fortsätta (m) för  
då, då vill jag helst (m), eller det kommer upp senare (hm) 
(---)  jag tar det väldigt lugnt så att säga (m). Tycker dom 
att, tar dom upp eh ..å säger att det, ja det är ett problem å  
då går vi ju givetvis djupare in (m) i det. (m) (4:3)

Psykologen ger här uttryck för att det är ”patientens behov” som terapeuten ska 
”försöka se igenom” och ”fokus” har inte legat på sexualitet ”i dom allra flesta  
fall”. Dock ”händer” det, ”när vederbörande inte tar upp dom aspekterna”, att 
psykologen ställer frågan om ”hur det fungerar”. Psykologen ”tar det väldigt  
lugnt” och går endast vidare om personen visar ”motivation att fortsätta” annars 
räknar psykologen med att ”det kommer upp senare”.  Om klienten anser det 
vara  ett  ”problem” går  man  ”givetvis  djupare  in  i  det” under  terapin. 
Försiktigheten  kommer  här  fram och medvetenheten  om att  sexualitet  är  ett 
känsligt område för både klient och psykolog. Det ger också signaler om att 
terapeuten själv inte vanligtvis brukar ta upp ämnet om klientens behov inte 
signalerar detta. Samtidigt finns det en beredvillighet att gå djupare in i ämnet 
om det kommer upp som ett problem. Även här kan man dock se att terapeuten 
inte använder sexualiteten som en aspekt varigenom man ”kan få kunskap om 
hur personen hanterar känslor, intimitet och relationer” (se excerpt 18 och 28) 
utan fokus blir det först då det är ett problem. Nedanstående excerpt visar på att 
psykologen inte ställer några direkta frågor till klienten förutom om det ligger 
till grund för kontakt.

Excerpt 22
Jag tänker så här att du pratar om det du vill prata om när 
du kommer hit (m) … Så jag ställer inte fråger specifikt om  
.. det ena o det andra så (ok) .. Däremot kan det ju vara att  
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så att säga när man ringer o säger eller att det som ligger  
till grund så att säga för en kontakt det vill säga nån typ  
utav anmälan det är ju .. saker som ja men då relaterar till  
eller återkopplar till men annars så, så .. eh … så gör jag,  
ställer  jag  dom  inte  så,  asså  jag  ställer  nog  inte  såna 
direkta fråger (m) (5:3)

Psykologen talar här om klienten genom att använda formen du i en allmängiltig 
form och uttrycket  ”du pratar om det  du vill  prata om när du kommer hit” 
lämnar det upp till klienten vad fokus i terapin bör ligga på. Här ger psykologen 
uttryck för ett förhållandevis passivt arbetssätt överhuvudtaget där frågor inte 
ställs ”specifikt om det ena och det andra”. Dock återkopplar psykologen till det 
som ”ligger till grund” för kontakten. I nedanstående utdrag har jag även tagit 
med mina kommentarer/frågor för att  ge en bild av hur interaktionen såg ut. 
Psykologen menar här att den inte tar upp det om klienten själv inte gör det.

Excerpt 23 
om dom kommer o söker för det så att säga .. då är det ju 
det  man  ska  ha  fokus  på  plus  att  man  utvidgar  det  till  
många andra områden (m) därför att det tangerar ju många  
områden (m) men eh jag skulle aldrig komma på själv att  
fokusera på sexualitet om inte personen själv tog upp det  
(m, ok)
I: Så det är ingenting som du tar upp i bedömningen till  
exempel  eller  så  där  (nej),  nej,  ok.  Utan  det  är  om det  
kommer upp
P: Ja, om personen själv tar upp det
I:  Så  pratar  ni  kring  det  (jaa).  Är  det  ofta  som klienter 
kommer  med  just  frågeställningar  riktade  mot  sexuella 
aspekter
P:  Nej  (det  är  det  inte)  det  är  det  inte  (---)  det  är  inte  
särskilt vanligt att man tar upp (m) det rakt upp o ner (nej).  
Det är det inte
I: Inte för klienterna o inte för dig som terapeut heller då
P:  Nej  utan  jag  går  väldigt  mycket  på  att  tala  om  det  
patienten vill tala om så att säga (m). Säger att det är det  
här som är bekymret (m) (6:2)

De följdfrågor jag tar upp syftar till att utreda närmare vad psykologen menar 
för att få en klarare bild av vem som initierar till att prata om ämnet sexualitet i 
terapi. Psykologen nämner att det inte är ”särskilt vanligt” att det tas upp ”rakt  
upp  o  ner”  och  tydliggör  att  man  ”går  väldigt  mycket  på  att  tala  om  det  
patienten vill tala om”. Psykologen menar att man kan utvidga sexualitet ”till  
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många andra områden” som det  ”tangerar”  men psykologen skulle  ”aldrig 
komma på själv att fokusera på sexualitet om inte personen själv tog upp det” 
vilket visar på ett passivt förhållningssätt till ämnet sexualitet i terapi. 

Sammantaget verkar sexualitet nästan uteslutande komma upp som ämne i terapi 
då klienter själva väljer att ta upp det men det händer inte alltför ofta, särskilt 
inte i en individualterapi. Ingen, förutom psykologen som jobbar med sexuella 
övergrepp, verkar vara särskilt aktiv när det kommer till sexualitet som ämne i 
terapeutisk behandling. Inte heller annars är terapeuterna särskilt aktiva dock, 
förutom en psykolog som anser att den är aktiv men inte heller tar upp sexualitet 
i  sin bedömning på ett uttryckligt sätt. De väntar istället ut sina klienter med 
argumentet att det är klienterna som styr vad som tas upp i terapin, vad som bör 
fokuseras på. Ovan har vi därmed kunnat se tendenser till att psykologerna inte 
är direkt aktiva då det kommer till att prata om sexualitet men när ämnet väl 
kommer upp på klientens initiativ så menar en psykolog att man ”givetvis” går 
”djupare in” (excerpt 21).  

Undvika eller inbjuda
Nedan  presenteras  tankar  kring  om psykolog  och  klient  undviker  ämnet  då 
klienten själv inte tar upp det samt huruvida ett inbjudande kan inverka. Vid 
frågan om det kanske kan undvikas om det inte inbjuds till det så reflekterade en 
psykolog så här. 

Excerpt 24
Det tror jag, det tror jag (ja). Då tror dom att vi terapeuter 
tycker att det är obehagligt (m), vilket vi ibland gör också ..  
för vi behöver gå över gränser för det kan beröra oss, det  
kan tumla om i oss o så vidare (m) (---) om det är mina  
hämningar eller klientens hämningar så kanske vi har gått  
vid sidan av en viktig problematik (hm). Speciellt om dom 
pratar om svårigheter att relatera till det motsatta könet å  
(m) så, så behöver det inte bara vara, bara sociala fobier o  
så vidare det kan va andra saker också, medicinska skäl … 
djupare psykologiska skäl o så vidare (m) det … så det … 
jag, jag, jag tror ju givetvis att det här handlar om våran 
egen (m) rädsla, vi är ju också människor, vi är ju också  
känslor  o  funderingar  o  (m)  tänker  på  oss  själva  som 
sexuella varelser o .. funderar på det, så det kan va svårt  
(m). (1:21)

Det som sägs i excerptet tyder på att psykologen  tror att ämnet sexualitet kan 
undvikas om det inte inbjuds till att prata om det i terapin. Då terapeuten inte 
inbjuder kan klienter tro att ”terapeuter tycker att det är obehagligt” vilket det 
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också  kan  vara  för  terapeuter  ”behöver  gå  över  gränser” ibland.  ”Det  kan 
beröra,  det  kan  tumla  om” och  terapeuter  är  ”ju  också  människor” med 
”känslor o funderingar” kring sexualitet och sig ”själva som sexuella varelser”. 
Psykologen för även fram att det kan hända att man går ”vid sidan av en viktig  
problematik” oavsett  om det är klientens eller terapeutens ”hämningar”  som 
står i vägen. Det skymtar en paradox i sättet att förhålla sig till ämnet. Om det 
inte  tas  upp  av  terapeuten  kan  klienten  misstänka  att  det  är  obehagligt  för 
terapeuten och kanske därmed väljer att inte själv ta upp ämnet i terapin. På 
frågan om behandlare undviker att ta upp sexualitet i  terapi kommer följande 
svar.

Excerpt 25
Näe det tror jag inte generellt. Ehm …… men det är klart  
om man, jag tror att jag gör det. Inte så att jag sitter oh  
[ljudeffekt] nu ska jag inte prata om sex utan det är inte det  
som först dyker upp (m) i mitt huvud …… å är vi i närheten  
av det ..  så tar jag upp det. ..  Men det måste finnas nån 
ingång till det (m) för att jag ska ta upp det. (7:15)

Psykologen ”tror” inte  att  behandlare  ”generellt” undviker att  ta  upp ämnet 
sexualitet men uttrycket ”jag tror att jag gör det” visar på en diskrepans mellan 
vad  psykologer  i  allmänhet  antas  göra  och  vad  denna  psykolog  i  synnerhet 
faktiskt gör. Än en gång nämns att det bör finnas indicium eller ”nån ingång till  
det” för att det ska ha en plats i terapi. Excerptet nedan visar på att det jämställs 
med andra problem och då jobbar man som vanligt.

Excerpt 26
jag tycker, jag försöker i alla fall jämställa det med andra  
problem (m) så jag ser på det som, om man kommer i terapi 
o pratar om det så har det ju blivit ett problem så att säga. 
Så att eh då vänder vi o vrider på det som jag sa (m) som,  
som problem. Å då tycker inte jag att det är konstigare än,  
än spindelfobi (m) eller eh .. vanlig ångest eller egentligen  
utan då blir det, då blir det ett arbetsområde eller vad man  
ska säga (m). Då är det nånting, jaa det är det här vi ska 
fördjupa oss i o prata om (m) .. men om inte personen tar 
upp det alls o nämner det så att säga då .. då kanske jag 
friskriver det  som ett  område,  jag sitter  inte å tänker att  
jaha  där  är  det  nog  nånting  personen  undviker  ..  o  jag  
tänker inte att det är bäst jag undviker det här heller. (6:10)

Psykologen ”försöker jämställa det  med andra problem” såsom ”spindelfobi  
eller vanlig ångest” när det kommer upp i terapin. Om klienten inte ”tar upp det  
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alls” så kanske psykologen ”friskriver det som ett område” och det är inte något 
som aktivt tas upp av psykologen. Det föreligger heller inte några misstankar om 
att sexualitet är ”nånting personen undviker” och psykologen ”tänker inte att  
det är bäst jag undviker det här heller”. Jämställandet med andra problem är 
inte generellt återkommande i intervjuerna utan excerptet visar på en variation. 
Den förut nämnda problemfokuseringen blir här tydlig igen. På frågan om det 
har hänt att terapeuten har tänkt kring sexualitet men valt att inte ta upp det med 
klienten svarar en psykolog så här.

Excerpt 27
P: Ja
I: Å hur har du tänkt kring det att du inte har valt att ta upp 
det fast ändå tänkt på det?
P: Att jag var feg (m). .. Tror jag (m)
I: Hur tror du det kommer sig att man inte
P: Att det känns som eh … kanske det mest privata (m) tror  
jag .. o att det är lite .. mer utelämnande än att säga andra  
saker om sig själv (m) tror jag (6:5)

Interaktionen mellan mig som intervjuare och psykologen speglas här i excerptet 
genom de följdfrågor som ställs till den ursprungliga frågan vilken gav ett för 
kort gensvar. Varför psykologen valt att inte ta upp ämnet sexualitet trots att 
tanken funnits sägs här bero på feghet. Vid ytterligare reflektion framkommer att 
det  troligen är  för  att  sexualitet  kanske är  ”det  mest  privata” och ”lite  mer 
utelämnande än att säga andra saker om sig själv”. Flertalet psykologer svarar 
jakande på frågan om de har tänkt på sexualitet men valt att inte ta upp det med 
klienten. Nedan förespråkas att psykologer bör ha ett aktivt förhållningssätt till 
sexualitet som ämne i terapi.

Excerpt 28
Jag tänker att,  att  psykologer behöver va mer aktiva (m) 
asså även när det är en behandling som inte handlar om 
(---) sexuella problem för att om .. eftersom ofta man går till  
en psykolog så har man relationsproblem (m) eller att man 
har problem med sina olika känslor eller ångest eller, asså 
nåt sånt (m), depression (hm). Å då tänker jag att det är  
viktigt  att  kolla  av,  ja  men vad har  du för,  har du nåra  
sexuella relationer (m) å hur ser dom ut eller hur har du det  
med din sexualitet. Asså … (m) för mig är det en nyckel lite  
för att har man det inte bra i relationen, om man nu har en  
relation (m)(---) Jag tänker att man kan, man kan få mycket  
kunskap om hur personen hanterar känslor (m) o intimitet o  
(m) eh o relationer i den här (m) (---) att säga det på ett  
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ganska  odramatiskt  sätt  (ja  just  det)  att  ..  ja  när  ..  
människor  kommer  till  mig  för  att  dom  har,  funderar 
omkring sina relationer (m) eller om sina känslor så brukar 
jag  vanligtvis  fråga hur  det  är  med det  här  med,  ja  din 
sexualitet eller (m) .. ehm .. ja … det är för att jag vet att det  
brukar påverka eller vara viktigt (m) o du väljer om du vill  
prata om det (hm). Asså så jag vet inte men jag spånar lite  
nu (m) men att .. att skapa ett utrymme (m) .. för det som  
också  en  del  kan  känna,  ja  men  vad  är  det  där  för  
snuskpelle, asså lite så (8:19-20)

Det behöver alltså inte uppfattas som problematiskt utan att man kan använda 
information om sexualitet som en ”nyckel” till ”hur personen hanterar känslor,  
intimitet och relationer” uttalar denna psykolog.  ”Psykologer behöver va mer 
aktiva” och det går att ”säga det på ett ganska odramatiskt sätt” vilket i så fall 
skulle kunna ”skapa ett utrymme” och då kanske man skulle komma ifrån den 
rädsla hos psykologer att bli förknippade med att betraktas som en ”snuskpelle” 
av  klienten.  Ovan  excerpt  står  som  kontrast  till  de  övriga  psykologernas 
uppfattningar kring att vara aktiv eller att vänta ut klienterna då det kommer till 
ämnet sexualitet. Psykologen ”vet att det brukar påverka eller vara viktigt” med 
sexualitet och förespråkar här att man frågar klienten hur det är med sexualitet 
men kort därefter säger psykologen ”jag vet inte men jag spånar lite nu” vilket 
ändå signalerar en osäkerhet.

Sammantaget  finns  det  inga  tydliga  formuleringar  kring  att  psykologerna 
undviker ämnet sexualitet i terapi men det finns däremot flera vaga uttryck för 
att så är fallet. Om det nu inte explicit undviks så är det inte heller något som det 
inbjuds att prata kring på ett uttryckligt sätt. Ingen av psykologerna, förutom 
psykologen som arbetar med sexuella övergrepp, tar upp sexualitet som regel 
eller spontant. Det verkar finnas en vaghet i sätten att uttrycka sig som visar på 
en ambivalens i förhållande till sexuella frågeställningar och den egna personen. 
Det är på gränsen att arbetet som terapeut blir för privat. I excerpt 25 uttrycks att 
det kan handla om psykologens ’egen rädsla’ och att terapeuter ’är ju också 
människor’. En  annan  psykolog  säger  att  det  är  ”kanske  det  mest  privata” 
(excerpt 27) och att feghet legat bakom valet att inte ta upp ämnet i terapi. Det 
avslutande  excerptet  uttrycker  ett  något  annorlunda  perspektiv  jämfört  med 
övriga psykologer och psykologen menar att man kan se på sexualitet som en 
”nyckel” till  att  få  mer  kunskap  om en  klient  och  en  vetskap  finns  om att 
sexualitet kan vara viktigt för klienter.
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Resultatdiskussion

Det övergripande syftet med uppsatsen var att få kunskap om hur psykologer 
som jobbar terapeutiskt uppfattar och talar om när ämnet sexualitet kommer upp 
i  terapeutiska  samtal.  Jag  väljer  att  låta  frågeställningarna  styra 
resultatdiskussionen varför  jag delat  upp diskussionen under rubriker  som är 
tagna  utifrån  de  underliggande  frågeställningarna:  Hur  talar  psykologer  om 
definitionen samt betydelsen av sexualitet? Undviker eller inbjuder psykologer 
till att prata om sexualitet i terapi?
Detta  för  att  diskussionen  ska  bli  mer  tydlig  och  lätt  att  följa  samt  göra 
kopplingen till  syftet  synbart.  Den övergripande frågeställningen rörande hur 
psykologer  talar  om sexualitet  kopplat  till  sin  profession  vilar  över  resultat-
diskussionen då fokus genom arbetet legat på talet. Konstruktionen av begreppet 
sexualitet kopplat till  sin profession, som psykologerna gav uttryck för under 
intervjuerna,  ger  en  bild  av  den  rådande  diskurs  de  befann  sig  i  vid 
intervjutillfället  och  trots  att  den  är  i  ständig  utveckling  och  förändring  så 
upprätthålls den också och det får konsekvenser  för både terapeut och klient 
beroende på hur diskursen ser ut och vad det leder till för sociala handlingar från 
psykologens sida i en terapisituation. 

Nedan diskuterar jag den övergripande diskurs om sexualitet som framkom i den 
empiri som presenterats och som jag kunnat uttolka ur det tal som psykologerna 
uttryckte under intervjuerna. I diskussionen kopplar jag också samman empirin 
med den teori och tidigare forskning som redovisats. 

Hur  psykologerna  talar  om  definitionen  samt  betydelsen  av  sexualitet.  
Psykologerna uttalar att det är svårt att prata om sexualitet och de uppfattar det 
som ett  känsligt  ämne. De har svårigheter att  definiera vad sexualitet  är och 
formuleringarna är vaga även kring dess betydelse för en människas psykiska 
hälsa.  Flertalet  psykologer  nämner  att  de  inte  egentligen  har  reflekterat  så 
mycket kring ämnet före intervjun och intervjun i sig ses som ett tillfälle till 
reflektion. Samtidigt ser de sexualitet som grundläggande för en människa. Det 
verkar som om de är kluvna till särskiljandet och uppdelandet av sexualiteten till 
ett  speciellt  område  men  ändå  kopplas  det  till  aktivitet  och  funktion  och 
reduceras på så sätt. Psykologerna vill dock se sexualitet som något som har en 
stor  betydelse  för  en  människas  psykiska  hälsa  och  som  ingår  i  att  vara 
människa och någon slags helhet. Som om de slits mellan paradoxer de inte vet 
hur  de  ska  handskas  med.  Det  för  mig  tillbaka  till  ’luft’  analogin  som 
presenterades i uppsatsens inledning. Det är nödvändigt som luften vi andas men 
det kanske också behandlas som luft, som något man inte ser eller väljer att inte 
se.  Frågan inställer  sig kring varför  och psykologerna svarar själva att  de är 
påverkade  av  kulturskillnader  de  mött,  skillnader  i  uppfostran  mellan  deras 
generation  och  dagens  unga,  en  samhällsförändring  som  skett  de  senaste 
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årtiondena, generationsskillnader i sättet att se på sexualitet och tala om det, en 
upplevelse  av  en  ökad  öppenhet  kring  sexualitet,  kristendomens  inflytande 
kopplat till begreppen skam och skuld, tv och Internet och de yttre bilder som 
finns runt omkring samt att de uppfattar att klienter ser på ämnet sexualitet i 
terapi som känsligt. 

Foucaults (1984) två stora procedurer för att få fram sanningen om könet,  ars 
erotica och scientia sexualis, kanske på ett annat sätt kan tydliggöra den slitning 
som psykologerna  ger  uttryck  för.  Genom att  mer  eller  mindre  överge   ars 
erotica och  den  kunskapsinhämtning  om  könet  som  tar  sin  form  i  själva 
upplevandet av sexualiteten, det kroppsliga uttrycket och förnimmelsen, så är 
det kanske något viktigt som går förlorat. Det scientia sexualis sedan erbjuder är 
en  annan  form  av  kunskap,  reglerad  på  ett  annat  sätt  genom  intrikata 
maktrelationer som får oss att tro att talet om sexualitet nu är mer fritt och öppet. 
Istället  kanske  det  är  så  att  talet  bara  låter  annorlunda.  Den  kunskap  som 
inhämtas i  scientia sexualis är av ett uppdelande slag, ett slag som reducerar 
människans sexualitet till funktion och aktivitet, till diagnoser, olika kroppsliga 
problem  och  symtom,  helt  enkelt  uppdelningar  och  särskiljanden  från  den 
helhetsupplevelse eller kroppsupplevelse som kanske mer är närvarande i  ars 
erotica, kärlekskonsten. Vi kategoriserar in sexualiteten i olika fack och pratar 
otroligt  mycket  om  den,  fastän  talet  bara  är  reglerat  på  ett  annat  sätt. 
Konstruktionen av sexualitet sker i ett indelande där kunskapen blir till begrepp 
och kategoriseringar som vi använder oss av för att försöka förstå sexualitet, vad 
det är och vad det inte är och därigenom vad som är tillåtet att säga och inte.   

Det är tillåtet att prata om sexualitet på vissa sätt men inte andra. Människor kan 
idag definiera sig utifrån sexuell preferens, som att man är hbt-person, vilket är 
karaktäristiskt för heteronormativiteten, som framställer heterosexualiteten som 
det  självklara,  som  man  inte  behöver  presentera  eller  tala  om  som 
identitetsspecifikt eller i termer av en komma-ut process. Eller människor kan 
prata om sexuella tekniker, funktionsproblem och samlagsställningar. Kroppar 
visas upp i en uppklädd nakenhet på retuscherade foton av perfektion, vi tror oss 
om att acceptera fler sexuella variationer och uttryck än någonsin innan och den 
sexuella upplysningen med all  kunskap om preventivmedel och hur man kan 
förebygga och behandla sexuellt överförbara sjukdomar och funktionsproblem 
anses vara större än tidigare. Med all denna kunskap om sexualitet vad är det då 
som gör att psykologerna ger uttryck för en osäkerhet kring sexuella frågor i 
terapi? 

Genom att ta på sig Foucaults glasögon kan man kanske se det som ett uppror 
mot denna  scientia sexualis.  Psykologerna väljer att  inte närma sig sexualitet 
aktivt  därför  att  de  på  ett  annat  plan  än  det  intellektuella  är  medvetna  om 
kärlekskonsten,  själva  upplevandet  av  sexualitet  och  sexuella  känslor.  I  den 
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spänning  som skapas  av  det  mest  förbjudna  i  en  terapi,  en  sexuell  relation 
mellan terapeut och klient, så värjer sig psykologerna och tar den andra vägen 
ut. Den att inte se om de inte måste, den att undvika genom att vänta ut, den där 
uttrycken för kärlekskonsten inte blir så närvarande. Som en psykolog uttrycker 
det, ”det är ett intressant område (ja) som väcker mycket känslor” (excerpt 2). 
Det uppstår en förvirring mellan det som kan kläs i ord och det som är ordlös 
kunskap. Terapi handlar mycket om ordet, det bygger på ordet och bekännelsen, 
det  att  försöka  sätta  ord  på  känslor  och  tankar  men  det  finns  också  andra 
kvaliteter  som är närvarande,  de ordlösa känslostämningar som finns och tar 
utrymme i det terapeutiska rummet. Och försöket att omvandla dessa känslor till 
ord.  

Eller som en psykolog uttrycker det, ”Det är ju som om man försöker dölja ett  
tabu får jag en känsla av ibland (m) ….jag är inte riktigt säker på vad tabuet  
är” (excerpt 10). Man får prata om sexualitet som något tekniskt, medicinskt 
eller kopplat till funktion och aktivitet men får man uppleva den? Den kunskap 
som  ars erotica erbjuder, det kanske är den som är tabubelagd? Hur ska man 
kunna förmedla något som inte låter sig förmedlas i ord i denna enorma mängd 
ord som talet om sexualitet i en tid av scientia sexualis producerar? Men det kan 
också vara så som en annan av psykologerna uttrycker det, ”Det vet inte jag om 
det är på gott eller ont, det kanske är både ock som all utveckling” (excerpt 11). 
Ars erotica eller scientia sexualis, vilken procedur är att föredra? Båda kanske är 
på gott  och ont.  Scientia  sexualis har  erbjudit  oss  människor en annan sorts 
kunskap som kanske är minst lika värdefull som den ars erotica kan erbjuda. 

Giddens  (1992)  kritik  av  Foucault  kan  vara  viktig  i  sammanhanget.  Den 
plastiska  sexualitet som  Giddens  förespråkar  har  gjort  människor,  främst 
kvinnor, friare i sitt utövande av sexualitet och sexualitet är idag frikopplat från 
reproduktion. Det behövs ingen sexuell kontakt mellan två människor för att det 
ska bli barn. Det räcker med en insemination. Det sexuella uttrycket är också 
befriat  från  reproduktionen  genom  valmöjligheten  om  när  eller  om  man 
överhuvudtaget vill ha barn. Även då förmågan att få barn är nedsatt kan man 
med tekniskt/medicinska hjälpmedel komma långt idag. Psykologernas uttryck 
för  en  upplevelse  av  en ökad öppenhet  och ett  ökat  tal  om sexualitet  bland 
dagens  unga  kanske  man  kan  se  genom  de  möjligheter  den  plastiska 
sexualiteten erbjuder i och med att sexualiteten blivit mer autonom. Det gamla 
skam- och skuldgreppet om sexualiteten har upplösts och ersatts av en skam och 
skuld över att inte ha ett nog så tillfredsställande sexliv, det där som man inbillar 
sig  att  andra  har  eller  som  en  psykolog  uttrycker  i  skillnaden  mellan 
generationernas syn på sexualitet,  ”det var ju inte så avancerat [förr](---) på  
samma sätt  som när  man  pratar  med nån  så  ska  man ligga  med varandra 
[idag]” (excerpt 12). Att leva i en tid av plastisk sexualitet kanske bara ställer 
andra krav på människor och andra regler härskar. 
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En annan reflektion kring psykologernas sätt att tala om sexualitet är att de inte 
på något sätt spelar upp en bild av att detta är något de kan, utan tvärtom öppet 
anger att det är ett svårt och besvärligt område. Detta kan tolkas som att det är 
ett område som för psykologer inte ses som viktigt och värt att framhäva som en 
avgörande del i en presentation av sig själv som psykolog. Ett område som inte 
har  räknats  in  i  psykologens  professionella  kunskapsområde  och  som  de 
intervjuade psykologerna därför utan åthävor kan ange som svårt. Hur hade det 
varit om frågorna istället rört sig kring betydelsen av sociala relationer? Då hade 
kanske psykologerna gett uttryck för mer genomtänkta svar och varit mer måna 
om att  framställa  sig  som kunniga och duktiga  för  annars  hade man kanske 
riskerat att framstå som oprofessionell. Eller så var det så att psykologerna helt 
enkelt var så uppriktiga de kunde i den intervjusituation de befann sig i.

Det finns inga rätt eller fel  svar men det finns konsekvenser av den rådande 
diskurs  som  psykologerna  kanske  upprätthåller  och  verkar  utifrån  i  sin 
professionella vardag i interaktion med klienter och det diskuterar jag mer under 
följande avsnitt.  

Om psykologer undviker eller inbjuder till att prata om sexualitet i terapi. Om 
sexualitet kommer upp som ämne i  terapi så undviker psykologerna det inte. 
Intressant blir dock att de inte heller inbjuder till att prata om sexualitet genom 
att fråga om det utan de väntar istället tills det kommer upp på klientens initiativ, 
vilket inte sker så ofta. Detta förstås med undantag av den person som jobbar 
med  sexuella  övergrepp.  Då  de  flesta  psykologer  säger  sig  vila  på  en 
psykodynamisk grund, där de låter klienten styra vad som kommer upp i terapin 
i  stor  grad,  så  kan  man  delvis  förstå  varför  de  inte  aktivt  tar  upp  ämnet 
sexualitet. Förutsatt att de inte heller aktivt tar upp andra ämnen då. Intentionen 
hos psykologerna är dock att de vill vara behjälpliga om ämnet kommer upp. 

Flera av psykologerna reflekterar kring att det kan ligga hos dem själva att de 
inte direkt tar upp det som ämne att prata om då de har egna hämningar som 
kanske står i vägen eller att man ”var feg” (excerpt 27). Det är nästan som om 
sexualitet som ämne i terapi ligger på gränsen till att vara alltför privat. Eller 
som en psykolog uttryckte det, ”det här handlar om våran egen (m) rädsla, vi  
är ju också människor, vi är ju också känslor o funderingar o (m) tänker på oss  
själva som sexuella varelser o .. funderar på det, så det kan va svårt” (excerpt 
24). Den ambivalens som flertalet av psykologerna ger uttryck för i relation till 
sexuella  frågeställningar  och  den  egna  personen  kan  visa  på  att  det  kanske 
kommer lite för nära. En av psykologerna uttrycker att det är ”kanske det mest  
privata (m) tror jag .. o att det är lite .. mer utelämnande än att säga andra 
saker om sig själv (m) tror jag” (excerpt 27). I intervjusituationerna kändes det 
som  att  psykologerna  blev  ganska  personliga,  om  än  inte  privata,  då  det 
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handlade om deras professionella vardag, som om samtliga hade väldigt goda 
intentioner med vad de försökte uttrycka, om än vagt och något ostadigt. Frågan 
som dyker upp i mitt huvud är om det inte är så att psykologer ska hantera det 
som är det mest utlämnande för klienter i terapi. Är inte det en av psykologens 
huvuduppgifter?

Psykologerna  kan  se  och  uttalar  att  sexualitet  är  ett  känsligt  ämne.  Några 
uttrycker att det kan finnas ett behov från klienter att terapeuten tar upp det först 
för att på så sätt öppna upp för möjligheten att prata omkring sexualitet,  ”att  
skapa  ett  utrymme” (excerpt  28).  Man  kan  jämföra  den  konflikt  mellan 
professionell ideologi och praktiskt arbete som verkar råda med de resultat som 
Haboubi och Lincoln (2003) fann i sin studie av hälso- och sjukvårdspersonal i 
Storbritannien.  En  övervägande  majoritet  tyckte  att  man  borde  diskutera 
sexuella aspekter med patienter men en övervägande majoritet uppgav också att 
de själva inte gjorde det på grund av genans, bristande utbildning och brist på 
tid.  De  intervjuade  psykologerna  tillstår  att  sexualitet  är  grundläggande  och 
viktigt och att  betydelsen är stor för en människas psykiska hälsa vilket kan 
symbolisera den professionella ideologin. Samtidigt uttrycker de att det är ett 
känsligt och svårt ämne att prata kring både för terapeut och klient och detta kan 
kopplas till det praktiska arbete som ingår i deras professionella vardag där de 
inte explicit undviker ämnet sexualitet men heller inte inbjuder till att prata om 
det. 

De sociala  handlingar  och därmed konsekvenser  som den rådande diskursen 
beskriven ovan kan innebära  för  terapeut  och  klient  i  en  terapisituation  kan 
bland annat bli att sexualitet inte kommer upp i samtal, att både terapeut och 
klient undviker ämnet, att den aspekten av en människas liv och psykiska hälsa 
inte  uppmärksammas utan sopas under mattan.  Detta  om det  inte blir  alltför 
påtagligt så att det ändå bubblar upp till ytan och klienten tar upp och pratar om 
sin sexualitet på eget bevåg förstås. En annan konsekvens, förutsatt att det inte 
endast är de intervjuade psykologerna som uttrycker sig kring sexualitet på detta 
sätt,  kan  bli  att  synen  på  sexualitet  blir  reducerad  till  att  behandlas  av 
läkarvetenskapen och sexologin och inte får något utrymme inom psykologin, 
även om där finns utrymme. Fokus läggs på funktion, aktivitet,  problem och 
symtom, vilket ju i  och för sig även psykologer kan lägga mycket fokus på, 
istället  för  att  se  sexualitet  som integrerat  i  en människa som helhet  och en 
aspekt som kan användas som en ”nyckel” (excerpt 18 och 28). Detta trots att de 
intervjuade psykologerna anser det vara viktigt för människans psykiska hälsa 
eller till och med ”väldigt viktigt” (excerpt 7). 

De intrikata maktrelationer som upprätthålls mellan terapeut och klient spelar 
också en roll i upprätthållandet och skapandet av den rådande diskursen. Enligt 
ett  socialkonstruktionistiskt  synsätt  upprätthålls  det  skeva  maktförhållandet 
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mellan klient och terapeut, och det tolkningsföreträde som terapeuten besitter, av 
den interaktion som sker parterna emellan (Burr,  1995,  Foucault,  1984). Om 
psykologer  undviker,  mer  eller  mindre  tydligt,  sexualitet  så  kan  det  få  till 
konsekvens att klienten inte vågar ta upp ämnet i terapi utan blir osäker kring 
om det är rätt forum eller inte. Detta om inte psykologen signalerar eller skapar 
ett  utrymme  för  en  dialog  kring  ämnet.  Terapeuten  befinner  sig  i  en 
maktposition gentemot klienten och styr på så sätt  samtalet mer än vad man 
skulle kunna tro. 

Den bild som psykologerna ger av vad som tas upp kring sexualitet i terapi kan 
också diskuteras och granskas närmare. Fokus ligger på när det ”inte fungerar” 
(excerpt 16) och de problem som lyfts fram och blir synliga i intervjuerna är för 
det första frågor som rör sexuell preferens. Som exempel ges homosexualitet, 
exhibitionism,  voyeurism,  sodomism  och  sado-masochism  vilket  indirekt 
antyder att det inte är ”heterosexuell preferens” som står i fokus. Andra problem 
rör  ”övergrepp”,  både  att  vara  utsatt  och  att  vara  förövare,  eller  problem i 
parrelationen/äktenskapet.  Resultatet  av  dessa  problembilder  som  formas  i 
psykologernas  beskrivningar  är  att  heterosexualiteten  framträder  som  en 
självklar utgångspunkt, en ”base line” utifrån vilken allt annat mäts och bedöms. 
Avvikelser från denna grundnorm blir noterade och artikulerade som problem 
men heterosexualitet i sig blir inte problematiserat eller ifrågasatt. Endast en av 
psykologerna  reflekterade  kring  de  problem  som  kan  uppkomma  då 
heterosexualiteten tas för självklar. Kanske är det så att psykologernas motstånd 
mot  scientia sexualis (Foucault, 1984) som diskuterats ovan, vilket antyder en 
öppenhet mot ars erotica, kärlekskonsten, också har en skuggsida, som består i 
ett  upprätthållande  av  heteronormativitet,  dvs.  ”de  processer  som gör  att  en 
bestämd typ av sexuell relation och identitet – nämligen, heterosexualitet – kan 
framstå som målet och meningen med livet medan alla andra sexuella relationer 
och identiteter framstår som onaturliga och obegripliga” (Kulick, 2004, s. 24). 

Avslutande reflektioner.  Min förförståelse om att sexualitet är viktigt och inte 
bör undvikas av psykologer har visat sig ovan även om min förhoppning är att 
det inte har tagit över materialet och kastat dunster i ögonen på läsaren så att 
sikten och de egna reflektionerna blivit försvagade. Men även jag är ambivalent 
och påbörjade detta projekt med en något starkare förutfattad mening än vad 
som sedan har utvecklats under uppsatsskrivandets gång. De enkla svaren lyser 
med sin frånvaro (som vanligt) och jag har på olika sätt ifrågasatt mina egna 
ståndpunkter genom arbetet. Även jag kan uppleva den paradox som jag anat 
hos de intervjuade psykologerna, eller som en psykolog uttrycker det, ”det kan 
vara så himla bra men det kan också vara så himla dåligt (m) med sexualitet” 
(excerpt 2). Sexualitet är, enligt socialkonstruktivismen, ett begrepp konstruerat 
av oss människor och även jag är mer eller mindre fast i den syn jag själv har 
skapat, i interaktion med andra, av begreppet. Min avslutande reflektion knyter 
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an till  luftanalogin och jag frågar mig fortfarande om sexualitet  är  som luft, 
livsnödvändigt. Eller om det behandlas som luft, som något som bara finns där 
och som är svårt att greppa, se, stänga in, studera och förstå. På gott och på ont 
och  allestädes  närvarande  för,  ”under  det  här  så  ryms  ju  oerhört  mycket” 
(excerpt 1). Luftanalogin kan dras ett steg längre och kanske är det så att den 
sexualitet  som behandlas som luft,  som något svårgripbart,  också är ”hetero-
sexualitet” - den självklarhet som bara finns där - som inte blir lika självklar och 
fri när ”hetero-” kopplas bort och ”sexualitet” hänger fritt i luften.

Metoddiskussion

Som  jag  nämnt  tidigare  är  mitt  sätt  att  se  på  det  som  psykologerna  sa  i 
intervjuerna  ett  sätt att  se  på det  och min delaktighet  i  intervjuerna formade 
resultatet och det som sades. Dock försökte jag låta samtliga samtal styras av de 
frågor jag på förhand ställt upp som viktiga att täcka in och ledande frågor var 
något som jag aktivt försökte undvika. Trots min inblandning i det presenterade 
resultatet och den förförståelse och tolkningsram jag har utgått ifrån så har jag 
också försökt att presentera resultatet på ett så genomskinligt (Winter Jørgensen 
& Phillips, 2000) sätt som möjligt för att ge läsaren möjlighet att se om det jag 
har kommit fram till överensstämmer med den uppfattning som läsaren får ut av 
att  läsa  excerpten.  Enligt  en diskursanalytisk  kvalitetsvärdering,  eller  snarare 
kallad  validitetsvärdering  (Potter  &  Wetherell,  1987),  så  är  deltagarnas 
orientering och vad de uttrycker det viktiga och egentligen inte vad forskaren 
ser.  Min  förhoppning  är  att  jag  har  kunnat  redovisa  en  överensstämmelse  i 
materialet som visar på en god koherens som täcker både det bredare mönstret 
och de microsekvenser som motsäger det. 

Det har uppstått nya problem i och med den beskrivning av diskursen som givits 
ovan och de förklaringar  som ges  kan inte  ses  som heltäckande utan manar 
istället  till  att  nya  frågor  ställs  och  att  det  skrivna  ifrågasätts  i  en  anda  av 
socialkonstruktivism. Vad är det som säger att mina representationer är bättre än 
någon  annans?  Den  inbyggda  problematiken  med  förut  nämnda  perspektiv 
synliggörs. Slutligen till kriteriet  fruktbarhet som ju innebär att forskning blir 
mer uppskattad om den kan generera nya lösningar eller förklaringar så kan jag 
konstatera att det nämnda problemområdet och mitt angreppssätt inte tidigare 
uppmärksammats  och  utforskats  vilket  får  stå  för  en  ganska  hög  grad  av 
fruktbarhet.  

Vidare kan diskursanalys som metod vara svår att greppa och det är möjligt att 
jag kanske inte gett nog med utrymme för en förklaring men min strävan har 
också varit att hålla det läsvänligt och inte brodera ut metoden för mycket. Dock 
tycker jag att den valda metoden lämpade sig bra för det problemområde och det 
angreppssätt jag valde att arbeta utifrån. 
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Tyvärr  har  jag  inte  lyckats  få  tag  på  mer  tidigare  forskning  och  jag  kunde 
möjligtvis ha valt ett annat fokus på uppsatsen än det beskrivna. Dock måste jag 
påpeka att syftet riktade sig till just talet om sexualitet och det forskningsläge 
som finns idag erbjuder inte, mig veterligen, studier kring detta. Därför valde jag 
att  utveckla  det  socialkonstruktionistiska  perspektivet  och  Foucaults  syn  på 
sexualitetens historia för att använda mig mer av teori än forskning.  

Problemområdet skiftade en aning från att handla om psykologers uppfattningar 
av människan som sexuell varelse till att handla om psykologers uppfattningar 
och tal om när ämnet sexualitet kommer upp i terapi. Det främsta skälet till detta 
är att jag från utgångsläget valde uttrycket människan som sexuell varelse då jag 
antog  att  det  kunde  ge  signaler  till  psykologerna  om att  jag  utgick  från  ett 
helhetsbegrepp som kunde passa det psykologiska perspektivet bättre. Det blev 
dock inte den respons jag fick från de intervjuade psykologerna vilket gjorde att 
begreppet sexualitet blev mer användbart i intervjuerna och därmed i uppsatsen. 
Vidare låg fokus på tal varför jag la till detta i ett tidigt skede. 

Familjeterapeuten och den psykolog som jobbade riktat mot sexuella övergrepp 
blev användbara som kontraster till de övriga, på var sitt håll. Familjeterapeuten 
då  fokus  i  det  terapiarbetet  låg  på  familjer  och  barn  och  på  grund  av  det 
sammanhanget så kom sexualitet upp i terapi mer sällan än vad gällde övriga. 
Psykologen som jobbade med sexuella övergrepp blev en kontrast åt andra hållet 
då det alltid på något sätt var i fokus under en behandling.

Slutligen  kan  urvalet  av  intervjupersoner  diskuteras.  Den  relativt  höga 
medelåldern om 56 år samt den, i huvudsak psykodynamiska terapiinriktningen, 
kunde möjligen ha framhävts mer tydligt i materialet. Dock var spridningen av 
intervjupersonernas ålder 39 år vilket visar på ett vitt spann och därmed kan inte 
gruppen tilldelas epitetet äldre psykologer. Den angivna terapibakgrunden var 
inte  heller  den  homogen  då  en  psykolog  var  familjeterapeut  och  en  annan 
arbetade riktat mot sexuella övergrepp. Övriga psykologer var mindre renläriga 
och uppgav mer att de skapat sig en egen blandning, anpassade terapimetod efter 
klienter  eller  jobbade  mer  eklektiskt  och  var  influerade  av  diverse  andra 
terapiinriktningar än den psykodynamiska, även om denna angavs som bas.

Ytterligare överväganden som bör tas med i beräkningen är att dessa psykologer 
var de som visade sig villiga att medverka vid en intervju där problemområdet 
rörde sig kring sexualitet och terapi. Visst kan man fråga sig om det kan vara så 
att yngre psykologer och/eller psykologer med en annan terapeutisk bakgrund 
hade  svarat  helt  annorlunda.  Men  den  ovillighet  att  medverka  från  övriga 
tillfrågade  psykologer  kanske  ändå  speglar  ämnets  känslighet  och  en  viss 
osäkerhet kring hur man som psykolog ska närma sig problemområdet. 
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Slutsats och förslag till fortsatt forskning

Psykologernas tal om sexualitet visade på att det är ett svårdefinierbart begrepp 
och ett känsligt ämne att prata kring. Även i terapi där det mest svåra kanske 
borde ha en mer självklar plats. Psykologerna tog inte aktivt upp sexualitet som 
ämne i terapi och undvek hellre än inbjöd till att prata om det. De konsekvenser 
som kan uppkomma är att det undviks av både terapeut och klient och viktiga 
områden riskerar att förbli outtalade i det terapeutiska samtalet. 

Det vore intressant att få ett klientperspektiv på problemområdet och få höra 
klienters röster om hur sexualitet har behandlats av psykologer i terapi och vilka 
konsekvenser det har fått och hur det har uppfattats av klienter. Min personliga 
reflektion, och mina erfarenheter ifrån samtal med personer som gått i terapi, är 
att sexualitet ofta förblir outtalat som samtalsämne i en terapi. Särskilt om det 
inte är den huvudsakliga anledningen till att söka hjälp. 

Vidare vore det intressant att titta på hur psykologer uppfattar sexualitet som 
ämne i terapi genom att undersöka det med hjälp av en mer kvantitativ metod. 
Detta för att få fram tendenser hos ett större antal psykologer. Den konflikt som 
Haboubi och Lincoln (2003) fann i sin studie, nämnd ovan, mellan personalens 
ideologi och praktiska arbete kanske också den förekommer bland psykologer. 
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Appendix A
Skriftlig presentation till psykologer

Bäste/a psykolog

Vi talades vid på telefon den XX/XX och jag bad dig då att läsa min presentation av den 
studie jag håller på med för att sen se om du har lust att medverka vid en intervju. Det här är 
den presentation jag talade om. Läs gärna igenom och fundera över om du vill avsätta tid till 
att medverka. Om du bestämmer dig för att du vill bli intervjuad så ta kontakt med mig så 
bokar vi in tid och plats. Om jag inte hör något ifrån dig så kontaktar jag dig per telefon eller 
email för att följa upp hur du ställer dig till att medverka.

Det område jag har valt för studien är: Psykologers uppfattningar av människan som sexuell 
varelse utifrån ett professionellt perspektiv.

Jag är intresserad av att titta på hur psykologer i sin profession uppfattar den sexuella 
aspekten av en människas psykiska liv. Hur kan man jobba med det som terapeut? Vilka 
frågeställningar finns hos psykologen då sexuella aspekter tas upp i samtal? 
Området är relativt outforskat vilket gör det än mer relevant att studien genomförs.
 
Intervjun kommer att ta 1 timme och kan äga rum där du så önskar. Jag kommer att spela in 
intervjun och sedan transkribera den för analysarbetet. Efter avslut av analys kommer 
inspelningen att förstöras i enlighet med vetenskapligt erkänd praxis. Intervjumaterialet 
behandlas konfidentiellt på så sätt att deltagarnas identitet ej ska kunna röjas. Deltagandet är 
frivilligt och du har möjlighet att även efter intervjun hoppa av om du så önskar. Då jag har 
sammanställt studien kommer du att erbjudas möjligheten att få den sänd till dig.

Din medverkan är betydelsefull för att syftet med studien ska kunna uppnås. 

Om du har frågor eller funderingar innan du bestämmer dig för att medverka så kontakta mig 
gärna. Mer information om projektet kan lämnas av min handledare vid Linköpings 
universitet:
Karin Zetterqvist Nelson (email) 
Telefon: XXX-XXXXXX

Med förhoppning om ett kommande samarbete!

Vänliga hälsningar, 

Izabella Klüft
Psykologstudent Termin 10
Linköpings universitet

Telefon: XXX-XXXXXX
Mobil: XXXX XXXXXX
e-mail: XXX

53



Appendix B
Intervjuguide

Bakgrundsinformation:

Hur många år inom yrket psykolog resp. psykoterapeut 
Ålder
Inriktning på terapin
Huvudsaklig klientgrupp 

Sexualitet i terapi

Kan du erinra dig något tillfälle vid en klientkontakt där sexualiteten har kommit 
upp?

Om inte, hur tror du det kommer sig?

Berätta mer om det… / Vad hände sedan? 

Hur reagerade du på detta?

Hur kunde du hjälpa klienten?

Ser du några nackdelar med att fokusera kring/inte ta upp sexualitet? Vilka?

Finns det sexuella frågor som du tycker är särskilt svåra? Vilka?

Finns det tillfällen då du har kommit att tänka på sexualitet men valt att inte ta 
upp det? Varför inte?

Hur ser du på sexualitet?/Vad är sexualitet för dig?/Hur definierar du sexualitet?

Vilken betydelse anser du att sexualiteten har för en människas psykiska hälsa?

Känner du att du kan hjälpa klienter med sexuella frågeställningar? Vad tror du 
att det beror på?

Upplever du en skillnad om du har en kvinnlig eller manlig klient? Hur?

Hur ser du på människan som sexuell varelse?

Vad har psykologen för roll? Jämfört med medicinen? 
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Appendix C
Transkriberingskonvention

I – Intervjuare
P – Psykolog

(m) – ljud där man m:ar
(mm) – ljud där man mm:ar, som om man håller med lite mer eller allvarligare

(hm) – m-ljud där man drar in andan samtidigt

eh – ljud som tyder på att man inte har klart formuleringen eller man pausar för 
eftertanke 

(heh) – ljud där man drar in andan och tvekar lite eller håller med mer. Obs inte 
hånskratt

… - längden avgör hur lång pausen är

( ) – något som den andre säger när den ena pratar

[ ] -  inom dessa klamrar finns ljud och saker som händer i rummet

De används liknande dom

Å används ibland istället för och eller o

Jag används då det är enklare att läsa även om det oftast sägs som ja och så att 
det inte ska förväxlas med det jakande svaret ja

När och används är det uttalat och det låter då som och

Stor bokstav används i början av mening då jag anser det vara ny mening för att 
göra det mer läsbart

, . - används för att få meningarna mer läsbara
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