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PSYKOTERAPEUTERS UPPLEVELSER AV SVÅRIGHETER MED ATT ARBETA 
MED SEXUALITET I PSYKOTERAPI OCH HUR DESSA HANTERAS  

 
Rebecca Jablonski 

 
 

Då tidigare forskning visat på motstånd och svårigheter, hos både 
psykoterapeuter och patienter, kring att arbeta med sexuella teman i 
psykoterapi syftade denna studie till att undersöka svårigheterna och 
hur de hanteras. Semistrukturerade intervjuer med sju psykoterapeuter 
med klinisk erfarenhet av sexuell problematik, analyserades tematiskt. 
Resultatet visade att en initial svårighet, för både patienter och 
psykoterapeuter, var att använda sexuella termer. Det upplevdes inte 
finnas motstånd hos patienterna men vissa svårigheter framkom. 
Terapeuternas trygghet, normaliserande och bekräftande upplevdes vara 
viktiga stöd för patienterna. Terapeuternas motstånd och svårigheter 
visades vara individuella och varierande, för att hantera dessa behövdes 
kunskap, handledning och kollegialt stöd. Den bristande sexologiska 
kompetensen hos psykologkåren möter inte hjälpbehovet kring sexuella 
problem i samhället. Införande av sexologiska moment på psykolog-, 
psykoterapeut- och handledarutbildningar rekommenderas.  
 
 

Sexualitet är en integrerad och oundviklig aspekt av att vara människa, ett grundbehov 
och en viktig del av alla människors liv och identitet. ”Den finns i energin som driver 
oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet; den utrycks i vårt sätt att känna och 
väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, 
handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa.” (WHO enligt 
Nationalencyklopedin, 1995).   
 
Titeln ”sexolog” är inte skyddad i Sverige utan används av personer som på olika sätt 
arbetar med sexualitet, oavsett utbildning, dessa är dock oftast psykoterapeuter, läkare 
och sjuksköterskor. De flesta som kallar sig sexologer är medlemmar i Svensk förening 
för sexologi. Det kan konstateras att sexologisk kompetens är en brist i Sverige då det 
endast finns 19 verksamma sexologer per miljon invånare över 12 år. Detta faktum är 
alarmerande då behovet av sexologisk hjälp är stort; 26 % av kvinnorna och 17 % av 
männen mellan 18-74 år i Sverige har minst ett oroande eller smärtsamt sexuellt 
problem (Fugl-Meyer & Giami, 2006). 
 
Trots den starka kopplingen mellan sexualitet och psykologi saknas undervisning inom 
detta område vid psykologutbildningar i Sverige. Det finns också en brist på sexologisk 
kompetens inom den psykologiska yrkeskåren, i Sverige och internationellt. Denna brist 
återspeglas i att det finns begränsad forskning på området och kommenteras av flera  
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författare (Ahangaran, 2008; Cornell, 2009; Eagle, 2007; Fugl-Meyer & Giami, 2006; 
Green, 1995; Green, 1997; Green, 2005; Harris & Wenner Hays, 2008; Hedlund, 2006; 
Hough & Butz, 2005; Jones,Weerakoon, & Pynor, 2005; Klüft, 2006; Mitchell, 1988; 
Mollon, 2005; O’Shea, 2000; Pope, Sonne, & Greene, 2006; Shalev & Yerushalmi, 
2009; Stayton, 1998; Target, 2007; Yallop & Fitzgerald, 1997). Flera forskare beskriver 
också att de har haft svårt att hitta informanter bland psykologer då de berättat att 
studien handlat om sexualitet (Ahangaran, 2008; Klüft, 2006; Shalev & Yerushalmi, 
2009).  
  
Behandlares undvikande av sexualitet 
Att sexualitet är ett känsligt och svårt ämne framkommer i flera studier som visar att det 
finns en osäkerhet och ovilja hos behandlare inom flera olika områden kring att prata 
om sexualitet med sina patienter (Haag, 2008; Haboubi & Lincoln, 2003; Hulter, 2004; 
Ahangaran, 2008; Klüft, 2006; Shalev & Yerushalmi, 2009). En stor kvantitativ brittisk 
studie på sjukvårdspersonal; läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter, 
visar att det finns en konflikt mellan personalens ideologi och praktik, då 90 % anser att 
man borde diskutera sexuella frågor med patienter, men bara 6 % verkligen gör det. 
Skälen till detta anges vara brist på utbildning, brist på tid och att personalen känner sig 
generad. Av deltagarna befanns 86 % ha bristande utbildning inom området. Författarna 
argumenterar för att ämnet sexualitet bör införas i vårdutbildningar (Haboubi & 
Lincoln, 2003). Även Hulter (2004) skriver om hur vårdpersonal (främst sjuksköterskor 
och läkare) undviker att tala om sexuella dysfunktioner då de upplever sig ha bristande 
kunskap. Hulter menar att detta är ett stort problem eftersom patienter med sexuella 
svårigheter har svårt för att tala om sina problem därför att de skäms.  
 
Idag är det främst barnmorskor och läkare med specialitet inom t ex gynekologi, 
andrologi eller urologi som tar emot människor med problem och funderingar kring 
sexualitet. Det är också inom dessa medicinska områden som forskning och kunskap 
inom det sexologiska området finns (Hulter, 2004; Klüft, 2006), vilket även visat sig vid 
litteratursökningar. Trots detta uppfattas psykologer, av andra vårdyrkesstuderande och 
av sig själva, vara mest lämpade att hjälpa patienter med sexuella problem (Mauritzson 
Grundström, 1980). Det är därför angeläget att psykologiska teorier om sexualitet tar 
mer plats inom såväl forskning som i klinisk praktik men trenden tycks dock vara den 
motsatta. 
 
Sexualitetens minskade betydelse inom psykologisk teori och praktik  
Enligt klassisk psykoanalytisk teori, där freudiansk driftsteori är central, spelar 
sexualiteten en avgörande roll i personlighetsutvecklingen. Denna teori utgår från att 
alla människor under sin barndom genomgår vissa kroppsorienterade stadier i en 
bestämd ordning från orala, till anala, till falliska, genitala och oidipala intressen. Stor 
vikt läggs vid det falliska, genitala och oidipala stadiet, vid ca 3 till 6 års ålder, då 
sexualiteten, med tillhörande rivalitet och fantasier, anses utvecklas. Driftsteorin har 
inte förkastats utan är fortfarande aktuell även om de flesta psykoanalytiker och 
psykoterapeuter har kompletterat den med andra personlighetsteorier. Exempel på dessa 
teorier är objektrelationsteori och anknytningsteori som lägger större vikt vid de första 
levnadsåren och främst fokuserar på relationen mellan spädbarnet och vårdnadshavaren. 
(Broberg, Almqvist & Tjus, 2005; Carlberg, 2001; Cullberg, 2003; Lindbärg, 1998; 
McWilliams, 2005)  
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I flera artiklar förs en teoretisk diskussion om sexualitetens roll i nutida psykoanalytisk 
och psykodynamisk psykoterapi, där flera författare beklagar den minskade vikt som 
läggs vid sexualitetens betydelse och resonerar kring orsaker till detta (Eagle, 2007; 
Green, 1995; Green, 1997; Green, 2005; Mitchell, 1988; Mollon, 2005; O’Shea, 2000; 
Sandin, 2005; Target, 2007). Green (1995) noterar i sin artikel ”Has sexuality anything 
to do with psychoanalysis?” att sexualiteten numer sällan nämns i psykologiska 
fallstudier, artiklar och forskning. Han föreslår två orsaker till detta; för det första att 
samhällsattityden har förändrats och blivit mer liberal sedan Freuds tid och att detta 
minskat konflikten mellan individens sexualitet och rådande sociala normer, vilket leder 
till att sexualitet inte längre är en källa till psykiskt lidande i samma utsträckning som 
tidigare. Ett resultat av detta anses vara att terapeuter tenderar att fokusera mer på 
sociala normer än den individuella upplevelsen av sexualiteten. För det andra att det har 
skett en teoretisk förändring bland kliniker mot att se tidiga objektrelationer som mer 
påverkande än sexuella faktorer till psykiska strukturer. Green menar att även om det 
finns tydliga inslag av sexualitet i patientens berättelse undviker terapeuter medvetet att 
uppmärksamma dessa då det ses som försvar mot att fokusera på djupare liggande 
problematik. En annan del av den teoretiska förändringen är att terapeuter lägger större 
fokus på det medvetna och konkreta än på fantasier och det omedvetna, vilket också ses 
som en förklaring till minskat intresse för sexualiteten då den till stor del utspelar sig 
just i fantasier och i det omedvetna (Green, 1995; Mollon, 2005).  
 
Även Target (2007) reagerar på terapeuters växande ovilja att tala om sexualitet med 
sina patienter. Hon resonerar kring om det förhåller sig så att mer relationella 
terapiformer, vilka betonar terapeuten som individ, skapar en mer intim terapeutisk 
relation som gör samtal om sexualitet svårare både för patienter och för terapeuter. 
Mitchell (1988) ger samma bild som Green (1995) av sexualitetens minskade betydelse. 
Även Mitchell menar att när man övergav driftsteorin för mer relationella teorier 
tappade man ett viktigt kliniskt fokus på sexualiteten men han argumenterar inte för att 
man ska ersätta relationer med sexualitet som motiverande kraft, utan snarare se 
”sexualiteten som en arena där relationella konflikter skapas och spelas ut” (Mitchell, 
1998, s 66, författarens översättning). Eagle (2007) skriver i sin bok ”Attachment and 
sexuality” att anknytningsstrategier som formats under spädbarnstiden påverkar sexuellt 
beteende och partnerval. Han menar att just klyvning mellan kärlek och lust är ett 
vanligt problem hos patienter.  
 
Sandin (2005) förespråkar en syn på sexuell problematik och dysfunktion som bärande 
av kommunikation som ska avkodas och inte som symtom som ska undanröjas. 
Perversioner kan beskrivas som specifika avvikande beteenden som upplevs tvingande 
och nödvändiga för att uppleva sexuell tillfredsställelse (Hedlund, 2006). Dessa ses av 
Sandin (2005) som en lösning och kompromiss mellan den starka drivkraften som finns 
i längtan efter närhet och intimitet och den lika starka kraften i behov av avstånd och 
rädsla för närhet. Hon menar att patientens dilemma mellan längtan och rädsla för 
närhet ofta även påverkar relationen till terapeuten på ett negativt sätt. Hon menar att 
just förståelsen för den inre konflikten skapar medkänsla och ömhet hos terapeuten som 
gör det möjligt att finnas kvar och fortsätta arbetet även när det känns svårt.  
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Flera författare diskuterar att samhällets liberala inställning till sexualitet inte är genuin 
och att den mediala bilden snarare bygger en falsk bild av att allt är tillåtet och att 
sexualitet inte längre är en källa till psykiskt lidande. Det finns åsikter om att det mer 
tillåtande klimatet döljer en ny våg av puritanism (Green, 2005; O’Shea, 2000; Shalev 
& Yerushalmi, 2009). Liberalismen kring sexualitet kan i sig vara en källa till skam då 
man upplever att man inte når upp till den kulturella standarden, genom att t.ex. vara 
oskuld eller ha ett tråkigt sexliv (Shalev & Yerushalmi, 2009). Bergström och Laack 
(2006) menar att det finns sociala normer som reglerar hur vi talar om sexualitet, men 
dessa stämmer inte särskilt bra överens med hur sexualitet ser ut i praktiken. Detta 
skapar tystnader och föreställningar som i brist på kunskap gör den egna personliga 
sexualiteten och erfarenheten till referensram och norm. Detta kan bli problematiskt i en 
terapeutisk situation där behandlaren måste ha ett professionellt förhållningssätt och inte 
låta de egna privata erfarenheterna styra bemötandet av patienten (Ahangaran, 2008). 
 
Psykoterapeuters förhållningssätt till sexualitet i psykoterapi 
Det verkar finnas en uppfattning hos allmänheten om att psykologer behärskar och 
bedriver samtal om sexualitet. Troligen kommer denna uppfattning från den stora 
spridningen i samhället av Freuds driftsteorier som bidragit till allmänhetens bild av 
psykoanalys och psykoterapi. Trots detta upplever flera psykologer som har studerat 
Freuds teorier att de inte har någon praktisk användning för dessa i sin kliniska 
verklighet då de upplevs som förlegade och patriarkala (Ahangaran, 2008). I en 
undersökning av patienters upplevelse av att gå i terapi framkommer att flera skulle 
önskat att deras terapeuter vågat öppna upp för samtal kring olika tabuområden, 
däribland sexualitet (Carlsson & Säfmark, 2004). 
 
Sandins (2005) erfarenheter från RFSU-kliniken bekräftar de teoretiska resonemang 
som redovisats ovan (Eagle, 2007; Green, 1995; Green, 1997; Green, 2005; Mitchell, 
1988; Mollon, 2005; O’Shea, 2000; Target, 2007). Hon vittnar om att de på RFSU-
kliniken ofta får patienter som redan går i terapi hos andra välutbildade och erfarna 
psykoterapeuter, men som inte anser sig kunna hantera sexuell problematik. Sandin 
anser att detta är bekymmersamt då hon ser samtal kring sexualitet som en stor tillgång i 
psykoterapi då det patienten förmedlar genom sin sexualitet ger möjlighet till större 
förståelse av patienten och dennes problematik. Samma bild ges av Lundmark och 
Sandler (1998) och Wernick (2003) som menar att många behandlare undviker samtal 
om sexualitet och remitterar vidare till sexologiska experter i stället för att, som 
författarna förespråkar, lyssna till vad människor uttrycker om sig själva via sin 
sexualitet.  
 
Sandin (2005) menar att sexuella problem berör närhet, förtroende, tillit och intimitet 
som oundvikligen även kommer till uttryck i behandlingsrelationen, vilket erbjuder en 
möjlighet till fördjupad kontakt och förståelse. Samtal om sexualitet innebär ofta en 
provokation som kan aktivera olika starka känslor hos behandlaren. Samtidigt är det 
viktigt för patienterna att känna att terapeuten förmår ta emot och bemöta det som är 
svårt för dem. Sandin anser att patienten kan känna terapeutens osäkerhet, vilket kan 
väcka känslor av övertag, rädsla att släppa terapeuten nära, eller rädsla att inte kunna bli 
hjälpt.  
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En studie av Yallop och Fitzgeralds (1997) tyder på att terapeuter känner sig obekväma 
med och oförberedda på att tala om sina patienters sexualitet p g a att de inte förstår sin 
egen sexualitet. De menar att ökad kunskap är avgörande för benägenheten att tala om 
sexuella teman.  Andra studier (Jones et al, 2005; Stayton, 1998) tyder på att även om 
terapeuter har kunskap om sexualitet är det inte en garanti för att de kan hjälpa sina 
patienter med sexuell problematik, detta för att terapeuter kan ha egen ångest kring 
ämnet. Harris och Wenner Hays (2008) kvantitativa studie, av familjeterapeuters 
benägenhet och komfort med att tala om sexuella teman med patienter, visar att enbart 
kunskap kring sexualitet visserligen ökar förmågan att tala om ämnet, men om 
terapeuterna inte känner sig bekväma att tala om sexualitet är de betydligt mindre 
benägna att göra det. Däremot en kombination av kunskap och handledning kring 
sexualitet ökar terapeuters komfort och därmed deras benägenhet att tala om sexualitet 
med patienter. Författarna menar att just denna kombination ger terapeuterna möjlighet 
att utforska och utmana sin egen ångest kring sexuella teman vilket ökar deras 
flexibilitet i terapeutiska samtal. Yrkeserfarenhet kring sexuell problematik hade ingen 
inverkan på terapeuters komfort med sexuella teman. Författarna resonerar kring att 
erfarenhet i sig inte säger något om terapiernas utfall och menar att terapeuterna genom 
sin erfarenhet kan ha negativa erfarenheter som snarare minskat än ökat deras komfort 
med sexuella teman. 
 
Ahangaran (2008) och Klüft (2006) har i sina psykologexamensuppsatser försökt 
undersöka hur psykoterapeuter talar om sexualitet i terapier med ungdomar respektive 
vuxna men har snarare besvarat frågan om de gör det. De har båda fått resultat som visar 
på att de flesta psykologer faktiskt inte talar om sexualitet utan undviker hellre än 
inbjuder till ämnet. Detta trots att psykologerna anser att sexualitet är en viktig del av 
individen och dennes psykiska hälsa och borde ingå i en psykoterapeutisk behandling 
med ett helhetsperspektiv på människan. Det framkom också att sexualitet sällan eller 
aldrig togs upp varken i terapier eller under handledning, behandlingskonferenser och 
teammöten. Anledningen till detta angavs vara osäkerhet och okunskap kring sexualitet 
samt rädsla att kränka patienten. Det framkom också att det kunde vara svårt att erkänna 
denna brist i sin kompetens. Terapeuternas osäkerhet blev tydlig i båda studierna genom 
att de uttryckte sig diffust och hade svårt att definiera sexuella begrepp (Ahangaran, 
2008; Klüft, 2006). En tydlig begreppsförvirring noterades, där informanterna t.ex. 
blandade ihop könstillhörighet och sexuell läggning. Det noterades även att 
informanterna själva ansåg sig vara fördomsfria men gav uttryck för andra åsikter under 
intervjuerna (Ahangaran, 2008). De områden inom sexualiteten som terapeuterna tyckte 
var svårast att prata om kretsade kring sexuella övergrepp och incest. Anledningen till 
detta var dels att det var jobbigt för terapeuterna att konfronteras med sådana berättelser 
och dels att de var rädda att patienterna skulle uppleva frågor om övergreppet som ett 
nytt övergrepp. Det framkom att terapeuterna upplevde att det var lättare att prata om 
sexualitet med patienter av samma kön, då det gjorde det lättare att identifiera sig med 
patienten. Det uppgavs också vara lättare att tala om sexualitet om det är stor 
åldersskillnad mellan terapeuten och patienten då detta minskade den sexuella 
laddningen i den terapeutiska relationen. Vidare ansågs det vara betydligt lättare att 
svara på frågor om sexualitet via ett forum på internet än i terapisamtal. Flera av 
terapeuterna tog för givet att deras patienter vände sig till andra t ex barnmorskor med 
sina frågor kring sexualitet och uttryckte en lättnad över detta (Ahangaran, 2008; Klüft, 
2006). 
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En ny studie från Israel av Shalev och Yerushalmi (2009) har Greens (1995) artikel som 
teoretisk utgångspunkt, och även denna är en intervjustudie med psykoterapeuter. 
Författarna har undersökt sexualitetens roll i samtida psykoanalytisk psykoterapi genom 
terapeuternas attityd kring sexualitetens betydelse för mänsklig motivation, förekomst 
av sexuella teman i terapierna samt avgörande faktorer för förekomsten av dessa teman. 
Studiens resultat liknar resultaten i Klüfts (2006) och Ahangarans (2008) studier men 
här ges ännu starkare utryck för motståndet kring att tala om sexualitet i psykoterapi. 
Författarna noterar att ingen av informanterna i studien är särskilt villig till att utveckla 
och engagera sig i diskussioner kring sexuella teman med sina patienter. Det är heller 
ingen som anser att sexualitet har en central roll eller är av någon betydelse i deras 
terapier. Liksom i tidigare nämnda studier framkommer att terapeuter snarare undviker 
än uppmuntrar till samtal om sexualitet samt att flera terapeuter föredrar att totalt 
undvika sexuella teman i terapier. Författarna konstaterar att motståndet finns tydligt 
hos terapeuterna och inte endast hos patienterna. De menar att terapeuternas attityd till 
sexualitet påverkar patienternas vilja och förmåga att prata om sin sexualitet och 
framför allt om sina sexuella fantasier. Vidare menar författarna att terapeuterna 
förstärker patienternas motstånd både implicit och explicit genom sitt förhållningssätt. 
Shalev och Yerushalmi (2009) resonerar kring att flera terapeuter har en terapeutisk 
hållning som innebär att de undviker att ställa direkta frågor eller fokusera på specifika 
ämnen för att inte störa patienternas egen terapeutiska process. Men författarna menar 
att det för detta förhållningssätt är avgörande att terapeuten skapar en atmosfär där 
patienten känner att den kan ta upp vilket ämne som helst och menar att terapeuterna i 
deras studie troligen har misslyckats med detta då de själva helst undviker ämnet 
sexualitet.   
 
 Teman som påverkar terapeuters förhållningssätt till sexualitet i terapi. 
Shalev och Yerushalmi (2009) har identifierat fyra teman som påverkar sexualitetens 
roll i terapier: 
 
I vilken utsträckning terapeuten anser att sexualitet är centralt för människors 
motivation. Majoriteten av terapeuterna anser inte att sexualitet påverkar psykiska 
strukturer eller beteenden utan menar att sexualitet och sexuella problem är ett av 
många uttryck för djupare psykiska strukturer och intersubjektiva problem hos 
patienterna. Flera anser att samtal om sexualitet i terapi är ett försvar mot att bearbeta 
djupare och svårare ämnen som intimitet, identitetssökande, förlust av kontroll, 
relationer eller existentiella frågor. Detta resulterar i att terapeuterna medvetet ignorerar 
sexuella teman eller bemöter dem som försvar som bör skalas bort för att komma åt de 
djupare konflikterna.  
 
Hur expressiv terapin är. Terapeuter som främst arbetar med stödterapi anser att fokus 
på sexualitet hör till mer avancerade nivåer av terapi som deras patienter sällan når. De 
berör dock ibland sexuella teman för att hjälpa patienter att anpassa sig till sin 
omgivning eller stärka deras funktioner. Vid dessa tillfällen får patienterna hjälp att 
anpassa sig till rådande sociala normer i stället för att utforska sin egen sexualitet och 
dess innebörd för dem.  
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Avsmalnat sexualitetsbegrepp och separering av sexualitet och intimitet. Trots att 
intervjuerna inleds med en bred definition av sexualitetsbegreppet begränsar 
terapeuterna termen sexualitet till samlag eller fokuserar på konkreta handlingar snarare 
än psykosexuella aspekter. Denna begränsning kan förklara uppfattningen att sexuella 
frågor bör behandlas av sexologer och inte av psykoterapeuter. Flera informanter 
uppger att sexualitet knappt nämns under deras terapier och att det kan gå flera år utan 
att något som ens berör sexualitet tas upp. Flera av terapeuterna anger att huvudtemat i 
deras terapier kretsar kring relationer men anser uppenbarligen inte att sexualitet är en 
oundviklig del av en intim relation. Författarna argumenterar för att detta 
förhållningssätt hämmar förståelsen för hur psykosexuella strukturer påverkar 
partnervalet.   
 
Tendens att undvika sexuella frågor p g a att ämnet väcker obehag hos patienter eller 
terapeuter. De flesta terapeuter tror att deras patienter undviker att tala om sexualitet för 
att det är obehagligt och skamfyllt men bara ett fåtal terapeuter försöker mildra dessa 
känslor hos patienterna. Då sexuella teman kommer upp väljer terapeuterna av egen 
osäkerhet att inte fråga vidare. Terapeuterna berättar även att de stoppar patienterna och 
inte låter dem gå in på sina sexuella fantasier så mycket som de skulle vilja för att 
terapeuterna själva inte kan uthärda det. Terapeuterna beskriver patienternas sätt att tala 
om sexualitet som stötande och motbjudande och flera terapeuter beskriver att de 
upplever patienternas försök att tala om sexualitet som provokationer eller fientlighet 
riktad mot dem, t ex för att testa terapeutens acceptans och gränser. En del uttrycker att 
de känt sig utnyttjade av sina patienter på så sätt att dessa utnyttjat terapin till att tala om 
sex på ett sätt som terapeuten ogillat men känt att han/hon inte haft rätt att stoppa. Detta 
beskrivs som om patienten ägnar sig åt en form av verbal onani. Författarna resonerar 
kring att terapeuter som känner sig attackerade och utnyttjade troligen inte lyckas 
uppmärksamma innehållet i patienternas sexuella beskrivning, då deras fokus hamnar på 
hur berättelsen påverkar dem själva.  
 
De psykoterapeuter som har intervjuats i Ahangarans (2008) Klüfts (2006) och Shalev 
och Yerushalmis (2009) studier har haft psykologisk och psykoterapeutisk utbildning 
och yrkeserfarenhet men har inte haft någon uttalad fokus, kunskap eller intresse kring 
sexuell problematik. Detta har troligen påverkat de resultat som dessa studier har 
genererat. 
 
Syfte 
Det framgår tydligt av den tidigare forskningen att det finns ett motstånd kring och 
svårigheter med att arbeta med sexualitet i psykoterapi. Syftet med denna studie var att 
undersöka hur motståndet och svårigheterna ser ut och hur psykoterapeuter kan hantera 
och övervinna dessa. Syftet var också att undersöka om psykoterapeuterna upplevde att 
det även finns ett motstånd hos patienter kring att prata om sexualitet och vilket stöd 
psykoterapeuterna behöver ge. Avsikten var att intervjua psykoterapeuter som har 
kompetens, utbildning eller erfarenhet av att arbeta med sexualitet och sexuell 
problematik i psykoterapi. Detta för att en utgångspunkt för undersökningen var att även 
dessa terapeuter någon gång har upplevt svårigheter och motstånd kring att arbeta med 
sexualitet och att de på något sätt har lyckats hantera detta för att kunna fortsätta arbeta. 
En förhoppning var att genom detta urval kunna få mer medvetna, tydliga och 
reflekterande svar än de som fåtts i tidigare forskning med terapeuter utan sexuellt 



  9 

fokus. För att bättre förstå terapeuternas upplevelser var ytterligare ett syfte att 
undersöka deras tankar och uppfattningar om sexualitet. 
 
Syftet var således att undersöka psykoterapeuters tankar och uppfattningar om 
sexualitet, deras upplevelser av motstånd och svårigheter kring att arbeta med sexualitet 
i psykoterapi, såväl hos patienterna som hos terapeuterna själva, samt hur terapeuterna 
gör för att hantera dessa.  

 
Frågeställningar. 

• Vilka tankar och uppfattningar har terapeuterna om sexualitet? 
 
•Hur upplever terapeuterna patienternas motstånd och svårigheter kring att tala om 
sexualitet i psykoterapi?   
 
•Vilket stöd upplever terapeuterna att patienterna behöver för att kunna tala om 
sexualitet i psykoterapi? Hur ger terapeuterna stöd? 
 
•Hur upplever terapeuterna sitt eget motstånd och svårigheter kring att arbeta med 
sexualitet? 
 
•Vilka behov har terapeuterna för att kunna hantera motstånd och svårigheter? 
 
 

Metod 
 
Kvalitativ tematisk metod valdes för att möta studiens deskriptiva och explorativa 
ansats att undersöka informanternas egna beskrivningar och upplevelser (Kvale, 1997). 
Metodvalet syftade även till att belysa variationen, d v s mångfalden av åsikter i 
urvalsgruppen, där det unika gavs samma utrymme och vikt som det generella. Därför 
redovisades inte hur många som delade en specifik upplevelse, erfarenhet, tanke eller 
känsla (Kvale, 1997; Langemar, 2008). 
 
Undersökningsdeltagare 
Sju intervjuer genomfördes med informanter som söktes genom olika 
psykoterapimottagningar med inriktning på sexuell problematik, Svensk förening för 
sexologi samt genom kontakter (personliga och förmedlade under arbetets gång). 
Informanterna, fem kvinnor och två män, var mellan 34 och 72 år, den genomsnittliga 
åldern var ca 52 år. De hade arbetat som terapeuter i 4 till 37 år, i medeltal ca 20 år och 
de flesta hade arbetat med sexualitet under större delen av sin terapeutiska karriär. Fem 
av informanterna var legitimerade psykoterapeuter och två var vid intervjutillfället 
under pågående utbildning. Terapeuternas teoretiska inriktning var övervägande 
psykodynamisk. Av informanterna var fem i grunden socionomer, en av dessa var även 
psykolog, en var sjuksköterska/barnmorska och en mentalskötare. Samtliga sju hade 
kompletterat sina utbildningar med olika kurser och andra utbildningar t.ex. 
terapeututbildningar med olika inriktningar som psykoanalys, familjeterapi, 
individualterapi, hypnospsykoterapi och gruppterapi, handledarutbildning och 
forskarutbildning, samt kurser i t ex sexologi, familjerådgivning, homosexualitet, 
genuskunskap, andrologi, etik, sexualitet ur filosofiskt perspektiv och reproduktiv hälsa. 
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Flera av informanterna uppgav att de inte hade någon utbildning eller kunskap kring 
sexualitet när de började arbeta inom området. Samtliga terapeuter i studien arbetar med 
olika former av sexuell problematik och är inte specialiserade eller begränsade till något 
specifikt område inom sexualiteten. De flesta arbetar även terapeutiskt med patienter 
som söker behandling för annan problematik.  
 
Enligt terapeuterna är de vanligaste sökorsakerna för kvinnliga patienter bristande 
sexuell lust, orgasmproblem, samlagssmärtor och vaginism. För manliga patienter är de 
vanligaste sökorsakerna erektionsproblem, problem med utlösning, bristande sexuell 
lust, sexuell beroendeproblematik och otrohet. Övriga sökorsaker för både män och 
kvinnor är asexualitet, sexuella övergrepp, perversioner, prestationsångest, 
tillitsproblem, ångest kopplat till sex på olika sätt, närhetsproblematik som att man har 
svårt att hitta en partner eller bara har destruktiva relationer samt funderingar kring 
sexuell identitet, tillfälliga sexuella kontakter och sexuellt riskbeteende. Terapeuternas 
uppfattning om de vanligaste sökorsakerna inom sexuell problematik överensstämmer 
med vad som rapporterats i andra sammanhang (Arver, 2001; Boman, 2007; Fugl-
Meyer & Giami, 2006; Göthberg, 2004).  
 
Datainsamling 
Semistrukturerade kvalitativa intervjuer utfördes på psykoterapeuternas respektive 
arbetsplats i ett enskilt rum. Vid intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga) och 
svaren följdes upp med olika följdfrågor utifrån terapeuternas svar och den aktuella 
frågeställningen. Intervjuerna spelades in med en dator och programmet 
ExperessDictate och/eller en digital diktafon av märket Olympus och transkriberades 
sedan i sin helhet med hjälp av programmet ExpressScribe. Vid transkriberingen 
omvandlades talspråket till skriftspråk där t ex ”dom” skrevs om till ”de” eller ”dem” 
och upprepningar och utfyllnadsord som ”typ”, ”alltså”, ”liksom” m m uteslöts. 
(Langemar, 2008) 
 
Analys 
De transkriberade intervjuerna lästes noga igenom för att skapa en god överblick av 
materialet. Därefter färgkodades transkriberingarna, så att respondenterna gick att skilja 
ut från varandra, för att öka möjligheten att se eventuella samband. I färgkodningen 
markerades även vilka uttalanden som gjorts av manliga respektive kvinnliga terapeuter. 
Detta för att det under genomläsningen föreföll finnas vissa skillnader i upplevelser 
mellan könen. De färgkodade transkriberingarna sorterades efter frågeställningarna, 
som kom att utgöra deduktiva huvudteman. De delar av intervjuerna som inte passade 
under någon frågeställning sorterades in under rubriken ”övrigt”. Den sorterade texten 
lästes igenom för att skapa en ny överblick och felsorterade citat och överlappande 
teman korrigerades. Varje huvudtema bearbetades separat och citaten grupperades efter 
induktiva underteman. De delar av materialet som under tematiseringen uppfattades 
som överflödigt eller mindre relevant för frågeställningen flyttades över till ett separat 
dokument. Det sorterade materialet lästes igenom upprepade gånger och justeringar 
gjordes efterhand där vissa teman kunde sammanfattas under en annan rubrik och andra 
visade sig kunna delas upp i separata teman. Därefter lästes det bortsorterade materialet 
igenom för att säkerställa att ingen relevant information uteslutits. Det bortsorterade 
delarna bestod till stor del av fallbeskrivningar, dessa var mycket intressanta och 
målande men bedömdes av utrymmesskäl inte nödvändiga att redovisa i resultatet. I 
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detta skede avkodades materialet så att det inte längre gick att urskilja respondenterna 
från varandra. Materialet under varje tema sammanfattades och rubriken på vissa teman 
ändrades. Särskilt belysande och illustrerande citat ur materialet redovisas i resultatet. 
Metodologisk vägledning hämtades från Kvale (1997), Langemar (2008) och Hayes 
(2000).  
 
Etiska överväganden 
Sexualitet är ett känsligt ämne för många människor och därför kan även den information 
som söks i undersökningen vara känslig för informanterna. En bedömning gjordes om att 
nyttan av att utforska området ändå överväger eventuellt obehag under intervjuerna. För 
att minska eventuellt obehag och underlätta samtalen har jag i intervjusituationerna försökt 
vara bekräftande, följsam och uppmärksam på intervjupersonernas berättelser och signaler. 
Intervjupersonerna garanterades anonymitet i rapporten, intervjumaterialet har hanterats 
konfidentiellt, de redovisade citaten har avidentifierats för att skydda intervjupersonernas 
identitet och ljudfilerna har raderats efter rapportens färdigställande. Samtliga 
intervjupersoner informerades på förhand om detta både vid tidsbokningen och vid 
intervjutillfället.  
 
I Stockholm finns det ett mycket begränsat antal psykoterapeuter som uttalat arbetar med 
sexuell problematik, vilket naturligtvis medför att urvalet är mindre svårt att identifiera än 
vid en studie med ett urval från en större population. Jag har därför varit extremt noggrann 
med sekretessen både då jag talat om intervjuerna och i redovisningen av 
undersökningsdeltagare och resultat, t ex har jag valt att inte redogöra för all 
bakgrundsdata och uteslutit vissa citat trots att de innehållit värdefull information för 
undersökningen. Jag har under hela forskningsprocessen följt de yrkesetiska regler och 
den sekretess som gäller för verksamma psykologer och psykologstuderande i Norden 
(Sveriges Psykologförbund, 1998). Undersökningen har även följt de fyra forskningsetiska 
huvudkraven för individens skydd (informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav 
och nyttjandekrav) som antagits av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 
(Vetenskapsrådet, 2001).  
 
 

Resultat 
 

Nedan redovisas de fem huvudteman som bestämts deduktivt av frågeställningarna: 
Terapeuternas tankar och uppfattning om sexualitet, Patienters motstånd och 
svårigheter, Vilket stöd patienter behöver, Terapeuters motstånd och svårigheter samt 
Terapeuters behov för att kunna hantera svårigheter. De teman som framkom induktivt 
under analysen redovisas som underteman under respektive huvudtema.   
 
Terapeuternas tankar och uppfattning om sexualitet  
  
 Betydelsen av sexualitet i terapeutiskt arbete. 
Samtliga terapeuter anser att sexuella problem oftast är en form av psykosomatik och är 
symtom på intrapsykiska konflikter som har sin grund i tidiga upplevelser och 
relationer. Samtidigt menar flera att sexuella problem också kan orsaka psykiskt lidande 
genom att t ex generera en försämrad självkänsla och självförtroende eller ökade 
problem och frustrationer i relationen. Det finns även uppfattningar om att medicinska 
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symtom kan få psykiska konsekvenser samt att en företeelse blir ett problem först när 
någon definierar det som det, men att dessa är undantag. 
 
De intervjuade terapeuterna har svårt att tänka sig en terapeutisk behandling där 
sexualiteten inte nämns. För terapeuterna är det en självklar och central del i alla 
människors liv. Flera har uppfattningen att ”sexualitet är en medfödd drivkraft precis 
som aggressivitet och sen hur vi lär oss att handskas med det beror på vad vi får för 
bemötande och budskap, den kultur vi lever i och vad som är tillåtet.” Flera av 
terapeuterna är influerade av anknytningsteorin och menar att sexualiteten ”speglar 
anknytningsmönster och hur man relaterar på en mängd olika sätt. I sexualiteten 
uttrycker man ju betydligt mer än någon form av sexuell drift utan det handlar om 
bekräftelse, prestation, makt, underkastelse”. En terapeut säger: ”Det handlar liksom 
inte om sex utan det är det här med relationer som är intressant. Sex är mer som ett 
utrymme där relationsproblem manifesterar sig.” För terapeuterna är det både en 
självklarhet och ett terapeutiskt ansvar att fråga sina patienter om deras sexualitet: 

 
”Är man deprimerad är det klart att det påverkar sexlivet, eller om man har ångest 
är det ju vanligt att det kommer i närhetssituationer eller när man känner sig 
kränkt eller ifrågasatt och det kan man ju göra i sexuella situationer.” 
 

Terapeuterna ser många fördelar med att tala om sexualitet i terapi, bl a anser de att det 
underlättar förståelsen för patienters problematik, tydliggör framsteg och minskar risken 
för överföringar. Det finns även uppfattningar om att samtal om sexualitet kräver och 
skapar en starkare terapeutisk relation just för att det är ett intimt och känsligt ämne att 
det är ”sista dörren som man öppnar för någon annan människa”.  
 

Andra terapeuters undvikande av sexualitet i terapi. 
Flera av terapeuterna berättar att de ibland eller ofta möter patienter som har gått eller 
går i terapi hos andra terapeuter men när patienterna har tagit upp sexuella problem och 
funderingar har de blivit rekommenderade att söka specialiserad terapi för det sexuella 
problemet. Terapeuterna anser att det är ett stort problem att flera av deras kollegor inte 
kan prata om sexualitet. De har funderat mycket kring detta, hur det kommer sig och hur 
det påverkar patienterna. Det finns upplevelser av att sexualiteten knappt existerar inom 
psykoterapin: ”Man har det inte i utbildningen, man har det inte i sin egen terapi, man 
har det inte i sina handledningsgrupper. Det är ju något som blir väldigt privat och 
osynligt i princip. Som att det inte existerar.” Flera menar att det har blivit en negativ 
cirkel bland terapeuter där man undviker sexualitet eftersom ens egen terapeut gjorde 
det och att sexualiteten därför förblir obearbetad både hos patienter och hos terapeuter. 
De menar att den egna obearbetade sexualiteten kan göra att man inte vågar utsätta sig 
för andras sexualitet: 
 

”Du kan aldrig veta i förväg vad någon kommer in på, de kan komma in på just 
precis det här som gör ont hos dig och då kan ju reaktionen bli antingen att man 
stänger till och förbjuder området, det kan också innebära att man inte ser sin 
klient längre utan att man plötsligt ser sig själv och att man behandlar sig själv.”  
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Bland terapeuterna finns det även förståelse för varför andra väljer att undvika samtal 
om sexualitet. En terapeut säger så här: 
 

”När man ställer frågor om sexualiteten till en patient så måste man ha klart för 
sig att de är lika nakna som de är när de har sex, själsligt lika nakna. Vilket gör att 
när jag börjar ställa de frågorna så måste jag också ha en förmåga att vara så himla 
naken. Man kan uppfatta det som om man blir för närgången. Man blir ju väldigt 
indragen som terapeut och man blir ju mer naken och sårbar när det gäller just 
sexualiteten.” 

 
Terapeuterna i studien skulle önska att deras kollegor vågade tala om sexualitet med 
sina patienter och vill uppmuntra dem till att försöka lyssna till patienternas berättelser 
innan de remitterar vidare. 
 

”Om man har patienter som söker hjälp och har en sexuell problematik så är min 
erfarenhet att de har tagit sats väldigt mycket och samlat mod och styrka för att 
göra den här ansatsen och ta kontakt. Man får inte avvisa, många gånger handlar 
det ju om att lyssna på en annan persons berättelse om hur det har varit och vad 
det är för erfarenheter den kommer med och bara det kan räcka långt.”  

 
Patienternas motstånd och svårigheter kring att tala om sexualitet i psykoterapi. 
 

Inte motstånd utan förväntan. 
Ingen av informanterna upplever att deras patienter har något motstånd kring att tala om 
sexualitet. Utan menar snarare att ”om man söker för sexuella problem då har man ju en 
förväntan att få hjälp med det och att man ska prata om det” och ”det skulle snarare vara 
konstigt om vi inte pratade om det.” Terapeuterna menar också att ”när man söker för 
en sexuell problematik av något slag är hjälpbehovet kring det så stort att det 
överbygger motståndet”. Samtliga upplever att det kan finnas motstånd i terapierna men 
att detta inte har specifikt med sexualitet att göra men ändå inbegriper den. En terapeut 
säger: ”Sex- och samlevnadsproblematik bottnar ofta i problem med närhet och distans. 
Det handlar ju om tillit, trygghet och respekt. Svårigheterna handlar ofta mer om att det 
är svårt att släppa någon annan nära.” En annan terapeut utrycker det så här:  
 

”Ta en man med erektionsproblematik: Det fysiska uttrycket för problemet är att 
penisen inte reser sig eller att den viker sig. Alltså relaterar de på det sättet, de 
undviker ju saker i terapin. De har inte stake nog att möta upp saker i 
konfrontation och såna saker. Motståndet är inte direkt kopplat till att prata om sin 
sexualitet. Det är integrerat i problematiken som är integrerad i patienten.” 

 
 Svårigheter för patienterna. 
Även om terapeuterna inte anser att deras patienter har ett motstånd mot att tala om 
sexualitet upplever de att det finns vissa svårigheter. Framför allt upplever flera av 
terapeuterna att patienterna kan vara ”lite generade eller lite ovana att prata om sin 
sexualitet” och att det är vanligt att patienterna initialt känner sig obekväma med att 
beskriva sitt sexuella beteende och samspel konkret och detaljerat. Just att använda 
sexuella ord, att benämna intima kroppsdelar och sexuella handlingar vid dess rätta 
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namn, är något som samtliga terapeuter tar upp som en stor svårighet för patienterna och 
en viktig del i den terapeutiska behandlingen. Denna svårighet finns ofta både i relation 
till terapeuten och till partnern och kan ofta göra problemen i en relation större: ”De 
som kommer hit blir väldigt mycket hjälpta bara av att lära sig uttala orden, sen kan de 
gå hem till sin partner och lättare kommunicera vad de behöver.” 
 
Generellt upplever terapeuterna att det känns mer utlämnande och svårare för 
patienterna att tala om sexuella fantasier än om konkreta handlingar. De menar att detta 
beror på att ”fantasier är mer privata och mer skamfyllda. Men det är oerhört viktigt att 
få med inte bara vad folk gör utan hur de upplever det när de gör det.”  
 

Mäns och kvinnors olika svårigheter. 
Bland terapeuterna finns uppfattningen att det finns skillnader mellan mäns och 
kvinnors förhållande till sexualitet men att dessa skillnader är mindre påtagliga nu än 
tidigare. Ett exempel är att tidigare ”sökte inga män för bristande lust, men det gör man 
i ganska hög utsträckning nu.” En annan skillnad mellan könen beskrivs så här:  
 

”Kvinnor har större behov av att det ska vara goda förutsättningar och inte så 
mycket konflikter, att det ska vara utrett först och sen kan man ha sex. Män kan 
istället se sex som ett sätt att mjuka upp en konflikt. Att lägga det åt sidan en 
stund och ha det mysigt och så får man ta det andra sen, kanske i någon 
förhoppning om att man kommer närmare varandra och har lättare att angripa det 
som man borde.” 

 
Det finns en uppfattning om att det är svårare för män än för kvinnor att tala om sina 
sexuella problem. Detta tros bero på att det är starkt förknippat med manlighet att kunna 
prestera och vara bra i sängen och att det därför kan vara svårt att börja berätta hur det 
faktiskt är. Det är framför allt svårt för män som har tappat lusten, för detta upplevs ofta 
som ett typiskt kvinnligt problem. För kvinnliga patienter upplevs det svårare att tala 
om perversioner. Det framkom att det hör till ovanligheten att kvinnor överhuvudtaget 
nämner sina perversioner: ”Alltså för mig är det så att perversioner är mer vanligt för 
män, men jag tror att kvinnor har svårare att prata om det och man kan undra om de 
kvinnorna ens söker hjälp.”  
 

Svårigheter i andra terapeutiska sammanhang. 
Det finns en tydlig uppfattning om att det är lättare för patienterna att tala om sexualitet 
i terapi om de vet att terapeuten kan hantera ämnet. En terapeut uttrycker det som att 
”det står sex på dörren” och att det skapar en annan förväntan på att terapeuten kan 
prata om sexualitet. Flera av terapeuterna arbetar även i andra sammanhang där det inte 
finns ett uttalat fokus på sexualiteten och upplever att patienterna då kan ha ett större 
motstånd kring att tala om sexualitet. 

 
”När jag jobbar (i andra sammanhang) är ju motståndet mycket tydligare. Det 
handlar ju om att patienten är osäker på vad jag kan och vad jag ska ha 
informationen till. (I dessa sammanhang) tycker jag att det hör till god ton att 
fråga hur de har det med sitt sexliv. En del blir jätteglada, en del rycker på 
axlarna och säger nä, det funkar bra och en del reagerar ju faktiskt med ’fan, har 
du med det att göra är du pervers din djävel!’ ” 
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Det finns också ett tydligt motstånd hos patienter som inte själva har sökt eller önskar 
hjälp men som ändå kommer i terapi. En uppfattning är att personer som prostituerar sig 
eller är pedofiler inte vill avslöja sig och att det där finns ett starkt motstånd som 
påverkar hela terapin. En terapeut berättar: 
 

”Med sexualförbrytare fick jag uppleva det våldsamma motstånd som fanns mot 
att prata om sådana här saker, men också hur de, när de blev pressade, blev 
oerhört kränkande, föraktfulla tillbaka. Man måste vara beredd på att skam 
väcker någon sorts försvarsinstinkt.” 

 
Omgivningens påverkan. 

Flera terapeuter anser att deras patienter påverkas av omgivningens information och 
uppfattning om hur sex ska vara. De berättar om hur ungdomar blir lidande av den 
minskade sexualundervisningen i skolan i kombination med det stora informationsflödet 
via bl a internet och att det gör det svårt för dem att hitta sina egna gränser och pröva sig 
fram på egen hand. Det finns också uppfattningar om att det är svårt för människor och 
framför allt ungdomar att avgöra vad som hör till normal sexualitet när utbudet av 
information ökar. Terapeuterna menar även att det finns en uppfattning om att svenskar 
är frispråkiga när det gäller sexualitet men att det blir en problematisk diskrepans när 
det sällan talas om hur den normala sexualiteten faktiskt är. 
 

”För många patienter har det varit något fult kring onani och man bär det med sig 
som en skam. Om man inte själv har fått upptäcka sin egen sexualitet på sina egna 
villkor, blir det jätteviktigt i samtalet att få syn på det, var finns min lust och hur 
kan jag lyssna inåt i stället för att bara lyssna utåt. Det handlar om partners ibland, 
massmedia ibland, porr ibland och kompisar. Ibland föräldrars sexualitet. Där det 
blivit andras sexualitet som kommit på ens egen, i stället för att ha fått utveckla 
den i sin egen takt och på sitt eget sätt.” 

 
Vilket stöd patienterna behöver för att kunna tala om sexualitet i psykoterapi 
 

Terapeutens trygghet. 
En vanlig upplevelse är att terapeutens egen trygghet och förmåga att känna sig bekväm 
med att tala om sexualitet smittar av sig på patienterna. Att terapeuten vågar ställa 
detaljerade frågor och därmed visar att ämnet inte är främmande eller obekvämt upplevs 
som grundläggande för terapierna. Terapeutens frågor kan även väcka en nyfikenhet till 
ett gemensamt utforskande av problemen. En terapeut säger att det är viktigt att skapa 
en atmosfär där patienterna känner att ”de inte behöver hålla någon mask för mig och 
jag kan locka in dem på att försöka förstå vad det är som händer.” 
 

”Om man frågar så är det aldrig problem med att få svar på frågan. Men om man 
hymlar så väcker det någon sorts skamkänslor och rädslor som gör att folk drar 
sig tillbaka. Jag tror att man måste vara ganska rakt på och visa att jag tål att prata 
om det, jag är inte rädd för att prata om det.”  
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Bekräftelse, normaliserande och kontroll. 
Ett stöd som terapeuterna ger är att bekräfta patienterna i att det kan vara svårt att tala 
om vissa ämnen och visa att de förstår och respekterar detta, samtidigt som de 
uppmuntrar dem att tala genom att t ex säga ”det är en viktig del av livet och det är ju 
någonting som det skulle vara hjälpsamt om vi kunde beröra lite friare” Ett annat stöd 
som terapeuterna ger är att normalisera patientens upplevelser, tankar, känslor och 
beteenden. Ett sätt att normalisera är genom att ställa frågor som visar att terapeuten 
förstår, är medveten om hur det kan vara och har hört liknande berättelser förut. En 
terapeut säger: ”När patienter har svårt att prata om sina fantasier brukar jag normalisera 
det: vi har fantasier och det kan vara pinsamt. Att försöka föregripa skammen lite 
grann.” De kan också stödja patienterna genom att bekräfta att en upplevd händelse t ex 
inte varit konstig eller att den varit gränsöverskridande.  
 

”Om man varit sexuellt utnyttjad som liten måste man gå tillbaka och arbeta med 
det traumat. Man kan ha varit benägen att anklaga sig själv så att man får hjälpa 
dem att få någon realitet i det: ’se här gjorde du inget fel alls utan det var andra 
som inte tog sitt ansvar som de skulle’.”  
 

Det upplevs också vara viktigt att låta patienterna kontrollera samtalen genom att 
avgöra ämnesval och tempo. En terapeut säger: ”Jag låter patienterna bestämma vad vi 
ska tala om och hur mycket vi ska gå in i ett område. I och med att man lägger 
kontrollen hos dem har det den paradoxala effekten att då blir det genast lättare att tala.” 
En annan beskriver följande: ”Om en patient visar att det är smärtsamt att tala om ett 
ämne kan jag säga att det här kanske är för svårt att gå vidare med idag, vi kanske ska 
lämna det så länge, eller vad vill du?”  
 

Stöd att hitta ord. 
Eftersom patienterna ofta har svårt att använda sexuella ord och detta ses som en viktig 
del i behandlingen kan terapeuterna behöva stödja dem i att hitta sina egna ord för 
sexuella begrepp:  
 

”Jag kan säga att; det ju kan vara svårt att hitta ord men kan du tänka dig att 
använda något av de här och ge förslag på ord, och om jag ska använda ett 
könsord som de ännu inte sagt kan jag säga: Jag vet inte vad som är mest bekant 
för dig, men är det det här, det här eller det här? Då får de välja ord så att jag inte 
lägger på dem.”  

 
Terapeuternas motstånd och svårigheter kring att arbeta med sexualitet i psykoterapi 
 

Svårt i början. 
Terapeuterna upplever att de, när de började arbeta med sexuell problematik, hade svårt 
att veta vilka ord de själva kände sig bekväma med och kunde använda i samtal med 
patienter. Även om de kände sig bekväma med att tala om sexualitet med partners och 
vänner kunde de kännas svårt att hantera sexualitet i ett professionellt samtal. Det fanns 
också uppfattningar om att den egna begränsningen kring att använda sexuella ord i 
början påverkade terapierna negativt. Flera terapeuter beskriver just denna svårighet: ”I 
början vågade jag inte ställa alla frågor, att riktigt gå in och undersöka så att jag fick en 
bild av hur samspelet såg ut.” ”Jag hade aldrig pratat med någon patient om det. Det var 
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så ovant och skrämmande och obehagligt! Alltså att man inte ens vet vad man ska 
använda för ord.” 
 
En annan svårighet som terapeuterna upplever att de hade när de började arbeta med 
sexuell problematik, var att bearbeta sin egen sexualitet. Detta upplevs vara viktigt för 
att kunna fokusera på patienten.  
 

”Man måste ta från sig själv för att förstå det här, det kommer så nära och berör 
mig på djupet. Man måste ju granska sig själv hela tiden. Situationer som 
patienter berättar om sätter igång en inre film hos terapeuten att hur gör jag, hur 
handskas jag med det här? Det kan vara smärtsamt eller svårt. För att det är ett 
område man inte har tittat på tidigare, inte på djupet.” 

 
Det finns en oro bland terapeuterna för att belasta patienterna med sin egen moral och 
värderingar och det kan även upplevas som en osäkerhet att inte veta vad man själv 
tycker om en företeelse. ”Jag har väldigt svårt att förhålla mig till prostitution för jag 
tänker i botten att det inte är sunt, men man måste ta folk på orden ändå (när de säger att 
de trivs med att ägna sig åt prostitution).” 
 

”Första gången jag träffade på en ung tjej som hade haft SM-sex var lite 
omtumlande. Det var svårt för mig att avgöra på hennes beskrivning om det hade 
varit ömsesidigt eller om det var ett övergrepp hon hade varit med om. Jag ville 
inte lägga på min värdering för jag vet att det är ett rollspelande i den typen av 
sex. Det var svårt. Där tassade jag nog lite och var försiktigt med att ställa frågor.” 

 
Destruktivitet i patienternas berättelser. 

Destruktivitet i olika former är ett område som väcker obehag hos många av 
terapeuterna. De flesta har upplevt ett obehag kring att höra om sexuellt våld framförallt 
när det handlat om övergrepp mot barn. När patienter med könssjukdomar sprider 
smittan vidare utan att bry sig om sina partners kan det provocera terapeuten på ett sätt 
som försvårar terapin. Flera känner sig också besvärade av att tala om destruktiva 
sexuella handlingar även om dessa är självvalda:  
 

”När man gör varandra illa, när man binder, där man snör åt halsen och så. Det är 
ju ibland livsfara man utsätter varandra för. Jag känner ju ett motstånd och särskilt 
initialt kan det vara väldigt obehagligt att lyssna på.” 
 

Ibland är terapeutens obehag inför destruktiviteten så stort att man har ett behov av att 
begränsa patientens berättelse, eller som i detta fall låta det ta längre tid: 
 

”För många år sedan hade jag kontakt med en kille som försökte våldta en tjej och 
tvingade henne till oralsex och samtidigt skar henne. Det tog många timmar innan 
vi kunde prata om det hela, för jag stod inte ut med det.”  
 

Det händer också att terapeuten väljer att avsluta terapier då patienterna saknar 
motivation att ändra på sitt destruktiva sexuella beteende: 
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”Ibland har den ena underordnat sig den andra och då säger jag att du gör dig själv 
illa och du gör inte honom eller henne en tjänst om du är med om någonting som 
du inte trivs med och njuter av. Det ska du sluta med direkt! Det händer ju också 
att jag säger att jag kan inte hjälpa dig. Jag upplever att du sitter fast i ett mönster 
och jag hör inte att du egentligen vill förändra det här.” 

 
En annan form av destruktivitet, som främst förekommer hos kvinnliga patienter, är att 
de saknar förmåga att sätta gränser. Många terapeuter kan uppleva en frustration och 
otålighet med dessa patienter. En terapeut berättar om terapier med kvinnor som lever i 
förhållanden med män som kränker och förnedrar dem, och hur frustrerande det är för 
terapeuten när dessa kvinnor på ett intellektuellt plan ser de destruktiva mönstren men 
ändå går tillbaka till sina män.  
 

”När man ligger runt och inte skyddar sig och inte har förmåga att ha någon 
aktsamhet om sig själv. När man använder sex för att få bekräftelse eller makt 
eller såna saker. Det är svårt därför att det kan vara ett ganska långt arbete att 
hjälpa dem att hitta andra vägar att få det här väldigt legitima som de söker.” 
 
”Ibland gör man ju saker som man inte vill för att det ingår i bilden av hur man 
ska vara som flickvän eller pojkvän. Det blir svårt för mig om en situation som 
inte är självvald upprepas och upprepas. Det kan kännas outhärdligt under resans 
gång. Min otålighet blir värre när man utsätter sig på ett sätt som blir som ett 
självskadebeteende, det kan jag fara illa i.” 

 
Ytterligare en svår situation när det gäller sexuell destruktivitet uppstår då terapeuten 
upplever en identifikation med offerrollen. Detta kan förekomma både i samtal med 
offer och med förövare vid sexuellt våld. Terapeuterna beskriver även hur denna känsla 
kan dröja sig kvar inom dem efter terapisessionerna och påverka deras privatliv: ”Det 
kan påverka ens egen sexualitet, hur lätt är det då att släppa till och släppa kontrollen 
och ge sig hän när man har det där mörka hur sexualitet kan användas som maktmedel.” 
 

”Jag jobbade tidigare med personer som varit utsatta för våldtäkt och incest. Det 
var sånt som var svårt att stänga av när man gick hem från jobbet. I synnerlighet 
när man hade tonårsbarn själv hemma. Man blev medveten om hur farlig världen 
är och blev kanske lite överbeskyddande. I början såg man våldtäkt överallt. Man 
var på spänn hela tiden och det är läskigt!”  

 
”Det har varit svårt när man träffat patienter som under semesterresor till t.ex. 
Thailand och Filipinerna, har haft sex med kvinnor som har levt i prostitution. 
Första gången jag var med om det gick jag ut och bara skrek i näven. Jag tror att 
jag hamnade i någon slags identifikation med offren.”  

 
Svåra livssituationer för terapeuterna. 

Flera terapeuter berättar om situationer och perioder i livet då det varit svårare för dem 
att tala om vissa områden med sina patienter p g a händelser i deras eget privatliv. 
”Saker som drabbar en i livet kan ju vara väldigt besvärliga för en under en period och 
att då sitta med klientärenden som sammanfaller med det här kan ju vara ytterst 
besvärligt.” Ett exempel är att man separerat efter att ens partner varit otrogen och, i 
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samtal med en patient i en liknande situation, har upplevt en sorts överidentifikation där 
det varit svårt att skilja på den egna och patientens upplevelse. Det finns uppfattningar 
om att det är viktigt att man som terapeut är medveten om vilken känslomässig funktion 
patienterna fyller för en själv. En terapeut säger: ”Om man tänker sig att man är ensam 
och isolerad, så kommer en patient som väcker starka känslor hos en och idealiserar en 
på olika sätt, då är det risk att det blir någonting som framstår som oerhört lockande.” 
Så här beskriver två terapeuter att svåra livssituationer har påverkat deras arbete: 
 

”I början av min yrkesverksamhet försökte jag få barn. Jag är ofrivilligt barnlös 
själv, och då jobbade vi också med aborter på den mottagningen där jag var. Jag 
kunde känna mig så fruktansvärt provocerad över de här som blev gravid hur som 
helst och hur lätt som helst utan att det var meningen och där satt jag och 
genomgick utredningar och behandlingar och smärtsamma saker och det blev 
ändå inget resultat. Eller de som fick barn och sen inte ville ha det, som tyckte det 
var besvärligt eller som inte kunde samarbeta kring barnen.” 
 
”Jag skiljde mig, och borde kanske inte ha jobbat då men nu ökade vi istället på 
handledningen, för det var det bästa jag kunde göra för min del. Det blev inte 
alltid ett så bra jobb men det var mitt enda sätt att leva just då. Men när någon 
drog någon historia med ett liknande innehåll som vi höll på med hemma då; nä, 
det gick inte, jag orkade inte. Då fick jag säga att det här är någonting jag inte kan 
hjälpa dig med men jag kan ordna en annan terapeut.”  

 
Skam för kunskap och okunskap. 

Det kan uppstå situationer då terapeuterna känner att de frågar av egen nyfikenhet och 
okunskap snarare än för patientens bästa. När terapeuterna upptäcker detta känner de 
ofta skam över att de ”gått utanför sitt uppdrag” och ”frågat för att tillfredställa sina 
egna behov” och att ”det blir ett exploaterande av patientens sexualitet”. Det kan även 
kännas skamfyllt när man som terapeut upplever att man blottar sig och avslöjar något 
om sin egen sexualitet och erfarenheter genom sin förförståelse och sina frågor. En 
terapeut berättar utifrån sin erfarenhet med patienter med perversioner:  
 

”Om de sitter och utnyttjar en med någon tändningsgrej i berättandet och man ska 
gå in och försöka styra upp det så kan det lätt bli formulerat så att man avslöjar sig 
själv. Och jag är inte så intresserad av att mina patienter ska veta hur jag råkar 
veta en del skruvade saker eller uppfatta all min kunskap som att det är mina 
sexuella erfarenheter. Det kan bli rörigt invändigt och kännas pinsamt ibland. 
Därför kan jag behöva lyssna mig igenom massa utläggningar och beskrivningar 
som jag tycker är vedervärdiga och äcklas av.” 
 
Överföring och motöverföring. 

Det är inte ovanligt att patienterna får fantasier om terapeuten och dennes sexliv. Flera 
av terapeuterna uppmuntrar sina patienter att tala om dessa fantasier, då de anser att det 
stärker den terapeutiska relationen och är användbart arbetsmaterial, även om det ibland 
uppstår situationer som kan kännas obekväma eller generande för terapeuten. I dessa 
sammanhang, poängterar de, är det mycket viktigt att hålla på de terapeutiska ramarna.  
En terapeut beskriver att det kan vara problematiskt om patienterna har en uppfattning 
om att terapeuten ”inte vet ett enda dugg av vad de pratar om, för då blir det ju en 
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knepig teknisk fråga hur man ska hantera det”. En annan terapeut menar att det 
arbetsmaterial som finns i patientens föreställningar om terapeuten är avgörande för ett 
konstruktivt terapeutiskt arbete och anstränger sig därför för att lyfta fram dessa 
föreställningar trots att det kan väcka obehag både hos patienten och hos terapeuten: 
 

”Jag frågar nästan alltid mina patienter vad de tror om mig. Det tycker de är 
jättebesvärliga frågor. Ibland får jag ju liksom trycka upp dem och fråga men 
hörru tror du att jag har något sexliv eller hur uppfattar du mig och vad tror du att 
jag håller på med? Det gäller ju att panga på ibland för att få till någon relation. 
Jag kan ju få höra diverse saker som jag inte tycker om, ibland så att det nästan 
blossar till i kinderna. Men det är ju arbetsmaterial.” 

 
Om en patient väcker starka känslor hos terapeuten skapar det ofta en känsla av skam. 
När terapeuterna känner starka negativa känslor inför en patient t ex olust, ovilja, 
avsmak, avsky, väljer de vanligtvis att avsluta kontakten och rekommendera patienten 
vidare. Detta beslut är inte särskilt svårt för terapeuterna att fatta men väcker tankar 
kring om det finns något obearbetat hos dem själva som skapade denna känsla. När 
terapeuterna upplever att patienterna har en stark positiv överföring på dem, t ex blivit 
förälskade eller attraherade av dem, kan det väcka en stark motöverföring hos 
terapeuten. Några terapeuter menar att positiv överföring är vanligare i terapier med 
sexuell problematik och kan se flera orsaker till det som att ”patientens önskan att vara 
nära förstärks för att man talar just om sexualitet, särskilt om det inte har funnits så 
mycket närhet för en person och det innebär en stor brist och saknad” och att 
terapeutens intresse får patienterna att ”känna sig sedda och bekräftade” En terapeut 
säger att ”de som kommer hit har ofta en partner som är missnöjd med dem på något 
sätt, och så sitter jag och säger att de duger, det betyder säkert jättemycket för dem”. I 
terapier med stark överföring och motöverföring anser samtliga att det är viktigt att vara 
tydlig med de terapeutiska ramarna, och flera säger att de är extra noga med att markera 
sina gränser med patienter med sexuell problematik. 
 
När det handlar om positiv överföring och motöverföring har manliga och kvinnliga 
terapeuter olika erfarenheter, känslor och reaktioner. Både manliga och kvinnliga 
terapeuter upplever att deras skamkänslor blir starkare om motöverföringen kommer 
plötsligt och överraskar dem, då det får dem att tvivla på sin kompetens. De manliga 
terapeuterna beskriver att de ibland i dessa situationer blivit förälskade i sina patienter 
och att det har varit komplicerat för dem att hantera de egna känslorna. De berättar även 
att det varit svårt för dem att fatta beslutet om att avbryta kontakten trots att de varit 
medvetna om att det är bäst för patienten: 
 

”När jag inte haft koll på den erotiska motöverföringen och patienten börjar 
berätta saker, då kan jag känna att det här vill jag egentligen inte höra, eller en 
önskan om att det vore jag eller att jag fick vara med eller så. Det tycker jag är 
värst, när jag blir överraskad och den här pinsamma känslan kommer, när jag har 
jobbat på och det har känts bra och så visar det sig, att jag har inte koll på läget. ” 
 
”Ja, det har hänt (avslutat en kontakt p.g.a. positiva känslor för patienten). På 
inrådan av handledare. Jävla tråkigt beslut (skratt). Det blir ju dels sorgligt, om 



  21 

man nu verkligen känner starkt för någon, varma känslor. Men sen finns ju också 
skamaspekten, för en själv, att man har släppt på någon spärr.” 
 

När terapeuterna väljer att avsluta en kontakt p g a för starka känslor, beror det på att de 
har fått insikt i att känslan inte kan förklaras genom motöverföring utifrån patientens 
problematik utan snarare handlar om terapeutens personlighet: 
 

”Det handlar om att jag är för förälskad i patienten och att det mer sitter hos mig 
och då är det ju omöjligt på samma sätt som avskyn för patienten sitter i mig. Det 
är inget som jag kan förstå i personen eller problematiken utan det har mer handlat 
om min personliga nivå och då går det inte.” 

 
Bland de kvinnliga terapeuterna finns upplevelser av att det hänt att patienter med 
positiv överföring blivit gränsöverskridande, vilket terapeuterna kan uppleva som både 
påträngande och smickrande.  
 

”Man har velat träffa mig på andra ställen och önskan om att komma nära på 
annat sätt än att bara sitta och samtala. Jag har då upplevt en känsla av att de 
kommer för nära inpå. För att kunna arbeta med det har jag behövt ta handledning 
för att känna att det är fortfarande så att jag inte är tillgänglig på det planet som 
den här personen önskar och att kunna upprätthålla det för egen del.”  

 
De kvinnliga terapeuterna upplever att den sexualitet som tas upp av deras patienter inte 
är lustfylld utan snarare tvärtom: ”Här kommer ju män in och berättar om varför de inte 
är tillräckliga män, de bröstar sig inte utan berättar om det mest skamfyllda. Jag tror att 
de bara är väldigt tacksamma att jag betraktar dem som män.” ”Visst kan det veva igång 
ens fantasier men de som kommer hit och pratar om sexualitet, för dem är ju inte det 
lustfyllt, tvärtom. Så då kan man ju snarare tänka; men gud vad bra jag har det hemma!”  
 
Det finns en uppfattning om att vissa terapeuter ibland sviktar i sin professionalitet och 
har sexuella relationer med sina klienter. Denna uppfattning handlar främst om att 
manliga terapeuter utsätter kvinnliga patienter. 
 

”Jag vet ju att det finns en och annan som har använt sexualterapi för att förlösa 
patienten och det tycker jag är ett jättestort övergrepp, det största sveket näst efter 
incest. Jag har fått patienter som varit med om det, och det är så fruktansvärt för 
då är tilliten skadad igen och ofta är det patienter som har varit utsatta i sin 
barndom och som omedvetet spelar ut. Jag tror att det är större risk för den typen 
av relationer just när man pratar om sexualitet i terapin.” 

 
Tungt att härbärgera vid sexuell problematik. 

Många terapeuter upplever att det är tungt att härbärgera patienternas känslor av 
uppgivenhet och hopplöshet då detta kan skapa en känsla hos terapeuten av maktlöshet 
inför att inte kunna hjälpa så mycket som de önskar. Känslan av maktlöshet kan finnas i 
mycket skilda sammanhang vilket framgår av följande citat: 
 

”Uppgivenheten eller upplevelsen av total maktlöshet, när det inte finns någon 
ljusning någonstans, det är svårast. Det förekommer hos många män som jag 
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träffat med en tvångsmässig sexualitet, de beskriver sig som helt maktlösa. Det 
finns ett tvång som de inte förstår men som kontrollerar deras liv.” 
 
”När offret förmedlar sin känsla av vanmakt att det inte gick att skydda sig, att de 
är smutsiga och stämplade. Att orka höra historierna och vara med i förloppet. Det 
är ju inte lätt att komma med någon lösning utan det är att vara i det där svarta 
med offret i den där situationen som är så drabbande. Det är tungt att bära!” 

 
Även patienternas ensamhet upplevs som tung att härbärgera särskilt när det finns en 
förtvivlan och ett tvivel på att någonsin kunna ha en relation p g a sina sexuella 
bekymmer. ”Sen är ju ensamhet ett stort problem, ofta så är det ju det som är problemet, 
saknaden efter närhet, en partner, ett sexliv. Där man önskar att man kunde ge dem det 
men det kan jag ju inte.” 
 

Den terapeutiska alliansens påverkan. 
Några terapeuter beskriver att de kan känna sig trötta och ansträngda med vissa 
patienter och att det då ofta beror på att det saknas ett samarbetsklimat vilket gör det 
svårare för terapeuterna att lyssna till patientens problem. Flera upplever att en god 
terapeutisk allians gör det möjligt att arbeta med svår sexuell problematik som man 
annars skulle känna motvilja och avsmak inför och, att man för att arbeta med en 
patient, måste ”tycka om den eller åtminstone känna sig stimulerad, nyfiken eller ha 
någon positivt känsla”. En terapeut säger att ”en god allians har alltid ett inslag utav 
någonting erotiskt. Allt som känns gott har med lust att göra och då finns det erotiska 
med i någon mening. Jag jobbar bara med patienter som jag tycker om.”  
 

”Det handlar mer om hur folk förhåller sig till det de gör. Jag har träffat en hel del 
pedofiler som jag har kunnat känna värme för, sen finns det män som sökt för 
andra problem, t.ex. oförmåga att få utlösning, där deras sätt att förhålla sig till 
känslomässiga relationer väcker nån sorts olust hos mig.” 

 
Undvikande?  

Flera av terapeuterna kommenterar att de nästan aldrig stöter på den typ av patienter 
som de skulle uppleva att det var svårt eller obekvämt att jobba med. En terapeut säger 
att hon medvetet styr över vissa patienter till sina kollegor. Flera ger uttryck för att de 
patienter de själva inte känner sig bekväma med att jobba med antagligen söker sig 
någon annanstans för hjälp: ”Om man är prostituerad och motiverad att förändra sig så 
söker man sig nog till prostitutionsgruppen, för de har ju all kompetens som behövs.” 
”Det finns områden som jag personligen skulle tycka var svårt att jobba med och det är 
när barn blir utsatta. Kommer det i behandlig är det ju ofta straffbart och då går man 
kanske med det till andra ställen.” Vissa terapeuter funderar kring om de själva påverkar 
vilka patienter som kommer till dem och vilka terapier som fullföljs: 
 

”Jag tycker att det är svårt att jobba med kvinnor som har bristande sexlust. Det 
märks också för de kontakterna blir lite kortare för mig. Jag är ganska krass redan 
i början och säger att om du vill jobba med att öka din sexlust måste du vara 
beredd att avsätta tid och engagemang för det. Jag vill inte sitta och slå huvudet i 
väggen, för det tycker jag att alla de kvinnorna säger, ’minsta möjliga 
ansträngning’. Då är de inte tillräckligt motiverade.”  
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Omgivningens påverkan. 

En annan svårighet kring att arbeta med sexualitet utspelar sig inte i terapirummet utan i 
andra sociala sammanhang där terapeuterna vistas. Det finns upplevelser av att 
människor i terapeuternas omgivning har en del tankar, åsikter och fantasier om deras 
yrkesval som kan upplevas som förolämpande eller obehagligt. Det finns även de som 
undviker att tala om sitt yrke i sociala sammanhang. 
 

”Jag har mött reaktioner som inte varit bekväma. Det känner de flesta psykologer 
och psykoterapeuter till också, när man går på fest och talar om vad man gör i 
andra kretsar, alla projektioner som kommer upp, det finns ju också kring 
sexualitet. Normalt när jag umgås och träffar folk pratar jag inte om det längre.” 

 
”Jag höll en föreläsning (om att arbeta med sexualbrottslingar) och fick en del 
ganska insinuanta frågor. Ifrågasättande kring och ’vad är det som får dig att bli så 
intresserad av de här frågorna och att jobba med de här människorna?’ Som att jag 
brottades med något inom mig själv, att det var det som var drivkraften.” 
 
”Jag var på en fest för några år sedan och hamnade bredvid en man, vi satt och 
pratade och hade jävligt trevligt, han berättade att han var jägare och jag berättade 
om mitt jobb med pedofiler. Så sa han fy fan, och reste sig och gick. Så kom han 
tillbaka efter en halvtimme, rejält tankad och satte sig och började berätta om sin 
älsklingshund, den bästa jakthund han hade haft, och att den en dag visade 
temperament och morrade mot honom. Då tog han ut hunden i skogen och sköt 
honom själv. Sen sa han god natt och gick och la sig och hälsade inte på mig 
dagen därpå. Jag vet fortfarande inte om det var jag eller pedofilerna som skulle 
skjutas. Men det är klart att det väcker saker hos folk.” 

 
Terapeuternas behov för att kunna hantera svårigheter 
 

Förmåga att tala om sex. 
Flera av terapeuterna menar att det absolut viktigaste för dem då de började arbeta med 
sexuell problematik var att träna sig i, och vänja sig vid att använda sexuella ord i 
samtal med patienter och hitta sitt eget förhållningssätt till sexuell problematik. En 
terapeut beskriver det som att det var en process att bli ”bekväm i att ställa frågorna och 
att inte vara rädd för svaren.” 
 

”Man blev tvungen att göra sig medveten om vilka ord som är mina, vad är det jag 
kan säga, vad är det jag inte kan säga, när blir jag generad, vad är det som jag har 
svårt att prata om.” 

 
Kunskap.  

Terapeuterna upplever att den egna kunskapen som de fått genom litteratur, utbildning 
och erfarenhet är ett viktigt stöd i arbetet. Denna kunskap har inhämtats genom olika 
specialiserade utbildningar och genom klinisk erfarenhet under sakkunnig handledning. 
Flera terapeuter menar att de har haft stor hjälp av att läsa ”inte såna där väldigt djupa 
böcker utan mer praktikböcker eller fallbeskrivningar, så att man får lite aha-
upplevelser, det kan vara som en karta nästan, vad kan ligga bakom, vad har visat sig 
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med andra patienter”. En terapeut menar att ”ju längre man jobbar ju mer kunskap 
upplever jag att jag saknar.” ”Det är bra att ha lite kunskap, att inte patienten sitter inne 
med mer kunskap än vad jag själv gör. Det underlättar så att man kan ställa frågor.”  
 
De framhåller framför allt kunskapen och förståelsen kring hur symtom uppstår och 
”förmåga att kunna reflektera och sätta i ett sammanhang, kunna se att ett sexuellt 
uttryck kan vara symtom på så mycket mer än vad vi kanske ser direkt framför oss.” 
Flera anser att psykodynamisk teori är en viktig grund för förståelsen av symtomen och 
det finns också en uppfattning om att viss medicinsk utbildning är värdefull.  
 

”Jag tycker att man ska ha någon medicinsk utbildning i sexologi. Därför att det är 
en psykosomatisk problematik och då måste man förstå begreppsvärlden. Kurser i 
sexologi ur psykodynamiskt perspektiv är också viktigt, att lära sig göra den här 
tolkningen av problemet, att förstå innebörden i det.” 

 
Många upplever att de har haft stort utbyte av praktiska utbildningsmoment som rollspel 
och diskussioner. Dessa övningar har varit en ”träning i att bemöta sexuella problem på 
ett neutralt och respektfullt sätt” och även tränat dem i att använda sexuella termer. 
 

”Jag har fått ut jättemycket av utbildningsmoment där man själv tvingas ta 
ställning till olika sakfrågor. Det gör man inte om man bara sitter och lyssnar på 
någon som berättar. Jag tror att man måste ha små diskussioner och våga säga, så 
här tänker jag kring porr eller kring BDSM-sex eller kring homosexualitet eller 
vad det nu kan vara. Att man landar själv.”  
 
”När man kör rollspel så är det jättebra att man kan fråga hur känns det när jag sa 
det här och att man har ”patienten” där. Direkt feedback. Det man behöver är 
någon sorts självförtroende som terapeut och att kunna utstråla att det här är ok. 
Och självförtroende får man genom att öva. Man kan läsa hundra böcker men det 
hjälper inte man måste öva, öva, öva.”  

 
Erfarenhet ses som viktigt främst för ”att man måste lära sig hos sig själv som terapeut 
att se var man har sina svaga punkter.” 
 

”Jag tror att man behöver mycket klinisk erfarenhet och jobba med både patienter 
och med sig själv och sina egna reaktioner. Och sina fördomar och egna hang ups. 
Att våga vara lyhörd för när saker spårar ut och lära sig handskas med det.” 

 
Samtliga terapeuter betonar att de fått stort stöd i att hantera svårigheter genom sin 
egenterapi i samband med utbildningen och flera har även sökt terapi för egen del i 
andra sammanhang. Egenterapi anses viktigt både för att känna sig trygg med sig själv 
och sin egen sexualitet, och för att inte bli överengagerad i patienterna. 
 

Egenskaper. 
Terapeuterna uttrycker uppfattningar om att personliga egenskaper hos terapeuten kan 
påverka terapier med sexuell problematik. Dessa kan vara den egna moralen, tilltro till 
sig själv, att våga misslyckas och att kunna lära av det, förmåga att inte ta patienternas 
utspel personligt, inte vara för lättkränkt och framför allt ha en stor nyfikenhet på de 
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patienter man möter. ”Om man drar sig tillbaks eller är reserverad så väcks ångesten 
och skammen hos patienten och då blir det ofta outhärdligt. Jag tror att det passar bäst 
att vara ganska aktiv och inte försöka vara någon sorts projektionsskärm.” 
 

”Det handlar jättemycket om det personliga, min egen moral, mina egna tabun 
och sånt. Om jag har massa föreställningar om hur sex ska vara då blir det svårt. 
Då kommer mitt eget att gå igång hela tiden när jag pratar med patienten.” 

 
Flera terapeuter menar att förmåga att balansera sitt liv är en viktig egenskap för att orka 
med sitt yrkesliv och att de behöver ägna sig åt lättsamma aktiviteter på sin fritid för att 
få en egen emotionell balans: ”Jag behöver göra roliga saker, lustfyllda saker när jag är 
ledig. T ex tittar jag inte alltid på de tyngsta filmerna och läser inte de tyngsta böckerna, 
någon gång ibland kanske, men inte jämt. Den balansen behöver jag!”  
 

”Jag tror lite på ytlighet också, att som kontrast till det här, göra saker som inte är 
så seriösa på sin fritid. Se till att få skratta lite och få ha roligt också. Men inte att 
gå runt i det här mörkret hela tiden.” 

 
Handledning och kollegialt stöd. 

Samtliga terapeuter betonar starkt att handledning är av stor betydelse för att kunna 
hantera svårigheter, både svåra situationer i terapier och egna känslomässiga reaktioner. 
I handledning får de möjlighet att ventilera sina känslor och upplevelser, ”utrymme att 
få avlasta sig”, ”känna att man duger”, ”hjälp med tolkning och reflektion, att tänka 
kring teorier och lyfta till ett annat plan”. Handledningen erbjuder också ”ett hållande 
som jag inte ska belasta mina kollegor med”. Flera talar även om handledning som ett 
tillfälle för lärande: ”Det är ju handledningen som är det man lär sig av, inget emot 
teorier men det är ju det kliniska hantverket som är det viktiga.” Flera förespråkar 
handledning i grupp därför att det är en ”väldig tillgång att också höra de andra” och att 
det är en viktig träning för att ”erövra någon slags säkerhet kring sexualitet, där man 
kan tala om precis vad som helst utan att man förmedlar genans eller obehag ”.  
 
Alla terapeuter i studien anser att kollegialt stöd i vardagen är viktigt för att klara av 
svårigheter och orka arbeta vidare efter en svår terapisession. Med kollegorna kan man 
”kräkas ur sig”, ”bolla idéer”, dela frustrationer och sorg, känna att de förstår och har 
upplevt samma saker själva och få hjälp att hitta tillbaka till en förståelse för sina 
patienter. En terapeut menar att det är direkt hälsofarligt att inte ha tillgång till kollegor 
att ventilera med: 
 

”Man mår inte bra av att gå runt och härbärgera oerhört toxiska saker under lång 
tid, man måste få ventilera det med folk som man kan prata med, kollegor och så. 
Det är livsfarligt att tro att man ska orka gå och bära en massa människors lidande 
inom sig själv.” 
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Diskussion 
 

Resultatsammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka och sammanställa psykoterapeuters tankar och 
uppfattningar om sexualitet, deras upplevelser av motstånd och svårigheter kring att 
arbeta med sexualitet i psykoterapi, både hos patienterna och hos terapeuterna själva, 
samt hur terapeuterna gör för att hantera dessa. Frågeställningarna besvaras i detalj och 
med tydlighet i resultatdelen. Nedan följer endast en kort och ofullständig 
sammanfattning av resultatet i relation till frågeställningarna. 
 
 Terapeuternas tankar och uppfattningar om sexualitet. 
Terapeuterna ser sexuella problem som en form av psykosomatik och som symtom på 
intrapsykiska konflikter. De ser sexualiteten som en självklar del i såväl människors liv 
som i en terapeutisk behandling. Det finns uppfattningar både om att sexualiteten är en 
medfödd drivkraft och om att den är ett utrymme för relationellt samspel. Terapeuterna 
anser att det är ett stort problem att flera av deras kollegor inte kan arbeta med sexualitet 
och skulle önska att de försökte lyssna till patienternas berättelser innan de remitterar 
dem vidare. 
 

Terapeuternas upplevelser av patienternas motstånd och svårigheter kring att 
tala om sexualitet i psykoterapi. 
Terapeuterna upplever inte att deras patienter har ett motstånd mot att tala om sexualitet 
utan snarare en förväntan. Däremot kan patienterna ha svårt att använda sexuella ord 
och att tala om sina sexuella fantasier. Det är också lättare för patienter att tala om 
sexualitet om de vet att terapeuten behärskar ämnet. Det upplevs finnas vissa skillnader 
mellan manliga och kvinnliga patienters svårigheter och förhållningssätt till sexualitet. 
Omgivningen och det stora informationsflödet gör det svårt för många patienter att hitta 
sina egna gränser. 
 

Vilket stöd terapeuterna upplever att patienterna behöver för att kunna tala om 
sexualitet i psykoterapi och hur terapeuterna ger stöd.  
Terapeutens trygghet och förmåga att känna sig bekväm med att tala om sexualitet 
upplevs som ett grundläggande stöd. Patienterna kan även behöva stöd i att hitta sina 
egna ord för sexuella begrepp. Andra stöd som terapeuterna ger är att bekräfta och 
normalisera patienternas upplevelser samt att låta patienterna kontrollera samtalen 
genom att avgöra ämnesval och tempo. 
 

Terapeuternas upplevelser av sitt eget motstånd och svårigheter kring att arbeta 
med sexualitet i psykoterapi. 
När terapeuterna började arbeta med sexuell problematik i terapier var det svårt att 
använda sexuella begrepp och att granska sin egen sexualitet. Sexuell destruktivitet i 
olika former väcker obehag hos flera terapeuter. Det finns upplevelser av att det kan 
vara skamfyllt att fråga om patienters sexualitet och därmed avslöja sin egen kunskap 
eller okunskap och att svåra livssituationer i terapeutens privatliv kan försvåra 
terapierna. Patienternas fantasier om terapeuten och dennes sexliv kan kännas 
obekväma. Om en patient väcker starka känslor hos terapeuten kan det skapa 
skamkänslor. Några terapeuter menar att positiv överföring är vanligare i terapier med 
sexuell problematik och kan väcka en stark motöverföring hos terapeuten. Denna 
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motöverföring skiljer sig åt mellan manliga och kvinnliga terapeuter. Det upplevs även 
vara tungt att härbärgera känslor av maktlöshet och ensamhet. En annan svårighet är 
omgivningens uppfattning om terapeuternas yrkesval som kan upplevas som 
förolämpande och obehaglig. 
 

Terapeuternas behov för att kunna hantera sina motstånd och svårigheter. 
Terapeuterna har behövt lära sig att använda sexuella ord och hitta sitt eget 
förhållningssätt till sexuell problematik. Den egna kunskapen som de fått genom 
litteratur, utbildning, egenterapi och erfarenhet ses som ett viktigt stöd i arbetet. Även 
vissa personliga egenskaper anses vara till stöd och hjälp för terapeuterna. Samtliga 
betonar handledning och kollegor som ett stort behov och ett viktigt stöd i att kunna 
hantera svårigheter.  
 
Resultatdiskussion  
Terapeuterna i studien bekräftar bilden av sexualitetens minskade betydelse inom 
psykologisk teori och praktik (Eagle, 2007; Green, 1995; Green, 1997; Green, 2005; 
Mitchell, 1988; Mollon, 2005; O’Shea, 2000; Sandin, 2005; Target, 2007). De ser sin 
egen verksamhet som undantag och beklagar andra terapeuters undvikande. Greens 
(1995) uppfattning om att sexualitet inte längre är en källa till psykiskt lidande p g a en 
förändrad samhällsattityd motsägs av terapeuternas erfarenheter som tyder på att det 
finns ett stort psykiskt lidande. Resultatet ger inte uttryck för någon ny våg av 
puritanism (Green, 2005; O’Shea, 2000; Shalev & Yerushalmi, 2009) men bekräftar att 
samhällets liberala inställning till sex genom det stora informationsutbudet, kan vara en 
källa till psykiskt lidande framför allt hos ungdomar. Då det finns skilda och varierande 
uppfattningar kring hur människor påverkas av samhällsattityden och 
informationsflödet kring sexualitet vore detta intressant att undersöka i framtida 
forskning. 
 
Bilden av en teoretisk förskjutning där tidiga relationer nu ses som mer påverkande än 
sexuella faktorer till psykiska strukturer (Eagle, 2007; Green, 1995; Green, 1997; 
Green, 2005; Mitchell, 1988; Mollon, 2005; O’Shea, 2000; Target, 2007) bekräftas 
delvis genom att terapeuterna i studien ser sexuella problem som psykosomatiska, och 
som symtom på upplevelser och relationer. En avgörande skillnad mot tidigare studier 
(Green, 1995; Mollon, 2005; Shalev & Yerushalmi, 2009) är att terapeuterna ser samtal 
om de sexuella problemen som en väg till, snarare än som ett försvar mot, ett 
terapeutiskt arbete med djupare problematik. För terapeuterna i studien finns inte den 
motsättning mellan att arbeta med det medvetna och konkreta eller med det omedvetna 
och fantasier som tidigare forskare pekat på (Green, 1995; Mollon, 2005), utan 
terapeuterna rör sig fritt mellan dessa nivåer. De flesta av terapeuterna i studien arbetar 
med relationella terapiformer och bekräftar Targets (2007) uppfattning om att detta 
skapar en mer intim terapeutisk relation. Däremot delar de inte uppfattningen om att 
detta är ett hinder för att tala om sexualitet utan ser snarare samtal om sexualitet som en 
viktig tillgång för detta arbetssätt. 
 
Terapeuterna i denna studie har, till skillnad från de i tidigare studier (Ahangaran, 2008; 
Klüft, 2006; Shalev & Yerushalmi, 2009), en bred definition av sexualitet som 
inrymmer bl a konkreta handlingar, fantasier, drivkraft, motivation, relationer till 
partners, föräldrar, vänner och även terapeuter. Flera delar Mitchells (1998) syn på 
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sexualiteten som ett utrymme där relationer skapas och spelas ut. Liksom Lundmark och 
Sandler (1998), Sandin (2005) och Wernick (2003) anses samtal om sexualitet ge 
möjlighet till större förståelse av patienten och dennes problematik. 
 
Terapeuterna i studien upplever inte att det finns ett motstånd hos deras patienter kring 
att tala om sexualitet. Detta skiljer sig från terapeutupplevelserna i tidigare studier 
(Ahangaran, 2008; Klüft, 2006; Shalev & Yerushalmi, 2009) vilket kan förklaras av att 
terapeuterna i denna studie till stor del tar emot patienter som söker specifikt för sexuell 
problematik. Det kan även tyda på att terapeuterna i tidigare studier projicerar sitt eget 
motstånd på patienterna. Detta förefaller troligt då det framkommer att dessa terapeuter 
också uttrycker en egen osäkerhet och ett avståndstagande inför sexuella teman. I denna 
studie upplevs patienterna ha en önskan om att terapeuten ska öppna upp för samtal om 
sexualitet vilket bekräftar Carlsson och Säfmarks (2004) resultat. Uppfattningen om att 
frågor kring sexualitet skulle kränka patienten eller upplevas som övergrepp 
(Ahangaran, 2008; Klüft, 2006) motsägs.  
 
Denna, liksom tidigare studier, har fokuserat på terapeuters erfarenheter och 
upplevelser. I vidare forskning vore det intressant att i stället undersöka patienters 
erfarenheter och upplevelser av samtal kring sexualitet; vad de upplever som hjälpande, 
svårt, hur relationen till terapeuten upplevs och dennes reaktioner, m m.  
 
Terapeuterna instämmer med tidigare studier (Ahangaran, 2008; Bergström & Laack, 
2006; Jones et al, 2005; Stayton, 1998; Yallop & Fitzgerald, 1997) om att det är viktigt 
med kunskap om sexualitet för att de egna uppfattningarna inte ska styra bemötandet av 
patienterna samt att förståelse för sin egen sexualitet och ångest är betydelsefullt för att 
kunna hjälpa sina patienter. Studien bekräftar Harris och Werner Hays (2008) slutsatser 
om att en kombination av kunskap och handledning skapar en trygghet kring sexuella 
teman men lägger även till egenterapi som en viktig komponent för att skapa trygghet. 
Terapeuterna i studien ser även erfarenhet som en källa till stöd och trygghet. Detta 
motsäger tidigare forskning som visat att yrkeserfarenhet kring sexuell problematik inte 
har någon inverkan på terapeuters trygghet då det inte säger något om terapiernas utfall 
och kan inrymma negativa erfarenheter (Harris & Werner Hays, 2008). Denna 
motsägelse kan bero på att terapeuterna i denna studie har haft tillgång till handledning 
under större delen av sin yrkesverksamhet. I deras beskrivning av erfarenhet ingår att 
”jobba med både patienter och med sig själv och sina egna reaktioner. Och sina 
fördomar och egna hang ups. Att våga vara lyhörd för när saker spårar ut och lära sig 
handskas med det.”  
 
Tidigare studier (Ahangaran, 2008; Haboubi & Lincoln, 2003; Klüft, 2006) visar på att 
terapeuter och andra behandlare undviker att tala om sexualitet p g a obehagskänslor, 
trots att de anser att det är ett viktigt ämne som de borde ta upp i sina behandlingar samt 
att det kan vara svårt att erkänna denna brist i sin kompetens. Även om det i denna 
studie framgår att det finns många svårigheter kring att arbeta med sexuella teman i 
terapi, förefaller dessa vara hanterbara. Detta väcker tankar om att ett förhållningssätt 
där terapeuter undviker sådant som de egentligen tycker är viktigt, och därmed inte 
lyckas leva upp till sina egna krav, troligtvis är mycket skamfyllt, krävande och 
otillfredsställande. Det förefaller vara mindre ansträngande och mer tillfredställande att 
konfrontera och hantera de svårigheter som finns kring ämnet sexualitet. 
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Andra studier (Ahangaran, 2008; Klüft, 2006; Shalev & Yerushalmi, 2009) 
kommenterar terapeuter brister i att förmedla trygghet och acceptans till sina patienter. 
Dessa brister iakttogs inte hos terapeuterna i denna studie som återger hur de medvetet 
och genomtänkt stöttar sina patienter att tala om sexualitet. Denna skillnad mellan 
studierna är inte särskilt förvånande mot bakgrund av att terapeuterna i tidigare studier 
saknat kunskap och trygghet kring sexuella teman.  
 
Trots att terapeuterna i denna studie behärskar samtal om sexualitet, förekom även här 
exempel på att terapeuterna stoppar patienternas berättelser p g a att de själva inte kan 
uthärda dem. Det förekommer också exempel på att terapeuterna kan känna sig 
provocerade eller utnyttjade av patienter som talar om sexualitet men i denna studie 
upplevs det som intressant arbetsmaterial och inte som något som bör undvikas. I 
Ahangarans (2008), Klüfts (2006) och Shalev och Yerushalmis (2009) studier tog 
terapeuterna för givet och utryckte lättnad över att patienter med sexuell problematik 
sökte sig till andra ställen med sina problem. Terapeuterna i denna studie uttrycker en 
liknande övertygelse och lättnad över att de områden och patienter de inte känner sig 
bekväma med att jobba med inte heller kommer till dem. Utifrån detta kan antas att det 
är vanligt förekommande bland terapeuter att medvetet eller omedvetet undvika 
patienter som skulle vara svåra för dem. Det kan också antas att undvikandet minskar 
genom att terapeuter under handledning ändå utsätter sig för och lär sig att hantera sina 
svårigheter, vilket troligtvis skulle gynna både terapeuterna och deras patienter.  
 
Bland terapeuterna fanns delade meningar kring om samtal om sexualitet ökar eller 
minskar risken för stark överföring och motöverföring. I Ahangarans (2008) och Klüfts 
(2006)  studier framkom att det upplevdes lättare att tala om sexualitet om patienten var 
av samma kön samt om det var stor ålderskillnad mellan patienten och terapeuten då 
detta ansågs minska den sexuella laddningen i relationen. Det vore intressant att i vidare 
forskning undersöka om det finns ett samband mellan samtal om sexualitet och sexuell 
laddning i terapier, och hur detta samband i så fall ser ut. 
 
Den skillnad som framkom mellan de manliga och kvinnliga terapeuterna med avseende 
på positiv överföring och motöverföring är intressant och väcker många frågor: Beror 
skillnaderna på slumpen eller skulle de visa sig vara generaliserbara i en större studie? 
Har annan forskning fått liknande resultat? Kanske är det mer skambelagt för kvinnor 
att bli personligt engagerade i patienter och att de därför inte berättar om det i en 
personlig intervju? Skulle t ex en enkätstudie ge ett annat resultat? Kan det vara så att 
manliga, i större utsträckning än kvinnliga, terapeuter engagerar sig mer personligt i 
terapierna? Förekommer dessa skillnader bland terapeuter som inte arbetar specifikt 
med sexualitet? 
 
Det framgår att terapeuterna betalar ett högt pris för sitt yrkesval, då deras arbete har en 
stark påverkan på deras privatliv. Det finns exempel på hur det påverkar deras beteende 
och bemötande mot sina barn och partners, deras sexuella lust, samliv, känsla av 
trygghet i omvärlden och deras val av fritidsaktiviteter. Det framgår också att yrkesvalet 
kan påverka terapeuterna i sociala sammanhang då det finns erfarenheter av situationer 
då de känt sig ifrågasatta, förolämpade, misstänkliggjorda och till och med hotade. 
Resultatet tyder på att de svårigheter som vanligen finns i terapier och de krav som 
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vanligen ställs på terapeuter blir större när terapierna kretsar kring sexuell problematik. 
Det framgår att samtal om sexualitet kommer närmare och berör djupare, kräver och 
skapar en starkare terapeutisk relation samt att både terapeuter och patienter kan känna 
sig mer utsatta, nakna och sårbara än i andra terapeutiska samtal. Terapeuternas oro att 
belasta patienten med sin egen moral och värderingar förefaller vara starkare vid 
sexuella teman. Terapeuternas skamkänslor för den egna okunskapen och nyfikenheten 
framstår som specifika för samtal kring sexualitet, liksom skammen för den egna 
kunskapen och den ökade rädslan för att avslöja något om sig själv. Det verkar som om 
sexuell destruktivitet och sexuella övergrepp väcker starkare obehagskänslor och är 
svårare för terapeuter att hantera än annan destruktivitet och andra typer av övergrepp. 
Utifrån detta kan antas att terapeutiska samtal om sexualitet har en starkare laddning än 
många andra terapeutiska områden. Mot denna bakgrund är det viktigt att psykologer 
och psykoterapeuter redan under sin utbildning kommer i kontakt med sexuella teman 
och får möjlighet att reflektera och diskutera kring dem. Detta för att skapa en 
grundläggande förståelse och beredskap att kunna möta dessa patienter, situationer och 
egna reaktioner på ett professionellt sätt.  
 
Under intervjuerna blev det tydligt att terapeuterna oftast trivs med att arbeta med 
patienter som berör dem, men det blev också tydligt att det är en konstant balansgång 
mellan professionellt förhållningssätt och egna personliga reaktioner och känslor. Att 
vara terapeut innebär att man arbetar med sig själv och sin egen personlighet som 
redskap och det blev under arbetets gång mycket tydligt hur krävande, sårbart och svårt 
detta kan vara. Exempel på detta är hur svåra situationer i terapeuternas liv påverkar 
deras känslighet och arbetsprestation med patienterna, hur terapeuterna beskriver att de 
konstant granskar och bearbetar sig själva, att det kan vara påfrestande att hantera både 
positiva och negativa egna känslor och att många berättar att de känt skam för de egna 
känslorna. Detta är troligtvis inte unikt för terapeuterna i studien eller för terapeuter som 
arbetar med sexualitet, utan det gäller sannolikt för terapeuter i stort. Ett värde med att 
göra fallstudier som denna är, att trots att den handlar om unika människor med en unik 
arbetssituation, kan det säga en hel del om mänskliga känslor och reaktioner hos 
psykoterapeuter i allmänhet.  
 
Terapeuterna i studien betonar att de behöver få handledning och kollegialt stöd för att 
vissa känslor och tankar från terapierna inte ska sitta kvar inom dem och följa med dem 
hem när arbetsdagen är slut. Det vore intressant att i vidare forskning närmare 
undersöka hur terapeuter gör för att känslomässigt släppa jobbet när de går hem för 
dagen och för att inte låta det påverka privatlivet. 
 
Metoddiskussion 
Då detta är en kvalitativ studie går det inte att uttala sig om generaliserbarheten från 
urval till population. Dock kan nämnas att urvalet, trots att det var ett 
tillgänglighetsurval, slumpmässigt ändå visat sig spegla populationen av 
psykoterapeuter som arbetar med sexuell problematik i psykoterapi, med avseende på 
kön, medelålder, arbetssituation och patienternas sökorsaker. (Fugl-Meyer & Giami, 
2006) I slutet av varje intervju tillfrågades informanterna om hur de upplevt 
intervjufrågorna och om det var något de tyckte saknades kring ämnet. Ingen av dem 
tyckte att något saknades utan upplevde frågorna som relevanta, vilket tyder på att 
intervjufrågorna var täckande och uttömmande för syftet. 
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Att jag vid transkriberingen omvandlade talspråk till skriftspråk och i vissa fall 
omformulerat citat för att garantera respondenternas anonymitet, skulle kunna vara en 
reliabilitetsbrist i denna studie. Jag har dock genomgående ansträngt mig för att inte 
förvanska respondenternas mening. Då jag intervjuat, analyserat och skrivit 
sammanställningar ensam kan min egen förförståelse och eventuella missuppfattningar 
av det sagda ha påverkat resultatet. Jag har dock försäkrat mig om att inte utesluta 
någon relevant information. Jag har heller inte lagt till något utan redovisar i resultatet 
endast vad som sagts utan att göra några tolkningar och har strävat efter att förmedla 
resultatet så utförligt och nyanserat som möjligt. För att undvika förvrängningar och 
missförstånd strävade jag redan under intervjuerna efter att få klargöranden från 
respondenterna då jag var osäker på om jag förstått vad som menats. Jag har under 
tematiseringen varit medveten om citatens kontext och undvikit att använda lösryckta 
citat i sammanhang som de inte varit avsedda för.  
 
Att resultatdelen innehåller en stor mängd citat beror på att de enligt min mening ger liv 
åt texten och till stor del talar för sig själva. Min bedömning är också att användandet av 
citat ökar validiteten genom att minska risken för förvrängningar som skulle kunna 
uppstå i en av mig författad text. En annan fördel med att återge resultatet genom citat 
är att detta minskar risken för att nyanser som t ex känslouttryck och outsagda budskap 
går förlorade, som de lätt gör i en löpande text. 
 
En förhoppning är att denna studie genom att tydliggöra de konkreta svårigheterna kring 
sexuella teman i terapi, kan användas för att minska den mer diffusa rädslan för dessa 
hos terapeuter, och därmed minska motståndet kring att arbeta med sexualitet i 
psykoterapi. 
 
Slutsats 
Utifrån denna och tidigare studier kan konstateras att det finns en stor brist på 
sexologisk kunskap hos psykologer och psykoterapeuter och att denna kunskapsbrist är 
problematisk i relation till hjälpbehovet hos patienterna. Kunskap om sexualitet och 
sexuell problematik skulle öka psykologers kompetens och förmåga att möta 
vårdbehovet i samhället samt skapa ännu ett område där psykologer på ett självklart sätt 
kan komplettera andra vårdgivare. Denna, liksom tidigare studier, tyder på att 
terapeuters trygghet och förmåga att känna sig bekväma med sexuella teman är 
avgörande för såväl terapeuters som patienters benägenhet att tala om sexualitet och att 
denna trygghet framför allt uppnås genom kunskap och praktisk tillämpning. Därför 
rekommenderas att sexologiska moment snarast införs som obligatoriska på samtliga 
psykolog-, psykoterapeut- och handledarutbildningar. Dessa moment bör ge en 
grundläggande förståelse för sexualitetens betydelse i människors liv och för olika typer 
av sexuell problematik. Momenten bör till stor del bestå av övningar, som t ex rollspel 
och diskussioner för att ge möjlighet till praktisk träning i att använda sexuella begrepp 
på ett korrekt och avslappnat sätt, samt ge möjlighet till djupare reflektioner kring de 
egna reaktionerna som väcks av sexuella teman. Eftersom resultatet i denna studie även 
stödjer Harris och Wenner Hays (2008) slutsats om att kunskap om sexualitet måste 
kompletteras med handledning för att öka terapeuters trygghet och benägenhet att tala 
om sexualitet, rekommenderas även att samtliga utbildningshandledare ska ha 
kompetens att handleda studenter i sexuellt relaterade frågor. 
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Bilaga 
 

Intervjuguide 
 
 
Presentation 
 
Info:  
konfidentiellt, anonymitet, citat avidentifieras i rapporten, frivillighet 
 
Bakgrundsdata:  
Ålder, utbildning, erfarenhet, år i yrket, arbetssituation idag, arbetsplats  
Hur kommer det sig att du började arbeta med sexuell problematik?  
Vilken typ av patienter/problematik möter du i din vardag?  
 
Patientens motstånd: 
Upplever du att dina patienter har ett motstånd mot att prata om sexualitet? 
Vilken typ av stöd behöver patienterna för att kunna prata om sin sexualitet?  

Hur ger du det? Hur bemöter du motståndet?  
Vilka aspekter av sexualiteten är svårast för dina patienter att tala om?  
Vilka skillnader/likheter finns mellan olika patientgrupper då det gäller svårigheter att 
samtala kring sexualitet?  
Vilka skillnader/likheter finns mellan män och kvinnor i samtalet kring sexualitet?  
Ser du sexuella problem som uttryck för eller orsaker till intrapsykiska konflikter? 
 
Terapeutens motstånd: 
Vilken kunskap anser du behövs för att kunna arbeta terapeutiskt med sexualitet? Hur 
skaffade du dig denna? 
Enligt litteraturen tycker många psykoterapeuter att det är svårt att arbeta med 
sexualitet.  

Vad tror du att det beror på? Har du själv upplevt dessa svårigheter, eller andra? 
Hur hanterade du dem? 

Vilka områden tycker du att det är svårast att tala om? Vilka områden är lättare? 
 Varför? 
När blir det svårt för dig?  
Hur påverkas överföringen och motöverföringen av samtal kring sexualitet?  
Vilka känslor tycker du är tyngst att härbärgera? 
Tror du att det finns någon koppling mellan terapeuters privatliv och hur man bemöter 
patienter i terapi?  

Hur kan kopplingen se ut? 
Vilket stöd behöver du som terapeut för att klara svårigheter?  
 


