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SKA VI PRATA OM SEX? 
 

– PATIENTERS UPPLEVELSER AV HUR SEX OCH SEXUALITET BEHANDLAS I PSYKODYNAMISK 

PSYKOTERAPI
1
 

 

Calle Brunell och Jonas Pettersson 

 

 

Från att ha haft en central roll i den tidiga psykoanalysen, har sexualiteten 

kommit att ges mindre utrymme i psykodynamisk psykoterapi. Syftet med 

denna studie var att undersöka patienters erfarenheter av hur sex och 

sexualitet behandlas i psykodynamisk psykoterapi. Utifrån ett 

bekvämlighetsurval genomfördes sju semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer, och materialet analyserades med fenomenologisk metod. Många 

av informanterna upplevde sex och sexualitet som svårt eller omöjligt att 

tala om i sina terapier, och flera av dem upplevde också att deras terapeuter 

hade svårt att hantera dessa ämnen. Endast två informanter beskriver 

erfarenheter av att terapeuten initierat samtal om sex och sexualitet. Inga 

erfarenheter av att terapeuten tagit alltför mycket initiativ inom detta område 

framkom. De informanter som bryter mot heteronormen upplevde att detta 

inneburit särskilda svårigheter i deras terapier, även i det fall då informanten 

gått hos en terapeut med uttalad hbt-kompetens. Resultaten kopplas till 

tidigare forskning, och deras konsekvenser för behandlingsmetod, samt 

metodfrågor och implikationer för framtida forskning diskuteras.  

 

Nyckelord: Fenomenologisk metod, hbtq, patientperspektiv, psykodynamisk 

terapi, sex, sexualitet. 

 

 

BAKGRUND  

 

Flera saker har gjort oss intresserade av i vilken utsträckning och på vilket sätt man pratar om 

sex och sexualitet i psykoterapier. Då vi pratat med vänner och bekanta om deras 

terapierfarenheter har sex och sexualitet ofta omnämnts som områden som upplevts som svårt 

att beröra, även då dessa personer i övrigt varit positiva till sina terapier. För två år sedan 

gjorde vi ett arbete med Alla Kvinnors Hus, och förvånades då över att psykoterapeuter i så 

pass hög utsträckning hänvisade sina patienter till Alla Kvinnors Hus då frågor om sex eller 

sexuella övergrepp aktualiserades i terapiarbetet. Borde inte terapeuterna själva vara kapabla 

att hantera dessa frågor istället för att bolla över sina patienter till volontärer på Alla Kvinnors 

Hus, volontärer som hade fått sammanlagt ungefär 30 timmars utbildning? Även våra 

kontakter med personer verksamma vid RFSU-kliniken i Stockholm bekräftade bilden av sex 

och sexualitet som ämnen som terapeuter har svårt att hantera. Till detta kommer våra egna 

erfarenheter från psykologlinjen, där vi många gånger upplevt att sex och sexualitet skulle 

behöva ges mer utrymme.  

 

                                                 
1
Stort tack till våra informanter som så frikostigt delat med sig av sina erfarenheter. Tack också till vår 

handledare Ann Fridner för vägledning och stöd, samt Andrzej Werbart för litteraturtips och Kent Peterson för 

korrekturläsning och konstruktiva kommentarer.  
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Sexualiteten och samhället  
Dagens västerländska samhälle beskrivs ofta som frigjort och öppet när det gäller sex och 

sexualitet. Men kanske är det inte riktigt så enkelt. Foucault (1976) menar att vi tenderar att 

tro att sexualiteten alltid varit tabu att prata om i det västerländska samhället och att vi först 

under senare tid kunnat prata friare om den, men att det i själva verket snarare är tvärtom. 

Förvisso har talet om sexualiteten underordnats regler och kontroll, men det är knappast 

tystnad vi ålagts. Istället har vi, i olika reglerade sammanhang, uppmanats att prata om 

sexualiteten, att berätta allt om den, att bikta oss. Foucault pekar på motsägelsefullheten i vårt 

tal om sexualiteten. Samtidigt som vi högljutt klandrar oss själva för att vi är skenheliga och 

hämmade berömmer vi oss av att göra uppror mot dessa hämningar, och predikar om en friare 

framtid.  

 

Men verklig frihet förutsätter rimligen frånvaro av såväl förbud som krav. Att repressiva 

regler kring sexualitet i många, om än långt ifrån alla, fall ersatts av krav och förväntningar på 

sexuell utlevelse kan knappast betraktas som frihet, utan snarare som ett skifte från en 

uppsättning regler till en annan. Shalev och Yerushalmi (2009) menar att sexualitetens 

ständiga närvaro i media skapar en falsk bild av att allt är tillåtet, och av att sexualiteten inte 

längre är en källa till psykiskt lidande. De påpekar att den sexuella frigörelsen i sig kan bli en 

källa till skam eftersom den etablerar nya normer att leva upp till. O’Shea (2000) beskriver 

den västerländska kulturen som besatt av sex, och fylld av konflikter och motsägelser kring 

innebörden av sex och vilken betydelse sex ska ges i våra gemensamma liv. Å ena sidan ser 

hon en allt större öppenhet och acceptans, å andra sidan en växande moralkonservatism. 

 

Att media ägnar stort utrymme åt sex och sexualitet innebär inte nödvändigtvis att man tar 

dessa ämnen på allvar. Tvärtom handlar det ofta om ett oreflekterat förmedlande av stereotypa 

normer och ideal. Den seriösa diskussionen om vad sexualiteten är, vad den skulle kunna 

vara, och vad den betyder för oss som individer, lyser med sin frånvaro i det offentliga 

samtalet. Här menar vi att psykologer och psykoterapeuter borde ha mycket att bidra med. 

Den psykoanalytiska rörelsen har en lång tradition av att intressera sig för sex och sexualitet, 

och är knappast känd för att undvika varken problematiserande eller komplexa resonemang. 

Men kanske har det någonstans på vägen uppstått en sorts moment 22. Fonagy (2006) menar 

att vårt samhälles ”pansexualism”, vår ständiga upptagenhet av sexualiteten, skulle kunna 

vara en bidragande orsak till att psykoanalytiker nuförtiden ägnar sexualiteten mindre 

intresse. I en tid då sex är allestädes närvarande är det inte lika spännande att gräva i som på 

den gamla goda tiden då hela området var mer tabu och därmed också mer exklusivt. Detta 

vore, menar vi, beklagansvärt. Den psykoterapeutiska situationen borde även, eller kanske 

särskilt, i vår tid kunna erbjuda en unik möjlighet att på allvar arbeta med frågor om sex och 

sexualitet, utan plattityder, förenklingar och undanflykter. 

 

Sexualiteten i psykodynamisk teori och praktik  
Många psykodynamiker har beskrivit hur sexualiteten under de senaste decennierna fått 

mindre utrymme såväl i teorin som i den kliniska praktiken (Fonagy, 2006; Green, 1995 och 

1997; Shalev & Yerushalmi 2009; Target, 2007). Fonagys (2006) översikt av elektroniskt 

sökbara psykoanalytiska tidskrifter visar en dramatisk minskning både av ord som direkt 

berör sexualitet, och av mer teoretiska begrepp som exempelvis psykosexualitet. Man anger 

flera möjliga förklaringar till detta.  
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Både Fonagy (2006) och Target (2007) menar att en av anledningarna till det minskade 

intresset för sexualiteten skulle kunna vara att psykosexualiteten som koncept är starkt 

förknippat med en problematisk driftsteori, och därmed leder till en sorts beröringsskräck 

bland psykodynamiker som vill fjärma sig från driftsteorin. Man skulle så att säga ha slängt ut 

barnet med badvattnet. Target (2007) tar också upp en allmän motvilja att acceptera 

sexualitetens centrala roll i det mänskliga livet som en bidragande orsak, en motvilja som 

Target menar skulle kunna delas även av terapeuter. Fonagy (2006), Green (1995 och 1997), 

och Target (2007) framhåller alla betydelsen av objektrelationsteorins ökade inflytande. De 

menar att objektrelationsteorins fokus på tidiga relationer resulterat i att psykosexualiteten 

numera tenderar att betraktas som något som döljer andra, icke-sexuella objektkonflikter, 

snarare än omvänt. Istället för att sexualiteten ses som något specifikt och eget uppfattas den 

som en av många arenor för relationer. Diskussionen kring objektrelationsteori och en 

relationell ansats är ibland något förvirrande. Vi använder termen objektrelationsteori för att 

beteckna ett synsätt som, i kontrast till exempelvis driftsteorin, ser relationer som grunden för 

individens utveckling. Med en relationell ansats eller tvåpersonspsykologi avser vi ett 

terapeutiskt förhållningssätt som betonar vikten av den ”verkliga” relationen mellan terapeut 

och patient, vilket får konsekvenser för bland annat synen på överföring.  

 

Enligt Perlmann och Frankel (2009) såg de klassiska psykodynamikerna sexualitet och 

aggression som drifter som motiverade interpersonella händelser. Det objektrelationella 

synsättet däremot uppfattar sexuella och aggressiva handlingar som typer av interpersonellt 

beteende. Istället för att se sexualiteten som ett uttryck för en instinktiv drift, ser den 

objektrelationella ansatsen sexualiteten som en biologiskt genererad fysisk respons, utlöst av 

sexuella stimuli i ett interpersonellt sammanhang.  

 

Spädbarnsobservationer har en viktig plats inom objektrelationsteorin, och Green (1997) 

menar att det därför är föga förvånande att intrapsykiska skeenden som svårligen låter sig 

observeras, såsom sexualiteten, marginaliseras i den objektrelationella teoribildningen. 

Fonagy (2006) framhåller dock att det inte finns någon inbyggd motsättning mellan 

objektrelationsteorin och en betoning av sexualitetens betydelse. Enligt Fonagy har dock en 

anknytningsteori som undviker de psykosexuella aspekterna av anknytningen fått stort 

genomslag inom objektrelationsteorin. Fonagy menar att detta handlar mer om preferenser än 

om nödvändiga teoretiska konsekvenser och betonar att många objektrelationella modeller har 

bidragit till förståelsen av sexualiteten. Både Fonagy och Target pekar på det paradoxala i 

separerandet av anknytning och sexualitet, då normalt vuxet sexuellt beteende så uppenbart 

innehåller element av relationen mellan förälder och barn.  

 

Target (2007) påpekar att psykosexualiteten försvunnit ur fokus parallellt med att 

överföringen tillskrivits allt större betydelse i det terapeutiska arbetet. En relationell ansats, 

som lägger stor vikt vid den ”verkliga” relationen mellan patient och terapeut, till skillnad 

från ett ensidigt fokus på överföringsrelationen, kan göra det mer komplicerat för terapeuter 

att förhålla sig till sexuellt material. Då terapeuten överger sin trygga position som distanserad 

betraktare blir förhållandet till sexuellt material mer problematiskt. Detta skulle kunna leda till 

att terapeuten omedvetet undviker sexuella teman. Target gör en jämförelse med föräldern 

som ignorerar det sexuellt upphetsade barnet, alternativt bemöter barnets sexuella upphetsning 

som något annat än vad den är. Idealet, föreslår Target, vore att terapeuten kan fungera som 

en medspelare i överföringen, och därmed i viss mån gå med i denna, men utan att bidra med 

eget material i form av sexuell upphetsning. Det handlar således om att hitta en balans mellan 

överföringsnivå och verklig relation, en balansakt som förefaller bli extra laddad då det 

handlar om sexuellt material.  
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Såväl objektrelationsteorin som en relationell ansats verkar alltså kunna leda till att 

sexualiteten marginaliseras, men på två olika sätt. Ett objektrelationsteoretiskt synsätt 

förefaller ibland leda till att sexualiteten helt enkelt inte ses som så viktig att utforska. Att 

sexualiteten kommit i skymundan i relationellt inriktade terapier verkar däremot inte handla 

om ointresse, utan om att detta område blir svårare att hantera när den ”verkliga” relationen 

mellan terapeut och patient ges större betydelse.  

 

Fonagy (2006) tar upp terapeutens omedvetna motstånd och/eller medvetna prydhet som 

faktorer som skulle kunna motverka att sex och sexualitet utforskas i en terapi. Shalev och 

Yerushalmi (2009) framhåller det ironiska i att man i en tid som betraktas som extremt liberal 

och tillåtande kan finna spår av puritanism inom just den disciplin vars hela existens är 

sprungen ur människors svårigheter inom det sexuella området. De menar vidare att det är av 

avgörande betydelse att terapeuten lyckas skapa en atmosfär där det är möjligt för patienten 

att uttrycka vadhelst som faller henne in. Om detta misslyckas skapas en ond cirkel där 

patientens tendens att undvika sexuellt material explicit eller implicit förstärks av terapeuten.  

 

Nya kortare behandlingsmetoder har utvecklats för mindre krävande problem, vilket har fått 

till följd att psykoanalysen som metod i viss mån kommit att reserveras för individer med 

allvarligare problematik. Detta har angetts som en anledning till att sexualiteten fått minskat 

utrymme, eftersom det skulle vara mindre befogat att arbeta med sexuella frågor med dessa 

patienter. Green (1995) håller med om att klientelet förändrats, men menar ändå att terapeuten 

gör ett val då det sexuella materialet ignoreras. Green betonar också att sex och sexualitet på 

intet vis upphört att vara en källa till lidande för patienter.  

 

Patientperspektivet  
Lilliengren och Werbart (2005) menar att alltför lite avseende fästs vid patienters egna 

konstruktioner av mening samt att terapeutiska teorier tenderar att utgå från terapeuterna 

själva medan patienternas perspektiv som regel blir helt negligerade. Marshall et al. (2001) 

hävdar att för att utveckla klinisk forskning är det avgörande att få både terapeuters och 

patienters erfarenheter belysta. Inte minst för att djupare kunna förstå forskningens etiska 

aspekter. Det inom psykoterapiforskningen så flitigt använda begreppet evidens innehåller, 

enligt Werbart, tre parter: det vetenskapliga samhället som förväntas pröva kunskapsbasen, 

klinikern som ska koppla samman vetenskapen med sin erfarenhet, samt patienten med sin 

individuella kombination av problem, preferens och föreställningar. Dessa delar bör 

sammanvägas vid val av behandling (Werbart, 2007). Under senare tid har evidensbegreppet 

tappat väsentligt innehåll och reducerats till liktydigt med randomiserade kontrollerade 

studier. Werbart menar att både klinikerns beprövade erfarenhet och den enskilda patientens 

perspektiv på så sätt hamnar i skymundan. Detta går emot den uppmaning som Beutler et al. (i 

Lambert, red., 2004) riktar till forskarsamhället när han skriver att ”den främsta utmaningen 

för framtida forskning är att integrera patient-, terapeut-, metod-, och relationella faktorer” (s. 

292).  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka patienters erfarenheter av hur sex och sexualitet 

behandlas i psykodynamisk psykoterapi.  

 

Frågeställningar: Hur visar terapeuten att det går att prata om sex och sexualitet? Vem 

initierar samtal om dessa ämnen? Vad underlättar respektive försvårar dessa samtal? Hur 

hanterar terapeuterna sexuellt material? Hur påverkar den terapeutiska relationen möjligheten 

att prata om sex och sexualitet, och hur påverkas den i sin tur av dessa samtal?  

 

 

METOD  
 

Vi har valt att undersöka våra frågeställningar med hjälp av sju semistrukturerade intervjuer, 

vilka analyseras med en kvalitativ fenomenologisk metod. Den kvalitativa ansatsen innebär 

att fokus ligger på förståelse och inte på förklaring, och på variation av svar snarare än på 

frekvens. Det centrala är olika typer av svar, inte hur vanligt förekommande dessa svar är 

(Langemar, 2008). Undersökningsområdet, patienters erfarenheter av hur sex och sexualitet 

behandlas i psykodynamisk psykoterapi, är ett förhållandevis outforskat område och en 

förutsättningslös, explorativ ansats är därför att föredra. Vi har valt en fenomenologisk metod 

då denna är specifikt inriktad på förståelse av individers subjektiva upplevelser. 

Metodbeskrivningen föregås av ett stycke med definitioner av för uppsatsen centrala begrepp.  

 

Definitioner av termer 
Denna examensuppsats undersöker erfarenheter kopplade till frågor om sex och sexualitet. Så 

vad menar vi egentligen med sex respektive sexualitet? Världshälsoorganisationen (2006) 

menar att sexualitet är: ”en väsentlig del av att vara människa och innefattar kön, 

könsidentiteter och roller, sexuell läggning, erotik, njutning, intimitet och reproduktion”. 

Sexualiteten, fortsätter WHO, påverkas av interaktioner mellan ”biologiska, psykologiska, 

sociala, ekonomiska, politiska, kulturella, etiska, legala, historiska, religiösa och andliga 

faktorer” (WHO, 2006). Enligt Perlman och Frankel (2009) kan sexualiteten anta en nästan 

obegränsad variation av mening i olika kulturella och relationella kontexter. Sexualitet är, 

som synes, ett svårdefinierat begrepp. Inom den psykodynamiska traditionen har termen 

psykosexualitet använts för att beteckna de psykologiska och känslomässiga aspekterna av 

sexualiteten. Så länge sexualiteten ses som en biologisk grundad drift är detta relativt 

okomplicerat, men det blir givetvis problematiskt att definiera ett begrepp som ”de 

psykologiska och känslomässiga aspekterna” av något som i sin tur inte är ordentligt 

definierat.  

 

I arbetet med denna uppsats har vi gjort en något skissartad uppdelning mellan sex och 

sexualitet. Med sexualitet avser vi sådant som könsidentitet, begär, och fantasier och drömmar 

med sexuellt innehåll. Sex syftar på mer konkreta sexuella erfarenheter, det som Shalev och 

Yerushalmi (2009) benämner ”ytlig” eller ”extern” sexualitet. Även sex är ett komplext 

begrepp, och de beteenden som betraktas som sexuella varierar beroende av kulturell och 

historisk kontext (Butler, 2010). Den uppdelning vi gjort mellan sex respektive sexualitet har 

fyllt en praktisk funktion för oss själva, men den är inte ett försök till en teoretiskt underbyggd 

definition av dessa svårgripbara begrepp. Det kan förefalla absurt att ägna en hel uppsats åt att 

undersöka erfarenheter av samtal om ett ämne, utan att först tydligt ha definierat själva ämnet, 

men vårt syfte är praktiskt, inte teoretiskt. Vi upplever att våra informanters spontana 

förståelse av begreppen sex och sexualitet ligger tillräckligt nära vår egen för att vår 
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undersökning ska vara meningsfull, och vi tror och hoppas att detta gäller även eventuella 

läsare av denna uppsats.  

 

Vi har i intervjuerna genomgående frågat om sex och sexualitet tillsammans. Till exempel: I 

din terapi, hur gjorde ni med frågor om sex och sexualitet? Eller: Fanns det något terapeuten 

kunde ha gjort för att underlätta för dig att prata om sex och sexualitet? Vårt syfte med detta 

var att visa våra informanter att vi var intresserade av erfarenheter kopplade till samtal om sex 

och sexualitet i vid bemärkelse. Det är viktigt att påpeka att vi inte erbjöd våra informanter 

några definitioner av dessa termer. Vi ville göra det så lätt som möjligt för våra informanter 

att berätta om sina erfarenheter, och bedömde att det skulle kunna bli hindrande att inleda 

intervjuerna med att definiera begrepp. Det var således upp till var och en av informanterna 

att själva tolka termerna. Ovanstående definitioner av begreppen har därmed främst varit en 

strukturerande utgångspunkt för oss själva, i uppsatsens resultatdel har vi försökt att sätta oss 

in i hur varje enskild informant tolkar och använder begreppen. 

 

Vår definition av sexuell läggning baseras på Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigandes 

(2011). De menar att sexuell läggning består av tre aspekter: preferens, alltså vad man gillar 

och/eller vem man vill ha sex med; identitet, vad man identifierar sig som; och praktik, det 

vill säga vad man har för erfarenheter och vem man har sexuella relationer och sex med. 

 

I uppsatsen använder vi termen hbtq, som står för homo-, bi-, trans- och queer. På vissa 

ställen används istället termen hbt då vi refererar någon annans formulering.  

 
När det kommer till termerna psykoanalytisk och psykodynamisk gör vi en skillnad vad gäller 

praktik, det vill säga mellan psykoanalys och psykodynamisk psykoterapi. När det gäller 

teoretiska aspekter ser vi psykoanalytisk som likabetydande med psykodynamisk, och båda 

begreppen används.  

 

Överföring är ett centralt begrepp inom den psykodynamiska teorin. Enkelt uttryckt handlar 

överföring om att patientens förhållningssätt i tidigare relationer överförs på psykoterapeuten. 

Shedler (2010) beskriver detta som att patientens interpersonella teman återkommer i 

terapisituationen. Så kommer exempelvis en person som har svårt att lita på andra att betrakta 

även sin terapeut med misstänksamhet. Motöverföring betecknar terapeutens omedvetna 

reaktioner på patientens överföringsmaterial. Smith (2003) menar att många konstruktivistiska 

och relationella skolbildningar ser överföring som något som skapas av patient och terapeut 

gemensamt snarare än som något som härstammar endast ur patienten. Vidare menar han att 

många nutida psykoanalytiska inriktningar ser överföring som ständigt närvarande i livet, och 

citerar Brenner som skriver: ”What is unique about transference in analysis is not its presence. 

It is that it is analyzed” (s. 1022).  

 

Fenomenologi; bakgrund och grundläggande begrepp 
Fenomenologin syftar till att beskriva psykologiska fenomen så som de upplevs av individen 

(Langemar, 2008). Det innebär att den intresserar sig för vad och hur en företeelse är, inte 

varför den uppkommit. Den fenomenologiska psykologin vänder sig emot vad man uppfattar 

som den traditionella psykologins försök att imitera naturvetenskapen för att därigenom säkra 

sin vetenskapliga status. I skarp kontrast till en strävan efter objektivitet framhåller 

fenomenologins grundare Husserl fenomenologin som en ”science of pure subjectivity” 

(Husserl, 1977/1925, s. 146, citerad i Karlsson, 1993). Fenomenologin betraktar medvetandet 

som intentionalt och meningsskapande snarare än som ett ting, och avvisar idén att det 

existerar något sådant som objektiva fakta, oberoende av ett subjektivt medvetande (Karlsson, 
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1993). Objektiva orsakssamband anses inte tillämpbara i studiet av medvetandet, utan det är 

istället meningssamband som uppmärksammas (Langemar, 2008). Här är Husserls begrepp 

livsvärld centralt. Livsvärlden är vår vardagligt upplevda värld, den värld vi föds in i och 

växer upp i. I livsvärlden binds företeelser samman av den mening de har för den upplevande 

individen. Att medvetandet är intentionalt innebär också att det alltid finns en riktning i våra 

upplevelser. Vi älskar, hatar, fruktar etcetera inte rakt ut i tomma intet, utan vi älskar, hatar, 

fruktar någon eller något (Karlsson, 1993 och 2004). 

 

Enligt den fenomenologiska ansatsen bör psykologin syfta till att förstå snarare än att förklara 

det mänskliga psyket (Karlsson, 1993). Den fenomenologiska metoden söker efter mening 

snarare än att fokusera på fakta. Två olika fakta kan ha samma mening, och ett och samma 

fakta kan ha olika mening, vid olika tillfällen eller för olika personer. Karlsson (1993) 

påpekar att förhållandet mellan fakta och mening är komplicerat, och hävdar att man inom 

den traditionella psykologin ofta har en naiv föreställning om fakta som objektiva och 

oberoende av medvetandet, medan mening ses som något subjektivt och idiosynkratiskt. Till 

följd att detta, menar Karlsson, försakar den traditionella psykologin det direkta studiet av 

meningsfulla upplevelser, för att istället operationalisera variabler i syfte att förvandla dem till 

observerbara fakta.  

 

Det förekommer olika varianter av den fenomenologiska metoden. Centralt för de flesta av 

dessa är dock parantetisering, eller bracketing, av tidigare kunskap och psykologiska teorier. 

Målet är inte att ignorera dessa utan tvärtom att medvetandegöra dem för att på så sätt kunna 

minimera deras inflytande. I vårt fall innebar detta att vi tillsammans skrev ned olika 

föreställningar vi hade om exempelvis sexualitetens betydelse, hur det är att vara patient i 

psykodynamisk terapi, vad som är känsligt att prata om, vad som är viktigt att prata om, och 

vad som är ett bra terapeutiskt agerande. Parentetiseringen innebär också att man undviker 

facktermer i syfte att hålla sig nära studieobjektens livsvärld. Den fenomenologiska metoden 

kan därför aldrig vara hypotestestande, utan strävar istället efter ett så öppet och 

förutsättningslöst undersökande som möjligt (Karlsson, 1993; Langemar, 2008; Wedin & 

Sandell, 2004). Bland andra Rennie (1996) menar att om man närmar sig kvalitativa data 

utifrån färdigkonstruerade kategorier kommer man inte att undersöka materialet som sådant, 

utan snarare hur väl detta stämmer överens med tidigare kunskap. Lilliengren och Werbart 

(2005) kallar detta för kvasi-kvalitativ metod.  

 

Undersökningsdeltagare 
Vår målsättning var att få en heterogen grupp informanter, och vi valde därför att inkludera 

både personer som pratat mycket sex i sina terapier och sådana som inte gjort det. Sju 

intervjuer genomfördes med informanter som rekryterats på två olika sätt. Majoriteten av 

informanterna rekryterades genom ett så kallat bekvämlighetsurval. Dessa personer var en del 

av vår utvidgade bekantskapskrets, det vill säga var vänner till vänner till någon av oss, och 

kom i kontakt med undersökningen genom personliga kontakter eller via facebook. På 

facebook skapade vi ett öppet event, vilket innebar att de personer vi bjöd in att delta i sin tur 

kunde skicka inbjudan vidare även till personer utanför vårt nätverk, och så vidare. Anslag (se 

bilaga I) sattes även upp på högskolor, studieförbund, caféer och bibliotek. Informanterna 

erbjöds ingen ersättning för sitt deltagande. Rekryteringen var, vilket vi var beredda på, inte 

helt enkel. Hade det varit lättare att hitta deltagare så hade vi förmodligen använt oss av våra 

egna kontakter i mindre utsträckning än vad som nu blev fallet.  

 

Fem av deltagarna identifierade sig som kvinnor, en som man och en som man/annan (se 

bilaga II). Den yngsta var 22 år och den äldsta 50, medianåldern var 32 år. Fyra av deltagarna 
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identifierade sig som heterosexuella, två som bisexuella och en som queer. Tre rapporterade 

att de hade en fast relation, en att den hade flera fasta relationer och tre att de var 

ensamstående. Endast en hade barn. Sex deltagare var högskoleutbildade och en hade 

gymnasieutbildning. Fem av deltagarna förvärvsarbetade, två studerade och medianinkomsten 

låg mellan 15 000 och 20 000 kronor.  

 

Inklusionskriterierna för undersökningen var att ha gått i psykodynamisk psykoterapi hos en 

psykolog i minst ett år, och att terapin avslutats för högst två år sedan. De flesta av våra 

informanter gick i terapi en gång per vecka. Någon gick två gånger per vecka. För två av 

informanterna var detta de enda terapier de gått i, de andra hade gått i flera terapier innan den 

för undersökningen aktuella. Även längden på terapierna varierade, mellan ett och fem år. Två 

av informanterna hade en pågående terapi när studien genomfördes, övriga hade avslutat sina 

terapier. Deltagarna frågades under intervjuerna om deras anledningar att söka terapi. 

Depression, ätstörningar, ångest, relationsproblematik, upplevd självdestruktivitet samt 

nyfikenhet på terapi som fenomen var de huvudsakliga skälen som uppgavs. 

 

Deltagarna fick även uppge sina terapeuters kön och uppskatta deras ålder. Två terapeuter var 

män, resten kvinnor. Deras ålder uppskattades till mellan 35 och 65 år, med en medianålder av 

48 år.  

 

Datainsamling 
Denna studie hämtar sitt material uteslutande från de kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

som genomfördes i mars och april, 2011. Själva intervjuerna genomfördes av oss på en 

Psykologiska Institutionens terapimottagning, på en privat psykoterapimottagning i 

Stockholm eller på annan ostörd plats föreslagen av deltagarna själva. Presumtiva informanter 

genomgick en initial screening per telefon som bestod av två enkla frågor: Har du gått i 

psykodynamisk psykoterapi? Under minst ett år?  

 

Innan intervjun fyllde informanterna i ett kort demografiskt formulär rörande kön, 

utbildningsnivå, årsinkomst, tid i terapi, sexuell preferens och terapeutens ålder (se bilaga II). 

Formuläret informerade även om forskningsetiska hänsyn; syftet med studien, sekretess, att 

deltagarna kunde avbryta när de ville, samt att den information de lämnade bara skulle 

användas till forskningen.  

 

En intervjuguide med öppet formulerade frågor (se bilaga III) användes. I de fall en informant 

tog upp ett ämne som bedömdes som viktigt för studien följdes detta upp, även om detta 

innebar ett avsteg från guiden. Intervjuerna inleddes med frågor kring informanternas terapier 

generellt, anledningen till varför de sökte, och hur de uppfattade relationen till sin terapeut 

och om den förändrats över tid. Dessa svar inkluderas inte i den slutgilltiga analysen, men 

utgjorde den fond mot vilken deras senare svar kunde analyseras. För att testa guidens 

användbarhet gjordes en provintervju. Provintervjun gav oss en möjlighet att diskutera 

intervjuernas utformning. Intervjuernas längd varierade mellan 41 och 65 minuter och 

spelades in på mp3-spelare.  

 

Alla intervjuer transkriberades i sin helhet med hjälp av transkriberingsprogrammet Express 

Scribe av den av oss som genomfört respektive intervju. På så sätt fördes de nyanser och 

tonfall som förekom i intervjusituationen över till transkriberingarna i så stor omfattning som 

möjligt. Inspirerade av Kvale (Kvale, 1997) transkriberade vi båda samma sex minuter långa 

stycke från den första intervjun, för att säkra utskrifternas reliabilitet. Vi gick noggrant 

igenom de ställen där utskrifterna skiljde sig åt, och diskuterade sålunda fram en lämplig 
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transkriberingsnivå. Detta utmynnade i en del praktiska överväganden. Bland annat valde vi 

att ta bort utfyllnadsord såsom ”liksom” och ”ba”, när dessa inte tillförde något meningsfullt. 

Detsamma gällde replikväxlingar av typen ”mm”, ”hm” och ”just det” i de fall då vi bedömde 

att dessa inte påverkade förståelsen. Vi valde att markera pausering, men inte längden på 

pauserna samt att inkludera skratt och viskningar i transkriberingarna. Det sammanlagda 

materialet bestod av 99 sidor transkriberad text med ungefär 2500 tecken per sida. Efter att 

analysarbetet avslutats putsades de i uppsatsen förekommande citaten ytterligare för att öka 

uppsatsens läsbarhet.  

 

En sammanfattning av intervjun presenterades för informanterna via mejl, och de gavs även 

tillfälle att kommentera denna på telefon. Syftet, förutom det rent etiska i att låta informanten 

granska det material han eller hon lämnat, var att ge vår analys en solidare grund att stå på 

genom att i så stor utsträckning som möjligt försäkra oss om att vi hört och förstått rätt 

(Wedin & Sandell, 2004). Detta förfarande ledde till inte till några förändringar av vår analys. 

Däremot ändrade vi en formulering i syfte att ytterligare minska identifierbarheten hos en av 

våra informanter.  

 

Analys 
Den kvalitativa analysen av intervjutranskriberingarna har sin utgångspunkt i den 

fenomenologiska analys som beskrivs i Hayes (Hayes, 2000), Kvale (1997) och Wedin och 

Sandell (2004). Vi har också vänt oss till Karlsson (1993) för inspiration. Analysen delades 

upp i fem steg som här beskrivs utförligt.  

 

Steg 1: Sätta sig in i texten.  

Transkriberingarna lästes igenom en i taget, upprepade gånger tills vi fått en god förståelse för 

och överblick av innehållet. I detta steg var sökorsak och relation till terapeuten viktiga för 

förståelsen av informantens subjektiva upplevelse. De delar i protokollen som innehöll 

speciellt svårtolkat eller viktigt material, laddade, konfliktfyllda eller självmotsägande 

utsagor, diskuterades utförligt tills vi ansåg oss ha en god förståelse av informantens 

upplevelse.  

 

Steg 2: Hitta mening.  

Alla avsnitt som innehöll uttalanden om erfarenheter av hur sex och sexualitet behandlas i 

terapi markerades, samtidigt som de avsnitt som upplevdes som oväsentliga för 

undersökningens syfte ignorerades. Texten delades på så sätt upp i 244 naturliga 

meningsenheter (Kvale, 1997). 

 

Steg 3: Meningskoncentrering.  

I nästa steg reducerades innehållet i meningsenheterna med hjälp av meningskoncentrering 

(Kvale, 1997). Detta innebar att avsnittens subjektiva mening tolkades och omformulerades 

på ett så enkelt sätt som möjligt för att själva meningen och innehållet i det som uttrycktes 

skulle bli tydlig. Vi ansträngde oss för att titta på texten med en ”fenomenologisk attityd”, det 

vill säga att vi i så hög grad som möjligt försökte göra oss fria från förutfattade meningar så 

att texten kunde tolkas utifrån sin egen referensram. I enlighet med hermeneutiska principer 

skedde en konstant växling mellan helhet och delar, så att delarna tolkades i ljuset av 

helheten, som i sin tur modifierades utifrån förståelsen av delarna (Kvale, 1997). Vår 

ambition var att ligga nära informanternas subjektiva värld och att i koncentreringen av 

meningsenheterna avstå från att använda oss av teknisk eller teoretisk terminologi (Karlsson, 

1993).  
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Steg 4: Gruppering.  

Utifrån våra koncentrat identifierades återkommande teman som bedömdes ha samma 

underliggande innehåll. Dessa slogs samman i 31 grupper.  I detta steg sammanfördes 

informanternas individuella upplevelser, och fokus hamnade på deras sammantagna 

erfarenheter.  

 

 Steg 5: Identifiera centrala teman.  

Genom att undersöka och utveckla våra 31 grupper kunde vi slutligen identifiera fem centrala 

huvudteman.  

 

Tabell 1. Exempel på meningsenheter, meningsbärande koncentrat, grupper och huvudteman  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Meningsenhet 

 

Meningsbärande koncentrat 

1. Men första att det fanns ett större allvar att vara 

tillsammans med en kille som också var äldre. Att det 

direkt kom in mycket såhär: Jaha, ska vi skaffa familj, 

ska vi flytta ihop, ska vi liksom... att det känns som att 

det tog mycket längre tid innan hon förstod eller 

accepterade på något sätt att jag faktiskt var ett par med 

en tjej. Att vi är ett par, vi är tillsammans, jag är kär i 

den här personen liksom.  

1. Terapeuten (T) förhöll sig 

som att patientens (P) tidigare 

heterorelation var mer 

allvarlig. Det tog tid innan T 

accepterade P och hennes 

flickvän som ett par.  

 

2. Det här första på något sätt, jag är kär i en tjej, eller 

jag har träffat en tjej eller jag- var liksom ett nytt sätt att 

se mig tror jag. Relatera till mig.  

2. Ps bisexualitet innebar nytt 

sätt att se henne för T 

 

 

Tabellen visar en koncentrering av mening från ett kort stycke ur intervjun med Karin. Till 

vänster visas transkriberingen uppdelad i två meningsenheter, och till höger vårt koncentrat av 

innehållet i dessa enheter. Dessa två meningsenheter sorterades slutligen in under de centrala 

temana Normativitet respektive Sexprat och den terapeutiska relationen.  

 

Genom hela analysprocessen gick vi tillbaka till originaltranskriberingarna för att säkerställa 

att våra teman var grundade i empirin. Analysarbetet utfördes av oss båda, och som verktyg 

använde vi oss av HyperResearch, ett dataprogram för kvalitativ analys. HyperResearch 

användes för att markera intressanta intervjuavsnitt samt skapa meningsbärande koncentrat av 

dessa, det vill säga steg 2 och 3 i analysprocessen. Grupperandet gjordes med hjälp av 

papperslappar med de 244 meningskoncentraten. När meningsskiljaktigheter uppstod vad 

gällde tolkning diskuterades materialet till dess att vi nått konsensus. En djupare inläsning av 

ämneslitteratur gjordes inte förrän analysen slutförts. Vi ville på detta sätt se till att vi angrep 

materialet induktivt och teorilöst. Innan analysen använde vi oss av parantetisering. Syftet 

med denna var att sätta ord på vår egen förförståelse och våra fördomar runt ämnet, något som 

sedan gjordes kontinuerligt under hela analysarbetet. Under hela undersökningsprocessen 

användes forskningsdagböcker för att dokumentera tankar, känslor och reflektioner som 

väcktes i mötet med materialet, våra informanter, och tidigare forskning. Att löpande gå 

igenom dessa minimerade risken att tappa bort viktiga resonemang och bidrog till att skapa en 

riktning i undersökningsprocessen. Alla led av uppsatsprocessen präglades av ett nära 

samarbete oss emellan, något vi tror varit av avgörande betydelse för såväl 

konceptualiseringar som det praktiska genomförandet av undersökningen.  

 



 

11 

 

Etiska överväganden  
Att intervjua privatpersoner om deras psykoterapier, med särskild tonvikt på sex och 

sexualitet, väcker vissa etiska frågor. Vår viktigaste utgångspunkt var att vi rekryterade 

informanter direkt, utan kontakt med deras vårdinrättningar eller terapeuter, och att vi därför 

kunde känna oss trygga med att informanterna deltog i undersökningen av egen vilja. Detta 

innebar dock inte att alla etiska frågeställningar därmed undanröjdes.  

 

Vår huvudsakliga oro gällde huruvida våra intervjuer skulle kunna påverka deltagarnas 

terapeutiska processer negativt. Efter noggranna överväganden valde vi att inkludera även 

personer i pågående behandling. Vi diskuterade detta ingående med vår handledare. Det är 

fullt möjligt att deltagandet i vår studie skulle kunna påverka informanternas terapier negativt. 

Intervjuerna skulle till exempel kunna väcka kritiska tankar kring terapeuterna, eller kring det 

egna beteendet i terapisituationen. Detsamma kan dock sägas om snart sagt allting som äger 

rum i dessa personers liv. Forskning visar också att de processer som sätts igång genom en 

psykodynamisk terapi inte avslutas i det ögonblick själva terapin upphör (Shedler, 2010) . 

Även de avslutade terapierna skulle således kunna påverkas av ett deltagande i studien. 

Rekryterandet av deltagare var emellertid, som nämnts, inte helt enkelt, och vi menar att 

studiens syfte är angeläget. Det är viktigt att patienters erfarenheter uppmärksammas, och ett 

bidrag till detta är att göra våra informanters röster hörda. Det är också fullt möjligt att ett 

deltagande i studien skulle kunna ha en positiv inverkan på effekterna av de pågående såväl 

som av de avslutade terapierna. Hade vi haft obegränsad tillgång till undersökningsdeltagare 

skulle vi förmodligen ha exkluderat personer i pågående terapier, och eventuellt gjort 

ytterligare avgränsningar utifrån exempelvis diagnos.  

 

Samtliga informanter fick våra telefonnummer och uppmanades att kontakta oss efter 

intervjuerna om det var något de ville prata om. För den händelse att någon av våra 

informanter reagerat på ett sätt som vi ansåg oss oförmögna att hantera var vår handledare, leg 

psykolog och leg psykoterapeut, beredd att ha direkt kontakt med personen ifråga. Detta blev 

dock aldrig aktuellt.  

 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer ställer fyra huvudkrav på humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning: informationskravet; samtyckeskravet; konfidentialitetskravet; 

samt nyttjandekravet. Undersökningen har följt dessa riktlinjer. Deltagarna informerades såväl 

skriftligen som muntligen om syfte och förutsättningar för projektet, och om frivilligheten och 

att de när som helst hade rätt att avbryta intervjuerna. Informanterna avidentifierades redan 

under transkriberingen av materialet. Personnamn, vårdinrättningar, platser och datum har 

ändrats. Namnen nedan är således fiktiva, och syftar endast till att underlätta läsningen och ge 

läsaren möjlighet att få en viss förståelse för de individuella informanterna. Ljudfiler och 

transkriberingar förvarades otillgängliga för obehöriga i lösenordsskyddade dokument på 

lösenordsskyddade datorer. Den information som framkom i intervjuerna användes bara till 

studien och inte för andra ändamål.  

 

 

RESULTAT  
 

Utifrån vår analys av materialet har vi skapat fem huvudteman: Pratbarhet; Initiativ och 

ansvar; Terapeuten och det sexuella materialet; Sexprat och den terapeutiska relationen; samt 

Normativitet. Vi vill påminna om att vi i resultatdelen strävar efter att helt enkelt redovisa 

våra informanters berättelser. Patientperspektivet är eftersatt inom området för vår studie och 

vi menar att det är viktigt att låta deras upplevelser ta plats. Vi gör inga anspråk på att kunna 
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uttala oss om vad som verkligen ägde rum eller inte i våra informanters terapier. Vid de få 

tillfällen då vi diskuterar terapeuternas agerande eller eventuella bevekelsegrunder är detta 

alltid utifrån våra informanters subjektiva upplevelser. Att våra informanters berättelser är 

subjektiva gör dem inte mindre sanna. Man måste dock komma ihåg att patientens perspektiv, 

liksom terapeutens, oundvikligen bara är en sida av historien.  

 

Pratbarhet   
Vad får man egentligen prata om i sin terapi? Både Hillevi och Kim tvekade kring huruvida 

det var okej att de pratade om annat än det de primärt sökt hjälp för. För Hillevi var det svårt 

att prata om sex om det inte var kopplat till hennes ätstörning: 

 
Asså, det var okej att prata om sex så länge det gällde lite mig själv också såhär: vi hade sex och det var 

jättebra och jag var avslappnad och jag tyckte att det var okej, jag kände mig inte så tjock, var det som att 

det kändes som att det alltid behövde komma till. Så att det var tvunget att alltid ha någonting att göra 

med min ätstörning tror jag.  

 

För Kim var det tvärtom. Eftersom han gick på en mottagning med uttalad hbt-kompetens 

kändes det svårt för honom att prata om annat än sex och sexualitet. Han betonar dock att 

hans terapeut inte uttryckt något sådant:  
 

Sen har jag känt det som någon avvägning, för jag har också känt om jag har pratat om något annat så har 

jag ju känt skuldkänslor på grund av att det är en mottagning för hbt-personer, så har jag känt att då kan 

jag ju inte prata så mycket om typ min relation med min mamma. […]Men det ligger ju faktiskt mest hos 

mig, att jag känner att jag måste tillfredställa (skrattar till) mottagningens syfte för att (skrattar till) känna 

att det är okej att jag går där.  

 

I motsats till både Hillevi och Kim verkar Sven ha betraktat det som en självklarhet att han 

kunde prata om sex och sexualitet i sin terapi, trots att dessa områden inte utgjorde hans 

direkta sökorsak. Kanske är det relevant i sammanhanget att Sven i motsats till Hillevi och 

Kim gick hos en privatpraktiserande terapeut.  

 

Att sexualiteten upplevs som så nära förknippad med den egna identiteten gjorde det extra 

laddat då terapeuten kom med frågor eller tolkningar kring denna. Hillevi säger att hon 

definierat sig själv så mycket genom sin sexualitet, och att hon tyckt att det varit naturligt. 

Samtidigt var hon vaksam mot att hennes terapeut tillskrev hennes sexualitet alltför stor 

betydelse, att sexualiteten i alltför stor utsträckning antogs säga något om henne:  
 

Kanske för att jag ändå alltid har varit lite orolig över att anledningen till att jag har sex som jag har det 

och inte, beror på någonting i min barndom. Jag vill inte veta det då, i så fall.  

 

Hillevi var också orolig över hur hennes terapeut skulle uppfatta henne om hon berättade 

öppet om sin sexuella praktik, utan att det var kopplat till andra områden i hennes liv:  
 

Just som jag sa, det skulle inte finnas någon bortförklaring, det skulle verkligen bara - och hur skulle jag 

framstå som då? Jättepervers eller konstig, eller kanske alldeles för promiskuös för min ålder, eller att jag 

skulle försöka bortförklara mina problem eller att jag kanske var något slags sexmissbrukare som försökte 

må bättre av att få bekräftelse av ha sex med andra för att de uppskattar mig och min kropp.  

 

I efterhand tänker Hillevi att det kanske hade varit bra om de pratat mer konkret om sex och 

sexualitet, att det skulle ha kunnat minska hennes oro:  
 

Och ifall vi hade kommit in på det så hade jag kanske kunnat exponeras lite mer, och så hade vi kunnat 

diskutera det, och kanske jag hade kunnat slippa gå runt och vara rädd att mina sexualhandlingar skulle 

definiera mitt psyke. 
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Hillevi var rädd att om hon väl började prata om sex på en alltför detaljerad nivå så skulle hon 

snabbt förlora kontrollen över sina utsagor, relationen skulle bli alltför intim och hon skulle 

känna sig ”uppfläkt”. Terapeuten skulle kunna ”överraska” henne med sexuellt material när 

hon inte var beredd:  
 

Att det skulle följas upp, och att det skulle kunna komma tillbaka, och att jag skulle tappa kontrollen så 

fort jag hade sagt det till honom så kanske han skulle kunna ta upp det bara hux flux när som helst! […] 

Då hade det känts som att det hade gått mig ur händerna liksom, försvunnit.  

 

Men det är inte bara Hillevi som skulle förlora kontrollen. Hon beskriver att samtal kring sex 

på en alltför konkret nivå riskerade att tvinga in inte bara henne utan också terapeuten i ett 

samspel där ingen av dem hade kontroll:  
 

Och så skulle vi vara tvungna att prata om det också, […] Då skulle jag ju inte kunna sätta stopp där och 

säga punkt! Utan då skulle ju han vara tvungen, eller per automatik börja såhär: jaha, hur skulle det 

kännas? Och då skulle jag vara tvungen att berätta hur det skulle kännas, och då skulle det vara så, 

verkligen såhär på detaljnivå så att det inte skulle vara bekvämt längre.  

 

För Linda var det tydligt att hennes terapeut inte kunde hantera hennes frågor kring sex och 

sexualitet, och att det var hans egen rädsla som hindrade honom. När hon själv tog upp ämnet, 

som var både angeläget och smärtsamt för henne, så blev det som att det ”hängde i luften ”:   
 

Jag vet att jag nuddade vid det. Flera gånger. Och utifrån ett smärtsamt läge. Jag hade väldigt mycket jag 

behövde förlåta mig själv för. Och det finns ju jättemycket som skulle kunna vara terapimaterial (skrattar 

till). Men min känsla var att han vågade inte. Det var lite såhär att jag slängde upp ett kort på bordet, och 

han nappade inte.  

 

Sofia upplevde sin terapi som så tydligt problemfokuserad att den riskerade att skapa 

problem. Detta gjorde att Sofia inte upplevde sina funderingar kring sex och sexualitet som 

pratbara, eftersom hon inte var ”så intresserad av att få fler problem”:  
 

För ibland kunde jag känna att det var inte någonting som var ett så stort problem. Jag behövde bara 

ventilera det, bolla det lite. Men istället blev det då: Jamen okej, där har vi det. Så att det pratades om det 

som att det var ett stort problem.  

 

För Karin var det positivt att hennes terapeut var öppen med att hon påverkades av det som 

skedde i terapirummet. Karins terapeut kunde också kommentera sitt eget agerande, inte minst 

när hon tyckte att hon gjort något mindre lyckat. Även detta upplevde Karin som hjälpande:    
 

Och det har varit väldigt skönt också att hon har såhär: Nej men gud vad sa jag nu, det där var ju 

jättekonstigt? Var inte det konstigt? Jo, det var faktiskt jättekonstigt. Ja men, vet du vad, nu går jag 

faktiskt in här och försvarar dig, det var väl onödigt?  

 

Linda beskriver en annan upplevelse:  
 

Där hans svar slutade, för det är så jag måste tolka det, där han inte längre visste riktigt, hur går man till 

väga nu? Så sa han inte det rätt ut. Utan istället för att såhär: du, jag har ingen aning, kan vi återkomma 

(skrattar till) liksom, kan jag kolla med mina kolleger eller vad som helst? Men istället så blev det bara 

tystnad.  

 

Initiativ och ansvar  
Våra informanter har skiftande erfarenheter av hur mycket initiativ deras terapeuter tog när 

det gällde samtal om sex och sexualitet. Bara Elins och Sofias terapeuter tog initiativ till 

samtal om sex och sexualitet, och endast i Elins fall ledde detta till ett fortsatt samtal. Ingen av 

våra informanter uppger att deras terapeuter varit alltför initiativtagande kring sex och 
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sexualitet. Att terapeuten tog initiativet var avgörande för Elin, eftersom hon själv hade svårt 

att ta upp ämnet. Elin tycker att terapeuten gjorde det på ett bra och naturligt sätt:  
 

Då tycker jag att hon har gjort det jättebra, att hon faktiskt tar upp det här utan att jag har gjort det själv. 

För att jag är ängslig att göra det. Som om det vore lika naturligt som mina sömnproblem eller ens 

barndom eller något annat mer intellektuellt.  

 

Sofias terapeut tog upp ämnet, men Sofia var vid det tillfället inte redo att gå in på det. I 

efterhand tänker hon att det kanske var dumt:  
 

Och då vet jag att hon frågade vid ett tillfälle om hur vårat sexliv var. Och då sa jag att det var bra. Men 

där ljög jag för henne tror jag. […] Men saken var den att jag vet i efterhand att det var lite dumt att jag 

inte tog upp det, för det kanske faktiskt betydde någonting.  

 

Svens terapeut tog mycket lite initiativ, hon ”teg ju egentligen i stort sett hela tiden”. 

Tystnaden kunde vara påfrestande, men den var också möjliggörande:  
 

Jag menar på ett sätt så känner man att man kan säga vad fan som helst utan att det liksom börjar brinna, 

eller vad man ska säga. Så att, samtidigt som det där är otroligt frustrerande förstås så blir det ju också en 

väldigt tillåtande situation.  

 

Kim gick på en mottagning med uttalad hbt-kompetens och därmed var det självklart för 

honom att sexualitet var ett ämne han kunde prata om i terapin. Något annat initiativ från 

terapeuten förekom inte. Kim tror att om han själv haft svårare att prata om sex så hade det 

nog inte blivit av överhuvudtaget:  

 
Alltså, det har hon nog inte alls visat. Eller eftersom det står mottagning för HBT-personer på dörren, 

eller någonstans på nätet i alla fall, då vet man ju det, men det är ju inte så att det har öppnats upp utan det 

är väl det att jag tycker om att kunna prata om allting. Om jag skulle ha varit en person som hade svårare 

att prata om sex […] då skulle jag nog inte ha pratat om det nästan någonting.  

 

Flera av våra informanter beskriver hur det tidigt i deras terapier skapades en sorts berättelse 

om dem själva och deras liv. När denna livsberättelse väl etablerats kan det vara svårt för 

informanterna att utmana den genom att berätta om sådant de tidigare tigit om, räta ut 

eventuella missförstånd, eller påpeka när deras terapeuter felaktigt tagit något för givet. Sofia 

berättar att det i hennes terapi etablerades en bild av att hon var lyckligt gift, och att hon 

upplevde att hennes terapeut inte ville få denna bild förstörd:  
 

Men jag hade ju en tendens att över huvud taget prata väldigt bra om honom hela tiden. Vilket gjorde att 

hon tyckte väldigt bra om honom, så jag tror inte att hon ville… alltså genom mig. Alltså ibland kunde jag 

nästan känna att hon inte ville fläcka ner någonting.  

 

Senare i terapin upplevde Sofia att det skulle bli som att hon fram till dess hade ”lurat” sin 

terapeut, om hon plötsligt hade komplicerat bilden av sitt äktenskap. De saker terapeuten inte 

frågar om blir det upp till patienten att bedöma om han eller hon vill ta upp eller inte. Detta 

blev ibland svårt för några av våra informanter. För Karin var det viktigt att hennes terapeut 

fick veta att hon är bisexuell, men Karin tyckte att det var terapeutens ansvar att ta reda på 

hennes sexuella läggning. Karin var mycket mån om att inte börja ta alltför mycket ansvar för 

terapisituationen. Karins terapeut frågade inte om hennes sexuella läggning, och det dröjde 

därför tills Karin inledde en relation med en kvinna innan terapeuten förstod att hon är 

bisexuell:  
 

Jag kommer ihåg i början att jag övervägde flera gånger att säga såhär: Ja, men jag är ju bisexuell, i den 

här introduktionsfasen eller någonting [...] och tänkte såhär: men varför ska... jag har ingen 

presentationsplikt. Jag behöver inte stå och redovisa för henne att jag är av judisk börd eller att jag är... 
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Det kändes också som en sån grej för mig som var såhär: Nej, det behöver jag inte. Det får hon fråga om 

eller det får hon ta hand om.  

 

Både Kim och Karin funderar kring om det hade blivit bättre om de berättat om sin sexualitet 

tidigare i terapin. Kim nämnde i förbigående olika relationer, men uttalade inte tydligt att han 

är polyamorös, det vill säga att han kan ha flera pågående kärleksrelationer samtidigt. I 

efterhand tänker han att han kanske skulle ha förklarat tydligare hur han såg på detta:  
 

Alltså, det är ju inte alls alla som lever eller tänker så, är jag mycket väl medveten om, och då så kanske 

jag skulle ha gett det några gånger och förklara. Jag sa ju aldrig såhär: amen jag vill berätta hur jag tänker 

om saker och ting, såhär och såhär och såhär och såhär tänker jag, och det tycker jag att vi kan utgå ifrån, 

utan jag bara pratade på liksom.  

 

Karin har ett förslag på hur man som terapeut kan göra det lättare för patienten att berätta:  
 

Sen med sex så tänker jag att det kanske är bra till en början att typ i alla fall fråga så: Finns det någonting 

som du tycker att jag behöver veta om dig?  

 

Sofia menar att ett sätt att underlätta undersökandet av sex och sexualitet är att göra det mer 

formaliserat:  
 

Jag skulle tycka att det var ganska bra om hon hade sagt typ: Nu är det såhär att enligt de här... inte 

bestämmelserna, men enligt såhär... vi ska bara dra igenom de här sakerna bara för att, och sen får man 

prata om vad man vill.  

 

Förutom att erbjuda en struktur för både terapeut och patient att luta sig mot menar Sofia att 

detta förfarande skulle flytta ämnet längre bort från den terapeutiska relationen, något som vi 

återkommer till under temat Sexprat och den terapeutiska relationen.  

 

Att se till att initiera samtal är inte det enda sättet för patienten att ta ansvar för 

terapisituationen. Att välja att inte ta upp material kan också vara ett sätt att ta ansvar. Linda 

och Karin berättar om detta. De tyckte båda att det var svårt att prata om sex och sexualitet 

senare under terapin, då de lärt känna sina terapeuter. För Linda dröjde det en tid innan hon i 

terapin började närma sig sina problem inom det sexuella området. Då blev det hindrande att 

hon upplevde att hon visste vad hennes terapeut klarade av och inte. Linda berättar att hon 

började ta ansvar för och anpassa sitt material utifrån sin upplevelse av vad terapeuten kunde 

hantera:  
 

Jag tror såhär: hade jag varit i samma situation, att det är såhär: nu är det på väg upp, nu behöver jag få ur 

det här... och hade träffat honom för första gången, då kanske jag hade kunnat våga säga mer. Eller öppna 

upp för mer. Så jag tror att vår tidiga, att vi hade träffats så pass länge, och att jag kände av hans energi så 

pass starkt, vad han tyckte var okej och inte och liksom hans begränsningar i sin roll, tack vare att jag 

visste det här tror jag att det blev svårare för mig.  

 

Karin beskriver sin upplevelse av en yttre blick i terapirummet, en medvetenhet om 

situationen som också innehöll tankar om ansvar för terapeuten. Ju längre Karins terapi 

pågick desto viktigare blev relationen till terapeuten, och Karin var mån om att inte göra 

henne osäker. Ibland gjorde detta det svårt för Karin att prata öppet och obehindrat:  
 

Men sen så känns det som att desto längre man går så börjar ens terapin handla mer och mer om min 

relation med terapeuten. Och då blir det den här yttre blicken hela tiden starkare eller tydligare. Att jag 

hade tyckt det var jätteskönt att bara slänga mig ner i stolen vid henne och börja prata om värsta heta 

sexnatten med min nya tjej helt utan att tänka på hur det upplevs, bara skita i om hon har något 

queerperspektiv eller inte.  
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Terapeuten och det sexuella materialet   
Våra informanter beskriver olika erfarenheter av hur deras terapeuter har hanterat material 

relaterat till sex eller sexualitet då detta väl kommit upp. Ibland har det blivit bra, ibland 

upplever informanterna att deras terapeuter fokuserat på fel saker, att de varit ointresserade, 

eller helt enkelt oförmögna att hantera ämnet.  

 

Både Hillevi och Elin beskriver positiva erfarenheter. Hillevi var på sin vakt mot att hennes 

terapeut skulle tillskriva hennes sexualitet alltför stor betydelse, samtidigt som hon själv 

tycker att det varit naturligt att definiera sig mycket genom sin sexualitet. Hillevi tycker att 

hennes terapeut hittade ett bra förhållningssätt:  
 

Jag upplevde aldrig att han försökte få fram nån komplex sexualitet som skulle kunna förklara allting. 

Han lyssnade och frågade mer och gick in på det, och då blev jag ju rabiat på ett sätt och var såhär: det är 

inget viktigt! Men han var ändå inte överdrivet intresserad eller sådär. 

 

Elin tog aldrig initiativet till samtal om sex och sexualitet. Istället var det hennes terapeut som 

undersökte om sexualiteten kunde finnas med som en aspekt av saker som Elin tog upp:  
 

Och utifrån det började hon lysa lite på sexualitet. Att det kanske fanns som, att det också kunde vara med 

i det här.  

 

Både Karin och Kim berättar att deras terapeuter då de pratat om saker förknippade med 

antingen sex eller sexualitet skiftade fokus på ett sätt som de hade svårt att ta till sig. Karins 

terapeut tenderade att styra bort samtalet från konkreta sexuella situationer och upplevelser, 

och in på sexualitet och behov i vidare bemärkelse:  
 

Jo, jag tror att det var en gång som vi hade kommit in på det och duckat för det några gånger och sen så- 

när det hade varit mer konkret också så att jag kunde berätta om en specifik situation. Då blev det mer att 

vi pratade om mig och min sexualitet eller min relation till sex eller hur jag upplever mig själv än att vi 

pratade om den relation som jag befann mig i, eller just jag och min flickvän. Utan kom in mer på att 

prata om min syn på sex, eller uttrycka behov eller sådär.  

 

Karin upplevde att hennes terapeut styrde bort från det konkreta sexpratet eftersom det var ett 

ämne som hon ”uppenbarligen inte kunde hålla i”. Karin beskriver upplevelsen:  
 

Jag tror att det är bättre att gå in och ta ansvar eller försöka hålla situationen än att säga såhär: Ja, den här 

situationen påminner mig om en gång när du hade blåa byxor och berättade om att du... och sedan en helt 

annan situation som inte har med sex att göra och inte kopplar till det. 

 

Även Kims terapeut tenderade att skifta fokus bort från konkreta sexuella situationer. Kim 

beskriver ett tillfälle då hans terapeut verkar ha försökt undersöka varför Kim valt att inleda 

och för en tid fortsätta en sexuell relation som han själv beskriver som ”väldigt dålig”. För 

Kim blir det ett frustrerande ältande av något han redan avslutat:  
 

Och det där gick hon igång på totalt, och jag vet inte vad det var för fel på henne men hon släppte aldrig - 

eller jag bara: amen nu vill jag verkligen inte träffa honom mer. Hon bara: näe, men du måste verkligen 

ställa dig frågan varför vill du träffa honom? Vill du träffa honom igen? Jag bara: jag vill inte träffa 

honom igen. Hon bara: Näe, du måste verkligen fundera på: är det bra för dig att träffa honom? Jag bara: 

Nej, (skrattar till) jag vill inte träffa honom. Och sen så kändes det som att hon snöade in på det totalt, och 

jag vet inte om det är nån terapeutisk abrovink som inte jag har fattat, men väldigt många gånger när jag 

är klar med en sak och vill gå vidare med det så snöar, eller så vill hon bara hålla på och älta det om och 

om igen så att det känns helt frustrerande. 

 

Vid ett annat tillfälle gör Kims terapeut kopplingar mellan att en kille Kim är intresserad av 

avbokar en träff och Kims relation till sin far:  
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Och då skulle hon börja såhär: ja, men tänk dig att det var en man som svek dig, och din pappa, han har ju 

varit bakfull så många gånger och gjort dig besviken, så att det, ja det måste ju ha en liknelse. Men bara: 

aaa, eller så blev jag ledsen för att bli dumpad, det är ju inte nåt man behöver psykologisera och dra in 

min farsa i. 

 

Kim kände sig ofta både missförstådd och anklagad av sin terapeut, särskilt då det gällde sex 

och sexualitet. Detta gjorde att han ofta valde att prata om andra saker istället, trots att han 

hade ett behov av att prata sex i terapin. I kontrast till det Karin och Kim beskriver verkar 

Elins terapeut ha hjälpt Elin att bli mer konkret, vilket blivit ” jättejobbigt och jävligt bra, 

nödvändigt”:  
 

Det kan bli också hårt när hon gör det konkret i att ställa en fråga, som: Är detta sexualitet, kan det vara 

så att för att du närmade dig den och den personen, kan det vara därför du blev ledsen nu?  

 

Linda önskar att hennes terapeut vågat vara mer aktivt undersökande:  
 

Jag hade nog behövt att han frågade mig om hur det kändes. Vad det här har väckt i mig. Och hur det 

finns i mig idag. Och att våga titta på alla de här smärtsamma, den här ångesten som jag... bara kände men 

inte riktigt hade tagit i. Och att våga se att hur är det här för mig?  

 

Hon undrar om terapeuten kanske höll igen lite:  
 

Han kanske såg samband bara att han inte uttryckte dem, men att han vågade uttrycka samband, att han 

kunde koppla ihop saker eller se samband, ställa frågor, be mig berätta. Våga gå in på de här ämnena.  

 

Elin och hennes terapeut verkar ha hittat en mycket bra balans, där terapeuten gör det möjligt 

för Elin att undersöka sina känslor utan att bli överväldigad av dem:  
 

Och så frågar hon hur det känns och så försöker jag hitta den platsen och så stannar hon där i den platsen. 

Och att man inte dyker ner, alltså blir dränkt av det, kan ställa sig utanför. 

 

En viktig skillnad mellan Kim och Elin handlar om deras egen respektive deras terapeuters 

syn på deras svårigheter och terapimål. Elin och hennes terapeut verkar ha en gemensam 

förståelse av vad som är problematiskt för Elin, och Elin är själv mycket motiverad till 

förändring. Kim däremot verkar uppleva att hans terapeut ifrågasätter och problematiserar 

livsval som han själv inte är intresserad av att förändra. Man skulle kunna beskriva Elins 

svårigheter som jag-dystona och Kims polyamorösa liv som jag-syntont. Utan att här ge oss in 

i teoretiska resonemang framstår ändå Kims och Elins situationer som radikalt olika 

förutsättningar för ett terapeutiskt arbete. Dessa skillnader aktualiseras i samband med  frågor 

om sex och sexualitet, men begränsas inte till detta område.  

 

Ett sätt att som terapeut bemöta funderingar kring sexuellt material är att normalisera. Att 

normalisera ett beteende eller ett fenomen innebär, i korta drag, att definiera om det så att det 

kan uppfattas som en naturlig mänsklig reaktion (McWilliams, 1994). Våra informanter 

beskriver skilda erfarenheter av normalisering. Elins terapeut verkar ha lyckats normalisera 

själva det att ha behov, och därmed ha öppnat för vidare undersökande:  
 

Hon får mig att tycka att det är ok att ha behov över huvud taget. Alla möjliga behov.  

 

Sofia efterfrågar mer normaliserande från sin terapeut:  
 

Jag ville nog mest få höra att: det där var ju inte så jävla stor grej. Och så bara: Nej, det kanske det 

faktiskt inte var. Lite så. Men istället var det lite tvärt om. 
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Då Sven tar upp en sexrelaterad fråga som han känner skam över visar hans terapeut inget 

större intresse. För Sven blir detta en normalisering:  
 

Det var väl lite så med det här problemet som jag tog upp då, att jag kände att hon nappade inte så 

mycket. Men sen kändes det ganska bra, för till slut så sa väl hon att hon tyckte att det där är väl inget, 

och jag tänkte att om inte en psykoanalytiker tycker att det där är nånting att bry sig om, då är det väl 

inget att bry sig om. 

 

För Sven verkar detta ha varit tillräckligt för att han skulle kunna släppa frågan. För Linda var 

det tvärtom. Hennes terapeuts försök till normalisering blev inte till hjälp, och hon upplevde 

terapeutens insats som otillräcklig:  
 

Jag tror jag hade behövt en modig terapeut. Eller en modig person som jag pra- asså det behöver inte vara 

en terapeut heller. Men en modig människa som vågar ställa frågor. Och vågar se, och vågar lyssna. Och 

inte hittar på såhär: ja nämen det är inte, jajamen så gör ju alla.  

 

Det verkar som att Sven och Linda hade helt olika behov. Sven verkar ha behövt höra att han 

var okej, medan Linda hade ett lidande som hon behövde hjälp med. För Elin blev 

normaliseringen en utgångspunkt för det vidare terapeutiska arbetet.  

 

Sexprat och den terapeutiska relationen 
Relationen mellan terapeut och patient beskrivs av flera informanter som intim, tillitsfull och 

trygg. En terapeut är någon som fördjupar, som inte dömer och som har fokus riktat bara mot 

patienten. Den terapeutiska relationen är annorlunda än vän- och familjerelationer. Sven 

beskriver hur hans terapeuts tysta, ickedömande hållning resulterade i en ”väldigt tillåtande 

situation” i vilken ett djupare samtal kring sex och sexualitet än de han var van att ha med 

sina vänner kunde komma till stånd. Elin berättar att hon i terapirummet kan närma sig frågor 

om sex och sexualitet på ett nytt sätt, utan att behöva låtsas att hon är ”funktionell sexuellt”.  

 

Terapisituationen erbjöd informanterna en möjlighet att prata om sex och sexualitet på ett nytt 

sätt. Men samtidigt kunde relationen förändras när ämnen som sex och sexualitet 

introduceras. Den förtroliga miljö som terapirummet erbjuder i kombination med det 

potentiellt intima ämnet sex och sexualitet blev ibland svårhanterlig, och relationen mellan 

terapeut och klient riskerade att bli alltför privat. Hillevi beskriver att om hon skulle ha pratat 

på en mer detaljerad nivå skulle relationen ha förskjutits, från det professionella till något 

annat. Både Hillevi och hennes terapeut skulle bli reducerade till stereotyper, och tilldelas 

roller som måste ageras ut. Risken fanns då att interaktionen främst skulle formas utifrån 

deras kön och ålder. Det verkar som att införandet av sex och sexualitet som ämne skulle ha 

sexualiserat relationen på ett sätt som skulle försvåra fortsatt terapeutiskt arbete:  
 

Då kändes det lite som att det skulle kunnat bli liksom en gubbe... Att han skulle plötsligt bli väldigt 

mycket man liksom, och jag skulle va väldigt mycket ung tjej och så skulle det bli väldigt... Ja, invecklat. 

 

Hillevi beskriver hur hon bara genom att uttala orden, att prata konkret om sex i 

terapirummet, skulle rubba den balans som byggts upp mellan henne och hennes terapeut. I 

citatet nedan jämför hon relationen med sin terapeut med sina sexuella relationer. För Hillevi 

blir gränsen mellan att prata och att göra flytande:  
 

Ord har ju så himla stor makt, och jag har alltid uppfattat det som att prata - Att prata samtidigt som man 

har sex, dirty talk liksom, det är ju på något sätt otroligt upphetsande och verkligen spot on. Det här är 

precis det vi gör, för säger man någonting så kan man inte förneka det […] Om man då plötsligt börjar 

prata så uppmärksammar man ju att du finns här och jag ser dig, och jag vet att du är du, och dessutom så 

säger jag såna här saker som är jättegrova eller verkligen konkreta, och då blir det så himla mycket mer 

intensivt. Och det var samma sak här, att så länge - vi kunde gå runt det på något sätt, och gömma och 
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släcka lampan och vara under täcket och sånt där, men att verkligen börja prata om det specifikt och 

konkret, och säga de här orden som skulle betyda så mycket, då skulle jag på något sätt lämna ut en del av 

mig själv som jag inte var säker på att jag verkligen ville slänga ut, för att jag inte visste hur det skulle tas 

emot.  

 

Även Sofia drar paralleller mellan att prata sex med sin terapeut och sexuella handlingar 

utanför terapin. Hon beskriver att det inte fanns utrymme i deras relation för samtal kring sex 

och sexualitet, vilket hon tror hade att göra med att de båda hade så stor integritet. När Sofia 

funderar över hur det skulle kunna ha blivit, beskriver hon ett tänkt scenario i vilket hon och 

hennes terapeut skulle prata utförligt om sex som ett gränsöverskridande:   
 

Det skulle vara lite som någon form av… inte övergrepp, det är att överdriva, men någon form av 

situation tror jag där det någonstans inte var okej att hon ska titta under min blus.  

 

Senare beskriver hon hur relationen skulle ha smutsats ner på ett närmast incestuöst sätt. Sofia 

jämför att prata om sitt sexliv med terapeuten med att ha sex framför sina föräldrar. ”Det är 

någonting som bara blir såhär fel. Liksom vi har inte det här”, säger hon. Återigen kan man se 

hur gränsen mellan att prata om sex och att ha sex luckras upp i den terapeutiska situationen. 

Sofia föreslår att terapeuten skulle undersöka sexualiteten på ett mer formaliserat sätt. Ämnet 

skulle då introduceras utifrån, via formulär eller standardiserade frågor, och skulle på så sätt 

flyttas ut från den terapeutiska relationen:  
 

Hon hade kunnat ha det som typ: jag måste bara fråga de här frågorna. Som att det är någonting man 

måste, för då hade man kanske förflyttat det utanför just hennes och min relation. För den blir ju ganska 

intim med en terapeut ändå. Om man hade förflyttat det till… alltså gjort det mycket enklare att prata om 

det.  

 

Även Linda tycker att prat om sex och sexualitet skulle göra den terapeutiska relationen 

alltför intim. Hon menar att det kan vara svårt att kombinera den terapeutiska relationen med 

ämnena sex och sexualitet. Det skulle bli att komma för nära:  
 

Och då tänker jag som med min kompis Nina liksom, att hon ville inte visa muttan för en [barnmorska] 

hon har pratat om sina drömmar med. Jag tänker att det är lite samma. Att vissa områden och sexualitet 

och sådär, kan ju vara väldigt intimt. Att man kanske vill välja.  

 

I Lindas egen terapi verkar det ha funnits ytterligare en komplicerande omständighet. Linda 

berättar att hon befann sig mitt i ett destruktivt sexuellt beteende när hon inledde terapin, och 

terapirummet verkar ha blivit ytterligare en arena där hon iscensatte denna problematik. Tidigt 

i terapin hade hon sexuella fantasier om sin terapeut. Detta gjorde det svårt för henne att 

närma sig frågor kring sex, speciellt eftersom de sexuella frågor hon hade velat prata om var 

nära förknippade med skam. I direkt motsats till Sofia och Hillevi, som ville undvika en 

sexualisering av relationen, var Linda orolig för att den terapeutiska relationen skulle 

avsexualiseras om sex och sexualitet berördes. Den sexuella spänning som hon upplevde i 

terapirummet skulle gå upp i rök och hon skulle ha ”bränt sina broar”. Det uppstod därmed ett 

låst läge:  
 

För jag kände att det jag hade behövt var att prata på ett helt öppet sätt, helt liksom bara öppna hjärtat och 

prata, liksom. Och våga blotta det här. Men då om jag samtidigt har nån slags tanke på, att jag kanske 

också lite ville vara ihop med han eller nånting, då blir det ju jätteskruvat. Och då, jag tror att det blev lite, 

det kan nog ha blivit att jag försökte lägga band på mig kanske. Det är möjligt att jag inte... vågade öppna 

upp alla dörrar.  

 

Linda redogör utförligt för hur hon upplever att hennes terapeut hade svårt att hantera sexuellt 

material. I de tidigare delarna av terapin beskriver hon hur hennes sexuella fantasier om 

terapeuten försvårade, inte bara samtal om sex, utan också den terapeutiska processen 



 

20 

 

generellt. Lindas berättelse väcker också funderingar kring om hennes terapeut möjligtvis 

hade vissa svårigheter att förhålla sig strikt professionellt. Linda sökte terapi via landstinget 

och kom att gå i fyra år. Hon upplevde själv att hon ”inte behövde gå i alla de där åren”. 

Hennes terapeut verkade däremot angelägen om att hon skulle fortsätta. Utifrån ett 

psykodynamiskt perspektiv är Lindas sexuella fantasier om sin terapeut att betrakta som en 

sexuell överföring. Skulle man tillåta sig att spekulera kan man tänka sig, utifrån Lindas 

beskrivning, att hennes terapeut drogs med i en sexuell motöverföring:  
 

Så han, han sa till och med att, sista åren där så sa han att ja, jag får ju sitta och ljuga på våra 

genomgångar i och med att det var så mycket köer. Men han ba: ja men det är så spännande, och du får 

gärna fortsätta tills du är redo, liksom.  

 

Normativitet 
När informanternas sexuella relationer ser ut på ett annat sätt än den normativa heterosexuella 

tvåsamhetsrelationen uppstår specifika svårigheter i hur frågor kring sex och sexualitet 

behandlas. Två av våra informanter identifierar sig själva som bisexuella, och en som queer. I 

deras intervjuer kan vi skönja teman som har att göra med hur man som hbtq-person bemöts 

av sin terapeut. Informanterna upplevde att deras livsval inte accepterades fullt ut, och att 

deras problembeskrivningar kunde bli ifrågasatta. De frågar sig hur mycket hbtq-kompetens 

man kan förvänta sig av en terapeut.  

 

Karin berättar att hon i början av sin terapi hade en relation med en äldre man. Senare kom 

hon att inleda en relation med en jämnårig kvinna. Hon kunde därför jämföra terapeutens 

förhållningssätt, och reflekterade utförligt över den skillnad i bemötande hon upplevde när de 

pratade om respektive relation. När de pratade om den heterosexuella relationen kände Karin 

sig inte bara förstådd, den gemensamma förståelsen av det heterosexuella samspelet verkade 

även stärka den terapeutiska relationen. Karin menar att terapeuten hade ”väldigt normativa 

föreställningar”, men att dessa, just då, på sätt och vis var till Karins ”fördel”, då de 

underlättade deras kommunikation. Senare var det just denna outtalade gemensamma 

förståelse som gjorde det svårt för Karin att prata om sin homosexuella relation. Som tidigare 

nämnts önskar Karin att hon fått tillfälle att berätta om sin bisexualitet tidigt i terapin, 

eftersom den sexuella läggning hon presenterade i terapins inledning inte var helt ”självklar” 

för henne. Karin tror att en av anledningarna till att det blev lättare att prata om den 

heterosexuella relationen är att bilden av relationen mellan en äldre man och en yngre kvinna 

är kulturellt mer etablerad än den mellan två jämnåriga kvinnor. Den förmodat heterosexuella 

terapeuten skulle alltså kunna identifiera sig mer med Karins heterosexuella relation:  
 

Det känns som att det finns scenarior som man inte behöver berätta om hela vägen, för att de finns redan 

på något sätt. Eller som inte alls kanske är det vanligast förekommande egentligen kanske, men som det 

kanske finns en stark bild av liksom, med en kille och en tjej […] Och det gör ju mycket tänker jag, när 

man känner att man pratar med en terapeut på något sätt– det är ju också såhär: men jag är kvinna, hon är 

kvinna, jag är med en man, hon är väl också med en man eller vad vet jag […] men att det finns ju ett 

konsensus på en gång att så ser den situationen ut.  

 

Trots att Karin nämner att hennes terapeut var angelägen om att de skulle kunna prata om 

bisexualitet, uppfattar hon att terapeuten tog hennes relation med mannen på större allvar än 

den med hennes flickvän. Det tog mycket längre tid innan terapeuten ”förstod och 

accepterade” att Karin ”var ett par med en tjej”. Och när terapeuten väl gjort det uppstod nästa 

problem. Karin upplever nämligen att terapeuten applicerade de ramar som gäller för 

normativ tvåsamhet även på den lesbiska relationen . Återigen känner sig Karin missförstådd 

och frustrerad:   
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Och det kändes som att när hon väl hade tagit in det, då var det tillbaka på något såhär: jaha ska vi flytta 

ihop, ska vi ha familj, ska vi? […] Det är den här förväntning– någon slags allmängällande föreställning. 

[…] Ja, men att hon på något sätt hade accepterat att vi var ett par tillslut och så applicerade man hela 

heterokittet på det direkt. Okej, då är det en partner ja. Hur ska ni– hur har ni tänkt nu med barn? När ska 

ni–? Jag tänkte: måste det vara så? Alla de här ramarna igen.  

 

Även Kim har erfarenheter av hur svårt det kunde vara att prata om sexualitet med sin 

terapeut. Han går, som nämnts, till en mottagning med uttalad hbt-kompetens. Det verkar 

dock inte vara en garanti för att slippa få sin sexuella läggning ifrågasatt. Kim upplever att 

terapeuten har svårt att acceptera att han är polyamorös. Att hon finner hans polyamori 

problematisk, när han själv inte gör det, gör honom frustrerad och förbannad. Terapeuten 

beskrivs som ”groteskt normativ”. Kim beskriver vidare: 
 

Jag har en relation som jag ser då och då nere i Kalmar, och är ihop med, eller lever ihop, med Tilda. Och 

- eller det är väl de som har varit pågående som jag har tagit upp med henne, och då har hon tyckt att det 

har varit konstigt, och när jag ska åka ner dit så har hon tyckt att då måste vi prata jättemycket om hur 

konstigt det känns fast det inte är överhuvudtaget konstigt.  

 

Det är bara i jämförandet med en annan, kortvarig relation som Kim uppfattat som kränkande 

och destruktiv som terapeuten kan bejaka hans polyamori. Även Kims heterosexuella relation 

ifrågasätts upprepade gånger av terapeuten som tolkar den som en ”typ av internaliserad 

homofobi”. Enligt Kim kan terapeuten inte acceptera deras kärlek som den är, utan tar den 

som tecken för något annat. Precis som i exemplet ovan berättar Kim att det är först när det 

går upp för terapeuten hur mycket Kim och hans kvinnliga partner kämpat för sin relation som 

terapeuten ger den betydelse och upphör att ifrågasätta den:  
 

Och sen den gången, när hon fattade att det kunde finnas normativa barriärer mot vår relation så slutade 

hon helt plötsligt att tjata eller ha nån som helst invändningar mot att vi inte kunde älska varandra. Och då 

känns det så himla frustrerande att det här har jag ju sagt i ett år, och då måste du helt plötsligt få ett bevis 

på att det är jobbigt att ha våran relation, och då kan du äntligen acceptera att den kan vara bra. A, det var 

irriterande.  

 

Kim uttrycker att hans terapeut har förhållandevis rigida åsikter om relationer. Han önskar att 

hon hade utgått mer från hans egna problembeskrivningar: 
 

Jag kan ju inte ändra på vad hon tycker och tänker och såhär, men det känns ju som att hon har väldigt 

fasta åsikter om saker, och i alla fall när jag pratar med folk […] så tänker jag att man ska försöka i alla 

fall börja att utgå från deras situation eller från deras tankar. Om jag säger att någonting inte är jobbigt 

och att någonting är jobbigt så kan man ju till en början utgå från det och se var det landar och sen 

utveckla därifrån.  

 

Kims terapeut verkar röra sig från en oförståelse av hans sexuella preferenser, mot en större 

acceptans. Men kanske är det då för sent. I Kims beskrivningar får man en känsla av att 

terapeutens initiala svårighet att acceptera Kims livsval har fått djupgående konsekvenser. 

Kims tillit till terapeuten verkar ha fått sig en ordentlig törn, och den spricka i som uppstått 

klient-terapeutrelationen förefaller svår att reparera. Kim börjar begränsa vilka ämnen han tar 

upp, och undviker sådana där han misstänker att han kommer bli ifrågasatt:  
 

Men jobbiga aspekter med Tilda undviker jag ju att ta upp med henne, eftersom det känns som, ja nu har 

hon ju lämnat det äntligen, men att det känns som att hon ändå har haft över ett års proklamerande av att 

Tildas och min relation egentligen borde upphöra, och det känns så... Jag har varit ihop med Tilda i flera 

år […] [Terapeuten] borde ju känna mig så pass bra och min och Tildas relation så pass bra att hon skulle 

fatta att vi är väldigt öppna och pratar väldigt mycket, och kan lyfta även svåra saker. Så såna grejer kan 

vara svårt att lyfta med [terapeuten], alltså saker i våran relation som jag skulle kunna behöva prata med 

nån annan om eftersom jag märker att hon har varit, ja men helt enkelt skeptisk mot det.  
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Kim beskriver alltså hur hans hbt-terapeut på ett uttalat sätt ifrågasatte hans livsval. Även 

Karin känner sig ifrågasatt, om än mer subtilt. Både Kim och Karin efterfrågar att 

terapeuterna i större utsträckning hade utgått från deras livssituation, samt att de hade fått 

tillfälle att prata om sina sexuella preferenser tidigt i terapin. Elin, som identifierar sig som 

heterosexuell, beskriver en helt annorlunda erfarenhet. Hon har levt utan en fast relation en 

längre tid, och beskriver att folk därför tenderar att se henne som homosexuell. Elins terapeut 

har dock inte frågat om hennes sexuella läggning, vilket gläder Elin:  
 

Jag tycker också att hon förstår mig i det där, för hon har aldrig faktiskt... det är lite underligt. Hon har 

aldrig ifrågasatt huruvida jag är heterosexuell eller. Det har hon aldrig gjort. […] Det tänker jag att hon 

har förstått, att hon faktiskt på riktigt har förstått mig. För det är många andra som frågar hela tiden och 

då blir jag ännu mer ledsen. Men hon har aldrig frågat. Och det skulle jag nog bli riktigt ledsen om hon 

också frågade, eftersom så många andra frågade.[…] och det tycker jag faktiskt är riktigt bra. Det kanske 

är därför jag har vågat säga till henne alla de här sakerna.  

 

Till skillnad från Karin och Kim känner sig Elin förstådd från början. Det är just denna effekt 

ett normativt beteende har: att göra saker lättare för de som tillhör normen och svårare för de 

som inte gör det. Balansen mellan att intuitivt förstå patienten, och att inte vara fast i ett 

normativt tankesystem verkar komplicerad. Det är svårt att i materialet utläsa om detta varit 

en medveten strategi från Elins terapeut. I Elins fall har det dock blivit bra och har medfört 

både en fördjupad kontakt mellan terapeut och patient, och att Elin vågar närma sig sin 

problematik i en större utsträckning:  
 

Nej det känns som om hon har blivit mer… som om hon har förstått mig från början. Att vi har börjat från 

början. Och så nu är vi på samma plats. Här står vi nu. Och då har hon ju inte några idéer om hur det 

borde vara. Utan det är bara att såhär är det. Så är det, som du säger. Hon har inte de här normerna på 

samma sätt som jag upplever att det finns i verklighet– i övriga livet. […] Det tycker jag är skönt, att jag 

kan våga mig närma mig det här. Och kanske tycka att det inte är så konstigt.  

 

I materialet framkommer olika åsikter om terapeuternas hbtq-kompetens. Det är något som 

efterfrågas av våra informanter, samtidigt uppfattar de att det skulle innebära begränsningar 

att söka sig till specifika hbtq-terapeuter. Karin uppfattade att hennes terapeut saknade hbtq-

kompetens och att hon själv därför tvingades ta ett större ansvar för terapin. Hon behövde 

utbilda sin terapeut. Det kom att påverkade deras relation och hennes sätt att uttrycka sig i 

terapirummet:  
 

Man märker att man börjar göra lite som med mamma. Att man får skriva om vissa ord för att det ska bli 

mer förståeligt. För annars blir det så jobbigt, eller komplicerat, och det orkar man inte förklara. Eller det 

blir så larvigt att förklara, varför ska jag förklar– eller liksom sådär. Ganska fort liksom, man hetrofierar 

sitt eget språk nästan, vilket man absolut inte vill göra egentligen. För att man inte vill gå in i en 

förklararroll, och framförallt inte med sin terapeut så det är kanske inte så konstigt.  

 

Karin säger att hon kan tänka sig att söka sig till en hbtq-terapeut under vissa omständigheter. 

Då skulle hon slippa sin förklararroll och hennes relationer skulle tas mer för självklara:  
 

Men kanske om jag hade haft värsta, varit i värsta relationstraumat med en flickvän så kanske jag hade 

sökt mig till en hbtq-terapeut, jag vet inte, jag vet inte. Men om att man hade varit i en sån kris, då hade 

jag nog varit mer mån om att… för då orkar man ju inte någonting, då orkar man inte sitta där och böla 

inför någon som bara: sa du att du var gay? Då vill man ju bara kunna känna det där självklara.   

 

Samtidigt problematiserar Karin hur det skulle vara att gå till en lesbisk terapeut. Hon 

misstänker att även det skulle kunna ha sina begränsningar:  
 

Nej, jag tänker mig att det vore skönt att gå till någon som har kompetensen för att ta upp sådana frågor 

men… så stort perspektiv som möjligt. Det finns väl en begränsning i det också. Om man ska gå till 

någon man identifierar sig så mycket med, så blir det också… Nej men jag tänker att då finns det väl 
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andra förutsättningar också. […] Jag kan ju lätt tänka att jag skulle sitta i en sån terapistol med en 

superflataterapeut och känna såhär att nu måste jag berätta om det här att jag har varit i den här relationen 

med den här mannen.  

 

Kim har erfarenhet av att gå till en mottagning med uttalad hbt-kompetens. Samtidigt som han 

tycker att det varit skönt, bekräftar han också något av Karins farhågor. Kim berättar att han 

känt sig tveksam till om andra områden än hans sexualitet ska få ta plats i terapin. Karin, 

slutligen, uttrycker att det är konstigt att tänka att ”man ska vara helt föreställningslös som 

terapeut”, men undrar om en viss hbtq-kompetens ändå inte faller inom ramen för vad man 

kan förvänta sig av en terapeut:   
 

Det blir konstigt när man har en terapeut där man inte skriver under något hbtq- eller 

sexkompetenspapper. Så blir det på något konstigt sätt… Fast det är en massa andra saker som man 

känner att man kan förvänta sig av en terapeut. Men då får man väl gå till en sexterapeut, eller jag vet 

inte. Samtidigt som det är klart att det ska vara, att det är en del av allt annat.  

 

 

DISKUSSION  
 

I detta stycke diskuterar vi våra resultat utifrån både vissa teoretiska ansatser och våra egna 

tankar. Vi försöker också att sätta in resultaten i ett större sammanhang och relaterar dem till 

tidigare forskning. Dessförinnan gör vi en kritisk granskning av vår undersökning rörande 

såväl metod som utförande. Stycket avslutas med en sammanfattning av våra slutsatser utifrån 

undersökningen.  

 

Metoddiskussion 
Att rekrytera informanter utifrån ett bekvämlighetsurval innebär vissa metodologiska 

problem. Det faktum att fem av sju informanter rekryterades inom vår utvidgade 

bekantskapskrets, det vill säga de var vänner eller bekanta till vänner eller bekanta till någon 

av oss, kan ha bidragit till att vi fick en relativt homogen grupp vad gäller etnisk tillhörighet, 

ålder, familjesituation, bostadsort och utbildningsnivå. Att vi hade sociala kontaktytor med 

vissa informanter både innan och efter intervjuerna skulle kunna ha hindrat dessa deltagare 

från att prata helt öppenhjärtligt om sina erfarenheter. Samtidigt tog deltagarna aktivt kontakt 

med oss, vilket tyder på att de var motiverade att berätta om sina upplevelser. Vi ansträngde 

oss för att utforma ett rekryteringsanslag som var både intresseväckande och informativt, 

samtidigt som det tilltalade personer med skilda erfarenheter av vårt undersökningsområde. 

Trots detta är det givetvis möjligt att vissa personer känt sig exkluderade av våra 

formuleringar. I efterhand önskar vi att vi uttryckt oss ännu mer neutralt än vad vi gjorde. 

Urvalet kan också tänkas ha påverkat våra resultat genom att alla som deltog i 

undersökningen var beredda att i någon mån diskutera sex och sexualitet med oss. Personer 

som inte alls var beredda att prata om dessa ämnen skulle knappast välja att ställa upp på en 

intervju. Kanske skulle denna senare grupp ha andra erfarenheter än våra informanter, 

exempelvis mer upplevelser av terapeuter som alltför aktivt och påstridigt undersökt frågor 

om sex eller sexualitet.  

 

Vår genomgång av forskningsläget visar att patientperspektivet är eftersatt vad gäller 

terapiforskning om sex och sexualitet. Det är rimligt att misstänka att rekryteringssvårigheter 

bidragit till detta. En större undersökning än vår skulle kunna avgränsa sitt urval till en mer 

begränsad population. Kanske skulle en sådan kunna titta på hur specifika terapiformer 

arbetar med sex och sexualitet i terapi. Vi gjorde ingen kontroll av terapeuternas 

psykoterapeutiska inriktning utöver det att informanterna uppgav att de tillhörde det 
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psykodynamiska fältet. Möjligtvis skulle vi ha fördjupat vår förståelse för den terapeutiska 

relationen om vi hade frågat våra informanter hur de kom i kontakt med sina terapeuter. 

Vidare skulle man kunna titta på mer specifika patientgrupper, vid specifika tillfällen i terapin. 

Vi frågade informanterna om sökorsak, men gav oss inte in i några diagnostiska spekulationer. 

Dessutom befann sig våra informanter i olika stadier av behandling; några gick fortfarande i 

terapi och andra hade avslutat för upp till två år sedan. Den sistnämna gruppen kan också ha 

haft svårt att minnas specifika terapeutiska händelser efter så lång tid, vilket kan ha fördunklat 

våra resultat.  

 

Vi har båda erfarenheter från psykologutbildningen av att bedriva terapisamtal. Dels från 

psykologkandidatpraktiken, dels från det egna klientarbetet på Psykologiska Institutionen. Vi 

tror att våra terapeutiska erfarenheter underlättade själva intervjuförfarandet. Den 

fenomenologiska intervjun ligger nära ett terapeutiskt samtal i det att den är förhållandevis 

ostrukturerad, och att fokus ligger på informantens inre värld. Vår erfarenhet av och kunskap 

om terapiprocesser gjorde det lättare för oss att hålla oss inom ramarna för en intervju och inte 

gå in i en mer terapeutisk interaktion. Vi är också övertygade att vår terapeutiska erfarenhet 

under analysarbetet hjälpte oss att empatiskt sätta oss in i informanternas subjektiva 

erfarenheter. Samtidigt kan detta ha påverkat delar av undersökningen. Informanterna kan ha 

upplevt oss som representanter för terapeutgruppen och kan därför ha funnit det svårt att 

berätta om sina mer negativa erfarenheter av terapi. Vi märkte också att vi i analysen ibland 

kunde se våra informanter utifrån en terapeuts ögon, snarare än att förstå dem utifrån deras 

egna subjektiva värld. Vid sådana tillfällen var forskningsdagboken, parantetisering och en 

levande diskussion oss emellan ovärderlig.  

 

Enligt Kvale (1997) handlar reliabilitet om resultatens konsistens. Vi har ansträngt oss för att 

uppnå god reliabilitet vad gäller såväl intervjuer och transkriberingar som analys. Under 

pågående intervju försökte vi så långt som möjligt verifiera informanternas utsagor. Genom 

att presentera summeringar av intervjun till informanterna, samt be dem kommentera sådant 

som vi kunde ha missförstått anser vi oss ytterligare ha försäkrat oss om att vi förstått dem 

korrekt. Transkriberingarnas reliabilitet ökades genom att vi transkriberade samma avsnitt och 

jämförde resultatet. Även när det gäller analysen anser vi oss ha haft en fördel av att vara två. 

Den fenomenologiska ansatsen förutsatte att vi ansträngde oss för att göra oss så fria som 

möjligt från förutfattade meningar. I analysarbetet har vi märkt att det funnits stor 

samstämmighet oss emellan om hur resultaten ska tolkas. Vi har också tagit hjälp av vår 

handledare för att belysa materialet ur ytterligare en synvinkel. Samtidigt är det möjligt att vi 

kunde ha ökat reliabiliteten hos våra fynd genom att låta en oberoende observatör analysera 

delar av materialet.  

 

Hayes (2000) föreslår att undersökningsdeltagarna ska bekräfta tolkningarna i den slutgiltiga 

rapporten, för att se hur exakt den återger deras upplevelser. Vi tycker att detta förslag för att 

öka den interna validiteten är rimligt, och det är troligt att vår undersökning tjänat på att följa 

det. Dock är vår uppfattning att ett sådant förfarande hade varit alltför tidskrävande.  

 

Kvalitativa undersökningar har kritiserats för bristande generaliserbarhet. Langemar (2008) 

vänder sig mot åsikten att kvalitativa resultat inte skulle kunna generaliseras. Hon menar att 

det är sant att man inte kan göra kvantitativa generaliseringar, men talar istället om kvalitativ 

generaliserbarhet. Genom att hela tiden gå tillbaka till den ursprungliga texten grundade vi 

våra teman i empiri. På så sätt anser vi oss ha uppfyllt Langemars första kriterium för 

kvalitativ generaliserbarhet, nämligen att de kvalitéer (egenskaper, erfarenheter, åsikter etc.) 

vi funnit verkligen existerar i materialet. Det andra kriteriet, att man faktiskt fått med alla för 
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undersökningen relevanta kvalitéer, hoppas vi ha närmat oss genom att använda en grundlig 

fenomenologisk analysmetod, samt genom att vara två som genomfört undersökningen. I 

ljuset av undersökningens omfattning, är det rimligt att anta att många för ämnet 

betydelsefulla aspekter inte fångats upp på ett uttömmande sätt i våra sju intervjuer. Vi hade 

till exempel önskat oss en större spridning bland våra informanter vad gäller ålder, bostadsort, 

etnicitet och klassbakgrund. Det hade också varit intressant att ha med deltagare som sökt sig 

till en mottagning specifikt inriktad på sexuell problematik, samt fler deltagare med 

övervägande positiva erfarenheter av hur sex och sexualitet hanterats i terapi.  

 

För kvalitativa undersökningar anses det viktigt att tolkningarna uppfyller koherenskriteriet, 

alltså att de bildar en logisk, välorganiserad helhet (Wedin, 2004). Genom att illustrera våra 

resultat med citat från våra intervjuer hoppas vi att läsaren själv kan bilda sig en uppfattning 

om validiteten i våra slutsatser. Kvale (1997) nämner att man även kan titta på hur användbar 

den kunskap som genereras i en undersökning är. Detta kallas pragmatisk validitet. Vår 

ambition är att denna uppsats ska kunna bidra till att kasta ljus över hur sex och sexualitet 

behandlas i psykodynamisk psykoterapi. I förlängningen hoppas vi att den kan ge terapeuter 

viss vägledning i deras kliniska arbete. 

 

Slutligen är vi medvetna om att vi som forskare påverkar resultaten, att vi i mångt och mycket 

är medskapare till den kunskap som genereras. Andra intervjuare skulle i viss utsträckning ha 

fått andra svar av våra informanter. Vår förförståelse kring såväl terapiprocess som sex och 

sexualitet har spelat en avgörande roll inte bara för hur vi genomförde intervjuerna, utan 

också för hur vi tolkat våra data. Det faktum att vi båda är män i trettioårsåldern med 

medelklassbakgrund har rimligen också spelat en roll i mötet med våra informanter. Genom 

att titta på terapiprocessen ur ett patientperspektiv har naturligt nog andra perspektiv 

ignorerats. Materialet hade exempelvis kunnat studeras utifrån terapeuternas position, eller 

utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv. Samtidigt anser vi att vår fenomenologiska metod 

samspelat väl med både vårt utforskande av informanternas subjektiva upplevelser, och vår 

övertygelse om att patienter måste få komma till tals i forskning i en större omfattning än vad 

som hittills varit fallet.  

 

Under arbetets gång har våra frågeställningar successivt förändrats. Dels väckte våra 

informanters berättelser nya frågor, dels påverkades våra frågeställningar av analysarbetet. 

Även om de frågeställningar vi presenterar i uppsatsens inledning på många sätt liknar de vi 

formulerade i undersökningens tidigaste skede ska de betraktas som ett resultat av vår 

undersökningsprocess.  
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Resultatdiskussion 
Vårt syfte med denna studie är att undersöka deltagarnas erfarenheter som terapipatienter. 

Naturligtvis vore det också glädjande om vi lyckades säga någonting som skulle kunna vara 

till hjälp för terapeuter och blivande terapeuter när det gäller att hantera sex och sexualitet i 

deras patientarbete. Försök att utbilda patienter har förvisso gjorts (Strupp & Bloxom, 1973), 

men vi menar att det är rimligare att satsa på att utveckla terapeuternas insatser. Som terapeut 

kan man knappast kräva kompetenta patienter, men man borde som patient kunna förvänta sig 

en kompetent terapeut. I diskussionen nedan kommer vi att försöka placera in våra 

informanters berättelser i ett teoretiskt sammanhang. Vi kommer dock att i stort sett avhålla 

oss från spekulationer kring våra informanters möjliga omedvetna motiv, motstånd eller 

liknande. Detta val får vissa konsekvenser. Man kan exempelvis tänka sig en tendens att som 

terapipatient i efterhand efterfråga mer aktivt undersökande från terapeuten, trots att man i 

stunden inte alls skulle ha varit beredd att acceptera detta. Man kan också föreställa sig en 

önskan att skjuta över misstag och tillkortakommanden på terapeuten. Det är därmed mycket 

möjligt att de omtalade terapeuterna, eller en hypotetisk utomstående betraktare, inte alltid 

skulle instämma i våra informanters beskrivningar. Accepterar vi alltför okritiskt 

undersökningsdeltagarnas berättelser? Låter vi oss luras? Det vore lätt att utifrån olika 

psykologiska teorier börja spekulera om våra informanter, att ge sig in på olika mer eller 

mindre väl underbyggda diagnostiska resonemang. Detta skulle bidra till en sorts förståelse av 

vårt material, en förståelse som, liksom alla förståelser, skulle ha sina för- respektive 

nackdelar. Frågan är dock om vi inte därigenom skulle komma att fjärma oss från våra 

informanter, för att istället närma oss deras terapeuters positioner, och att vi därmed skulle 

riskera att förlora själva det patientperspektiv vi eftersträvar. Vi väljer därför att även i denna 

resultatdiskussion hålla fast vid våra informanters subjektiva berättelser om sina upplevelser.  

 

 Pratbarhet  

En förutsättning för att the ”talking cure” ska kunna fungera är att viktiga ämnen faktiskt blir 

pratade om. Flera av våra informanter beskriver sex och sexualitet som svåra eller omöjliga 

områden att prata om i deras terapier, och många av dem upplevde också att deras terapeuter 

hade svårt att hantera dessa ämnen, en upplevelse som får stöd i tidigare forskning (se 

exempelvis Butler et al., 2010; Jablonski, 2010; Klüft, 2006; Shalev & Yerushalmi, 2009). Att 

som terapeut inte aktivt utforska patientens sexualitet skulle, som nämnts ovan, kunna vara ett 

medvetet teorigrundat beslut, men rimligen kan också egen osäkerhet spela in. Stevenson (i 

Butler et al., 2010) menar att de anledningar som gör det svårt för patienten att prata om sex 

och sexualitet ofta är aktuella även för terapeuten. Fonagy (2006) tar upp terapeutens egna 

omedvetna motstånd och medvetna prydhet som faktorer som kan motverka att sex och 

sexualitet berörs i terapin. Shalev och Yerushalmi (2009) finner att såväl terapeuter som 

patienter tenderar att undvika sexuella frågor på grund av det obehag de orsakar.  

 

Både Hillevi och Kim uttrycker tvivel kring om det är okej att de pratar om saker som inte är 

direkt relaterade till deras respektive sökorsak. Hillevi undrar om hon kan prata om sex och 

sexualitet, Kim om han kan prata om annat än sex och sexualitet. Sven, som själv bekostar sin 

terapi hos en privatpraktiserande terapeut, uttrycker inga sådana tvivel. Rennie (1994) menar 

att en patient som får sin terapi subventionerad kan känna en ökad tacksamhetsskuld gentemot 

sin terapeut och därmed bli mindre benägen att ifrågasätta henne eller honom. Kanske 

behöver man som terapeut inom primärvård eller psykiatri arbeta mer aktivt än 

privatpraktiserande terapeuter för att patienten ska känna sig fri att ta upp vadhelst han eller 

hon önskar eller behöver.  
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För flera av våra informanter verkar sexualiteten ha en central betydelse för den egna 

identiteten. Hillevi säger att den ”formar oss så mycket”, Elin pratar om sexualitetens roll i en 

vuxenidentitet, och Kim valde psykoterapimottagning mycket utifrån sin sexuella läggning. 

Att prata om sex blir ett sätt att definiera vem man är. Hillevi beskriver att hon var på sin vakt 

när det gällde hur hennes terapeut hanterade sex och sexualitet. Hon var uppmärksam på 

terapeutens reaktioner och vaksam mot övertolkningar, men hade samtidigt en önskan och ett 

behov av att prata om sex och sexualitet. Att sex och sexualitet är laddade ämnen innebär 

givetvis inte att man ska undvika dem i terapi. Tvärtom. Det är just denna laddning som gör 

det så viktigt att inom ramarna för en terapi erbjuda de patienter som vill eller behöver prata 

om dessa ämnen en möjlighet att göra detta.  

 

Som en central del av identiteten är den egna sexualiteten alltså ett laddat ämne, men den är 

givetvis också en potentiell källa till njutning och glädje. Kanske uttrycker Hillevi något av 

sexualitetens komplexitet då hon säger att: ”det är ju få saker som det ligger så mycket 

prestation i som sex, samtidigt som det ska vara så fantastiskt och trevligt och underbart och 

verkligen det bästa som finns”. Vi tror att det kan finnas en tendens hos patienter, och kanske 

även terapeuter, att uppfatta sex som något särskilt, som ett område man ogärna 

problematiserar eller intellektualiserar mer än nödvändigt. Kanske finns en önskan att hålla 

sexualiteten avskild från andra delar av livet, att freda den. Sofia beskriver att hennes terapi 

var så problemfokuserad att allt hon tog upp riskerade att ses som, och rentav förvandlas till, 

problem. Detta bidrog till att hon undvek att tala om sex och sexualitet i sin terapi. Vi tror att 

ett alltför snävt fokus på problem riskerar att dels göra terapin mindre glädjefylld och 

därigenom vara allmänt hindrande, dels göra det svårare för patienten att ta upp sådant som 

faktiskt är problematiskt. Förespråkarna för Positive Psychology menar att den etablerade 

psykologin alltsedan andra världskriget alltför ensidigt fokuserat på problem och psykisk 

sjukdom (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Istället för att enbart reparera det som är 

problematiskt vill man lyfta fram värdet av att bygga positiva kvaliteter. Oavsett hur man 

ställer sig till Positive Psychology är det svårt att hävda annat än att ett problemfokus så snävt 

att det leder till att patienten väljer att undvika ämnen för att inte få fler problem i livet 

knappast är särskilt lyckat.  

 

Hillevi beskriver sin rädsla för att hon skulle förlora kontrollen om hon började prata konkret 

och detaljerat om sex. Men kontrollförlusten skulle inte bara drabba henne själv, utan även 

terapeuten. Man får en bild av hur de båda står maktlösa medan en störtflod av explicit 

sexuellt material sköljer över dem. Det är tydligt att Hillevi inte var trygg med att hennes 

terapeut skulle kunna hantera situationen. Detta innebär givetvis inte att hennes terapeut 

verkligen skulle ha varit så oförmögen som Hillevi befarade, men denna hennes rädsla gjorde 

att hon avstod från att prata konkret och detaljerat om sex, vilket hon i efterhand beklagar. 

Elins upplevelse var den rakt motsatta. Hon beskriver hur hennes terapeut gjorde det möjligt 

för henne att undersöka sina känslor i relation till sex och sexualitet utan att drunkna i dem. På 

något sätt verkar Elins terapeut ha lyckats förmedla att hon kunde hantera såväl detta område 

som de känslor det väckte hos Elin. Istället för att, som i Hillevis fall, bli en del av en hotande 

kontrollförlust blev Elins terapeut en trygghet och ett stöd. Kanske var det viktigt att det var 

Elins terapeut som förde in deras samtal på sex och sexualitet, eftersom detta gav terapeuten 

en chans att visa att hon var både kapabel och beredd att hantera dessa ämnen. Detta talar i så 

fall för att terapeuten bör aktivt ta upp potentiellt laddade ämnen, inklusive sex och sexualitet. 

Att ta upp dessa ämnen innebär inte att terapeuten bör bortse från eller köra över patientens 

motstånd och/eller önskningar om vad terapin ska beröra och inte. Terapeutens uppgift är inte 

att oavsett omständigheter se till att ett samtal om sex och sexualitet blir av, utan att erbjuda 
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en möjlighet till detta, och att underlätta för de patienter som faktiskt vill arbeta med dessa 

ämnen.  

 

Linda beskriver sin terapeut som oförmögen att hantera samtal om sex och sexualitet. När hon 

närmar sig ämnet tystnar terapeuten. För Linda framstår detta inte som ett medvetet val från 

terapeutens sida, utan som bristande kompetens. Hon menar att terapeuten skulle ha behövt 

jobba mer med sig själv i relation till dessa områden. Detta ligger i linje med Stevenson (i 

Butler et al., 2010), som menar att självreflektion och en medvetenhet om egna känslor är 

viktigt för terapeuter, och extra mycket så när det gäller sex och sexualitet. Stevenson 

framhåller också betydelsen av att som terapeut medvetandegöra sina egna åsikter och 

fördomar, i syfte att förhindra att dessa får fritt spelrum i patientarbetet. Stevenson pratar 

alltså om två olika saker som man som terapeut behöver vara medveten om: sina känslor 

respektive sina åsikter. Detta påminner om Fonagy (2009) som, vilket nämnts ovan, tar upp 

terapeuters omedvetna motstånd såväl som deras medvetna prydhet som hindrande faktorer i 

terapiarbetet. Den egenterapi som är en obligatorisk del av den svenska psykologutbildningen 

erbjuder en möjlighet till just självreflektion och arbete med omedvetna motstånd. Fördomar 

och prydhet borde kunna adresseras i en traditionell utbildningssituation. Kanske kan Svens 

beskrivning av sin terapeut få illustrera tystnaden och icke-styrande som metodbaserade val, 

och Lindas terapeut tystnaden som ett resultat av eget motstånd.  

 

Karin tyckte att det var bra att hennes terapeut var öppen med sina egna reaktioner. Karin 

upplevde också, i motsats till Linda, att hennes terapeut öppet kommenterade sina egna 

misstag och begränsningar. Vi tror att det, utöver en allmänmänsklig motvilja mot att erkänna 

sina misstag, hos vissa terapeuter kan finnas en motvilja mot att kommentera sitt eget 

agerande i terapisituationen. Detta kan också, som i Svens fall, ta sig uttryck i mycket 

begränsad information om metod och ramar. Det är som om man tror att man genom att 

informera och kommentera skulle riskera att bryta någon sorts terapeutisk förtrollning. Vi tror 

att detta i många fall är en missuppfattning. Terapirummet är nog så slutet även utan att 

terapiprocessen generellt betraktas som något mystiskt som måste hållas dolt och skyddat från 

kommentarer. Gabbard (1996) framhåller att terapeutens önskan att hemlighålla saker för sina 

kollegor är ett tecken på att något inte står rätt till. Kanske kan samma sak gälla för 

hemlighållande inför patienterna. Terapeuters self-disclosure är ett omdiskuterat ämne, och 

avståndet är stort mellan förespråkare av en mer traditionellt neutral terapeut och de som 

hävdar att terapeutens self-disclosure är en viktig och effektiv intervention. Wachtel (1993) 

påpekar att strävan mot ett neutralt ideal riskerar att skapa en stämning som är avsevärt mer 

fientlig än vad många terapeuter inser. Han menar att det finns en risk att patienten känner sig 

”fångad” snarare än förstådd.  

 

 Initiativ och ansvar 

För att ett samtal ska komma till stånd krävs att någon initierar det. Vi kommer i detta stycke 

att utifrån våra informanters berättelser diskutera frågor om initiativ och ansvar i den 

terapeutiska situationen. Av våra sju informanter är det endast Elin och Sofia som beskriver 

att deras terapeuter tagit initiativ till samtal om sex eller sexualitet. Shalev och Yerushalmi 

(2009) påpekar att många terapeuter följer teoretiska riktlinjer om att inte styra den 

terapeutiska processen genom exempelvis direkta frågor eller genom att fokusera på ett visst 

område. Samtidigt menar de att det är av avgörande betydelse att terapeuten lyckas skapa en 

såpass tillåtande atmosfär att patienten känner sig fri att ta upp vad helst som faller henne eller 

honom in, och att det verkar som att terapeuterna i deras studie misslyckats med detta. De 

påpekar också att en ond cirkel lätt uppstår, där patientens tendens att undvika sex och 

sexualitet explicit eller implicit förstärks av terapeutens agerande. Lindas berättelse tyder på 
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att något sådant ägt rum i hennes terapi, och kanske gäller detta även Karin och Hillevi. Linda 

berättar hur hennes terapeut tystnade när hon kom in på sex och sexualitet, och Karin och 

Hillevi beskriver att det var laddat att beröra dessa områden. Svens terapeut å andra sidan 

verkar ha lyckats skapa en atmosfär där hennes initiativ inte behövdes, eftersom Sven kände 

sig så pass trygg med att inte bli fördömd att han själv vågade ta upp även känsliga ämnen. 

Ingen av våra informanter uttryckte att deras terapeuter tagit alltför mycket initiativ kring 

frågor om sex och sexualitet, däremot efterfrågade flera av dem mer aktivt undersökande från 

terapeuten. Detta ligger i linje med Lilliengrens och Werbarts (2005) forskning där 

patienterna efterfrågar mer aktiva interventioner, och upplever terapeuternas passivitet som 

hindrande.  

 

Styrande av terapiprocessen är nära relaterat till ansvar för densamma. Karin betonar flera 

gånger hur viktigt det var för henne att inte börja ta ansvar för terapisituationen. Hon tyckte 

att det var terapeutens ansvar att ta reda på hennes sexuella läggning. Terapeuten frågade dock 

inte om detta, utan betraktade Karin som heterosexuell. Det kom därför att dröja innan Karins 

bisexualitet blev uttalad. Att som terapeut tro sig veta saker om sin patient som man faktiskt 

inte vet är givetvis problematiskt. Vi menar att det också finns skäl att tro att det finns en 

generell riktning i dessa antaganden, nämligen att terapeuten tenderar att tillskriva patienten 

mer normativa beteenden. Både Elins och Karins terapeuter antog att de var heterosexuella. 

För Elin innebar detta att hon kände sig sedd och förstådd, för Karin det omvända. Mer om 

detta under Normativitet nedan. Då terapeuten inte undersöker ett område eller initierar samtal 

kring det, blir det upp till patienten att ta initiativet. Våra resultat talar för att en alltför icke-

styrande terapeut riskerar att skapa en situation där onödigt mycket ansvar hamnar på 

patienten. Det kan vara svårt för patienten att bedöma huruvida något är viktigt att ta upp, och 

det kan också kännas svårt att verkligen ta upp sådant man faktiskt vill ta upp. Vi menar att 

det är terapeutens ansvar att i möjligaste mån visa att ämnen är möjliga att prata om, och det 

verkar som att vissa av våra informanters terapeuter inte lyckats så bra med denna uppgift. 

 

Kanske hade några av våra informanter varit hjälpta av att deras terapeuter varit mer styrande 

i vissa moment. Beutler et al. (i Lambert, red., 2004) har gjort en översikt av forskningsläget 

rörande sambandet mellan terapeutens grad av styrande och behandlingsutfall. De finner att 

forskningen gett motsägelsefulla resultat, men tycker sig ändå kunna utläsa ett svagt positivt 

samband. I Svens fall verkar terapeutens icke-styrande hållning ha fungerat bra. Sven framstår 

också som relativt väl insatt i psykodynamisk teori, och för honom var det självklart att hans 

terapeut var intresserad av frågor om sex och sexualitet. Sven säger apropå en sexuell undran 

att han tänkte att ”om inte en psykoanalytiker tycker att det där är någonting att bry sig om, då 

är det väl inget att bry sig om”. Ju mindre aktivt styrande terapeuten är, desto större betydelse 

får rimligen patientens förförståelse. Forskning (se exempelvis Blackwell, 2002; Leeder, 

1996) visar att social klass, såväl som andra faktorer som kön och etnicitet, påverkar 

terapisituationen. Om man inte är nöjd med att betrakta psykodynamisk terapi som ett 

exklusivt projekt för den redan invigda intellektuella medelklassen menar vi att det finns skäl 

att ha detta i åtanke och inte oreflekterat utgå från att patienten redan från början har en 

hyfsad förståelse av vad psykodynamisk terapi är.  

 

De bedömningssamtal som inleder den terapeutiska kontakten fyller flera funktioner. De 

syftar dels till att terapeuten ska förstå vem patienten är och vad han eller hon behöver hjälp 

med, dels till att lägga en grund för ett eventuellt fortsatt terapeutiskt arbete, bland annat 

genom etablerandet av vissa ramar. Flera av våra informanter beskriver att det tidigt i deras 

terapier skapades en berättelse om dem själva och deras liv, och att denna berättelse kunde 

vara svår att förändra när den väl etablerats. Det verkar därför viktigt att terapeuten tidigt i 
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terapin får en rimligt korrekt uppfattning om betydelsefulla sidor hos sin patient. Ur detta 

perspektiv framstår det som svårmotiverat att man som terapeut inte under 

bedömningssamtalen eller åtminstone relativt tidigt i terapin undersöker sin patients sexuella 

läggning. I Wängborgs (2006) enkätundersökning bland legitimerade psykoterapeuter och 

psykoterapistudenter uppger en majoritet av deltagarna att de tror på ett svagt samband mellan 

att sexuella frågeställningar berörs under bedömningssamtalen och att de kommer upp senare 

i terapiprocessen. Wängborgs undersökning behandlar deltagarnas antaganden, och oss 

veterligen föreligger ingen forskning om hur det faktiskt ser ut. Vi menar dock att terapeuten i 

kraft av sin yrkesroll har en stor makt när det gäller att sätta agendan för det terapeutiska 

samtalet, och att denna process är i full gång redan under bedömningssamtalen. Det finns 

därför skäl att befara att terapeuten genom att inte ta upp sex och sexualitet under 

bedömningssamtalen riskerar att dra igång den onda cirkel av undvikande som Shalev och 

Yerushalmi (2009) varnar för. McWilliams (1994) argumenterar för en noggrann 

diagnostiseringsprocess, och menar att många terapeuter underskattar betydelsen av den 

”acklimatiserande” funktion denna har som bieffekt. McWilliams menar också att många 

vuxna kan tala relativt öppet om exempelvis sin sexualitet med en utomstående, ännu okänd, 

expert, men att starka överföringsreaktioner senare i terapin försvårar ett fritt utbyte kring 

vissa ämnen. Detta påminner om Lindas erfarenhet. För Linda kom sex upp relativt sent i 

terapin, och hon upplevde det då som hindrande att hon kände sin terapeut, och hans 

begränsningar, så pass väl. Även Lindas erfarenhet talar således för ett tidigt introducerande 

av ämnet.  

 

 Terapeuten och det sexuella materialet  

I inledningen till denna uppsats redovisade vi ett antal psykodynamiska terapeuter och 

teoretiker som menar att sex och sexualitet fått minskat utrymme inom psykodynamisk 

psykoterapi. Vi redogjorde också för dessa skribenters förslag på förklaringar till denna 

minskning. Det föregående avsnittet handlade om olika saker som försvårar samtalet om sex 

och sexualitet, saker som fördomar, prydhet och omedvetna motstånd såväl som sexualitetens 

relation till den egna identiteten. I detta avsnitt undersöker vi om det går att förstå 

terapeuternas ageranden som uttryck för medvetna val, främst utifrån ett 

objektrelationsperspektiv. Vi kommer därefter att säga något om normalisering.  

 

Både Kim och Karin beskriver hur terapeuten skiftat fokus då de kommit in på konkreta 

sexuella situationer. Kims terapeut verkar ha försökt undersöka Kims känslor kring hans 

sexuella relationer, men inte varit särskilt intresserad av de specifikt sexuella aspekterna av 

Kims berättelser. Vid ett tillfälle gör hon en koppling mellan en kille Kim är intresserad av 

och Kims pappa, vilket Kim upplever som överdrivet psykologiserande. Karins terapeut 

tenderade att skifta nivå bort från samtal om konkreta sexuella situationer, och istället 

fokusera på sexualitet, och behov mer generellt. Green (1995 och 1997), Fonagy (2006) och 

Target (2007) framhåller objektrelationsteorins ökade inflytande som en förklaring till 

sexualitetens minskade utrymme inom psykodynamisk psykoterapi. De menar att 

objektrelationsteorin betraktar sex och sexualitet som en av många arenor där relationer 

iscensätts snarare än som något grundläggande och specifikt i sig självt. Green (1995) ser 

också en tendens att betrakta sexuellt material som ett försvar mot andra, dolda, aspekter 

bortom sexualiteten. Green (1995) kontrasterar en klassiska psykodynamisk syn på 

sexualiteten som arkaisk, mot objektrelationsteorins syn på den som ett defensivt försvar.  

Kanske är det detta som tar sig uttryck i terapeuternas agerande i de situationer Kim och 

Karin beskriver. Terapeuterna rör sig bort från det konkreta sexuella materialet för att istället 

utforska aspekter bortom detta: i Kims fall tidiga relationer, och i Karins fall hennes relation 

till sex och att uttrycka behov.  



 

31 

 

Både Karin och Kim upplevde att deras terapeuter rörde sig bort från det konkreta sexpratet 

för att de hade svårt att hantera det. Kanske skulle man istället kunna förstå terapeuternas 

agerande som utslag av terapeutisk metod. Det är mycket möjligt att terapeuterna vid de 

tillfällen Karin och Kim beskriver ansåg det mer terapeutiskt verksamt att utforska relationer 

och sexualitet i vidare bemärkelse, än att uppehålla sig vid konkreta sexuella situationer. Det 

är också mycket möjligt att de hade rätt. Vad man tror om den saken beror förmodligen på 

teoretisk inriktning och mer specifikt på hur man ser på sex och sexualitet. Det viktiga ur ett 

patientperspektiv är hur Kim och Karin upplevde terapeuternas fokusskifte. Fonagy (2006) 

och Target (2007) menar att sexuellt material i objektrelationssammanhang tenderar att 

lämnas outforskat på samma sätt som det manifesta innehållet i drömmar sätts åt sidan då man 

fokuserar på latent material. Kim och Karin hade båda en önskan att i terapin prata konkret 

om sexuella situationer, och de blev frustrerade då denna önskan inte tillgodosågs. Givetvis är 

terapeutens uppgift inte att alltid tillgodose patientens omedelbara önskningar; många gånger 

är det tvärtom helt nödvändigt att inte göra det. Men det är ändå viktigt att ta patientens 

upplevelser på allvar, och att vara uppmärksam på hur han eller hon reagerar på olika 

interventioner.  

 

Kim och Karin upplevde att terapeuterna skiftade fokus för att de var obekväma med att prata 

konkret om sexuella situationer. Om detta fokusskifte istället var ett medvetet val så hade det 

rimligen varit positivt om terapeuterna på något sätt förklarat detta, alternativt inte haft så 

bråttom utan låtit Kim och Karin prata om konkret sex en stund innan de styrt samtalet mot 

andra områden. Terapeutisk metod som av patienten upplevs som inkompetens riskerar att 

inverka negativt på den terapeutiska relationen. Situationen då Kims terapeut gör kopplingar 

mellan en kille Kim är intresserad av och Kims pappa väcker också frågan om stöd kontra 

utmaning, och vad man som patient behöver vid olika tillfällen. Att hitta en lagom balans 

mellan undersökande och stöd är en ständig utmaning i det terapeutiska arbetet. Målet är 

rimligen att arbeta så effektivt som möjligt, men har man som terapeut inte patienten med sig 

riskerar man inte bara att resultaten uteblir utan även att den terapeutiska relationen blir 

lidande. Kanske skulle Kim nämnda situation ha varit mer hjälpt av empatiskt stöd än av det 

tolkande och undersökande som terapeuten verkar ha försökt sig på.  

 

Elins erfarenheter framstår i mycket som raka motsatser till Kims och Karins. Medan Kims 

och Karins terapeuter tenderar att röra sig bort från det konkreta verkar Elins terapeut jobba i 

motsatt riktning. När Elin uttrycker sig diffust och flytande är det terapeuten som 

konkretiserar och aktivt utforskar det sexuellas roll i det Elin beskriver. Huruvida denna 

skillnad har med terapeuternas teoretiska inriktning att göra är omöjligt för oss att veta. Vi 

kan dock konstatera att Elin är mycket nöjd med hur hennes terapeut hanterat dessa frågor.  

 

Elin, Linda och Sven beskriver alla erfarenheter av att deras terapeuter normaliserat saker de 

tagit upp i terapin. Obegi (2008) skriver att patienter vänder sig till sina terapeuter med en 

förhoppning om en försäkran att deras psykologiska tillstånd är hanterbara och ”normala”. I 

detta sammanhang är terapeutens roll som expert central. Att ge institutioner eller enskilda 

individer makt att frisk- eller sjukförklara människor är komplicerat, men innebär också 

möjligheter. Att med den psykoterapeutiska yrkesrollen i ryggen förklara att ett beteende är 

normalt, eller åtminstone acceptabelt, får en annan tyngd än om en vän eller anhörig skulle 

göra samma sak. Obegi skriver om bandet mellan patient och terapeut, och förlägger 

normaliserandet främst till den fas då relationen håller på att etableras, vilken han benämner 

”attachment-in-the-making”. Lorber och Garcia (2010) skriver om betydelsen av 

normalisering i arbetet med amerikanska manliga veteraner från krigen i Afghanistan och 

Irak. De tar upp normalisering av två företeelser. Dels normaliseras behovet av hjälp genom 
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att veteranernas symptom beskrivs som fullt rimliga resultat av deras erfarenheter. Dels 

normaliseras själva hjälpsökandet, genom bland annat positiva omformuleringar. För såväl 

Lorber och Garcia som Obegi framstår normaliserandet som en förutsättning för ett vidare 

terapeutiskt arbete, och liknar därmed Elins beskrivning av sin erfarenhet. Elins terapeut 

normaliserade själva det att ha behov, vilket bland annat gjorde det möjligt för Elin att våga 

närma sig sexuella teman.  

 

I Madill och Barkmans (1997) redogörelse för en korttidsterapi framhåller de betydelsen av 

att patientens symptom, i detta fall en minnesförlust, inte normaliseras. Att inte normalisera 

patientens erfarenheter innebär att de ses som viktiga, som någonting utanför den ”normala” 

erfarenheten, och därmed som något att arbeta med i terapin. Kanske var det just ett sådant 

icke-normaliserande som Linda hade behövt. Istället upplevde hon att hennes terapeut 

avfärdade hennes berättelse med att ”så gör ju alla”, och den bearbetning Linda önskade 

uteblev.  

 

Sven beskriver ytterligare en erfarenhet. I hans fall verkar terapeutens normaliserande ha varit 

allt Sven behövde för att kunna släppa sin oro. Kanske hade Svens förförståelse av sin 

terapeut som intresserad av sex och sexualitet betydelse för detta. Medan Linda hade ett 

lidande och ett behov av att faktiskt arbeta med det som hennes terapeut istället normaliserade 

verkar Sven mest ha behövt höra att han var okej. Utifrån Lindas beskrivning verkar det som 

att en normalisering som patienten inte kan ta till sig riskerar att bli kontraproduktiv.  

 

 Sexprat och den terapeutiska relationen  

I resultatdelen kunde vi se hur relationen mellan klient och terapeut förändrades när sex och 

sexualitet fördes på tal i terapin. I detta avsnitt ska vi titta närmare på dessa tillfällen och 

försöka förstå hur det kommer sig att patienten kan bli rädd för att förlora kontroll över 

terapisituationen samt varför sexprat gör den terapeutiska relationen mer ”verklig” och kan 

göra att terapeuten riskerar att hamna på ett sluttande plan mot gränsöverskridanden.  

 

Hillevi och Sofia beskriver båda att deras terapier riskerade att bli hotfulla när sex 

introducerades som ämne. Hillevi befarade att både hon och hennes terapeut skulle förlora 

kontrollen över terapin, och Sofia menar att relationen mellan henne och hennes terapeut 

skulle smutsas ned. Både Sofias och Hillevis erfarenheter av att något förändras i relationen 

när sex dyker upp som ämne går att förstå mot bakgrund av vad som beskrivits som ett skifte i 

psykoterapeutiskt förhållningssätt (Fonagy, 2006; Target, 2007). Target (2007) menar att 

psykosexualiteten hamnade i periferin i samband med att fokus på överföring blev alltmer 

centralt i psykoterapi. I en terapeutisk miljö som betonar det relationella blir terapeuten 

oundvikligen ”verklig” och det är inte möjligt att lyfta bort hans eller hennes känslomässiga 

engagemang ur den kliniska situationen. Detta gör att terapeuten kan fungera som en 

ställföreträdande förälder som tröstar och stödjer, men denna position riskerar att bli hotfull, 

till och med oetisk, när sex kommer på tal. Kanhända är det detta Sofia sätter fingret på när 

hon menar att sexprat i terapin skulle riskera att bli närmast incestuöst. Precis som i en 

föräldra-barnrelation finns det ingen plats för explicit sexuellt material i den relation som 

etablerats mellan Sofia och hennes terapeut. Fonagy (2006) menar att i en framgångsrik terapi 

är det oundvikligt att terapeuten förälskar sig i sin klient, och på så sätt kommer hans eller 

hennes sexuella känslor att tränga in i relationen. Detta kombinerat med ett fokus på den 

verkliga relationen mellan klient och terapeut skapar en situation där gränsöverskridningar 

blir möjliga. Hillevis rädsla inför att ta upp sexuella teman i terapin är således, enligt Fonagy, 

förståelig.  
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I en sådan laddad relationell kontext har parterna, enligt Target (2007), att välja mellan att 

antingen ignorera sexuella teman, eller tolka om dem så att de ”egentligen” inte handlar om 

sex. När Sofia och Hillevi undviker att prata alltför detaljerat om sex, blir det ett exempel på 

det förstnämnda. Ett exempel på det sistnämnda skulle kunna vara när Karin beskriver hur 

hon vill prata om en explicit sexuell erfarenhet, men att hennes terapeut skiftar fokus till ”en 

helt annan situation som inte har med sex att göra”. Karin menar också att det var lättare att 

prata utförligt och detaljerat om sex med sin kvinnliga terapeut när det handlade om hennes 

heterosexuella relation, jämfört med hennes lesbiska relation. Det ”kändes mycket mer 

naturligt”, som någonting ”ganska självklart att komma in på”. Hon beskriver hur terapeuten 

ser och relaterar till henne på ett nytt sätt efter att hon berättat om sin flickvän. Karin själv 

förklarar terapeutens nya förhållningssätt som ett utslag av bristande hbtq-kompetens, men 

man skulle kanske också kunna hävda att när Karin kommer ut som bisexuell, blir en 

sexualisering av den terapeutiska relationen mer möjlig. Denna sexualisering verkar, om man 

får tro Hillevi, accelereras av att prata konkret och explicit om sex. Kanske kan man förstå 

terapeutens skifte av fokus från sexuell praktik till sexualitet, från det konkreta till det mer 

abstrakta, i samband med att Karins lesbiska relation kommer på tal, som terapeutens sätt att 

kyla ner en relation som annars riskerar att bli överhettad. Som vi redan nämnt i resultatdelen 

är det möjligtvis något sådant Sofia försöker hantera med sitt förslag att terapeuten ska 

undersöka sex och sexualitet på ett mer formaliserat sätt. Genom standardiserade frågor skulle 

terapeuten lyfta sexpratet från relationen och in i funktionen som psykolog.  Hon skulle inte 

fråga för att hon var nyfiken utan som en del av hennes professionella agerande som terapeut.  

 

Linda beskriver hur hon attraherades av sin terapeut i början av sin terapi. Hon undvek att 

prata om sex av rädsla för att förlora terapeuten som en potentiell sexualpartner. Detta 

diskuterades aldrig i terapin. Det är möjligt att sex som ämne, även i Lindas fall, inte kunde få 

plats i en relationell terapi och att det var ett medvetet terapeutiskt val att undvika detta 

område. Men det finns andra aspekter av dynamiken mellan Linda och hennes terapeut som 

kan vara värda att diskutera lite mer utförligt. I Lindas berättelse får man glimtar av hennes 

terapeuts inställning till deras terapi. En sak som sticker ut är hans funderingar runt hur länge 

hon ska gå kvar. Linda beskriver hur han berättar att han måste ljuga på sina genomgångar 

med sina kolleger för att få ha henne kvar som patient trots alla köer. Om vi förlitar oss på 

Lindas beskrivning, hur ska vi förstå att terapeuten inte bara ljuger för sina kolleger, utan 

också sedan berättar det för sin patient?  

 

Både Fonagy (2006) och Frank (1999) menar att sexuella känslor mellan klient och terapeut 

är mycket vanliga. Frank går så långt som att hävda att avsaknaden av attraktion är ett 

observandum i sig, ett tecken på en kris i terapin. Gabbard (1996) beskriver ett sluttande plan 

när det gäller kränkningar av gränser i terapi, från oskyldiga icke-sexuella överträdelser till 

svårt destruktiva och tragiska sexuella kontakter mellan klient och terapeut. Han är noga med 

att påpeka att sex och sexualitet är svåra ämnen att hantera för alla terapeuter, och att det vore 

farligt att tro att det enbart är inkompetenta eller ”psykopatiska” terapeuter som blir sexuellt 

involverade med sina klienter. Som terapeut blir man medveten om motöverföring främst 

genom sina handlingar, då motöverföringen huvudsakligen arbetar på en omedveten nivå. En 

fördel med terapeutiska ramar är att de kan hjälpa till att synliggöra motöverföringsmaterial. 

Att överträda ramarna ger en signal om att man kan vara i behov av noggrann självreflektion 

och handledning. Handledning är speciellt viktigt eftersom terapirummet är stängt för 

utomstående observation. Gabbard menar vidare att terapeutens önskan att hemlighålla saker i 

terapin, genom att till exempel börja ljuga för kolleger, är tecken på att gränser har börjat 

förskjutas. Det är just vid de tillfällena då man är som mest obenägen att söka handledning 

och stöd, som det är som viktigast att man får det (Gabbard, 1996). I Lindas fall kan man 
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fundera över om hennes terapeut var indragen i en motöverföringsförälskelse som gjorde att 

han började tänja på sina professionella gränser, samtidigt som den omöjliggjorde en 

genomarbetning av Lindas sexuella material. I Hillevis fall är det kanske hennes oro för att 

terapeuten inte ska lyckas hålla de professionella gränserna som gör att hon tror att sexprat 

skulle förvandla henne till ”en ung tjej” och terapeuten till ”gubbe”. Genom att börja prata om 

sex och sexuella aktiviteter riskerar båda att ”förlora kontrollen”, att ta första steget ut på 

Gabbards sluttande plan.  

 

Sex och sexualitet får allt större plats i det offentliga rummet, samtidigt som dessa ämnen 

hamnar i skymundan i terapirummet (Target, 2007). Möjligtvis är det just i motsättningen 

mellan å ena sidan en allestädes närvarande sexualisering, och å andra sidan de tabun och den 

mystik som fortfarande omgärdar sex och sexualitet, som terapi kan fylla en viktig funktion. 

Där kan en fördjupad förståelse av dessa ämnen bli möjlig. Våra informanter menar att den 

terapeutiska situationen erbjuder en unik möjlighet att prata om sex och sexualitet på ett nytt 

sätt. Men att göra det på ett bra sätt är långt ifrån enkelt. Kanske ligger en förklaring till 

svårigheten i att sex och psykoterapi på vissa plan är så lika. Fonagy (2006) menar att 

psykoanalys som handling, inte som terapeutisk process, liknar den sexuella upphetsningen. I 

både psykoterapin och i det sexuella mötet överskrids interpersonella gränser, och man 

närmar sig ”det mystiska” i den andra. Fonagy skriver: ”I can think of only two categories of 

interpersonal interaction where the exchange of subjectivities across a person’s physical 

boundaries is both mutually desired and legitimized: one is normal sexual excitement, and the 

other is psychoanalysis” (Fonagy, 2006, s. 18).  

 

Gabbard (1994) menar också att när det kommer till sexuella teman i en mer relationell terapi 

bör terapeuten undvika ”self-disclosure”, det vill säga att dela med sig av sina egna känslor 

till klienten. Till skillnad från känslor som ilska eller förfäran, riskerar sexuella känslor eller 

känslor av attraktion att hota terapirummets trygga atmosfär och terapeuten måste därför avstå 

från den typen av intervention. Att sex som tema är hotfullt kan både Hillevi och Sofia intyga. 

Sofia ansåg att sexprat i terapin skulle närma sig det incestuösa, bli nästan som ett övergrepp. 

Samtidigt har Gabbards ståndpunkt ifrågasatts. Frank (1999) menar att man inte så kategoriskt 

kan avvisa att terapeuten använder sin attraktion i terapeutiskt syfte. Trots att stor försiktighet 

självklart krävs, givet ämnets känsliga karaktär, bör en bedömning göras utifrån varje enskilt 

fall. I vissa lägen är det helt avgörande att terapeuten inte bara vågar identifiera sin egen 

attraktion till sin klient, utan också öppet analyserar den. Huvudfokus ska, som alltid, ligga på 

vad man som terapeut anser kommer att underlätta klientens psykologiska mognad (Frank, 

1999). Franks råd till terapeuter är alltså att hantera sexuellt material på samma sätt som 

övrigt material, men med en högre medvetenhet om att ämnet är känsligt och att de 

relationella processerna ofta är både starkare och mer komplexa när det gäller dessa teman.  

 

 Normativitet 

I intervjuerna framkom exempel på hur de av våra informanter som på olika sätt bryter mot 

heteronormen upplevde att detta inneburit särskilda problem i deras terapier, även i det fall då 

informanten gått hos en terapeut med uttalad hbt-kompetens.  

 

För personer med en icke-heterosexuell läggning medför det stora utmaningar att leva i ett 

heterosexistiskt samhälle. Många hbtq-personer upplever stigmatisering, diskriminering, 

heterosexism, våld, och ett underskott av socialt stöd (APA, 2011; Israel, Gorcheva, Walther, 

Sulzner & Cohen, 2008). Detta är några av anledningarna till varför hbtq-personer löper större 

risk att drabbas av psykisk sjukdom jämfört med heterosexuella (Israel, Gorcheva, Burnes & 

Walther, 2008). Tyvärr verkar heteronormen ofta tränga in även i terapirummet. Samtidigt 
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som hbtq-personer söker vård i större omfattning än heterosexuella möts de inte 

nödvändigtvis av terapeuter kompetenta att behandla denna grupp (Israel et al. 2008b).  

 

Genom att fråga över 2500 psykologer om deras erfarenheter identifierade Garnets, Hancock, 

Cochran, Goodchilds och Peplau (1991) en rad faktorer som var hjälpsamma respektive 

ohjälpsamma i terapiarbete med homosexuella klienter. Vissa terapeutiska interventioner och 

åsikter kategoriserades som synnerligen fördomsfulla, inadekvata eller olämpliga. Dessa 

innefattar saker som att terapeuten uppfattar homosexualitet som sjukdom, att terapeuten ser 

patientens sexuella läggning som roten till dennes psykiska problem och att terapeuten tar för 

givet att patienten är heterosexuell. De hjälpsamma faktorerna innefattade saker som att 

terapeuten hjälper patienten att övervinna internaliserad homofobi, erkänner betydelsen av 

alternativa familjebildningar, och inser att terapeutens egna sexuella läggning kan vara 

relevant för terapin (Garnets et al., 1991). Terapeuters kunskap om frågor som rör sexuell 

läggning, deras värme, acceptans och tidigare erfarenhet av att jobba med hbtq-klienter är 

ytterligare faktorer som senare forskning har identifierat som hjälpande (Israel et al., 2008a).  

 

Israel et al. (2008b) har istället frågat patienter vad de uppfattar som hjälpsamt eller 

ohjälpsamt i terapi. Att terapeuten validerade och normaliserade patientens sexuella läggning, 

att han eller hon fokuserade på sexuell läggning endast vid de tillfällen då detta var relevant, 

att han eller hon var involverad i hbtq-samhället, samt var varm, respektfull, lyssnande och 

pålitlig, var några av de faktorer som patienterna uppfattade som mest hjälpsamma. Att som 

terapeut fokusera överdrivet på sexuell läggning, att vara kall, distanserad och oengagerad 

uppfattades som ohjälpsamt. Baserat på patienternas utsagor verkar alltså ett gott 

grundläggande terapeutiskt förhållningssätt och en hållande terapeutisk allians vara viktigast. 

Utöver detta kan terapeuter behöva specifik utbildning för att kunna arbeta med hbtq-patienter 

på ett bra sätt (Israel et al., 2008b). 

 

I våra informanters utsagor dyker många av de situationer som Garnets et al. och Israel et al. 

beskrivit upp. Hillevi har, till exempel, en god erfarenhet av att berätta om sin sexualitet inför 

sin terapeut. Hon beskriver att hon till en början var rädd för att hennes terapeut skulle ”grotta 

ner sig” överdrivet mycket i hennes bisexualitet, men att hon blev positivt överraskad när han 

släppte ämnet ganska raskt och utan att problematisera det. Med Hillevis ord fick hon aldrig 

”någon känsla någonsin av att han satt och försökte gräva i någonting som inte var egentligen 

viktigt”. Kim däremot upplever att hans terapeut fokuserade överdrivet mycket på hans 

polyamori, en del av Kims liv som han själv inte ser som problematisk. Kim uttrycker att 

terapeutens fokus på att han har flera parallella kärleksrelationer inte bara var tröttsamt utan 

också mycket frustrerande. Många forskare (se exempelvis APA, 2011; Garnets et al., 1991; 

Israel et al., 2008a; Israel et al. 2008b) menar att just ett överdrivet fokus på sådant som 

klienten inte uppfattar som problematiskt är speciellt ohjälpsamt. Detta påminner om det 

Beutler et al. (i Lambert, red., 2004) skriver om att vissa terapier snarare påminner om 

övertalning och omvändelse, än om läkning. Forskning har visat att det finns ett nära samband 

mellan att terapeuten bekräftar klientens egen problemformulering och framsteg i terapin 

(Werbart & Lilliengren, 2005).  

 

För Kim blir terapeutens överdrivna fokus på hans polyamori liktydigt med ett underkännande 

av hans livsval. Kim upplever att terapeuten ser hans sätt att organisera sitt kärleksliv som ett 

problem snarare än som en källa till njutning. Många polyamorösa individer rapporterar att de 

träffat terapeuter som är dåligt insatta, eller till och med fördomsfulla, vad gäller denna 

livsstil. Weitzman, Davidson och Phillips (2009) skriver att terapeuter inte ska ta för givet att 

polyamori är maladaptivt, eller att polyamorösa individer skulle få bättre relationer genom att 
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bli monogama. Sådana påståenden skvallrar om att terapeuten inte sätter klientens behov 

främst, utan snarare låter sig styras av kulturella fördomar. Studier visar att polyamori inte 

nödvändigtvis varken orsakar eller är ett resultat av personlighetsrelaterade problem, utan att 

denna alternativa relationsform faktiskt stödjer individens psykologiska hälsa (Weitzman et 

al., 2009). Det är först senare i terapin, när Kims polyamori sätts i relation till några 

destruktiva sexuella upplevelser, som Kim upplever att terapeuten börjar ta hans polyamori på 

allvar. Då går det upp för terapeuten att Kims polyamori inte orsakar honom lidande utan 

snarare får honom att må bättre.   

 

Kim beskriver att hans terapeut inte hade särskilt stor kunskap om polyrelationer, och att han 

övervägde att undervisa terapeuten om denna typ av relationer. Denna erfarenhet delas av 

Karin. Hon märkte att hon var tvungen att förklara grundläggande hbtq-begrepp för sin 

terapeut, och detta irriterade henne. Hon säger bland annat att hon fick ”skriva om vissa ord 

för att det ska bli mer förståeligt” och att hon var tvungen att ”heterofiera sitt eget språk”. En 

av de faktorer som identifierats som ohjälpsamma är terapeutens bristande kunskap. Garnets 

et al. (1991) skriver att en otillräcklig terapeut är en terapeut som saknar kunskap eller 

expertis, eller förlitar sig helt på att klienten ska utbilda terapeuten om homosexuella frågor . 

Detta stämmer in på både Kims och Karins terapeuter. Karin beskriver också att det uppstod 

en förskjutning av ansvar när hon tvingades undervisa sin terapeut. De invanda etablerade 

rollerna frångicks, vilket orsakade irritation och oro. Detta ligger i linje med en tidigare 

svensk undersökning om hbtq-klienter i terapi. Nilsson och Jensen (2010) skriver i sin 

psykologexamensuppsats att dylika erfarenheter av rollförskjutning riskerar att underminera 

den terapeutiska alliansen, att och leda till att klienten tycker att terapin varken är givande 

eller utvecklande.  

 

Den vanligaste konsekvensen av ohjälpsamma situationer i terapin är en försämring av den 

terapeutiska alliansen (Israel et al., 2008a), och det är måhända i ljuset av detta som vi ska se 

den spricka som uppstod mellan Kim och hans terapeut. Att terapeuten inte helt förstår honom 

och fokuserar på sådant som Kim anser vara ovidkommande får Kim att överväga att avsluta 

terapin och söka sig till en annan terapeut. Forskning visar också att det finns en stark 

korrelation mellan de ohjälpsamma faktorer som Garnets et al. identifierade och att terapin 

avslutas i förtid (Liddle, 1996).  

 

Karin vittnar om att relationen till terapeuten förändrades när hennes bisexualitet kom på tal, 

och Hillevi hyste en oro för att berätta om sin bisexualitet för sin terapeut. Terapeuters 

inställning till bisexualitet har visat sig vara potentiellt problematisk, och bisexuella patienter 

har vittnat om att de utsatts för negativa attityder från både hetero- och homosexuella 

terapeuter. Vanligt är att bisexualiteten inte betraktas som en giltig sexuell läggning, utan 

snarare ses som ett övergångsstadium mellan hetero- och homosexualitet (APA, 2011). I ett 

monosexistiskt samhälle, där normen bjuder att begäret är riktat mot antingen kvinnor eller 

män och aldrig både och, är det vanligare att en ickeheterosexuell patient tolkas som 

homosexuell än som bisexuell (Israel et al., 2008a). En konsekvens av detta är att bisexuella 

ofta blir negligerade i forskningen (Israel et al., 2008b) Karin nuddar vid det problematiska i 

att inte tillhöra någon av kategorierna homo- eller heterosexuella när hon funderar runt vilken 

typ av terapeut hon skulle vilja gå till. Hos sin nuvarande terapeut känner hon sig inte bekväm 

med att prata om sin lesbiska relation, men samtidigt tror hon att det skulle vara problematiskt 

att ta upp sina heterosexuella relationer med en ”superflataterapeut”.  

 

Karin beskriver hur hennes terapeuts förutsättande att Karin var heterosexuell till en början 

stärkte deras relation. När de pratade om Karins ex-pojkvän kunde hon känna en samhörighet 
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med terapeuten. Senare, när hon skulle berätta för terapeuten om sin nya flickvän blev den 

förutsatta heterosexualiteten försvårande. Att terapeuten förutsätter att klienten är 

heterosexuell tillhör en av de faktorer som Garnets et al. (1991) identifierat som ohjälpsamma. 

I American Psychological Associations riktlinjer för arbete med hbtq-klienter står det att 

psykologer ska sträva efter att erkänna bisexuella personers unika erfarenhet. Sexuell 

läggning är inte något som syns, och terapeuter måste antingen fråga eller förlita sig på att 

detta är något som klienten själv berättar om. Forskningen visar att det är fördelaktigt om 

terapeuten kan hålla sig öppen inför klientens eventuella sexuella läggning och inte dra 

förhastade slutsatser på lösa grunder (Israel et al., 2008b). I linje med modern queerforskning 

(O’Donovan & Butler, 2010) tror vi att det vore bra om terapeuter kunde betrakta sexualitet 

som något flytande och föränderligt. Bara för att någon identifierar sig som heterosexuell idag 

i en specifik kontext innebär det inte nödvändigtvis att samma person gör det imorgon i en 

annan kontext. 

 

Karin berättar att hon i efterhand önskat att hennes bisexualitet hade kommit upp i tidigare 

terapin, något som diskuterats under temat Initiativ och ansvar ovan. Israel et al. (2008a) 

menar att det är hjälpsamt om sexuell läggning kommer upp tidigt i terapiprocessen, oavsett 

om det relaterar till klientens sökorsak. Å ena sidan verkar det alltså hjälpsamt om terapeuten 

tar upp frågor som rör sexuell läggning trots att detta inte är klientens huvudsakliga 

bekymmer. Å andra sidan bör terapeuten undvika att fokusera onödigt mycket på sexuell 

läggning när denna inte är patientens huvudsakliga problem. Terapeuten måste således hitta 

en balans och lyckas att göra sexualiteten pratbar och synlig utan att göra den till ett större 

problem än den är för patienten.  

 

Karin frågar sig vilken hbtq-kompetens man egentligen kan förvänta sig av sin terapeut. 

American Psychological Association (2011) har för att besvara den frågan ställt upp riktlinjer 

för psykologer i deras arbete med hbtq-patienter. Riktlinjerna innefattar bland annat att 

psykologer ska sträva efter att förstå de unika problem och risker som drabbar hbtq-personer 

att psykologer ska försöka ha med hbtq-perspektiv när de håller utbildningar, och att bi- och 

homosexuella känslor och beteenden är normala varianter av mänsklig sexualitet. De 21 

förhållandevis utförliga riktlinjerna syftar till att ge vägledning vad gäller kliniskt arbete, 

utbildning och forskning (APA, 2011).  

 

Slutord 
I sexualiteten och i den sexuella praktiken flätas vår identitet, vår utvecklingspsykologiska 

historia och våra relationella mönster samman. Det finns få arenor där våra unika upplevelser 

möter samhälleliga värderingar och kulturella normer på samma påtagliga sätt som i dessa 

frågor. Sex och sexualitet utgör en central och oskiljaktig del av vad det är att vara människa, 

de berör våra mest intima och privata erfarenheter. Det är därför inte konstigt att dessa ämnen 

är laddade och ofta svåra att närma sig, och att detta gäller även i terapisituationen. Vi menar 

dock att den terapeutiska situationen skulle kunna erbjuda en möjlighet att närma sig dessa 

ämnen på ett nytt sätt. Terapirummets trygga miljö erbjuder patienten en möjlighet att 

tillsammans med psykoterapeuten undersöka dessa områden på djupet. Men detta sker inte 

automatiskt. Framgångsrika terapier är beroende av skickliga terapeuter.  

 

Vi menar att det är psykoterapeutens uppgift att aktivt visa sina patienter att det går att prata 

om allting i terapin, att inga områden är tabu. Att nöja sig med att inte avvisa ämnen då 

patienten själv tar upp dessa är inte tillräckligt. Med tanke på sexualitetens centrala roll i den 

tidiga psykodynamiska teorin och praktiken framstår det som än mer paradoxalt att 

psykodynamiska psykoterapeuter numera i så hög utsträckning verkar betrakta den som något 
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som ligger utanför deras kompetensområde. Är denna upplevda kompetensbrist inte bara ett 

utslag av dåligt självförtroende utan ett uttryck för en verklig inkompetens finns det skäl att se 

över psykolog- och psykoterapeutbildningarnas undervisning kring sex och sexualitet.  

 

Det finns flera skäl till att man som terapeut bör ta upp frågor om sex och sexualitet tidigt i 

terapin, även om det givetvis också finns undantag från denna regel. Det är av uppenbara skäl 

viktigt att som terapeut få en hyfsat korrekt och heltäckande bild av sin patient, och att 

utelämna sexualiteten gör denna bild påtagligt begränsad. Att aktivt fråga om detta område är 

också ett sätt att visa att det är möjligt att tala om, vilket vi menar att det är terapeutens ansvar 

att göra. Det kan också vara svårt för patienten att senare i terapin ändra en redan etablerad 

berättelse om sig själv, varför det är viktigt att faktiskt fråga om exempelvis sexuell läggning 

istället för att göra mer eller mindre välgrundade gissningar. Att som terapeut förutsätta saker 

om sin patient riskerar att drabba personer med en icke-normativ livsstil hårdare än andra. 

Ytterligare ett skäl att initiera samtal om sex och sexualitet redan i terapins inledningsskede är 

att det kan vara lättare för patienten att prata om dessa ämnen innan den terapeutiska 

relationen, med dess överförings- och motöverföringsreaktioner, etablerats. Syftet med att 

som terapeut initiera samtal om sex och sexualitet är inte att ställa till med ett påträngande 

korsförhör, utan att göra det möjligt för patienten att berätta. Kanske kan det inledningsvis 

räcka med en kort fråga om patientens sexliv, följt av Karins förslag på fråga: Finns det 

någonting som du tycker att jag behöver veta om dig?  

 

Många äldre psykodynamiska teorier kan uppfattas som daterade och svåra att kombinera 

med ett feministiskt, socialkonstruktivistiskt synsätt. Samtidigt hämtar queerteoretiker som 

Judith Butler och Gayle Rubin mycket idéer från den tidiga psykoanalysen. Att det 

psykodynamiska perspektivet inte skulle ha något att bidra med när det gäller vår förståelse 

såväl som vårt hanterade av vår sexualitet framstår som ett stort misslyckande. Det är därför 

en central uppgift för framtidens psykodynamiker att formulera en trovärdig teori om 

sexualiteten.  

 

Den främsta anledningen till att vi ville undersöka patienters erfarenheter var att 

patientperspektivet är ordentligt eftersatt inom psykoterapiforskningen Detsamma gäller 

terapeuters hanterande av frågor om sex och sexualitet. Att åtgärda detta är en angelägen 

uppgift för framtida forskning. Vi har i denna undersökning utgått från att det är viktigt att 

göra frågor om sex och sexualitet pratbara inom ramen för en psykoterapi, men har inte 

befattat oss nämnvärt med hur man behandlar sex och sexualitet för att uppnå ett gott 

behandlingsresultat. Kanske kräver dessa ämnen specifika interventioner och förhållningssätt? 

Vidare forskning skulle kunna ringa in hur man på bästa sätt hanterar sex och sexualitet i 

psykodynamisk psykoterapi. Utöver vidare kvalitativt utforskande föreligger också behov av 

mer kvantitativa undersökningar. Kanske skulle resultaten från vår explorativa undersökning 

kunna användas som underlag för utformandet av exempelvis en enkätstudie. En konkret 

frågeställning för en sådan undersökning är huruvida det finns ett samband mellan att sex och 

sexualitet tas upp i de inledande samtalen och i vilken mån dessa ämnen blir aktuella senare i 

terapin.  

 

Sex och sexualitet är centrala delar av den mänskliga tillvaron, och vi menar att det är viktigt 

att terapeutens osäkerhet och okunskap inte tillåts stå i vägen för patientens möjlighet att njuta 

av dessa som en del av det som är positivt i livet.   
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B ILAGA I 

 

 

Pratade du sex med din terapeut? 
 
 

Sex och sexualitet är viktiga delar av våra liv, och därmed också ämnen som kan komma att 

beröras i en psykoterapi. Frågor om sex och sexualitet är ofta laddade och kan av olika skäl 

kännas svåra att tala om. Kanske gäller detta även inom ramen för en psykoterapeutisk 

behandling?  

 

Vi går sista terminen på Psykologprogrammet vid Stockholms Universitet och skriver vår 

examensuppsats om patienters erfarenheter av vilket utrymme frågor om sex och sexualitet 

fått i deras terapier. Tidigare forskning inom området har främst fokuserat på terapeuternas 

tankar och erfarenheter. Vi vill undersöka patienternas upplevelser. Handledare för vårt 

uppsatsarbete är Ann Fridner, fil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut. 

(xxxxx@psychology.su.se)  

 

Vi kommer under våren att genomföra en intervjustudie i ämnet, och söker därför personer 

som har gått i psykodynamisk psykoterapi under minst ett år, och som vill dela med sig av 

sina erfarenheter. Intervjuerna kommer att ta cirka 45 minuter, och allt material kommer att 

behandlas strikt konfidentiellt.  

 

Vi vill betona att intervjuerna inte kommer att fokusera direkt på sex och sexualitet, utan på 

intervjudeltagarnas erfarenheter av att prata om dessa ämnen.  

 

Är du intresserad av att delta eller om du har några frågor eller funderingar så hör av dig!  

 

 

 

Calle Brunell & Jonas Pettersson,  

psykologkandidater vid Stockholms Universitet   

 

Calle Brunell 073X–XX XX XX  

xxxxx@xxx.xx 

 

Jonas Pettersson 073X– XX XX XX  

xxxxx@xxx.xx 
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B ILAGA II 

 

Detta formulär syftar till att ge en bild av undersökningsdeltagarna som grupp. Materialet 

kommer endast att behandlas på gruppnivå.  

 
Ålder   ………………… 

Kön   ………………… 

Sexuell läggning  ………………… 

 

Utbildning    Grundskola     

Gymnasium    

Högskola    

 

Försörjning   Förvärvsarbetande    

Föräldraledig     

Student    

Pensionär     

Arbetssökande    

 Sjukskriven/sjukpensionär   

 

Inkomst per månad  <15 000    

  15 000 – 19 999   

  20 000 – 24 999   

  25 000 – 29 999   

  30 000 – 34 999   

  >35 000    

 

Civilstånd   Har en fast relation   

Ensamstående   

Antal barn   ………………… 

 

Frågor om din senaste psykodynamiska psykoterapi  

 
Tid i terapi.   Start ………………… Slut ………………… 

Hur ofta sågs ni?   ………………… 

Terapeutens kön  ………………… 

Terapeutens ungefärliga ålder ………………… 

Terapiinriktning  ………………… 

Antal tidigare psykoterapier  ………………… 
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Information till dig som undersökningsdeltagare 

 

 
Syfte 

Inom ramen för psykologprogrammet vid Stockholms Universitet ska vi skriva en 

examensuppsats om patienters erfarenhet av att prata eller inte prata om sex och sexualitet i 

psykodynamiska terapier 

 

Samtycke 

Studien kommer att vara kvalitativ, och baseras på intervjuer med personer som har gått i 

psykodynamisk terapi. Intervjuerna kommer att ta ca 45 minuter. Deltagandet i intervjuerna är 

frivilligt och du är fri att när som helst avbryta din medverkan 

 

Konfidentialitet 

Intervjuerna kommer att ljudinspelas och ljudupptagningarna transkriberas. Materialet 

kommer att förvaras otillgängliga för obehöriga.. När uppsatsarbetet är klart kommer såväl 

inspelningar som transkriberingar att förstöras. I den slutgiltiga rapporten kommer 

intervjusvaren att avidentifieras för att i så hög grad som möjligt garantera de medverkandes 

anonymitet. 

  

Nyttjande  

Undersökningen kommer att utmynna i en examensuppsats, som kommer att vara tillgänglig 

för allmänheten. Den information som framkommer under intervjuerna kommer bara att 

användas i vår rapport och inte för andra ändamål. 

 

 

 

 

 

 

Härmed samtycker jag till att medverka i denna studie 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

Datum Underskrift  

 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

Datum Underskrift Undersökningsledare  
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B ILAGA III  

 
Intervjuguide  

 

Del 1: Introduktion 
Tidsram, ljudinspelning, konfidentialitet, samtycke  

 

Vi är intresserade av att titta på erfarenheter av terapi, och av hur frågor om sex och sexualitet 

behandlas i terapi. Vi är intresserade av patienternas upplevelser, det är din berättelse som är det 

viktiga för oss.  

Har du några frågor innan vi börjar intervjun?  

 

Del 2. Kontext och gruppbeskrivning 
Kan du berätta vad som fick dig att söka psykoterapi?  

Hur länge gick du i terapi, hur länge sedan? 

Jag tänker på din och din terapeuts kontakt. Kan du berätta om den?  

 När du nu tittar tillbaka på terapin, upplever du någon förändring i er kontakt? Hur skulle du 

beskriva den?  

 

Del 3. Forskningsdelen 
Hur upplevde patienterna att det var att prata om sex och sexualitet i sin terapi?  

I din terapi, hur gjorde ni med frågor om sex och sexualitet?  

 Kommer du ihåg något tillfälle då ni pratade om sex och sexualitet? 

  På vems initiativ?  

 När i terapin kom ämnet upp?  

 Vilka ord använde ni när ni pratade om det här? Vem valde dem?  

 Kommer du ihåg något tillfälle när du hade velat prata om sex men det inte hände? Kan du 

berätta om det tillfället?  

 

Vad upplever patienterna har gjort det lättare respektive svårare att prata om sex och sexualitet? 

 Vad gjorde det möjligt att prata om det?  

 Vad var det som kändes svårt med att prata om sex och sexualitet?  

 Blev det lättare eller svårare allteftersom terapin fortskred?  

 Finns det något som skulle ha gjort det lättare för dig att prata om det här?  

 

Hur upplever patienterna att terapeuterna hanterade områdena sex och sexualitet?  

 Hur visade terapeuten att detta var något man kunde prata om?  

 Kan du komma ihåg ett tillfälle när det hände?  

Var det något terapeuten gjorde vid det tillfället som ledde till att ni pratade om ämnet?  

  Har du några andra tankar om varför det kändes möjligt just den gången?  

  

Fanns det något terapeuten kunde ha gjort för att underlätta för dig att prata om sex och sexualitet?  

Vad skulle du ge för råd till terapeuter om hur de ska hantera frågor om sex och sexualitet?  

 

Hur har det varit för dig att prata om sex och sexualitet annars, utanför terapin? 

Jämfört med det, hur var det att prata om sex och sexualitet i terapin?  

 

Del 4. Avslutning:  
Jag har inga fler frågor. Har du något som du vill ta upp eller fråga om innan vi avslutar intervjun?  

 

 

 


