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Sammanfattning/abstract 

 

Inledning: Frågeställningar runt sexualitet är ofta ett känsligt ämne och kan 

därmed vara svåra att hantera i psykoterapi. Många psykoterapeuter upplever sig 

försiktiga avseende ämnesområdet, båda i att samtala, använda sexuella termer, 

hantera känslor av attraktion både i det verkliga mötet samt i överföring och 

motöverföring.  Samtidigt har sexualiteten som företeelse försvunnit ur kliniska 

falldragningar. 

Syftet med studien var att belysa om och hur erfarna psykoterapeuter var beredda 

att möta patienters behov av att bearbeta sin sexualitet under psykoterapeutiska 

möten. 

Metod: Utifrån ett bekvämlighetsurval genomfördes semistrukturerade intervjuer 

med sju legitimerade psykologer/psykoterapeuter, som analyserades utifrån 

riktlinjerna för klassisk grounded theory. Metoden valdes för att belysa ett 

subjektivt upplevt huvudproblem och hur psykoterapeuterna hanterade detta.  

Resultatet visade att psykoterapeuterna var beredda att bearbeta sexualitet med 

sina patienter om behovet fanns, utan att belasta patienten mer än vad han/hon 

tålde. För att göra detta möjligt menade psykoterapeuterna att det var viktigt att 

vara lyhörd och intuitiv i situationen. Man vilade också i och tog stöd av sin 

erfarenhet och den kompetens man hade utvecklat genom åren. Man bearbetade 

sexualiteten antingen explicit eller implicit i samtalen och en nödvändig 

förutsättning för detta var att förtroendet mellan terapeut och patient hade 

utvecklats över tid. Ramar och gränser i det terapeutiska mötet tryggade patienten 

och terapeuten och detta möjliggjorde bearbetning. 

Diskussion: Känslor av, bland annat skam både hos terapeut och patient vilka 

förknippas med nakenhet och sexualitet, kunde avvärja gränsöverskridanden i 

terapin men också vara ett hinder.  Det var viktigt att följa affekterna i mötet, 

både egna och patientens, för att veta om och hur bearbetning skulle ske. Utifrån 

resultatet rekommenderas att yngre kollegor får stöd och hjälp av mer erfarna 

psykoterapeuter, via handledning och kollegiala samtal, för att, vid behov, 

möjliggöra och underlätta bearbetning av patientens sexualitet i det 

psykoterapeutiska samtalet  

 

Nyckelord: grounded theory, intervju, sexualitet, psykoterapi, erfarenhet 

 

Keywords: grounded theory, interview, sexuality, psychotherapy, experience 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

Tack 

Ni informanter som ställde upp på intervju och var beredda att dela era innersta 

tankar med författaren och bidra till fördjupning och lärande i livets djupa 

frågor. 

 

Till min handledare som så professionellt mötte frågor, tankar och oro och som 

så snabbt fanns tillgänglig i dialog och läroprocess. 

 

Till mina kära…livets resa.       
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1 Inledning 

Det är kanske i kärleksakten med en älskad annan som vi människor får 

möjlighet att se oss själva. Freud uttryckte detta (Freud, 1997, s.25) ” beteendet 

hos människan i sexuella hänseenden är ofta prototypen för helheten i hur han 

reagerar i livet”. I vår sexualitet har vi möjligheten att både möta oss själva och 

få bekräftelse på vår existens och vår identitet men även på ett djupare plan 

möta den andre i en intim relation och ge bekräftelse på den andres existens. I 

det sexuella mötet kanske vi också är som mest sårbara. 

Världshälsoorganisationen definierar sexualitet som ”en central aspekt av att 

vara människa som genom livet innesluter både sex, könsidentitet, könsroller, 

sexuell orientering, eroticism, njutning, intimitet och reproduktion” (WHO 

2006a). Vidare beskrivs att ”sexualitet upplevs och uttrycks via tankar, 

fantasier, åtrå, uppfattningar, attityder, värderingar, beteenden, vanor, roller 

och förhållanden” och att vår sexualitet påverkas av både biologiska och 

psykologiska faktorer samt även andra faktorer som till exempel kulturella, 

historiska, religiösa och andliga (WHO 2006a). 

 

Vi vet att det finns olika upplevelser hos psykoterapeuter avseende att prata om 

och hantera sexualitet i det terapeutiska mötet. Många gånger upplevdes 

svårighet eller försiktighet i att hantera detta ämne, både att samtala om, 

använda sexuella termer, hantera attraktion och sexuellt intresse som avspeglas 

i både det direkta mötet samt via överföring/motöverföring (Ahangaran, 2008; 

Jablonski, 2010; Klüft, 2006; McArdle, 2012). 

 

2 Teoretisk bakgrund 

Ämnet verkar inom psykoanalysen ha marginaliserats då det inte dras kliniska 

fall i samma utsträckning och att det numera hanteras i specialiserade 

tidskrifter. Det var tidigare mer vanligt förekommande i psykoanalytiska alster 

(Green, 1995). Författaren menade att analytikernas fokus på bland annat 

objektrelationer samt observationer av små barn har gjort att psykoanalysens 

teoribildning förskjutits från sexualiteten. Han diskuterade vidare i en annan 

artikel (Green 1997) driftsteorin kontra objektrelationsteorin, och att 

sexualitetens minskade utrymme i terapier beror både på teoriförskjutning, men 

även att man bedriver terapi med patienter som har svårare patologi än 

neuroser. Man har trott att sexualiteten för dessa människor inte har så 

framträdande roll. Författaren anser däremot att sexualiteten har sin givna plats 

hos alla människor oavsett patologi men att den är mer skiftande och 

komplicerad för patienter med djupare problematik. En annan förklaring till att 
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sexualiteten fått minskat utrymme i terapier har att göra med ett ökat fokus på 

överföringen. Från att terapeuten tidigare skulle ha en mer distanserad och 

neutral hållning till patienten blev det terapeutiska mötet annorlunda då man 

skulle hantera både terapeutens och patientens reaktioner i rummet, den 

verkliga och överföringsrelationen (Target, 2007). Då terapeuten inte kunde 

vara neutral, ett ”tabula rasa” utan behövde visa sig själv så blev det svårare att 

hantera sexualiteten. 

 

Utifrån Freuds driftslära varav sexualdriften är en, representerar drifterna ”de 

kroppsliga kraven på själslivet”(Freud, 2003, s. 402). Sexualdriften, 

sexualiteten har både en kroppslig och en psykisk komponent. Freud satte 

sexualiteten i centrum för sin teoribildning och hävdade att sexualiteten finns 

med vid barnets födelse. Sexualiteten finns både som lust och 

lusttillfredsställelse från olika kroppszoner, blir med tiden genital det vill säga 

”mogen” då fortplantning blir möjlig. Människan genomgår olika faser i sin 

psykosexuella utveckling där olika erogena zoner blir framträdande vid olika 

tidpunkter i barnets utveckling. De olika faserna: orala, anala, falliska som 

förelöpare till mogen sexualitet, den oidipala som handlar om att bemästra sin 

litenhet gentemot föräldrarna och acceptera föräldrarnas sexuella relation, att 

barnet själv måste bli vuxet och hitta en sexuell partner, annan än modern och 

fadern, och den genitala fasen som är mogen sexualitet. Freud gjorde åtskillnad 

mellan pojkar och flickor avseende könet, femininitet/maskulinitet och den 

psykosexuella utvecklingen vilket har debatterats av senare teoretiker såsom 

Horney, Klein och Chasseguet-Smirgel (Birksted-Breen 1993; 2007). 

Senare teoribildning inom psykoanalytisk/psykodynamisk rörelse 

problematiserade driftsteorin, och Freuds uppfattning om att vår anatomi är 

vårt öde. Med objektrelations- och anknytningsteorin fokuserades tidigt 

samspel mellan mor och barn och relationens betydelse blev central. Det blev 

ett skifte mellan en biologisk drift till en upplevelse av att vara i relation 

(Fonagy, Krause & Leuzinger-Bohleber, 2009). Melanie Klein (1945) 

tidigarelade den psykosexuella utvecklingen, jämfört med Freud och skiftade 

fokus från oidipuskomplexet till pregenital utveckling och tidiga 

objektrelationer. Här började man se sexualiteten som ett försvar mot ångest 

som handlade om upplevelsen av objektet. De relationella teoretikerna inom 

psykoanalytisk/psykodynamisk teoribildning hävdade inte heller, enbart, 

sexualiteten som motiverande kraft även om de inte heller ansåg att relationen, 

den verkliga eller fantiserade, skulle ses som den enda motiverande kraften i 

livet. Mitchell (1988) föreslog att sexualiteten kunde ses som en central arena 

där relationella konflikter både formas och utspelar sig. Stollers (1979) teori 

om sexualitet och sexuell upphetsning handlade om ett relationellt system där 
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fientlighet och delvis dehumanisering av objektet skapade upphetsning och 

möjlighet till sexuell förening. Fientligheten i erotiken är då ett försök att 

reparera en människas barndoms frustrationer och trauman som handlar om 

förälderns oförmåga, vilket hotar barnets maskulina eller feminina utveckling 

och upplevelse av sitt kön. Hans teori omfattade i olika grad alla människor, 

från mer vanlig sexualitet till perversioner. 

 

3 Tidigare forskning 

Hundrasjuttiofem kliniskt verksamma terapeuter ansåg att utbildning och 

handledning ökar förmågan och viljan att tala om sexualitet. Den viktigaste 

faktorn var att uppleva egen trygghet och att uppleva sig komfortabel med att 

tala om och även ta initiativet till att bearbeta sexuella frågeställningar (Harris 

& Hays, 2008). Yallop och Fitzgerald (1997) såg i sin studie att klienters behov 

av samtal runt sexualitet inte möttes av professionella hjälpare. Detta berodde 

på att det fanns kunskapsbrist och även brist på erfarenhet och positiva attityder 

till ämnesområdet. Resultatet poängterar vikten av kunskap, erfarenhet och 

attityder. Det framkom även att terapeutens upplevelse av sin yrkesroll samt 

upplevelse i frågor rörande kontroll och makt har betydelse. 

I en kvantitativ studie (Haboubi & Lincoln, 2003) deltog 813 professionella 

hjälpare med olika yrken som, läkare, sjuksköterskor, terapeuter och 

sjukgymnaster. Studien besvarade om de tyckte det var viktigt att sexuella 

frågeställningar togs upp och diskuterades och om de brukade bearbeta detta 

med sina patienter. Majoriteten ansåg att temat behövde bearbetas och att det är 

en viktig del i helhetssynen på människan och vården. Ändå hade en majoritet 

inte tagit upp eller diskuterat sexuella frågeställningar med sina patienter. 

Forskarna visade på att det verkade finnas en konflikt mellan ideologi, 

värderingar och praktik. Många av de professionella hjälparna hade inte så 

mycket utbildning, träning och vana i att hantera dessa samtalsämnen. 

 

Fem kliniskt verksamma psykoterapeuter intervjuades angående hur de närmar 

sig ämnet sexualitet i terapin. Det framkom att ökad klinisk erfarenhet hade 

betydelse och utvecklade förmågan att handskas med ämnesområdet. Även 

egna erfarenheter rörande sexualitet och att bearbeta eget sexuellt material hade 

betydelse för medvetenheten och förmågan (McArdle, 2012). Det var olika 

huruvida psykoterapeuterna själva förde ämnet på tal med klienten eller avstod. 

Det framkom vikten av en stabil arbetsallians, ”timing” och lyhördhet 

gentemot klienten innan ämnet kom på tal. Utbildning och träning var annat 

som framhölls för att öka den terapeutiska förmågan att bearbeta sexuella 

frågor. Det framkom olikheter i hur man hanterade sexuell attraktion och 
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överföring, motöverföring i rummet. Vissa undvek ämnet, andra adresserade 

det och började direkt arbeta med detta.   

 

Ahangaran (2008), Jablonski (2010), Klüft (2006) upptäckte att det fanns 

svårigheter att beröra ämnet sexualitet både med ungdomar och vuxna. Det 

framkom att psykologerna hade svårt att definiera vad sexualitet var och att de 

uttryckte vaghet i formuleringarna, det fanns svårigheter att både ta upp ämnet 

samt att använda sexuella termer. Sexualitet handlade i vissa fall mer om 

identiteten än det kroppsliga och att det var svårt att tala om konkreta saker 

som den sexuella akten. Det fanns vissa som hellre undvek ämnet än tog upp 

det trots att man bekräftade att sexualiteten hade stor betydelse för psykisk 

hälsa. Terapeutens trygghet, bekräftande och normaliserande var viktiga för att 

stödja klienterna i samtalen. Eventuellt motstånd mot att beröra detta ämne i 

terapier kunde hanteras via utbildning/ökad kunskap, handledning och 

kollegialt stöd. 

 

Den aktuella studien handlade om att kartlägga hur psykoterapeuter upplevde 

att samtala om och bearbeta sexualitet i mötet med sina klienter. Sju 

legitimerade psykologer/legitimerade psykoterapeuter med lång erfarenhet 

deltog. Avgränsning var psykoterapeuter med psykoanalytisk/psykodynamisk 

inriktning då teoribildningen hanterar människans sexualitet med bland annat 

Freuds teori om psykosexuella utvecklingsstadier (Freud: Samlade skrifter, 

Metapsykologi, 2003). Lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete var en 

annan avgränsning då forskning visat på att erfarenhet kan ha betydelse 

(Yallop & Fitzgerald, 1997). 

 

4 Syfte 

Syftet med studien var att belysa om och hur psykoterapeuter är beredda att 

bemöta patienters behov av att bearbeta och samtala om sexualitet i det 

terapeutiska mötet. Nyttan med studien är att den kan tjäna som 

diskussionsunderlag för eventuella implikationer i den kliniska vardagen. 

 

5 Metod 

5.1 Grounded Theory 

Grounded theory har sina rötter i symbolisk interaktionism, som innebär att 

socialt liv betraktas som en pågående process där individen ständigt tolkar sin 

omgivning och agerar på grundval av denna tolkning (Bryman 1997). Syftet 

med grounded theory är inte att pröva redan existerande teorier utan att 
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generera teori på ett induktivt sätt (Kvale & Brinkman, 2009). Grounded theory 

lämpar sig väl då man behöver studera områden där teorier saknas eller är 

sparsamt förekommande, för att få nya perspektiv på ett redan känt område och 

för att studera sociala processer. Olika versioner av grounded theory har 

utkristalliserats sedan metoden introducerades av Glaser och Strauss (1967). 

Den ursprungliga versionen sägs ha sin hemvist i positivismen och kallas 

numera klassisk grounded theory. Här brukar man identifiera ett huvudproblem 

inom ett visst fenomen och titta på hur människor hanterar detta 

huvudproblem. Fokus kan sägas ligga i att formulera hypoteser som sedan kan 

testas vidare (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012; Hallberg, 2014). 

 

En senare version, presenterad av Strauss och Corbin (1998), benämns 

reformulerad eller modifierad grounded theory. Här lägger man tyngdpunkten 

på att studera sociala processer med fokus på att resultatet skall kunna 

användas i praktiken. Kathy Charmaz (1995; 2006) förespråkar en tredje 

version av grounded theory med utgångspunkt i social konstruktivism. Hon 

menar att resultatet skall gå på djupet av det studerade fenomenet och snarare 

redovisas i form av en berättelse än teorier. Ingen av versionerna bör ses som 

mer rätt än den andra utan snarare som tre olika sätt att uppfatta och beskriva 

metoden. Trots en del ontologiska skillnader är de grundläggande principerna 

gemensamma för de olika versionerna av grounded theory (Hallberg 2002, 

2006). 

 

För den aktuella studien valdes klassisk grounded theory vilkens riktlinjer är; 

att verkligheten antas vara objektiv och kan studeras, forskaren går in i 

forskningsfältet förutsättningslös och exponerar sig för forskningsfältet samt 

ignorerar tidigare forskning. Här letar man efter stora mönster på gruppnivå i 

intervjuerna där ett huvudproblem framträder och olika strategier hittas för att 

lösa detta huvudproblem (Hallberg, 2014). Denna klassiska version av 

grounded theory lämpar sig väl för forskningsfältet i den aktuella studien med 

syfte att belysa psykoterapeuters upplevelse och erfarenheter av att samtala 

runt sexualitet med sina klienter och med fokus på vad som är 

psykoterapeuternas subjektivt upplevda huvudproblem samt hur de hanterar 

detta. 

 

5.2 Urval 

Sammanlagt deltog sju informanter i studien, tre kvinnor och fyra män. Åldern 

varierade mellan 40 till 68 år och median åldern var 63 år. Alla informanter var 

legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter med psykodynamisk 
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teori-inriktning vilket var en av inklusionskriterierna. Flera av informanterna 

hade påbyggnadsutbildningar såsom handledarutbildning, specialistutbildning 

inom psykologi och utbildning inom korttidsterapi. Urvalet var ett så kallat 

bekvämlighetsurval då författaren har arbetat i närheten av och tillsammans 

med vissa av informanterna. Informanterna arbetade inom allmänpsykiatriska 

mottagningar i södra Sverige. Då ett annat inklusionskriterium var lång 

yrkeserfarenhet så var kortaste tiden i yrket 11 år och längsta 40 år, med ett 

medeltal på 32 år. Den aktuella yrkesgruppen valdes på grund av att de 

arbetade med djupgående psykoterapi. 

 

5.3 Tillvägagångssätt 

Verksamhetschefen för vuxenpsykiatrin tillfrågades per telefon och godkände 

att de presumtiva informanterna tillfrågades om ett eventuellt deltagande i 

studien. Informanterna tillfrågades och fick en första information om studien 

via telefonsamtal. Då samtliga deltagare omgående tackade ja till medverkan 

bokades även tider för intervjuer in vid telefonsamtalet. Skriftlig information 

om studien samt även information om frivillighet och möjlighet att avbryta sin 

medverkan när som helst skickades ut till varje enskild informant före 

intervjutillfället. Individuella intervjuer med varje informant genomfördes på 

psykoterapeutens respektive arbetsrum där de normalt bedriver psykoterapi och 

intervjuerna varade mellan en till närmare en och en halv timme. 

 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med hjälp av en temaguide (bilaga 

1) som kunde justeras mellan de olika intervjuerna beroende på om ny 

information kommit fram som författaren ville borra djupare i (Glaser, 1967). 

Förhållningssättet var öppet och utforskande med fördjupande frågor om 

psykoterapeuternas upplevelser, där författaren förehöll sig så ”naiv” som 

möjligt och där ord som till exempel sexualitet inte definierades utan 

utforskades hos informanten. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

inspelningsutrustning av märket Zoom Q2HD och fördes sedan över till dator. 

Datainsamlingen avslutades då man kunde skönja en viss mättnad, det vill säga 

då den sista intervjun inte gav någon ny information. 

 

5.4 Analys av data 

Analys av data utfördes enligt principer för klassisk grounded theory (Glaser & 

Strauss 1967). Datainsamling och analys skedde parallellt och författaren 

utgick inte från någon förutbestämd teori utan förhöll sig ”öppen” gentemot 

data. De inspelade intervjuerna avlyssnades flera gånger, först i sin helhet för 

att få ett grepp om helheten i innehållet. Därefter genomlyssnades intervjun  
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stycke för stycke och frågor ställdes till intervjutexten i en öppen 

kodningsprocess, till exempel, ”vad uttrycks i detta stycke”. Svaren som 

framkom ur intervjuerna kallades substantiva koder. Den öppna kodningen 

avslutades med att substantiva koder med liknande innehåll sammanfördes i 

mer övergripande preliminära kategorier, som gavs ett sammanfattande namn. 

Relationer mellan de preliminära kategorierna eftersöktes och data 

sammanställdes till en ny helhet. 

 

I den selektiva kodningen mättades de olika kategorierna genom att ytterligare 

data samlades in eller tidigare intervjuer analyserades igen med fokus på 

specifika detaljer. I den selektiva kodningen ställdes frågan ”vad handlar allt 

detta om” och en kärnkategori, som kan sägas beskriva en social process, 

identifierades. Genom att kärnkategorin, som är central i data, identifierades 

skedde en avgränsning av den framväxande teorin/modellen, genom att endast 

de kategorier som kunde relateras och var relevanta i förhållande till 

kärnkategorin ingick i teorin/modellen. Datamaterialet sammanfattades i en 

kärnkategori och fyra kategorier, vilket underlättade att så lite som möjligt av 

nyanserna i data gick förlorat. Under hela analysprocessen skrevs idéer, 

antaganden och teoretiska reflektioner ned i form av noteringar/memos, som 

skulle vara ett stöd i analysen och teorigenereringen (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2012; Hallberg, 2014). 

 

5.5 Etiska överväganden 

Det kan vara ett känsligt ämne att undersöka då frågor om sexualitet är av så 

privat och intim natur även för psykoterapeuterna själva. Då de ändå har så stor 

erfarenhet att hantera känsliga ämnen får man säga att nyttan med studien 

överbryggde eventuellt obehag. Känsligheten hanterades med att författaren 

försökte vara följsam i intervjuerna och fördjupa frågor där det var möjligt men 

heller inte överträda någon form av integritetsgräns. Författaren var noga med 

att både muntligen och skriftligen informera om studiens syfte. Både i första 

telefonsamtalet, som inledning till intervjun, samt i den skriftliga 

informationen delgavs att materialet skulle hanteras konfidentiellt och att 

inspelningarna skulle förstöras efter genomförd analys. Detta för att säkerställa 

konfidentialitet för informanten. Även information om frivillighet och rätten att 

hoppa av efter genomförd intervju poängterades (Kvale & Brinkman, 2009). 

 

Ingen av informanterna trodde att de skulle ångra sig men ville gärna få ta del 

av studien. Författaren överenskom att skicka ett exemplar av uppsatsen till  
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informanterna. Delgivandet av information kunde eventuellt ha blivit 

problematiskt då uppsatsskrivaren hade arbetat med några och kände de flesta i 

yrket. Kollegialitet på arbetsplatsen kunde göra det svårt att säga nej till 

deltagande. Risken att blotta sig och behovet av att påvisa kompetens kunde bli 

ett hinder. Vinsten med att känna varandra övervägde nog ändå nackdelarna då 

det förmodligen blev lättare att tala om detta känsliga ämne på grund av 

ömsesidigt förtroende. Studien följde de forskningsetiska kraven avseende 

individens skydd. Detta avser information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande (Vetenskapsrådet 2001). Information som delger frivillighet att delta, 

möjlighet att avbryta sin medverkan och att veta tillräckligt om studien för att 

ta ställning till deltagande. Nyttjande avser att uppgifter om enskilda personer 

som inhämtas via forskning inte får användas eller lånas ut för kommersiellt 

bruk eller för andra syften än vetenskapliga. Informanterna och författaren skev 

under ett skriftligt medgivande om villkoren för deltagande. 

 

6 Resultat 

Analysen av data visade att samtliga av psykoterapeuterna/informanterna i den 

aktuella studien var beredda att bearbeta ämnesområdet sexualitet med sina 

patienter. Det fanns en pendling hos informanterna i att sexualiteten inte var ett 

viktigare område än något annat i en terapi till att sexualiteten i sin vidare 

bemärkelse av lust är en drivkraft och underström till all mänsklig aktivitet. 

Huvudproblemet för psykoterapeuterna var att inte belasta patienten mer än 

vad han/hon tålde. Att beröra ämnesområdet kunde vara svårt och det ansågs 

känsligt att prata om. Det är kanske det mest privata och intima området i en 

människas liv. 

Samtalet fick inte riskera att bli en kränkning och för vissa patienter, i värsta 

fall, ett nytt övergrepp. Att vara lyhörd och intuitiv i situationen var ett sätt att 

hantera problemet och innebar att informanten inte forcerade samtalet utan 

inväntade rätt tidpunkt och hade känsla för när och om det var möjligt att 

samtala. Att vila i och ta stöd av sin erfarenhet innebar att psykoterapeuten 

upplevde en ökad förmåga att handskas med ämnesområdet i och med ökad 

ålder, livserfarenhet, arbetsår, kollegialt stöd, handledning och fortbildning. Att 

sätta ämnet i sitt sammanhang betydde att terapeuten arbetade både mer direkt 

runt sexualitet, med kroppsliga tillstånd/funktioner, sexuella termer, känslor 

och på ett mer indirekt plan då arbetet rörde rädsla för närhet och intimitet, 

frågor runt anknytning. Det var viktigt att låta förtroende få byggas mellan 

terapeut och patient över tid, ofta flera år, för att tåla den känslomässiga 

belastning det innebar att bearbeta sexuella frågeställningar. Att hålla sig inom 
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ramarna för vad som var meningsfullt handlade om gränser och möjligheter 

både för patient och psykoterapeut i mötet. 

 

6.1 Kärnkategori: Att vara lyhörd och intuitiv i situationen 

Det var viktigt för psykoterapeuterna att visa respekt och inte forcera samtalet. 

Att beröra ämnet behövde ske med ”timing” vilket omfattade en känsla för när 

det passade. En förmåga som inte handlade om att ta upp ämnesområdet enligt 

någon mall utan en tyst kunskap/intuition, att som terapeut bli berörd av 

patientens berättelse och följa hans/hennes affekter. Något som på ett mer 

omedvetet- eller fantasiplan berättade att ämnet borde föras på tal. Det fanns 

också tillfällen då psykoterapeuterna inte nämnde ämnet, det var när det inte 

verkade finnas något hinder runt sexualiteten eller när terapin var kort. 

 

Lyhördheten handlade också om att det var olika vem som tog upp ämnet, 

ibland patienten och ibland terapeuten. Tålamod hos informanterna och tid att 

invänta personens förmåga att prata om ämnesområdet. Informanterna 

betonade vikten av att hysa tillräcklig kärlek till sin patient att hitta något inom 

dem själva som kunde tycka om den andre, något mer allmänmänskligt bortom 

sexualiteten, att känna omsorg om den andre för att möjliggöra alla 

samtalsämnen. Kategorin handlade också om att som terapeut ha tillgång till 

sitt eget inre i form av tankar, känslor, fantasier och en form av drömskhet, 

”reverie”, som möjliggjorde samtalet. Det fanns en pendling hos informanterna 

några delgav att sexualiteten alltid kom på tal om terapin var tillräckligt lång, 

några andra ställde sig frågan om ämnet kom upp för sällan på grund av egna 

försvar, rädslor, obehag men de talade också om att invänta rätt tillfälle och att 

de inte väjde för frågan då det var dags. 

 

 Man uttryckte vikten av att hjälpa människor i utforskandet av sin sexualitet, 

att förhålla sig till den för att kunna komma närmre sig själva och få närhet i 

relationer, erhålla en ”frihet” i livet, att se det naturliga i sexualiteten och att 

den är en källa till ett rikt livsinnehåll. 

 

”Sexualitet och terapi är lika, man befinner sig naken inför den andre. Är man 

som terapeut beredd att möta den andre i sexualiteten så kommer den upp i 

terapier, annars inte. Patienten skannar fort av om terapeuten är beredd att 

möta detta.” 
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6.2 Kategori: Att vila i och ta stöd av sin erfarenhet 

Informanterna upplevde samtliga en ökad förmåga att arbeta med sexualitet i 

och med ökad ålder, livserfarenhet och arbetsår. Annat betydelsefullt var 

handledning, egenterapi, samtal med kollegor, fortbildning både yrkesmässig 

och även livets fortbildning till exempel olika roller i livet, kärleksrelationen, 

att bli förälder, mor/far förälder, att ha tillgång till skönlitteratur, teater, konst, 

musik. 

 

Det var viktigt att ha kommit till rätta med sina egna sexuella behov och sina 

egna inre drivkrafter i mötet med den andre. Terapeuterna talade om två 

företeelser: det ena var överförings- och motöverföringsrelationen som 

handlade om iscensättning av ett sexuellt intresse då terapeuten föreställde 

någon annan, en närstående i patientens liv; det andra var det verkliga mötet 

där olika känslor och en attraktion kunde uppstå mellan patient och terapeut 

och tvärtom. Informanterna betonade vikten av att sådana känslor förekom och 

att ett förnekande till egna inre reaktioner kunde i värsta fall äventyra 

psykoterapin. Medvetenhet om detta och förmåga att tänka och reflektera runt 

den psykoterapeutiska relationen, att ta hjälp av handledning, få stöd från 

kollegor och öppenhet för att det fortfarande fanns situationer som var svåra att 

hantera var viktiga. Vid förekomsten av sådana känslor beskrevs att de kunde 

bli mer försiktiga, vara mer medvetna och reflekterande i mötet och det var 

viktigt att inte agera ut något eget intresse eller då den andre hyste sådana 

känslor bli mer avståndstagande mot patienten. Genomgående märktes en 

omsorg och en tanke om att man skulle göra interventioner som gagnade 

patienten. 

 

Överföringar och motöverföringsreaktioner avseende sexuella känslor sågs inte 

enbart som svåra utan även som källa till information både om dem själva och 

den andre, något som kunde gagna arbetet. Informanterna beskrev att 

projiceringar av sexuell natur från patienten var mindre förekommande idag då 

de blivit äldre även om det kunde förekomma. Det var mer sådant då de själva 

var yngre, då de var i barnalstrande åldrar och hade större driftstryck. Det var 

mer projiceringar som handlade om en föräldrafigur. De beskrev att de kände 

en ökad frihetsgrad i sin roll, ökat självförtroende att ta upp dessa frågor med 

patienter och de hade idag en vetskap om att det gick att bearbeta dessa frågor 

med patienten om man gjorde det på ett taktfullt sätt. 

 

Medvetenheten avseende egna kompetensen/ oförmågan gällande olika typer 

av sexualitet till exempel perversioner, gjorde att man kunde göra rätt 
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intervention eller hänvisa vidare. Att vara i linje med sitt liv handlade om att 

kunna lämna ifrån sig tankar och känslor när man går hem för att kunna vara 

närvarande i mötet, vilket de flesta hade lättare för idag. 

 

”Det som finns inom mig avseende tankar och känslor som människa finns med 

som en dimension i terapin. Att ha tillgång till reverie, fantasier och att tänka 

runt mig själv i förhållande till den andre, att kunna reflektera, är viktigt i 

yrkesrollen.” 

 

6.3 Kategori: Att sätta ämnet i sitt sammanhang 

Här beskrevs att ämnesområdet kunde bearbetas på ett explicit eller implicit 

plan. Med vissa patienter talades det om kroppsliga funktioner och tillstånd, 

upplevelser i sexuella möten, den mer biologiska sidan, känslor som väcktes. 

Med andra arbetade man mer med rädsla för intimitet, närhet/autonomi, svåra 

upplevelser i ursprungsfamiljen, det vill säga anknytningen, upplevelsen runt 

egen identitet utan att sexualiteten egentligen nämndes. Terapeuterna beskrev 

också tillfällen då det förekom prat om sex som försvar mot svårigheter att 

närma sig andra områden. Det fanns en viss misstänksamhet då det kom upp 

för ”smaskiga detaljer” utan att det fanns en underliggande känsla. Samtidigt 

såg man att sexualiteten egentligen handlar om hela livet. 

 

Det var viktigt att arbeta med hela livsupplevelsen och inte bara ha sexualitet 

som ett avgränsat område. Ämnet fanns med under ytan. Att ämnet fanns med 

implicit kunde terapeuterna se då man till exempel arbetade med rädsla för att 

vara i relation och kunde märka att patienten förändrades, gjorde sig mer 

attraktiv och till slut skaffade sig en kärlekspartner. Informanterna arbetade 

både på ett verbalt plan, med fantasier, mentala bilder, drömmar och använde i 

terapin olika kreativa uttryck som att måla och skriva. Man beskrev vikten av 

att arbeta med olika affekter/ känslouttryck och dess kroppsliga reaktioner 

direkt i rummet. Att kroppen fanns med i psykoterapin underlättade att börja 

tala om sexualitet och få ihop det mentala/psyket med det köttsliga/driften. Att 

få möjlighet att prata om sina känslor runt sex, sexuella uttryck och få hjälp 

med att normalisera sin egen sexualitet ansågs viktigt. De såg att då patienten 

visade sig rörande sin sexualitet så fick terapeuten en bättre och fördjupad 

förståelse för nyanser i personens relationer. 

 

”Ofta talar kroppen till oss, även när våra huvuden vill vägra. Det är knepigt 

att veta vem man ytterst är.” 
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6.4 Kategori: Att låta förtroende byggas mellan terapeut 

och patient över tid 

Informanterna ansåg att det behövdes en längre kontakt, oftast flera år, för att 

möjliggöra samtalet. Man talade om en försiktighet gentemot patienten, att gå 

för fort fram kunde bli till ett övergrepp och kränkning av integriteten. 

Terapeuterna var överens om att det var ett känsligt och intimt område som 

krävde både tålamod och tid, men man var ändå noga med att inte unikgöra 

sexualiteten. De var eniga om att det var ett viktigt område för ett allmänt 

välmående och mer eller mindre närvarande i en människas liv. Även om man i 

anamnesen fått information om svårigheter avseende sexualitet och att man 

hade en egen tanke runt patientens behov så avvaktade man hellre tills han/hon 

var redo. 

 

Enighet fanns om att de inte gick för fort fram snarare långsamt. Det var viktigt 

att det inte uppfattades som egen nyfikenhet och intresse utan att samtalet blev 

till patientens gagn. Att avvakta bearbetning kunde snarare vara ett uttryck för 

respekt gentemot personen och en känsla för var han/hon befann sig i sin 

upplevelse. Terapeuterna ansåg att många som hade behov av att bearbeta sin 

sexualitet också hade problem med närhet och intimitet och ibland saknade 

betydelsefulla relationer i livet. Det tog tid att bygga upp en stabil relation 

mellan patient och terapeut för att möjliggöra samtal. Patienten måste först 

”tåla” att vara i relation med terapeuten. Att öka förmågan hos den andre till 

egen reflektion över eget fungerande krävde tid. De gånger ämnet avtäcktes för 

tidigt var terapeuterna noga med att backa och erbjuda möjligheten att samtala 

längre fram i terapin. 

 

De var också noga med att inte låta personen hamna i svåra känslor av till 

exempel skam. Både terapeuten och patienten behövde tåla den känslomässiga 

belastningen och olika känslor av både sexuell upphetsning, ömhet, intresse, 

avsmak, äckel, skam och skuld. Patienter som varit utsatta för sexuella 

övergrepp och våld behövde få tid att utveckla tillräckligt med tillit och 

förtroende för att kunna börja benämna och arbeta med upplevelserna, vissa 

skulle kanske aldrig klara att i klartext berätta om händelserna, andra patienter 

med liknande erfarenheter behövde tidigt få upplevelserna benämnda av 

terapeuten för att kunna bearbeta detta senare i terapin. Terapeuterna, som 

arbetat med sexuella förövare, behövde tid att i handledning och med egen 

reflektion få hjälp att bearbeta olika starka känslor av sorg, äckel, avsmak med 

mera för att kunna möta den andre i terapin. 
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”Man får först arbeta med upplevelsen den andre har att bli sedd. Alltefter att 

terapin framskrider så framemot slutet eller en bra bit in så börjar sexualiteten 

och problemen runt denna att framträda.” 

 

6.5 Kategori: Att hålla sig inom ramarna för vad som är 

meningsfullt 

Det framkom vikten av att ha ramar och gränser, både terapeutens egen gräns 

men även patientens. Meningsfull blev terapin om man kunde hjälpa personen 

att erövra eller upprätthålla en egen gräns både inom sig och gentemot andra. 

Terapeuterna delgav att många patienter, speciellt de som varit utsatta för 

övergrepp hade upplevt mycket av gränslöshet och överträdelser av egen 

integritet. Att kunna säga nej eller ja i mötet med en annan, att skapa närhet på 

egna villkor frigjorde sexualiteten. 

 

Det fanns också gränser för vad en patient behövde delge i det terapeutiska 

mötet. Det fanns inte alltid en terapeutisk poäng i att personen satte ord på 

detaljerade fantasier, det kunde vara lika viktigt att få behålla vissa fantasier 

och dagdrömmar. Informanterna beskrev något som kunde bli ”voyeristiskt”, 

det vill säga, hur mycket skulle terapeuten tillåta sig att ta del av det sexuella 

mötet i patientens liv utan att det skedde av eget intresse eller upphetsning. Det 

var viktigt att inte uppfattas felaktigt, som en ”snuskhummer”. Fokus samt 

terapeuternas förhållningssätt utvecklade ett samtal om sexualitet som gagnade 

personen. Detta innebar också att våga beröra ämnet. En beskrivning om att 

inte bli ”inlurad” i patientens upplevelse av jämnvikt där det inte blev några 

bekymmer men heller inga förändringar. Terapeuterna beskrev att de använde 

sig av både den andres och egna affekter för att göra interventioner. Att 

bearbeta sexualiteten i livsupplevelsen gav dem en känsla av att bli vitaliserade 

i mötet. 

 

Den terapeutiska ramen var underförstått viktig, avtal avseende tider, frekvens 

på möten, sätt att samtala med mera. Det var även viktigt att via ramar och 

gränser få ökade möjligheter att hjälpa den andre men även skydda sig själv. 

Informanterna berättade om det terapeutiska mötet, då patienten kunde uppleva 

en viss kärlek och omsorg från terapeutens sida, som gjorde att 

missuppfattningar kunde uppstå. Han/hon kunde då tro att terapeuten var 

intresserad av dem på ett annat sätt än vad den terapeutiska relationen gav 

utrymme för. Det hanterades via ramar och terapeutens egen reflektion 

avseende både den andres men även egna känslor och motiv.  Det var också 
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viktigt att bedöma det sociala stödet i patientens liv och hur ”tagen” han/hon 

var vid sessionens slut för att ibland avstå från ytterligare interventioner. 

 

”Att gå in i sängkammaren, en bit in, helt och hållet eller inte alls det är 

terapeutens dilemma. Gränser måste finnas för patienten och inom 

terapeuten.” 

 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

I kvalitativ forskning talar man om överförbarhet istället för generaliserbarhet 

som man pratar om i kvantitativ metod. Huruvida resultatet är överförbart till 

andra grupper eller inte får man föra logiska resonemang om som bygger på 

hur urvalsprocessen sett ut samt huruvida analysprocessen är valid. I den 

aktuella studien är analysprocessen gjord helt enligt riktlinjerna för klassisk 

grounded theory och urvalet har bestått av psykoterapeuter med lång 

yrkeslivserfarenhet. Det finns inget som talar för att man inte skulle kunna 

överföra resultatet till andra psykoterapeuter med lång yrkeslivserfarenhet när 

det gäller hur man som terapeut hanterar att bearbeta sexuella frågeställningar 

med sina patienter i terapeutiska möten. Valet av klassisk grounded theory 

gjordes för att kunna åskådliggöra hur psykoterapeuter hanterar svårigheter och 

hinder inom ämnesområdet. Hade författaren valt modifierad grounded theory 

så hade fokus legat mer på att beskriva hur processen ser ut i samtalet om 

sexualitet med patienten och inte så mycket om att övervinna och hantera ett 

huvudproblem. Man hade också kunnat använda sig av fenomenologi och tittat 

på essensen/ kärnan i samtalen om sexualitet men då inte fått fram hur man 

hanterar de svårigheter som finns med att beröra sexualitet i terapier vilket 

tidigare studier visat (Ahangaran, 2008; Jablonski, 2010; Klüft, 2006). 

 

Att använda sig av klassisk grounded theory innebar att forskaren skulle vara 

förutsättningslös i ansatsen och ignorera tidigare forskning. Det var möjligt att 

författaren inte var tillräckligt ”naiv” i sitt förhållningssätt då personen arbetar 

inom samma yrkesområde och har en del förkunskaper. Risken fanns att det 

blev en styrning i samtalen på grund av dessa förkunskaper. Att använda teman 

i intervjusituationen var ett försök att inte styra för mycket utan förhålla sig 

öppen för den andres svar. Informanterna upplevde det ändå som en 

förutsättning med författarens bakgrund då det uttryckte att det inte hade blivit 

tillräckligt djupa samtal om förutsättningarna hade varit annorlunda. En annan  
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begränsning kunde vara att inte våga fråga vidare i vissa situationer, då 

ämnesområdet var av så intim natur. Viktig information kunde då gå förlorad 

och risken fanns att man inte fick ett klargörande av vissa frågeställningar. 

Författaren valde att inte definiera sexualitet för informanterna vilket gjorde att 

alla hade egna tolkningar. Problemet kunde då vara att inte riktigt veta vad 

informanten svarade på. Det var ändå viktigt att förhålla sig öppen till varje 

persons upplevelse och tolkning av sexualitet för att få en upplevelse av vad 

som bearbetades i det terapeutiska mötet. Då ett av temata var just hur 

informanten såg på människan och sexualiteten framkom en föreställning om 

ämnesområdet. Att intervjua kollegor kunde bli svårt då det kunde finnas ett 

behov av att visa sig kompetent både från informantens och intervjuarens sida. 

För stor kollegialitet kunde å ena sidan hindra förtydliganden och bli ett hinder 

för att fördjupa svaren. Kollegialitet, å andra sidan, kunde bli en tillgång då ett 

förtroende fanns och en viss trygghet som gjorde det möjligt att fördjupa ett 

svårt ämnesområde. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Den tentativa teori som framkom i analysen visar på att samtliga 

psykoterapeuter i den aktuella studien var öppna för att arbeta med frågor runt 

sexualitet i sina terapier om behovet verkade finnas, under förutsättning att 

terapin var tillräckligt lång. Tidigare studier har visat på svårigheter att beröra 

ämnesområdet (Ahangaran, 2008; Klüft, 2006). Man har sett tendenser hos 

psykoterapeuter att undvika frågan och att de ibland hänvisat vidare till 

psykoterapeuter som specialiserat sig på just sexualitet (Jablonski, 2010; 

Sandin, 2005). Tittar man specifikt på patienters upplevelse så visar det sig att 

samtalen ofta saknat vissa ämnesområden, som anses svåra att tala om, bland 

annat sexualitet, religion och andlighet (Francois, 2012; Norberg, 2010). 

Mycket tyder på att de samtal som ändå berört dessa ämnesområden har haft en 

tendens att inte gå på djupet, utan varit mer ytliga eller omtolkat sexuella 

frågeställningar till något annat (Brunell & Pettersson, 2011; Norberg, 2010). 

Informanterna i den aktuella studien delgav att de var beredda att möta 

patienten på många olika plan när det gällde samtal om sexualitet, och både 

prata om kroppsliga upplevelser och den psykiska sidan såsom närhet, identitet 

och intimitet. Samtal runt sexuella frågeställningar var beroende av hur 

terapeuten såg att patienten klarade av den känslomässiga belastning detta 

innebar, om behovet fanns hos patienten samt att möjlighet gavs för lång tid i 

det terapeutiska mötet. Den känslomässiga belastningen som terapeuterna  
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upplevde handlade om upplevelsen av lämna ut sig, att uppleva sig avklädd 

inför den andre, vilket gällde både för patient och psykoterapeut.  

 

Man kan i den aktuella studien se att sexualitet ligger nära känslor av skam, att 

det finns något skamfyllt runt sexualitet och avkläddhet och då upplevs även en 

psykisk avkläddhet i att samtala. Beck-Friis (2009) påtalar sambandet mellan 

de erogena zonerna och de psykosexuella utvecklingsstadierna och också 

upplevelsen av skam. Det upplevs som skamfyllt att visa sina könsdelar och att 

prata om dem med andra. Beck-Friis menar att vi behöver skam för att värna 

vår intima sfär, men även för att respektera den andres intima sfär (Beck-Friis, 

2005). Kanske skammen finns både som skydd mot att exploatera varandra i 

det psykoterapeutiska mötet, men även som hinder för att samtala om 

sexualitet. I förgrunden för informanternas förhållningssätt i den aktuella 

studien fanns en mycket stor omsorg och kärlek till patienten. De känslorna har 

inte tidigare påvisats i forskningen. Terapeuterna visade också på stor 

förståelse för det sårbara och ömtåliga för de patienter som tidigare varit utsatta 

för sexuella övergrepp och därmed blivit traumatiserade. Terapeuterna hade 

därmed fokus på att göra interventioner som gagnade patienten och valde även 

att avstå från samtal då patienten inte orkade. 

 

Det innebar att psykoterapeuterna var intuitiva och lyhörda i situationen, vilket 

också kärnkategorin visade. Intuitionen och lyhördheten hos terapeuten var 

avgörande för hur terapin utvecklade sig och detta gällde inte bara inom 

området sexualitet. Vikten av att ha rätt ”timing” för att ta upp den känsliga 

frågan om sexualitet hos både terapeut och patient har också framkommit i 

tidigare forskning (McArdle, 2012). Andra studier har visat att man varken 

initierade samtal om sexualitet eller undvek frågan explicit trots att det verkade 

finnas en förståelse för att ämnet behövde bearbetas (Ahangaran, 2008; Brunell 

& Pettersson, 2011; Jablonski, 2010; Klüft, 2006). Att läsa av och följa den 

andres affekter var en viktig vägvisare för psykoterapeuterna i den aktuella 

studien för att kunna göra rätt interventioner i mötet med patienten. 

Informanterna beskrev en stor erfarenhet runt samtal om sexualitet som 

avledning från att bearbeta andra ämnesområden och patienter som även kunde 

visa på en aggressivitet och ett testande av hur mycket terapeuten kunde klara 

av när det gällde frågeställningar av sexuell natur. Andra studier har också 

visat på att vissa terapeuter undviker frågeställningar av sexuell natur på grund 

av det obehag och den skam det väckte hos både terapeut och patient, där 

terapeuten kunde känna en aggressivitet från patientens sida som nästan kunde 
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jämställas med att bli utsatt för patientens masturbation (Shalev & Yerushalmi, 

2009). Det kanske finns en form av fientlighet runt människans sexualitet som 

Stoller (1979) beskrivit i sin teori och som har att göra med en tidig förlust i att 

få hela sin varelse bekräftad och accepterad. Att vara lyhörd och intuitiv i 

situationen innebar en tillgång till egna känslor, tankar, fantasier en form av 

drömskhet, ”reverie”, som Bion (1962) beskrivit. Det verkar viktigt att förhålla 

sig i väntan gentemot den andre, att möta den andre ”utan minne och begär” 

Bion (1967) men att ha en beredskap att möta allt, även sexualiteten. Då blir 

det också viktigt att ha tillgång till sig själv och vara på det klara med sin egen 

sexualitet. 

 

Erfarenheten var viktig vilken den andra kategorin visade. Att som terapeut få 

stöd av både sin livserfarenhet, de roller livet innehåller, sin yrkeskunskap, få 

möjlighet att få kollegialt stöd i svåra frågor, samt ta hjälp av handledning, 

egenterapi och fortbildning avgjorde och underlättade informanternas trygghet 

och upplevelsen med att vara tillräckligt komfortabla med patienten för att 

bearbeta frågeställningar av sexuell natur. Andra studier har visat på liknande 

resultat (Harris & Hayes, 2008; Jablonski, 2010; McArdle, 2012; Yallop & 

Fitzgerald, 1997). Jones, Pynor och Weerakoon (2005) visade i sin studie att 

arbetsterapeutstudenter som var oerfarna upplevde obehag då sexuella 

frågeställningar kom upp, speciellt då patienten gjorde öppna men även mer 

dolda sexuella yttranden. Den aktuella studien visade att upplevelsen av att 

samtala runt sexuella frågeställningar hade förändrats över tid för terapeuterna 

och de kände idag en större tilltro till sin egen förmåga då de upplevt att det 

gått bra tidigare med den här typen av bearbetning. Den osäkerhet man hade i 

unga år fanns inte längre kvar, även om det fortfarande fanns svåra möten. Det 

känslomässiga mötet hade oftast blivit lugnare från patientens sida, då 

projiceringar idag var mer mot en föräldrafigur, eftersom att terapeuten var 

betydligt äldre och lämnat de barnalstrande åren bakom sig. Hur pratar man då 

med en ”förälder” om djupa sexuella frågeställningar och svårigheter? Här får 

finnas någon som är tillräckligt lik men ändå tillräckligt olik 

ursprungsobjektet/representationen av föräldrafiguren för att samtal och 

förändring ska bli möjlig (Killingmo & Gullestad, 2005). Det blir då viktigt att 

terapeuten på ett intuitivt och lyhört sätt tar upp frågeställningen och visar att 

samtal är möjligt, vilket tyvärr flera studier visat att så inte var fallet 

(Jablonski, 2010; Klüft, 2006). Erfarenheten tillsammans med möjlighet till 

kollegialt samtal och handledning blir viktig, för att kunna dela med sig till 

yngre yrkeskollegor som inte har samma erfarenhet och som också i vissa fall 

upplever ett annat möte med mer projicering av sexuell natur. För att undvika 

den ytlighet i samtalet som studien av Norberg (2010) visat behövs säkerligen 
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en guidning av mer erfarna kollegor men även en omfattande kunskap om och 

förståelsen för djupet i människans sexualitet. 

 

Att sätta ämnet i sitt sammanhang handlade om både sexualitetens mer 

biologiska sida och upplevelsen att vara i relation och vad det gör med 

upplevelsen av närhet och identitet. Kan det vara möjligt att bearbeta 

sexualiteten utan att direkt prata om den? Ofta började man prata om rädsla för 

närhet och upplevelsen att vara i relation för att sedan prata om den mer 

kroppsliga upplevelsen i sexualiteten. Ämnet fanns med implicit då man såg 

förändringar i ”sexualitetens tjänst” när en person lyckades få ett kärleksliv 

med en annan. För att få perspektiv på vad som bearbetas och hur man ska göra 

i mötet är det värdefullt med yrkeskunskap och en teoretisk förankring 

tillsammans med erfarenhet. Här verkar finnas en svårighet för psykoterapeuter 

eftersom det finns en viss oförenlighet i teoribildning då driftsteorin med sitt 

mer intrapsykiska perspektiv kanske är svår att förena med teorier som handlar 

om relation till exempel anknytnings- och objektrelationsteorin vilket Green 

(1995; 1997), Greenberg och Mitchell (1983) påpekat. En strategi har hos vissa 

objektrelationsteoretiker varit att tona ned driftspsykologin, men ändå behålla 

den. Här behövs eventuellt en ny teori runt sexualitet och relation vilket har 

formulerats av Laplanche (1968; 1995) samt Target (2007) och Fonagy (2008). 

Laplanches (1968; 1995) teori om psykosexualitet handlade om hur denna 

utvecklas ur spädbarnets icke sexuella instinkter. När en sådan instinkt 

frammanar en upphetsning och inte finner ett objekt att vända sig till vänds det 

inåt i ett inre objekt som är ett inre tillstånd. Barnet kommer att leta efter ett 

förlorat objekt och löser detta med upphetsning. Förälderns oförmåga att tolka 

barnets icke sexuella ”arousal” förvandlar denna upphetsning till något 

sexualiserat ett autoerotiskt ögonblick. Barnet kan inte integrera denna 

upplevelse med annan upplevelse av föräldern vilket blir en erfarenhet som är 

ointegrerad, fråntagen sin mening. Target (2007) och Fonagy (2008) föreslår 

att driftsspänning och sådan icke sexuell upphetsning blir erotiserad av 

föräldern medan sexuell upphetsning inte blir speglad och inte härbärgerad. 

Det skapar en ointegration, en alienering med en instabil kärna där 

psykosexualiteten inte upplevs som egenägd. I vuxenlivet, i den sexuella akten 

behöver vi projicera och identifiera vår egen sexualitet via den andre som får 

härbärgera och metabolisera den alienerade delen för att via partnern få en 

ökad upplevelse av integration. Detta skapar en djup och stark anknytning. Det 

blir förmodligen viktigt att se den ointegrerade delen i den vuxnes liv och 

spegla den i det terapeutiska mötet även om det inte är som i en kärleksrelation 

till en partner. Informanterna verkade ha en trygghet med och integration av 

olika teoribildningar i sitt arbete. Studien av Shalev och Yerushalmi (2009) 
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visade att terapeuterna tonat ned vikten av sexualiteten som en stor drivkraft i 

människans liv. Där såg man samtal om sexualitet som ett omedvetet/medvetet 

försvar och ovilja att prata om andra mer djupt liggande frågeställningar och 

problem som oftast hade att göra med relationer. Den aktuella studien visade 

att terapeuterna upplevt något liknande då patienterna tagit upp sexualiteten 

som försvar gentemot bearbetning av problem med närhet och intimitet, men 

man skiljde klart mellan när samtalet inte handlade om sexualitet och när det 

gjorde det. Terapeuterna var noga med att följa patientens affekter för att se 

skillnaden. Dessutom upplevde terapeuterna att patientens val att prata om eller 

undvika tal om sexualitet var en källa till information vilket kunde ha betydelse 

för både förståelse och möjligheter i terapiprocessen. 

 

Att låta förtroende få utvecklas över tid innebar bland annat att få möjlighet att 

gå i en längre terapi. Resultatet pekar på att kortare terapeutiska kontakter inte 

inrymmer möjligheter att bearbeta sexualitet kanske för att det är ett så känsligt 

område för bägge parter. Terapeuterna i Shalev och Yerushalmis (2009) studie 

tyckte att det behövdes längre och mer av uttryck- insiktsterapi för att ta upp 

ämnet och de mer stödjande terapierna inte ger det utrymmet då de oftast är 

kortare. Det verkar ändå viktigt att nämna sexualiteten som tänkbart 

samtalsområde för att öppna upp för detta längre fram. Terapeuterna i den 

aktuella studien menade att det var olika vem, patient eller terapeut, som 

initierade samtalsområdet och att man använde sig av magkänsla och intuition. 

Någon nämnde att han/hon i början frågade om sexuell erfarenhet/inriktning 

bara för att möjliggöra samtal. Det är nog inte så vanligt då många inte vill 

börja terapier enligt någon formell mall, ändå kan frågor om sexualitet innebära 

en värme och omsorg och som visar patienten att alla aspekter i hans/hennes liv 

är viktiga för terapeuten. Det kan vara betydelsefullt att nämna sexualiteten 

som möjligt samtalsområde då många människor inte är vana vid den typen av 

samtal och det är förknippat med känslor av utsatthet och skam. Det är en 

balansgång att invänta patienten och vänta på att han/hon tar upp ämnet, men 

ämnesområdet kan vara för svårt för personen att ta upp själv. Patienterna i 

Brunell och Petterssons (2011) studie beskrev den terapeutiska relationen som 

utvecklades med en upplevelse av tillit och trygghet och en terapeut som 

fördjupar och inte dömer där det blev en tillåtande atmosfär, men även 

upplevelsen av att något förändrades då sexualiteten kom på tal. Det riskerade 

att bli för privat och något kunde äventyras och gå förlorat avseende tillit och 

förtroende. I den aktuella studien beskrev terapeuterna vikten av en 

förtroendefull atmosfär och allians för att klara av alla olika känslor en terapi 

kan innehålla både för terapeut och patient. 
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För att klara av frågeställningar runt sexualiteten var patienten tvungen att tåla 

relationen till terapeuten och det är stora frågor om närhet till en annan 

människa och även en fråga om identitet. Terapeuterna ansåg att närhet, 

intimitet, identitet och att vara i relation är sammanlänkat med sexualiteten och 

inte så lätt kan skiljas åt. Då borde det arbetas med alla delarna terapeutiskt för 

att komma nära en människas hela livsupplevelse och med det lidande som 

finns. Som Freud (1997) beskrev, så verkar sexualiteten vara en markör för hur 

människan fungerar i andra domäner av livet och då är det också omvänt. Hur 

en människa klarar av att vara nära i en relation eller hur en person uppfattar 

sin identitet är en markör för hur sexualiteten fungerar. Yerushalmi (2013) 

delgav en upplevelse de flesta människor delar, att sexualiteten innehåller en 

djup längtan efter sammansmältning, intimitet, att bli vidrörd och att terapeuter 

bör se denna del och visa en stor acceptans för en sådan längtan. Detta gäller 

speciellt för människor med svåra psykiska tillstånd som upplevt en hel del 

relationsbrott och avvisanden och där längtan gått under jord. Han påpekar att 

dessa människor ofta döljer behovet och terapeuten bör var observant i mötet 

för att inte missa bearbetning. Med förtroende och tillit i relationen kan denna 

längtan få komma till uttryck. 

 

De inre och yttre gränserna var viktiga i arbetet för en bättre psykisk hälsa. Den 

fjärde kategorin avhandlade gränser och möjlighet att hålla sig inom ramarna 

för att uppnå ett gott resultat i terapin. Ramarna skapar ett psykologiskt rum där 

växande blir möjligt (Killingmo & Gullestad, 2005). Ramen handlar både om 

ett kontrakt om behandlingsmålet, det fysiska arrangemanget det vill säga 

vilken plats, vilken frekvens på möten med mera men även om 

psykoterapeutens förhållningssätt. Förhållningssättet som tar avstamp ur ett 

psykologiskt kunnande och som grundar sig i en teori. Terapeuten ger med sitt 

hållande och genom ramen patienten utrymme att arbeta med sitt inre, något 

har chans att få komma upp till ytan som annars hade förblivit dolt (Killingmo 

& Gullestad, 2005). En chans att arbeta med inre gränsupplösning för att så 

småningom uppleva en större integration i psyket. 

Hur ser det psykologiska rummet ut avseende sexualitet? Det fanns en 

ambivalens i hur mycket terapeuterna kunde ta del av patientens berättelser, 

man ville hjälpa men inte bli invaderande och kränka patienten. Samtidigt 

reflekterade man både över eget och patientens motiv till samtal. Detta kunde 

vara ett uttryck för hållande gentemot patienten. Terapeuterna i studien av 

Jablonski (2010) hade svårt då de skulle bearbeta sexuell problematik. 

Svårigheterna handlade om hur de skulle utrycka sig med ord samt även att 

hantera patientens destruktiva sexuella samspel. Terapeuterna i denna studie 

beskrev vissa svåra känslor som uppstod då man bland annat pratade om viss 
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perverterad sexualitet. Man betonade nyttan av att följa sina egna och 

patientens affekter för att kunna fortsätta samtalen och att avstå. Utifrån hur 

angeläget temat var så fortsatte terapeuten om han/hon ansåg att patienten 

klarade av detta. Patienterna i Brunell & Petterssons (2011) studie såg att 

relationen mellan patient och terapeut förändrades när sexualitet kom på tal. 

Patienterna upplevde det hotfullt och att tryggheten gick förlorad. De var rädda 

för att båda parter skulle förlora kontrollen och rädslan fanns för 

gränsöverskridanden och att något erotiskt skulle levas ut. Terapeuterna i den 

aktuella studien såg en nytta i att kunna beröra sexuella frågeställningar men att 

även låta patienterna få behålla vissa drömmar och berättelser. Allt behövde 

inte avslöjas i det terapeutiska rummet. Kontroll i den mån det är möjligt kunde 

behållas via egenreflektion, kollegiala samtal, handledning och egenterapi. 

Någon beskrev utgången då projiceringar av sexuellt intresse fanns och det inte 

gick att hantera så var den enda lösningen att avsluta terapin. 

 

7.3 Konklusion och implikation 

Samtliga psykoterapeuter i den aktuella studien bearbetade frågeställningar 

runt sexualitet med sina patienter. Förutsättningen för dessa samtal var att 

patienten hade ett behov av att samtala runt sin sexualitet och att terapeuten 

bedömde att patienten tålde den känslomässiga belastningen. Stor betydelse 

hade yrkeslivserfarenheten hos terapeuterna för att klara av att samtala runt 

sexualitet med sin patient. Ett förtroende över längre tid var också nödvändigt 

att utvecklas mellan terapeut och patient för att dessa samtal skulle komma till 

stånd. Terapeuterna menade att det var viktigt med en utvecklad lyhördhet och 

intuition för att göra en riktig intervention. Erfarenheten, både yrkeserfarenhet, 

samt livserfarenhet i form av rollförändringar samt egenterapi, handledning och 

kollegiala samtal och ett klargörande av egen sexualitet var avgörande för att 

klara samtalen. Psykoterapeuternas egen skicklighet och förmåga hade 

utvecklats med ökad ålder och erfarenhet. Psykoterapeuterna upplevde när de 

blivit äldre ett annat möte där känsloöverföring och projicering mer handlade 

om en föräldrafigur än en presumtiv partner vilket underlättade samtalen om 

sexualitet. 

 

I den kliniska vardagen rekommenderas att yngre kollegor får stöd och hjälp av 

mer erfarna psykoterapeuter via handledning och kollegiala samtal för att 

hantera de skillnader som upplevs i mötet bland annat beroende på ålder. 

Samtal om sexualitet behöver eventuellt få ett ökat utrymme vid falldragningar 

där man också reflekterar över den teoribildning som finns. Att vara bekväm 

med och grundad i en teoretisk förankring underlättar bearbetning och 
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reaktioner både på det verkliga mötet men även överföring/motöverföring i det 

terapeutiska rummet. Vissa terapier bör få pågå under längre tid för att inte 

missa möjligheter till bearbetning. Risken finns annars att psykoterapier idag 

inte kan erbjuda människor möjligheter att bearbeta alla livsfrågor, vilket kan 

innebära ett fortsatt psykiskt lidande. 
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Bilaga 1 

 
 
 

Temaguide 
 
Hur ser du på människan och sexualiteten/sexualitetens plats 
i psykoterapi?  
 
 
Vill du beskriva mötet med en klient då du arbetade 
med/samtalade om sexualitet? 
 
 
Vill du beskriva mötet då ämnet inte kom på tal/arbetades 
med? 
 
 
Vad tycker du är svårt/stimulerande? 
 
 
Vad tror du kan påverka dig i mötet med klienten och ämnet? 
 
 
Vad kan du bidra med/hur ser du på din yrkesroll? 
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Bilaga 2 

 

Skriftlig information om deltagande i studie 
 
Hej xxxxx! 
 
Då vi talades vid i telefon under vecka 3 och du preliminärt tackade ja 
till att delta som intervjuperson i min studie kommer här den 
information som jag hänvisade till. 
 
Syfte: Inom ramen för min utbildning till psykoterapeut på S:t 
Lukasstiftelsen/Ersta Sköndals högskola kommer jag att genomföra 
en undersökning som avser att fördjupa kunskapen om hur 
psykoterapeuter upplever att samtala om sexualitet med sina klienter. 
Intervjun som sker på ditt arbetsrum beräknas att ta mellan 45 
minuter och 1 timme och kommer spelas in. Det inspelade materialet 
kommer att transkriberas för att sedan användas i analysarbetet. Allt 
inspelat material kommer att behandlas konfidentiellt och 
avidentifieras för att säkerställa anonymitet för dig som deltagare. 
Efter genomförd analys kommer både inspelningar och 
transkriberingar att förstöras. 
 
Deltagandet bygger på frivillighet och du har rätt att när som helst 
avbryta din medverkan. 
 
Undersökningen kommer att resultera i en examensuppsats som du 
har möjlighet att få sänd till dig. Din medverkan är viktig för att syftet 
med studien ska kunna uppnås. 
Om du har fler frågor innan vi träffas på den bokade tiden, så kan du 
kontakta mig per mail eller telefon. 
 
Med vänliga hälsningar 
Katarina Erixon, leg. Psykolog 
 
Mobilnr: XXXX 
Email: XXXX 
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Bakgrundsfakta Intervjudeltagare 
 
Kvinna…………  Man………….. 
 
Ålder:…………….år 
 
 
Grundutbildning:………………. 
 
Påbyggnadsutbildning/-ar:………………………………………… 
.……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
 
 
Yrkeserfarenhet/antal år:……………………………………………. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 
 
Övrigt:……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
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Skriftligt medgivande 
 
 
Härmed intygar jag att jag fått muntlig och skriftlig information om 
studiens syfte och om att mitt deltagande är frivilligt och när som helst 
kan avbrytas utan att jag behöver ange någon anledning därför. 
 
 
 
Datum…………………………………………. 
 
 
Underskrift Deltagare/informant 
 
………………………………………………………… 
 
 
Underskrift  Intervjuare 
 
……………………………………………………….. 
 


