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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att med en kvalitativ ansats undersöka unga vuxnas 
upplevelse av att samtala om sex och sexualitet i psykoterapi. Genom en nätbaserad 
screeningenkät selekterades 10 deltagare i ålder 19-25 år med olika sexuell läggning 
och kön. Deltagarna intervjuades kring sin upplevelse med hjälp av öppna frågor 
baserade på en intervjuguide. Efter transkribering av intervjuerna kodades materialet 
och kategoriserades. Processen resulterade i de fem huvudkategorierna Skiftande 
inställning till samtal, Terapeutens hållning, Tar hand om terapeuten, Emotionell 
bredd och Behovsmässiga konsekvenser samt kärnkategorin Terapeuten som en 
katalysator i ett villkorat samspel. Resultatet visar på en bredd av upplevelser kopplat 
till samtal om sex och sexualitet i psykoterapi, där terapeutens bemötande 
tillsammans med det set av egenskaper och attityder klienten kommer med blir 
avgörande för samtalets utfall. Fynden implikerar att sex och sexualitet bör få en 
större roll i framtida psykoterapeutiskt arbete.  
 

Nyckelord. Sex, sexualitet, psykoterapi, unga vuxna, upplevelse, tematisk analys, 
kvalitativ studie. 
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Let’s talk about sex 

A qualitative study examining young adults experience of talking about 
sex and sexuality in therapy 

   
    

  Magnus Parnestedt & Anna Tjärnbro 
 

Abstract 
The purpose of this study was to with the use of a qualitative approach investigate 
how young adults experience talking about sex and sexuality in psychotherapy. 
Through a network-based screening queue, 10 participants aged 19-25 years and with 
different sexual orientation and sex were selected. Participants were interviewed 
regarding their experiences with help from open questions based on an interview 
guide. After transcribing the interviews, the material was encoded and categorized. 
The process resulted in the five main categories: Different Attitudes, the Therapist's 
Approach, Taking care of the Therapist, Emotional Width and Needs Consequences, 
as well as the core category The Therapist as a catalyst in a conditional interaction. 
The result shows a wide range of experiences linked to conversations regarding sex 
and sexuality in psychotherapy, where the therapist's approach along with the set of 
characteristics and attitudes the client brings will be crucial for the outcome of the 
conversation. The findings imply that sex and sexuality should play a greater role in 
future psychotherapeutic work.  

Keywords. Sex, sexuality, psychotherapy, young adults, experience, thematic 
analysis, qualitative study 
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Introduktion 

Människans sexualitet 

Sex och sexualitet kan sägas utgöra en elementär del av att vara människa (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2012), men trots att sexualiteten har varit en del av människans 

historia sedan begynnelsen är den i ständig förändring på grund av skiftande normer, 

kulturer och kontexter (Lundberg & Löfgren-Mårtensson, 2010). Det här kan göra 

sexualiteten svår att precisera och för den som letar finns en mängd beskrivningar. En 

av de vanligaste definitionerna är WHO:s, vilken är följande:  

”Sexualiteten är en integrerad del av varje människas personlighet, 
och det gäller såväl man som kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en 
aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas från andra livsaspekter. 
Sexualiteten är inte synonym med samlag, den handlar inte om huruvida vi 
kan ha orgasmer eller inte, och är inte heller summan av våra erotiska liv. 
Dessa kan men behöver inte vara en del av vår sexualitet. Sexualitet är mycket 
mer: den finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och 
närhet; den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid 
varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och 
därigenom vår psykiska och fysiska hälsa.” (WHO, 2006) 

 
             Av denna definition går att utläsa att sex och sexualitet är rikt nyanserade 

fenomen som består av flera samverkande komponenter i ett komplext sammansatt 

nätverk. Sexualitet återfinns som biologisk, psykologisk och social aspekt. Den 

biologiska aspekten är starkt kopplad till en evolutionär drift att reproducera 

individens gener (Lundberg & Löfgren-Mårtensson, 2010) och Maslow pekar på sex 

som ett fundamentalt biologiskt behov i den mänskliga behovstrappan (Maslow, 

1943). Den psykologiska aspekten består av hur individen skapar mening genom att 

sexualiteten sammanvävs med identitet, värderingar och relationer (Lundberg & 

Löfgren-Mårtensson, 2010). Dessa aspekter står alltid i påverkan av en social kontext 

då olika kulturer har olika syn på sexualitet, vilket visar sig dels i lagstadgade 
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bestämmelser om sexualitet och dels som sociala sexuella normer i samhället 

(Lundmark & Sandler, 1998).  

Sexualitet hos unga vuxna 

När människan äntrar puberteten påbörjas en snabb utveckling av sexualiteten i form 

av både biologisk och psykologisk förändring. I tonåren pågår ett ständigt utforskande 

av den egna sexualiteten där sexuellt experimenterande, fantasi och verklighet möts 

och utgör individens prövning för att orientera sig mot en sexuell identitet (Santrock, 

2011; WHO, 2006). Bemästrandet av växande sexuella känslor och skapandet av en 

sexuell identitet är en mångfacetterad och långdragen process (Diamond & Savin-

Williams, 2009), vilken ofta innefattar förvirring och sårbarhet för individen 

(Santrock, 2011). Unga vuxna mellan 18-25 år kan sägas befinna sig i en fas då de går 

från tonårstidens snabba sexuella utveckling till en mer stabil sexuell tillvaro. De 

flesta har i den här åldern haft sitt första samlag och de börjar också att leva i längre 

förhållanden, men samtidigt finns en stor variation i hur sexualiteten tar sig uttryck 

beroende på var i processen individen befinner sig och hur deras livssituation i övrigt 

ser ut (Riksförbundet för sexuell upplysning [RFSU], 2009) .  

Sexualitet och psykisk hälsa 

Sexualitetens betydelse för människan gör den till en potentiellt influerande faktor i 

det upplevda måendet (Vrangalova & Savin-Williams, 2011; Daley, 2010; Schiavi, 

1996). Sexualitetens nära relation till personlighet och biologisk drift gör att den både 

kan påverkas av psykisk ohälsa och vara en bidragande orsak till psykisk ohälsa. 

Sambandet mellan sexualitet och psykisk hälsa är väldokumenterat, och forskning har 

till exempel påvisat att sexualitet kan ha ett samband med depression (Lundberg & 

Löfgren-Mårtenson, 2010; Reynaert, Zdanowicz, Janne & Jacques, 2010), 
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ätstörningar (Jagstaidt, Golay & Pasini, 2001; Eddy, Novotny, & Westen, 2004) och 

tvångssyndrom (Aksaray, Yelken, Kaptanoğlu, Oflu & Özaltin, 2001).  

             I Sverige har psykisk ohälsa bland unga vuxna ökat de senaste åren 

(Socialstyrelsen, 2013), mellan 1990-talets slut fram till 2014 har unga vuxna mellan 

18-24 år gått från att vara den minst representerade gruppen inom psykiatrin till den 

mest representerade (DN, 2014-05-22). Det finns forskning som tittat specifikt på 

ungdomars och unga vuxnas sexualitet kopplat till psykisk ohälsa. Till exempel har 

det dokumenterats att sexuellt riskbeteende är högre hos ungdomar som är 

deprimerade eller upplever stark ångest (Dawson, De Moor, Shih & Shrier, 2008), att 

depression och ångest både kan minska och öka sexlusten (Lykins, Janssen & 

Graham, 2006), att ungdomar som varit utsatta för sexuella övergrepp löper en större 

risk att drabbas av depression (Åslund, Nilsson, Starrin, & Sjöberg, 2005) och att 

symtom på ätstörningar är högre hos bisexuella och homosexuella unga vuxna jämfört 

med heterosexuella (Shearer, Russon, Herres, Atte, Kodish, & Diamond, 2015). Dessa 

studier påvisar vikten av att samtala om sexualitet i terapin med unga vuxna - oavsett 

sökt problematik, och att eventuell sexuell problematik bör behandlas inom den 

befintliga terapin (Reynaert, Zdanowicz, Janne & Jacques, 2010).  

Sexualitet i psykoterapi 

Butler, O'Donovan & Shaw (2010) skriver i sin bok Sex, sexuality, and therapeutic 

practice: and a manual for therapists and trainers att klientens sexualitet ofta blir 

förbisedd i terapin. De argumenterar att sexualitet har en relevans för alla områden 

gällande klinisk verksamhet, genom att det kan öka förståelsen för klientens identitet, 

relationer, emotioner och fysisk hälsa. Vidare menar de att terapeuten har en unik 

chans att facilitera en diskussion med klienten om sex och sexualitet på ett tryggt och 

utforskande sätt som klienten kanske inte gör med någon annan. 
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            Inom psykodynamisk psykologi har flera forskare och psykoterapeuter lyft 

fram sexualitetens reducerade utrymme i psykoterapin (Fogany, 2009; Green 1995; 

Shalev & Yerushalmi, 2009; Renn 2013). I den tidiga psykoanalysen var sexualiteten  

en viktig aspekt i överföring och motöverföring mellan klient och terapeut. Sexuella 

känslor användes som ett verktyg för att analysera och förklara klientens beteende och 

upplevda problem (Goren, 2003; Janet, 1914). Green (1995) menar att sexualitet som 

ämne i klinisk verksamhet tappat sin tidigare mening och förpassats till att vara en 

irrelevant faktor, till förmån för andra teoretiska aspekter. I en litteratursökning fann 

Fogany (2009) en kraftig minskning av antalet ord som vidrör sexualitet i publicerade 

artiklar och Fogany menar att sexualitet både tappat som ett teoretisk fundament och 

som ett viktigt ämne i psykoterapi. Detta påvisades även i en intervjustudie av Shalev 

& Yerushalmi (2009), där terapeuter ansåg att sexualiteten var en insignifikant eller 

sekundär faktor i klinisk verksamhet. Som en förklaring till detta nämns att Freuds 

ursprungliga driftteori, där sexualitet hade en framträdande roll som en grundläggande 

mänsklig drift som påverkar tankar, känslor och beteende, har fått minskad betydelse 

inom den psykologiska världen. Istället har nya teorier tagit plats och sexualiteten har 

hamnat i skymundan (Fogany, 2009, Green 1995, Shalev & Yerushalmi, 2009). Renn 

(2013) menar att terapeutens mer synliga roll inom psykoterapi har hämmat den 

ursprungliga psykoanalytiska tanken att klienten ska återberätta med fria 

associationer. Genom att terapeuten fått en tydligare position gör det att terapeuten 

blivit självmedveten och mer försiktig i förhållande till vad som tas upp i terapin, 

vilket enligt Renn (2013) även visat sig i andra terapiformer än den psykoanalytiska. 

Inom KBT har sex som ämne inte haft samma traditionella betydelse, vilket kan vara 

orsaken till att forskning specifikt inom detta område är svår att finna. I en artikel i 

Psykologtidningen menar dock psykolog Johanna Ekdahl att beteendeterapins verktyg 
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är mycket användbara vid sexuell problematik och att det är viktigt att terapeuter 

överlag vågar fråga mer om ämnet även när klienten sökt för annan psykiatrisk 

problematik (Örn, 2017). 

Tidigare forskning 

Klienter med sexuella problem hänvisas ofta till att söka specialisthjälp istället för att 

få behandling i den befintliga terapin (Hulter, 2004). Detta kan bero på att sexualitet 

har en mindre roll i terapeututbildningar (Butler, O'Donovan & Shaw 2010; Miller & 

Byers, 2008; Reissing & Giulio, 2010) och att terapeuter känner sig obekväma med 

ämnet (Hulter, 2004; Butler, O'Donovan & Shaw 2010). Ett flertal studier har tittat på 

klienters benägenhet att vara självutlämnande i terapin. Självutlämnande innebär att 

dela med sig av sig själv till en annan (Pearce, & Sharp, 1973) och kan innefatta 

personliga eller intima saker som klienten kan uppleva som laddade. Studier har visat 

att sexuella symtom ofta utgör självutlämnande material (Farber, 2003) och att många 

klienter väljer att undanhålla sexuella problem för sin terapeut (Hook & Andrews, 

2005; Farber, 2003). 

            Gällande klientens upplevelser av att prata om sex i terapi finns det väldigt lite 

forskning. En studie som i viss mån berörde ämnet genomfördes av Israel, Gorcheva, 

Burnes & Walther (2008), vilka genom en kvalitativ studie undersökte HBTQ-

klienters upplevelser av hjälpsam och ohjälpsam terapi. Av de hjälpsamma 

situationerna var 28% relaterade till upplevelsen att terapeuten var kunnig, hjälpsam 

och bekräftande om HBTQ-relaterade problem, samt att terapeuten inte diskuterade 

sexuell läggning när det inte var relevant för sökt problematik. Bland ohjälpsamma 

situationerna berörde 31% av alla svar en upplevelse av att terapeuten var dömande 

eller att den påtvingade klienten sina värderingar, vilka var opartiska mot klientens 

sexuella identitet. 
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            Det finns dock forskning som har tittat på terapeuters upplevelse av att 

samtala om sex i terapin. En studie av Træen &  Schaller (2013) undersökte norska 

psykologers upplevelse av att prata om sex med sina klienter. Totalt svarade 1064 

psykologer på ett formulär med 60 frågor. Studien visade att 64% av psykologerna 

inte hade någon formell utbildning eller träning i sexologi och 58,6% ansåg sig ha för 

lite kunskap om sex för att adressera det med sina klienter. 8,6% svarade att de aldrig 

frågade sina klienter om sexualitet, medan de flesta (41,7%) svarade att de tog upp det 

ibland. De ämnen kopplade till sexualitet som diskuterades mest frekvent var negativa 

sexuella upplevelser, sexuella problem, sexuell funktion och sexuell orientering. Ett 

intressant fynd var att äldre och mer erfarna psykologer frågade sina klienter oftare 

om sexualitet jämfört med yngre kollegor, vilket utmanar föreställningen om att yngre 

psykologer, som är uppväxta under ett socialt klimat där sexualitet förts upp på en 

mer medveten nivå, skulle vara mer benägna att adressera sexualitet i sina terapier. 

            En kvalitativ studie av Jeffrey (2007) adresserade terapeuter med expertis eller 

erfarenhet av att samtala om sex i terapi. Studien undersökte terapeuternas upplevelse 

utifrån vad som inom sexualitet anses vara särskilt svårt att arbeta med i terapi; 

faktorer hos terapeut och klient som påverkar arbetet samt kliniska, etiska, 

professionella och personliga utmaningar i arbetet. Resultatet visade att bland annat 

sexberoende, parafilia, sexuella övergrepp, sexuella fantasier och otrohet var extra 

svåra att arbeta med. Klientens diagnoser, sexuella orientering, ålder och etnicitet 

ansågs vara faktorer ihopflätade med sexualitet på ett sätt som gjorde det meningsfullt 

att adressera det i terapin. För terapeuten ansågs ålder, den egna träningen i sexualitet 

och egna sexuella erfarenheter som potentiella påverkningsfaktorer i terapin. 
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Syfte 

Bristen på forskning från ett klientperspektiv i terapeutiska samtal om sex gör att det 

vid detta tillfälle endast finns anekdotiska antaganden från terapeuter om hur de 

upplever klienten i terapin. Att okonstlat belysa klientperspektivet är viktigt för att få 

en direkt bild av klientens upplevelse, i en strävan att på ett så optimalt sätt som 

möjligt möta de behov som presenteras i terapin. Baserat på det bristande 

forskningsunderlaget ihop med den ökade ohälsan bland unga i Sverige, anser 

författarna att det är relevant att undersöka hur unga vuxna upplever samtal om sex 

och sexualitet i terapi.  

Definition av upplevelse och sexualitet  

För upplevelse användes VandenBos definition, fritt översatt av Engström & Kjellén 

(2014): ”1. en händelse i medvetet tillstånd, en man varit med om eller genomgått, till 

skillnad från en som man föreställt sig eller tänkt på. 2. Det nuvarande innehållet i 

medvetandet. 3. Händelser som resulterar i inlärning” (s. 7).  

För sexualitet användes WHO:s definition (2006) i grunden, som i samråd med 

handledare ledde till att följande områden ingick i definitionen av sexualitet: sexuell 

identitet, sexuell samvaro, sexuell hälsa, onani, sexuella fantasier, sexuell debut, 

erektionsproblem/lubrikationsproblem, bristande sexlust, mycket stark sexlust, 

ospecificerad sexuell dysfunktion, könssjukdomar, sexuella övergrepp, 

preventivmedel och köp av sex/prostitution.   

Forskningsfråga  

Forskningsfrågan är följande; Hur upplever unga vuxna i åldern 18-25 år samtal om 

sex och sexualitet i enskild psykoterapi?  
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Metod 

Val av metod 

Eftersom syftet med denna studie var att undersöka en subjektiv upplevelse föll valet 

på att utgå ifrån en kvalitativ ansats. Langemar (2008) beskriver att kvalitativ metod 

på ett bra sätt fångar en upplevelses komplexitet, kontextberoende och subjektivitet. 

Ytterligare ett argument för valet var att kvalitativ ansats lämpar sig inom områden 

där det saknas forskning för att hitta möjliga ingångar och frågeställningar till ett 

ämne (Langemar, 2008). 

            Studien har utgått från den kvalitativa metodik som finns beskriven i 

Langemar (2008), samt  Staffan Larssons (2005) rekommendationer gällande kvalitét 

i kvalitativa studier. Tematisk Analys (TA) valdes som specifik metod, vilket 

motiverades med ett flertal argument. Då detta var författarnas första, och tydligt 

tidsavgränsade, studie som gjordes enligt kvalitativ metodik var TA ett lämpligt val 

eftersom den anses vara lätt att använda (Langemar, 2008). TA fokuserar därtill på 

grundläggande aspekter som är tillämpningsbara inom andra former av kvalitativ 

metodik (Braun & Clarke, 2006), vilket var av relevans för vidareutveckling av 

författarnas egen förståelse och tillämpning av kvalitativ metodik. Slutligen var 

författarnas båda handledare väl förtrogna i metoden och dess utförande. 

Teoretiska utgångspunkter 

TA är till skillnad från många andra kvalitativa metoder teoretiskt obunden i sin 

grundform. Detta för med sig en flexibilitet att som användare själv definiera vilken 

teoretisk referensram som används för en aktuell studie, vilket ska göras för att ge 

läsaren en bild av vilket perspektiv författarna har i en studie och från vilken 

ståndpunkt data processats (Braun & Clarke, 2006).  
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             En fenomenologisk utgångspunkt valdes då det ansågs vara adekvat utifrån 

studiens syfte. Den fenomenologiska ansatsen vill ligga så nära den empiriska 

verkligheten som möjligt och avser sätta sin egen förförståelsen inom parentes. 

(Larsson, 2005). Fenomenologin syftar till att utröna ett fenomens essens genom att 

undersöka enskilda upplevelser av fenomenet. Subjektiva fluktueringar antas kunna 

härledas till essensens sanna natur som variationer av denna (Langemar, 2008). TA 

bygger på att människans subjektiva upplevelse av sin egen verklighet är den verkliga 

och att det inte är möjligt att observera objektiva kausaliteter (Langemar, 2008). 

Denna utgångspunkt medförde dock vissa begränsningar, vilka bemöts senare under 

diskussionen.  

Tematisk Analys som metod 

TA innebär att identifiera, analysera, samt strukturera data enligt ett flertal teman 

(Braun & Clarke, 2006). Enligt Patton (beskrivet i Langemar 2008) ska analysen ge 

en intern homogenitet och extern heterogenitet. Med detta menas att varje tema ska 

vara innehållsrikt och beskrivande, samtidigt som det inte ska överlappa med andra 

teman. Den analytiska processen är följsam utefter dessa principer, vilket betyder att 

det går att vandra mellan analysens olika steg för att nå ett bra och utarbetat resultat 

(Langemar, 2008). För denna studie valdes en induktiv ansats, vilket innebär att en 

teori utarbetas från insamlad data (Langemar, 2008). Detta gjordes för att i möjligaste 

mån anta en förutsättningslös inställning  inför studiedeltagarnas upplevelser och inte 

låta förförståelsen påverka datainsamlingen. 

Deltagare 

Studien bygger på intervjuer med 10 deltagare, detta för att ha tillräckligt många 

deltagare för att erhålla en inblick i upplevelsen utan att det insamlade materialet 

skulle bli övermäktigt. I samråd med handledare utarbetades följande 
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inklusionskriterier: 1) personen skulle vara mellan 18-25 år eftersom studien bygger 

på ett pågående forskningsprojekt inom denna åldersgrupp, samt för att 

vårdnadshavarens samtycke inte skulle krävas inför intervju och därmed förhala 

processen, 2) personen hade samtalat om sex i enskild terapi, detta för att få en 

homogen grupp som inte influerats av gruppmedlemmar i terapin 3) samtalet skedde 

mellan år 2014-2017, för att minnesbilden skulle vara tillräckligt levande att återge. 

För rekrytering utarbetades ett nätbaserat screeningformulär (Bilaga 1). Förutom 

frågor rörande inklusionskriterier innehöll screeningformuläret även frågor om 

könsidentitet, sexuell läggning och om personen var född i Sverige. Syftet med dessa 

frågor var att få en bredd i urvalet och öka den kvalitativa representationen i avseende 

att fånga in så mycket som möjligt av det som undersöktes, samt att få ett djupare 

innehåll i analysen (Langemar, 2008). Frågorna utformades med hjälp av riktlinjer 

från RFSU för att säkerställa ett inkluderande språk (RFSU, 2016). 

           Författarna kontaktade flertalet högskolor och universitet i Sverige och 

efterfrågade mailadresser till studenter i syfte att rekrytera deltagare till studien. Av 

dessa överlämnade Stockholms Universitet och Mälardalens högskola mailadresser 

till alla elever mellan 18-25 år, vilket gav cirka 14 000 mailadresser. Övriga skolor 

avböjde eller krävde ersättning. Ett mail innehållandes en kort presentation om 

studien samt en länk till formuläret skickades till samtliga erhållna mailadresser. 

Samma information publicerades även på Facebook-grupperna “Dom kallar oss 

studenter” vid Örebro universitet och i “Psykologstudenter Sverige”.  

            Totalt erhölls 108 giltiga svar från screeningformuläret. Av dessa svarade 80 

personer  “Ja”, och 28 personer svarade “Kanske. Jag vill veta mer om studien först” 

på frågan om de kunde tänka sig att ställa upp i en intervju. Deltagare valdes ut med 

en bredd baserat på variablerna ålder, kön, sexualitet och ursprungsland. Detta gjordes 
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med motiveringen att selektivt urval ger större bredd än randomiserat urval vid 

kvalitativa undersökningar av en upplevelse (Langemar, 2008). Dock kunde inte 

rekryteringen av dessa deltagare fortsätta då flertalet inte besvarade mailkontakt för 

bokning av intervju, vilket gjorde att bland de slutgiltiga 10 intervjudeltagarna var 7 

kvinnor och 3 män. Gällande sexuell läggning var 7 heterosexuella och 3 var 

bisexuella. Medelåldern var 22,2 år (SD=1,72) i en spridning mellan 19 till 25 år. Av 

deltagarna var 9 studenter och 1 heltidsarbetande. Alla var bosatta i områdena runt 

Örebro, Västerås och Stockholm. Alla deltagare var födda i Sverige. Ingen av 

deltagarna hade sökt psykoterapi specifikt för sexuell problematik, utan hade sökt 

hjälp på grund av problematik såsom trauma, ångest, depression och panikattacker. 

Deltagarna hade gått i terapi alltifrån ett par månader upp till flera år och terapeutens 

kön varierade även om kvinnliga terapeuter var dominerande. För- och nackdelar med 

urvalet tas upp i diskussionen.  

            Intervjuerna bokades in via telefon eller mail och ägde sedan rum i Örebro, 

Västerås och Stockholm. Deltagarna erbjöds välja om de ville bli intervjuade av en 

person som identifierade sig som man, en person som identifierade sig som kvinna 

eller om det inte spelade någon roll. Detta gjordes med bedömningen att ämnet kan 

upplevas som känsligt, och att det gav deltagarna en bättre förutsättning att dela med 

sig av hela sin upplevelse om de själva valde den person de kände sig mest bekväma 

med.  

             På grund av logistiska skäl och för att värna om anonymiteten samlades inte 

deltagarna till en gruppresentation av studien. Istället mailades det färdiga materialet 

till deltagarna för att göra en membercheck, vilket innebar att deltagarna gavs 

möjlighet att komma med synpynkter på resultatet. Memberchecken resulterade inte i 

några förändringar i resultatet. 
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Datainsamlingens tillvägagångssätt 

Som tillvägagångssätt för datainsamling valde författarna semistrukturerade intervjuer 

med huvudsakligen öppna frågor, för att i möjligaste mån inte vara ledande i 

utforskandet av upplevelsen. En intervjuguide konstruerades enligt rekommendationer 

för kvalitativ metodik (Langemar, 2008). Intervjuguidens (Bilaga 2) syfte var fungera 

som ett stöd under intervjun och bestod av fem punkter. Den första punkten 

“Presentation om studien och intervjuförfarandet” innehöll en kort beskrivning om 

studien samt hur intervjun skulle gå till. Den andra punkten “Bakgrundsinformation 

om terapin” bestod av tre frågor om deltagarens terapi, vars syfte var att genom enkla 

inledande frågor göra informanten mer avslappnad. Den tredje punkten 

“Huvudfrågor” bestod av frågorna “Kan du berätta om ett tillfälle då du samtalade om 

sex i psykoterapi?” och “Hur uppfattade du terapeuten under samtalet?”. Dessa frågor 

motiverades av att de ansågs stå i linje med studiens forskningsfråga. Den första 

frågan fungerade som en direkt väg till deltagarnas upplevelser av terapin och hur de 

upplevde sina egna emotioner, kognitioner, beteenden och fysiologiska påslag under 

terapin. Den andra frågan valdes utifrån antagandet att terapeuten spelar en viktigt roll 

för upplevelsen och hur terapeutens upplevda beteende kan motivera deltagarnas 

upplevelser. Den fjärde punkten “Kompletterande frågor” bestod av frågor om det 

fanns ämnen som deltagarna ansåg vara tabu att samtala om, samt om deltagaren 

eventuellt hade några frågor om intervjun. Detta motiverades av ett intresse för att 

undersöka deltagarnas upplevda gränser för vad som går att prata om i terapin och 

varför det förhåller sig så. Den femte och sista punkten “ Avslutande om vårt fortsatta 

arbete med studien samt sekretesspapper” var en kortare beskrivning om hur 

författarnas arbete med studien skulle fortlöpa samt förfrågan om deltagarens 

underskrift på ett samtyckesformulär.  
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Analysens tillvägagångssätt   

Dataanalysen genomfördes enligt Hayes rekommendationer för TA (Hayes, 2000, 

beskriven i Langemar, 2008). Analysen skedde genom sju steg som beskrivs nedan: 

1. Transkribering av inspelning till textform samt genomläsning av text. 

Intervjuerna transkriberades till textform i kodningsprogrammet Nvivo 11. All dialog 

transkriberades ordagrant utifrån inspelning. Pauser, gester eller andra ljud 

markerades inom parentes. Terapeutens namn ersattes med klammerparantesen  

[Terapeutens namn] för att höja deltagarnas anonymitet. Av de tio intervjuerna 

transkriberade författarna de två första tillsammans för att sedan transkribera fyra 

intervjuer var för sig. Intervjuerna lästes igenom av båda författarna.  

2. Genomgång av text och markering av text som är relevant för 

frågeställningen. 

Meningsbärande enheter som ansågs vara relevanta för frågeställningen markerades 

och kodades, det vill säga namngavs med en kort beskrivning. Till exempel gavs 

svaret “När han gav mig gensvar så använde han vardagliga termer, och då försökte 

jag anpassa mina ord efter honom” koden “Anpassning till terapeutens ordval”. Alla 

intervjuer har kodats av båda författarna för att minska risken för bias. Antalet koder 

uppgick till ca 650 stycken. 

3. Sortering av citat utifrån olika preliminära teman. 

Alla koder sorterades in under preliminära teman efter vad som bedömdes vara 

likartade sammanhängande enheter. Till exempel sorterades koderna “Personliga 

saker ger djupare relation”, “Samtalet gör att klienten kommer närmare terapeuten” 

och “Närmare relation av att prata om sex” under temat “Samtal gav djupare 

relation”. Totalt valdes 81 teman ut. 

4. Genomgång av preliminära teman. 
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Efter den initiala sorteringen till preliminära teman diskuterades varje temas relevans 

utifrån om varje kod var korrekt hemmahörande eller om den passade bättre in under 

ett annat tema, samt om temat var tillräckligt distinkt från andra för att anses vara 

meningsfullt.  

5. Gruppering av teman till subkategorier. 

Alla teman som ansågs tillhöra samma områden grupperades in i subkategorier. Varje 

subkategoris meningsfullhet diskuterades utifrån frågeställningen. Exempelvis 

sorterades teman “Terapeutens upplevs undvika ämnet”, “Terapeuten upplevs 

försiktig”, “Terapeuten upplevs obekväm med ämnet”, “Terapeuten uppfattade sex 

som oviktigt” under subkategorin “Terapeutiska undvikanden”. Slutligen genererades 

24 subkategorier.  

6. Gruppera subkategorier under huvudkategorier. 

Subkategorierna grupperades sedan in i fem huvudkategorier som ansågs representera 

andemeningen i subkategorierna. Till exempel grupperades subkategorierna 

“Anpassning av information till terapeuten”, “Språklig diskrepans” och “Osäkerhet 

över terapeutens bemötande” in under huvudkategorin “Tar hand om terapeuten”.  

7. Skapandet av en kärnkategori 

I det sista steget analyserades huvudkategorierna för att finna en gemensam nämnare 

för alla fem kategorier. I varje kategori utforskades andemeningen och olika 

kombinationer av ordsammansättningar prövades för att nå fram till den mening som 

bäst sammanfattade huvudkategorierna och materialet.  Slutligen valdes kärnkategorin 

“Terapeuten som katalysator i ett villkorat samspel” som representant för materialet.   
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Etiska överväganden 

Innan studien påbörjades godkändes ett etikformulär gällande studiens 

tillvägagångssätt av etikrådet vid Örebro universitets psykologprogram. Under denna 

studie har författarna arbetat med hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna som 

utarbetats av samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1990); 1. Informationskravet 2. 

Samtyckeskravet 3. Konfidentialitetskravet 4. Nyttjandekravet. 

            I screeningformuläret delgavs syftet med studien, frivilligheten att delta, 

möjligheten att avbryta, den sekretessbelagda behandlingen av materialet och att allt 

material kommer att makuleras efter studien. Deltagarna garanterades anonymitet, att 

material publiceras på gruppnivå, att data inte kommer användas till något annat än 

den aktuella studien och att de skulle få ett presentkort på SF-bio som tack för deras 

medverkan. 

            Vid intervjutillfällena fick varje deltagare innan intervjun läsa igenom 

deltagarinformation utformad efter Vetenskapliga rådets riktlinjer. Deltagarna 

återgavs studiens syfte, fick ge sitt samtycke till deltagandet samt informerades om 

möjligheten att avböja att svara på frågor och möjligheten att avbryta intervjun utan 

förklaring. Före det att intervjun påbörjades delgavs deltagarna även kontaktuppgifter 

till akutpsykiatri och utbildad sexolog i intervjudeltagarens hemort, med motiveringen 

att intervjun eventuellt kunde väcka jobbiga känslor och tankar som deltagaren 

behöver hjälp att hantera. Efter avslutad intervju fick deltagarna skriva på ett 

samtyckesformulär (Bilaga 3) som godkände att intervjun fick användas till studien. 

Deltagarna delgavs även möjlighet att kontakta författarna för eventuella frågor, 

korrigering eller komplettering av svar. Likaså godkände deltagarna att författarna 

fick ta kontakt med dem vid eventuellt behov av mer information, samt för framtida 

avstämning av det material som skulle användas i studien.  
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Författarnas förförståelse och förväntningar 

För att skapa transparens och öka validiteten i studien, eftersom tolkningar av 

materialet oundvikligen påverkas av egna antaganden (Langemar, 2008), 

medvetandegjordes denna bias genom att nedteckna en förförståelse.  

             Efter flera års studier på psykologprogrammet, där sexuell hälsa även 

behandlats, hade författarnas en viss förförståelse gällande sexualitet i förhållande till 

psykoterapi. Författarna hade också fördjupat sig i forskningsartiklar och övrig 

relevant litteratur inom ämnet som en del av undervisningen, men även av eget 

intresse. Författarna hade egen klinisk erfarenhet av att samtala om sex i terapi, både i 

egenskap av terapeut och som klient. 

            Författarna förväntade sig att förtroende för terapeuten skulle ha avgörande 

betydelse för upplevelsen, dels för att klienten ska kunna att ta upp ämnet, men även 

under själva samtalet. Ytterligare en förväntan var att sex som ämne kommer anses 

vara svårt att ta upp, särskilt om sexuell problematik inte varit huvudorsaken till att 

personen sökt psykoterapi. 

Sammanfattning metod 

Författarna valde en kvalitativ ansats med induktiv tematisk analys som specifik 

metod. Deltagare rekryterades genom tillgänglighetsurval och handplockat urval. 

Datainsamling gjordes genom 10 semistrukturerade intervjuer. Analysens 

tillvägagångssätt sammanfattas i Figur 1: 
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Figur 1. Illustrering av den tematiska analysens tillvägagångssätt. 

 

Resultat 

Analysen av deltagarnas svar resulterade i kärnkategorin “Terapeuten som katalysator 

i ett villkorat samspel”. Kärnkategorin skapadades av fem huvudteman som i sin tur 

var baserade på tjugofyra subkategorier (se Figur 2).  
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Figur 2. Modellen visar resultatet bestående av 24 subkategorier, 5 huvudkategorier 

och kärnkategorin. 
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1. Huvudkategori: Skiftande inställning till samtal 

Denna huvudkategori innehåller subkategorierna Kontextuella erfarenheter påverkar 

samtalet, Sex som en ömsesidig faktor för generell hälsa, Gradskillnader av svårighet 

och Sex saknar relevans för klienten. Gemensamt för dessa subkategorier är att de 

påverkar klientens inställning till samtalet. De kan sägas utgöra klientens grund av 

erfarenheter som denne går in i samtalet med och som gör sig gällande i upplevelsen. 

Även om det finns en generell syn på att sexualitet är kopplat till måendet kan den 

personliga åsikten för specifikt samtal variera stort. Omfattningen kan sträcka sig från 

att det är extremt viktigt till helt irrelevant, och upplevd svårighet att samtala om olika 

ämnen inom sexualitet kan variera från väldigt lätt till omöjligt att prata om. Således 

finns det stor spridning i var klienten befinner sig och hur den förmår hantera och 

processa ett samtal om sex. Följande citat illustrerar en deltagares skiftande 

inställningar till samtal om sex: 

“I mitt fall har det varit en viktigt del av den terapeutiska processen just för 
att sex för mig har varit en jobbig grej. Jag kan inte tala för andra, men jag 
känner att möjligheten att prata om det är väldigt viktig just för att om man 
har problem att släppa in folk så tar det ofta ut sin rätt på sex. […] Jag skulle 
säga att det var i situationer då jag upplevt att, just nu har sex ingenting med 
det här att göra. Det är inte så att jag känt att det är ingenting hon har att 
göra med, utan det har varit att just för tillfället är det inget problem, att det 
är en annan ångest som tar ut sin rätt på andra delar av mitt liv.” 
 

             1.1. Subkategori: Kontextuella erfarenheter påverkar samtalet. Denna 

subkategori innehåller jämförelser mellan klientens olika kontextuella erfarenheter, 

vilket kan vara tidigare negativa upplevelser av att öppna sig eller att klienten 

upplever en skillnad mellan att samtala om ämnet i och utanför terapirummet - där det 

senare ofta innebär ett mer öppet klimat i samtal om sex. Samtidigt kan klienten 

uppleva att det går att dela med sig av tankar till terapeuten som den inte kan delge 

andra, men det finns också en oro för att relationen till terapeuten ska bli för kamratlig 
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och i den oron hämmas berättandet. Detta citat exemplifierar hur olika ämnet sex kan 

behandlas beroende på kontext: 

“Jag tänker mycket att, ´Men sex är väl inte tabu att prata om´, och att det 
känns märkligt att i terapin kan man inte ens prata öppet om det. […] Ibland 
kan det upplevas, alltså om man sitter med sina vänner och så kanske, att det 
är lätt och man bara slänger ur det sig liksom. Men med sin familj eller 
främlingar, det är inte alltid folk går rakt på sak.” 
 

             1.2. Subkategori: Sex som en ömsesidig faktor för generell hälsa. 

Subkategorin innehåller upplevelsen av sex som något viktigt att samtala om, både 

som en naturlig del av livet men även för att sex också samverkar med klientens 

övriga problematik. Klienten ser det som viktigt att få prata om det i terapin för att få 

förståelse och sammanhang i relationen till andra människor. Klienten ser också att 

sex och sexualitet influerar och influeras av det övriga måendet och den problematik 

som klienten ursprungligen sökt för. När det har fått utrymme i terapin har detta gjort 

att klienten mår bättre och ger en upplevelse av att terapeuten får en ökad förståelse 

för klienten. Nedan citat är ett exempel på detta:   

“För mig har sex aldrig varit för min egen njutning, och aldrig varit något 
som varit tillgängligt för mig. Det har som jag kan se det, efter att ha gått i 
terapi en längre stund, att jag ser så tydligt att det hänger samman med min 
låga självkänsla å sånt där. Känslan jag fick var att det här får inte så stort 
utrymme som det kanske skulle behöva få, för att jag anser att det är en 
naturlig del av människan.” 
 

             1.3. Subkategori: Gradskillnader av svårighet. Denna subkategori 

innehåller svårigheten att samtala om sex, samt hur olika ämnen kan vara svåra att 

samtala om och ibland helt tabubelagda. Klienten upplever att det inte är lika 

normaliserat att prata om sex som det är att prata om andra ämnen, och att det också 

kan kännas intimt och laddat att ta upp det. Det finns ämnen inom sex som kan vara 

enklare för klienten att ta upp, exempelvis relation till partner, medan ämnen såsom 

BDSM upplevs normativt tabu att ta upp. Följande citat belyser dessa gradskillnader: 
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“Bara för att det är en helt skild del av mitt liv, än mitt vanliga mående som 
är såhär ..ah ´Min sysselsättning, vad jag gör om dagarna, hur jag hanterar 
min ångest´. Den är ju liksom helt ok att prata om och sedan är det som det 
här att det på något sätt inte är ok att prata om lika mycket.” 
 

             1.4. Subkategori: Sex saknar relevans för klienten. Denna subkategori 

handlar om tillfällen då klienten upplever sex som irrelevant i terapin. Om sex 

kommer in tidigt på terapeutens initiativ kan klienten känna att det finns andra 

problem som är viktigare att prata om initialt, speciellt om klienten har sökt för 

problematik som enligt klientens beskrivning inte rör sexualitet. Sex kan även 

uppfattas helt frånkopplat klientens problematik. Avslutningsvis kan det finnas en 

upplevd irrelevans av vissa frågor från terapeuten, till exempel om klientens sexuella 

läggning eller om preferenser under sexakten. Följande citat är talande för hur en 

deltagare upplevde att sex saknade relevans. 

“För jag såg inte vad det skulle ha att göra med att jag fick panik när jag var 
bland många människor, så det kändes väl inte relevant för mig just då. Sen 
så vet jag inte om det hör hemma i den terapiformen, det kändes bara konstigt 
att jag var där för att jag bland annat inte kunde åka buss och då blev det 
bara ett konstigt ämne. 
 

2.  Huvudkategori: Terapeutens hållning  

Denna huvudkategori innehåller subkategorierna Relationella behov till terapeuten, 

Behov av ömsesidigt driv, Viktigt med autonomi, Terapeutisk uppmuntran, Frihet i 

rummet, och Terapeutens undvikande. Utmärkande för detta tema är hur terapeutens 

förhållningssätt är en av flera viktiga faktorer för klientens upplevelse. Genom 

följdfrågor och icke-dömande respons från terapeuten uppmuntras klienten att samtala 

fritt och autonomt om ämnet. Likaså förändras klientens upplevelse till det negativa 

om terapeuten inte hjälper till att driva samtalet framåt eller om terapeuten verkar 

styra bort från ämnet eller uppträder ointresserad under samtalet. Relationella behov 

såsom trygghet tillsammans med terapeuten är ytterligare en viktig faktor för 
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klientens upplevelse av samtalet. Följande citat påvisar terapeutens hållning i 

samtalet:  

“...jag upplever det som skönt, att kunna prata om saker utan att det finns 
några gränser, jag får prata om det jag känner… och att du kan dra nytta av 
att terapeuten är en oberoende faktor som kan lyssna och ge svar utan att 
döma…. Jag skulle säga att var efter att jag pratat om det och insett att jag 
pratar med min terapeut, och min terapeut har inget dömande hos henne, 
tvärtom så är hon bara intresserad hur jag mår, hur jag upplever saker. 
Därmed har jag fått en säkerhet i att jag kan faktiskt prata om vad som helst, 
att hon inte kände någon olust över de saker jag sa.[…] Intresserad på det 
sätt att hon frågar hur jag upplever att få de här känslorna… varför har jag 
svårt att släppa in någon, eller vad har lett till att jag känner så. […] det blir 
väl att hon bollar tillbaks frågor till mig om hur jag tänker och känner om det, 
ungefär som du frågar mig.. ett sätt att driva min tankeprocess.” 
 

             2.1. Subkategori: Relationella behov till terapeuten. Samtal om sex är 

beroende på hur relationen mellan teraput och klient ser ut. Trygghet är något som är 

framträdande och kan hänföras till att klienten känner att terapeuten är van att prata 

om sex och att terapeuten upplevs som lugn och avslappnad i samtalet. En annan 

aspekt som ses som ett relationellt fundament är att terapeuten vet andra saker om 

klienten innan samtal om sex kommer upp i terapin, och en upplevelse av att parterna 

känner varandra väl före det att ämnet sex påtalas. Det är också viktigt att klienten 

känner ett förtroende för terapeuten, vilket nämns som ett centralt relationellt behov. 

Följande citat påvisar vikten av relationella behov hos en deltagare: 

“För dom gångerna jag har gått i terapi så har jag liksom känt att jag är här 
för att den här personen har det här som yrke… så då kanske det ligger mer 
hos terapeuten, det är såklart en tvåvägsrelation, men just att känna sig trygg, 
som du säger är det ganska tabubelagt att snacka om sex och sexualitet, och 
det gäller att känna sig trygg och det har jag aldrig gjort hos en terapeut […] 
det gäller just att man klickar med sin terapeut” 
 

             2.2. Subkategori: Behov av ömsesidigt driv. Denna subkategori avser vikten 

av att terapeuten är engagerad och driver på samtalet. Klienten känner ofta att 

samtalet bör vara en dialog och att terapeuten ska vara mer aktiv i att ställa frågor för 
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att hjälpa klienten att föra samtalet framåt. Behovet av driv kan också vara initialt i 

det att klienten vill att terapeuten ska ta upp ämnet från första början, samt att 

terapeuten vågar fråga om saker klienten upplever att det finns ett tabu kring för att 

därigenom visa att ämnet är öppet att prata om. Detta citat visar behovet av 

ömsesidigt driv: 

“Jag skulle velat att hon var mer nyfiken på att jag skulle ha berättat vidare, 
eller att hon skulle ställa frågor som ´kan du berätta mer´, och ´varför tror du 
att det kommer till uttryck vid sådana här tillfällen´, ´har det hänt tidigare´, så 
att man själv får skapa sin egen berättelse kring det.”    
 

             2.3. Subkategori: Viktigt med autonomi. Denna subkategori handlar om att 

klienten själv vill vara den som tar upp ämnet. Klienten kan känna att sex är ett laddat 

ämne som klienten själv vill ha kontroll över och att det blir lättare att samtala om när 

ansvaret för ämnesintroduktionen ligger hos klienten, istället för att riskera att det blir 

påtvingat från terapeuten. Detta citat är talande för vikten av autonomi hos en klient: 

“Det är jag som tagit upp det. Det har främst varit i situationer i situationer 
när jag upplevt sex som en jobbig del i mitt liv. […] Det har varit väldigt 
uppskattat, det är lättare för mig att ta upp laddade ämnen själv och inte 
känna en press över att svara på frågor när jag inte tagit upp det” 
 

             2.4. Subkategori: Terapeutisk uppmuntran. Här handlar det om att klienten 

uppmuntras genom att terapeuten är engagerad i samtalet och tydligt visar sin närvaro. 

Detta görs ofta genom att terapeuten ställer specifika följdfrågor som indikerar att 

teraeuten har ett intresse för klientens berättelse, vilket är hjälpsamt och stimulerar 

klienten att fortsätta dela med sig. Klienten ser det som uppmuntrande då terapeuten 

ger bekräftelse på svåra upplevelser och när terapeuten uppträder avväpnande och 

lugnt i samtalet. Detta citat visar hur terapeutisk uppmuntran kan se ut: 

“Hon ställer mycket frågor, och hon kan ställa rätt konkreta frågor. Det 
känns bra, jag är alltid väldigt självmedveten när jag pratar, och kan vara 
rädd för att jag inte är tillräckligt tydlig, och då är det skönt när hon ställer 
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väldigt specifika frågor att visa att hon verkligen är med i samtalet att hon är 
närvarande på det sättet” 
 

             2.5. Subkategori: Frihet i rummet. Denna subkategori belyser klientens 

upplevda frihet att prata om sex där terapeuten också kan ta emot ämnet. Detta berör 

ofta ett upplevt öppet klimat som råder mellan terapeuten och klienten, där sex ingår 

som en naturlig del av samtalet och saknar upplevda gränser för hur eller vad som 

sägs. Därigenom känner sig klienten inte bedömd i sin berättelse utan kan prata om 

allt. Terapeuten upplevs som förstående gentemot klienten och neutral i den 

bemärkelse att samtalen om sex inte föranleder andra reaktioner än vad andra ämnen 

gör. Följande citat visar hur en klienten upplever frihet i rummet: 

“Jag skulle säga att var efter att jag pratat om det och insett att jag pratar 
med min terapeut, och min terapeut har inget dömande hos hon, tvärtom så är 
hon bara intresserad hur jag mår, hur jag upplever saker. Därmed har jag 
fått en säkerhet i att jag kan faktiskt prata om vad som helst, att hon inte 
kände någon olust över de saker jag sa” 
          

             2.6. Subkategori: Terapeutens undvikande. Den här subkategorin 

innefattar klientens upplevelse av att terapeuten styr bort från ämnet, har ett 

tillbakadraget förhållningssätt kring frågor eller verkar vara obekväm i samtalet. 

Det finns också upplevelser av att terapeuten uppträder märkligt, inte verkar vilja 

befatta sig med ämnet, inte tar klienten på allvar eller uppfattas som ointresserad av 

att ta del av klientens upplevelse. Klienten uppfattar att ämnet inte är öppet att prata 

om och känner en svårighet att fortsätta samtalet, trots att det är viktigt för klienten 

själv, eller att det blir svårt att styra tillbaka samtalet till sex på grund av terapeutens 

omvägar. Klienten, som har enklare att samtala om ämnet eller som ser relevansen av 

att prata om det, blir istället lämnad ensam att hantera situationen. Följande två citat 

visar på både terapeutens undvikanden och på terapeutens ovilja att fördjupa sig i 

ämnet: 
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“...jag tror faktiskt att det hade inte skadat om hon hade frågat mig massa 
frågor […] det känns liksom som att hon går lite omvägar så blir ju också 
terapin lite omvägar. ´Du kan komma dit och prata om att du har dina..´ 
ahmen jag vet inte.., men man pratar inte om kåthet. Man pratar inte om såna 
saker och därför så är det sånt undvikande.. och då blir det så konstigt i 
terapin när man ska sitta och diskutera vad jag gör för undvikanden, vad jag 
gör för att fly dagen typ, ´Men nu flyr ju du själva ämnet som jag har dig som 
psykolog för…´” 

 
“Min upplevelse av när jag första gången presenterade det här, är väl att hon 
har inte varit så nyfiken på det. Hon har inte öppnat upp ett samtal för att 
fördjupa sig kring det, om man säger så.. när jag specifikt uttryckte att det 
hörde samman med just en sexuell upplevelse. Det resulterade väl också i att 
jag inte prata så mycket mer om det då.. Jag tyckte inte att jag fick tillräckligt 
mycket bekräftelse på att det var okej att prata om, utan mer att hon sa 
nånting bara som svar på min upplevelse. Det fanns ingen nyfikenhet eller 
nått som öppnade upp för en vidare dialog, så min upplevelse är att min 
terapeut inte är bekväm med att prata om det.” 
 

3.  Huvudkategori: Tar hand om terapeuten 

I denna huvudkategori ingår subkategorierna Osäkerhet över terapeutens bemötande, 

Språklig diskrepans och Anpassning av information till terapeuten. Huvudtemat 

handlar om hur klienten i hög utsträckning tar hand om sin terapeut genom att värdera 

sin berättelse och ge akt på sitt eget uttryckssätt. Det kan gestaltas av att klienten 

identifierar sig med terapeuten och därigenom anpassar informationen till vad 

klienten tror att terapeuten vill höra eller klarar av att ta emot. Klienten avväger och 

jämför sitt eget språkbruk med terapeutens val av ord och upplever en osäkerhet kring 

terapeutens värderingar och vilka reaktioner som kan framkallas hos terapeuten under 

samtalet. I samtalet reflekterar klienten över sitt eget uttryck med hänsyn till 

terapeuten. Följande citat illustrerar huvudkategorin: 

“Men samtidigt kan jag inte prata lika tydligt om detaljer i händelseförlopp. 
Låt oss säga att jag gick hem med någon, och sedan hände något konkret som 
jag fick en känsla av, då skulle jag ha svårt att beskriva, för jag skulle inte 
kunna använda dom orden som jag hade kunnat göra med mina kompisar. Det 
har väl med nakenhet att göra, det skulle kännas konstigt att vara för bildlig 
med henne, för att jag tror hon tycker det är jobbigt” 
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             3.1. Subkategori: Osäkerhet över terapeutens bemötande. Subkategorin 

beskriver klientens osäkerhet kring hur ämnet kommer att landa hos terapeuten. I 

beskrivningarna förekommer en osäkerhet rörande terapeutens värderingar, om ämnet 

ligger inom terapeutens kompetensområde samt hur detta kan påverka terapeutens 

reaktion. Klienten vet heller inte om det är viktigt att prata om eller om terapeuten ens 

vill prata om ämnet, varför klienten är mer trevande i introduktionen av sex än när 

andra ämnen introduceras. Detta för att kunna bedöma om terapeuten klarar av att ta 

emot det som presenteras. Följande citat gestaltar hur denna osäkerhet kan ta sig 

uttryck: 

“Ehm.. alltså jag kan ju hantera det själv för jag har ändå varit med om det 
och det är mitt..så. Men mycket handlar ju om att ´vågar jag berätta det här 
för den här personen och hur kommer den att reagera, kommer jag behöva att 
ta hand om den då eller inte´. Eh.. så att man liksom känner av lite och ser 
[…] även om det är en terapeut så är det ju ändå en människa.” 
 

             3.2. Subkategori: Språklig diskrepans. Denna subkategori handlar om att 

det finns en skillnad mellan terapeuten och klienten i hur de väljer att uttrycka sig. I 

många fall använder terapeuten ett mer försiktigt språkbruk än klienten, vilket gör 

klienten osäker och detta går i konflikt med hur klienten själv vill uttrycka sig. 

Klienten kan uppleva att de egna orden inte är tillåtna och de likställs med förbjudna 

svordomar, eller att det finns en risk att framstå som vulgär genom ett vardagligt 

språkbruk. Detta leder till att klienten känner sig tvingad att förfina sitt språkbruk och 

anpassa sig till terapeutens ordval. Detta citat beskriver den språkliga diskrepansen: 

“Det är nästan bara kring ordval som gör att jag känner mig osäker, vilket är 
jättekonstigt, det är ju bara det svenska språket. Men det hänger väl också 
kvar sedan andra upplevelser och hur folk pratar om sex. Vilka ord som får 
sägas, det är som svärord […] jag upplever det som att hon inte kan säga 
vissa ord, och då stör det mig för jag säger ju inte jag dom heller.” 
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             3.3. Subkategori: Anpassning av information till terapeuten. I denna 

subkategori finns exempel på hur klienten identifierar sig med terapeuten och vad 

denne kan och vill höra, på grund av upplevelsen att terapeuten är en vanlig människa 

som inte är tillräckligt öppen eller frigjord för att ta emot ämnet. Klienten anpassar 

därför informationen till terapeuten genom att hålla tillbaka detaljer, vara diffus i sitt 

uttryck eller hejda sin berättelse. Det finns också en försiktighet kring hur samtalet 

kan komma att påverka relationen. Följande citat exemplifierar hur detta tar sig 

uttryck: 

“Jag väljer ju hur jag säger saker för att jag märker att man kan inte vara hur 
öppen som helst. Så det är ju någonting som jag ändå tycker begränsar mig 
på grund av att terapeuten inte är lika öppen som jag är. Jag håller tillbaka 
lite och jag känner att man ska tystas ned och att jag tystar ned mig själv - 
fast jag kan prata, men för att andra människor inte kan hantera det. […] och 
jag tassar lite på tå runt det jag säger till [Terapeutens namn] också. Så 
hmm.. (lång paus) Det kan ju också bli såhär att vi pratar inte så utförligt 
kring saker. Som hon ändå frågat.. eftersom jag har tappat jättemycket kåthet 
och när man pratar om såna saker så väljer ju hon för det första inte att prata 
om det.” 
 

4. Huvudkategori: Emotionell bredd 

Denna huvudkategori innehåller subkategorierna Initial påfrestning, Negativa känslor 

mot sig själv, Samtalet väcker negativa emotioner, Känsla av sårbarhet, 

Känslomässig ambivalens, Oväntad upplevelse och Tillfredsställande att prata om 

något svårt. Detta tema belyser den emotionella spännvidd som finns i klientens 

upplevelse. I den terapeutiska processen finns det olika emotioner beroende på var i 

processen klienten befinner sig. Det kan finnas föreställningar och förväntningar, 

både positiva och negativa,  inför att samtala om sex och under samtalet kan dessa 

infrias eller dementeras . Under och efter samtalet finns en stor variation känslor 

kopplat till ämnet, alltifrån stimulans och positiv överraskning till skamkänslor och 

sårbarhet. Följande citat belyser en deltagares emotioner samtalet: 
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“...i början när jag gick dit hade jag ju sådan ångest att jag alltså ville dö när 
jag satt i väntrummet och bara önskade typ att hon skulle säga att hon var 
sjuk för jag ville inte gå dit och jag ville inte prata om det. Men nu är det ju 
mycket lugnare så… och alltid i början, alltså jag var helt genomsvettig 
efteråt och jag hade så ont i kroppen! Det kändes ungefär som att övergreppet 
hade skett igen efteråt fast jag bara hade pratat om det, och så blir det ju inte 
heller längre..” 
 

             4.1. Subkategori: Initial påfrestning. Det kan finnas en påtaglig inledande 

ansträning i samtal om sex och i denna kategori handlar det mycket om en ångest av 

att närma sig ämnet. Klienten känner en svårighet i början, vilket illustreras av en 

initial ångest eller olust. Ångesten kan yttra sig som fysiska obehag såsom en klump i 

magen eller halsen, och som orostankar gällande att samtalet är nära förestående eller 

redan har inletts och vad det kan leda till. Ångesten och oron går ofta över under 

samtalets gång, eller lättar ju fler samtal som äger rum om sex - även om det inte 

alltid är fallet. Det finns också en initial blyghet som klienten upplever som jobbig 

och ansträngande. Detta citat beskriver upplevelsen av en initial påfrestning: 

“Jag känner att det är jobbigt för att jag blir mer försiktig när hon närmar sig 
ämnet, även om det är varje gång, ´åh nej, nu kommer vi in på det, det vill jag 
inte´. Eh, så den känslan har jag, men jag är samtidigt väldigt noga med att 
försöka skaka mig av den, att det inte blir det här att jag inte får sitta och 
känna ´nu får jag inte känna så här, nu är jag konstig´ eller ´detta är fel´. […] 
Pinsamt är fel ord, eh, men det är lite så jag alltid upplever det när folk pratar 
om det, det är alltid någon som tycker det är lite, lite pinsamt” 
 

             4.2. Subkategori: Negativa känslor inför sig själv. Denna subkategori 

handlar om hur klienten under samtalet kan rikta negativa emotioner gentemot sig 

själv. Detta kan yttra sig genom en skamkänsla eller äckelkänsla över egen sexuell 

problematik, som kan kopplas till hur klienten upplever att samhällsnormerna är kring 

sex och att klienten har brutit mot dessa. Skamkänslan är mest påtaglig när ämnet 

kommer upp, men kan även genereras av att klienten inte fått ett bra bemötande från 
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terapeuten och därför upplever sin problematik som skamfylld. Följande citat påvisar 

dessa negativa känslor: 

“….det kändes generande att ta upp det, det var mer en känsla, en 
skamkänsla. Man vet ju att man kan prata med sin terapeut om vad som helst, 
men ändå kändes det osäkert.” 
 

             4.3. Subkategori: Samtal väcker negativa emotioner. Denna subkategori 

rör samtal som väckt negativa emotioner. Det kan vara att terapeuten upplevts 

påstridig och klienten har därför känt sig tvingad att svara på terapeutens frågor, eller 

en att känsla av besvikelse infinner sig över att terapeuten saknar förståelse och 

kompetens, inte bemöter klienten adekvat eller inte fokuserar på det som klienten 

önskar. Samtalen kan också väcka ilska när klienten känner sig bagatelliserad eller 

inte får svar på sina frågor. Följande citat är talande för de negativa emotioner som 

kan väckas under samtalet: 

“Mm, det var väl mycket besvikelse.. att jag måste hitta en annan person för 
att diskutera just det med, och det känns ju onödigt. Sedan hade jag ju ångest 
efteråt och hade ångest över hela grejen, och den dämpades ju inte av det där. 
[…] men ah, jag var lite besviken över det bemötandet. Att jag inte kan ta upp 
såna grejer tydligen.” 
 

             4.4. Subkategori: Känsla av sårbarhet. Denna subkategori innehåller 

klientens upplevelse av att vara sårbar i terapin. Sårbarheten återfinns i att klienten 

känner att denne blottar sig med någonting som upplevs svårt eller personligt och att 

denne känner sig skör i relationen till terapeuten. Risker är även involverade i det att 

klienten ser potentiella faror med att bli bedömd, uppfattas som konstig eller att 

placeras i ett fack av terapeuten. Det ses även som en risk att klienten öppnar upp ett 

sår som kanske inte läks i terapin. Följande citat är ett exempel på känslan av 

sårbarhet: 

“Ja, men det är väl att man är mer på osäker mark. Det hade varit skönt om 
det varit mer givande och att jag själv känt mig mer inne i det, att kring sex så 
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kanske det är mer svårt om man inte får en direkt bekräftelse om man delar 
med sig av något som är svårt att säga. Man är ju väldigt sårbar i den 
situationen, och det kanske tär om man inte känner att man kommer 
nånstans” 
 

             4.5. Subkategori: Känslomässig ambivalens. Denna subkategori handlar om 

att klienten pendlar mellan olika känslor under samtalet. Samtidigt som det kan 

kännas bra och stimulerande att prata om sex finns det en osäkerhet. Osäkerheten 

grundas i huruvida terapeuten verkligen känner ett samtycke för ämnet, eller om det 

kan leda vidare till ämnen som klienten upplever tabu. Känslorna under samtalet kan 

även vara de motsatta, att klienten känner sig besviken över att terapeuten inte tar upp 

ämnet eller ställer fler följdfrågor, men att det samtidigt känns skönt för klienten att 

undkomma prata om svåra saker. Följande citat visar en deltagares upplevda 

känslomässiga ambivalens: 

“Men det blir en blanding att jag känner att jag tycker om att prata om sex, 
en kick som man får av ett intressant samtal, men att jag ändå när det kommer 
till sex, att jag känner en medvetenhet om vad jag säger, om jag går för långt, 
om man kan prata om det här eller är det för mycket?” 
 

             4.6. Subkategori: Oväntad upplevelse.  Samtal om sex kan generera en 

oväntad upplevelse hos klienten. Denna är kopplad till tydliga föreställningar som 

klienten har om ämnet i sig, men även om hur det ska vara att prata om det i terapi. 

Den oväntade upplevelsen är dock tudelad. Den kan vara positivt överraskande i att 

det blev ett mycket bättre samtal än vad klienten initialt trodde. Mer vanligt är det 

dock att klienten blir förvånad över hur samtalet artade sig och att det inte alls blev 

som klienten hade hoppats på. Följande citat visar en deltagares oväntade upplevelse: 

“Man har väl en ganska fördomsfull bild av hur det är att prata om sex, att 
det ska vara väldigt analytiskt och väldigt torrt, jag var väl lite rädd för att 
samtal om sex skulle innebära att man drar paralleller fram och tillbaka, så 
jag var från början rädd för att prata om sex för att det skulle hamna där. Så 
jag blev positivt överraskad över att inte samtalet inte blev, ´så vad betyder 
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det här, vad är det här ett uttryck för´, utan att det bara kunde vara ett samtal 
om det, ´hur kändes det´, att vara kvar i ämnet.” 
 

             4.7. Subkategori: Tillfredsställande att prata om något svårt. Denna 

subkategori berättar hur klienten upplever en tillfredsställande känsla av att prata om 

sex. Tillfredsställelsen bottnar i att ämnet sex ses som laddat, vilket gör att det kan 

upplevas som befriande och skönt att kunna prata om saker som uppfattas vara svårt 

eller pinsamt. Den sköna känslan kan även uppkomma bara av att få verbalisera ett 

problem relaterat till sex oavsett hur samtalet blir efteråt, eftersom klienten upplever 

det skönt att få berätta något som denne inte kunnat säga till någon annan. Detta citat 

är talande för hur en deltagare upplever det tillfredsställande att kunna prata om något 

svårt:  

“Sex blir ju lite mer, just det här med att det är lite svårt kanske. Så det är ju 
skönt just när det blir ett bra samtal om det, att det är nått som berör mig 
väldigt mycket och som jag verkligen vill prata om. Så det är väl en kick, att 
jag känna ett bra samtal om något som man har en bild ska vara svårt, svårt 
att ta upp i terapi” 
 

5.  Huvudkategori: Behovsmässiga konsekvenser 

Denna huvudkategori innehåller subkategorierna Samtalet gav inte önskvärd utgång, 

Dåligt samtal begränsar terapin, Distansering till terapeuten, och Positiva 

konsekvenser av samtalet. Dessa genomsyras av att klientens upplevda behov 

antingen uppfylls eller lämnas otillfredsställt. Mest talande är negativa konsekvenser, 

till exempel att klientens upplevda sexuella problematik inte behandlats eller att 

klienten tappat förtroende för terapeutens kompetens. Dock påvisas även det motsatta 

när det gett positiva påföljder, både för det specifika problemet men även inom 

terapin i stort. Följande citat belyser hur det kan ta sig uttryck: 

“Ah, att det var det som det var. Resten kan jag ju ta upp med andra även om 
det inte kommer att bli lika bra respons och så. Men just det här kan ju vara 
svårare att ta upp med någon överhuvudtaget. [...] För mig kändes det nästan 
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som att det knuffades lite längre bort, det var lite närmre innan det och det 
var egentligen ett försök att komma närmre och så bara föll det platt. [...] Jag 
blev ju inte hjälpt för det konkreta jag frågade om, men sedan blev jag ju ändå 
hjälpt i och med att jag.. ah att jag fick veta att det här kanske inte är en väg 
att gå, då kan jag ju försöka att hitta en väg att gå själv och det är ju någon 
sorts hjälp också egentligen.” 
 

             5.1. Subkategori: Samtalet gav inte önskvärd utgång. Denna subkategori 

innehåller klientens känsla av att samtalet inte gav någon terapeutisk upplevelse och 

därmed inte hjälpte klienten. Detta gäller både när klienten själv tagit upp det eller då 

terapeuten initierat samtalet. Det kan vara att terapeutens reaktion eller utfallet av 

samtalet inte blev vad klienten hoppats på eller föreställt sig i specifik situation. I 

många fall upplever klienten att samtalet hamnat i stiltje på grund av terapeutens 

bemötande och att behovet av att samtala om sex kvarstått. Följande citat belyser hur 

samtalet inte gett önskvärd utgång: 

“det var väl mest att det här kan jag inte ta upp med hon, det får jag ta upp 
med någon annan liksom. För det finns liksom inte.. jag får inget bollplank 
överhuvudtaget. Det är bara sådär att ´Amen det här är din konstiga 
sexualitet så då får du liksom hantera det själv´ .. men det kan jag ju inte. Jag 
bara satt på det själv liksom. [...] där är det lite samma grej att hon inte 
förstår vad det är och hur en sådan relation fungerar och hur den bör 
fungera.” 
 

             5.2. Subkategori: Dåligt samtal begränsar terapin. Denna subkategori 

rymmer hur klienten känner sig hämmad av ett dåligt samtal om sex. Hämningen kan 

tillkomma på flera olika plan. Dels kan terapeutens respons hämma klienten under 

själva samtalet och begränsa klientens berättande, och dels kan det finnas långsiktiga 

negativa konsekvenser om klienten känner att det inte är någon idé att samtala om sex 

när det första samtalet inte varit givande. För resterande delen av terapin kan det 

påverka behandlingen genom att klienten generellt blir mer återhållsam, värderar 

vilka ämnen som kan tas upp eller väljer att avsluta terapin. Följande citat visar hur en 

deltagare upplever att samtalet om sex blev hämmande för terapin: 
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“I efterhand när man reflekterar över det så tänker jag att det gör ju det på ett 
sätt, även fast man inte vill det så undermedvetet så tror jag man väljer vad 
man pratar om och det blir lite mer hämmat” 
 

             5.3. Subkategori: Distansering till terapeuten. Denna subkategori 

innehåller den relationella förändring som kan ske vid ett dåligt samtal om sex. 

Klienten tappar förtroende för terapeuten när denne inte tagit klientens problematik på 

allvar eller om terapeuten upplevts vara för påträngande, vilket gör att klienten 

distanserar sig i relationen. I vissa fall har relationen upplevts så jobbig att klienten 

blivit restriktiv i sin berättelse och även avslutat terapin. Följande citat belyser 

distanseringen till terapeuten: 

“För mig blev att att jag blev mer tillbakadragen, mer instängd i att jag inte 
vill dela med mig av någonting, för då kommer du veta saker om mig som gör 
mig sårbar. 
 

             5.4. Subkategori: Positiva konsekvenser av samtalet. Denna subkategori 

innehåller följder av samtal om sex som klienten upplever terapeutiskt positiva. Dels 

finns det en konkret upplevelse av att bli hjälpt av samtalet genom att få nya 

perspektiv kring sin sexualitet, få nya förhållningssätt till sex eller en insikt i hur sex 

varit kopplat till klientens upplevda problematik. Mycket hänvisas till att det är en 

period i livet då sexualiteten växer fram och att det med hjälp av terapeuten bringas 

klarhet om ens egen sexualitet. En indirekt konsekvens av att klienten upplever en 

fördjupning i relationen till terapeuten är att terapin inom andra områden uppfattats 

som mer givande. Följande citat är talande för positiva konsekvenser av samtalet: 

“…i början, jag upplevde sex som ett hinder, som jobbigt, förstod inte riktigt 
fascinationen med det. [...] Jag har ju upplevt stora förändringar kring 
sexualitet det senaste halvåret och då har jag prata med hon om det och då 
har det varit skönt att kunna prata med någon som har den kompetens som 
man inte är säker att ens polare har, att hon vet vad hon pratar om och hon 
känner mig så hon kan hjälpa mig förstå varför jag känner på ett helt nytt 
sätt” 
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Kärnkategori: Terapeuten som en katalysator i ett villkorat samspel 

Materialet utmynnade i kärnkategorin Terapeuten som katalysator i ett villkorat 

samspel, vilken eftersträvar att sätta ord på essensen i unga vuxnas upplevelse av att 

samtala om sex. Med terapeuten som katalysator avses att terapeuten är en 

igångsättare av processer i samtalet, vilket skapar en rad olika reaktioner hos klienten 

baserat på de villkor som utgör den enskilde klienten. Det som alla huvudkategorierna 

anspelar på är mötet mellan klient och teraput. Klienten upplever sig i sammanhanget 

vara underordnad terapeuten i betydelsen att samtalet uppfattas som positivt eller 

negativt. I samtal om sex är klienten lyhörd mot terapeuten och benägen att anpassa 

sig efter vad terapeuten gör eller inte gör, oavsett om klienten tycker det är bra eller 

dåligt.  

             Kärnkategorins dualism mellan klienten och terapeuten kan beskrivas gå 

genom de fem huvudkategorierna på följande sätt: Klienten har en  syn på sexualitet 

som ämne och dess relevans till upplevd problematik, vilken genom mötet med 

terapeuten skapar en attityd inför samtalet [Skiftande inställning till samtal]. 

Terapeutens bemötande och respons [Terapeutens hållning] står i förhållande till vad 

klienten anser sig behöva av terapeuten för ett bra samtal. Bemötandet kan upplevas 

olika beroende på vad som eftersträvas av klienten. Samspelet påverkas av klientens 

lyhördhet inför terapeutens inställning i samtalet, vilket kan resultera i att klienten 

anpassar sig efter sin terapeut [Tar hand om terapeuten]. Samtalet har en bra eller 

dålig påföljd, vilket påverkar statusen på terapin utifrån vad klienten har för intention 

med det specifika samtalet och med terapin i stort [Behovsmässiga konsekvenser]. 

Under samtalets gång kan klienten uppleva en rad olika emotioner som kan skifta 

genom processen beroende på hur terapeuten hanterar samtalet [Emotionell bredd]. 

Sammanfattningsvis är det terapeutens bemötande tillsammans med de erfarenheter, 
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behov, emotioner och inställningar klienten kommer med som avgör klientens 

upplevelse av samtalet och därigenom vilket utfall det får.  

Diskussion 

Sammanfattning av resultatet 

Resultatet visar på en bredd vad gäller upplevelser av att samtala om sex och 

sexualitet i terapi med skiftande emotioner, inställningar och behov hos unga vuxna, 

samt differerande förhållningssätt från terapeutens sida. Denna mångfald i upplevelser 

avspeglar sig i huvudkategoriernas omfång, vilka var nödvändiga för att fånga in 

deltagarnas olika beskrivningar. Detta vittnar om hur specifika faktorer hos klienten 

och terapeuten kan ge upphov till väldigt skilda upplevelser, där den unika situationen 

som ett terapeutsamtal mellan två människor utgör, verkligen lyfts fram. Flera av 

deltagarna hade erfarenhet av upplevelser från olika samtal, exempelvis både positiva 

och negativa upplevelser, varför de finns representerade i flera olika subkategorier 

inom samma huvudkategori. Kärnkategorin “Terapeuten som katalysator i ett 

villkorat samspel” är ett försök att beskriva deltagarnas olika upplevelser och den 

samverkan som finns mellan klient och terapeut. Resultatets huvudteman blev 1: 

Skiftande inställning till samtal, 2: Terapeutens hållning, 3: Tar hand om terapeuten, 

4: Emotionell bredd och 5: Behovsmässiga konsekvenser. Ur dessa huvudteman 

framträdde den samlade upplevelsen av samtal om sex och sexualitet. I följande text 

diskuteras resultatet i förhållande till tidigare forskning, samt modeller och begrepp.  

Resultatdiskussion 

Kärnkategorin Terapeuten som en katalysator i ett villkorat samspel kan bland annat 

förstås utifrån att klienten upplever att samtalets utfall är beroende på terapeuten. 

Kontrollokus är ett begrepp som avser hur pass mycket individen känner att hen är i 

kontroll över en situation eller om kontrollen förläggs till en extern faktor (Rotter, 
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1966). I samtal om sex verkar klienten ha ett externt kontrollokus i att samtalets 

utkomst är beroende av en extern faktor, i detta sammanhang terapeuten. Oavsett om 

samtalet uppfattas som positivt eller negativt tillskrivs terapeuten vara den vitala 

faktorn, antingen som hämmare eller som främjare av samtalet. Att klienten har ett 

externt kontrollokus kan ha flera tänkbara orsaker. Det finns studier som tyder på att 

klienten har en tro att terapeuten är den som ska dominera och styra terapin (Deane, 

1992), vilket kan leda till uppfattningen att utfallet är beroende av hur terapeuten 

agerar. Externt kontrollokus (Rotter, 1966) verkar även ha ett samband med ångest 

och depression (Kennedy, Lynch & Schwab, 1998), vilket är vanligt hos personer som 

befinner sig i terapi.  

             Externt kontrollokus kan dock endast förklara beroendet av terapeuten. För att 

tydligare fånga in upplevelsen måste beroendet av terapeuten stå sig i förhållande till 

den enskilde klienten. Terapeutens beteende kan antingen uppfattas som positivt eller 

negativt utifrån vad klienten förväntar sig. Expectancy violations theory (Burgoon, 

1993) är en modell som försöker förklara konsekvenser av bekräftelser eller 

överträdelser av förväntningar i interpersonell kommunikation. Förväntningar kan 

variera mellan individer utifrån erfarenheter och föreställningar. För denna studie kan 

det sägas att klienter kommer till terapin med en egen uppsättning av normer och 

föreställningar kopplat till sex. Klienten har även en förväntan på hur terapeuten ska 

bete sig i samtalet. Dessa kan antingen bekräftas eller överträdas. Teorin hävdar att 

negativa överträdelser leder till störst arousal och en ökad uppmärksamhet mot 

personen som utför den negativa överträdelsen. Detta tycks vara fallet för deltagarna i 

studien, där negativa överträdelser får konsekvenser i form av en osäkerhet och en 

större lyhördhet inför terapeuten, som i vissa fall kan leda till avslut av terapin. 

Expectancy violations theory (Burgoon, 1993) kan alltså förklara hur kongruent eller 
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inkongruent betendee från terapeuten utifrån klientens förväntningar leder till olika 

emotionella, kognitiva och relationella utfall. 

            Gemensamt för flera av deltagarna i denna studie är upplevelsen av att sex och 

sexualitet är ett svårt ämne att prata om, vilket även tidigare studier kommit fram till 

(Hook & Andrews, 2005; Farber, 2003). Svårigheterna kan till viss del antas komma 

från upplevda tabun och samhällsstyrda normer (Lundberg & Löfgren-Mårtenson, 

2010), vilket flera av studiens deltagare själva påtalade. I många fall är det ändock ett 

uttryckt behov hos klienten och som omnämnt i introduktionen finns dokumenterade 

kopplingar mellan sexualitet och psykisk hälsa och ohälsa, varför sexualitet kan vara 

av stor relevans att bemöta inom terapin. Detta bekräftar även flera av studiens 

deltagare som uttryckt att sex har stor inverkan på det övriga livet och i många fall 

även hänger samman med den sökta problematiken. Dock delar inte alla deltagare 

samma upplevelse. Det finns inom terapin olika tillfällen där klienten upplever att 

sexualitet inte är relevant för stunden eller överhuvudtaget för problematiken. Detta 

bekräftas av tidigare forskning om att sexualitet inte alltid upplevs som ett relevant 

diskussionsämne utifrån presenterad problematik, och att terapeuter som klienten 

upplever hjälpsamma inte pressar med frågor om sex och sexualitet när det inte är 

relevant för klientens problematik (Israel, Gorcheva, Burnes & Walther, 2008). 

            Utifrån informanternas berättelser framträdde att terapeutens förhållningssätt 

spelar stor roll för utfallet i terapin. Samma fenomen är väldokumenterat i tidigare 

forskning (Del Re, Flückiger, Horvath, Symonds & Wampold, 2012). En majoritet av 

informanterna i vår studie upplevde att terapeuten i varierande grad undvek ämnet, 

vilket är samstämmigt med hur terapeuter i andra studier berättat att de förhållit sig 

till sexualitet som samtalsämne i terapi (Shalev & Yerushalmi, 2009). Deltagarna i 

vår studie lyfte även fram ett behov av en terapeut som är icke-dömande, förstående, 
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uppmuntrande och aktiv i samtalet. Detta är i linje med tidigare studier där klienter 

betonat generellt hjälpsamma terapeutiska egenskaper som accepterande (Littauer, 

Sexton & Wynn, 2005; Watson, Cooper, McArthur & McLeod, 2012), förstående 

(Littauer, Sexton & Wynn, 2005; Dollarhide, Shavers, Baker, Dagg & Taylor, 2012), 

nyfikna och ställer frågor (Watson, Cooper, McArthur & McLeod, 2012). Även om 

det finns individuella skillnader av vad som eftersträvas var resultatet väldigt 

homogent i vår studie, vilket antyder hur viktiga dessa terapeutiska egenskaper är. 

Forskning har visat att klientens upplevda kvalité på den terapeutiska relationen kan 

påverka graden av självutlämnande, och att en större trygghet i relationen gör klienten 

mer benägen att vara självutlämnande (Farber, Berano & Capobianco, 2004). Sett till 

ämnets känsliga natur kan det i samtal om sex vara särskilt viktigt för klientens 

trygghet att dessa egenskaper finns hos terapeuten. 

             Ett påtagligt fynd i studien var att klienten anpassar sig till hur denne uppfattar 

och tolkar terapeutens beteende. En anpassning av beteende kan ses genom begreppet 

compliance. Inom socialpsykologin utgör compliance en skiftning av beteende utifrån 

en uppfattad gruppnorm, men där individen personligen misstycker om beteendet 

(Myers, 2010). Som klienten upplever det kan terapeutens ord, vilja och agenda sätta 

normen för samtalet, vilket kan leda till att klienten anpassar sig genom normativ 

influens där beteendet anammas baserat på en vilja att bli accepterad (Deutsch & 

Gerard, 1955). I vår studie uttryckte flera deltagare en risk att bli bedömd eller att 

uppfattas vara fel eller konstigt, vilket kan motivera att skiftningen i beteende sker för 

att bli accepterad av terapeuten. Dock var deltagarna tydliga med att de egentligen 

misstyckte, och uttryckte en önskan om att kunna prata mer fritt eller använda andra 

ord i samtalet. Forskning har även visat att ålder spelar en roll och att yngre personer 
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uppvisar större compliance jämfört med äldre personer (Pasupathi, 1999), vilket kan 

förklara att beteendet skedde i så stor utsträckning bland deltagarna. 

            Deltagarnas emotionella upplevelser varierade stort, vilket eventuellt kan 

tillskrivas individuella faktorer och olika bemötande från terapeuten. Dock återfanns 

ett flertal tendenser vilka är intressanta att belysa. För flera klienter väckte ämnet 

ångest och skam, vilket även har visat sig i andra studier (Farber et al., 2004; Hook & 

Andrews, 2005). Detta kan antas bero på klientens osäkerhet inför terapeutens 

bemötande och risken att bli dömd eller bortstött. Även känslan av att vara sårbar vid 

självutlämnande har upplevts av klienter i tidigare studier (Farber et al., 2004), vilket 

påvisar hur svår den inledande fasen i samtal om sex kan vara för klienten. 

            Det ter sig ganska naturligt att samtalet kan ge positiva eller negativa 

emotioner. Den ambivalens som ett flertal av deltagarna upplevde är däremot 

intressant. Farber et al. (2004) spekulerar att i självutlämnande samtal kan positiva 

känslor ackompanjera initiala negativa känslor. Dock försvinner aldrig de negativa 

känslorna helt utan återfinns som en påminnelse över det självutlämnande materialets 

ursprung och den tillhörande osäkerheten. Kanske är bredden på sexualitet som ämne 

något som gör att många klienter är på sin vakt vart samtalet är på väg. Även om 

klienten kan få en positiv känsla i samtalet finns det kanske en osäkerhet över vart 

samtalet får och inte får gå utifrån vad klienten känner sig trygg med. I likhet med 

Farber et al. (2004) fanns det en positiv känsla kopplat till att bara säga något klienten 

upplever som svårt, oavsett utfallet. Att få verbalisera kan möjligtvis upplevas vara en 

emotionell frigörelse i att få lätta sitt hjärta, som att få ut något klienten varit ensam 

om och att få dela det med terapeuten. 

            Att samtala om sex verkar inte gå relationen mellan terapeut och klient oberörd, 

oavsett utfall. Att dela med sig av något intimt har visat sig kunna påverka den 
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terapeutiska relationen beroende på om klienten uppfattar terapeutens bemötande som 

positivt eller negativt (Fitzpatrick et al., 2009). I denna studie upplevdes 

konsekvenserna som övervägande negativa. De negativa konsekvenserna kan förstås 

genom begreppet avbrott i den terapeutiska relationen. Safran et al. (2009) beskriver 

detta avbrott som en reva i samarbetet mellan terapeut och klient eller där 

kommunikationen och närheten i relationen påverkats till det negativa. Denna 

beskrivning är talande för den process som deltagarna upplevde när de inte fick det 

bemötande de eftersträvade i samtalet och inte kändes sig hjälpta, vilket kunde leda 

till en distansering till terapeuten och en upplevd hämning i terapin. Negativt 

bemötandet av självutlämnande material har även i andra studier visat sig hämma den 

terapeutiska relationen (Farber et al., 2004).  

Metoddiskussion 

Inledningsvis bär själva metoden på vissa svårigheter. I och med att en upplevelse inte 

är ett objektivt mått blir resultatet avhängigt hur väl informanten kan beskriva 

upplevelsen och hur denna beskrivning därefter tolkas. Det förekommer med andra 

ord en språkbarriär mellan upplevelse, beskrivningen av den och därefter tolkningen 

av den eftersom ord alltid innebär en begränsning.  

            Vidare kan det förekomma svårigheter att delge en upplevelse kring ett ämne 

så intimt och privat som sex och sexualitet. Det kan därför inte uteslutas att en del 

information utelämnades, särskilt som det var endast ett intervjutillfälle och det skulle 

kunna påverka hur väl informanten kunde öppna upp. Denna risk försökte minskas 

genom att erbjuda deltagarna att själva välja kön på intervjuaren, ett erbjudande som 

hälften av deltagare antog medan andra hälften uppgav att det inte spelade någon roll. 

            Ytterligare ett problem med urvalet var den homogena grupp studien 

resulterade i. Då det ursprungliga urvalet inte gick att komma i kontakt med 
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förändrades gruppen från en bredd i etnicitet, sexuell läggning, sexuell identitet, kön 

och ålder till att utgöras av en grupp med färre variationer. Utbildningsbakgrunden 

var skiftande varför det kan antas att deltagare som har egen erfarenhet av 

terapeutiska samtal inom människovårdande utbildningar har en större vana att sätta 

ord på sin upplevelse än vad personer med annan utbildning har. 

            Vidare genomfördes intervjun av två personer, vilket skulle kunna påverka 

resultatet i den mån att förutsättningar och personkemi skiljer sig från varandra och 

därmed kan även frågor och svar i intervjun skilja sig. Dock utarbetades 

intervjuguiden gemensamt och inledande intervjuer diskuterades för att öka 

samstämmigheten i intervjuförfarandet. Två som genomför intervjuer minskar också 

risken för intervjuarbias.  

            En annan svaghet är att förförståelsen liknar resultatet, vilket kan ge en 

antydan om att det kan ha påverkat tolkningsprocessen. Det går därför inte att bortse 

från att en befintlig bias kan ha påverkat resultatet. För att minska risken för bias har 

förförståelsen gjorts tydlig och varit framträdande i diskussioner under analysens 

gång gällande eventuell påverkan. Det genomfördes också en membercheck av 

studiens material för att ytterligare minska risken för bias, vilken inte medförde någon 

förändring av resultatmodellen. Att förförståelse och resultatet är lika kan dock även 

bero på att författarnas förmodan var rimlig utifrån egen kunskap, utan att det 

påverkat tolkningsprocessen. 

            Ytterligare en svaghet är studiens retrospektiva design. Några av deltagarnas 

upplevelser var mellan 1-2 år gamla vilket kan ha påverkat förmågan att korrekt 

minnas upplevelsen och återge specifika detaljer. Detta var dock inget som någon av 

deltagarna nämnde explicit vid intervjutillfällena. 
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Framtida forskning 

I framtida forskning vore intressant att utöka den demografiska bredden i och med att 

det med stigande ålder förmodligen framträder en större trygghet i den egna 

sexualiteten, till skillnad från unga vuxna som ska finna och utforska sin egen 

sexualitet. Likaså kan det antas finnas skillnader mellan klienternas kön, könsidentitet 

och etnicitet, därav skulle upplevelsen kunna bli annorlunda i en annan demografisk 

grupp. 

            Något som också diskuterats är huruvida terapeutens utbildning påverkar 

samtalet. Skulle en terapeut med sexologutbildning förändra deltagarens upplevelse 

eller är det främst terapeutens hållning som blir viktig i samtalet? Inom samma 

område skulle kunna undersökas hur avgörande den terapeutiska alliansen är för 

samtalets utkomst och om terapeutens kön, terapins längd eller behandlingsform 

påverkar klientens upplevelse.  

            För generaliserbarhetens skull vore en kvantitativ studie lämplig. Denna kan 

till exempel undersöka hur många som skulle velat samtala om sex i terapin men inte 

vågat ta upp det. 

Studiens användbarhet 

För klinisk verksamhet bidrar denna studie till ett par implikationer. För det första 

belyser studien att sexualitet kan vara en viktig faktor i terapi för unga vuxna trots att 

klienten sökt för annan problematik. Även om det av denna studie inte går att säga hur  

vanligt det är att klienten har funderingar som rör sexualitet kan det vara relevant att 

fråga klienten om sådana funderingar finns, särskilt med tanke på kopplingen mellan 

sex och övrig psykiatrisk problematik. Värt att tillägga är att terapeuten bör motivera 

en sådan fråga för att klienten själv ska förstå anledningen till frågan, och på så vis 

minska risken att klienten känner sig kränkt eller ifrågasatt av terapeuten. För det 
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andra pekar resultatet på att klientens lyhördhet gentemot terapeuten gör det viktigt att 

terapeuten är medveten om att denne implicit sätter agendan för samtalet genom sitt 

specifika förhållningssätt. Eftersom resultatet även visar att klienter kan ha olika 

preferenser inom samtalets premisser kan det vara relevant att terapeuter i samtal om 

sex uppmuntrar till diskussion om hur de ska förhålla sig till att prata om sexualitet. 

Slutsatser 

Denna studie visar på både ett varierande behov från klientens sida och en brist från 

terapeutens sida att möta de behoven, genom att terapeuten bland annat inte vågar 

ställa obekväma frågor. Det förekommer positiva upplevelser, men några av de mest 

framträdande är terapeutens otillräckliga förmåga vad gäller att agera tillmötesgående 

på det klienten kommer med. Detta skulle kunna adresseras genom att inkludera 

sexologi under terapeututbildningar och psykologprogram. Författarna hoppas på att 

resultaten kommer att ge ny klinisk kunskap och belysa vikten av att bemöta sex och 

sexualitet i terapeutiskt arbete samt ge ämnet den självklara plats det borde få.  
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Bilagor 

Bilaga. 1 Screeningenkät 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Intervjuguide 
 
Presentation om studien och intervjuförfarandet 

“Vi är två psykologstudenter från Örebro Universitet, jag heter Anna/Magnus och jag gör det 
här arbetet tillsammans med min kurskamrat Magnus/Anna.  

Tidigare studier har fokuserat på terapeuters upplevelse av att samtala om sex i terapi, men vi 
vill undersöka hur unga vuxna upplever det att prata om sex och sexualitet i terapin och därför 
vill vi genomföra denna intervju med dig. 

Jag vet att det finns många aspekter av sexualitet och terapi, men vårt fokus kommer ligga på 
din upplevelse om att samtala om sex i terapi. Därför kommer jag kanske att styra dig tillbaka 
till vårt huvudämne om jag känner att intervjun börja komma utanför vårt fokus med studien. 
Känns det okej?  

Jag kommer att behöva spela in det här samtalet, men dina personuppgifter kommer att hållas 
avskilt från det inspelade materialet. Så snart vi transkriberat intervjun kommer inspelningen att 
raderas och övriga data kommer att lagras anonymt på skyddad enhet dit endast vi har tillgång. 
Personuppgifter kommer att makuleras efter studiens avslut. 
Uppgifterna i studien kommer presenteras anonymt och på ett sådant sätt att materialet inte kommer 
kunna härledas tillbaka till dig. 
 
Det är frivilligt att delta och du har möjlighet att när som helst avbryta intervjun utan 
särskilda skäl. Jag beräknar att intervjun tar ca 45-60 min att genomföra. Om du vill ta en kort 
paus under intervjun så går det bra. 

Har du några frågor innan jag startar inspelningen? 

Bakgrundsinformation 
 
“Först skulle jag dock behöva ställa några frågor om din psykoterapi”  
 

• hur länge gick du i terapi 
• för vilket typ av problematik sökte du terapi för? 
• kön på terapeuten? 

 
Huvudfrågor 
 
“Kan du berätta om ett tillfälle då du samtalade om sex i psykoterapi?” 
Relevanta områden/faktorer att undersöka 

• Vem initierade samtalet? 
• Vad samtalade ni om? 
• Vilken känsla väcktes hos dig under samtalet? 
• Vilka tankar hade du? 
• Hur kändes det i kroppen? 
• Hur viktigt var det för dig att prata om sex i din terapi? 

 
“Hur uppfattade du terapeuten under samtalet” 
Relevanta områden/faktorer att undersöka 

• Hur upplevde du terapeutens kompetens kring ämnet 
• Hur upplevde du att terapeuten uppträdde under samtalet? 
• Hur kände du att samtalet påverkade din relation till terapeuten? 
• Hur tycker du att du blev hjälpt eller inte hjälpt av att prata om sex? 
• Hur hade du önskat att terapeuten hade varit?  
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Kompletterande frågor 
• Vissa ämnen inom sexualitet är fortfarande väldigt tabubelagda, som till exempel 

onani eller sexuella fetischer. Fanns det något som du kände att du inte kunde ta upp i 
psykoterapi, men som du gärna hade velat samtala om?  Följdfråga: Om du vill dela 
med dig, vad var det du hade velat ta upp? 

• Finns det något som du själv vill ta upp innan vi avslutar intervjun? 
• Tror du att jag nu har en förståelse av din upplevelse om att prata om sex i terapi? 
• Varför ville du delta i den här studien?  
• Hur har det varit att samtala om det här med mig? 

 

Avslutande om vårt fortsatta arbete med studien samt sekretesspapper 
“Den här studien syftar som sagt till att undersöka hur unga vuxna upplever att det är att 
samtala om sex och sexualitet, och vi vill tacka för att du har hjälpt oss i det arbetet. Så snart 
detta samtal har transkriberats kommer intervjun att makuleras och dina personuppgifter 
kommer hela tiden att hanteras under sekretess. När det färdiga arbetet presenteras kommer 
detta att göras på gruppnivå för att det inte ska kunna kopplas till en enskild individ. 
Du kommer att få göra en så kallad member check, där du per e-post får ta del av resultatet 
för att kunna komma med synpunkter på detta.  
Jag behöver också att du skriver under följande samtyckesformulär, vilken ger oss tillåtelse 
att använda det här intervjumaterialet till vår studie. Kan vi kontakta dig för eventuell 
kompletterande information?  
Om det skulle vara så att du känner ett behov av att prata vidare om detta kan du vända dig till 
följande mottagningar xxxx.  
Har du några frågor?  
Tack så mycket för din medverkan!” 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Let’s	talk	about	sex	 56	

Bilaga 3. Samtyckesformulär 

 
Samtyckesformulär - deltagande i studie 
 

Studenter: 
Magnus Parnestedt 
magpah121@studentmail.oru.se 
Anna Tjärnbro 
anntjh121@studentmail.oru.se 
Då vi nu har intervjuat dig i syfte att undersöka hur unga vuxna i åldern 18-25 år  upplever 
samtal om sex och sexualitet i enskild psykoterapi, behöver vi ditt samtycke för att använda 
materialet i studien. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och personuppgifter 
kommer att hållas åtskilt från intervjumaterialet. När intervjuerna transkriberats kommer det 
inspelade materialet att raderas, och när uppsatsen blivit godkänd kommer även 
transkriptionerna att förstöras. Under tiden de används kommer både ljudfiler och 
transkriptioner att förvaras anonymt på skyddad enhet. I den redovisade uppsatsen kommer 
data att redovisas på ett sådant vis att det inte går att härleda den tillbaka till dig. 
Materialet från intervjuerna kommer inte att användas för något annat syfte än den aktuella 
studien. 
Ansvariga för studien är psykologstudenter Magnus Parnestedt och Anna Tjärnbro. 
Handledare är universitetslektor Jan Carlsson, leg. psykolog och leg. psykoterapeut. 
Jag ger härmed mitt samtycke till ovanstående: 
……………………………………. 
Underskrift 
……………………………………. 
Namnförtydligande 
……………………………………. 
Ort och datum 
 
 

	
	


